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z 2020 r. poz. 713 ze zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice
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Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastqpujez
I 1

§ 1. Przyjqé ,,Program ochrony érodowiska dla Miasta Gliwice na lata 2021-2024 z perspektywa, do roku
2028”, stanowiqcy za1qcznik do niniejszej uchwaly.
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Gliwice.
§ 3. Uchwa1a wchodzi w Zycie z dniem podj qcia.
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EKO - TEAM KONSULTING
ul. Spokojna 3, 43—33O Hecznarowice
te|.: 33 486 53 53, faks: 33 486 54 54, kom. 513 100 869
mail: biuro@eko-team.com.p|, www.ek’o-team.com.pI
AUTORZY OPRACOWANIA:
Agnieszka Chylak
Sebastian Kulikowski
INFORMACJE ZAMIESZCZONE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU ZOSTALY
UDOSTEPNIONE PRZEZ :
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1. Urza_d Miejski w Gliwicach,
2. Zarza_d Drég Miejskich w Gliwicach,
. Genera|na_ Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad w Katowicach,
Strai Miejska_ w Gliwicach,
. Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach,
Miejski Zarza_d Usiug Komunalnych w Gliwicach,
Nadleénictwo Brynek,
9°.\'9‘°":‘* °’ Nadleénictwo Rudziniec,
9. Przedsiqbiorstwo Wodocia_g6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach,
10. Przedsiqbiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach Sp. z 0.0.,
11. Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z 0.0. w Gliwicach,
12. Komunikacyjny Zwiqzek Komunalny Gérnoélqskiego Okrqgu Przemysiowego,
13. Zarzqd Transportu Metropolitalnego,
14. Wojewédzki Inspektorat Ochrony érodowiska w Katowicach,
15. Krajowy Zarzqd Gospodarki Wodnej w Warszawie,
16. Wojewédzki Inspektorat Ochrony Roélin i Nasiennictwa w Katowicach, Oddziai
w Gliwicach,
17. Agencjq Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Czqstochowie, élqski Oddziai
Regionalny,
18. 5|a_ski Urza_d Marszaikowski w Katowicach,
19. Polskie Koleje Par'\stwowe Polskie Linie Kolejowe S.A.,
20. Stacje Chemiczno-Ro|nicza_ w Gliwicach,
21. Oérodek Doradztwa Rolniczego w Gliwicach,
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22. Okrqgowy Urza_d Gérniczy w Gliwicach,
23.Tauron Dystrybucjq S.A.,
24. Komendq Miejska_ Policji w Gliwicach,
25. Polskq Grupg G6rnicza_ S.A.,
26. Jastrzqbskq Spéikq Wqglowq S.A.,
27. Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

»

WFO$iC-W w K/uowicAch
Dofinansowano ze érodkéw Wojewédzklego Funduszu Ochrony §rodow:ska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Treéci za warte w publikacji nie ’stanowia_ oﬁcjalnego stanowiska organéw Wojewédzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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1. Wstep
1.1.

Ce! i podstawa opracowania

Podstawa prawna_ opracowania dokumentu pt.: ,,Program ochrony érodowiska dla Miasta Gliwice
na lata 2021-2024 z perspektywa do roku 2028”jest ustawa Prawo ochrony 5r0d0wiska (tj. Dz. U.
z 2020 r., poz. 1219 z p02n. zm.), kt0ra m0wi ii ,,w celu realizacji polityki ochrony érodowiska
organ wykonawczy sp0rza_dza program ochrony érodowiska,

uwzgledniajqc cele zawarte

w strategiach, programach i dokumentach programowych”.
Program ochrony érodowiska musi byé zbieiny z zairoieniami najwainiejszych dokumentéw

strategicznych i programowych obejmujacych terytorialnie obszar miasta.
Miasto Gliwice w chwiii obecnej posiada ,,Program ochrony érodowiska dla Miasta Gliwice na lata
2016-2020" opracowany w 2016 roku i przyjety uchwairq nr XXII/547/2016 Rady Miasta
wG|iwicach z dnia 15 grudnia 2016 roku, z okresem operacyjnym do 2020 r. iokresem
perspektywicznym do 2024 r.
W oparciu 0 zapisy z art. 47 ust. 1 ustawy 005. organ opracowujacy projekt dokumentu lub jego
zmiany, innego nii wymienione w art. 46 ust. 1, p0 uzgodnieniu z wiaéciwym organem, 0 kt0rym
mowa w art. 57 (tj. regionalnym dyrektorem ochrony érodowiska), m02e stwierdzié koniecznoéé
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaiywania na 5r0d0wisk0, jeieli uzna, 2e realizacja
p0stan0wier'1 dokumentu lub jego zmiany moie spowodowaé znacza_ce oddziairywanie na
érodowisko. W zwiazku z powyiszym, oraz bi0ra_c pod uwage, 2e realizacja postanowierﬁ Programu
nie spowoduje znaczacego oddziaiywania na érodowisko, Prezydent Miasta Gliwice wysta_pi1
z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach 0 uzgodnienie braku
potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny pddziatywania na 5r0d0wisk0 dla projektu
,,Programu...". Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach pismem znak:
WOS.410.307.2020.PB z dnia 26 sierpnia 2020 r. uzgodnit brak potrzeby przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaiywania na 5r0d0wisk0 dla ww. dokumentu.
1edn0cze5nie niniejszy ,,Program..." zostai pozytywnie zaopiniowany przez Zarza_d W0jew0dztwa
S|a_skieg0 (uchwaira Zarzqdu Wojewédztwa nr 2994/196/VI/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.)
Z wykonania ,,Pr0gramu..." Prezydent Miasta Gliwice powinien c0 dwa lata sp0rza_dzaé raporty
iprzedstawiaélje Radzie Miasta oraz przekazaé d0 wiadomoéci do organu wykonawczego
W0jew0dztwa Slaskiego.
Realizacja ,,Pr0gramu...” powinna doprowadzié do poprawy stanu érodowiska naturalnego, oraz
zapewnié skuteczne mechanizmy chr0nia_ce 5r0d0wisk0 przed degradacja, a takze stworzyé
warunki dla wdroienia wymagaﬁ prawa.

1.2.

Metodologia opracowania izawarto5é dokumentu

,,Program ochrony érodowiska dla Miasta Gliwice na lata 2021-2024 2 perspektywa do roku 2028"
zostai opracowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
5r0d0wiska (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z p02n. zm.) jako narzedzie prowadzenia polityki
ochrony érodowiska wgminie czyli stworzenia warunk0w do dziaiaiﬁ zwia_zanych z ochrona
érodowiska i zr0wn0wa20nym rozwojem.
Jednoczeénie niniejszy dokument zostai opracowany zgodnie z Wytycznymi do opracowania
w0jew0dzkich,, powiatowych i gminnych pr0gram0w ochrony 5r0d0wiska opracowanymi przez
Ministerstwo Srodowiska we wrze5niu 2015 roku oraz zaktualizowanymi w 2017 i 2020 roku
w oparciu 0 nowe dokumenty strategiczne.
Przytoczone wytyczne wymagaja podziaiu harmonograméw realizacji zadaﬁ na zadania w+asne
Miasta oraz zadania monitorowane.
Etapy opracowania niniejszego dokumentu to:

I

~

zebranie szczeg01owych danych z Urzedu Miasta Gliwice, Urzedu Marszaikowskiego

-

Wojewédztwa S|a_skieg0 w Katowicach oraz jednostek realizujqcych zadania 5r0d0wisk0\/vie
na terenie miasta w tym miedzy innymi Zarza_d0w Dr0g, Nadleénictw, W0d Polskich, WIOS,
GIOS, RDOS, ODR i ARiMR, a takie wiekszych p0dmi0t0w gospodarczych.
ocena realizacji dotychczasowego Programu ochrony 5r0d0wiska.
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ocena aktuainego stanu wszystkich komponentéw érodowiskowych na obszarze
gminy. Jako punkt odniesienia dla niniejszego dokumentu przyjeto stan érodowiska oraz
stan infrastruktury ochrony érodowiska na dzieﬁ 31.12.2019 r., a tam, gdzie nie byio

moiliwoéci uzyskania danych wykorzystano stan na dzier'1 31.12.2018 r.
~

analizy dotychczasowych dokumentéw i opracowaﬁ planistycznych,

o

wyznaczenie cei0w i sformuiowanie kierunk0w dzialraiﬁ p0zwa|aja_cych na realizacje ce|0w
dokument0w wyiszych szczebli. Cele i kierunki dziaiarﬁ wyspecyﬁkowano zgodnie
z aktualnymi dokumentami wyiszych szczebli danymi przekazanymi przez Urzad Miasta
Gliwice oraz instytucje od kt0rych pozyskano niezbedne dane i informacje. Istota celéwjest

i

ich sp0jno5é z wojewédzkim Programem ochrony érodowiska.

o

okreélenie realizacji Programu w zakresie rozwiazaﬁ prawno-instytucjonalnych, a takie
moiliwoéci ich finansowania.

-

I

okreélenie zasad monitoringu, ktéry pozwoli na badanie postepéw w realizacji Programu co
2 Iata, w trakcie opracowywania Rap0rt0w z realizacji POS.
Nawia_zujac do struktury okreélonej w ,,Po|ityce ekologicznej Paﬁstwa 2030" niniejszy dokument
zawiera kierunki interwencji nazwane zgodnie z Polityka. Niemniej jednak odnoszac sie do
poprzedniego Programu niezbedne byio wniekt0rych miejscach zastosowanie nazewnictwa
z poprzedniego Programu ochrony érodowiska dla Miasta Gliwice byio wskazane ze wzgledu na
koniecznoéé p0r0wnania stanu érodowiska. Dlatego poniiej wskazano p0dw0jne nazewnictwo
kierunkéw interwencji.
Tabela 1 Relacja kierunk0w interwencji okreélonych w P05 dla woj. 5|a_skiego oraz w Polityce ekologicznej par'1stwa 2030
Kierunki interwencji

Kierunki intenuencji

- zgodnie z Polityka Ekologicznq Paﬁstwa 2030

- zgodnie z Programem ochrony érodowiska
Wojewédztwa 5la_skiego do roku 2019 z
uwzglednieniem perspektywy do roku 2024

Likwidacja ir0de1 emisji zanieczyszczeri do powietrza lub
istotne zmniejszenie ich oddziaiywania

Ochrony klimatu i jakoéci powietrza

Zr0wn0wa20ne gospodarowanie wodami w tym
zapewnienie dostepu do czystej wody dla spoieczeﬁstwa
gospodarki oraz osiagniecie dobrego stanu w0d

Gospodarowania wodami
Gospodarka wodno - éciekowa

Ochrona powierzchni ziemi w tym gleb

Gleby

Przeciwdziaianie zagrozeniom érodowiska oraz
zapewnienie bezpieczeﬁstwa biologicznego ja_droweg0 i
ochrony radiologicznej

Przeciwdziaianie powainym awariom

Zarza_dzenie zasobami dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego, w tym ochrona i poprawa stanu

r02norodn05ci biologicznej i krajobrazu

Zasob0w przyrodniczych w tym leénych

Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zréwnowaionej

gospodarki leénej

1

Gospodarka odpadami w kierunku gospodarki 0 obiegu

Gospodarki odpadami i zapobiegania powstawaniu

zamknietym

odpadéw

Zarzqdzenia zasobami geologicznymi

Zasoby geologiczne

Edukacja ekologiczna
Usprawnienie systemu kontroli i zarzadzania 0chr0na_

érodowiska
Adaptacja do zmian klimatu

Brak w Polityce Ekologicznej Paﬁstwa 2030

Zagadnienia horyzontalne
(ujeto adaptacje do zmian klimatu, edukacje oraz
monitoring i kontrole)

Pola elektromagnetyczne
Haias

2r0di0: Program ochrony érodowiska Wojewédztwa 5|a_skieg0 do roku 2019 z uwzglednieniem perspektywy do roku 2024,
Polityka ekologiczna paﬁstwa 2030 — strategia rozwoju w obszarze érodowiska i gospodarki wodnej
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Kierunki interwencji w niniejszym Programie zostaiy zaczerpniete wprost z Programu ochrony
5rod0wiska Wojewédztwa S|a_skiego do roku 2019 z uwzglednieniem perspektywy do roku 2024.
Niemniej jednak sa_ one sp0jne z kierunkami interwencji 0kre5|0nymi przez Polityke ekologiczna

paﬁstwa 2030 — strategia rozwoju w obszarze érodowiska i gospodarki wodnej.
Ponadto, w kierunkach interwencji wed+ug Programu ochrony érodowiska Wojewédztwa 5la_skiego
do roku 2019 z uwzglqdnieniem perspektywy do roku 2024 zastosowanych w niniejszym
dokumencie ujete sa_ kwestie adaptacji i przeciwdziaiania zmianom klimatu, szeroko pojetej
edukacji ekologicznej oraz systemu kontroli i zarzadzania ochrona érodowiska. W zwiazku 2 tym
uznaje sie, Ze kierunki interwencji w Programie odpowiadaja i sa sp0jne z kierunkami Polityki
ekologicznej paﬁstwa 2030.
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2. Uwarunkowania
prawne,
spojnosc
strategicznymi i programowymi
In

II

z

dokumentami

Podstawowymi aktami prawnymi, kt0re mialy wpiyw na tre5é ,,Programu ochrony érodowiska dla
Miasta Gliwice na lata 2021-2024 z perspektywa_ do roku 2028" byly nastepujqce ustawy:
o Ustawa Prawo ochrony érodowiska,
o Ustawa 0 udostepnianiu informacji 0 érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa
w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko,

, .

l
l

o

Ustawa 0 ochronie przyrody,

~
-

Ustawa 0 ochronie grunt0w rolnych i leénych,
Ustawa 0 lasach,
Ustawa Prawo wodne,

0

Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze,

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu 5ciek0w,
- Ustawa 0 odpadach,
- Ustawa 0 pianowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
o Ustawa 0 zapobieganiu szkodom w érodowisku i ich naprawie,
~ Ustawa 0 utrzymaniu czysto5ci i porza_dku w gminach.
Istotnym elementem prognozowania strategicznego jest zapewnienie sp0jno5ci cel0w rozwoju
wyznaczonych w dokumentach programowych i strategicznych opracowanych na poziomie miasta,
na poziomie wojew0dzkim, krajowym i UE.
Poniiej przedstawiono powiazanie,,Pr0gramu ochrony érodowiska dla Miasta Gliwice na lata 20212024 2 perspektywa do roku 2028" z dokumentami strategicznymi szczebla krajowego,
regionalnego i Iokalnego.
Podczas tworzenia ,,Programu..." brano pod uwage zaloienia, cele, kierunki dzialaiﬁ i interwencji
zapisane w aktualnie 0b0wia_zuja_cych dokumentach nadrzednych. Program ochrony érodowiska
w swoich zaloieniach uwzglednia najbardziej istotne kierunki rozwoju. Cele, obszary problemowe
oraz kierunki rozwoju analizowanych dokument0w prezentuje ponizsza tabela.
Tabela 2 Zestawienie dokumentéw strategicznych i przedstawienie sp0jno5ci z celami zapisanymi w "Programie ochrony
érodowiska dla Miasta Gliwice na lata 2021-2024 z perspektywq do roku 2028"

Nazwa dokumentu

Cele wskazane w
dokumencie
strategicznym

Kierunki interwencji dokumentu strategicznego
wpisujqce siq
w cele ,,Programu ochrony érodowiska dla Miasta
Gliwice na lata 2021-2024 z perspektywq do roku
2028"

NADRZEDNE DOKUME NTY STRATEGICZNE

.l’

Cel 7 - Zapewnienie
bezpieczeﬁstwa
energetycznego oraz
ochrona i poprawa

stanu érodowiska,
Dlugookresowa
Strategia Rozwoju Kraju
Polska 2030
Trzecia Fala
Nowoczesnoéci

Cel 8 - Wzmocnienie
mechanizm0w
terytorialnego
réwnowaienia rozwoju
dla rozwijania i peinego
wykorzystania
potencjaiéw
regionalnych,
Cel 9 - Zwiekszenie
dostepnoéci
terytorialnej Polski
poprzez utworzenie
zréwnowaionego,
spéjnego i przyjaznego

Id: FDED8004-94A5-4244-8E76-1COC06l56C77. Projekt

7.1: Modernizacja infrastruktury i bezpieczeristwo
energetyczne,
7.2: Modernizacja sieci elektroenergetycznych
i ciepiowniczych,
7.4: Realizacja programu inteligentnych sieci
w energetyce,
7.7: Stworzenie zachet przyspieszajqcych rozwéj zielonej

gospodarki,
7.8: Zwiekszenie poziomu ochrony érodowiska,
8.1: Rewitalizacja obszar0w problemowych,
9.1: Sprawna modernizacja, rozbudowa i budowa
zintegrowanego systemu transportowego.
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uiytkownikom systemu
transportowego.

Strategia na rzecz
Odpowiedzialnego
Rozwoju do roku 2020
(z perspektywq do 2030
r.)

Cel szczegélowy I — Trwaly
wzrost gospodarczy opa rty
coraz silniej 0 wiedze, dane
i doskonaloéé
organizacyjna.
Cel szczeg0l0wy II —
Rozw0j spolecznie wrailiwy
i terytorialnie
zréwnowaiony.

(;el szczegélowy:
Srodowisko i zdrowie.
Poprawa jakoéci érodowiska
i bezpieczeﬁstwa

ekologicznego (I).
Qel szczegélowyz

Polityka ekologiczna
paﬁstwa 2030 -

strategia rozwoju w
obszarze érodowiska i
gospodarki wodnej

Srodowisko i gospodarka.
Zréwnowaione
gospodarowanie zasobami
érodowiska (II).
(;el szczegélowy:
Srodowisko i klimat.
Lagodzenie zmian klimatu
i adaptacja do nich oraz
zarza_dzanie ryzykiem klesk
iywiolowych (III).

(;el szczeg0l0wy:
Srodowisko i edukacja.
Rozwijanie kompetencji
(wiedzy, umiejetnoéci i
postaw) ekologicznych
spoleczeﬂstwa (IV).
Qel szczegélowy:
Srodowisko i administracja.
Poprawa efektywnoéci
funkcjonowania
instrumentéw ochrony

érodowiska (V).

Strategia

rozwoju wsi, rolnictwa i
rybactwa 2030

Strategia rozwoju
system u
bezpieczeﬁstwa
narodowego
Rzeczypospolitej
Polskiej 2022

-

Stymulowanie popytu na innowacje przez sektor
publiczny,
Wsparcie dla podwyiszania atrakcyjnoéci
inwestycyjnej Sla_ska oraz promocji zmian
strukturalnych,
Aktywne gospodarczo i przyjazne mieszkaﬁcom
samorzqdy,
R0zw0j obszar0w wiejskich.

Zréwnowaione gospodarowanie wodami, w tym
zapewnienie dostepu do czystej wody dla spoieczeﬁstwa
i gospodarki oraz osiagniecie dobrego stanu w0d (1.1).
Likwidacja irédel emisji zanieczyszczeﬁ do powietrza lub
istotne zmniejszenie ich oddzialywania (1.2).
Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb (1.3).
Przeciwdzialanie zagroieniom érodowiska oraz
zapewnienie bezpieczeﬁstwa biologicznego, ja_droweg0
i ochrony radiologicznej (1.4).
Zarza_dzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego

i kulturowego, w tym ochrona i poprawa stanu
r02n0rodno5ci biologicznej i krajobrazu (II.1).
Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zréwnowazonej
gospodarki lesnej (11.2).
Gospodarka odpadami w kierunku gospodarki 0 obiegu
zamknietym (11.3).
Zarza_dzanie zasobami geologicznymi poprzez
opracowanie i wdroienie polityki surowcowej paristwa
(II.4).
Wspieranie wdraiania ekoinnowacji oraz upowszechnianie
najlepszych dostepnych technik BAT (II.5).
Przeciwdzialanie zmianom klimatu (III.1).
Adaptacja do zmian klimatu i zarza_dzanie ryzykiem klesk
iywiolowych (111.2).
Edukacja ekologiczna, w tym ksztaitowanie wzorc0w
zréwnowaionej konsumpcji (IV.1).
Usprawnienie systemu kontroli i zarza_dzania ochrona
érodowiska oraz doskonalenie systemu finansowania
(v.1).
Kierunek interwencji 3: zmiany w indywidualnej
i zbiorowej mobilnoéci,
Kierunek interwencji 5: ograniczanie negatywnego
wplywu transportu na érodowisko.

Strategia
Zréwnowaionego
Rozwoju Transportu do
2030 roku

zréwnowaionego

o

Cel szczegélowy II.

Poprawa jakoéci iycia,
infrastruktury i stanu

5rodowiska.
Cel 3. Rozw0j odpornoéci
na zagroienia
bezpieczeﬁstwa

narodowego
Cel 4. Zwiekszenie
integracji polityk
publicznych z polityka_
bezpieczer'|stwa

Id FDED8004-94A5-4244-8E76-1COCO6156C77. Projekt

Kierunek interwencji: II.4. Zr0wnowa2one
gospodarowanie i ochrona zasobéw érodowiska,
Kierunek interwencji: II.5. Adaptacja do zmian klimatu
i przeciwdzialanie tym zmianom.
Kierunek interwencji 4.1.2. Koordynacja dzialar'\
i procedur planowania przestrzennego uwzgledniajqcych
wymagania obronnoéci i bezpieczerﬁstwa par'\stwa,
Kierunek interwencji 4.1.3. Wspieranie rozwoju
infrastruktury przez sektor bezpieczeﬁstwa,
Kierunek interwencji 4.1.4. Wspieranie ochrony
érodowiska przez sektor bezpieizerﬁstwa.
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l
F.

Krajowa Strategia
Rozwoju Regionalnego
2030

Cel 1. Zwiekszenie
sp0jno5ci rozwoju kraju w
wymiarze spoiecznym,
gospodarczym,
érodowiskowym i
przestrzennym,
Cel 2. Wzmacnianie
regionalnych przewag
konkurencyjnych

Kierunek interwencji 1.3. Przyspieszenie transformacji
profilu gospodarczego Sla_ska,
Kierunek interwencji 1.4. Przeciwdzialanie kryzysom na
obszarach zdegradowanych,
Kierunek interwencji 1.5. Rozw0j infrastruktury
wspieraja_cej dostarczanie uslug publicznych
i podnosza_cej atrakcyjnoéé inwestycyjna_ obszaréw,
Kierunek interwencji 2.3. Innowacyjny rozw0j regionu
i doskonalenie podejécia opartego na Regionalnych
Inteligentnych Specjalizacjach.

A

DOKUMENTY SEKTOROWE
I.

l

Cel 1 - osiqgniecie w
moiliwie kr0tkim czasie
poziom0w
dopuszczalnych i
docelowych niektérych
substancji, okreélonych
w dyrektywie

4

2008/50/WE
i 2004/107/WE, oraz
utrzymanie ich na tych
obszarach, na kt0rych
sq dotrzymywane, a w

r
l

Krajowy Program
Ochrony Powietrza do
roku 2020
(z perspektywq do roku
2030)
l
l

1.

2.

efektywnych dzialaiﬁ maja_cych na celu poprawe
jak05ci powietrza,

przypadku pylu PM2,5

takie pulapu steienia
ekspozycji oraz
Krajowego Celu
Redukcji Naraienia,
Cel 2 - osiqgniecie w
perspektywie do roku
2030 steierﬁ niektérych

substancji w powietrzu
na poziomach
wskazanych przez WHO
(Swiat0wa_ Organizacje
Zdrowa) oraz nowych

Podniesienie rangi zagadnienia poprawy jako5ci
powietrza poprzez skonsolidowanie dzialari na
szczeblu krajowym oraz powolanie Partnerstwa na
rzecz poprawy jakoéci powietrza,
Stworzenie ram prawnych sprzyjajqcych realizacji

3.

Wla_czenie spoleczeﬁstwa w dzialania na rzecz

poprawy jakoéci powietrza poprzez zwiekszenie
éwiadomoéci spolecznej oraz tworzenie trwalych
platform dialogu z organizacjami spolecznymi,

4.
5.
6.

Rozw0j i rozpowszechnienie technologii sprzyjajacych
poprawie jakoéci powietrza,
Rozw0j mechanizm0w kontrolowania irédel niskiej
emisji sprzyjajacych poprawie jakoéci powietrza,
Upowszechnienie mechanizm0w ﬂnansowych
sprzyjajqcych poprawie jakoéci powietrza.

wymagari wynikaja_cych

l

z regulacji prawnych
projektowanych
przepisami prawa
unijnego.

Celem Programu jest
ograniczenie zrzut0w
Aktualizacja Krajowego
Programu Oczyszczania
Sciekéw Komunalnych

ll

niedostatecznie
oczyszczanych 5ciek0w, a
co za tym idzie — ochrona
érodowiska wodnego przed
ich niekorzystnymi

1.

Budowa sieci kanalizacyjnej,

2.

Inwestycje zwia_zane 2 oczyszczalniami 5ciek0w,

3.

Dostosowanie oczyszczalni do art. 5.2.

skutkami

l
1

Cel 1 - Zmniejszenie iloéci
p0wstaja_cych odpadéw,
zwiekszanie

Krajowy Plan
Gospodarki Odpadami
2022

5wiad0m05ci
spoieczeﬁstwa na
temat naleiytego
gospodarowania
odpadami

1.
2.

wlaéciwego gospodarowania odpadami
komunalnymi, w tym odpadami iywnoéci i innymi
odpadami ulegaja_cymi biodegradacji;
3.

komunalnymi,
Cel 2 — osia_gniecie poziomu
recyklingu i

przygotowania do

ponownego uiycia
og0lnej masy odpadéw
komunalnych w

Zmniejszenie iloéci powstaja_cych odpadéw;
Zwiekszanie éwiadomoéci spoleczeristwa na temat

4.

Doprowadzenie do funkcjonowania systeméw
zagospodarowania odpadéw zgodnie z hierarchia_
sposobéw postepowania z odpadami. W celu
obliczenia poszczegélnych wartoéci procentowych
wskazanych poniiej, naleiy uja_é wszystkie odpady
komunalne odebrane i zebrane (r0wniei odpady BiR1
pochodzace z gospodarstw domowych);
Zmniejszenie udzialu zmieszanych odpadéw
komunalnych w calym strumieniu zbieranych

1 odpady remontowo budowlane

Id: FDED8004-94A5-4244-8E76-1COC06156C77. Projekt
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wysokoéci 50% do
2025 r.,
Cel 3 - zmniejszenie
udzialu zmieszanych
odpad0w komunalnych
w calym strumieniu
zbieranych odpad0w
(zwiekszenie udzialu
odpadéw zbieranych
selektywnie).

odpad0w (zwiekszenie udzialu odpad0w zbieranych
selektywnie);
Zmniejszenie iloéci 0dpad0w komunalnych

5.

ulegajqcych biodegradacji kierowanych na
skladowiska odpadéw, aby nie byio skladowanych w
2020 r. wiecej nii 35% masy tych 0dpad0w w
stosunku do masy odpad0w wytworzonych w 1995
r.;
6. Zaprzestanie skladowania odpad0w ulegaja_cych
biodegradacji selektywnie zebranych;
7. Zaprzestanie skiadowania zmieszanych odpadéw
komunalnych bez przetworzenia;
8. Zmniejszenie liczby miejsc nielegalnego skladowania
odpad0w komunalnych;
9. Utworzenie systemu monitorowania gospodarki
odpadami komunalnymi;
10. Monitorowanie i kontrola postepowania z frakcjq
odpadéw komunalnych wysort0wywana_ ze
strumienia zmieszanych odpadéw komunalnych i
nieprzeznaczona_ do skladowania (frakcja 19 12 12);
11. Zbilansowanie funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami komunalnymi w éwietle obowia_zuja_cego
zakazu skiadowania 0kre5lonych frakcji odpad0w

komunalnych i pochodzacych z przetwarzania
0dpad0w komunalnych, w tym odpadéw 0 zawartoéci
0g0lnego wegla organicznego powyiej 5% s.m.

i o cieple spalania powyiej 6 MJ/kg suchej masy, od
1 stycznia 2016 r.
Cel 1. - Zapewnienie

Strategiczny Plan
Adaptacji dla sektoréw i
obszaréw wrailiwych na
zmiany klimatu do roku
2020
z perspektywq do roku
2030 (SPA2020)

bezpieczeﬁstwa
energetycznego i
dobrego stanu
érodowiska‘
Cel 2. - Skuteczna
adaptacja do zmian
klimatu na obszarach
wiejskich
Cel 3. - Rozwéj transportu
w warunkach zm la n
klimatu
Cel 4. - Zapewnienie
zréwnowaionego
rozwoju regionalnego i

lokalnego z
uwzglednieniem zmian

klimatu
Cel 5. - Stymulowanie
innowacji sprzyjajqcych

adaptacji do zmian
klimatu
Cel 6. - Ksztaltowanie
postaw spolecznych
sprzyjaja_cych adaptacji
do zmian klimatu

Kierunek dzialaﬁ 1.1- dostosowanie sektora gospodarki
wodnej do zmian klimatu,
Kierunek dziaiaﬁ 1.3 - dostosowanie sektora
energetycznego do zmian klimatu,
Kierunek dzialari 1.4 - ochrona r02norodno5ci biologicznej
i gospodarka leéna w kontekécie zmian klimatu,
Kierunek dzialari 2.1 - stworzenie lokalnych systeméw
monitorowania i ostrzegania przed zagroieniami,
Kierunek dziaiaﬁ 2.2 — organizacyjne i techniczne
dostosowanie dzialalnoéci rolniczej i rybackiej do zmian
klimatu,
Kierunek dzialaﬁ 3.2 — zarza_dzanie szlakami
komunikacyjnymi w warunkach zmian klimatu,
Kierunek dzialar'\ 6.1 — zwiekszenie éwiadomoéci odnoénie
do ryzyk zwia_zanych ze zjawiskami ekstremalnymi i
metodami ograniczania ich wplywu,
Kierunek dzialaﬁ 6.2 - ochrona grup szczegélnie
naraionych przed skutkami niekorzystnych zjawisk

klimatycznych.

DOKUMENTY O CHARAKTERZE PROGRAMOWYM

Program Ochrony
Powietrza dla
Wojewédztwa élqskiego

Nadrzednym celem
Programu ochrony
powietrza jest opracowanie
dziaiar'1 naprawczych,
kt0rych realizacja
doprowadzi do poprawy
jakoéci powietrza, co w
konsekwencji spowoduje
ograniczenie
niekorzystnego wplywu
zanieczyszczer'\ powietrza

Id: FDED8004-94A5-4244-8E76-lCOC06156C77. Projekt

-

Redukcja emisji zanieczyszczeﬁ ze irédel malej
mocy do 1 MW - dzialanie wskazane

w harmonogramie;
-

-

Zaplanowanie mechanizm0w wsparcia nastawionych
na iagodzenie ekonomicznych 5kutk0w
przeprowadzonej wymiany kotléw (np. zwiekszenia
k0szt0w paliwa lepszej jakoéci);
Wprowadzenie w wojewédztwie 5la_skim systemu
wsparcia doradczego na poziomie gminnym;
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na zdrowie i iycie
mieszkaﬁcéw wojewédztwa
5la_skiego.

I“*1-A~

-

gt

-

l

-

l
Cel strategiczny A
Wojewédztwo 5la_skie
regionem odpowiedzialnej

l
l

l

transformacji gospodarczej
Cel strategiczny B
Wojew0dztw0 élaskie
Strategie Rozwoju
Wojeyvédztwa Slqskiego
"Slqskie 2030+"

regionem przyjaznym dla
mieszkaﬁca

Cel strategiczny C
Wojewédztwo 5la_skie
regionem wysokiej jakoéci
érodowiska i przestrzeni

Cel strategiczny D
Wojewédztwo 5la_skie
regionem sprawnie

zarzadzanym
l

A.1. Konkurencyjna gospodarka
A.2. Innowacyjna gospodarka
A.3. Silna lokalna przedsiebiorczoéé
B.1. Wysoka jako5é uslug spolecznych, w tym
zdrowotnych
B.2. Aktywny mieszkaniec

B.3. Atrakcyjny i efektywny system edukacji i nauki
C.1. Wysoka jakoéé érodowiska
C.2. Efektywna infrastruktura
C.3. Atrakcyjne warunki zamieszkania, kompleksowa

rewitalizacja, zapobieganie i dostosowanie do zmian
klimatu
D.1. Zréwnowaiony rozw0j terytorialny

D.2. Aktywna wspéipraca z otoczeniem i kreowanie silnej
marki regionu
D.3. Nowoczesna administracja publiczna
o

Cel Powietrze
atmosferyczne,
Cel Zasoby wodne,
Cel Gospodarka odpadami,

l

‘V

‘i
L

(l

Program ochrony
érodowigka
Wojewédztwa Slqskiego
do roku 2019
z uwzglednieniem
perspektywy do roku
2024

Cel Ochrona przyrody,
Cel Zasoby surowc0w
naturalnych,
Cel Tereny
poprzemyslowe,
Cel Halas,
Cel Elektromagnetyczne
promieniowanie
niej0nizuja_ce,
Cel Przeciwdzialanie
powainym awariom
przemyslowym,
Cel Ograniczenie ryzyka
wystqpienia powainych
awarii przemyslowych
oraz minimalizacja ich
skutk0w.

Znaczaca poprawa jakoéci powietrza na obszarze

wojewédztwa 5Ia_skiego zwia_zana z realizacja
kierunk0w dziaiaﬁ naprawczych,
Realizacja racjonalnej gospodarki energetycznej
la_cza_cej efektywnoéé energetycznq z nowoczesnymi
technologiami,

~

System zréwnowaionego gospodarowania wodami
powierzchniowymi i podziemnymi, um02liwiaja_cy
zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych
regionu przy osiqgnieciu i utrzymaniu co najmniej

o

-

-

Id: FDED8004-94A5-4244-8E76-l COC06156C77. Projekt

Zwiekszenie skutecznoéci przyjetych kanaléw
informacyjnych i komunikacyjnych;
Ograniczenie wplywu emisji zanieczyszczeﬁ
z transportu drogowego;
Ksztaltowanie polityki przestrzennej w sposéb
sprzyjajqcy poprawie stanu jakoéci powietrza;
Prowadzenie edukacji ekologicznej - dzialanie
wskazane w harmonogramie;
Prowadzenie dzialar'1 kontrolnych - dzialanie
wskazane w harmonogramie;
Realizacja uchwaly nr V/36/1/2017 Sejmiku
Wojewédztwa Sla_skiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w
sprawie wprowadzania na obszarze wojewédztwa
5la_skiego ograniczeﬁ w zakresie eksploatacji
instalacji, w kt0rych nastepuje spalanie paliw.

dobrego stanu w0d,
Zbudowanie systemu zgodnego z hierarchiq
postepowania
z odpadami, w kt0rej priorytetem jest zapobieganie
powstawaniu odpadéw, a nastepnie przygotowanie
do ponownego uiycia, recykling i inne metody
odzysku oraz wdroienie modelu gospodarowania
odpadami komunalnymi opartego na ich
selektywnym zbieraniu i termicznym
przeksztalcaniu pozostaiych odpadéw palnych z
odzyskiem energii,
Zachowanie, odtworzenie i zréwnowaione
uiytkowanie bior02norodn05ci i geor02norodno5ci
oraz ochrona krajobrazu,
Zréwnowaiona gospodarka zasobami surowc0w
naturalnych,
Racjonalna gospodarka zasobami glebowymi,
Przeksztalcenie teren0w poprzemyslowych
i zdegradowanych wojewédztwa 5la_skiego zgodnie
z wymaganiami ekologicznymi oraz
uwarunkowaniami spoleczno-ekonomicznymi,
Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego
érodowiska,
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e

-

Utrzymanie warto5ci nateienia promieniowania
elektromagnetycznego na dotychczasowych, niskich
poziomach,
Ograniczenie ryzyka wystqpienia powainych awarii
przemyslowych oraz minimalizacja ich skutk0w.

Zrédlo: ,,Wytypzne do opracowania wojewédzkich, powiatowych i gminnych programéw ochrony érodowiska",
Ministerstwa Srodowiska, wrzesieﬂ 2015, oraz opracowanie wlasne na podstawie aktualnych dokumentéw wyiszych
szczebli wraz z ich aktualizacja_ 2017 i 2020

Id: FDED8004-94A5-4244-8E76-1COC06156C77. Projekt
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Y4.

3. Ogélna charakterystyka Miasta

I
'r
I

l
l
(..

l

l
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l
,.
I
1

l
l

Gliwice to miasto na prawach powiatu w poludniowej Polsce, na G0rnym 5la_sku, w wojewédztwie
5la_skim, poloione na Wyiynie Sla_skiej, nad rzeka Kiodnica_. Pod wzgledem morfologicznym rejon
Gliwic naleiy do slabo urozmaiconych. Rzedne powierzchni terenu wahaja_ sie w granicach od 210
m. n.p.m (okolice Portu Gliwickiego) do 279 m. n.p.m (okolice Bojkowa). Obniienie terenu
przebiega z kierunku z poiudniowo - wschodniego na p0ln0cny zach0d i zwia_2ane jest z korytem
rzeki Klodnicy, kt0ra morfologicznie stanowi wainy element tego obszaru. Srednie wyniesienie
miasta wynosi 230 m. n.p.m. Deniwelacje terenu wynosza_ okoio 69 m. W obrebie omawianego
terenu, gl0wnie w jego poludniowo - wschodniej czeéci, dominuja antropogeniczne formy rzeiby niecki osiadar'1 gérniczych, zapadlisk, przekop0w, hald.
W latach 1945-1950 naleialo do wojewédztwa 5la_skiego, w latach 1950-1975 do tak zwanego
duiego w0jew0dztwa katowickiego, a w latach 1975-1998 do tak zwanego maiego wojew0dztwa
katowickiego.
Gliwice sa_siaduja_:
~ od zachodu 2 gminami So5nic0wice i Rudziniec naleia_cymi do powiatu gliwickiego,
0 0d p0lnocy z gmina_ Pyskowice nale2a_ca_ do powiatu gliwickiego oraz z gmina Zbrosiawice
nale2a_ca_ do powiatu tarnogérskiego,
- 0d wschodu z miastem na prawach powiatu Zabrze,
- od poludnia z gminami Gieraltowice, Knur0w i Pilchowice nale2a_cymi do powiatu
gliwickiego.
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Rysunek 1 Lokalizacja miasta Gliwice na tle wojewédztwa 5la_skiego

2r0d lo: opracowanie wlasne na podstawie https://pl.wikipedia.org/ (dostep 18 maja 2020)

Miasto charakteryzuje sie niejedn0lita_ struktura_ przestrzenna. Jego element 05rodk0wy stanowi
Stare miasto, kt0re otacza struktura Sr0dmie5cia 0 szachownicowym ukiadzie (kwartaly o ulicach
prostopadlych i réwnolegiych do dw0ch gi0wnych arterii — ul. Zwyciestwa i ul. Dworcowej).
W péinocnej czeéci miasta, wyznaczonej przebiegiem linii kolejowej wsch0d — zachéd,
zlokalizowane sq osiedla Szobiszowice i Zatorze z promienista_ struktura_ gl0wnych osi
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komunikacyjnych wzdlui ulic Toszeckiej, Tarnogérskiej i Chorzowskiej zbiegajqcych sie na Placu
Piast0w. Poludniowa czeéé miasta rozwineia sie wzdlui trzech historycznych trakt0w
pokrywajqcych sie obecnie z ulicami Nowy Swiat — Daszyriskiego, Rybnicka_, Bojk0wska_ Pszczyﬁskq. Struktura miasta odznacza sie rozczlonkowaniem na dzielnice satelitarne, wla_czone
do jej zas0b0w wraz z rozwojem przemyslu pod koniec XIX i w. i pol. XX wz. Gliwice podzielone sa_
na 21 dzielnic, beda_cych jednostkami pomocniczymi gminy.
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Rysunek 2 Podzial miasta Gliwice na dzielnice
Zrédloz https://pl.wiklpedla.org/ (dostep 19 stycznia 2021)

Gliwice leia na skrzyiowaniu dw0ch autostrad:
- A1 laczqcej Gdar'1sk i Gorzyczki,
o A4lacza_cej Zgorzelec i Korczowa_, bedacej cze5ci trasy europejskiej E40, odcinek na terenie
miasta jest platny (z wyia_czeniem ruchu lokalnego).
Na terenie miasta znajdujq sie 4 wezly autostradowe: Gliwice-B0jk0w, Gliwice-Ostropa, GliwiceSo5nica (miejsce przeciecia autostrad A1 i A4) i Gliwice—Wsch0d. Autostrada A1 jest czeécia trasy
2 STUDIUM UWARUNKOWAAI I KIERUNKOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE HCZESG A

UWARUNKOWANIA”, Zalacznik nr 1 do Uchwaly Nr XXXI / 956 / 2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 grudnia
2009r.
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Europejskiej E75. Dodatkowo poza granicami miasta zlokalizowany jest wezei autostrady GliwiceKleszczéw traktowany jako ,,Diaty gliwicki wezei”.

Ponadto przez Gliwice przebiegajq 3 drogi krajowe i 3 wojewédzkie. W 2008 roku do uiytku oddano
pierwszq czesé obwodnicy zachodniej, niespeina 1,5-kilometrowy odcinek ia_cza_cy DK88 z ul.

Sowiriskiego. Docelowo obwodnica ma ia_czyé DK88 z ul. Rybnickq. 21 lutego 2017 podpisana
zostaia umowa na unijne dofinansowanie na odcinek pomiedzy ulicami Daszyriskiego a Rybnickq,
a w poiowie stycznia 2019 miasto podpisaio z konsorcjum firm Eurovia Polska i PRUIM umowe na

budowe tego odcinka. We wrzesniu 2020 r. do uzytku kierowcéw oddano ponad 3—kiIometrowy
odcinek zachodniej czesci obwodnicy, ia_cza_cy ul. Rybnicka_ z Daszyiﬁskiego. Od 4 grudnia 2020 r.

I
I

i

.

kierowcy moga_ jeidzié prawie 2 km odcinkiem obwodnicy poiudniowej ia_cza_cej ul. Bojkowskq
z Pszczyr'1ska_.
Giéwnq stacja_ koIejowa_ Gliwic jest stacja Gliwice znajduja_ca sie w érédmiesciu. Jest to drugi co do
wielkosci dworzec konurbacji gérnoélqskiej, wediug kategoryzacji PKP oznaczony kategoria_ A. Po
péinocnej stronie dworca kolejowego miasto planuje budowe centrum przesiadkowego, w ktérym
poza dworcem kolejowym ma znaleié sie: zespéi przystankow autobusowych, dworzec
autobusowy, postoje takséwek, zespoiy parkingowe z podziaiem na postoje krétkoterminowe
i diugoterminowe w systemie park&ride, parkingi dla roweréw oraz budynek dworcowy poinocny
z pomieszczeniami obsiugi podroinych
Gliwice oraz Gornoslqski Okreg Przemysiowy przez Kanai Gliwicki i dalej przez rzeke Odre ma
poia_czenie z zespoiem portowym Szczecin-Swinoujscie oraz z innymi europejskimi drogami
wodnymi.
W odlegiosci do 100 km od Gliwic znajdujq sie trzy miedzynarodowe porty lotniczez
- Port lotniczy Katowice-Pyrzowice (okoio 40 km)
o Port lotniczy Ostrawa (okoio 90 km)
o Port lotniczy Krakow-Balice (okoio 100 km)
Poza tym na terenie miasta w dzielnicy Trynek znajduje sielotnisko sportowe Aerokiubu
Gliwickiego, na ktérym po dwéch Iatach prac wykonano utwardzonq droge startowqo diugosci ok.
900 m. Dzieki inwestycji sportowy obiekt na Trynku, ktéry dysponowai do tej pory jedynie
trawiastym pasem startowym, zyskai status lotniska publicznego 0 ograniczonej certyfikacji.
Umoiliwiio to obsiuge Iotéw biznesowych oraz maiego ruchu cargo.
Aktualna liczba mieszkaricéw miasta wynosi 165.456 mieszkarﬁcéw. Od 1996 roku liczba
mieszkaricéw stale corocznie spada. Porownanie liczby mieszkar'1cc'>w w ostatnich Iatach zestawiono
w tabeli poniiej.
Tabela 3 Liczba mieszkaricéw miasta Gliwice z podziaiam na dzielnice w Iatach 2016-2019
Liczba oséb
zameldowanych
na pobyt staiy -

Liczba oséb

Liczba oséb

zameldowanych

zameldowanych
na pobyt staly -

stan na
koniec 2016 r.

stan na

stan na

Liczba os6b
zameldowanych
na pobyt staly stan na koniec

koniec 2017 r.

koniec 2018 r.

2019 r.

BAILDONA

9.597

9.436

9.223

9.036

BOJKC')W

2.859

2.871

2.882

2.928

BRZEZINKA

2.442

2.468

2.508

2.519

CZECHOWICE

734

727

718

730

KOPERNIK

10.417

10.312

10.190

10.036

LIGOTA ZABRSKA

2.009

2.037

2.036

2.021

Nazwa dzielnicy

na pobyt staly -

LABEDY

15.161

14.917

14.798

14.708

oBRo|<|cc'>w
POKOJU

5.195

5.205

5.202

5.198

OSTROPA

2.912

2.895

2.927

2.992

POLITECHNIKA

3.823

3.731

3.670

3.525

SIKORNIK

13.080

12.803

12.735

12.583
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12.

sosN1cA

18.555

18.189

17.871

17.530

13.

STARE Gl_IWICE

6.419

6.397

6.357

6.406

14.

SZOBISZOWICE

12.577

12.462

12.309

12.251

15.

sRoDM1Esc1E

13.675

13.456

13.268

13.124
15.592

16.

TRYNEK

16.516

16.261

15.910

17.

WILCZE GARDLO

1.148

1.146

1.133

1.123

18'
19.

POLSKIEGO
woJTowA WIE9

11.958

11.817

11.665

11.521

WOJSKA

5.842

5.816

5.790

5.739

12.594

12.237

20.

ZATO RZE

12.892

12.693

21.

ZERNIKI

3.450

3.491

3.542

3.657

Razem

171.261

169.130

167.328

165.456

irodioz Ewidencja Ludnoéci Urzedu Miasta Gliwice, 2020

Miasto Gliwice ma ujemny przyrost naturalny wynoszacy -436. W 2018 roku urodziio sie 1689
dzieci, w tym 51,3% dziewczynek i 48,7% chiopcéw.

W 2018 roku zarejestrowano 1378 zameldowaﬁ w ruchu wewnetrznym oraz 1868 wymeldowaiﬁ,
w wyniku czego saldo migracji wewnetrznych wynosi dla miasta -489
59,3% mieszkaﬁcow miasta jest w wieku produkcyjnym, 16,4% w wieku przedprodukcyjnym,
a 24,3% mieszkarﬁcéw jest w wieku poprodukcyjnym.
Na terenie Gliwic zarejestrowanych jest 24 243 podmiotéw gospodarki narodowej ogéiem z czego
15 090 to osoby fizyczne prowadzace dziaialnosé gospodarcza, a 2858 to spéiki handlowe.
Dzieki poioieniu na skrzyiowaniu europejskich korytarzy transportowych oraz konsekwentnej
proinwestycyjnej polityce wiadz miasta, preinie rozwineia sie gliwicka podstrefa Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Gliwice wyréiniaja sie now0czesna_ infrastruktura miejska, |iczna_
i dobrze wyksztaicona kadra techniczna, potencjaiem edukacyjnym oraz dobrze rozwinietym
otoczeniem biznesowym.
Na terenie miasta w okoiicy Drogowej Trasy érednicowej Katowice-Gliwice Czesé "Zachéd" od km
4+037,37 do km 5+320,00 (odcinek G2/4) ustanowiono obszar ograniczonego uiytkowania
polegajacy na zakazie rrealizacji nowej zabudowy mieszkaniowej. (uchwaia nr V/16/14/2015
Sejmiku Wojewédztwa S|a_skiego 2 dnia 21 grudnia 2015 roku).
Mimo uprzemysiowienia miasta, istnienia kopalni i strefy przemysiowej w Gliwicach nie brakuje
urokliwych zaka_tkéw, w ktorych moina wypoczywaé.
Pieé parkéw miejskich w Gliwicach ma ia_czna_ powierzchnie ponad 30 ha. W miescie jest te2 181
ha zielerﬁcéw, skweréw i terenéw nieurza_dzonych. Miejskie Iasy komunalne maja_ powierzchnie 236
ha.
W ostatnich Iatach rewitalizacje przeszedi najwiekszy w miescie park Chrobrego (10 ha). Powstaiy
tam m.in. podniebna deskorolka, jedna z wiekszych w miescie siiowni plenerowych, boisko do gry
w bule i disc golfa, ,,rodeo" i scieika zdrowia (wyposaiona w m.in. w drabinki i sztange.).
Odnowione zostaiy parkowe alejki, zainstalowano te2 nowe oéwietlenie. Posadzonych zostaio
iacznie 37 drzew, ponad 7 tys. krzewéw, 17 tys. bylin i ponad 22,5 tys. roslin cebulowych.
W centrum miasta zlokalizowanyjest Park Grunwaldzki powierzchni o powierzchni 3,9 ha oraz park
Starokozielski o powierzchni 5,9 ha. Rosna_ tam lipy, kasztanowce, brzozy, deby, jesiony, klony,
topole, robinie, buki, kilka miiorzebéw, metasekwoja, jodia, cyprysiki, Zywotnik i cisy oraz iywopiot
grabowy. Najstarsze drzewa rosna_ce w parku maja ponad 140 lat.
Przy ul. Chorzowskiej zlokalizowany jest las komunalny, jest to miejsce chetnie odwiedzane przez
spacerowiczow ceniqcych sobie nieco bardziej dziki i bliiszy naturze charakter miejskich zielonych
terenéw rekreacyjnych. Znajduja_ sie tam place zabaw, rolkowisko, alejki sprzyjajqce diugim
spacerom w naturalnym srodowisku. W 2020 roku Miejski Zarzad Usiug Komunalnych wykonai
modernizacje oraz w pobliiu dawnego Zameczku Lesnego, nieopodal ulicy Chorzowskiej zbudowai
teinie soIankowa_.

Id FDED8004-94A5-4244-8E76-1COCO6l56C77. Projekt

Strona 23

F

PROGRAM OCHRONY SRonow1s1<A DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 20271-Z824 z PERSPEKTYWA no ROKU 2028
V

Du2a_ popularnoécia wsréd gliwiczan cieszy sie park Szwajcaria. To idealne miejsce na diugie
spacery czy jogging.

W trakcie rewitalizacji w 2013 roku istniejace stawy obsadzono roslinnoscia wodna_i nadbrzeina,
a w miejscu starego mostka pojawii sie nowy. W parku zamontowano tei piac zabaw dla dzieci
oraz maia siiownie.
i

4

Jedna z najwiekszych atrakcji Gliwic jest Palmiarnia Miejska. To oaza zieleni w centrum miasta.
Moina w niej podziwiaé ponad 6 tys. okazéw fiory i fauny, w tym rosliny cytrusowe, przyprawowe
(pieprz, cynamon, kardamon) oraz egzotyczne palmy i kaktusy pochodzqce z Australii, Afryki i obu

Ameryk.
W 2018 roku oddano do uiytkowania Arene Gliwice, jest to obiekt halowy o przeznaczeniu
widowiskowo-sportowym. To jeden z najnowoczesniejszych i najwiekszych obiektéw tego rodzaju
w Polsce, moie pomiescié okoio 12 tys. osob.
Hala dane wiele moiliwosci wykorzystania od imprez 0 charakterze sportowym (speiniajacych

wymagania dla wydarzeﬁ 0 randze miedzynarodowej), przez wydarzenia muzyczne swiatowego
formatu, a2 po imprezy rozrywkowe i rodzinne.

Bardzo ciekawym miejscem chetnie odwiedzanym przez mieszkar'1cc'>w jest skwer przy Radiostacji,
ktory przeszedi modernizacje zyskujac iawki, nasadzenia drzew i krzewéw, a takie atrakcyjne
oswietlenie.
Regularnie powstaja w miescie nowe skwery i miejsca zielone na poszczegélnych osiedlach.
Przykiadem jest skwer w Brzezince, w okolicach ul. Gnieinieﬁskiej, Rzeszowskiej, Lodzkiej
i Olsztyiﬁskiej. Mieszkaﬁcy maja do dyspozycji: stoiy do gry w szachy oraz chiiﬁczyka, stéi do pingponga i stoi do gry w piikarzyki, tyrolke, a takie plenerowa siiownie.

i
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4. Ocena stanu érodowiska ~
4.1.
Ochrona klimatu i jakoéci powietrza w tym gospodarka
niskoemisyjna
W tabeli poniiej przedstawiono Wybrane efekty realizacji dotychczasowego Programu ochrony
srodowiska w zakresie ochrony klimatu i jakosci powietrza.
Tabela 4 Wybrane efekty realizacji dotychczasowego P05
Cel zapisany w ,,Programie ochrony srodowiska dla Miasta Gliwice na lata 2016-2020
Poprawa jakoéci powietrza na obszarze miasta Gliwice, zwia_zana z realizacja kierunkéw dzialaﬁ
naprawczych

L.p.

Zadania

Efekt ze
wskainikiem

Podjqte dzialania
Na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania
mieszkar'\cy mogli uzyskaé do 8 tys. zi na ogrzewanie

gazowe, weglowe i piece akumulacyjne, a na pompe
ciepia — do 24 tys. zi. (program PONE z poiyczkq
WFOSiGW). Dodatkowo maksymalne kwoty wyniosiy na

docieplenie scian — do 17.617 zi, na docieplenie
1

Program ograniczania niskiej

'

emisji dla miasta Gliwice

stropodachéw lub dachow - do 10.570 zi, a na wymiane
okien i drzwi zewnetrznych - do 14.094 2+. W Iatach
2017-2019 doﬁnansowano 3 948 irédei ciepia, 43 do

docieplenia scian, w tym:
- w 2017 - 1077 irédia ciepia, 57 odnawiainych
irédei energii, ocieplono 85 budynkow
mieszkalnych,
- w 2018 — 2 527 irédia ciepia; ocieplono 29
budynkéw mieszkalnych;
instalacji OZE,

-

zamontowano

wymieniono 5 686

szt.
nieekologicznych

irédei ciepia, 149
instalacje OZE

67

2019 — 2082 irédia ciepia, ocieplono 32 budynki
mieszkaine, zamontowano 25 instalacji OZE.

Rewitalizacja terenc'>w

2.

poprzemysiowych przy ul. M.

W Iatach 2017-2019 nie realizowano zadania.

Piaiyrﬁskiego w Gliwicach
3

46 zadaﬁ dotyczacych

'

inwestycji drogowych

W ramach dziaiania zaplanowano do realizacji 46
inwestycji drogowych. W Iatach 2017-2019 zrealizowano

lub jest w trakcie realizacji, 24 inwestycje drogowe na
ia_czna_ kwote 57 057 985,32 zi. Z jednej planowanej
inwestycji zrezygnowano.

24 inwestycje na
kwote
57 057 985,32 zi

W przyjetej w lutym 2019 roku aktualizacji Planu
4.

Miejski Autobus Szynowy na
trasie Gliwice Soénica Gliwice — Gliwice Labedy Pyskowice

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gliwice zadanie to
okreélono jako bedace w trakcie realizacji, niemniej
jednak zmieniono jego tytui na GLI 032 ,,Budowa
infrastruktury miejskiej zwia_zanej z publicznym
transportem kolejowym". Koszt zadania oszacowano na
1,2 mln zi.

zadanie rozpoczete
nie zakoﬁczone

Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice

wraz

z modernizacja_ wybranych sygnalizacji éwietlnych — etap

II planowane na lata 2015 — 2018.
Celem projektu jest usprawnienie zarzadzania ruchem na

5.

Rozbudowa systemu detekcji
na terenie miasta Gliwice
wraz z modernizacjq
wybranych sygnalizacji
swietlnych, etap II

terenie miasta, poprawa bezpieczeristwa ruchu
i skrécenie czasu pnejazdu, co bedzie miaio bezposredni
wpiyw na obniienie kosztéw transportu samochodowego
oraz ochrone srodowiska.
Wartoéé projektu zgodnie z zawartymi

umowami:

9 zrealizowanych
inwestycji na kwote
33 472 165,12 zi

30.000.000,00 Z}, W tym érodki UE 25.500.000,00 ZL

W Iatach 2017-2018 wydatkowano koszty w wysokosci
33 472 165,12 zi, ktore obejmowaiy m.in.:

/

~

remonty sygnalizacji swietlnych,

K

budowa sieci zarzadzajacej sygnalizacjami
éwietlnymi na terenie miasta (poia_czenie
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swiatiowodowe pomiedzy ulica_ J. Wieczorka
a ulica Styczynskiego),
budowa aktywnej sygnalizacji ostrzegawczej na
przejsciach dla pieszych po obu stronach
wiaduktu
pomiedzy
ul.
Robotniczq
i ul. Franciszkanska,
budowa aktywnej sygnalizacji ostrzegawczej na
przejsciu
dla
pieszych
w ciagu
ul. Staromiejskiej,
budowa sygnalizacji swietlnej na skrzyiowaniu
ulic Toszecka - J. Uszczyka - Fiorianska wraz
z przebudowa_ skrzyiowania,
oznakowanie znakami aktywnymi przejscia dla
pieszych przez ul. I. Daszyriskiego przy
skrzyiowaniu z ul. Ceramikéw, 3 przejsé dla
pieszych przez ul. Pliszki,
zakup i montai mobilnego Centrum Sterowania
Ruchem,
rozbudowa
sygnalizacji
swietlnej
na skrzyiowaniu ulic Pszczynska — Pocztowa.

W 2018 roku dokonano zakupu od PKP S.A. prawa do
uiytkowania wieczystego dwéch nieruchomoéci objetych
inwestycja oraz poniesiono koszty projektu budowlanego
z braniy konstrukcyjnej, dla Centrum Przesiadkowego.
W 2018 roku poniesiono koszty w wysokoéci 413.350,29
zi.
W 2019 roku podpisano umowe na dofinansowanie

.

zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewédztwa Sla_skiego na lata 2014-2020 z kwota_
dofinansowania UE nieprzekraczajaca 129.533.621,10 zi.

Zachodnia Brama Metropolii
Silesia — Centrum
Przesiadkowe w Gliwicach

wykonano dokumentacje projektowa oraz ogioszono
przetarg na roboty budowlane. La_cznie do koﬁca 2019
roku poniesiono koszt w wysokosci okoio 5.000.000,00
zi".
Centrum Przesiadkowe powstaje po péinocnej stronie
dworca PKP, z ktérym zostanie poia_czone tunelem. W
ramach
przedsiewziecia
przewidziano
réwniei
przebudowe istnieja_cego tunelu ia_cza_cego dworzec PKP

zakup dwéch
nieruchomosci
objetych inwestycjq
zadanie bedzie
kontynuowane w
nastepnych Iatach

z ul. Tarnogérska, budowe drég wewnetrznych wraz ze

stanowiskami peronowymi dla autobuséw i zadaszenie
terenu peronowego. Koszt prac realizowanych przez
konsorcjum firm Mostostal Zabrze i PRUiM wynosi ponad
180 min zi, zakonczenie planowane jest w drugiej
poiowie 2022 r.

Zadanie zapianowane zostaio na lata 2013-2019. Celem
projektu jest zwiekszenie efektywnoéci energetycznej
oéwietlenia ulicznego oraz poprawa stanu srodowiska
naturalnego poprzez redukcje emisji CO2.
W 2017 roku w ramach zaplanowanych érodkéw
wybudowano
oswietlenie
na
ul.
Wrociawskiej
i ul. Czestochowskiej
oraz
wykonano
tablice
informacyjna dotycza_ca_ pozyskania srodkéw ze irédei
UE. W 2017 roku wydatkowano srodki wwysokosci
516.839,85 zi.

Eko-éwiatio w Gliwicach modernizacja i budowa
oéwietlenia ulicznego

W 2018 roku wykonano wymiane opraw i pomalowano
siupy przy ul.: Jana Kochanowskiego, Luiyckiej, Piwnej,
Stanisiawa
Konarskiego,
Lipowej,
Warszawskiej,
Wybrzeie Wojska Polskiego, Pszczynskiej, Akademickiej,
Kujawskiej, Bojkowskiej, Kopalnianej, Gérnych Waiéw,
Ignacego Daszyﬁskiego, Zawiszy Czarnego, Tadeusza
Kosciuszki, Mikoiowskiej, Jana Pawia II, Zygmunta
Starego, gen. Wiadysiawa Andersa oraz na Sikorniku
i przy Drogowej Trasie Srednicowej
W 2019 roku rozpoczeiy sie przygotowania do koiejnego
etapu projektu Eko-swiatio w Gliwicach — Modernizacja i
budowa oswietlenia ulicznego. Nowe oswietlenie zostaI0
wybudowane przy ul. Tarnogérskiej, na odcinku od
skrzyiowania z ui. Oskara Kolberga do granic miasta
a takie na ul. Dworcowej. Stare oprawy sodowe zostaiy
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zadanie bedzie
kontynuowane w
nastepnych Iatach
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zasta_pione
ekologicznymi
i
energooszczednymi
LEDowymi, wymieniono réwniez oprawy i siupy
oéwietleniowe oraz kable zasilajqce.
Szacowany caikowity koszt przedsiewziecia wynosi
ponad 14 min zi, z czego ponad 10 min zi zostaio wydane
z budzetu miejskiego, a ponad 4 mln zi to dofinansowanie
UE ze srodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewédztwa Sla_skiego 2014-2020 (RPO WSL
Modernizacja i budowa
oéwietienia ulicznego w
mieécie Gliwice

8.

Budowa trasy rowerowej na
odcinku Centrum — Soénica

9'

Zadanie realizowane w Iatach 2017-2019. W tym okresie
budowano,
przebudowywano
i
modernizowano
oéwietlenia ulic w ramach 11 inwestycji na la_czny koszt
5 966 O60 zi.
W 2017 roku wykonano trase rowerowa_ na odcinku: od
ui L. Berbeckiego, poprzez aleje Przyjazni do Parku
Chrobrego wraz z oznakowaniem. Koszt poniesiony
w 2017 roku wyniési 2 844 821,75 zi.
W Iatach 2018 -2019 wykonano trase rowerowa_ na

odcinku od ul. Kujawskiej do ul. Jesiennej oraz od ul.

11 inwestycji na
ia_czny koszt
5 966 O60 zi

zadanie bedzie
kontynuowane w
nastepnych Iatach

Wschodniej - granicy z miastem Zabrze za kwote 1 360
836,24 zi.

10
11

'

Budowa chodnika i sciezki
rowerowej przy ul. Rybnickiej

W Iatach 2017-2019 nie realizowano zadnych prac, nie
poniesiono zadnych kosztéw.

'

Budowa trasy rowerowej w
sladzie kolejki waskotorowej
na odcinku od stacji Trynek
do granic miasta

W Iatach 2017-2019 przygotowywano dokumentacje.
W 2017 roku rozpoczeto realizacje dwéch zadari:
- budowa parkingéw rowerowych w tym czesé ze
stacjami naprawczymi roweréw. Przeniesiono
stacje napraw rowerow zlokalizowana_ przy
placu
zabaw
w rejonie ul. Horsta Bienka do nowej lokalizacji,
przy placu zabaw przy ul. sw. Anny z montazem
2
dodatkowych
stojakéw
rowerowych.
Odgrodzono parking rowerowy przy ul. Gérnych
Waiow, poprzez montaz 5 siupkéw. Koszt
poniesiony to — 43.827,53 2+,
- budowa i modernizacja tras rowerowych
wramach zadania zlecono opracowanie
dokumentacji projektowej dla zadania ,,Budowa
ciqgu pieszo-rowerowego wrejonie Teatru
Miejskiego iqcza_cego u|.Nowy Swiat z ul.

Zygmunta Starego". Koszty poniesione zostaiy

12.

Rozbudowa drég rowerowych

w2018 roku.
W 2018 roku rozpoczeto realizacje czterech zadan:
~
remonty tras rowerowych i cia_géw pieszych
poza pasem drogowym. Koszt realizacji wyniési
96.641,10 zi,
budowa i modernizacja tras rowerowych
icia_géw pieszych poza pasem drogowym.
Poniesiono koszty w wysokosci 184.945,26 zi,
o
budowa chodnika i drogi rowerowej wzdiuz
odcinka ul. Kozielskiej od osiedla Stare Gliwice
do granicy z osiediem Brzezinka. W ramach
zadania
opracowywano
dokumentacje
projektowq, uzyskano projekt budowlany i czeéé
projektu wykonawczego. Poniesiono koszty
w wysokosci 45.165,6O zi,
~
budowa parkingow rowerowych. Wykonano
budowe 15 parkingéw rowerowych w tym 3 ze
stacjami naprawczymi roweréw. Zamontowano
samoobsiugowq stacje napraw roweréw przy ul.
Szafirowej.
Zadanie
zakonczono.
Koszt
56.086,77 zi.
Na utrzymanie tras rowerowych i ciqgéw pieszych poza
pasem drogowym miasto przeznaczyio w roku 2019
ia_cznie 46 783,83, w tym:
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6 zrealizowanych
zadan na ia_czny
koszt 473 447 zi
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utrzymanie stacji napraw rowerow (wymiana,
uzupeinienie narzedzi) — 27 208,83 zi,
wykonanie przegladu technicznego tunelu dla
pieszych pomiedzy Dworcem PKP a ul.
Tarnogérska_ — 5 043,00 zi,
wykonanie przeg|a_du technicznego wiaduktu
zelbetowego w sladzie zabytkowej kolejki
wa_skotorowej
4 920,00 zi,
utrzymanie zieleni i porzqdku przy cia_gach
pieszych
i trasach rowerowych — 9 612,00 zi;
Na utrzymanie systemu miejskich wypozyczalni rowerow
(Gliwicki Rower Miejski) w 2019 r. przeznaczono 464
277,00 zi.

‘. -.

i

I

i.>

I .

Monitoring zuzycia paliw i
noénikéw energii w
budynkach uzytecznosci
publicznej, system
zarza_dzania energia w
budynkach uzytecznosci

publicznej

Zuzycie nosnikéw energetycznych jest wykorzystywane
w obliczeniach do celéw aktualizacji i raportowania Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej co 3 Iata, w zwiqzku z tym dla
oceny postepéw w realizacji zaioien PGN zbierane sa_
informacje z Miejskich Jednostek Organizacyjnych za
kazdy rok kalendarzowy. W Iatach 2017-2019
realizowane byiy inwestycje przyczyniaja_ce sie do
zmniejszenia zuzycia energii elektrycznej, byiy to:
v
montaz
reduktora
mocy
czynnej
w 6 obiektach na ia_czny koszt 62 878 zi,
~
modernizacja oéwietlenia hali basenowej
w Piywalni Olimpijczyk.

zadanie jest
realizowa ne na
biezaco

I

W 2017 roku rozpoczeto zadanie pn.: Czysta energia dla
Europejczykéw planowany do realizacji w Iatach
realizowany w Iatach 2017 — 2019.
Wartoéé projektu zgodnie z zawartymi umowami:
29.440,00 euro, w caioéci finansowany ze srodkéw UE.

i
1
i

Dziaiania edukacyjne dla
przedsiebiorstw akcje dla
przedsiebiorcéw dotycza_ce

zagadnieri zwia_zanych z
ograniczeniem zuzycia

i

energii/ograniczaniem emisji

W 2018 roku zapianowane érodki wydatkowano m.in. na:
organizacje wyjazdu na praktyki do Hiszpanii,
ubezpieczenie, doskonalenie jezyka niemieckiego i
hiszpariskiego przez uczniéw oraz wynagrodzenie dla
koordynatora projektu. Koszty poniesione w 2018 roku
to 125 080,25 zi.
W ramach edukacji dla przedsiebiorstw firma Bluevine

zadanie realizowane

na biezaco

Consulting cyklicznie (z wiasnych érodkéw) organizowaia

(2017 i 2018) konferencje takiejak:
- “Nowe technologie — Nowe horyzonty” jest to
wydarzenie organizowane w ramach Festiwalu
Innowacji i Technologii,
.

W Iatach 2017-2019 w ramach przeprowadzonych

i

Prowadzenie dziaian
kontrolnych w zakresie
zakazu spalania odpadéw w
indywiduainych systemach

grzewczych.

Termomodernizacja i
modernizacja budynkéw
uzytecznosci publicznej
.4

,,Logistyka. Inwestycje. Przysziosé” konferencje
logistyczne z cyklu ,,Future 2 to 5".

czynnosci kontrolnych przez Straz Miejska_ na terenie
miasta Gliwice dotyczacych spalania odpadéw w
indywidulanych systemach grzewczych, przeprowadzono
7 557 kontroli, w tym:
w 2017 roku 3315 kontroli, w tym 288
ujawnionych wykroczer'i,
w 2018 roku 2332 kontroli, w tym 307
ujawnionych wykroczen,
w 2019 roku 1910 kontroli, w tym 212
ujawnionych wykroczeﬁ.
W Iatach 2017-2019 wykonano termomodernizacje 10
obiektéwc
budynki Urzedu Miejskiego:
przy ulicy Zwyciestwa 21 zostaia zreaiizowana
w Iatach 2016-2017 koszt 7 258 753,40 zi,
o
przy ulicy Jasnej 31A zostaia zreaiizowana w
roku 2017 koszt 1 177 909,90 zi,

Id: FDED8004-94A5-4244-8E76-1COCO6l56C77. Projekt

srednio 2,5 tys.
kontroli rocznie, w
tym 807

ujawnionych
wykroczeﬁ

w Iatach 2017-2019
6 obiektéw
poddanych
termomodernizacji
na iqczny koszt
10 051 095,23 zi
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-

budynku Ratusza (wymiana stolarki okiennej)
zostaia zreaiizowana w roku 2017 koszt 316
139,00 zi.
~
obiektéw uzytkowanych jako ziobki, koszt 44
448,51 zi,
filii GCOP przy ui. N. Barlickiego 3, koszt 592
323,62 zi,
budynek przy ul. Toszeckiej 17, koszt 661
520,80 zi.
W
Iatach
wczesniejszych
wykonano
takze
termomodernizacje budynkéw takich jak:
Zespéi Szkéi Samochodowych ul. Kiiinskiego
24A - termomodernizacja i modernizacja
budynku warsztatéw szkolnych przy ul.
Strzelcéw Bytomskich 25 na kwote 3 096
693,15 zi brutto (piatnosé w roku 2016 - 2 783
989,99 zi brutto i w roku 2017 - 312 703,16 zi

brutto),
o

-

Szkoiy Podstawowej nr 23 ui. Sikornik 1, koszt
520 932,50 zi- 2011 rok,
Szkoiy Podstawowej nr 36 ul. Robotniczej 6,
koszt 214 558,68 zi - 2011 rok,
Szkoiy Podstawowej nr 3 przy ul. Daszynskiego
424 w Gliwicach, koszt 2 961 922,00 zi - 2016
rok,

Warsztaty Samochodowe Zespoiu Szkéi
Samochodowych przy ul. Strzelcéw Bytomskich
25b w Gliwicach, koszt 3 247 746,06 zi - 2016

-

rok,
Zespéi Szkéi Ogélnoksztaicacych nr 7 ul. A.
Gierymskiego 7 w Gliwicach, koszt 2 848 714,15
zi - 2016 rok,

-

Przedszkole Miejskie nr 34 ul. Chatka Puchatka
9 — termomodernizacja i modernizacja budynku

-

Zespéi Szkoi im. Janusza Korczka przy ul.
Dolnej
Wsi
74
w
Gliwicach
koszt

-

Szkoiy Podstawowej nr 11 przy ul. Pocztowej 31
w Gliwicach koszt 1 907 631,72 zi - 2016 rok,
Termomodernizacja budynku uzytkowanego

koszt 1 091 652,10 zi - 2016 rok,

1 147 014,85 zi - 2016 rok,

-

prze Komende Miejska PSP w Gliwicach koszt 1

142 291,41 zi - 2016 rok.

Modernizacja zasilania w
17.

energie e|ektryczna_ budynku
Urzedu Miejskiego

W 2018 roku wykonano modernizacje zasilania w energie
e|ektryczna_ budynku Urzedu Miejskiego koszt 115
029,15 zi.

zadanie
zrealizowane

W 2017 roku zakonczono zadanie, wykonano park

18.

19'

Budowa Gliwickiego Centrum
. .
. .
Umiejetnosci

sensoryczny
na
terenie
Radiostacji
przy
ul. Tarnogérskiej. Koszt realizacji wyniési 1 063 623,45
zi.
W 2018 roku zawarto umowe ze 5la_ska_ Siecia_
Metropo|ita|na_ sp. z o.o. na peinienie funkcji ,,Menadzera
Projektu" dla etapu zwiazanego z przygotowaniem
dokumentacji projektowej. Poniesiono koszt w wysokoéci
11 005,11 zi.
Dalsza realizacja zostaia wstrzymana.

Rewitalizacja Ruin Teatru

W roku 2019 Teatr wykonai zewnetrzna_ kanalizacje
sanitarna_ dla nieruchomosci poiozonej w Gliwicach przy
Alei Przyjazni 18 (Ruiny Teatru Victoria) za kwote 364
865,68 zi netto.
W ramach zadania wykonano: roboty budowlane w
zakresie zewnetrznej kanalizacji sanitarnej w tym m.in.
budowa sieci kanalizacji, budowa studni betonowych,
budowa rurocia_gu tiocznego kanalizacji, budowa
przepompowni sciekéw, odtworzenie nawierzchni oraz
nadzér inwestorski na robotami.

Miejskiego w Gliwicach
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realizacja zadania
zostaia wstrzymana

wykonano
zewnetrzna
kanalizacje dla
budynku
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Koniecznosé wykonania
ww.
zadania
wynikaia
z nieprawidiowego podiqczenia kanalizacji budynku Ruin
do sieci kanalizacji deszczowej przy Alei Przyjazni.
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Termomodernizacja
wielorodzinnych budynkéw
mieszkalnych w Gliwicach
— Etap I

R

W 2017 roku Miasto Gliwice w ramach realizacji
Programu zmiany systeméw grzewczych w lokalach w
budynkach wielorodzinnych, dzieki temu dofinansowano
zmiane systeméw grzewczych w 12 lokalach w
budynkach wielorodzinnych.
W Iatach 2018-2019 Miasto Gliwice w ramach realizacji
Programu ograniczenia niskiej emisji dofinansowaio
zmiany systeméw grzewczych w lokalach w budynkach
wielorodzinnych, dzieki temu dofinansowano zmiane
systeméw grzewczych w 76 lokalach w budynkach
wielorodzinnych.
W 2018 roku realizowano takze program r2a_dowy
finansowy
wsparcia
budownictwa
socjainego
i komunalnego poprzez adaptacje pomieszczen budynku
przy ul. Nowy Swiat 59 na mieszkania komunalne.
Koszt 734.367,64 zi.
Dziaiania
termomodernizacyjne
w
budynkach
wielorodzinnych realizowane byiy takze przez Zakiad
Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach.
W
Iatach
2017-2019
prowadzono
dziaiania
termomodernizacyjne w:

~>1

-

204 obiektéw i 88
lokali mieszkalnych,
w ktérych dokonano
modernizacje

90 budynkach beda_cych wiasnoscia Miasta
Gliwice zarza_dzanych przez ZBM ITBS Sp. z 0.0.
na kwote 18 920 972,43 zi,

-

84 budynkach bedacych wiasnoscia Miasta
Gliwice zarzqdzanych przez ZBM II TBS Sp. z
0.0. na kwote 13 090 337,63 zi,

/.,1_-._.

-

w 30 budynkach wspélnot mieszkaniowych
zarza_dzanych przez prywatnych zarza_dcc'>w na
kwote 5 059 442,53 zi.

i

W 2018 roku opracowano aktualizacje planu gospodarki
Aktualizacja "PIanu

iI

E8

gospodarki niskoemisyjnej
dla miasta G|iwice" oraz
,,Zaiozer'| do planu
zaopatrzenia w ciepio,
energie elektryczna oraz

paliwo gazowe dla miasta
G|iwice"

niskoemisyjnej i bazy danych dla planu gospodarki
niskoemisyjnej oraz zaiozeri do planu zaopatrzenia w
ciepio, energie elektryczna_i paliwa gazowe.
W lutym 2019 przyjeto uchwaia_ Rady Miasta aktualizacje
Planu
Gospodarki
Niskoemisyjnej,
a w marcu 2019 przyjeto uchwaia_ Rady Miasta Zaiozenia
do
planu
zaopatrzenia
w
ciepio,
energie
i paliwa gazowe dla Miasta Gliwice. Jednoczesnie
aktualizacja
Planu
Gospodarki
Niskoemisyjnej
uwzglednia Raport za lata 2014-2017. W ramach tego

zadanie
zreaiizowane

zadania dokonano zakupu oprogramowania, licencji i
autorskich praw majatkowych za kwote 109.470,00 zi.

W Iatach 2017-2019 dla mieszkancéw miasta oraz

i
i
L
i

L

L1

.

Organizacja akcji
spoiecznych zwiqzanych z
ograniczeniem emisji,
efektywnoécia energetyczna
oraz wykorzystaniem
odnawiainych zrédei energii

Przygotowanie i
przeprowadzenie kampanii
spoiecznych zwiazanych

efektywnym i ekologicznym
transportem

uczniéw szkéi zorganizowano projekty:
Energetyka solarna — jasne jak sioﬁce program
realizowany w Iatach 2015 — 2017, koszt
4 329,34 zi,
Uczniowie Europy pracujq nad zmiana_ zrédei
energii projekt realizowany w Iatach 2016 —
2019, koszt 82 210,84 zi,
v
Czysta energia dla Europejczykéw projekt
realizowany w Iatach 2017 — 2019, koszt
125 080,25 zi

3 projekty na ia_czny
koszt 211 691 zi

W 2017 i 2018 roku wykonano mapy bezpieczenstwa
ruchu drogowego - w tym zakresie opracowano raporty
bezpieczenstwa ruchu drogowego wraz z mapami za
2016 i 2017 r. Raporty te przedstawiajq ogélna liczbe
zdarzer'i drogowych, jaka wystapiia w miescie oraz w
kazdym wojewédztwie w kraju.
W lutym 2018 roku zorganizowano otwarta_ debate z
cyklu
,,Tu
Metropo|ia”
poswiecona
tematyce
metropolitalnej maja_ca_ na celu przeorganizowanie
i ujednolicenie transportu publicznego.

raporty, debata,
system zarzadzania
ruchem
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Na terenie miasta Gliwice funkcjonuje system
zarzadzania ruchem, ktéry zostai wyrézniony w kategorii
,,transport publiczny". System obejmuje 60 giéwnych
skrzyzowan, na ktérych oprécz nowej sygnalizacji
éwietlnej wprowadzono obrotowe kamery siuzqce do
obserwacji ruchu, a takze po kilka kamer do zliczania
przejezdzajacych pojazdéw na podstawie ich obrazu.
Dane te sa_ uzupeiniane informacjami z 18 wizyjnych
punktéw pomiarowych ruchu w miescie. Wszystkie
elementy systemu w terenie sq poia_czone éwiatiowodami
oraz bezprzewodowo 2 Centrum Sterowania Ruchem,
ktére powstaio od podstaw w siedzibie Zarza_du Drég
Miejskich.
irédio: opracowanie wiasne na podstawie danych 0 wykonanych dziaianiach na terenie miasta Gliwice

W tabeli ponizej zaprezentowano wskazniki, ktére daja_ obraz postepéw w realizacji Programu
ochrony srodowiska, a takze pokazuja zmiany stanu srodowiska na terenie miasta. Czesé
wskaznikow zostaia zaczerpnieta z Programu ochrony srodowiska dla Wojewodztwa Slaskiego do
roku 2019 z uwzglednieniem perspektywy do roku 2024, a czesé z Polityki Ekologicznej Panstwa
2030 — strategii rozwoju w obszarze srodowiska i gospodarki wodnej.
Tabela 5 Wskazniki monitorowania realizacji dziaiaﬁ w zakresie ochrony powietrza

L.p.

1.

'

Wskainik

ze wzgledu na ochrone zdrowia

1.2
2'
.

4.

Stan aktualny 2019
(w przypadku braku danych
wzieto pod uwagq rok 2018)

Jakosé powietrza — kiasa (wg
rocznej oceny jakoéci powietrza dla
aglomeracji gérnos|a_skiej):

1.1

3

Stan wyjéciowy 2015
(w przypadku braku danych
wzieto pod uwagq 2014 rok)

Klasa A dotyczy: S02, tlenku wegla,
Klasa A dotyczy: S02, tlenku
benzenu, oiowiu (Pb), arsenu (As),
wegla, benzenu, oiowiu (Pb),
kadmu (Cd), nikiu (Ni)
arsenu (As), kadmu (Cd), nikiu (Ni)
Klasa C dotyczy: PM10,
benzo(a)piranu w pyle PM10, pyiu
PM2,5, N02, ozonu

Klasa C dotyczy: PM10,
benzo(a)piranu w pyle PM10, pyiu
PM2,5, N02, ozonu

ze wzgiedu na ochrone roélin:

Klasa A dotyczy: S02, N0x, ozonu

Klasa A dotyczy: S02, NOx, ozonu

Liczba wymienionych kotiow na
ekologiczne w danym roku

594 Sn‘

2082 SH‘

Ilosé budynkéw poddanych

5 szt. obiektow uzytecznoscl
bl.
.
PU lCZl'1E_]

I
288 szt. obiektow mieszkalnych

Zmiana stezen éredniorocznych
zanieczyszczen pyiowych (pyiu
PM10) na stanowisku pomiarowym

8%

10,5°/o

t

d

.
..
d
k
EFITIOITIO €Fl'1lZaC]l W anym TO U

,

w Gliwicach w stosunku do roku

, _

8

S2

t.

b' kt'

' t

' '

0 lsubﬁtzggl ecznoscl

poprzedniego
5.
6_

Emisja zanieczyszczen gazowych z
zakiadéw szczegélnie ucia_z|iwych

436 Mg/rok

Emisja zanieczyszczen pyiowych z
zakiadéw szczegélnie uciqzliwyc h

212 Mg/rok

477 Mg/rok
246 Mg/rok
ck. 1 Mwh

Piy al " or

"

kG|iwice ul.

OridAr’1ar(|iE;‘1sta|l?djlr;J1CsIc¥|arna 0 mocy

7.

Ok. 5 MWh

(°§.'°dek W.YF’°.°ZY"“°“’Y
Czechowme.ul',§';n;'E5£ka (pompa

Ilosé wykorzystanej energii
okoio 130 kW - 72 panele)
°'ep '
pochodza_cej ze zrédei
Osrodek
Wypoczynkowy
Czechowice
cmentarz
Lipowy
W Gliwicach
UL
odnawiainych w miejskich
l . . .
.
Poniatowskiego
(pompa
ciepia 1,7ej
u
.
Z|em|ec|ckak(Ip/c)>mpa
clepia
7,7
8,6
kw)
budynkach uzytecznosci pubiiczn
.
B
MZUK GI‘ '
I. St i '
Pwwalna N.eptun.w Ghwcach przy BY:g:’iS|(iCh 25dv(:':\2t:|acjar§>I:a(I'vr:a
uhcy Dzmnkamy
o mocy okoio 20,0 kW - 20 paneli)
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Piywalnia MEWA Gliwice ul. Mewy
(instalacja solarna o mocy okoio 32
kW - 20 paneli)
Piywalnia Deifin Gliwice ul.
Warszawska (instalacja solarna o
mocy okoio 15 kW - 12 paneli)
Piywalnia Olimpijczyk Gliwice ul.
Oriona (instalacja solarna o mocy
okoio 130 kW - 72 panele)
Boisko sportowe Carbo Gliwice ul.
Lekarska 5 (instalacja solarna 0
mocy okoio 60 kW - 25 paneli)
Na elewacji budynku Zarzqdu Drog
Miejskich zamontowane sq panele
fotowoltaiczne 0 mocy 85kW.
Budynek Urzedu Miasta przy ul.
Jasnej - 100 paneli

fotowoltaicznych, moc generatora
PV 31 kW
Budynek Urzedu Miasta przy ul.

Zwyciestwa - 160 paneli
fotowoltaicznych, moc generatora
PV 49,6 kW

I .

Liczba budynkéw uiytecznoéci

10

6

(w Iatach 2011-2016)

(w Iatach 2017-2019)

1218

1350

sektorze gospodarstwa domowe

15o’284* (ewh)

148,171 (GWh)

11.

Sprzedaz ciepia w przeliczeniu na
kubature budynkow mieszkalnych
ogrzewanych centralnie

98,34 GJ/dam’

120,96 GJ/dam’

12.

Liczba stref, ktére otrzymaiy
klase C ze wzgledu na
przekroczenie normy dobowej dla
pyiu PM10/liczba stref, w ktérych

1

1

1

1

8.

termomodernizacji

Liczba budynkéw mieszkalnych

9.

i
i
i

publicznej poddana

podiqczonych do sieciowych
nosnikow ciepia w danym roku

10

Zuiycie energii elektrycznej w

dokonuje sie pomiaru szt.)

13

'

Liczba stref, ktére otrzymaiy klase
C ze wzgledu na przekroczenie
poziomu dopuszczalnego
powiekszonego o margines
tolerancji pyiu PM2,5/liczba stref, w
ktérych dokonuje sie pomiaru (szt.)

Zrédioz opracowanie wiasne na podstawie danych Miasta Gliwice, WIOS/GIOS oraz Giownego Urzedu Statystycznego

4.1.1.

Opis stanu obecnego

4.1.1.1.
Jakoéé powietrza na obszarze miasta Gliwice
Giéwnym lokalnym irodiem zanieczyszczeﬁ jest emisja z doméw ogrzewanych indywidualnie oraz
na obszarach bezposrednio sqsiadujqcych z drogami 0 znacznym natezeniu ruchu, komunikacja
samochodowa.
W miescie znaczqcy udziai w caikowitej emisji ma emisja zwiqzana z ruchem pojazdéw.
Zanieczyszczenia komunikacyjne w postaci pyiéw powstajq giéwnie w wyniku scierania sie opon
inawierzchni drég oraz hamulcéw i unosu zanieczyszczeﬁ z powierzchni drég. Tlenki azotu sq
natomiast emitowane w wyniku spalania paliw.
Ocene jakosci powietrza na terenie miasta Gliwice przeprowadzono w oparciu o dane pochodzqce
z opracowan zamieszczonych na stronie internetowej www.katowice.wios.gov.pI tj.: Roczna ocena
jakosci powietrza w wojewédztwie slqskim oraz Raport wojewédzki za rok 2019.
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Ocena
o
o
o
o
o

przeprowadzona jest w pieciu wyodrebnionych strefach na terenie wojewédztwa élqskiegoz
strefa slqska,
aglomeracja gérnoélqska (obejmujqca miasto Gliwice),
aglomeracja rybnicko-jastrzebska,
miasto Bielsko-Biaka,
miasto Czestochowa.
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Rysunek 3 Lokalizacja stacji pomiarowych w wojewédztwie élqskim, wykorzystanych w ocenie za rok 2019
irédloz Roczna ocena jakoéci powietrza w wojewédztwie slqskim. Raport wojewédzki za rok 2019.

Na terenie aglomeracji gérnoslqskiej oceny prowadzone sq w oparciu 0 stacje pomiarowe
znajdujqce sie m.in. na terenie miasta Gliwice przy ul. Mewy 34; jest to stacja automatyczna, gdzie
prowadzone sq pomiary tlenkéw azotu, dwutlenku azotu, tlenku azotu, dwutlenku siarki i pylu
zawieszonego (PM 10).
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Rysunek 4 Srednie steienie dwutlenku siarki na stacji w Gliwicach przy ul. Mewy 34 w Iatach 2017 — 2019 (pg/m3)
irédlo: Pomiar automatyczny -Slqski Monitoring Powietrza za lata 2017-2019
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Maksymalne miesieczne steienia dwutlenku siarki odnotowano w styczniu 2017 tj. 37,2 |Jg/m3.

Natomiast érednia wartosé roczna wynios%a 10,4 pg/m3 w 2017 r., 8,4 |.|g/m3 w 2018 r., 7,2 pg/m3
w 2019 r., a zatem poniiej poziomu dopuszczalnego (20 |.|g/m3). Wartosci érednio roczne wskazujq

na poprawe jakosci powietrza ze wzgledu na steienia dwutlenku siarki.
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Rysunek 5 Srednie steienie dwutlenku azotu na stacji w Gliwicach przy ul. Mewy 34 w Iatach 2017 - 2019 (pg/m3)
Zr6d+o: Pomiar automatyczny -Slqski Monitoring Powietrza za lata 2017-2019

Maksymalne miesieczne steienia dwutlenku azotu odnotowano w styczniu 2017 tj. 44 pg/m3.
Natomiast srednia wartosé roczna wyniosia 25 pg/m3 w 2017 r., 23 pg/m3 w 2018 r., 22 pg/m3 w
2019 r., a zatem poniiej poziomu dopuszczalnego (40 pg/m3). Wartosci srednio roczne wskazujq
na poprawe jakosci powietrza w 2019 r. ze wzgledu na stezenia dwutlenku azotu.
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Rysunek 6 Srednie steienie pyku PM10 na stacji w Gliwicach przy ul. Mewy 34 w Iatach 2017 - 2019 (pg/m3)
Zrédkoz Pomiar automatyczny -Slqski Monitoring Powietrza za iata 2017-2019

_3

Maksymalne miesieczne stezenie py+u PM10 odnotowano w styczniu 2017 tj. 112 pg/m3. Srednia
wartosé roczna wynios%a: 44 pg/m3 w 2017 r., 40 |.|g/m3 w 2018 r., 33 pg/m3 w 2019 r., a zatem
zostalr poziom dopuszczalny zosta% przekroczony w Iatach 2017-2018, tj. 40 pg/m3. Pomimo tego
przekroczenia, wartosci érednio roczne wskazujq na poprawe jakosci powietrza. W 2019 r. wartosé
steienia pyiu PM 10 pIasowa+a sie ponizej poziomu dopuszczalnego.
W wyniku rocznej oceny jakosci powietrza za 2019 r. dla aglomeracji gérnoélqskiej (Gmina Gliwice)
okreslono przekroczenia standardow imisyjnych dla nastepujqcych zanieczyszczen:
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-

dla zanieczyszczen majqcych okreslone poziomy dopuszczalne, dla ktorych istnieje
obowiqzek wykonania POP (kryterium ochrona zdrowia):
— aglomeracja gornosiqska - N02 (rok),
o dla zanieczyszczen majqcych okreélone poziomy dopuszczalne, dla ktorych istnieje
obowiqzek wykonania POP (kryterium ochrona zdrowia):
- aglomeracja gornoslqska — pylr PM10 (24h),
- aglomeracja gérnoslqska — py’: PM10 (rok),
o dla zanieczyszczeri majqcych okreslone poziomy dopuszczalne dla fazy I, dla ktérych nie
istnieje obowiqzek wykonania POP (kryterium ochrona zdrowia):
- aglomeracja gérnoslqska — py’: PM2,5 (rok);
- dla zanieczyszczeﬂ majqcych okreslone poziomy dopuszczalne dla fazy II, dla ktérych nie
istnieje obowiqzek wykonania POP (kryterium ochrona zdrowia):
— aglomeracja gérnoslqska — py+ PM2,5 (rok);
o dla zanieczyszczen majqcych okreslone poziomy docelowe, dla ktérych istnieje obowiqzek
wykonania POP (kryterium ochrona zdrowia):
— aglomeracja gornoslqska — benzo(a)piren B(a)P (rok);
- dla zanieczyszczen majqcych okreslone poziomy celu dwgoterminowego, dla ktérych nie
ma obowiqzku wykonania POP (kryterium ochrona zdrowia):
— aglomeracja gérnoslqska — ozon O3 (8h),
~ aglomeracja gérnosiqska — ozon O3 (8h) 3 lata.
~ dla zanieczyszczeﬁ majqcych okreslone poziomy celu diugoterminowego, dla ktérych nie
ma obowiqzku wykonania POP (kryterium ochrona roslin):
- aglomeracja gérnoslqska — ozon O3 — AOT40-R),
- aglomeracja gérnoslqska — ozon O3 - AOT40-R5).
Dla pozosta%ych zanieczyszczen: dwutlenek siarki S02, tlenki azotu NOX, tlenek wegla CO, benzen
C6H6, ok'>w-Pb, arsen-As, kadm-Cd, nikiel-Ni standardy imisyjne na terenie wszystkich stref (ca%y
obszar wojewédztwa) by%y dotrzymane. Na przestrzeni ostatnich lat naleiy przeanalizowaé
uchwalone programy ochrony powietrza, ktérych zadaniem by%a diagnoza Z’reg0 stanu jakoéci
powietrza oraz wskazanie dzia%ar'1 naprawczych, skutkujqcych poprawq jakoéci powietrza na
obszarach wystepowania przekroczeﬁ wartoéci normatywnych. Wedirug oceny rocznej jakosci
powietrza
na
terenie
wojewodztwa
éiqskiego,
udostepnionej
na
stronie
http://www.katowice.wios.gov.pI, na podstawie matematycznego modelu rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczen w powietrzu, jakoéé powietrza w gminie odbiegaira od poziomu odpowiadajqcego
obowiqzujqcym normom. Stale wystepowaiy przekroczenia pozioméw dopuszczalnych lub
docelowych takich zanieczyszczen, jak: py’r zawieszony PM10, pyir zawieszony PM2,5, ozon.
Sejmik Wojewodztwa Slqskiego Uchwaiq nr VI/21/12/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku przyjqlr
,,Program ochrony powietrza dla wojewodztwa slqskiego”. Celem Programu ochrony powietrza jest
wskazanie przyczyn wystqpienia przekroczen pozioméw dopuszczalnych dla pylru zawieszonego
PM10 oraz PM2,5, a takze pozioméw docelowych benzo(a)pirenu, ozonu (tylko strefa slqska)
idwutlenku azotu (tylko w strefie aglomeracja gérnoélqska), a nastepnie wskazanie dzia%ar'\
naprawczych, ktére pomogq poprawié jakosé powietrza.

Opracowany Program ochrony powietrza skiada sie z:
o czesci opisowej, ktéra uwzglednia charakterystyke stref objetych Programem, analize stanu
jakosci powietrza w zakresie py+u zawieszonego PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu, ozonu
i dwutlenku azotu, dziatania naprawcze wraz z moiliwymi irodiami ich finansowania oraz
plan dziaian krétkoterminowych,
o

-

czesci wskazujqcej obowiqzki i ograniczenia zwiqzane 2 realizacjq Programu oraz PDK, ktéra

okresla rowniei sposob monitorowania postepu realizacji POP,
gzasadnienia zakresu zagadnien okreslonych i ocenionych przez Zarzqd Wojewédztwa
Slqskiego, w ktorym zawarte sq informacje dotyczqce uwarunkowan wynikajqcych z planéw
zagospodarowania przestrzennego, bilans emisji do powietrza zanieczyszczen objetych
Programem, anaiiza ekonomiczna moiiiwych do zastosowania dzialraﬁ i prognoza stanu
jakosci powietrza po zrealizowaniu dziatan naprawczych,
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zafqcznikéw, gdzie opisano przebieg konsultacji spoiecznych i opiniowania projektu
dokumentu oraz zamieszczono mapy.
Do analiz, ktore by+y niezbedne w Programie ochrony powietrza wykorzystano dane dla roku 2018,
ktéry jest rokiem bazowym. Natomiast realizacja zadan zaplanowana jest do roku 2026. Wszystkie
planowane zadania zostalry przeanalizowane i wybrane tak, by za zaangaiowane srodki finansowe
zapewnié uzyskanie jak najwiekszego efektu poprawy jakosci powietrza.
Zgodnie z programem ochrony powietrza z 2020 r. cakkowita emisja pylzu PM10 i PM 2,5 oraz B(a)P

i

wymagana do zredukowania do roku 2026 w Gliwicach wynosi:
I

py+ PM10 — 216,56 Mg/rok,

. py+ PM2,5 - 214,69 Mg/rok,
0

I

I

F.
L,

i
i

i
i
l

I

B(a)P — 0,122 Mg/rok.

Obowiqzki Prezydenta Miasta Gliwice w ramach realizacji Programu ochrony powietrza:
- przedk%adanie Marsza%kowi Wojewodztwa sprawozdan z realizacji dzia%ar'1 ujetych
w Programie, wraz z kopiami pozwolen wydanych w danym roku dla instalacji, ktorych
dzialralnosé moie negatywnie wpiywaé na jakosé powietrza,
o prowadzenie dziaian ograniczajqcych emisje z obiektéw uiytecznosci publicznej
i mieszkalnych poprzez termomodernizacje czy wymiane 2réde% ciepia,
- przekazywanie informacji i ostrzeien zwiqzanych z Planem Dzia%ar'1 Krotkoterminowych,
- realizacja dzia%aﬁ ujetych w planie dzia%ar'1 krotkoterminowych, w zaleinosci od ogioszonego
alarmu,
- prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza.
4.1.1.2.
Emisja z emitoréw liniowych
Miasto Gliwice poioione jest na skrzyiowaniu wainych szlakow komunikacyjnych. Sieé drogowo
uliczna miasta Gliwice wchodzi w skliad systemu komunikacyjnego konurbacji katowickiej, ktéra
jest wainym wez%em komunikacyjnym usytuowanym na przecieciu dwéch autostrad A1 i A4. Na
skrzyiowaniu autostrad A1 i A4 w dzielnicy Gliwice — Sosnica, powstalr najwiekszy wezei drogowy
w Poisce. Na terenie Gliwic w pob|i2u granicy z Zabrzem zlokalizowany jest réwniei weze+ Gliwice
— Maciejéw i poiqczenie z Drogowq Trasq Srednicowq. Na obszarze miasta krzyiujq sie réwniei
autostrada A4 z drogami krajowymi nr 78 i 44 oraz autostrada A1 z drogq krajowq 88, tworzqc
rozbudowanq, nowoczesnq sieé komunikacji drogowej o znaczeniu krajowym i europejskim.
Intensywny ruch samochodowy wynikajqcy z usytuowania na terenie miasta wymienionych
autostrad oraz ich skrzyzowarﬁ z drogami krajowymi odbywa sie zaréwno w kierunku wschéd
zachod jak i pélmoc-po%udnie. Drogowy ruch tranzytowy, stanowi ok0%0 12 % ruchu
samochodowego wewnqtrz zespo%u miast, pozostaie 0k0%0 88 % to ruch wewnetrzny oraz taki,
ktérego 2rc'>d’ra lub cele znajdujq sie wewnqtrz skupiska miejskiego. Ruch tranzytowy w kierunku
wschod — zachéd odbywa sie g%éwnie autostradq A4 i drogq krajowq DK 4 (88), a w kierunku pémoc
- polrudnie autostradq A1, drogq krajowq nr 78 oraz wojewédzkq 901.
Pomimo istotnej w ostatnich Iatach poprawy, w lokalnym ruchu ulicznym na terenie miasta
w dalszym ciqgu wystepujq utrudnienia. Jednq z przyczyn jest systematyczny przyrost iloéci
pojazdow samochodowych (ponad 100 tys. zarejestrowanych pojazdéw w Gliwicach). Wraz
z przyrostem liczby pojazdéw rosnie natezenie ruchu na drogach. Wzrost nateienia ruchu
drogowego wynosi kilka procent w skali roku, np. na drogach wojewodzkich 3-4 % w skali roku,
podobnie na drogach krajowych. W rezultacie liczqc od 2000 do 2020 roku nastqpiiro podwojenie
wielkosci nateienia ruchu.
D%ugosé drég publicznych na terenie miasta Gliwice wynosi 414,25 km, w tym drogi krajowe 41,06,
drogi wojewédzkie 20,19 km, drogi powiatowe 125,20 km, drogi gminne 227,80 km. Aktualny stan
techniczny drog na terenie miasta jest nastepujqcy:
- drogi krajowe - 5% stan dobry, 87% zadowalajqcy, 7% niezadowalajqcy,
o drogi wojewédzkie - 53% stan dobry, 28% zadowalajqcy, 19% niezadowalajqcy,
o drogi powiatowe - 1% stan dobry, 60% zadowalajqcy, 39% niezadowalajqcy,
o drogi gminne - 12% stan dobry, 57% zadowalajqcy, 27 niezadowalajqcy, 4% stan zly.

Id: FDED8004-94A5-4244-8E76-1COCO6l56C77. Projekt

Strona 36

1

PROGRAM OCHRONY 8RODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWA DO ROKU Z028

:1

1:

Aktualna ilosc i dtugosc mostéw na terenie miasta to 81 obiektow o kqcznej dirugosci 6,5 km, a ich
stan techniczny jest dobry.
Zarzqdcami drég, do ktérych naleiq sprawy z zakresu planowania budowy, modernizacji,
utrzymania i ochrony drog, sq nastepujqce organy:
0 drog krajowych - Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziak w Katowicach,
v drég wojewodzkich — Zarzqd Drég Wojewédztwa Slqskiego w Katowicach,
0 drég powiatowych — Zarzqd Drég Powiatowych w Gliwicach,
0 drog gminnych — Zarzqd Drég Miejskich - Miasto Gliwice.
Na drogach krajowych i wojewédzkich regularnie co 5 lat Generalna Dyrekcja Drog Krajowych
iAutostrad przeprowadza Generalny Pomiar Ruchu (GPR), ktérego celem jest zilustrowanie
aktualnego poziomu nateienia ruchu na poszczegéinych odcinkach sieci drég oraz wskazanie
prognozy ruchu w perspektywie kolejnych 5, 10 oraz 15 lat. W roku 2015 na sieciach drég
krajowych oraz wojewédzkich zostair przeprowadzony Generalny Pomiar Ruchu (GPR), ktory
stanowi podstawowe zrédio informacji 0 ruchu drogowym w Poisce. Podstawe prawnq
przeprowadzenia pomiaru stanowiio Zarzqdzenie nr 38 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
iAutostrad 2 dnia 1 wrzesnia 2014 r. Pomiary na terenie miasta Gliwice przeprowadzono na
odcinkach autostrady A4 i A1 na dirugosci 39,03 km, drogi krajowej nr 44, 78, 88 0 diugosci 17,33
km oraz na 2 odcinkach drog wojewédzkich (408 i 901) na d%ugosci 5,63 km.
Tabela 6 Srednio dobowy ruch na autostradach i drogach krajowych na terenie miasta Gliwice
Odcinek drogi

razem

motocykle osobowe chlgtﬁfne ciqiarowe autobusy
A1

WEZEL ZABRZE ZACHOID-WEZEL
GLIWICE WSCHOD

24155

WEZEL GLIWICE WSCHOD-WEZEL
SOSNICA

60

16690

2028

5028

48

40460

30210

4340

5712

97

WEZEL KLESZCZOW-WEZEL
GLIWICE OSTRO PA

34656

21856

4357

835

246

WEZEL GLIWICE OSTROPA-WEZEL
GLIWICE BOJKOW

38049

24139

4872

8712

257

WEZEL GLIWICE BOJKOW—WEZEL
GLIWICE SOSNICA

38968

26099

4065

8492

237

WEZEL GLIWICE ,SO6NICA-WEZEL
RUDA SLASKA

28483

44342

6595

7103

294

GLIWICE-BOROWA WIE5

13888

10907

1478

457

1194

KUZNIA NIEBOROWSKA /DW 921/
-GLIWICE

13061

11211

1128

548

75

GLIWICE-ZABRZE

6785

5402

494

715

101

WEZEL KLESZCZOW—GLIWICE

7199

4737

615

1790

46

11

0

Zrédio: Sredni dobowy ruch roczny (SDRR) w punktach pomiarowych w 2015 roku na drogach krajowych, Generalna
Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
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Tabela 7 Srednio dobowy ruch na drogach wojewédzkich na terenie miasta Gliwice
drogi wojewédzkle
.

ranie moiigcy k

osoeo
b

_ I e k k|e
'

W

cqzgro
I '

CIQZBFOWG

augbu

mlnicze
ciqgnlkl

W

r—v

nr 408
SO5NICOWICE /DW 919/-GR. M.
GLIWIC

7767

85

1

6447

|

388

I

623

‘

16

F

8

776

\

63

1

16

'-w

nr 901
PYSKOWICE /DK 94/-GR. M.
GLIWIC

1584
7

158

13851

938

7!

irédio: Sredni dobowy ruch roczny (SDRR) w puni<tach pomiarowych w 2015 roku na drogach wojewédzkich, Generalna
Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
'71
.

1

Sposrod wszystkich pojazdéw poruszajqcych sie po drogach krajowych znajdujqcych sie w miescie
Gliwice, najwiekszy udzia% majq samochody osobowe 74%, co swiadczy 0 dominacji transportu
prywatnego. Samochody cieiarowe oraz samochody dostawcze stanowia_%qcznie 25%. Najmniejszy
udzia% przypadi pojazdom wykorzystywanym rolniczo oraz autobusom i motocyklom 1%.
autobusy,

/

rolnicu, 0.1%
motocykle, 0.4%

*

f‘
cigbarowe, 14.0%

7,."

lekkic

=obowe, 74.0%

‘

Rysunek 7 Udzial pojazdéw na drogach krajowych i wojewédzkich w Gliwicach
Zrédko: opracowanie wiasne na podstawie Sredniego dobowego ruchu rocznego (SDRR) w punktach pomiarowych w 2015
roku na drogach krajowych, Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad

-__;

Do przedstawienia emisji szkodliwych substancji do powietrza z sektora transportu wykorzystano
dane z Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gliwice.

i' ‘

1.

Tabela 8 Roczna emisja substancji szkodliwych do atmosfery ze érodkéw transportu na terenie miasta Gliwice w 2017
roku
Nazwa zanieczyszczenia

_;

_1

Emisja

(P49/rok)

tlenek wegla

1422

benzo(a)piren

O

weglowodory alifatyczne

53,34

weglowodory aromatyczne

16,00

tlenki azotu

499

pyt og6#em

99

dwutlenek siarki

7

2r6d{o: dane z Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gliwice, 2019
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Rysunek 8 Emisja liniowa na terenie miasta Gliwice (Mg/rok)
Zrédio: dane z Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gliwice, 2019

Najwieksza emisja zanieczyszczer'\ gazéw i pyiow do powietrza dotyczy giéwnie tlenku wegla oraz
tienkéw azotu. Nie moina pominqé réwniei pozostaiych zanieczyszczen pylu ogélrem i dwutlenku
siarki pomimo znacznie mniejszej ilosci w Mg/rok.
4.1.1.3.
Zaopatrzenie w cieplo
Koncesje na wytwarzanie, przesyi i dystrybucje ciep1a na terenie miasta Gliwice posiadajq
nastepujqce przedsiebiorstwa:
o Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o.
- wytwarzanie ciep1a: WCC/237/240/U/3/98/ZJ z dnia 9.10.1998 z péin. zm.
- przesy%anie i dystrybucja ciep1a: PCC/251/240/U/3/98/ZJ z dnia 9.10.1998 z péin.
zm.
o Zakiad Energo-Mechaniczny ,,Labedy” Sp. z 0.0.:
- wytwarzanie ciepia: WCC/34/864/W/1/2/99/AS z dnia 29.10.1999 z péin. zm.
- przesyianie i dystrybucja ciep1a: PCC/858/864/W/1/2/99/AS z dnia 29.10.1999
z pozn. zm.
o SFW Energia Sp. z 0.0.:
- wytwarzanie ciep1a: WCC/1211/1528/W/OKA/2010/AM z dnia 18.08.2010 z péin.
zm.
— przesyianie i dystrybucja ciep+a: PCC/1178/1528/W/OKA/2010/AM z dnia
18.08.2010 z péin. zm.
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0. posiada nastepujqce irédia ciep1a:
e ciep1ownia Gliwice, gdzie zainstalowano trzy kot1y weglowe wodne py1owe z wymuszonym
obiegiem wodnym WP-70 0 mocy 81,4 MW kaidy oraz cztery kotiy weglowe wodne
2 wymuszonym obiegiem wodnym WR-25 o mocy 29,2 MW kaidy,
o kotiownia przy ul. Tarnogérskiej 231, gdzie zainstalowano kocio1 gazowy SCHEFER o mocy
47 kW,
o kot1ownia przy placu Jaéminu 2, gdzie zainstalowano dwa kotiy olejowe po 103 kW kaidy.
Ca1kowita dlrugoéé sieci ciep1owniczej na koniec 2019 r. wynosi1a 218 km, w tym:
o siec': wysokich parametréw — 184, 6 km,
o sieé niskich parametréw - 33,4 km.
Kolejnym wytwércq ciepia na terenie miasta jest SFW Energia, spc'>1ka zaleina STEAG New Energies
GmbH (100% udziaiéw). SFW Energia Sp. z 9.0. eksploatuje E|ektrociep1ownie Gliwice
zlokalizowanq na terenie miasta Gliwice przy ul. Sw. Urbana 17. W E|ektrociep1owni Gliwice
zainstalowane sq nastepujqce kotiy:
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kocio1 parowy opalany weglem kamiennym, z podawaniem paliwa za pomocq rusztu typu
ORm-26 (nr K3), zainstaiowany w 1986 roku, zmodernizowany w 2015 roku, 0 mocy
cieplnej wprowadzanej w paliwie do 21 MW,

( w

kocio1 parowy opalany weglem kamiennym, z podawaniem paliwa za pomocq narzutnikow
typu OR-35 (nr K4); zainstaiowany w 1987 roku, o mocy wprowadzanej w paliwie 27,4 MW,
~ kocio1 parowy opalany weglem kamiennym, z podawaniem paliwa za pomocq rusztu,
wykonany w technologii scian szczelnych, typu OR-16N (nr K2), zainstaiowany w 2016
roku, kocio1 pracuje na potrzeby turbiny przeciwpreinej z regulowanym upustem typu
SIEMENS SST-110, o mocy wprowadzanej w paliwie 14,8 MW,
- dwa kot1y wodne, olejowe firmy Eisenwork Theodor Loos GmbH, wyposaione w palniki
wentyiatorowe (nr K5 i K6), zainstalowane w 1998 roku, o mocy wprowadzanej w paliwie
9,3 MW kaidy.
Lqczna moc cieplna instalacji (energia zawarta w strumieniu paliwa) wynosi 81,8 MWt, moc
elektryczna - 1,580 MWe. Ponadto do produkcji energii elektrycznej na w1asne potrzeby
eksploatowana jest instaiacja fotowoltaiczna typu ,,on grid" o mocy oko1o 39 kW. W sk1ad instalacji
wchodzq: cienkowarstwowe panele fotowoltaiczne z ogniwami cienkowarstwowymi CdTe o mocy
ok010 70 W kazdy - w ilosci 558 sztuk.
Cairkowita d1ugoéé sieci ciepirowniczej na koniec 2019 r. wynosi1a 5,5 km.
Zak1ad Energo-Mechaniczny Labedy Sp. z 0.0. jest przedsiebiorstwem, ktére swq dzia1a|nosé
w zakresie energetyki prowadzi g1éwnie na obszarze Huty tabedy S.A. oraz w jej bezposrednim
sqsiedztwie.
W zakresie wytwarzania ciepta ZEM Labedy Sp. z 0.0. eksploatuje dwa niezaleine irédta ciepia
opisane poniiej.
o kot1ownia Zaklradowa (grupa K1) 0 mocy cieplnej zainstalowanej 12,0 MW, wyposaiona
w3 kot1y wodne, opalane gazem ziemnym wysokometanowym lub awaryjnie olejem
opa1owym, pracujqca na potrzeby centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym.
Kottownia jest irédlrem ciep1a dla zak1adowej sieci cieplnej centralnego ogrzewania.
Kot1ownia zlokalizowana jest na terenie ZEM Labedy Sp. z 0.0. przy ul. Anny Jagiellonki 45
w Gliwicach,
o kotlownia lokalna (grupa Kcwu) o mocy cieplnej zainstalowanej 0,27 MW, wyposaiona
w 3 kot1y wodne, opalane gazem ziemnym wysokometanowym, pracujqca 12 miesiecy
w roku na potrzeby przygotowania cieplej wody uiytkowej dla Szatni Centralnej Huty
Labedy S.A. Kot1ownia zlokalizowana jest na terenie ZEM Labedy Sp. z o.o. przy ul. Anny
Jagiellonki 45 w Gliwicach.
ZEM Labedy dysponuje jednq sieciq dystrybucyjnq cieplra (grupa K1) i jest ona wykorzystywana do
dostarczania ciep1a na cele centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym do odbiorcéw
zlokalizowanych na obszarze Huty Labedy S.A. - sieé jest zlokalizowana na obszarze Huty Labedy
S.A w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45.
I

1

1.
1'

I
1
1

1
i
1

1
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4.1.1.4.
Zaopatrzenie w gaz ziemny na terenie miasta Gliwice
Sieé gazowq wysokiego cisnienia na terenie miasta Gliwice eksploatuje Polska Spétka Gazownicza
Sp. 0.0. Gazociqgi wysokiego cisnienia eksploatowane na terenie miasta:
o gazociqg DN 400 PN 2,5 MPa MOP 2,0 MPa Pniéw — Szobiszowice, d1ugosé gazociqgu na
terenie miasta Gliwice wynosi oko1o 3 939 m,
o gazociqg odga1e2ny DN 80 PN 2,5 MPa MOP 2,0 MPa do SRP Gliwice Zerniki, dtugosé
gazociqgu wynosi 74 m (gazociqg przebiega na granicy powiatu tarnogérskiego i miasta
Gliwice),
o gazociqg DN 400 PN 1,6 MPa, MOP 1,2 MPa Szobiszowice — Kedzierzyn, 1a_czna d1ugosé
gazociqgu na terenie miasta Gliwice wynosi okoio 6 458 m,
- gazociqg odga1e2ny DN 100 PN 1,6 MPa MOP 1,2 MPa do SRP Gliwice Kozieiska,
przepustowosé 550 m3/h, dtugosé gazociqgu na terenie miasta Gliwice wynosi okoto 100 m.
Stacje gazowe eksploatowane na terenie miasta:
- stacja redukcyjno-pomiarowa Gliwice Zerniki ul. Cha1ubir'1skiego, MOP 2.0/0.5 MPa,
przepustowosé 600 m3/h,
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o

stacja redukcyjno-pomiarowa Gliwice ierniki
przepustowoéé 550 m3/h,
stacja Szobiszowice przepustowosé 50 m3/h.

ul.

Kozieiska,

MOP

1.2/0.5

MPa,

4.1.1.5.
Emisja na terenie miasta Gliwice
Emisja zosta1a szczegékowo oméwiona w przyjetym do aktualizacji w 2019 r. ,,Planie gospodarki
niskoemisyjnej dla miasta Gliwice" (dalej zwanym PGN). W niniejszym rozdziale skupiono sie na
wynikach inwentaryzacji niskiej emisji przeprowadzonej w ramach PGN. Niska emisja z terenu
miasta Gliwice zostala wyodrebniona 5 sektorow tj.:
o

budynki mieszkalne.

Zasoby gliwickich spéidzielni mieszkaniowych stanowiq ponad 15% powierzchni. P0zosta1e
oko1o 85% powierzchni budynkéw mieszkalnych w Gliwicach to obiekty stanowiqce
w1asnoéé oséb ﬁzycznych (blisko 70%), miasta (blisko 13%) oraz innych podmiotéw.
Obiekty te na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepiej wody uiytkowej zasilane sq
w ciepio z miejskiej sieci ciep+owniczej oraz z lokalnych i indywidualnych irédei ciep1a.
Blisko 80% budynkéw mieszkalnych na terenie miasta wyposaiona jest w instalacje
centralnego ogrzewania.
o budynki uiytecznoéci publicznej.
W ramach PGN zinwentaryzowano 116 budynkéw uiytecznosci publicznej.
o handel i us1ugi, przemysk.
Sektory przemyslru oraz handlu i us1ug zuiywajq najwiecej energii na terenie miasta.
Podstawowq role w bilansie energetycznym odgrywajq zakiady produkcyjne i zajmujqce sie
eksploatacjq wegla kamiennego.
o transport,
o oswietlenie
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, do zadar'1 w1asnych miasta nale2y utrzymanie
oswietlenia ulic, placéw i drég publicznych znajdujqcych sie na jego terenie.
Sektory wymienione wy2ej na terenie miasta Gliwice wykorzystujq nastepujqce paliwa I nosniki
energii: ciepto sieciowe, wegiel kamienny, biomase, gaz ziemny, energie elektrycznq oraz,
w niewielkim stopniu, olej opa1owy igaz LPG, a w sektorze transportu réwniei benzyna i olej
napedowy.
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Rysunek 9 Zuiycie energii koncowej oraz emisja dwutlenku wegla z poszczegélnych sektoréw na terenie miasta Gliwice
2r0d1o: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gliwice, 2019 r.
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Najwieksza_ energochionnoéciq i emisyjnoscia_ charakteryzuja_ sie sektory: przemysiu (58,0%),
mieszkalnictwa (19,3%) oraz transportu (12,8%). Najmniej dwutlenku wegla emituje sektor
budynkéw uiytecznosci publicznej (1,1%) i oswietlenie miejskie (0,4%). Natomiast giéwnymi
nosnikami energii wykorzystywanymi na terenie miasta sa_: energia elektryczna (33,6%), gaz
ziemny (22,9%), paliwa silnikowe (20,6%) oraz ciepio sieciowe (14,1%).
4.1.1.6.
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Warunki wykorzystania OZE

Odnawialne irédia energii (OZE) to takie, ktérych wykorzystywanie nie wia_2e sie z ich
diugotrwaiym brakiem - ich zaséb odnawia sie bowiem w krétkim czasie. Podstawowe irédia
energii odnawialnej to biomasa, energia sioneczna, energia wéd powierzchniowych, energia wiatru
i energia geotermalna.
Wediug zaioieiﬁ unijnych alternatywne irédia energii maja_ w przyszioéci stanowié istotny udziai
w bilansie energetycznym Europy. Celem UE jest uzyskanie 20% energii ze irédei odnawiainych
do 2020 r. w koiﬁcowym zuiyciu energii brutto. Do kor'\ca 2032 roku ma to byé co najmniej 32%
energii z OZE. Zgodnie z celami unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego, udziai OZE
w koﬁcowej konsumpcji energii dla Polski do 2020 roku powinien wyniesé 15%, a do 2030 roku
21%.
Najwiekszy udziai w polskim rynku OZE maja_ elektrownie wiatrowe, wodne i biomasa. Ale
intensywny rozwéj fotowoltaiki, zwiaszcza w sektorze mikroinstalacji moie uczynié jq
w najbliiszym czasie druga_ (po la_dowej energetyce wiatrowej) techno|ogia_ OZE w Polsce.
Polityka miasta w zakresie energii odnawialnej i proekologicznych systeméw grzewczych opiera sie
na dotacjach do instalacji odnawiainych irédei energii (OZE).
Energia wiatru
Tn/vajqcy obecnie rozwéj technologiczny siiowni wiatrowych pozwala na szersze wykorzystanie
energii wiatru do produkcji energii elektrycznej. Energia wiatrowa jest ekologicznie czysta - do jej
wytworzenia niepotrzebne jest wykorzystanie jakiegokolwiek paliwa.
Wybér miejsca pod Iokalizacje siiowni wiatrowych powinien opieraé sie na analizie warunkow
wiatrowych. Wstepna ocena moie zostaé dokonana w oparciu 0 atlasy i mapy wietrznosci. Zasoby
energii wiatru sa_ silnie zwia_zane z lokalnymi warunkami klimatycznymi i terenowymi. Decyduja_
one o tym, czy dany obszar jest korzystnym miejscem do zbudowania siiowni wiatrowej.
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Rysunek 10 Energia wiatru w kWh/(ml/rok) na wysokosci 10 i 30 m n.p.m.
irédio: "Energia & Przemysl" - marzec 2007 na podstawie danych prof. Haliny Lorenc, IMiGW
._1
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Po analizie powyiszej mapy wywnioskowaé moina, ii potencjai energetyczny wiatru na obszarze
miasta Gliwice miesci sie w zakresie 250-500 kWh/(m2/rok), na wysokosci 10 m nad powierzchnia_
terenu.

Moie to éwiadczyé, i2 miasto w caiym obszarze posiada niekorzystne warunki wykorzystania
wiatru.

Lokalizacje elektrowni na terenie miasta wyklucza istnienie radaru meteorologicznego w Ramiy,
ktorego strefa ochronna o promieniu 21 km wyklucza realizacje elektrowni wiatrowych na prawie
caiym terenie miasta.
Energia sloﬁca
Energia sioneczna jest powszechnie dostepnym, ekologicznie czystym i najbardziej naturalnym
z istnieja_cych irédei energii. Najefektywniej mo2e byé wykorzystana lokalnie, zaspokajaja_c
zapotrzebowanie na ciepia_ wode uiytkowa_ i ogrzewanie pomieszczeﬁ. Duia_ zaletq jest jej iatwa
adaptacja, zwiaszcza do celéw gospodarstwa domowego.
Praktyczne wykorzystanie energii promieniowania sionecznego wymaga oszacowania
potencjalnych
V
i rzeczywistych zasobéw energii sionecznej na danym obszarze i parametryzacji warunkow
meteorologicznych dostosowanych do potrzeb technologii przetwarzania energii promieniowania
sionecznego w energie elektrycznq lub ciepIna_.
Istotny wpiyw na ilosé promieniowania sionecznego, jaka dociera do Ziemi, ma przejrzystosé
powietrza. Parametr przezroczystosci powietrza ulega wahaniom w cia_gu dnia w zaleinosci od
warunkéw meteorologicznych. Ponadto, zmniejszenie przejrzystosci powietrza, moie byé
wywoiane réwniei przez zawieszone w nim Iiczne cza_steczki pyiu i dymu.

Uslonecznienie
lh/rok|
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Rysunek 11 érednie roczne sumy usionecznienia
Zrédioz "Energia & Przemysi" — marzec 2007 na podstawie danych prof. Haliny Lorenc, IMiGW

Miasto Gliwice poioione jest na obszarze rejonu, gdzie srednioroczna suma promieniowania
sionecznego wynosi 850-900 kWh/m2, natomiast srednie sumy usionecznienia w cia_gu roku wahaja_
sie w granicach 1350-1400 h/rok. Powyisze warunki sprawiajq, ie miasto dysponuje dost’: dobrymi
warunkami dla rozwoju energetyki sionecznej. Preferowanym kierunkiem rozwoju energetyki
sionecznej powinno by<': zatem instalowanie indywidualnych maiych instalacji solarnych
i fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i uiytecznosci publicznej.
Na terenie miejskich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych jest 6 instalacji fotowoltaicznych
i solarnych, tj.:
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Baza MZUK Gliwice ul. Strzelcéw Bytomskich 25c (instalacja solarna o mocy okoio 20 kW,
- 20 paneli),

o

Piywalnia MEWA Gliwice ul. Mewy (instalacja solarna o mocy okoio 32 kW - 20 paneli),
Piywalnia Delfin Gliwice ul. Warszawska (instalacja solarna 0 mocy okoio 15 kW - 12 paneli),
Piywalnia Olimpijczyk Gliwice ul. Oriona (instalacja solarna o mocy okoio 130 kW - 72
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Boisko sportowe Carbo Gliwice ul. Lekarska 5 (instalacja solarna 0 mocy okoio 60 kW - 25
paneli)
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Na elewacji budynku Zarza_du Drég Miejskich zamontowane sq panele fotowoltaiczne
oia_cznej powierzchni okoio 140 metréw kwadratowych oraz mocy 8500 watéw.
Szacunkowy roczny uzysk energii wynosi 4500 kWh.
Na terenie gminy Gliwice znajdujq sie 4 instalacje wytwércze przyiqczone do sieci TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziai w Gliwicach. Instalacje wytwércze wytwarzajq energie elektrycznq
z odnawiainych irédei energii (OZE). Lqczna moc zainstalowana wynosi 1 400 kW.
Ponadto na terenie gminy Gliwice znajduje sie takie 476 mikroinstalacji. Produkowana energia
zuiywana jest na potrzeby wiasne obiektéw do ktérych mikroinstalacja zostaia przyiqczona,
a nadwyika oddawana jest do sieci TAURON Dystrybucja S.A. Oddziai w Gliwicach. La_czna moc
zainstalowana mikroinstalacji wynosi 3342,205 kW3.
Energia Ziemi
Zrédiem energii geotermalnej jest wnetrze Ziemi o temperaturze okoio 5 400°C, generujqce
przepiyw ciepia w kierunku powierzchni. W celu wydobycia wéd geotermalnych na powierzchnie
wykonuje sie odwierty do giebokosci zalegania tych wéd. W pewnej odlegiosci od otworu
czerpalnego wykonuje sie drugi otwér, ktérym wode geotermainq po odebraniu od niej ciepia,
wtiacza sie z powrotem do zioia. Wody geotermalne sq z reguiy mocno zasolone, jest to powodem
szczegélnie trudnych warunkéw pracy wymiennikow ciepia i innych elementéw armatury instalacji
geotermalnych. Z uwagi na zroinicowany poziom energetyczny piynow geotermalnych
(w poréwnaniu do klasycznych kotiowni) moina je wykorzystywaé:
o do ciepiownictwa (m.in.: ogrzewanie niskotemperaturowe i wentylacja pomieszczer'1,
przygotowanie ciepiej wody uiytkowej),
o do celéw rolniczo-hodowlanych (m.in.: ogrzewanie upraw pod osionami, suszenie piodéw
rolnych, ogrzewanie pomieszczeﬁ inwentarskich, przygotowanie ciepiej wody
technologicznej, hodowla ryb w wodzie o podwyiszonej temperaturze),
o w rekreacji (m.in.: podgrzewanie wody w basenie),
o przy wy2szych temperaturach do produkcji energii elektrycznej.
W zaleinosci od giebokosci, z ktérej eksploatowana jest energia geotermalna, wyréinia sie:
- geotermie piytka_ (niskiej entalpii) - wykorzystujqcq energie cieplnq gruntu z giebokosci do
ok. 100 m za pomocq pomp ciepia,
o geotermie giebokq (wysokiej entalpii) - pozyskujqcq energie cieplna_ 2 wnetrza Ziemi,
z giebokosci kilku kilometréw.

Q,

3 pismo TAURON Dystrybucja S.A. Oddziai w Gliwicach, 2020
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Rysunek 12 Mapa rozkiadu gestoéci ziemskiego strumienia cieplnego na obszarze Polski na giebokosci 2 km
2r6dio: https://www.mos.gov.pl/ (Szewayk & Gientka, 2009)

Analizuja_c powy2sza_ mape rozkiadu gestosci strumienia cieplnego moina stwierdzié, ii budowa
instalacji geotermalnych wysokiej entalpii w miescie jest uzasadniona. Wediug mapy gestosé
strumienia cieplnego w rejonie miasta wynosi maksymalnie 80-85 mW/ m2. Potencjai ten jest
znaczny, natomiast pozyskanie energii geotermalnej wiaje sie z koniecznosciq poniesienia
wysokich nakiadéw inwestycyjnych.
Naleiy zaznaczyé, ie eksploatacja energii geotermalnej powoduje réwniei problemy ekologiczne,
z ktérych najwainiejszy polega na kiopotach zwiqzanych z emisja_ szkodliwych gazéw
uwalniaja_cych sie z piynu. Dotyczy to przede wszystkim siarkowodoru (H2S), ktéry powinien byé
pochioniety w odpowiednich instalacjach, podraiajqcych koszt produkcji energii. Inne potencjalne
zagroienia dla zdrowia powoduje radon (produkt rozpadu radioaktywnego uranu) wydobywajqcy
sie wraz z para_ ze studni geotermalnej.
Na terenie miasta Gliwice moina wykorzystaé geotermie piytkq przy zastosowaniu indywidualnych
pomp ciepia. Pompa ciepia jest urzqdzeniem przenosza_cym ciepio z ogélnie dostepnego srodowiska
cechuja_cego sie niewyczerpalnymi zasobami energii, tj. gruntu, wody lub powietrza (dolne irédio
ciepia) do gérnego irédia ciepia w postaci ciepia o wyiszej temperaturze. Gmina Gliwice wspiera
podmioty i wiaécicieli budynkéw instalujqcych rozwia_zania wykorzystujqce pompy ciepia
w pozyskiwaniu srodkéw ﬁnansowych na tego typu przedsiewziecia.
Podsumowanie
Zgodnie z danymi Urzedu Regulacji Energetyki na terenie Gliwic funkcjonuja_ nastepujqce instalacje
wytwarzaja_ce energie elektrycznq ze irédei odnawiainych:
- z biogazu z oczyszczalni sciekéw - jedna instaiacja 0 mocy 0,551 MW,
o z biogazu skiadowiskowego — jedna instaiacja o mocy 0,365 MW,
o z promieniowania sionecznego — 13 instalacji o ia_cznej mocy 0,547 MW,
~ elektrownia wodna przepiywowa 0 mocy 0,102 MW,
o elektrownia wodna przepiywowa o mocy 0,360 MW.
Na terenie miasta brak jest przedsiebiorstw zajmuja_cych sie wytwarzaniem energii elektrycznej
w skojarzeniu z ciepiem, przyiqczonych do sieci TAURON Dystrybucja S.A. Oddziai w Gliwicach.
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4.1.2.

Analiza SWOT
Ochrona klimatu i jakoéci powietrza w tym gospodarka niskoemisyjna
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Z'r6dlo: opracowanie wlasne na podstawie danych PGN, 2019
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4.1.3.
Cele i zadania érodowiskowe z zakresu klimatu i jakoéci
powietrza w tym gospodarki niskoemisyjnej
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (t.j.: Dz. U.
z 2020 r., poz. 1219, 2 péin. zm.) ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego
jakosci, w szczegélnosci przez:
e utrzymanie poziomow substancji w powietrzu poniiej dopuszczalnych dla nich poziomow
lub co najmniej na tych poziomach,
- zmniejszanie pozioméw substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie sa_
one dotrzymane,
o zmniejszanie i utrzymanie pozioméw substancji w powietrzu poniiej pozioméw docelowych
albo pozioméw celéw diugoterminowych lub co najmniej na tych poziomach.
Ocene jakosci powietrza na terenie miasta Gliwice przeanalizowano w oparciu o dane zamieszczone
na stronie www.katowice.wios.gov.pI oraz dane ze stacji pomiarowej w Gliwicach. Zgodnie
z roczna_ ocena_ jakosci powietrza miasto naleiy do aglomeracji gérnoslqskiej. Aglomeracja
gornoslqska otrzymaia klase C dla pyiu zawieszonego PM 10 i PM2,5, dwutlenku azotu,
benzo(a)pirenu.
Na podstawie wynikéw pomiaréw na stacji w Gliwicach moina stwierdzié, ii w ostatnich Iatach
ulegaia ona poprawie, jednak mimo staraiﬁ Miasta jak i samych mieszkarﬁcow, w dalszym cia_gu
nie odpowiada ona obowiqzujqcym normom. Poziomy dopuszczalne lub docelowe nie zostaiy
osiqgniete dla pyiéw dwutlenku azotu, PM10 i PM2,5 oraz bezno(a)pirenu. Przekroczenia dotycza_
réwniei poziomu celu diugoterminowego dla ozonu.
Wpiyw na ziqjakosé powietrza w miescie niewa_tp|iwie ma kilka czynnikéw, w tym nadmierne straty
energetyczne zwiqzane m.in. z brakiem izolacji cieplnej budynkéw, opaianiem budynkéw paliwem
staiym. Znaczna_ emisja_ charakteryzuje sie réwniei spalanie paliw w pojazdach, co zwia_zane jest
z ich zwiekszaja_ca_ sie ilosciq na drogach oraz z przebiegiem autostrady A4.
Analiza SWOT wykazaia, i2 zagroieniem dla Miasta moga_ byé niewystarczajqce srodki finansowe
na modernizacje i budowe infrastruktury drogowej, jak réwniei brak zainteresowania mieszkaﬁcow
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i przedsiebiorcéw dziaianiami zwiekszajqcymi energooszczednoéé budynkéw i wymiane irodei

ciepia na ekologiczne.
Poprawa jakosci powietrza w roku 2027 ma nastapié poprzez realizacje dziaian naprawczych,
zaplanowanych w ramach Programu ochrony powietrza w odniesieniu do wszystkich irédei emisji.
Efektem realizacji Programu powinno byé zmniejszenie wielkosci emisji zanieczyszczen
emitowanych do powietrza, giéwnie ze irodei powierzchniowych, a takie komunikacyjnych
i przemysiowych.
W zakresie emisji powierzchniowej, poza dziaianiami realizowanymi w ramach programéw ochrony
powietrza, a takie dziaianiami Miasta Gliwice w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, najwieksze
znaczenie moie mieé wprowadzanie norm na maie irédia energii oraz wymuszone przepisami
dziaiania na rzecz podniesienia efektywnoéci energetycznej.
W Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. 2 o.o. Gliwice wykonuje sie co roku okoio 10 km sieci

ciepiowniczej oraz planowana jest budowa wysokosprawnej kogeneracji o mocy cieplnej
wprowadzonej w paliwie nie wiekszej nii 49,9 MWt.

Dziaianiami, ktére pozwolq na redukcje emisji szkodliwych substancji, jak réwniei podniesienie
komfortu iycia mieszkancow bedq termomodernizacje budynkéw, modernizacja lokalnych
i indywidualnych kotiowni, wymiana instalacji grzewczej oraz wprowadzenie energooszczednego
oswietlenia (w budynkach i na ulicach). W zakresie emisji liniowej moiliwe jest jej znaczne
zredukowanie poprzez podejmowanie dziaian na rzecz podniesienia efektywnosci energetycznej
transportu. W zwia_zku z nasilajqcym sie ruchem indywidualnym naleiy rozwijaé transport
publiczny.
W harmonogramie realizacji zadan wiasnych i monitorowanych zapisano zadania zaréwno
dotycza_ce opracowania dokumentow planistycznych w dziedzinie energetyki i zaopatrzenia
w ciepio, energie elektrycznqi paliwa gazowe, realizacji Programu Ochrony Powietrza, poprawy
warunkow energetycznych w budynkach uiytecznoéci publicznej i mieszkalnych, a takze poprawy
jakosci drég w tym efektywnoéci oswietlenia.
Ochrona powietrza zostaia rowniei ujeta w dokumentach pianistycznych dla miasta Gliwice tj.
plany gospodarki niskoemisyjnej, programy ograniczania niskiej emisji, zaioien zaopatrzenia
w ciepio, energie elektrycznq i paliwa gazowe.
Harmonogram zadan do realizacji w tym zakresie zawarto w tabelach 31, 32, 33.

4.1.4.
Wplyw zmian klimatu na energetyke i transport oraz
wrailiwoéé i adaptacja do zmian
W zapotrzebowaniu na energie elektrycznq obserwuje sie w Polsce dwie tendencje. Pierwsza z nich
to zmniejszenie sie réinic w zapotrzebowaniu na moc w miesiqcach zimowych i letnich, druga stopniowy wzrost zapotrzebowania na moc i energie. Mimo wzrostu zapotrzebowania roczne

zuiycie energii elektrycznej na mieszkanca jest w Polsce ciqgle jeszcze dwukrotnie mniejsze nii w
innych krajach UE sta_d z du2ym prawdopodobienstwem moina zaioiyé, 2e zapotrzebowanie to
bedzie wzrastaio (na pewno do 2030 roku). Wzrost temperatury nie zmieni tej tendencji, gdyi brak
jest korelacji miedzy warunkami klimatycznymi w kraju a zuiyciem energii elektrycznej.
O ile w perspektywie przysziych lat prognozowany jest wzrost zapotrzebowania na energie
elektryczna, to w przypadku ciepia naleiy sie spodziewaé spadku lub utrzymania aktualnych
potrzeb. Utrzymywanie sie dotychczasowego zapotrzebowania jest wypadkowq dwéch
podstawowych skiadowych: ciqgiego przyrostu liczby mieszkan, poiqczonego ze wzrostem ich
powierzchni oraz spadku jednostkowego zapotrzebowania na ciepio w istniejqcych budynkach.
Zapotrzebowanie na ciepio zaleiy oczywiscie takie od warunkéw klimatycznych. Prognoza
klimatyczna wskazuje, 2e do 2030 roku liczba stopniodni (bedqcych wymiarem zapotrzebowania
na ciepio) — zaleinie od rejonu Polski — zmniejszy sie, 0 140-220, czyli poniiej 5%, przy czym
zmniejszq sie réinice w potrzebach cieplnych mieszkancow réinych rejonéw kraju. Zmniejszenie

zapotrzebowania bedzie korzystne dla scentralizowanych systemow ciepiowniczych, gdyi
zmniejszy sie dysproporcja miedzy zapotrzebowaniem letnim (ciepia woda uzytkowa), a zimowym
(dodatkowo ogrzewanie).
Zmiana liczby stopniodni do roku 2100 moie siegnqé 25% i w takiej perspektywie Iiczyé sie naleiy
ze znacznym zmniejszeniem zapotrzebowania na ciepio. Efekt ten bedzie dodatkowo wzmocniony

perspektywa_ znacza_cej wymiany infrastruktury budowlanej na energooszczednq.
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Najbardziej wra2Iiwa_, z punktu widzenia zmian klimatu, skiadowq sektora energetyki jest
infrastruktura wykorzystywana do dystrybucji energii elektrycznej. Jui obecnie obfite opady sniegu
poia_czone z przechodzeniem temperatury przez wartosé 0°C powoduja_ masowe awarie sieci
niskiego napiecia i nawet kilkudniowe braki zasilania, giéwnie na obszarach wiejskich. Wzrost
i .
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temperatury w warunkach krajowych spowoduje, ie zimq dni 0 temperaturze 0°C znacznie
przybedzie. Wzrastaiy beda zatem straty spowodowane brakiem zasilania w energie elektrycznq.
Moina przypuszczaé, ie przyszie technologie energetyczne OZE praktycznie nie beda_ wrailiwe na
zmiany klimatu, co zapewni odpowiedni rozwoj poszczegélnych technologii i ich adaptacje do
nowych warunkow. Niektére podsektory, jak energetyka wodna czy technologie spalania biomasy
naturalnej (w tym plantacji energetycznych) nie bedq wykorzystywane w zwia_zku ze znacznie
ograniczonymi ich zasobami.
Sektor energetyki powinien przygotowaé sie do efektywnego pozyskiwania energii ze irodei
odnawiainych, ich magazynowania i przetwarzania w energie koncowa, biora_c pod uwage specyfike
poszczegélnych odbiorcow: przemysiu, budownictwa, transportu i rolnictwa, jak i zréinicowana
specyfike OZE. Konieczne jest prowadzenie dziaian zintegrowanych pomiedzy poszczegélnymi
sektorami gospodarki.
Dziaiania adaptacyjne poszczegélnych sektorow powinny uwzgledniaé odpowiednie pod|egaja_ce im
obszary, tj. planowania energetycznego, przestrzennego, budownictwa i infrastruktury,
transportu, rolnictwa, z uwzglednieniem wspélnych celéw zmniejszania ich energochionnosci
i zanieczyszczenia srodowiska. Jednoczeénie istotne jest, aby obiekty energetyczne, wytwarzajqce
czy te2 pozyskujace energie dostosowywaiy sie do zmian klimatu. Oznacza to koniecznosé
rozszerzenia i wzmocnienia badan nad nowymi technologiami energetycznymi oraz rozszerzenia
programow nauczania na szczeblu podstawowym, srednim i wyiszym. Edukacja w zakresie
innowacyjnych energooszczednych rozwiazan we wszystkich sektorach gospodarczych jest
kluczowa dla szybkiej i efektywnej adaptacji do zmian klimatu ijego skutkow.
W zaleinosci od obszaru dziaian, sektora gospodarki ijego wrailiwosci na zmiany klimatu, dziaiania
adaptacyjne moga mieé charakter jednorazowy, cykliczny lub diugoterminowy. Wobec bardzo
diugiego okresu, w jakim bedzie przeprowadzany proces adaptacyjny, preferowane powinny byé
dziaiania cykliczne w zakresie administracyjnoprawnym i cia_gie w obszarze edukacyjnym.
Wiekszosé dziaian powinna zostaé podjeta natychmiast, a ich skutki powinny byé skutki
monitorowane w zaleinosci od tych skutkéw dziaiania w razie potrzeby korygowane cyklicznie.
Transport to jedna z najbardziej wrailiwych na zmiany klimatu dziedzina gospodarki. We
wszystkich jego kategoriach, tj. transporcie drogowym, kolejowym, Iotniczym i iegludze
érédladowej wrazliwoéé na warunki klimatyczne naleiy rozpatrywaé z punktu widzenia trzech
podstawowych elementow, tj. infrastruktury, srodkéw transportu oraz komfortu socjainego.
Najwiekszym zagrozeniem dla transportu, wskazanym w scenariuszach klimatycznych
w perspektywie do kor'ica XXI wieku moga_ byé zmiany w strukturze: wystepowanie ekstremalnych
opadéw deszczu oraz zwiekszenie opadu zimowego.
Prognozy dotyczqce srednich predkosci wiatru nie przewiduja_ zmian w oddziaiywaniu wiatru.
Natomiast prognozowanie zmian ekstremalnych predkosci jest jeszcze niemozliwe. Analiza
przewidywanych zmian klimatu dowodzi, 2e zmiany te w dalszej perspektywie beda_ oddziaiywaé
na transport negatywnie. W okresie do 2070 roku naleiy sie Iiczyé przede wszystkim ze
zdarzeniami ekstremalnymi, ktére beda utrudniaé funkcjonowanie sektora.‘

" Strategiczny Plan Adaptacji dla sektoréw i obszardw wrailiwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywq do roku
2030 (SPA2020)
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4.2.

Zagroienia halasem

-

W tabeli poniiej przedstawiono wybrane efekty realizacji dotychczasowego Programu ochrony

srodowiska w zakresie zagroien halasem.
Tabela 9 Wybrane efekty realizacji dotychczasowego P05
Cel zapisany w ,,Programie ochrony srodowiska dla Miasta Gliwice na lata 2016-2020
Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego érodowiska
L.p.

Zadania

Efekt ze
wskainikiem

Podjete dzialania
W 2017 roku weszlv w iycie MPZP przyjete
uchwalami:
XXIV/608/2017
miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Gliwice dla obszaru obejmujacego rejon Osiedla
Kopernika - nie zamieszczono wskazar'1 dla
ochrony przed halasem.
XXX/686/2017
miejscowy
plan
zagospodarowania
przestriennego
miasta
Gliwice dla obszaru poloionego w rejonie ulic
Pszczynskiej, Pocztowej i Plaiynskiego - nie
zamieszczono wskazar'1 dla ochrony przed

halasem. Uchwala czeéciowo utracila moc.
XXX/687/2017
miejscowy
plan
zagospodarowania

przestrzennego

miasta

Gliwice dla obszaru poloionego pomiedzy Aleja_
Jana Nowaka-Jezioranskiego, ul. Portowa_ i ul.
Starogliwickq - nie zamieszczono wskazan dla
ochrony przed halasem. Uchwala czeéciowo

utracila moc.
W 2018 roku weszlv w ivcie MPZP przyjete

Stosowanie odpowiednich
zapiséw w planach

1

zagospodarowania
'

przestrzennego, umoiliwiajacych

ograniczenie emisji halasu do
srodowiska

uchwalami:
XXXVI/790/2018
—
miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Gliwice dla obszaru obejmuja_cego czesé
"dzielnicy Bojkéw“ , poloiona_ pomiedzy ulicami

Rybnickq, Knurowska_ oraz poludniowa_ granicq

miasta
W zakresie halasu w Planie wpisano:
,,Na terenach MN, MN/n, MN/U, MN/U/n, MW/n,

w okresie 2017-2020
przyjeto 11 uchwal
dotyczacych MPZP

U, U/n, U/P, U/P/n, U/UC/n, szczegélowych
ustalen planu, dopuszcza sie [...] lokalizacje [...]
urza_dzen i obiektéw slu2a_cych ochronie
srodowiska i zdrowia, urza_dzen ochrony przed
halasem,".
XXXVI/791/2018
miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Gliwice dla obszaru poloionego w rejonie ulicy
Daszynskiego i ulicy Kozlowskiej.
W zakresie halasu w Planie wpisano:
,,Na terenach MN, MN/n, MN, MW, MN/U, MN/U,
U, U/P szczegélowych ustalen planu, dopuszcza
sie [...] lokalizacje [...] urza_dzer'i i obiektéw
sluiqcych ochronie érodowiska i zdrowia,
urza_dzer'1 ochrony przed halasem,".
XXXVIII/832/2018
miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Gliwice
dla
obszaru
obejmuja_cego
"dzielnice Stare Gliwice" nie zamieszczono
wskazar'i dla ochrony przed halasem
W 2019 roku weszlv w ivcie MPZP przyjete
uchwalami:
VI/104/2019 - w sprawie: ustalenia
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rejonie
ulicy Torunskiej w Gliwicach.

Id: FDED8004-94A5-4244-8E76-1COC06156C77. Projekt

Strona 49

,4l

PROGRAM OCHRONY §RODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWA DO ROKU 2028
F.

VII/119/2019
wszczeto
procedury
planistyczne dla obszaru polozonego w rejonie
ul. Nowy Swiat i przedluzenia ul. Koséw - nie
zamieszczono wskazan dla ochrony przed
halasem
W 2020 roku weszlv w zvcie MPZP przyjete
uchwalami:
XX/382/2020 w sprawie: miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Gliwice dla obszaru polozonego w rejonie ulicy
Nowy Swiat i przedluzenia ulicy Koséw, z
wylaczeniem fragmentu poludniowego - nie
zamieszczono wskazan dla ochrony przed
halasem
XX/381/2020 w sprawie: miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Gliwice dla obszaru polozonego w rejonie ulic
J,ana Nowaka-Jezioranskiego, Toszeckiej i Orla_t
Slqskich - nie zamieszczono wskazan dla
ochrony przed halasem
XIII/209/2020 w sprawie: miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
miasta Gliwice dla obszaru obejmujqcego
fragment dzielnicy Wéjtowa Wieé, polozony po
poludniowej stronie ulic Wéjtowskiej i Dolnej

1

r

l

Wsi.

W zakresie halasu w Planie wpisano:

,,Na terenach MN, M, MN/U dopuszcza sie [...]
lokalizacje [...]

urzqdzen

ochrony

przed

halasem,".
W 2017 roku wykonano aktualizacje Mapy
akustycznej i Program ochrony srodowiska

przed halasem dla miasta Gliwice, Miasto
nabylo autorskie prawa maja_tkowe oraz
otrzymalo licencje do oprogramowania portalu
internetowego mapy.

Koszt mapy akustycznej dla miasta Gliwice wraz

l
1

2.

Aktualizacja mapy akustycznej
i programu ochrony srodowiska
przed halasem dla miasta Gliwice

z

portalem

internetowym

mapy

wyniésl

330.870,00 zl.
W 2018 roku na podstawie mapy opracowano

opracowano Mapy

i Program ochrony
przed halasem

Program ochrony srodowiska przed halasem dla
miasta Gliwice. Koszt Programu wyniésl
54.735,00 zl.

Program ochrony srodowiska przed halasem dla
Miasta Gliwice na lata 2018-2022 przyjeto

uchwala_ XLI/903/2018 Rady Miasta Gliwice z 8
listopada 2018 roku.
1

Zrédloz opracowanie wlasne na podstawie danych o wykonanych dzialaniach na terenie miasta Gliwice

W tabeli ponizej zaprezentowano wskazniki, ktére daja obraz postepow w realizacji Programu
ochrony srodowiska, a takze pokazuja_ zmiany stanu srodowiska na terenie miasta.
Tabela 10 Wskazniki monitorowania realizacji dzialan w zakresie klimatu akustycznego — ochrony przed halasem
L.p.

1
'

Wskainik

Liczba mieszkancéw zagrozonych
ponadnormatywnym z danego
Z?f;‘ai:
_ lime
- - kolejowe,
g-'
rzem 5*
p
Y i nocnejdla pory dziennej

Id: FDED8004-94A5-4244-8E76-1 COCO6l 56C77. Projekt

Stan wyjéciowy 2015
(w przypadku braku danych
wzieto pod uwage 2014 rok)*

Stan aktualny 2018 **

Liczba zagrozonych mieszkancéw Liczba zagrozonych mieszkancéw
(mk) dla halasu drogowego:
(mk) dla halasu drogowego:
pora dzienna: 21 441
pora dzienna: 10 153
pora nocna: 16 798
pora nocna: 13 834
Liczba zagrozonych mieszkancéw Liczba zagrozonych mieszkancow dla
dla halasu kolejowego:
halasu kolejowego:
pora dzienna: 413
pora dzienna: 581
ora nocna: 508
pora nocna: 869
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Liczba zagrozonych mieszkancéw Liczba zagrozonych mieszkancéw dla
dla halasu przemyslowego:
halasu przemyslowego:
pora dzienna: 595
pora dzienna: 0
pora nocna: 1 728
pora nocna: 0
2.

Drogi o nawierzchniach ,,cichych"

0

0

2rédlo: opracowanie wlasne na podstawie danych Miasta Gliwice oraz WIO5 i GIO5
* dane zaczerpniete z Programu ochrony srodowiska dla Miasta Gliwice na Iata 2016-2020 (POH 2013-2017)
**dane zaczerpniete z Programu ochrony srodowiska przed halasem dla Miasta Gliwice na Iata 2018- 2022 (wyniki badar'1
dotycza_ takze KSSE w Brzezince)

4.2.1.

Opis stanu obecnego

Ochrona przed halasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego srodowiska,
w szczegolnosci poprzez utrzymanie poziomu halasu ponizej dopuszczalnego lub co najmniej na
tym poziomie, ewentualnie zmniejszanie poziomu halasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie
jest on dotrzymany.
W przypadku stwierdzenia przez organ ochrony srodowiska, na podstawie pomiarow wlasnych,
pomiaréw dokonanych przez WIOS lub pomiarow podmiotu obowiazanego do ich prowadzenia, ze
poza zakladem, w wyniku jego dzialalnosci, przekroczone sa dopuszczalne poziomy halasu, organ
ten wydaje decyzje 0 dopuszczalnym poziomie halasu
Oceny stanu akustycznego érodowiska i obserwacji zmian dokonuje sie w ramach panstwowego
monitoringu érodowiska na podstawie wynikow pomiarow poziomow halasu okreslonych
wskaznikami halasu Lowmi LN oraz z uwzglednieniem pozostalych danych, w szczegélnosci
demograficznych oraz dotycza_cych sposobu zagospodarowania i uzytkowania terenu.
4.2.1.1. Halas przemyslowy
Oddzialywanie akustyczne zwia_zane z dzialalnoscia przemyslowa na terenie Gliwic uwarunkowane
jest emisja halasu pochodza_ca_ z licznych zakladow przemyslowych.
Wia_ze sie to z faktem, 12 miasto wchodzi w sklad konurbacji gornoslaskiej, ktora pokrywa sie
terytorialnie zGornoslaskim Okregiem Przemyslowym (GOP). Na obszarze GOP rozwinietymi
galeziami przemyslu sa_ gérnictwo, hutnictwo, przemysl transportowy, energetyczny, maszynowy,
koksowniczy oraz chemiczny.
W Gliwach znajduje sie takze Podstrefa Gliwicka Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz
Technopark Gliwice, ktory koncentrujqce wiele zakladéw przemyslowych.
W cia_gu ulicy Bojkowskiej w Gliwicach w ostatnich Iatach powstalo kilka centrow logistycznych
takich jak Tesco, Mieszko Centrum, Panattoni Park Gliwice I, II i III. W 2020 roku powstalo na tym
terenie centrum logistyki e-commerce naleza_ce do amerykanskiego Amazona najwiekszego sklepu
internetowego na swiecie. Oddzialywanie tych terenéw takze w znacza_cy sposéb wplywa na klimat
akustycznych okolicznych terenow.
Najwieksze obszary przemyslowe zajmujqjednostki gospodarcze: PGG KWK Sosnica, Huta Labedy
S.A., Zaklady Mechaniczne ,,Bumar-Labedy" SA, Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o., Walcownia
Metali Niezelaznych ,,l;abedy” S.A., Newag S.A. Centrum Kompetencji Pojazdéw Szynowych, Roca
Polska Sp.z o.o., Zaklady Mechaniczne GLIMAG S.A., GZUT S.A., Fabryka Plastikéw Sp. 2 o.o.,
Rehau Sp. z o.o., Kalmet Sp. z o.o., Zaklad Mechaniki Przemyslowej ZAMEP Sp. z o.o., Avantor
Performance Materials Poland S.A. (dawniej POCH S.A.), NGK Ceramics Polska Sp. z o.o. i inne.5
Przedsiebiorstwa te czynia_ starania w kierunku zmniejszenia lub calkowitego wyeliminowania
uciqzliwosci zwiqzanych z ich dzialalnoscia poprzez usprawnianie dzialalnosci zmiane systeméw
organizacji i logistyki czy poprawe taboru transportowego. Wiele z nich posiada decyzje
srodowiskowe oraz decyzje o dopuszczalnej emisji halasu.
Dzialanie zakladow nie powinno powodowaé przekroczen standardow jakosci srodowiska
i dopuszczalnych pozioméw halasu w srodowisku poza teren, do ktorego prowadzacy instalacje ma
tytul prawny.
5 zalacznik do uchwaiy Nr XLI/903/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 Iistopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu
ochrony érodowiska przed haiasem dla Miasta Gliwice na Iata 2018- 2022
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Na koniec 2019 roku wedlug danych Centralnej Ewidencji Dzialalnosci Gospodarczej
zarejestrowanych bylo 13906 dzialalnosci gospodarczych zarejestrowanych na obszarze Miasta
Gliwice.
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Srednie i mniejsze przedsiebiorstwa stanowiq zrédlo emisji halasu. Nale2q do nich firmy

prowadzqce dzialalnosé handlowo-uslugowq, produkcyjna, transportowq, budowlanq, warsztaty
samochodowe, niewielkie zaklady prowadzqce prace polegajqce na obrobce drewna, cieciu, kuciu,
szlifowaniu i spawaniu oraz w ostatnich Iatach takze miejsca kultu religijnego. Funkcjonowanie
powy2szych jest niejednokrotnie irodlem konﬂiktéw 2 mieszkancami, gdyz zaklady, oraz miejsca
kultu religijnego stwarzajq uciq2liwosci i dyskomfort akustyczny.
W takich sytuacjach mieszkancy zglaszajq fakt uciqiliwosci do Urzedu Miasta, co skutkuje kontrola,
a w przypadku przekroczen wydaniem decyzji 0 dopuszczalnej emisji halasu. W ostatnich Iatach
uciqzliwosci zostaly zgloszone kilka razy do Urzedu Miasta. Wynikiem czego w okresie 2017-2019
wydano 3 decyzje o dopuszczalnym poziomie halasu emitowanego do srodowiska na terenie
miasta.
Decyzje wydano w ostatnich Iatach dla:
o Rzymsko-Katolickiej Paraﬁi Najswietszej Maryi Panny Matki Kosciola w Gliwicach - Sikorniku
- Sprawa nr SR.6251.4.2017 (postepowanie prowadzone przez PM Jastrzebie — Zdréj),
- Rzymsko-Katolickiej Paraﬁi pw. Swietej Anny w Gliwicach — Labedach — Sprawa nr
SR.6251.3.2017 (postepowanie prowadzone przez PM Rybnika),
- PWM OZAMET w Gliwicach - w wyniku kontroli WIOS - Sprawa nr SR.6251.1.2019.
Wiekszosé uciq2liwosci powodowanych emisjq halasu wynika z lokalizacji przedsiebiorstw,
z ktérych dzialalnoéciq nierozlqcznie jest zwiqzana emisja halasu na terenach zapisanych w planach
zagospodarowania przestrzennego jako tereny mieszkaniowe. Dlatego Miasto Gliwice wszczynajqc
procedury planistyczne miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego bierze pod uwage
wskazania lokalizacyjne terenéw oraz aktualne zagospodarowanie i planowane przeznaczenie
obszarow. W czeéci panéw zamieszczane sq zapisy,,Na terenach MN, MN/n, MN/U, MN/U/n, MW/n,
U, U/n, U/P, U/P/n, U/UC/n, szczegolowych ustalen planu, dopuszcza sie [...] lokalizacje [...]
urzqdzen i obiektow slu2qcych ochronie srodowiska i zdrowia, urzqdzen ochrony przed halasem”,
co wskazuje na mo2liwosc': monta2u urzqdzen i instalacji minimalizujqcych oddzialywanie
przedsiebiorstw na srodowisko w tym na terenach mieszkaniowych.
Jednoczesnie corocznie Wojewédzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Katowicach prowadzi na
terenie miasta kontrole przedsiebiorcéw w zakresie emisji halasu. W Iatach 2017-2019 w zakresie
nadmiernej emisji halasu skontrolowano 7 przedsiebiorstw, tylko w dwéch przypadkach
zanotowano przekroczenia, co zakonczylo sie wydaniem decyzji o dopuszczalnej emisji halasu.
Jak wynika 2 Mapy akustycznej miasta Gliwice przekroczenia dopuszczalnych wartosci halasu
w przypadku oddzialywania halasu przemyslowego (do 10 dB) wystepujq w pélnocno-zachodniej
czesci miasta wokol Zakladéw Mechanicznych Bumar Labedy oraz Huty Labedy, gléwnie
wokolicach Aleksandra Zawadzkiego (obecnie Anny Jagiellonki) i Poli Gojawiczynskiej (na
niewielkim obszarze przy ul. Spokojnej przekroczenia wynoszq do 20 dB). Naruszenia pozioméw
dopuszczalnych halasu (do 10 dB) w srodowisku wystepujq tak2e w okolicach ulicy Radomskiej
oraz Murarskiej i Sojki, a takze Klasztornej, Wspélnej i Alberta Einsteina. Po analizie map
przekroczen dopuszczalnych pozioméw halasu nale2y stwierdzié, 2e w poludniowej i centralnej
czesci Gliwic przemysl nie narusza pozioméw dopuszczalnych.6
Z informacji Wojewédzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Katowicach wynika, i2 wydawane
pokontrolne zalecenia dla przedsiebiorcéw tak2e w kwestii ochrony przez halasem sq sukcesywnie
realizowane i jest to traktowane jako sukces.7
4. 2. 1.2.

Halas drogowy

Jednym z czynnikow wplywajqcych na stan klimatu akustycznego na terenie gminy jest halas
komunikacyjny, do ktorego zalicza sie halas drogowy.

6 zalqcznik do uchwaly Nr XLI/903/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 Iistopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu
ochrony srodowiska przed halasem dla Miasta Gliwice na Iata 2018- 2022
7 na podstawie danych z WIOS pismo nr IN.VI.O46.57.2020.AKZ z dnia 7 kwietnia 2020
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Glownym zrédlem emisji halasu drogowego na terenie miasta sq:- autostrada Ala o dlugosci 4,298 km,
o
v

autostrada Alb o dlugosci 5,936 km,
autostrada A1c o dlugosci 2,732 km

-

autostrada A4 o dlugosci 11,969 km,

o

drogi gminne, powiatowe i wojewédzkie o dlugosci 430,27 km w tym 81 obiektéw
mostowych 0 lqcznej dlugosci 6,515 km. (w administracji Zarzqdu Drég Miejskich
w Gliwicach).

Na wezel zewnetrznej komunikacji drogowej w obrebie Gliwic skladajq sie bowiem:
o droga krajowa nr 44, lqczqca miasta zachodniej Malopolski z GOP,
~ droga krajowa nr 78, stanowiqca lqcznik pomiedzy autostradami A4 w Gliwicach i A1
w Swierklanach, a czeskq D1 w Boguminie oraz pomiedzy poludniowq czeéciq Gornego
Slqska i portem Iotniczym Katowice — Pyrzowice,
o droga krajowa nr 88 — stanowiqca polqczenie 2 Strzelcow Opolskich do Bytomia,
e droga wojewodzka nr 901 - lqczqca Gliwice i Olesno,
- droga wojewédzka nr 902 — lqczqca wschodniq czesé miasta z Katowicami,
- droga wojewodzka nr 408 — lqczqca Gliwice i Kedzierzyn-Ko2le.
Zgodnie z ustawq Prawo ochrony srodowiska w granicach miast na prawach powiatu zarzqdcq
wszystkich drog publicznych 2 wyjqtkiem autostrad i drég ekspresowych jest prezydent miasta,
wiec sq w administracji Zarzqdu Drog Miejskich w Gliwicach.
Dzieki przejeciu cieiarowego ruchu tranzytowego w kierunkach N-S oraz W-E poprzez trasy
autostrad A1 i A4, odsunietych od centrum Gliwic, klimat akustyczny miasta ksztaitowany jest
gléwnie przez lokalny ruch pojazdéw.
Stan autostrady A1 jest poiqdany, natomiast stan autostrady A4 jest w czesciz pozqdany - 2,711
km i w czesci stan ostrzegawczy - 9,258 km. Wedlug klasyfikacji Systemu Oceny Stanu nawierzchni
(https://www.gddkia.gov.pl). W poziomie po2qdanym znajdujq sie nawierzchnie nowe, odnowione
oraz eksploatowane, ktérych stan techniczny nie wymaga planowania w normalnych warunkach
przez okres co najmniej 4 kolejnych lat zabiegéw remontowych. Poziom ostrzegawczy jest to
poziom okreslajqcy stan nawierzchni, w ktérym uzasadnione jest co najmniej wykonanie
szczegélowych badan stanu technicznego w celu wykonania zabiegu poprawiajqcego stan
nawierzchni, poziom ostrzegawczy obejmuje klase C, ktéra oznacza nawierzchnie w stanie
niezadowalajqcym czyli nawierzchnie 2e znaczqcymi uszkodzeniami, wymagane zaplanowanie
remontu.
Stan drog administrowanych przez Zarzqd Drég Miejskich w Gliwicach jest
drogi wojewodzkie - 53% stan dobry, 28% zadowalajqcy, 19% niezadowalajqcy,
drogi powiatowe - 1% stan dobry, 60% zadowalajqcy, 39% niezadowalajqcy,
drogi gminne - 12% stan dobry, 57% zadowalajqcy, 27 niezadowalajqcy, 4% stan zly.8
Du2e natezenie ruchu na drogach stwarza uciqiliwoéci akustyczne na terenach wzdlu2 tych
gléwnych ciqgow ruchu. W celu zmniejszenia emisji halasu w ciqgach drég bedqcych w utrzymaniu
Miasta zlokalizowane sq ekrany akustyczne w dobrym stanie 0 lqcznej dlugosci 8,484 km.
W administracji GDDKiA na terenie miasta przy autostradzie A2 oraz A4 zlokalizaone sq odcinaki
ekranow akustycznych:
- przy Ala po prawej stronie ekrany o dlugosci 4,298 km material wykonania pleksiglas,
zielona sciana,
~ przy Alb po prawej stronie o dlugosci 0,138 km oraz po lewej stronie o dlugosci 3,081 km,
material wykonania PCV oraz zielona sciana,
- przy A1c po prawej stronie o dlugosci 3,113 km oraz po lewej stronie o dlugosci 4,328 km,
material wykonania pleksiglas, zielona sciana,
- przy A4 po prawej stronie o dlugoéci 0,524 km, material wykonania pleksiglas, zielona
sciana.
8 dane ZDM pismo z 1 kwietnia nr ZDM.17769.202O
9 dane GDDKiA Oddziaf w Katowicach pismo nr O.KA.I2.532.14.2020.TJ.1 z dnia 1 czerwca 2020 r.
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W ostatnich Iatach 2017-2019 GDDKiA nie prowadzila na terenie miasta remontéw i modernizacji
na odcinkach autostrad, nie budowano ekranow akustycznych i nie dokonywano wycinki ani
nasadzen zieleni przydroinej czy izolacyjnej.
W okresie 2017-2019 na drogach w granicach miasta administrowanych przez Zarzqd Drég
Miejskich w Gliwicach wykonano szereg dzialan usprawniajqcych i uplynniajqcych ruch pojazdow,
corocznie jest to koszt opiewajqcy na okolo 40 mln zl.
Jednoczesnie w celu zmniejszenia pylenia pochodzqcego z drég obrebie Starowki prowadzone jest
czyszczenie drég na mokro prowadzone 2 czestotliwosciq 2-3 razy na tydzien.
Z przeprowadzonych analiz wynika, 2e najbardziej uciq2liwy jest halas drogowy, generowany przez

pojazdy samochodowe, ktéry ma charakter ciqgly i obejmuje swoim zasiegiem coraz wiekszy
obszar. Przez ostatnie Iata liczba samochodow na drogach systematycznie rosnie, co powoduje
wzrost emisji halasu, nie tylko przez pojazdy osobowe, ale rowniez przez pojazdy ciezarowe
i motocykle.
Na terenie miasta zarejestrowanych bylo
o w 2017 roku 145 155 pojazdéw w tym 107 pojazdow o napedzie hybrydowym 11 pojazdéw
napedzanych wylqcznie energiq elektrycznq w tym 5 samochodow osobowych,
6 motorowerow,
o w 2018 roku 162 300 w tym 243 pojazdow o napedzie hybrydowym 23 pojazdy napedzane
wylqcznie energiq elektrycznq w tym 13 samochodéw osobowych, 9 motorowerow
i 1 pojazd cieiarowy,
o w 2019 roku 170 184 w tym 122 pojazdéw o napedzie hybrydowym 51 pojazdow
napedzanych wylqcznie energiq elektrycznq w tym 24 samochody osobowe,
23 motorowery, 2 motocykle i 2 pojazdy cie2arowe1°
Komunikacja publicznq na terenie miasta zajmuje sie Zarzqd Transportu Metropolitalnego. Obszar
miasta Gliwice obsluguje 50 linii autobusowych wykorzystujqcych 202 autobusy. Pojazdy
zatrzymujq sie na 392 przystankach. Wszystkie wozy posiadajq naped spalinowy. Teren miasta nie
jest obslugiwany przez tramwaje ani trolejbusy. Wlascicielami taboru obslugujqcego linie
autobusowe na obszarze miasta sq przewoznicy jezdzqcy na zlecenie ZTM.
Na oddzialywanie halasu ma niewqtpliwy wplyw zielen izolacyjna szczegolnie wzdlu2 drég oraz na
posesjach mieszkancéw, co chroni mieszkancéw przed halasem okolicznych drog i dzialalnosci
w najblizszym sqsiedztwie.
W ostatnich Iatach 2017-2019 na obszarze miasta wzdlu2 drég dokonano:
wycinki drzew:
o w 2017 roku - 678 szt.,
o
o

l

1A

w 2018 roku - 395 szt.,
w 2019 roku - 316 szt.

nasadzen drzew:
o w 2017 roku - 421 szt.,
- w 2018 roku - 374 szt.,
o w 2019 roku- 309 szt.“
Na odcinku autostrady w ostatnich Iatach nie prowadzono remontow i modernizacji nie budowano
nowych ekranéw akustycznych.
W najblizszych Iatach Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddzial w Katowicach
planuje realizacji dzialan takich jak:
~ Budowa zabezpieczen przeciwhalasowych wzdluz autostrady A4 na odcinku Kleszczow Sosnica w km 292+400 do 312+700 z wylqczeniem odcinka w miejscowosci Bojkéw, wraz
z przebudowq istniejqcych zabezpieczen przeciwhalasowych — realizacja planowana w 20202021 roku,

-

Budowa systemu lqcznosci alarmowej na autostradach A1 i A4 w wojewédztwie élqskim realizacja w 2020 roku,

1° dane Wydzialu Komunikacji Urzedu Miejskiego w Gliwicach, mail z dnia 26.03.2020
“ dane ZDM pismo z 1 kwietnia nr ZDM.17769.2020
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-

Modernizacja systemu odwodnienia autostrady A4 na odcinku od 297+800 do km 311+000
- realizacja w 2020 roku.“

Zatwierdzony plan rzeczowo finansowych dotyczqcy zadan inwestycyjnych na drogach
administrowanych przez Zarzqd Drog Miejskich w Gliwicach zaklada miedzy innymi:
- Budowe obwodnicy dzielnicy Ostropa,
o Polqczenie ul. T. Chalubinskiego z ul. Tarnogorskq,
- Budowe poludniowej czesci obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczynskiej,
o Budowe ul. Kozlowskiej,
o Przebudowe ul; Jagiellonskiej oraz ul. Zabrskiej,
o

Budowe zachodniej czesci obwodnicy miasta,

o Przebudowe ukladu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka,
i wiele innych mniejszych inwestycji.
W ramach obecnie prowadzonej inwestycji pn. "Budowa odcinka drogi od ul. Daszynskiego do
ul. Rybnickiej - Zachodnia czeéé obwodnicy miasta" realizowana jest budowa nowych ekranow
akustycznych o lqcznej dlugosci 1189 m. Przewidywany termin zakonczenia zadania to wrzesier'i
2020 r. Szacunkowy koszt zadania to 4,76 mln.
Zgodnie 2 obowiqzujqcymi przepisami ustawy Prawo ochrony srodowiska Miasto Gliwice w 2017
roku opracowalo Mape akustycznqdla miasta Gliwice, a w 2018 roku ,,Program ochrony srodowiska
przed halasem dla miasta Gliwice na Iata 2018-2022".
Na podstawie wynikow Mapy akustycznej miasta Gliwice, na terenie miasta zidentyfikowano
obszary podlegajqce ochronie akustycznej, w obrebie ktérych zarejestrowano przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw halasu od drog. Na halas drogowy o poziomie przekraczajqcym wartosé
dopuszczalnq nara2onych jest:
o wska2nik LDWN: 10153 osoby, co stanowi ok. 5,5% mieszkar'1cc'>w miasta
o wskaznik LN: 13834 oséb, co stanowi ok. 7,5% mieszkancow miasta
Sporzqdzona w 2017 r. Mapa akustyczna miasta Gliwice pokazala, 2e na obszarach akustycznie
chronionych wystepujq przekroczenia dopuszczalnych wartosci poziomu halasu, z ktérych wieksza
czesé zawiera sie w przedziale od 0,01 dB do 5 dB.
,,Program ochrony srodowiska przed halasem dla miasta Gliwice na Iata 2018-2022" natomiast
okreslil dzialania, ktérych realizacja powinna doprowadzié do poprawy stanu akustycznego
w Gliwicach, sq to dzialania ograniczajqce przede wszystkim oddzialywania pochodzqce od halasu
drogowego. Dzieki temu okreslono obszary 0 newralgicznym znaczeniu dla klimatu akustycznego
miasta.

Jednq 2 najistotniejszych planowanych inwestycji na terenie Gliwic jest budowa zachodniej oraz
poludniowej czesci obwodnicy Gliwic, na odcinku od ul. Daszynskiego do ul. Rybnickiej. Spowoduje
to przejecie czesci ruchu z ulic w centrum miasta i tym samym wplynie na poprawe stanu klimatu
akustycznego w tej czesci Gliwic.“
Realizujqc obowiqzki wynikajqce z art. 179 ust. 1 ustawy POS zarzqdzajqcy drogq, sporzqdza co
5 lat mape akustycznq terenu, na ktérym eksploatacja obiektu mo2e powodowaé przekroczenie
dopuszczalnych poziomow halasu w srodowisku Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
cyklicznie opracowuje mapy akustyczne dla drég krajowych. W 2018 roku zakonczono III edycje
map akustycznych dla drég krajowych o ruchu powyzej 3 mln pojazdow rocznie. Mapy te obejmujq
tak2e miasto Gliwice.

12 dane na podstawie pisma nr O.KA.I1.532.14.2020.TJ GDDKiA z dnia 24 kwietnia 2020 r.
‘3 zalqcznik do uchwaly Nr XLI/903/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 Iistopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu
ochrony srodowiska przed halasem dla Miasta Gliwice na Iata 2018- 2022
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Rysunek 13 Lokalizacja badar'\ nateienla halasu na terenie miasta Gliwice
irédloz Mapy akustyczne drég krajowych w wojewédztwie slqskim o lqcznej dlugosci 623,975 km (Czeéé Nr 6), Generalna
Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad, marzec 2018 r.
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Badaniami zostaly objete odcinki drog przebiegajqce przez obszar miasta Gliwice:
o Ala - Wezel Sosnica — Wezel Knuréw,
o Alb - Wezel Gliwice Wschéd - Wezel Sosnica,
o Alc - Wezel Zabrze Zachod — Wezel Gliwice Wschod,
o A4 / E40 - Wezel Kleszczéw — Wezel Gliwice Ostropa,
o A4 / E40 - Wezel Gliwice Ostropa — Wezel Gliwice Bojkow,
o A4/ E40 - Wezel Gliwice Bojkéw - Wezel Gliwice Sosnica,
o A4 / E40 - Wezel Gliwice Sosnica — Wezel Ruda Slqska,
o 44 Gliwice — Borowa Wies.
Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdza sie, i2 ok. 4,8 tys. mieszkar'1c6w miasta
zamieszkujqcych tereny w okolicy analizowanych drég eksponowanych na ponadnormatywny halas
w tym okolo 71 oséb nara2onych jest na halas powy2ej 60 dB w porze dziennej oraz ok. 3,2 tys.
mieszkancéw miasta eksponowanych na ponadnormatywny halas w tym okolo 26 osob narazonych
jest na halas powy2ej 60 dB w porze nocnej.
Przeprowadzone w ramach Mapy akustycznej analizy wykazaly, I2 w okresie 2010 — 2015 na calej
sieci drég krajowych wojewodztwa slqskiego odnotowano wzrost nate2enia ruchu srednio 0 21%
i nale2y zaznaczyé, i2 wzrost ten byl znacznie mniejszy ni2 w poprzednim okresie piecioletnim,
w ktérym zarejestrowano wzrost ruchu a2 o 32%. Na podstawie analiz poréwnawczych wykazano,
i2 éredni przyrost poziomu diwieku w sqsiedztwie analizowanych odcinkéw drog wyniésl 0,49 dB.1“
4.2.1.3.

l.

1
1___

Halas kolejowy

Linie kolejowe, ktére stanowiq irodlo halasu, przebiegajq przez teren miasta 2 kierunku p6lnocnozachodniego na poludniowo-wschodni. Gléwnq stacjq kolejowq w miescie jest stacja Gliwice.
W dzielnicy Labedy na rozgalezieniu linii do Opola (linia nr 135) i Kedzierzyna Koila (linia nr 137)
znajduje sie stacja Gliwice Labedy. Za stacjq Labedy na linii nr 137 znajduje sie jeszcze przystanek

.1

1‘ na podstawie Map akustycznych dr6g krajowych w wojewédztwie élqskim o lqcznej dlugoéci 623, 975 km (Czeéé Nr 6),
Generalna Dyrekcja Drdg Krajowych iAutostrad, marzec 2018 r.
._/
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osobowy Gliwice Kuinica. Ruch towarowy odbywa sie na stacjach Gliwice, Gliwice Labedy, Gliwice
Port oraz Gliwice Sosnica.
Wszystkie linie kolejowe przebiegajqce przez miasto to:
o Linia kolejowa nr 137 Katowice — Legnica (znaczenia panstwowego, magistralna,
dwutorowa, zelektryﬁkowana), dlugosc w granicach miasta Gliwice — 12 434 m,
o Linia kolejowa nr 132 Bytom - Wroclaw Gléwny (drugorzedna, dwutorowa,
zelektryfikowana), dlugosc w granicach miasta Gliwice — 2 363 m,
- Linia kolejowa nr 135 Gliwice Labedy - Pyskowice (znaczenia panstwowego, magistralna,
dwutorowa, zelektryfikowana), dlugosé w granicach miasta Gliwice - 3 405 m,
o

Linia

kolejowa

nr 168

Gliwice

—

Gliwice Labedy

(pierwszorzedna,

dwutorowa,

zelektryﬁkowana), dlugosc w granicach miasta Gliwice — 5 286 m,
- Linia kolejowa nr 167 Szobiszowice — Gliwice Port (znaczenia miejscowego, dwutorowa,
niezelektryfikowana), dlugosc w granicach miasta Gliwice — 1 987 m,
o Linia kolejowa nr 675 Szobiszowice — Gliwice Port (znaczenia miejscowego, jednotorowa,
zelektryﬁkowana), dlugosé w granicach miasta Gliwice - 796 m,
o Linia kolejowa nr 671 Gliwice GLA — Gliwice T3 (drugorzedna, jednotorowa,
zelektryfikowana), dlugoéé w granicach miasta Gliwice — 2 259 m,
o Linia kolejowa nr 200 Gliwice - Gliwice Sosnica KWK Sosnica Makoszowy (pierwszorzedna,
jednotorowa, zelektryfikowana), dlugosé w granicach miasta Gliwice — 7 332 m,
- Linia kolejowa nr 711 Maciejow Pélnocny — Gliwice T4 (znaczenia miejscowego,
jednotorowa, zelektryfikowana), dlugoéé w granicach miasta Gliwice — 1 747 m,
o Linia kolejowa nr 141 Katowice Ligota - Gliwice (znaczenia panstwowego, pierwszorzedna,
dwutorowa, zelektryfikowana), dlugosé w granicach miasta Gliwice — 6 442 m,
o Linia kolejowa nr 147 Zabrze Biskupice - Gliwice (znaczenia panstwowego,
pierwszorzedna, dwutorowa, zelektryfikowana), dlugosc w granicach miasta Gliwice — 5
364 m,
o Linia kolejowa nr 676 Gliwice Sosnica R1 — Gliwice Sosnica GSB (znaczenia miejscowego,
jednotorowa, zelektryﬁkowana), dlugosé w granicach miasta Gliwice — 1 030 m.
Na obszarze miast zlokalizowanych jest szesé stacji kolejowych i przystankow, zestawienie
sredniodobowego ruchu w 2019 roku na ka2dym z nich to:
o stacja Gliwice — 233 pociqgi,
- stacja Gliwice Labedy — 142 pociqgi,
o stacja Gliwice Sosnica — 41 pociqgow,
o stacja Gliwice Port — 8 pociqgéw,
- przystanek osobowy Gliwice Ku2nica — 19 pociqgéw,
o posterunek odgalezny Szobiszowice — 145 pociqgéw.
W ostatnich Iatach na terenie miasta Gliwice nie zawieszono 2adnych polqczen kolejowych.
13 grudnia 2015 w Gliwicach zaczely sie zatrzymywaé pociqgi l<ategorii EIP obslugiwane skladami
ED250 Pendolino. Dodano tak2e nowe polqczenie: Gliwice — Zywiec, kursujqce liniq kolejowq nr
149 przez miejscowosci: Leszczyny, Rybnik.
Na terenie miasta istniala kiedys linia kolejki wqskotorowej Gliwice-Rudy Raciborskie, byl to jeden
2 podstawowych srodkow transportu oséb i towarow i surowcow w przemyslowej czesci Gérnego
Slqska. Wszystkie linie wqskotorowe na terenie Gliwic sq nieczynne i w znacznej czesci rozebrane.

Linia kolei wqskotorowej zostala 1 marca 1993 wpisana do rejestru zabytkow, zgodnie z zapisami
Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gliwice 2 2009 roku
zaklada sie moiliwosc odtworzenia kolejki dla celow turystycznych.“
W zwiqzku z ochronq przeciwhalasowq oraz potrzebq biezqcych prac utrzymaniowych w ostatnich

Iatach Zaklad Linii Kolejowych w Tarnowskich Gérach prowadzil prace utrzymaniowe i remontowe
na liniach kolejowych w granicach miasta Gliwice
w 2017 roku:
15 na podstawie uchwaly nr XXXI/956/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach Studium uwarunkowarl i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice

Id FDED8004-94A5-4244-8E76-ICOC06l56C77. Projekt

Strona 57

PROGRAM OCHRONY §RODOWlSKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWA DO ROKU 2028
,4

o
-

wymiana podkladéw w ilosci 400 szt.,
wymiana podrozjazdnic w ilosci 703,3 mb,

-

mechaniczne podbicie toru w ilosci 2,050 kmt“,
mechaniczne podbicie rozjazdéw w ilosci 4 szt.,

- reprofilacja (szlifowanie) rozjazdéw w ilosci 13,5 szt.
w 2018 roku:

1

1

{ ,

l

~ wymiana podkladow w ilosci 400 szt.,
- wymiana podrozjazdnic w ilosci 289 mb,
- mechaniczne podbicie toru w ilosci 0,350 kmt,
~ mechaniczne podbicie rozjazdéw w ilosci 2 szt. ,
o reprofilacja (szlifowanie) rozjazdéw w iloéci 11 szt.
w 2019 roku:
o wymiana podkladow w ilosci 1440 szt.,
o wymiana podrozjazdnic w ilosci 577,8 mb,
o mechaniczne podbicie toru w ilosci 1,250 kmt,
- reprofilacja (szlifowanie) toréw w ilosci 2,140 kmt.
W kolejnych Iatach planowane sq dalsze prace w tym w 2020 roku wymiana 720 szt. podkladéw,
wymiana 1250,2 mb podrozjazdnic, mechaniczne podbicie toréw w ilosci 1,200 kmt, mechaniczne
podbicie rozjazdow w ilos'.ci 3 szt. Zaplanowano tak2e inne prace takie jak:
o Przebudowa mostu kolejowego na linii kolejowej nr 137 Katowice - Legnica km 34,164
w Gliwicach Labedach nad Kanalem Gliwickim — realizacja w Iatach 2019-2020.
- Budowa obiektow GSM—R w ramach realizacji projektu POIiS 5.1-20 pn. ,,Budowa
infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na /iniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
w ramach NPW ERTMS”— realizacja w Iatach 2020-2023.
W 2016 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Biuro Ochrony Srodowiska Laboratorium
Akustyczne przeprowadzilo pomiary poziomu halasu od linii kolejowych nr 137, 167i 168 w punkcie
pomiarowym PDH-1 zlokalizowanym przy ul. Noakowskiego 3 w Gliwicach w sqsiedztwie budynku
mieszkalnego na terenach, na ktérych obowiqzujq poziomy dopuszczalne 65 dB dla pory dnia oraz
56 dB dla pory nocy okreslone zgodnie 2 rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska 2 dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w srodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz.
112).
Wyniki obliczen réwnowainego poziomu dzwieku A wykazaly w porze dziennej 60,1 dB oraz
w porze nocnej 58,8 dB. Na podstawie przeprowadzonego pomiaru stwierdzono przekroczenia
pozioméw dopuszczalnych halasu w srodowisku dla pory nocy.”
Na podstawie wynikow Mapy akustycznej miasta Gliwice, na terenie miasta zidentyfikowano
obszary podlegajqce ochronie akustycznej, w obrebie ktérych zarejestrowano przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw halasu od ruchu kolejowego. Na halas pochodzqcy od ruchu kolejowego
o poziomie przekraczajqcym wartosé dopuszczalnq nara2onych jest:
o wska2nik LDWN: 581 osob, co stanowi ok. 0,3% mieszkancow miasta,
~ wskaznik LN: 869 oséb, co stanowi ok. 0,5% mieszkancow miasta.
Wyszczegolniono, i2 najwieksze przekroczenia (do 15 dB) pozioméw dopuszczalnych wystepujq
w otoczeniu linii kolejowych nr 141 i 200 w okolicach ulic: Wladyslawa Reymonta, Generala Jézefa
Bema i Glogowskiej.
Na pozostalych obszarach w sqsiedztwie linii kolejowych, przekroczenia dopuszczalnych wartosci
halasu zawierajq sie w przedziale od 5 do 10 dB (w sqsiedztwie ulic: Glownej oraz Strzelcéw
Bytomskich oraz ulic: Nad torami, Stanislawa Noakowskiego) lub do 5 dB. Jednak w wiekszosci

1‘ ki/ometr-tona (jednostka: kmt) - przewdzjednej tony na kilometrjednostki miary transportu
17 Pismo PKP PLK S.A nr IOS7d-443-9. 1/20 z dnia 3 kwietnia 2020
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pozostalych obszarow, 2 ktérymi sqsiadujq linie kolejowe nie obserwuje sie naruszen
dopuszczalnych poziomow halasu w srodowisku, bqdi sq one nie2naczne.18
Aktualnie trwa budowa centrum przesiadkowego w okolicy dworca glownego, co powinno
przyczynié sie do zmniejszenia liczby pojazdéw osobowych w centrum miasta, a tym samym
zmniejszenia emisji zanieczyszczen gazowych i halasu.
4.2.1.4.

Halas lotniczy

W odleglosci do 100 km od Gliwic znajdujq sie trzy miedzynarodowe porty lotnicze:
o Port lotniczy Katowice-Pyrzowice (okolo 40 km)
v Port lotniczy Ostrawa (okolo 90 km)
o

Port lotniczy Krakow-Balice (okolo 100 km)

Na terenie Gliwic, w odleglosci ok. 3 km na poludnie od centrum miasta, znajduje sie cywilne
lotnisko sportowe Aeroklubu Gliwickiego. Lotnisko zlokalizowane jest w dzielnicy Trynek w pobli2u
autostrady A4 oraz drogi krajowej nr 78. Od wrzeénia 2017 roku, zarzqdzajqcym lotniskiem jest
Gornoslqska Agencja Przedsiebiorczosci i Rozwoju Sp. 2 o.o. w Gliwicach (GAPR). Na lotnisku od
wiosny do jesieni dziala Strefa Silesia, gdzie istnieje moiliwosc wykonywania skokow tandemowych
oraz uczestnictwa w kursach spadochronowych.
Na podstawie wynikow Mapy akustycznej miasta Gliwice stwierdzono, i2 mieszkancy miasta nie sq
nara2eni na przekroczenia halasu lotnic2ego.19
4.2.2.

Analiza SWOT
Zagroienie halasem
MOCNE STRONY
czynniki wewnetrzne

SLABE STRONY
czynniki wewnetrzne

atrakcyjne polo2enie miasta z dobrq dostepnosciq

brak badan halasu komunikacyjnego prowadzonego przez
GIOS
niezadowalajqcy stan niektérych drog
brak wystarczajqcych llosci ekranéw akustycznych
przekroczenia halasu komunikacyjnego

komunikacyjnq

lokalizacja najwiekszego wezla Soénica w granicach
administracyjnych
wyprowadzenie du2ej czescl ruchu cieiarowego 2 centrum
miasta (poprzez ruch tranzytowy autostradq)
posiadanie map akustycznych i POH
SZANSE
czynniki zewnetrzne

ZAGROZENIA
czynniki zewnetrzne

bie2a_ce kontrole WIOS dzialalnosci gospodarczych
moiliwosc rozwoju miasta poprzez dogodny dojazd 2e
wszystkich kierunkéw
du2a liczba corocznych inwestycji drogowych na terenie
miasta oraz dalsze konsekwentne plany

rozwéj przemyslowy i KSSE mo2e prowadzié do
zwiekszenia ilosci pojazdéw a tym samym rozwoju sfery
handlowej i zwiekszenia emisji halasu
zwiekszanie sie ilosci pojazdéw szczegélnie tych
ciezarowych dyskomfort akustyczny dla coraz wiekszej
ilosci mieszkancéw zamieszkujqcych tereny w2dlu2 drég

Zrédlo: opracowanie wlasne

4.2.3.
Cele i zadania érodowiskowe
halasem

w zakresie zagroien

Halas jest elementem tzw. stresu miejskiego, wplywajqcym na jakosé 2ycia ludnosci, zwlaszcza na
obszarach zurbanizowanych. Ochrona przed halasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu
akustycznego érodowiska. Skrécona analiza SWOT wykazala, i2 zagroieniem dla miasta w sytuacji
nasilajqcego sie halasu mo2e byé poglebiajqcy sie dyskomfort oraz zmiana miejsca zamieszkania,
co ju2 widaé w analizie demograﬁcznej.
1° za/qcznik do uchwaly Nr XLI/903/2018 Rady Miasta Gliwice 2 dnia 8 Iistopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu
ochrony srodowiska przed halasem dla Miasta Gliwice na Iata 2018- 2022
19 zalqcznik do uchwaly Nr XLI/903/2018 Rady Miasta Gliwice 2 dnia 8 Iistopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu
ochrony srodowiska przed halasem dla Miasta Gliwice na Iata 2018- 2022
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Y

Na terenie miasta dziala wiele firm, ktérych dzialalnosé ma wplyw na klimat akustyczny okolicznych
terenow i ich mieszkancéw. Corocznie Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Katowicach
prowadzi kontrole emisji halasu. W sytuacjach funkcjonowania oraz nowopowstajqcych
przedsiebiorstw, 2 ktérych dzialalnosciq nierozerwalnie wiq2e sie emisja halasu obowiqzkiem
przedsiebiorcéw jest minimalizacja halasu poprzez wyciszanie zakladow i magazynéw oraz maszyn
i urzqdzen przez zastosowanie odpowiednich rozwiqzan technicznych.

l

W zwiqzku 2 tym w harmonogramach realizacji zadan zapisano, i2 wa2nym dzialaniem jest
kontynuacja dzialan administracyjnych realizowanych przez Miasto polegajqcych na wydawaniu
decyzji o dopuszczalnej emisji halasu. Przedsiebiorcy prowadzqcy dzialalnosé na terenie miasta we
wlasnym zakresie mogq zasiegaé porad prawnych i korzystaé 2 samoksztalcenia celem spelniania
wszelkich norm i przepiséw zwiqzanych z ochrona érodowiska. Jednoczesnie Miasto w ramach
uzupelnienia dzialar'1 dotyczqcych wydawania decyzji prowadzi kontrole przedsiebiorstw, 2 ktorych
dzialalnosciq nierozerwalnie jest zwiqzana emisja halasu wykonywane przez Wojewédzki
Inspektorat Ochrony Srodowiska w Katowicach. Dzialania te bedq prowadzone w kolejnych Iatach
jako kontynuacja.
Pod pojeciem halasu drogowego rozumie sie halas pochodzqcy od srodkow transportu, jest to halas
typu liniowego, ktorego irédlem emisji halasu sq drogi gminne, powiatowe, wojewodzkie
i autostrady.
Analiza SWOT wykazala, i2 mocnq stronq Miasta jest dobra dostepnosc komunikacyjna, ale
jednoczeénie slabq stronq jest brak wystarczajqcych dzialan ochronnych na drogach oraz
nadmierna emisja halasu i dyskomfort akustyczny ponad 10 tys. mieszkancow. W zwiqzku 2 takim
stanem w harmonogramach realizacji zadan zapisano, i2 ciqglymi zadaniami do realizacji sq
przebudowy i modernizacje drog. Zadania te zapisano szczegélnie w harmonogramie realizacji
zadar'i wlasnych — do realizacji przez Miasto Gliwice.
Rc'>wnie2 glowne linie kolejowe zlokalizowane na kierunku wschéd - polnocny-zachéd przechodzq
przez tereny mieszkaniowe, jednak ich oddzialywanie w poréwnaniu do halasu samochodowego,
jest du2o mniej odczuwalne. Pozostale 2r6dla halasu (lotniczy, przemyslowy oraz zwiqzany
zdzialalnoéciq malych zakladéw produkcyjnych iuslugowych oraz lokali rozrywkowych) majq
charakter lokalny i/lub okresowy.
Bardzo wa2nym, ciqglym zadaniem do realizacji w ka2dej dziedzinie srodowiskowej w tym tak2e
w zakresie halasu jest edukacja ekologiczna. Zadanie to zapisano w harmonogramie realizacji
zadan monitorowanych, do realizacji przez Miasto, a finansowane bedzie ze srodkow wlasnych,
srodkéw Wojewédzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz
sponsoréw.
Harmonogram zadan do realizacji w tym zakresie zawarto w tabelach 34, 35, 36.

l

L,

1
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4.3.

Pola elektromagnetyczne

-

W tabeli poni2ej przedstawiono wybrane efekty realizacji dotychczasowego Programu ochrony
érodowiska w zakresie pol elektromagnetycznych.
Tabela 11 Wybrane efekty realizacji dotychczasowego POS

"

Cel zapisany w ,,Programie Ochrony Srodowiska dla Miasta Gliwice na lata 2016-2020
Utrzymanie wartoéci nateienia promieniowania elektromagnetycznego na dotychczasowych niskich

poziomach
Zadania

1

Podjete dzialania

\ Efekt ze wskainikiem

W ,,Programie Ochrony Srodowiska dla Miasta Gliwice na Iata 2016-2020" brak zadaﬁ wlasnych
i monitorowanych
2151115; opracowanie wlasne na podstawie danych o wykonanych dzialaniach na terenie miasta Gliwice

W tabeli poni2ej zaprezentowano wskazniki, ktore dajq obraz postepow w realizacji Programu
ochrony srodowiska, a tak2e pokazujq zmiany stanu srodowiska na terenie miasta.
Tabela 12 Wskainiki monitorowania realizacji d2ialar'i w zakresie pol elektromagnetycznych

Stan wyjéciowy 2015

Stan aktualny 2019

L.p.

Wskainik

(w przypadku braku danych (w przypadku braku danych
wzieto pod uwage 2014 rok) wzieto pod uwage rok 2018)

1.

Wyniki pomiaréw poziomow pol
elektromagnetycznych na terenie
wojewodztwa élqskiego uzyskane na
podstawie badaﬁ wykonywanych w ramach
PM

0,46*

0,40**

2.

Iloéé miejsc z przekroczeniem
dopuszczalnych pozioméw promieniowana
elektromagnetycznego

0

0

* dane z roku 2014, badania sq wykonywane w cyklach trzyletnich ostatnie w 2014
** dane z roku 2017, badania sq wykonywane w cyklach trzyletnich - ostatnie w 2017 roku

4.3.1.

Opis stanu obecnego

Instalacjami emitujqcymi pola elektromagnetyczne sq:
- linie przesylowe wysokiego, sredniego i niskiego napiecia,
o stacje transformatorowe, instalacje radiokomunikacyjne, takie jak:
— stacje bazowe telefonii komérkowej,
— stacje radiowe i telewizyjne.
Wedlug ustawy Prawo ochrony srodowiska (D2. U. 2 2020 r., poz. 1219 2 poin. zm.) prowadzqcy
instalacje oraz u2ytkownik urzqdzenia emitujqcego pola elektromagnetyczne, ktére sq:
- stacjami elektroenergetycznymi lub napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
0 napieciu znamionowym nie ni2szym ni2 110 kV,

instalacjami radiokomunikacyjnymi, radionawigacyjnymi lub radiolokacyjnymi, emitujqcymi
pola elektromagnetyczne, ktorych rownowa2na moc promieniowana izotropowo wynosi nie
mniej ni2 15 W, emitujqcymi pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do
300 GHz I
sq obowiqzani do wykonania pomiarow pozioméw pol elektromagnetycznych w srodowisku.
Pomiary te wykonywane sq:

-

bezpoérednio po rozpoczeciu u2ytkowania instalacji lub urzqdzenia;

o

ka2dora2owo w przypadku zmiany warunkow pracy instalacji lub urzqdzenia.

FDED8004-94A5-4244-8E76-1COC06156C77. Projekt

Strona 61

1

PROGRAM OCHRONY §RODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWA DO ROKU 2028

IV

1

Wyniki

rﬁ

l’ ‘
I

0
0
0

I

I

przekazuje

sie

Wojewédzkiemu

Inspektorowi

Ochrony

Srodowiska

stacja 110/20/6 kV Portowa (POR),
stacja 110/20/6 kV Mysliwska (MYS),
stacja 110/20/6 kV Labedy (LAB),

0 stacja 110/20/6 kV Kozlowska (KOK),
0 stacja 110/20/6 kV Robotnicza (ROB).
Ponadto zasilanie odbiorcéw odbywa sie rownie2 ze stacji WN/SN znajdujqcej sie poza terenem
Miasta Gliwice ijest to: stacja 110/20 kV Kasztanowa (KAS) znajdujqca sie na terenie gminy
Rudziniec. Stacje transformatorowe stanowiq wlasnosé i sq w eksploatacji TAURON Dystrybucja

I

I

pomiaréw

i Panstwowemu Wojewodzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu.
W ukladzie normalnym zasilanie odbiorcow zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice odbywa sie
na srednim napieciu 6 i 20 kV liniami napowietrznymi i kablowymi oraz sieciami niskiego napiecia,
zasilanymi ze stacji elektroenergetycznych WN/SN zlokalizowanych na terenie Miasta Gliwice:
0 stacja 110/20/6 kV Sosnica (SOS),
0 stacja 110/20/6 kV Maciejéw (MCI),
~ stacja 110/20/6 kV Trynek (TRY),
~ stacja 110/20 kV Strefa (STF),

S.A. Oddzial w Gliwicach.

.

Na terenie miasta Gliwice znajdujq sie rc'>wnie2 stacje obce WN/SN nie bedqce wlasnosciq
i w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Gliwicach. Sq to:
0 stacja 110kV EC Gliwice (ECG),
~ stacja 110kV Bumar (BUM),
0 stacja 110kV Kopalnia Sosnica (KSS),
0 stacja 110 kV Przyszowice (PRY),
~ stacja 110 kV Walcownia Labedy (WAL),
0 stacja 110 kV Huta Labedy (HLB).
Sieé elektroenergetyczna 110 kV (napowietrzna) lqczqca stacje WN/SN obslugiwana jest przez
TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Gliwicach i pracuje w ukladzie zamknietym. W zwiqzku,
2 czym w przypadkach awaryjnych istnieje mo2liwoéé wzajemnego polqczenia stacji WN/SN.
Ponadto istniejq rownie2 powiqzania sieci na srednim napieciu miedzy stacjami
transformatorowymi, ktére mogq byé odpowiednio konfigurowane w 2ale2nosci od ukladu
awaryjnego sieci.
Przez teren Miasta Gliwice przechodzq rownie2 napowietrzne i kablowe linie elel<troenergetyczne
110 kV dwutorowe, bedqce wlasnosciq i w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial
w Gliwicach, nastepujqcych relacji:
o Barbara - Strefa 2 odczepem do SE Maciejéw,
o Foch — Soénica,
o Foch — Sosnica — odcinek linii kablowej,
o Halemba — Sosnica 1,
- Halemba — Sosnica 1 — odcinek linii kablowej,
o Halemba — Sosnica 2 — odcinek linii kablowej,
o Halemba — Sosnica 2 2 odczepem do SE Kopalnia Sosnica,
0

Huta Labedy — Blachownia,

o
o
e
o
-

Huta Labedy — Bumar,
Huta Labedy — Kasztanowa,
Huta Labedy — Kasztanowa — odcinek linii kablowej,
Kasztanowa — Strefa,
Kasztanowa — Strefa - odcinek linii kablowej,
Labedy — Huta l_abedy 2 odczepem do SE Walcownia Labedy,
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o

Labedy — Blachownia,

o
o
o
-

Mysliwska — Strefa 2 odczepem do SE Portowa,
Przyszowice — Sosnica,
Przyszowice — Sosnica — odcinek linii kablowej,
Robotnicza - Trynek,
Rokitnica — Bumar,
Rokitnica — Labedy,
Rokitnica - Mysliwska 2 odczepem do SE Maciejow,

o

Sosnica — Kedzierzyn 1 i 2,

o

Soénica — Robotnicza 2 odczepem do SE EC Gliwice,

o

Strefa - Kozlowska,

- Trynek - Kozlowska,
~ Wielopole - Przyszowice
Przedmiotowe linie napowietrzne 110 kV relacji jw. przebiegajqce przez obszar miasta stanowiq
wlasnosé i sq w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Gliwicach. Stan techniczny sieci
elektroenergetycznych WN bedqcych wlasnosciq TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Gliwicach
oceniono jako dobry.
Na terenie miasta zlokalizowane sq rc'>wnie2 linie napowietrzne najwy2s2ych napieé (NN) 400 kV,
ktérych wlascicielem sq Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Na terenach przyleglych
do istniejqcych sieci wystepujq ograniczenia w zagospodarowaniu o szerokosci maksymalnie 40,0
metrow od osi linii w oparciu o przepisy ustawy Prawo ochrony érodowiska i normy bran2owe.
Przebiegi tras linii elektroenergetycznych oraz lokalizacja stacji transformatorowych w okolicy
wskazanego terenu zostaly przedstawione na maple poni2ej.
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Rysunek 14 Przebiegi tras linii elektroenergetycznych oraz lokalizacja stacji transformatorowych na terenie miasta Gliwice
2151115; dane TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Gliwicach, pismo nr TD/OGL/OMR/2020-04-09/0000001 2 dnia 9

1

kwietnia 2020

W poni2szej tabeli zestawiono dlugosci linii napowietrznych i kablowych WN, SN i nN
(w kilometrach) bedqcych wlasnosciq TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Gliwicach,
zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice:
_1

Tabela 13 Wyszczegélnienie dlugosci poszczegélnych linii na obszarze miasta Gliwice
L.p.

Wyszczegélnienie

km

ogélem:

235, 06

1.

linie napowietrzne niskiego napiecia (nN do 1 kV)

306 74

2.

linie kablowe niskiego napiecia (nN do 1 kV)

571 42

3.

linie napowietrzne éredniego napiecia (SN)

40 98

4.

linie kablowe éredniego napiecia (SN)

650,41
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5.

linie napowietrzne wysokiego napiecia (WN)

6.

linie kablowe wysokiego napiecia (WN)

‘

101,55

‘

4,32

Zrédjoz dane TAURON Dystrybucja S.A. Oddzia% w Gliwicach, 2020 (stan na 04/2020)

Obecnie tn/vaja_ prace koncepcyjne, ktére majq na celu lokalizacje nowej stacji 110/SN o roboczej
nazwie NOWE GLIWICE. w obrebie skrzyzowania nowobudowanej obwodnicy Gliwic z ulicq
Rybnicka_.

W 2019 roku Tauron wykonaj siedem zadar'1 pn.:
0 wymiana linii nN - Gliwice ul. Pszczyrﬁska,
v budowa linii kablowej SN od sjupa numer 3823 do mufy M1 w kierunku st. G491 - Gliwice
ul. Kozielska,
~ wymiana linii nN - Gliwice ul. Narcyzéw, Zieliﬁskiego, Narutowicza,
~ wymiana linii kablowej SN G71 - G903 - Gliwice ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zawiszy
Czarnego,
~ przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji G217, G304 - Gliwice ul. Krokuséw
¢ przebudowa sieci nN Gliwice, ul. Robotnicza
0 wymiana linii nN - Gliwice, ul. Dolnej Wsi 6-72.
W kolejnych Iatach 2022-2023 planowanych jest kilkadziesiqt zadar'\ dotyczqcych przebudowy linii
oraz dwa zadania dotyczqce budowy, w tym:
o Budowa linii kablowej SN pomiedzy stacjami P530 i P443 - Gliwice ul. Lwowska,
o Budowa linii kablowej 20 kV relacji G179-G1005 (przeiqczenie stacji G179 na napiecie
20kV) - Gliwice ul. Staromiejska, Wyczéjkowskiego Gliwice.2°
Na terenie Gliwic irédjem niejonizujqcego promieniowania elektromagnetycznego jest takie 279
anten telefonii komérkowej zlokalizowanych w stacjach bazowych telefonii komérkowej (wedjug
bazy danych Btsearch)“.
'
Zosta’: zniesiony obowiqzek pozwo|er'1 na Iokalizacje instalacji emitujqcej pola elektromagnetyczne,
aktualnie niezbedne jest tylko zgjoszenie nowej lub modernizowanej instalacji do Urzedu Miasta.
Prezydent Miasta Gliwice prowadzi Rejestr instalacji mogqcych oddziajywaé na srodowisko, ktérych
emisja nie wymaga pozwolenia.
W okresie 2017-2019 Wydziaj érodowiska Urzedu Miasta przyjaj 216 zg%oszer'1 instalacji
emitujqcych promieniowanie elektromagnetyczne.
Zadania w zakresie oceny pozioméw promieniovgana elektromagnetycznego i ich zmian dokonuje
Qd 2019 roku Regionalny Wydziaj Monitoringu Srodowiska w ramach Paristwowego Monitoringu
Srodowiska. Pomiary monitoringowe promieniowania elektromagnetycznego prowadzone sq
w cyklach trzyletnich, +a_cznie w 135 punktach pomiarowych (po 45 w kaidym roku)
rozmieszczonych na terenie caiego wojewédztwa slqskiego.
W ostatnich Iatach 2014-2019 prowadzono badania na terenie miasta. Punkty w ktérych
kontrolowano pola elektromagnetyczne zlokalizowane bylryz
o w 2014 roku punkt zlokalizowany byl przy placu Adama Mickiewicza Dzielnica — Centrum
Miasto — Gliwice - wyniki badari wyniosjy 0,37 V/m,
o w 2016 roku punkt zlokalizowany by’: przy ulicy Lédzkiej Dzielnica - Brzezinka Miasto —
Gliwice - wyniki badar'1 wyniosiy 1,37 V/m,
o w 2017 roku punkt zlokalizowany by’; przy placu Adama Mickiewicza Dzielnica - Centrum
Miasto — Gliwice — wyniki badaﬁ wyniosjy 0,40 V/mu.
Wyniki badaﬁ w wojewédztwie s|a_skim w iadnym punkcie w tym takie na terenie miasta Gliwice
nie
wskazywaiy
na
przekroczenia
dopuszczalnych
pozioméw
promieniowania
2° dane TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Gliwicach, pismo nr TD/OGL/OMR/2020-04-09/0000001 z dnia 9 kwietnia
2020

21 http://beta.btsearch.pl
22 [V/m] — érednia wartoéé arytmetyczna wartoéci skutecznych nateieri p6/ elektrycznych promieniowania
elektromagnetycznego w zakresie czestotliwosci 100 kHz — 3 GHz, w danym punkcie obsen/vacji w srodowisku
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.
‘~ 1

elektromagnetycznego, ktére wynoszq 7 V/m, nie zauwaia sie tendencji wzrostowej ani ma|eja_cej.
Dla poréwnania w 2011 roku wyniki badaiﬁ wskazywaiy w tym samym punkcie 0,44 V/m23.

4.3.2.

Analiza SWOT

A

Pola elektromagnetyczne
ii 1‘
‘

MOCNE STRONY
czynniki wewnetrzne

SLABE STRONY
czynniki wewnetrzne

_
_ _
_ ,
_ ,
_
W °k°|'cach,9m'nY ' W cam“ w°3‘_3w°§'ztw'e S|_a~5'f'm br_ak
przekroczen dopuszczalnych poziomow promieniowania

stale sie zwiekszajqcy zasieg sieci kablowych
i bezprzewodowych w okoiicy, co docelowo moie
powodowaé przekroczenia dopuszczalnych pozioméw
promieniowania
brak corocznych badar'1 promieniowania

if '

i
_
I

i

SZANSE
czynniki zewnetrzne

ZAGROZENIA
czynniki zewnetrzne

poprawa komfortu zamieszkania popnez dobrq
dostepnoéé Sieci komérkowych

. I
.|. , .
. k
. .
.
na przestrzein _at mo_z IWOSC zwie szema sie poziomu

dalsze badania poziomu promieniowania

promieniowania elektromagnetycznego

Zrédio: opracowanie wiasne

,.
4.3.3.
Cele i zadania
elektromagnetycznych
i
‘
I

‘
.
i R

_

srodowiskowe

w

zakresie

p6!

Na terenie Gliwic instalacjami emitujqcymi pola elektromagnetyczne sa_ przede wszystkim linie
przesyiowe wysokiego, sredniego i niskiego napiecia stacje transformatorowe oraz instalacje
radiokomunikacyjne. W zwiqzku z presja_ mieszkarﬁcéw wojewédztwa na rozwéj zasiegu linii
elektroenergetycznych oraz zasiegu telefonii komérkowej powstaje coraz wieksza liczba instalacji
emitujqcych promieniowanie elektromagnetyczne.
Podstawowym elementem ochrony przed polami elektromagnetycznymi jest informacja
0 wystepujqcych poziomach pol. Zniesiony zostai obowiqzek posiadania pozwolenia na emitowanie
pol elektromagnetycznych, jednak naioiono obowiqzek wykonania pomiaréw nateienia pol
elektromagnetycznych na prowadzqcych instalacje i uiytkownikéw urzqdzeﬁ emituja_cych pola
elektromagnetyczne. Pomiary nale2y przeprowadzaé bezposrednio po rozpoczeciu uiytkowania
instalacji lub urzqdzenia i kaidorazowo w przypadku zmiany warunkow pracy urza_dzenia.
W ramach minimalizacji oddziaiywania istniejqcych instalacji emitujqcych pola elektromagnetyczne
zgodnie z ustawa_ z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.
1219 z péin. zm.) oraz Rozporza_dzeniem Ministra Srodowiska 2 dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
zgioszenia instalacji wytwarzajqcych pola elektromagnetyczne przedsiebiorstwa posiadajqce
instalacje zgiaszaja_ do Prezydenta Miasta fakt oddania do eksploatacji instalacji wytwarzajqcych
promieniowanie elektromagnetyczne.
Na podstawie tych zgioszeﬁ prowadzony jest Rejestr instalacji moga_cych oddziaiywaé na
srodowisko.
Zgodnie z przepisami prawnymi prowadzenie rejestru bedzie kontunuowanie w kolejnych Iatach
zadanie to realizowane bedzie w ramach kosztéw administracyjnych Wydziaiu Ochrony Srodowiska
Urzedu Miasta Gliwice. Dla okfeslenia aktualnych stanéw promieniowania elektromagnetycznego
Giéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska prowadzi corocznie wediug ustalonego harmonogramu
na terenie caiego wojewédztwa slqskiego w tym na obszarze Gliwic, badania pozioméw
promieniowania. Wyniki badar'1 nie wykraczajq poza dopuszczalne poziomy, niemniej jednak
w perspektywie ostatnich kilku lat zauwaia sie staiy nieznaczny wzrost poziomu promieniowania.
Skrocona anaiiza SWOT wykazaia, i2 mocnq strona_ Miesta jest brak przekroczeﬁ dopuszczalnych
pozioméw promieniowania, co wykazaiy badania GIOS (do koﬁca 2018 roku WIOS). W zwiqzku
presja_ na coraz lepszy zasieg telefonii komérkowych w harmonogramach realizacji zadaﬁ
monitorowanych zapisano, ii w kolejnych Iatach badania monitoringowe promieniowania

.4

23 [V/m] — érednia warto§c' arytmetyczna wartoéci skutecznych natez'eﬁ p6/ elektrycznych promieniowania
elektromagnetycznego w zakresie czestotliwosci 100 kHz — 3 GHz, w danym punkcie obsen/vacji w srodowisku
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elektromagnetycznego bedq kontynuowane przez Regionalny Wydziai Monitoringu Srodowiska

w Katowicach.
Harmonogram zadar'1 do realizacji w tym zakresie zawarto w tabelach 37, 38, 39.
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4.4.

i
i

Gospodarowanie wodami

W tabeli poni2ej przedstawiono wybrane efekty realizacji dotychczasowego Programu ochrony
srodowiska w zakresie gospodarowania wodami.
Tabela 14 Wybrane efekty realizacji dotychczasowego POS
Cel zapisany w ,,Programie Ochrony Srodowiska dla Miasta Gliwice na Iata 2016-2020
System zréwnowaionego gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi, umoiliwiajqcy
zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych regionu przy osiqgnieciu i utrzymani u co najmniej dobrego
stanu w6d
L.p.

Planowane zadania

Podjete dzialania

Efekt ze wskainikiem

1.

Budowa zbiornika
retencyjnego na potoku
Wéjtowianka (Doa)

W
2017
roku
wykonano
dokumentacje
projektowq, ktérej koszt wyniési 366 540 zi.

w trakcie realizacji

Zadanie planowane jest do realizacji na Iata 20142025.

w tra kcie przygotowania
dokumentacji
projektowej

Zadanie planowane jest do realizacji na Iata 20142025 2 ia_cznymi planowanymi nakiadami
w
wysokosci 2.540.080,00 zi. Inwestycja
przeznaczona do realizacji w
momencie
pozyskania srodkéw zewnetrznych.

przygotowana

r

Budowa zbiornikéw
2.
_ _,.

retencyjnych na potoku
Ostropka przy ul. J.
Siowackiego
Budowa zbiornikéw

retencyjnych na potoku

i

3'

Cienka w rejonie autostrady
A1
Poprawa stanu
bezpieczeﬁstwa

i

przeciwpowodziowego dla
4.

Miasta Gliwice poprzez
modernizacje i rozbudowe

systemu gospodarowania
wodami opadowymi

I

Poprawa stanu

W Iatach 2015-2019 realizowano dwa etapy
projektu
Poprawa
stanu
bezpieczeristwa
przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez
modernizacje
i
rozbudowe
systemu
gospodarowania wodami opadowymi. W ramach
projektu zrealizowano 16 inwestycji na ia_czna
kwote 37.438.836,42
zi, w tym:

bezpieczeristwa
przeciwpowodziowego w

i

5.

gérnym dorzeczu Wisiy i
Odry w rejonie zlewni rzek:

'

i

w 2015 roku
1.530.269,8O zi,

poniesiono

koszty

~

w 2016 roku
1.946.984,09 zi,
w 2017 roku
6.334.239,30 zi,
w 2018 roku
6.707.346.42 zi,
w 2019 roku
20.920.796.81 zi.

poniesiono

koszty

poniesiono

koszty

poniesiono

koszty

poniesiono

koszty

Kiodnicy, Bierawka, cieku

o
o

wéd odpadowych w Gliwicach

-

Modernizacja system
oczyszczania i odprowadzania

6

-

Knuréwka, potokéw Doa i
Ostropka oraz Zernickiego —

Budowa suchego polderu na
rzece Kiodnicy pomiedzy
ulicami Krélewskiej Tamy,
Panewnicka_i Kujawska_

do realizacji

Realizowane
projektowej.

jest

wykonanie

dokumentacji

16 inwestycji na ia_czna
kwote 37.438.836,42 zi

w trakcie przygotowania
dokumentacji
projektowej

L

Zrédio: opracowanie wiasne na podstawie danych 0 wykonanych dziaianiach na terenie miasta Gliwice

L1.

W tabeli poniiej zaprezentowano wskainiki, ktore dajq obraz postepéw w realizacji Programu
ochrony érodowiska, a takie pokazujq zmiany stanlu srodowiska na terenie miesta. Czesé
wskaénikéw zostaia zaczerpnieta z Programu Ochrony Srodowiska dla Wojewédztwa Slqskiego do
roku 2019 z uwzglednieniem perspektywy do roku 2024, a czesé z Polityki Ekologicznej Paristwa
2030 — strategii rozwoju w obszarze srodowiska i gospodarki wodnej.
Tabela 15 Wskaéniki monitorowania realizacji dzialari w zakresie ochrony przed powodziq
L.p.

1'

wskainik

Liczba wybudowanych lub przebudowanych urza_dzeri
siu2a_cych gospodarowaniu wodami (szt.)**

Id: FDED8004-94A5-4244-8E76-1COCO61 56C77. Projekt

Stan wyjéciowy 2015
Stan aktualny 2019
(w przypadku braku (w przypadku braku danych

danych wzieto pod
uwage 2013 rok)

wzieto pod uwage rok
2018)

0

0
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Liczba zbiornikéw retencyjnych* (szt.)
Liczba opracowanych planéw zarzadzania dorzeczem
(zawierajqca: plany gospodarowania wodami, program
wodno-érodowiskowy oraz plany zarzadzania ryzykiem
wystepowania powodzi) (szt.)***
Pojemnosé obiektéw maiej retencji wodnej (dama)
* w 2020 zostal oddany do uz'ytk0wania jeden zbiornik retencyjny, w trakcie realizacji sq 2 zbiorniki i zapianowane do
realizacji kolejne 3 zbiorniki
Zrédio: opracowanie wiasne

4.4.1.

Opis stanu obecnego

4.4.1.1.

Wody powierzchniowe

Miasto Gliwice w caiosci przynaleiy do zlewni rzeki Odry, odwadniane jest przez rzeke Kiodnice
(ciek II rzedu) wraz z jej dopiywami - Bytomkq, Ostropkq, Czerniawkq, Potokiem Guido
(Sosnickim), Potokiem Cienka, Koziéwkq. Topograficzne dziaiy wodne przebiegajq wzniesieniami
terenowymi rozdzielajqc dorzecze Kiodnicy i Bierawki. Na obszarach zurbanizowanych dziaiy
wodne majq przebieg trudny do okreslenia, co spowodowane jest z jednej strony zabudowq terenu,
a z drugiej strony oddziaiywaniem gornictwa.
Kiodnica naleiy do rzek typu nizinnego o maiym spadku i niewielkiej sile erozji, bierze poczqtek na
wysokosci ok. 320 m. n.p.m. w poiudniowej czesci Katowic. W odcinku gornym wykazuje wahania
wodostanu w granicach 2-2,5 m, natomiast w obrebie obszaru Gliwic i poniiej w wyniku
uregulowania rzeki (zbiorniki Dzierino Duie i Maie) wahania sq niewielkie. Rzeka wzbogacana jest
wodami z obcych zlewni oraz wodami pochodzenia antropogenicznego. Ocenia sie, ie na wysokosci
wodowskazu Gliwice, iloéé wéd obcych siega ok. 65 %, co wpiywa na stan sanitarny wéd.
Najwiekszy udziai w zanieczyszczeniu wéd majq scieki gospodarczo - bytowe, spiywajqce
systemem kanalizacji sanitarnej.
Waine znaczenie dla ukiadu wéd powierzchniowych ma obecnosé Kanaiu Gliwickiego, obiektu
hydrotecljnicznego, majqcego za zadanie zapewnienie moiliwosci transportu wodnego miedzy
Gérnym Slqskiem a rzekq Odrq. Obecnosé Kanaiu Gliwickiego ma podstawowe znaczenie dla ukiadu
i funkcji wéd powierzchniowych Gliwic oraz gmin sqsiednich.
Oprécz naturalnych ciekéw, tereny 0 charakterze rolniczym miasta (Ostropa, Wilcze Gardio,
Wojtowa Wies, Bojkéw, Stare Gliwice, Brzezinka, Niepaszyce, Czechowice, Zerniki) odwadniane sq
przez sieé sztucznych ciekéw — rowow melioracyjnych.
W dzielnicy Czechowice, w odlegiosci ok. 9,0 km na péinoc od centrum Gliwic znajduje sie Jezioro
Czechowickie, powstaie w dawnym wyrobisku kopalni piasku. Powierzchnia jeziora wynosi ok.
16 ha.

Id FDED8004-94A5-4244-8E76-lCOCO6l56C77. Projekt

Strona 69

if,‘

PROGRAM OCHRON Y SRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWA DO ROKU 2028

iclzuu

.#,,

»

F‘ zchlebieo Zi¢"\iQ¢ ¢'e\‘\ I

czemowme‘
__

“RC

_
F
."'

llbd
Q.y‘
'~ '

‘~
1

.f-

'

'*

‘

‘

‘

1

‘1,i

I

, .

,_~\

.

V.
i

I

V

@-

i
I
iJ

‘Y
i

€lLI‘_

M

'

- DWICIZ

'

~' -

‘_

/

Swii: szoi-5

'

y’

- Czckanow
./“
Szaisza
'

..

A -~
.

se e.'os:a

4

\

ca

Z

/I

.

.

- '

'p°k°ju. ~ /

' d|—;_,w,1‘
K’/I
0|
P°'5»ki°9°

0__ dl I

sic e-

Koper

;
» -' ' ' -.

I

--

1*“ >341/,§;f<~.'
>\°°‘.'__.
'“

‘/1

\

~

\\

”Z/1

'-

zl§%'&.i;2i?:.-

.

aurze--

v

I' ' \ ' w

'

"

2 - ,: - " E

:i&q|;ssiia3aa',"\

Q (5|iwi¢e‘»

,$ﬂ)0|nI(3b

.

'

"'_' X _

.

'

Kolonla-Zermca
;
I -

_'

-

-‘

I

.

_»

1 A, /' zemwa .-

j

.

‘~?_.‘ """

-

;

3°-_
_-__~_-_~' __
,
1

‘- gojkdw

‘

-' "
1-

§ \
'

I

'

'

1 ~,
"

,

-

""2-" ¢‘'

’" -

' n
Ii ‘\_ .

mlema
,_IBM
;|
_.

7

‘

.~

"

_ J

A551':'l.

,-

--1,1 ~

\

" _ .
. _
. kg-.
‘-:-___ Ligota
Za_brska ,

‘ ,,_:~f
'sﬁ€9rn‘|k‘ I I’ -;,§,,,ek,
' "I"

5

-

./

)

1

I '

.
-

.

" jgjkggj

~‘

~

‘I

.

_ ._

.

-

' 1/‘/'

-.-'~’_~:| ._.f;.f ,4.

P vs:

" .’
‘

."

\_

Q"_’5/1/“,8

i

:3
z=.|1e§a¢--

Jszowic

‘‘

I

’

W-,
- ernik
YUM‘ ()'\§iedieObror'1cdv-*.
‘ '1

= ‘~

~l0io\/nnﬂ

-' ‘L

» Wilcze Ga 0&1

\

-

.7-.1 -"‘
y :'"“." "
I,

.

'"T-1*:--1.

V

Piasko\-lhiéfg-v'.'.",'. 5|-\5ki'____._

..» '~
__ __ Polite I" -_ I “A *.:_-Hg“_-. I50§I'1iCﬂ‘~ ‘I
'
.\.'1o;zqwa__v1ie§;~'4‘:---:, ~_-} 1" fir,
.
‘~'.''
';
'
o5,,°,,a
"
. //
~‘
‘~1\j_\-»<n____ -. C
' .
arkLe_5|
J-

I

4

C_zokpnd\v

=3‘

Gliwlckai -

.

'

'
ola

Swlemszowkeo Grz awice

.

‘W. l
ifs‘-bkﬂlk

\‘ ~

“i*‘t'Ii'1 -cc

Karluivieci,

'
iki
.e.*~
--

i

.

.

~

L

0nomiczon_
5-A:‘P>Qd.5"9'a '

_

Kozib
\‘ ._u '

‘

Katoivickd
Spocjélna
ER Strefa '

.

-*
Brmzmka I '

- " »

‘I ‘ ‘
18518»;
.

l i I

_

‘

I’ '1

'
.V

~.
»
' ’
\=\V Lggotatabedzka

(--~.

---- ..

‘ .: ‘

:

X

; 4ysiaGé-ré; _
j

V

'

1

>

/ -_
"4-'*-.""1’)N_ 1'orowIce
4.
' ~
'\ ..-?_...._>.‘__:=
.. ~
-__ _ ‘:;..,c;/Y-_7..‘__..

I

>

.

V
1

_

B __
Y/3-_

K

-.
I. 14* .
’
GiFralt°w|§~e°;’;-Ii

\‘-.'1

N

h D

Rysunek 15 Wody powierzchniowe na terenie miasta Gliwice
irédioc http://geoserwis.gdos.gov.p|/mapy (dostep 22.05.2020 r.)

4.4.1.2.
Monitoring w6d powierzchniowych
Zgodnie z ustawq Prawo wodne celem prowadzenia monitoringu wéd powierzchniowych jest
pozyskanie informacji 0 stanie wéd w dorzeczach dla potrzeb planowania w gospodarowaniu
wodami oraz oceny osiqgania celéw srodowiskowych. Zgodnie z Ramowq Dyrektywq Wodnq
(RDW), badania prowadzi sie w 6-letnich cyklach Planéw Gospodarowania Wodami (PGW). Rok
2017 byi drugim w trzecim trzyletnim okresie obowiqzywania Planéw Gospodarowania Wodami
w Iatach 2016-2021.
_
Badania prowadzono zgodnie z Aneksem nr 1 do ,,Programu paﬁstwowego monitoringu srodowiska
wojewédztwa élqskiego na Iata 2016-2020", ktérego realizacja stanowiia podstawe oceny stanu
wéd. Sieé, monitoringu wéd powierzchniowych zostaia zaplanowana na podstawie rozporzqdzenia
Ministra Srodowiska 2 dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu
jednolitych czeéci wéd powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. poz. 1178).
Stan ekologiczny/potencjai ekologiczny jest okresleniem jakosci struktury i funkcjonowania
ekosystemu wod powierzchniowych, sklasyﬁkowanej na podstawie wynikéw badar'1 elementéw
biologicznych oraz wspierajqcych je wskainikéw ﬁzykochemicznych i hydromorfologicznych. Stan
ekologiczny jednolitych czesci wéd powierzchniowych klasyﬁkuje sie poprzez nadanie jednolitej
czesci wéd jednej z pieciu klas jakosci, przy czym kiasa pierwsza oznacza bardzo dobry stan
ekologiczny, kiasa druga — dobry stan ekologiczny, zas klasy trzecia, czwarta i piqta odpowiednio
— stan ekologiczny umiarkowany, siaby i ziy.

Ii
i
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Tabela 16 Ocena jakoéci wéd powierzchniowych JCWP w 2018 r. na terenie miasta Gliwice
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Zrédioz Ocena stanu JCWP w wojewédztwie slqskim za 2018 r., WIOS Katowice

Analiza parametréw wéd w badanych punktach wykazaia w pierwszym punkcie stan/potencjai
ekologiczny siaby, w drugim punkcie stan/potencjai ekologiczny ziy. W obu punktach stan ogélny
wéd zostai oceniony jako ziy.
4.4.1.3.
Wody podziemne
Wody podziemne wystepujq na réznych giebokosciach i zwiqzane sq z réinymi jednostkami
litologicznymi i stratygraficznymi. W obrebie miasta stwierdzono wystepowanie trzech pozioméw
wodonosnychz
- poziom wodonosny obejmujqcy utwory formacji triasowej, w ktérym wyréiniono dwa
horyzonty wodonosne:
- wapienia muszlowego i retu,
- srodkowego i dolnego pstrego piaskowca,
o

poziom wodonosny utworéw trzeciorzedowych ze wzgledu
na ograniczone
rozprzestrzenianie, wystepuje lokalnie i zwiqzany jest z wkiadkami i soczewkami piaskéw

i iwiréw. Strop trzeciorzedu rozpoczyna sie na ogéi utworami ilastymi, w zwiqzku 2 tym
~

powierzchnia infiltracji wéd powierzchniowych w utwory trzeciorzedowe jest nieznaczna,
poziom wodonosny czwartorzedowy zwiqzany jest z piaskami i iwirami akumulacji

polodowcowej, najpiycej poioiony, majqcy charakter wéd swobodnych;
Wahania poziomu warunkowane sq charakterem utworéw wodonosnych, morfologiq terenu,
a takie wahaniem stanu wéd powierzchniowych w bliskim sqsiedztwie rzek. Poziom
czwartorzedowy zasilany jest na drodze bezposredniej infiltracji wéd opadowych i dlatego
najbardziej naraiony jest na zanieczyszczenia. W studniach kopanych znajdujqcych sie na terenie
miasta, zwierciadio wody znajduje sie na giebokosci 1-10 m od powierzchni. Najpiycej zwierciadio
wody wystepuje w czesci péinocno - wschodniej i obniia sie w kierunku poiudniowym.
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Rysunek 16 Poziomy wodonosne w utworach na terenie miasta Gliwice
irodio: Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000, ark. Rybnik. Centr. Arch. Geoi. Paristw. Inst. Geoi., Warszawa.

_1

I

_,

Wody podziemne na obszarze Gliwic wystepujq w wielopoziomowych zbiornikach w utworach
czwartorzedu, neogenu, triasu I karbonu. Sq to wody zwykie, o mineralizacji do 1 g/dm3, pojawiajq
sie do giebokosci 100-400 m (Réikowski, 2004). Zréinicowana giebokosé jest uzaleiniona od
stopnia izolacji pozioméw wodonoénych od powierzchni, a w obszarze gérnlctwa wegla kamiennego
takie od stopnia rozciecia gérotworu wyrobiskami gérniczymi. Eksploatacja gérnicza i zwiqzane
ztym odwodnlenie gérotworu obejmuje poiudniowq oraz centralnq czesé miasta, powodujqc
zakiécenie naturalnych stosunkéw wodnych. Przed powstaniem kopalr'1 wegla kamiennego wody
zwykie wypeiniaiy przestrzer'1 porowqi szczelinowq w piaskowcach karbor'1skich do giebokosci ok.
100-150 m. W sytuacji obecnie dziaiajqcego drenaiu gérniczego wody te, okreslane jako wody
inﬁltracyjne dopiywajqce do wyrobisk gérniczych, sq dokumentowane w wykropleniach i wyciekach
na scianach chodnikéw podziemnych do giebokosci 135-400 m. Wypiywy sq kierowane do systemu
odwadniania kopalni, gdzie mieszajq sie z wodami sionymi i razem sq wypompowywane na
powierzchnie szybem. Giéwnym problemem sq techniczne moiliwosci kopalni do selektywnego
pompowania wéd inﬂltracyjnych na powierzchnie.

_1
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Rysunek 17 Mapa warunkéw hydrogeologicznych w rejonie Gliwic
irédioz Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000, ark. Rybnik. Centr. Arch. Geol. Paﬁstw. Inst. Geoi., Warszawa.
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Wediug przyjetego podziaiu regionalnego wystepowania zwykiych wéd podziemnych Gliwice prawie
w caiosci naleiq do regionu slqsko-krakowskiego (XII) i w niewielkim fragmencie do regionu
przedkarpackiego (XIII). Przez jego obszar przebiegajq granice trzech mniejszych jednostek: czesé
péinocna naleiy do subregionu triasu élqskiego (XII1) i rejonu gliwickiego (XII1B), czesé
poiudniowa znajduje sie w subregionie gérnoslqskim (XII2), a skrajnie poiudniowo-zachodnia czeéé
przynaleiy do subregionu kedzierzyrﬁskiego (XIII1) (Paczyﬁski red., 1995).
Podstawowe znaczenie uiytkowe majq wody wystepujqce w skaiach wapienno-dolomitycznych
triasu (seria weglanowa wapienia muszlowego i retu), natomiast dla innych pozioméw naleiy
podkreslic brak moiliwosci zagospodarowania wéd do celéw komunalnych. Ich uiytkowy charakter
wykluczajq: zmienne parametry ilosciowe i jakosciowe wéd w zbiornikach czwartorzedowych, ktére
znajdujq sie pod wpiywem silnej antropopresjl, fragmentarycznie wystepujqcy zbiornik neogeﬁski,
ktéry w granicach miasta jest hydrogeologicznie nierozpoznany, oraz stosowane systemy
odwodnienia w kopalniach wegla kamiennego (czynnych i nleczynnych), ktore zamyka moiliwosé
pozyskania wéd zwykiych z dopiywéw do wyrobisk gérniczych.
W rejonie Gliwic wystepujq fragmenty dwéch zbiornikéw: GZWP nr 330 — Gliwice oraz GZWP nr
332 - Subniecka Kedzierzyrﬁsko-Giubczycka. Zbiorniki te posiadajq szczegoiowe dokumentacje
hydrogeologiczne okreslajqce ich zasoby dyspozycyjne.
Zbiornik Gliwice reprezentuje srodowisko geologiczne monokliny i obejmuje utwory weglanowe
triasu srodkowego i dolnego. Kompleks wodonosny jest czesciowo przykryty praktycznie
nieprzepuszczalnymi iiami miocenu i czesciowo odkryty pod przepuszczalnymi utworami
czwartorzedu. Podioie stanowiq ilaste utwory triasu dolnego. Przepiyw wéd odbywa sie systemem
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I .

poiqczonych szczelin, pustek i kawern, okreslajqc szczelinowo-krasowy charakter osrodka
hydrogeologicznego.
Zbiornik kedzierzynsko-giubczycki reprezentuje srodowisko geologiczne subniecki, w ktérej
warstwe wodonosnq tworzq piaski zalegajqce w kompleksie ilastym neogenu. Zbiornik jest rozlegiy
i na przewaiajqcej powierzchni zakryty. Jego zawodnienie jest zréinicowane w czeéci centralnej
i brzeinej.
4.4.1.4.

Monitoring w6d podziemnych

Celem monitoringu jakosci wéd podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym
wéd, sledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrozeﬁ, na potrzeby zarzqdzania zasobami wéd
podziemnych i oceny skutecznosci podejmowanych dziaian ochronnych zwiqzanych z osiqgnieciem
dobrego stanu ekologicznego, okreslonego przez Ramowq Dyrektywe Wodnq (RDW).
Oceny stanu chemicznego w jednolitych czesciach wéd (JGWPd) i w poszczegélnych punktach

,.

I

I

W

badawczych dokonano w oparciu o Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wéd podziemnych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 85), ktére wyréinia pieé klas jakosci wéd:
o kiasa I — wody bardzo dobrej jakosci,
- kiasa II - wody dobrej jakosci,
- kiasa III — wody zadowalajqcej jakosci,
- kiasa IV - wody niezadowalajqcej jakosci,
o kiasa V — wody ziej jakosci
oraz dwa stany chemiczne wéd ocenione na podstawie sredniej wartosci poszczegélnych
wskainikéw
ze wszystkich punktow zlokalizowanych w analizowanej JCWPd:
0 stan dobry (klasy I, II i III)),
- stan siaby (klasy IV i V).
Monitoring jakosci wod podziemnych w sieci krajowej prowadzony byi w 2016 r. na zlecenie
Giéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska przez Parﬁstwowy Instytut Geologiczny (PIG) —
Panstwowy Instytut Badawczy w oparciu o krajowy ,,Program Panstwowego Monitoringu
Srodowiska na Iata 2016 — 2020".
W Iatach 2015-2017 badania jakosci wod podziemnych prowadzone byiy w ramach monitoringu
diagnostycznego. Zakres badan obejmowai wskainiki takie jak: odczyn, temperatura,
przewodnosé elektrolityczna, tlen rozpuszczony, ogélny wegiel organiczny, amonowy jon,
antymon, arsen, azotany, azotyny, bar, bor, beryl, chlorki, chrom, cyjanki wolne, cyna, cynk,
fluorki, fosforany, glin, kadm, kobalt, magnez, mangan, miedi, molibden, nikiel, oiow, potas, rteé,
selen, siarczany, sod, srebro, tal, tytan, uran, wanad, wapﬁ, wodoroweglany, indeks fenoiowy,
zelazo.
Na terenie miasta Gliwice ostatnie pomiary jakosci wody podziemnej wykonywai Wojewédzki
Inspektorat Ochrony Srodowiska w Katowicach w Iatach 2013, 2014 i 2015. Na przestrzeni ww. lat
wody podziemne zaliczono do II klasy jakosci. W granicach steien II klasy jakosci wystqpiiy
wartosci nastepujqcych wskainikéw zanieczyszczen: amoniaku, potasu, manganu, Zelaza,
wodoroweglanow, azotanéw, siarczanow, wapnia, arsenu, chloru i potasu.
4.4.1.5.

Ochrona przed powodziq oraz skutkami suszy

Wediug Prawa wodnego (Dz. U. 2 2020 r. poz. 310) powodi to czasowe pokrycie przez wode
terenu, ktéry w normalnych warunkach nie jest pokryty wodq, w szczegélnosci wywoiane przez
wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanaiach oraz od strony morza,
z wyiqczeniem pokrycia terenu wywoianego przez wezbranie wody w systemach kanalizacyjnych.
Giéwne zagroienie powodziowe jest wywoiywane duiq predkosciq piynqcej wody ijej energiq,
ktora powoduje niszczenia cieikiej zabudowy koryt (opaski, mury, progi), a takie budowli nad
korytem rzek, takich jak kiadki, przepusty, mosty i in. Przyczynq podtopien i powodzi sq na ogéi:
o intensywne/nawalne opadu deszczu zwiqzane z burzami, obejmujqce najczesciej niewielkie
obszary, powodujqce gwaitowne i krétkotrwaie lokalne wezbrania wod,
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o

opady ciqgie o zmiennym nateieniu tj. trwajqce kilka dni opady o wysokim nateieniu
(od kilkudziesieciu do 100 mm w ciqgu doby), obejmujqce wiekszq czesé zlewni.

Od 1 stycznia 2018 roku, na podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz. U.

z 2020 r. poz. 310), zostaia utworzona panstwowa osoba prawna Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie. Zgodnie z art. 527 ustawy Prawo Wodne, z dniem wejscia w iycie ustawy naleinosci,
zobowiqzania, prawa i obowiqzki Krajowego Zarzqdu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych
zarzqdéw gospodarki wodnej, bedqcych panstwowymi jednostkami budietowymi, staiy sie

odpowiednio naleinosciami, prawami i obowiqzkami Wéd Polskich.
Za dziaiania zwiqzane z ochronq przeciwpowodziowq odpowiada, zgodnie z ustawq Prawo wodne,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ktére jest réwniei odpowiedzialne za prowadzenie
dziaian informacyjnych i koordynacje w razie powodzi lub suszy na podlegiym terenie.
W Planie Zarzqdzania Kryzysowego dla Miasta Gliwice wyroiniono na terenie miasta rejony
zagrozone powodziq i podtopieniami na podstawie map zawartych w Informatycznym Systemie
Osiony Kraju oraz doswiadczen z ubiegiych lat:

o

teren zamkniety ulicami: Kujawskq, Marii Skiodowskiej Curie, Kaszubskq, Zimnej Wody,
Konarskiego ciqgnqcy sie do lodowiska Tafla. Obejmuje swym zasiegiem caiosé ulicy
Kaszubskiej, Banacha, duiq czesé ul. Akademickiej. Zagroione obiekty Politechniki Siqskiej.
Teren mocno zurbanizowany.
o teren po obu stronach rzeki Kiodnicy leiqcy w obrebie ulic Kroiewskiej Tamy, Panewnickiej,
Kujawskiej obejmujqcy ogrodki dziaikowe,
o teren wzdiui ulicy Siowackiego w dolinie potoku Ostropka (iqki),
o teren po obu stronach ulicy Chorzowskiej ciqgnqcy sie wzdiui rzeki Bytomki od DK88 na
poiudnie - przy bardzo wysokim stanie wody,
- teren wzdiui rzeki Bytomki leiqcy przy ulicy Krélewskiej Tamy w pobliiu PEC Gliwice
(nieuiytki).
W czasie szczegolnie nawalnych opadow, lokalne podtopienia mogq wystqpié w innych ni2 w wyiej
wymienionych rejonach miasta, przykiadem jest teren w okolicy Szpitala Wielospecjalistycznego,
ulicy Nowy Swiat, Zygmunta Starego czy Teatru Miejskiego. Ryzyko powodziowe spowodowane
jest obecnie m.in. wskutek zasypania lezqcego na granicy Zabrza i Gieraitowic zbiornika WN 35;
przejmowai on czesé wéd powodziowych rgeki Kiodnicy. Rozbudowa infrastruktury drogowej na
terenie takich miast jak Katowice, Ruda Slqska, Gieraitowice, Zabrze sprawiia, 2e to wiasnie
w Gliwicach nastepuje kumulacja wéd spiywajqcych z poszczegélnych zlewni.
Ogélna diugosé waiow na terenie Gliwic wynosi 10,29 km, w tym:
- Iewobrzeinych 7,105 km,
- prawobrzeinych 3,185 km.
Centrum Ratownictwa Gliwice prowadzi na bieiqco monitoring rzek Kiodnicy i Bytomki oraz potoku
Rokitnickiego poprzez elektroniczny pomiar poziomu lustra wody w pieciu punktach
wodowskazowychz
o Rzeka Kiodnica (ciepiociqg przy ulicy Baildona),
o Rzeka Kiodnica (ciepiociqg przy ulicy Berbeckiego),
o Rzeka Bytomka (most w ciqgu ulicy Chorzowskiej),
o Rzeka Bytomka (most w ciqgu ulicy Krélewskiej Tamy),
o Potok Rokitnicki (most w ciqgu ulicy Elsnera).
Ponadto staiym monitoringiem wizyjnym objete zostaiy newralgiczne rejony miasta:
o Rzeka Kiodnica (ul. Wrociawska / ul. Kaszubska).
o Potok Rokitnicki (ul. Elsnera).
Najszerszy zakres wrailiwosci na réine rodzaje suszy przypisano do sektora rolnictwa oraz

srodowiska i zasobéw przyrodniczych. Rolnictwo jest wrailiwe na susze glebowq, zwanq tei
rolniczq, niemniej susza atmosferyczna réwniei mote skutkowaé zmniejszeniem plonéw. Biorqc to
pod uwage oraz uwzgledniajqc ograniczonq dokiadnoéé oceny zagroienia suszq glebowq (ze
wzgledu na maiq szczegéiowosé materiaiow srodowiskowych) przypisano do rolnictwa wraiiiwoéé
takze na susze atmosferycznq. Poniewai rolnictwo wykorzystuje wody powierzchniowe i podziemne
(hodowla, nawodnienia) jest tei ono wrailiwe takie na skutki suszy hydrologicznej
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i hydrogeologicznej (dot. obszaréw, gdzie wykorzystywane w sektorze rolnictwa zasoby wéd sq
zagroione deﬁcytem).
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Rysunek 18 Rozkiad przestrzenny wartosci SPI na terenie kraju w czerwcu 2019 r.
irédio: http://posucha.imgw.p| (dostep 22.05.2020 r.)

Przedziaiy ostrosci suszy atmosferycznej (wartosci SPI) okreéla 4 stopniowa skalaz
o normalny (0,5 + -0,5),
o umiarkowanie suchy (-0,5 + -1,5),
o bardzo suchy (-1,5 + -2),
- ekstremalnie suchy s -2.
Na terenie miasta Gliwice p rzedziai os t rosci suszy atmosferycznej wyniosi od -0,5 do -1 5
tj. umiarkowanie suchy.

4.4.2.

Analiza SWOT
Gospodarowania wodami
MOCNE STRONY

czynniki wewnetrzne
dobre zasoby wod powierzchniowych
dobra jakoéé wéd podziemnych

SLABE STRONY
czynniki wewnetrzne
niedostateczna jakoéé wéd powierzchniowych
wystepowanie terenéw zagroionych podtopieniami i
powodziq.
wpiyw zanieczyszczen spoza terenu gminy na stan

czystosci w6d

_1

SZANSE

czynniki zewnetrzne
okreslenie map zagroienia powodziowego (MZP) oraz
map ryzyka powodziowego (MRP)

dobra wspéipraca administratorami ciekéw wodnych w
zakresie ich utrzymania
zmiany prawa wodnego, w zakresie wiasnosci wéd

ZAGROZENIA

czynniki zewnetrzne
niedostateczne rozpoznanie niekorzystnych oddziaiywaﬁ
cziowieka na érodowisko (np. w zakresie zanieczyszczen
obszarowych)
brak srodkéw na bieiqce utrzymanie ciekéw wodnych

Zrddlo: opracowanie wlasne
_¢
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4.4.3.
Cele izadania srodowiskowe w zakresie gospodarowania
wodami
Inwestycje w zakresie przeciwdziaiania skutkom powodzi wykraczajq znacznie poza moiliwosci
Miasta Gliwice, moiliwe jest jednak zwiekszenie bezpieczenstwa powodziowego mieszkancow
poprzez dziaiania niezwiqzane bezposrednio z inwestowaniem w urzqdzenia przeciwpowodziowe.
W zasadzie wszystkie przedsiewziecia moina podzielic na czynne i bierne. Bardzo czesto ich rodzaj

wymuszony jest wiasnoéciq.
Do dziaian biernych naleiq:
o monitoring powodziowy dla caiej gminy oparty na koncepcji pozyskiwania skutecznej
informacji o opadzie i odpiywie w warunkach powodziowych, wspéipracujqcy z istniejqcq

-

i planowanq sieciq IMGW,
system ostrze2er'\ gwarantujqcy mieszkancom i uiytkownikom terenéw zalewowych
moiliwie szybkie powiadomienie 0 nadchodzqcym zagrozeniu,
wyposazenie druiyn ratowniczych w specjalistyczny sprzet niezbedny do efektywnego
prowadzenia akcji przeciwpowodziowej, w tym wyposazenie magazynow ochrony
przeciwpowodziowej,

-

opracowanie materiaiow informacyjnych z podstawowymi danymi umoiliwiajqcymi
identyfikacje przez kaidego mieszkanca obszaru zagroienia powodziowego w jego
otoczeniu.
Do dziaian aktywnych nale2q:
-

bieiqce remonty budowli regulacji rzek i potokéw,

-

bieiqce remonty, staia konserwacja i renowacja przepustow, rowéw i innych urzqdzen
odprowadzajqcych wode lub zabezpieczajqcych odpiyw,
o wycinka drzew i krzewéw w korytach ciekow, co przeciwdziaia podnoszeniu sie poziomu
zwierciadia wod odpiywowych oraz niszczeniu mostow i brzegowych ubezpieczen drég,
o systematyczne oczyszczanie z rumowiska koryt powyiej zapér przeciw rumowiskowych
i stopni wodnych, stabilizujqcych dno ciekéw.
Za dziaiania zwiqzane z ochronq przeciwpowodziowq odpowiada, zgodnie z ustawq Prawo wodne,
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ktére jest réwniei odpowiedzialne za prowadzenie
dziaian informacyjnych i koordynacje w razie powodzi lub suszy na podlegiym terenie.
Ochrone przed powodziq prowadzi sie zgodnie z planami ochrony przeciwpowodziowej na obszarze
kraju, planami ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego, a w szczegolnosci przez:
o zachowanie i tworzenie wszelkich systeméw retencji wéd, budowe i rozbudowe zbiornikéw
retencyjnych,
suchych
zbiornikéw
przeciwpowodziowych
oraz
polderéw
przeciwpowodziowych,
- racjonalne retencjonowanie wéd oraz uiytkowanie budowli przeciwpowodziowych, a takie
sterowanie przepiywami wéd,

o

funkcjonowanie systemu ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzqcymi
w atmosferze oraz hydrosferze,

o

ksztaitowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenéw zalewowych,
budowanie oraz utrzymywanie waiéw przeciwpowodziowych, a takie kanaiéw ulgi.
Z analizy przeprowadzonej w rozdziale dotyczqcym wéd moina stwierdzié, ii ich stan ulega
powolnej poprawie. Oceniajqc te tendencje na|e2y pamietaé, ie 0 stanie wéd powierzchniowych
decydujq nie tylko wskainiki fizykochemiczne, ale i biologiczne czy hydromorfologiczne. Oznacza
to, ie przywrocenie czystosci wodom powierzchniowym nie spowoduje automatycznie dobrego
stanu wéd. Przywrécenie wiasciwych dla danej czesci wéd elementow biologicznych bedzie czesto
procesem bardziej diugotrwaiym. W harmonogramie realizacji zadan wiasnych i monitorowanych
zamieszczono zadania dotyczqce prowadzenia monitoringu wéd powierzchniowych i podziemnych,
dziaiania edukacyjne, promocyjne, propagujqce i upowszechniajqce wiedze 0 koniecznosci, celach,
zasadach i sposobach ochrony wéd, w szczegélnosci skierowane do dzieci i miodzieiy, a takie
budowe, przebudowe, modernizacje budowli przeciwpowodziowych oraz dziaiania inwestycyjne i
utrzymaniowe zwiqzane z melioracjami wodnymi szczegéiowymi oraz rowami odwadniajqcymi
tereny zurbanizowane.

Harmonogram zadar'1 do realizacji w tym zakresie zawarto w tabelach 40, 41, 42.
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4.5.

Gospodarka wodno - éciekowa

W tabeli poniiej przedstawiono wybrane efekty realizacji dotychczasowego Programu ochrony
srodowiska w zakresie gospodarki wodno-sciekowej.
Tabela 17 Wybrane efekty realizacji dotychczasowego POS
Cel zapisany w ,,Programie Ochrony Srodowiska dla Miasta Gliwice na Iata 2016-2020
System zréwnowaionego gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi, umoiliwiajqcy
zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych regionu przy osiqgnieciu i utrzymaniu co najmniej dobrego
stanu w6d

L.p.

Planowane zadania

I

1.

Prowadzenie ewidencji
zbiornikéw
bezodpiywowych oraz
przydomowych oczyszczalni

sciekéw

Podjete dzialania
W 2016 roku Rada Miasta Gliwice przyjeia jako
zaiqcznik nr 4 do uchwaiy nr XXI/521/2016 deklaracje
— dane dotyczqce odpadow komunalnych i zbiornikéw
bezodpiywowych.
Do zioienia tego zaiqcznika wraz z deklaracjq
zobowiqzani
sq
wiasciciele
nieruchomosci
jednorodzinnych.
Przedmiotowy
zaiqcznik
przekazywany
jest
Wydziaiowi
Przedsiewzieé
Gospodarczych i Uslug Komunalnych UM w Gliwicach,
w
celu
tworzenia
ewidencji
zbiornikéw

Efekt ze

wskainikiern

w trakcie realizacji

bezodpiywowych.
Ewidencja ta jest prowadzona i na bieiqco w miare
napiywania
nowych
danych
uzupeiniania

;__1

i aktualizowana.
W Iatach 2017-2019 w ramach utrzymania sieci wodkan
wyczyszczono i udroiniono 12 525 wpustéw
I

-

deszczowych, 3 034 studnie oraz udroiniono
94 km kanalizacji deszczowej;
wykonano tele-inspekcje 34 km kanaiéw
deszczowych
i
czyszczenie
91
m3
piaskownikéw oraz wypompowano 529 m3
rozlewisk;

2.

Modernizacja kanalizacji

deszczowej na terenie
miast

0

przeprowadzono czyszczenie separatoréw
iganalizacji deszczowej Drogowej Trasy
Srednicowej wraz z wywozem i utylizacjq
odpadéw;

wyczyszczono
i udroiniono 12 525
wpustéw deszczowych,
3 034 studnie oraz

realizowano bieiqce utrzymanie potokow,
oczyszczanie krat na potokach i koszenie

kanalizacji deszczowej

udroiniono 94 km

brzegéw Kiodnicy;
wykonano dokumentacje technicznq restytucji
przekroju podiuinego i poprzecznego oraz

ukiadu poziomego koryta rzeki Kiodnicy na
o

odcinku 750 m;
wydano 672 warunkéw technicznych oraz 450
uzgodnien w zakresie odwodnienia oraz
przeprowadzono nadzér nad zaopatrzeniem
miasta w wode.

W zakresie poprawy gospodarki sciekowej na terenie

I

3

'

Modernizacja gospodarki
éciekowej miasta

miasta w Iatach 2017-2019 zrealizowano 21 zadan na
iqczna kwote 4716 003 zi, w tym m.in. poniiej
wymieniono najwainiejsze z nich:
modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej
w budynkach Zespoiu Szkéi BudowIanoCeramicznych ul. Bojkowska 16,
modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej
w budynku Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogérska
15-17,
o
modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej
oraz
zabezpieczenie
przeciwwilgociowe
budynku Szkoiy Podstawowej nr 7 ul.
Tarnogérska 59,
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-

modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej
oraz sanitariatéw budynku Zespc'>I Przedszkoli
Miejskich nr 1 ul. Miodopolska 4,
o
modernizacja obiektow Zespoiu Przedszkoli
Miejskich nr 1 ul. Miodopolska 4 w zakresie
modernizacji instalacji elektrycznej oraz
wodno-kanalizacyjnej.
modernizacja obiektéw Szkoiy Podstawowej nr
6 ul. Jasnogérska 15-17 w zakresie
modernizacji sanitariatéw iinstalacji wodnokanaIizacyjnej.,
modernizacja obiektéw Zespoiu SzkolnoPrzedszkolnego nr 11 ul. Tarnogérska 59 w
zakresie modernizacji kanalizacji deszczowej I
izolacji przeciwwilgociowej.
W tym samym okresie PWIK Sp. z o.o. w Gliwicach
wykonaio 4,524 km sieci kanalizacji sanitarnej na
iqcznq kwote 6.163.341 zi

4'

5.

Przebudowa przepustu pod
ui. Toszeckq

W 2017 roku wybudowano nowy przepust o diugoéci
20,7 m w miejscu starego, uszkodzonego, ktéry
rozebrano. Koszt realizacji wyniési 847.156,68 zi.

zadanie zreaiizowane

Gérnoslqskie Centrum

Zadanie zakonczone w 2016 roku - wykonano
modernizacje
instalacji
wodno-kanalizacyjnej
ihydrantéw. W Iatach 2017-2018 nie realizowano
iadnych prac, nie poniesiono iadnych kosztéw.

zadanie zreaiizowane w
2016 r.

Edukacyjne ul. S. Okrzei 20
— modernizacja przyiqcza i
sieci wodociqgowej

W 2017 roku Miejski Zarzqd Usiug Komunalnych

6.

Wykonanie ujecia wéd
podziemnych na terenach
wokéi Radiostacji

w 2017 planowai zadanie polegajqce na wykonaniu
ujecia wéd podziemnych na terenach wokéi Radiostacji
- zadanie nie zostaio zreaiizowane - zrezygnowano z
realizacji

zadania

w

zwiqzku

2 odmowq

Przedsiebiorstwa Wodociqgéw I Kanalizacji Sp. o.o. na

nie zrealizowano
zadania

pobér wéd gruntowych z przyczyn technicznych. Na

przygotowanie realizacji zadania wydano kwote 16
725,00 zi
irédioz opracowanie wlasne na podstawie danych o wykonanych dziaianiach na terenie miasta Gliwice

W tabeli poni2ej zaprezentowano wskainiki, ktére dajq obraz postepéw w realizacji Program
ochrony érodowiska, a takie pokazujq zmiany stanu érodowiska na terenie miasta. Czeéé
wskainikéw zostaia zaczerpnieta z Programu ochrony srodowiska dla Wojewédztwa Slqskiego do
roku 2019 z uwzglednieniem perspektywy do roku 2024, a czesé z Polityki Ekologicznej Panstwa
2030 — strategii rozwoju w obszarze srodowiska i gospodarki wodnej.
Tabela 18 Wskainiki monitorowania realizacji dziaIar'I w zakresie gospodarki wodno-sciekowej
Stan wyjéciowy 2014
(w przypadku braku
danych wzieto pod
uwage 2013 rok)

Stan aktualny 2019
(w przypadku braku
danych wziqto pod uwage

ZLY

ZLY

Diugosé czynnej sieci wodociqgowej magistralnej,
rozdzielczej i podlqczeﬁ (km)

410,60

739,28

3.

Iioéé aktywnych punktéw poboru wody (szt.)

15 470

17 753

4'

Ludnosé korzystajqca z sieci wodociqgowej / w %
ogéiu lud noéci

169 136

170 953/99,9%

5.

Diugosé czynnej sieci kanalizacyjnej (km)

389,6

616,64

6'

ogéiu ludnoéci

164 O71/89%

170 782/99,8%

7.

Iloéci aktywnych punktéw odbioru sciekéw (szt.)

12 121

16 193

8.

Komunalne oczyszczalnie sciekéw (szt.)

1

1

. .
wskazmk

L'p'
1.

2
‘

Ocena jakoéci jednolitych czesci wéd
powierzchniowych (stan/potencjai ekologiczny)

Ludnosé korzystajqca z sieci kanalizacyjnej / w %

Id: FDED8004-94A5-4244-8E76-1COCO6156C77. Projekt

rok 2018)

Strona 79

PROGRAM OCHRONY SRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWA DO ROKU 2028
54

Odsetek ludnoéci korzystajqcej z oczyszczalni
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4.5.1.

Opis stanu obecnego

4.5.1.1.

Zaopatrzenie w wade

Mieszkancy miasta Gliwice zaopatrywani sq w wode przeznaczonq do spozycia przez
Przedsiebiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji Sp. z o. 0. przy ul. Rybnickiej 47 w Gliwicach.
Dostarczana woda pochodzi z ujeé wéd podziemnych tj. ujecia Gliwice-Labedy, Wilcze Gardlo,
Ostropa oraz z trzech studni glebinowych zlokalizowanych przy ul.: Ziemiecickiej, Strzelcow
Bytomskich, Boréwkowej w Gliwicach-Czechowicach stanowiqcych niezaleine ujecia komunalne.
Niedobory uzupelniane sq wodq pochodzqcq z zakupu od Gérnoslqskiego Przedsiebiorstwa
Wodociqgéw S.A. w Katowicach. Woda z zakupu napiywa do Gliwic z dwoch kierunkéw: Zawady
(ujecie glebinowe) i Goczalkowic (ujecie powierzchniowe). Gliwickie ujecia obejmujq 19 studni
glebinowych. Studnia nr 16 przy ul. Granicznej w Gliwicach pozostaje wylqczona od 2016 r. ze
wzgledu na ponadnormatywnq zawartosé manganu i planowanq budowe stacji uzdatniania. Woda
z 4 studni glebinowych zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice (studnia nr 8a przy ul. Dworskiej,
nr 11 i nr 12a przy ul. Toszeckiej, nr 13 przy ul. Jaiowcowej) spelnia warunki aktualnego
rozporzqdzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi,
dzieki czemu moie byé wtlaczana bezposrednio do sieci. Studnia nr 10a przy ul. Tarnogorskiej
posiada kontenerowq stacje uzdatniania wody ze wzgledu na ponadnormatywnq wartosé manganu.
W ramach Ujecia Ostropa pracujq 4 studnie giebinowe. Woda z nich jest uzdatniana na lokalnej
stacji uzdatniania z wykorzystaniem technologii ozonowania i filtréw weglowych. Stacja
Uzdatniania Wody w Wilczym Gardle (ul. Konwalii) obejmuje dwie studnie i wyposaiona jest w filtry
weglowe, ktore majq na celu poprawe wiasciwosci organoleptycznych wody oraz w przypadku
pojawienia sie fenoli ich eliminacje. W miejscowosciach Rzeczyce oraz Kleszczéw (gmina Rudziniec)
znajdujq sie dwie studnie glebinowe posiadajqce lokalne stacje uzdatniania, ktorych zadaniem jest
redukcja ielaza. Nadwyika wody z tych 2 studni oraz woda z pozostalych studni ujecia GliwiceLabedy (studnia nr 4a, nr 5, nr 5a w Ligocie tabedzkiej) oraz studni ujeé komunalnych w GliwicachCzechowicach (nr 1CZ przy ul. Ziemiecickiej, nr 2CZ przy ul. Strzelcéw Bytomskich, nr 4CZ przy
ul. Borowkowej) sq kierowane do Stacji Uzdatniania Wody Labedy zlokalizowanej przy ul.
Kanaiowej w Gliwicach, gdzie prowadzony jest proces uzdatniania. Woda tioczona jest na aeratory
o srednicy 2400 mm w celu utlenienia zwiqzkéw ielaza oraz usuniecia rozpuszczalnych gazéw
poprzez napowietrzenie. Nastepnie poddawana jest procesowi filtracji (odielaziacze) na filtrach
piaskowo-Zwirowych. Woda uzdatniona po pierwszym stopniu filtracji mieszana jest z wodq
ozonowanq w mieszaczu statycznym i podawana na kolumny kontaktowe. Ozonator zapewnia
wymaganq dawke ozonu, niezbednq do utlenienia zawartych w wodzie zanieczyszczen
organicznych i nieorganicznych. Z kolumn kontaktowych woda kierowana jest na II° filtracji w celu
usuniecia manganu. Woda uzdatniona poddawana jest dezynfekcji koncowej przy uiyciu lamp UV.
W celu zabezpieczenia wody przed skaieniem wtérnym istnieje moiliwosé chlorowania koncowego.
Podchloryn sodu stosowany do dezynfekcji wytwarzany jest na miejscu. Woda uzdatniona
magazynowana jest w zbiornikach po 3000 m3 pojemnosci kaidy. Przeprowadzone kontrole
sanitarne stacji uzdatniania wody, w trakcie ktérych dokonano oceny stanu sanitarnehigienicznego i technicznego urzqdzerﬁ wodociqgowych nie wykazaly uchybien. Diugosé sieci
wodociqgowej administrowanej przez PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach wynosiia 739,38 km sieci
rozdzielczej, magistralnej i podiqczer'I oraz 17 753 aktywnych punktéw poboru wody. W Iatach
2017-2019 wybudowano 8,525 km. Ilosé wody sprzedanej przez PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach
w Iatach 2013-2019 utrzymywala sie na staiym poziomie i wynosila srednio 8 716 515 m3 /rok,
w tym:

o
-

2013
2014
2015
2016

—
—
-

8
8
8
8

649
551
736
708

188
581
975
242

m3,
m3,
m3,
m3,

0

2017 — 8 709 929 m3,

_9
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2018 — 8 890 803 m3,
2019 — 8 767 887 m3.

4.5.1 .2.
Odbiér éciekéw
Wedlug danych PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach obecnie miasto Gliwice skanalizowane jest w 99,8 %.
Dlugosé czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta wynosi 616, 64 km na koniec 2019 r. (562,4
km na koniec 2015 r.). W Gliwicach do sieci kanalizacji sanitarnej sq odprowadzane scieki z 16 193
punktéw. Ilosé odprowadzanych sciekow w Iatach 2017-2019 wynosila:
o 10 690 274 m3 w 2017 r.,
o 9 766 665 m3 w 2018 r.,
o 9 784 675 m3 w 2019 r.
Przedsiebiorstwo Wodociqgéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. obsiuguje dwie oczyszczalnie sciekéw:
o Centralnq Oczyszczalnie Sciekow przy ul. Edisona,
o Oczyszczalnie sciekow w Smolnicy przy ul. Legowskiej.

Obie oczyszczalnie obslugujqce miasto,G|iwice wykorzystujq metode oczyszczania mechaniczno biologicznq. Centralna Oczyszczalnia Sciekéw obsluguje calq sieé kanalizacyjnq miasta Gliwice,
z wyjqtkiem rejonu Wilcze Gardlo. Natomiast oczyszczalnia w Smolnicy obsiuguje dzielnice Wilcze
Gardlo oraz Smolnice.

Zadania w gospodarce sciekowej wynikajq ze zobowiqzan miedzynarodowych Polski izapisow
Prawa Wodnego oraz aktualnego stanu gospodarki sciekowej. Dzialania inwestycyjne wyznacza
takze Krajowy Program Oczyszczania Sciekéw Komunalnych.
21 kwietnia 2016 roku Rada Ministréyv przyjeia aktualizacje Krajowego programu oczyszczania
sciekéw komunalnych 2017 (VAKPOSK). Przyjeta przez rzqd aktualizacja zawiera liste zadan
zaplanowanych przez samorzqdy do realizacji w Iatach 2017-2021. W zwiqzku z powyiszym
opracowana zostala aktualizacja Master Planu dla wdraiania dyrektywy Rady 91/271/EWG,
w ktorym wyodrebniono zbior podstawowych danych dotyczqcych ilosci, wielkosci oraz planéw
inwestycyjnych I potrzeb finansowych aglomeracji Gliwice. W ramach Master Planu na terenie
aglomeracji Miasto realizuje rozbudowe sieci wodno-éciekowq. W Iatach 2020-2021 przewiduje sie
inwestycje na sieci kanalizacyjnej w kwocie 23 062 000 zl, natomiast na oczyszczalni
i pompowniach w kwocie 8 000 000 zl.
4.5.2.

Analiza SWOT
Gospodarka wodnoéciekowa
MOCNE STRONY
czynniki wewnetrzne

znaczny stopieﬁ zwodociqgowania i skanalizowania miasta
(99%)
ciqgla rozbudowa i modernizacja instalacji wodociqgowej i
kanalizacji sanitarnej
wysokie zainteresowanie mieszkaiﬁcéw korzystaniem z

SLABE STRONY
czynniki wewnetrzne

niedostatecznie rozbudowana sieé kanalizacji deszczowej
na terenach zabudowanych

sieci kanalizacyjnej
SZANSE
czynniki zewnetrzne

ZAGROZENIA
czynniki zewnetrzne

.
.
.
.
.
mtegraq? Z U? I WP“/TN sr°_dk9w pomocowych’
regulacje ogolnokrajowe I miedzynarodowe
zobowiqzujqce do podniesienia jakosci srodowiska

niedostateczne rozpoznanie niekorzystnych oddziaIywar'I
czlowieka na srodowisko (np. w zakresie zanieczyszczen
obszarowych)
niedostateczna pula srodkéw finansowych

Zrédlo: opracowanie wlasne
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4.5.3

I .

[1

( _
I
I
I

, .
I

Cele i zadania §rodowiskowe w zakresie gospodarki wodnoéciekowej
Podstawowym dzialaniem w zakresie gospodarki wodno-sciekowej jest likwidacja lub ograniczenie
oddzialywania irédel zanieczyszczenia wod powierzchniowych — punktowych, obszarowych
i liniowych. Gléwnym czynnikiem zagraiajqcym czystosci wéd jest nieuporzqdkowana gospodarka
éciekowa, stqd tei priorytetowym dzialaniem bedq inwestycje z tego zakresu oraz dzialania
racjonalizujqce uiytkowanie wody.
W celu poprawy jakosci wéd powierzchniowych, konieczna bedzie likwidacja niekontrolowanych
zrzutéw sciekow bytowych do rzek i potokow plynqcych przez teren miasta Gliwice. W tym celu
naleiy wykonaé szczegélowq inwentaryzacje punktéw zrzutu sciekéw oraz systematycznie jq
aktualizowaé. Nastepnym, niezwykle wainym zadaniem jest inwentaryzacja stanu technicznego
zbiornikéw bezodpiywowych (szamb), ktore obecnie funkcjonujq na terenach nieskanalizowanych.
Bardzo czesto zbiorniki te sq nieszczelne i sq irédlem zanieczyszczenia wéd. Powinna byé
prowadzona kontrola stanu technicznego szamb, a po przylqczeniu posesji do sieci kanalizacyjnej
— moiliwie szybka ich likwidacja.
W zakladach produkcyjnych, réwniei w tych malych, na|e2y promowaé wprowadzanie zamknietych
obiegow wody, jako elementu pozwalajqcego na ograniczenie zrzutu zanieczyszczonych wéd do
srodowiska, a takie zmiany technologii i poprawe stanu zakladowych sieci wodociqgowych.
Zadania w gospodarce sciekowej wynikajq ze zobowiqzan miedzynarodowych Polski (stanowisko
negocjacyjne w negocjacjach z UE w sprawie wdraiania Dyrektywy 91/271/EWG) i zapisow Prawa
Wodnego oraz aktualnego stanu gospodarki sciekowej. Dzialania inwestycyjne wyznacza Krajowy
program oczyszczania éciekéw komunalnych oraz Master Plan - aktualizacja z 2017 roku.
Harmonogram zadaﬁ do realizacji w tym zakresie zawarto w tabelach 43, 44, 45.

I..

I
I
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4.6.

Zasoby geologiczne

-

W tabeli ponizej przedstawiono wybrane efekty realizacji dotychczasowego Programu ochrony
srodowiska w zakresie zasobéw geologicznych.
Tabela 19 Wybrane efekty realizacji dotychczasowego POS
Cel zapisany w ,,Programie ochrony srodowiska dla Miasta Gliwice na Iata 2016-2020"
Zréwnowaiona gospodarka zasobami surowcéw naturalnych
L.p.

1.

2'

" Zadania

Efekt ze
wskainikiem

Podjete dzialania

W ,,Programie ochrony érodowiska dla Miasta Gliwice na Iata 2016-2020" brak zadaﬁ wlasnych
i zadaﬁ monitorowanych
W niniejszej tabeli ujeto dzialania dotyczqce rewitalizacji oraz terenow zdegradowanych.

Aktualizacja programéw
rewitalizacji Gliwic

W Iatach 2015-2017 opracowano Aktualizacje Gliwickiego
Programu Rewitalizacji. Celem projektu bylo opracowanie
Programu zgodnego z wytycznymi w tym zakresie
ogloszonymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Wartoéé projektu, zgodnie z zawartymi umowami:
119.550,76 zl, w tym srodki UE 91.456,33 zl, pozostale
dofinansowanie zewnetrzne: 16.139,35 zl.
Gliwicki Program Rewitalizacji do roku 2023 (GPR) zostal
przyjety uchwalq nr XXIII/574/2017 Rady Miasta Gliwice z

Program
rewitalizacji jest

aktualny, termin
obowiqzywania do
2023 roku

09 lutego 2017 roku, ktora byla aktualizowana w 2018 roku.

3.

Systematyczne
aktualizowanie bazy
danych o terenach
poprzemyslowych
i zdegradowanych
(ORSIP, OPITPP)

Dla terenu wojewédztwa Slqskiego dziala OPI—TPP,
interaktywna regionalna baza danych o terenach
poprzemyslowych i zdegradowanych (www.orsip.pl).
Realizatorem projektu jest Giéwny Instytut Gérnictwa.
Baza danych Systemu zawiera informacje w postaci warstw
informacyjnych
o
terenach
przemyslowych
I
poprzemysiowych oraz elementach srodowiska
naturalnego I ich stanie. Portal integruje rozne obszary
wiedzy oraz informacje w zakresie efektywnego planowania
przestrzennego i zarzqdzania terenami poprzemyslowymi.
Ideq portalu jest poprawa Systemu zarzqdzania
srodowiskiem
w wojewédztwie slqskim, integracja dzialaﬁ na rzecz
zréwnowazonego rozwoju oraz powszechny I nieodplatny
dostep spoleczeﬂstwa do informacji 0 srodowisku.
W Bazie Terenéw Poprzemyslowych i Zdegradowanych dla

Baza nie jest
aktualizowana
czesciowo od 2007
a w czesci od 2011
roku

Miasta Gliwice figuruje 17 terenéw z datq pierwszego
wprowadzenia 22 Iistopada 2007 roku.

2rc'>dlo: opracowanie wlasne na podstawie danych 0 wykonanych dzialaniach na terenie miasta Gliwice

W tabeli ponizej zaprezentowano wskazniki, ktore dajq obraz postepow w realizacji Programu
ochrony érodowiska, a takze pokazujq zmiany stanu srodowiska na terenie miasta. Czesc
wskaznikéw zostala zaczerpnieta z Programu ochrony srodowiska
dla Wojewodztwa Slqskiego do
:1
roku 2019 z uwzglednieniem perspektywy do roku 2024, a czesc z Polityki Ekologicznej Panstwa
2030 — strategii rozwoju w obszarze srodowiska i gospodarki wodnej.
Tabela 20 Wskazniki monitorowania realizacji dzialan w zakresie ochrony powierzchni ziemi i zasobéw geologicznych
stan wyjéciowy 2°15

L.p.

. .
Wskazmk

Udokumentowane zasoby bilansowe wazniejszych
surowcéw Q/vystepujqcychna terenie miasta
1.

[/° zas°b°w k'aJ°wy°h]’

- weg le kamienne,
_ meta“ pokjadéw W49",

- surowce ilaste ceramiki budowlanej,
- kruszywa naturalne
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46 869,64 [8000/0]
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95.95 [99 %]
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Grunty zrekultywowane w danym roku powierzchnia
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3.

.
.
.
.
Powierzchnia gruntow wymagajqcych
rekultywacji (ha) (Powierzchnia terenéw
.
. _ .
skladowania odpadow niezrekultywowana)

0
Wedlug Bazy OPITPP na
terenie miasta

204,7

bwysp.ecyﬁk°wan9 17 h
0 szarow wymagajqcyc
rekultywacji o Iqcznej
powierzchni 114,60 ha.

Zrédlo: opracowanie wlasne na podstawie Bilansu Zasobow kopalin w Polsce, 2016, 2020 oraz danych GUS

4.6.1.

Opis stanu obecnego

4.6.1.1. Surowce naturalne
Zloza kopalin to naturalne skupienia mineraléw, ktérych wydobycie moze przyniesé korzysé
gospodarczq. Sq rozmieszczone nieréwnomiernie w przyrodzie, a ich wystepowanie imozliwosé
wykorzystania zalezq w duzej mierze od budowy geologicznej.
Zasady poszukiwania, dokumentowania oraz korzystania z kopalin regulowane sq przepisami
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2020 poz. 1064 z zm.).
W ustawie tej rozstrzygnieto sprawe wlasnosci ziéz kopalin oraz uregulowano problem ochrony
zasobéw poprzez wymég ujmowania ich w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego oraz obowiqzek kompleksowego i racjonalnego wykorzystania kopalin.
Posiadajqcy koncesje na wydobycie zloza kopaliny jest zobowiqzany zastosowaé srodki niezbedne
zaréwno do ochrony zioza jak i do ochrony wod powierzchniowych i podziemnych a takze do
ochrony powierzchni ziemi. Po zakor'Iczonej eksploatacji zobowiqzany jest prowadzié rekultywacje
oraz przywracaé do wlaéciwego stanu elementy przyrodnicze. Obszary poeksploatacyjne nalezy
sukcesywnie i na biezqco poddawaé rekultywacji. Obowiqzek ten ciqzy na osobie powodujqcej
utrate albo ograniczenie wartosci uzytkowej gruntu. Koszty rekultywacji ciqzq na sprawcy.
W przypadku zléz nieeksploatowanych, ktére zostaly udokumentowane zloze zabezpiecza sie, jako
zaplecze surowcowe. W 2020 roku zostaly opracowane mapy rozmieszczenia wszystkich surowcéw
na terenie calej Polski pn.: ,,Bilans zloz zasobéw kopalin w Polsce wedlug stanu na 30 grudnia 2019
roku”.
Wedlug ,,Bilansu..." na obszarze Gliwic wystepuje:
o zloza surowcow ilastych ceramiki budowlanej:
o Gliwice zaklad nr 3 0 eksploatacji zaniechanej o zasobach bilansowych 462 tys. m3,
6 Ligota Sosnica 0 eksploatacji zaniechanej 0 zasobach bilansowych 1662 tys. m3,
6 Ostropa o eksploatacji zaniechanej o zasobach bilansowych 66 tys. m3,
o 4 zloza wegla kamiennego, w tym:
6 Gliwice 0 zaniechanej eksploatacji, o zasobach bilansowych 19 358 tys. ton,
o Makoszowy 0 zaniechanej eksploatacji 0 zasobach bilansowych 456 277 tys. ton,
o l§nur6w w trakcie eksploatacji przez JSW S.A. na podstawie koncesji Ministra
Srodowiska nr 60/94 waznej do dnia 15 kwietnia 2044 roku 0 zasobach bilansowych
702 062 tys. ton i rocznej eksploatacji na poziomie 2071 tys. ton. Zloze ma
powierzchnie 3849,38 ha
6 Sosnica w trakcie eksploatacji przez PGG S.A na podstawie koncesji Ministra
Srodowiska nr 59/94 z terminem waznosci do 31 grudnia 2042 roku ozasobach
bilansowych 662 284 tys. ton i rocznej eksploatacji na poziomie 1 166 tys. ton. Zioze
ma powierzchnie 3342 ha.
o 2 zloza metany z pokladéw weglaz
0 Knurow w trakcie eksploatacji o zasobach bilansowych 1 676,05 mln m3 i rocznej
eksploatacji na poziomie 3,85 mln m3,
6 Sosnica w trakcie eksploatacji 0 zasobach bilansowych 2 894,16 mln m3 i rocznej
eksploatacji na poziomie 16.50 mln m3.
Marszalek Wojewédztwa Slqskiego nie udzielal koncesji na eksploatacje kopalin ze zléz na terenie
miasta Gliwice.
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Aktualnie eksploatacja prowadzona jest, przez Polskq Grupe Gérniczq S.A na zlozu ,,Sosnica”, dla
ktérego wyznaczono obszar gérniczy Sosnica III oraz Jastrzebskq Spélke Weglowq S.A. na zlozu
,,Knuréw", dla ktérego wyznaczono obszar gérniczy Knuréw.
Zloze Makoszowy aktualnie 0 zaniechanej eksploatacji uzytkowane jest przez Spélke
Bestrukturyzacji Kopa|r'I S.A. dla tego terenu zostala wydane koncesja na eksploatacje Ministra
Srodowiska nr 115/94 z terminem waznosci do 31 lipca 2020 roku.
Polska Grupa Gérnicza S.A.
Aktualna koncesja na eksploatacje nr 59/94 z dnia 21 kwietnia 1994 roku udzielona zostala na
rzecz Gliwickiej Spélki Weglowej S.A w Gliwicach (obecnie Polska Grupa Gérnicza S.A) na
wydobywanie wegla kamiennego ze zloza ,,Sosnica" polozonego na terenie miasta na prawach
powiatu Gliwice i Zabrze miasta Knuréw oraz gminy Gieraltowice. Powierzchnia obszaru gérniczego
Sosnica III obejmujqca obszar miasta Gliwice wynosi 19,7 km 2.
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Rysunek 19 Powierzchnia obszaru gérniczego ,,Sosnica III" obejmujqca obszar miasta Gliwice
irédloz pismo PGG nr 41/MD/BF/../20 z dnia 10 kwietnia 2020

W dniu 25 lutego 2020 roku zostal wydiuzony termin waznosci koncesji uplywa 31 grudnia 2024
roku. Aktualnie prowadzona jest eksploatacja (rysunek ponizej) zgodna z planem ruchu
okreélonym na czas od 1 maja 2015 roku do 15 kwietnia 2020 roku.
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Rysunek 20 Aktualnie prowadzona jest eksploatacja w okolicach miasta Gliwice
Zrédloz pismo PGG nr 41/MD/BF/../20 z dnia 10 kwietnia 2020

'

'

,

Wpiywy projektowanej w najblizszych Iatach eksploatacji gérniczej obejmq teren dzielnicy Bojkéw
zlokalizowany pomiedzy autostradq A1 i granicq miasta Gliwice z gminq Gieraitowice.
W okresie 2017-2019 kopalnia w ramach usuwania szkéd gérniczych na terenie miasta oraz
prowadzenia dzialaﬁ polegajqcych na przeciwdzialaniu ich powstawaniu:
- wyplaclla 6 odszkodowaﬁ za straty w plonach w wysokoéci 38,5 tys. zl,
o zwrécila koszt zabezpieczen dla 7 nowo wznoszonych obiektéw budowlanych w wysokosci
149,5 tys. zl,
o poniosla koszty zwiqzane ze zwrotem kosztéw za energie elektrycznq i obslugq pomp
odwadniajqcych piwnice budynkéw mieszkalnych, dokumentacjq projektowo kosztorysowq
w kwocie 7,5 tys. zl.
W kolejnych Iatach 2020-2025 kopalnia nie planuje wazniejszych dzialan przeciwdzialajqcych
szkodom gérniczym. Jednoczeénie na 2020 roku zabezpieczono érodki na usuwanie szkéd
gérniczych w zwiqzku zewentualnymi zasadnymi wnioskami poszkodowanych. W przypadku

_.4

_.4
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powstania szkéd gérniczych powodowanych dziaianiem zak%adu gérniczego w kolejnych Iatach
kopalnia przysta_pi do ich usuwania.“
Jastrzqbska Spélka Wqglowa S.A.
Aktualna koncesja nr 60/94 z dnia 21 kwietnia 1994 roku na wydobywanie wqgla kamiennego
i metanu jako kopaliny towarzysza_cej ze zloia ,,Knur6w". Decyzja_ Ministra Klimatu z dnia 17
grudnia 2019 roku zostaia wydiruiona i aktualny termin jej wainoéci wpiywa 15 kwietnia 2044
roku. Zasobnoéé wqgla kamiennego z1‘o2a ,,Knuréw” pozwoli na wydiuienie wainoéci koncesji poza
rok 2044.
Okreélona Planem ruchu na Iata 2020-2022 eksploatacji prowadzona jest poza terenem miasta
Gliwice i wplywami eksploatacji takie nie obejmie miasta.
Aktualna powierzchnia obszaru gérniczego Knuréw obejmujqca miast Gliwice wynosi 6,4 kmz.
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"°‘°° Rysunek

21 Powierzchnia obszaru gérniczego Knuréw obejmujqca miasta Gliwice
irédlo: pismo JSW.S.A. nr PDD.PS-K.KR.489/20 z dnia 7 kwietnia 2020

Kopalnia ,,Knur6w-Szczygiowice” Ruch Knuréw nie prowadzi obecnie eksploatacji gérniczej pod
terenem miasta Gliwice, eksploatacja taka takie nie jest planowana w kolejnych Iatach.
Ostatnie dzia%ania eksploatacyjne w tym obszarze prowadzono w grudniu 2016 roku. W zwia_zku
z tym teren objety wplrywami tej eksploatacji ze wzgledu na uplryw czasu JSW uznaje za wolny od
oddziaiywania gérniczego.
W okresie 2017-2019 Kopalnia ,,Knuréw —Szczyg%owice” Ruch Knuréw nie prowadzika dziaiaﬁ
polegajqcych na usunigciu szkéd gérniczych. Poniesiono tylko koszty zabezpieczeﬁ dla jednego
nowopowstajqcego obiektu.
W kolejnych Iatach w zwia_zku z brakiem eksploatacji na obszarze miasta dzialania kopalni skupialry
siq be,da_ na zabezpieczeniach wszystkich nowo realizowanych obiektéw kubaturowych
i infrastruktury technicznej odpowiedni na prognozowane deformacje terenu.
24 pismo PGG nr 41/MD/BF/../20 z dnia 10 kwietnia 2020
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Aktualny termin wainoéci koncesji uplrywa 15 kwietnia 2044 roku, w zwiqzku z tym na etapie

procesowanie koncesyjnego w zwiqzku z planowanq eksploatacjq zioia ,,Knuréw" przedstawiono
prognoze oddzia%ywania eksploatacji gérniczej na powierzchnie terenu w postaci strefi wielkoéci
przewidywanych deformacji terenu. W zwiqzku z tym pod terenami miasta Gliwice prognozowane
jest wysta_pienie:
o osiadarﬁ do 2 metréw (II - III kategoria deformacji terenu gérniczego) - w rejonie na
p0Iudnie od autostrady A1,
- osiadaﬁ do 1 metra (I - II kategoria deformacji terenu gérniczego) - w rejonie na p<'>+noc od
autostrady A1.“
Okregowy Urzqd Gérniczy w Gliwicach prowadzi coroczne kontrole zak%adéw gérniczych.

W ostatnich Iatach przeprowadzono kontrole:
w 2017 roku:

o
o

KWK ,,Soénica” w zakresie gospodarki wodno - éciekowej, gospodarki odpadami
niebezpiecznymi i odpadami wydobywczymi - w toku kontroli nie stwierdzono
nieprawidmwoéci.
Pompownia g%ebinowa ,,Gliwice”26 w zakresie gospodarki wodno - éciekowej- w toku kontroli
nie stwierdzono nieprawid&owoéci.

w 2018 roku

-

KWK ,,Soénica” w zakresie emisji zanieczyszczeﬁ do érodowiska oraz gospodarki wodno —
éciekowej - w toku kontroli nie stwierdzono nieprawidmwoéci.
- Pompownia ghgbinowa ,,G|iwice” w zakresie gospodarki wodno - éciekowej- w toku kontroli
nie stwierdzono nieprawidwwoéci.
w 2019 roku
~ KWK ,,Soénica” w zakresie oghrony érodowiska - w toku kontroli stwierdzono niezgodnoéci
z rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegé%owych
wymagarﬁ dotyczqcych projektéw zagospodarowania zkoia. Wed%ug planéw kontroli na 2020
roku z0stana_ przeprowadzone dzialrania ponowne w KWK ,,Soénica” oraz Pompowni
gIebinowej ,,G|iwice”.27
Dla terenu wojewédztwa élqskiego istnieje Ogélnodostepna Baza terenéw poprzemysiowych
i zdegradowanych. Baza ta zosta%a utworzona w 2007 roku, niemniej jednak czeéé danych od tego
czasu nie by%a aktualizowana.
Wediug Bazy na terenie miasta wyspecyfikowano 17 obszaréw wymagajqcych rekultywacji
0 ’ra_c2nej powierzchni 114,60 ha.
Na Iecenie Miasta Gliwice we wrzeéniu 2018 roku opracowano ,,Wykaz potencjalnych historycznych
zanieczyszczelﬁ powierzchni ziemi na terenie miasta Gliwice”, ktéry zostal zaktualizowany we
wrzeéniu 2020 roku. Zgodnie 2 przytoczonq aktualizacjq ,,Wykazu...” zebrane na te okolicznoéé
dane pozwo|i’ry na utworzenie wstepnej Iisty czterech obszaréw na ktérych mo2e wystepowaé
historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi. Obszary te wymieniono poni2ej:
o Obszar nr 1: Teren zbiornikéw na terenie dawnej Koksowni Gliwice, przy dawnych zakiadzie
Carbochem - dzia+ka nr ew. 53 (obreb Nowe Gliwice),
o Obszar nr 2: Teren chlrodni na terenie dawnej Koksowni Gliwice, przy dawnym zakIadzie
Carbochem - dzia+ka nr ew. 52 (obreb Nowe Gliwice),
o Obszar nr 3: Teren dawnej Gliwickiej Fabryki Kwasu Siarkowego (péiniej Carbochem),
dziakka nr ew. 51 (obreb Nowe Gliwice),
o Obszar nr 4: Teren dawnej Gliwickiej Fabryki Kwasu Siarkowego (péiniej Carbochem),
dzia%ka nr ew. 59 (obreb Nowe Gliwice).
Na ww terenach wykonano aktualne badania laboratoryjne pobranych prébek gruntéw, ktére
wykazalry przekroczenia wartoéci dopuszczalnych.

21

25 pismo JSW.S.A. nr PDD.PS-K.KR.489—.../20 z dnia 7 kwietnia 2020
2‘ SRK S.A. w Bytomiu Oddzial w czeladzi, Centralny Zaklad Odwadniania Kopalri w Czeladzi, Pompownia Glebinowa
,,G/iwice” w Gliwicach
27 dane udostepnione pismem nr GLI.061221.2020.Pw z dnia 1 kwietnia 2020 r.
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Dodatkowo Huta Labedy S.A. poinformowaia pismem z dnia 18.08.2020 r. o wynikach badaiﬁ
uzupeiniajqcych gruntow potwierdzajqcych przekroczenia wartosci dopuszczalnych dla IV grupy
gruntow, sumy weglowodoréw C12 — C35 (frakcje oleju), z terenu roziadunku, magazynowania
iprzepompowywania mazutu, paliwa do piecéw stalowniczych. Zakiad jest w trakcie realizacji
Programu Funkcjonalno Uiytkowego Remediacji.
Kolejna aktualizacja wykazu bedzie wykonywana w przypadku pojawienia sie nowych okolicznosci

i dowodéw dajqcych podstawe do wykonania kolejnych badaﬁ lub w przypadku pozyskania nowych
informacji dotyczqcych potencjalnych historycznych zanieczyszczeﬁ powierzchni ziemi na terenie
miasta Gliwice.“

Rekultywacje i rewitalizacje
PGG Oddziai KWK ,,Sosnica” w ostatnich Iatach nie prowadziia prac rekultywacyjnych. Planowane
sa_ prace tego rodzaju na terenach rolnych zlokalizowanych pomiedzy uiicq Bojkowska_ w Gliwicach
a u|ica_ Granicznqw Przyszowicach i rowem A.”
JSW S.A. Kopalnia ,,Knuréw-Szczygiowice" Ruch Knuréw nie prowadziia w ostatnich Iatach prac
rekultywacyjnych a na kolejne Iata prace takie nie sa_ planowane.”
Podstawa_ prowadzenia dziaiaiﬁ rewitalizacyjnych jest Gliwicki Program Rewitalizacji do roku 2023
(GPR) przyjety uchwaia_ nr XXIII/574/2017 Rady Miasta Gliwice z 09 lutego 2017 roku
aktua|izowana_ w 2018 roku.
W Iatach 2009-2014 zrealizowano w obszarach rewitalizacji 88 projektow na ia_czna_ kwote 305
102,83 tys. zi. W Iatach 2014- 2015 zrealizowano kolejnych 11 projektéw, z czego 7 w obszarze
srédmiescia, 2 w obszarach terenéw przemysiowych oraz po 1 w obszarze Labedy i Kopernik.
Projekty te dotyczyiy: usuwania azbestu, renowacji obiektéw i przestrzeni zabytkowych
i historycznych oraz rewitalizacji terenéw poprzemysiowych. La_czna wartoéé tych projektéw wynosi
853 296,34 zi.
W ostatnich Iatach Miasto Gliwice dozbroiio 2,33 ha terenow inwestycyjnych w strefie Nowych
Gliwic oraz uzbrojono 2 ha terenow na dawnym terenie Fabryki Drutu. W 2016 r. do GAPR
wniesiono aportem tereny dawnej Fabryki Drutu, a w konsekwencji spéika rozpoczeia zarza_dzanie
tymi terenami oraz dalsze ich rewitaiizowanie. Docelowo strefa zrewitalizowana obejmie tereny
0 powierzchni ok. 5 ha. W 2018 r. przy ulicy Sowiﬁskiego przygotowano teren pod produkcje
iusiugi o wielkosci okoio 6 ha (GTB Metropolis), a teren 0 wielkosci 4,7 ha przy ulicy
Wyczéikowskiego (teren KSSE) przygotowano i sprzedano pod inwestycje. Do koiﬁca 2018 roku
pozyskano zewnetrzne fundusze na realizacje 22 projektéw. Caikowita wartosé tych projektéw
wynosi ponad 132 min zi w tym pozyskana kwota dofinansowania to ponad 106 min zi. 21
projektéw uzyskaio wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa
Slqskiego na Iata 2014- 2020, lwramach Wojewédzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej. Dziaiania rewitaiizacyjne na terenie miasta prowadzone sa_ nadal. W roku
2020 planowane jest oddanie do u2ytkowania kolejnych 1400 m2 przestrzeni dla firm
technologicznych w PNT Technopark Gliwice. W nadchodzqcych Iatach na dawnych terenach
Fabryki Drutu zakiada sie zrewitalizowanie kilku obiektéw.“

4.6.2.

Analiza SWOT
Zasoby geologiczne
MOCNE STRONY
czynniki wewnetrzne

SLABE STRONY
czynniki wewnetrzne

dla srodowiska opracowane plany rewitalizacji miasta

powstawanie szkod gérniczych w infrastrukturze i
bUd0W"iCtWie
zagroienie dalszych osiadaﬁ i-III kategorii

SZANSE
czynniki zewnetrzne

ZAGROZENIA
czynniki zewnetrzne

Z8 Aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeri powierzchni ziemi dla terenu miasta Gliwice, wrzesieri
2020
Z9 pismo PGG nr 41/MD/BF/../20 z dnia 10 kwietnia 2020
3° pismo JSW.S.A. nr PDD.PS-K.KR.489—.../20 2 dnia 7 kwietnia 2020
31 Gliwicki Program Rewitalizacji do roku 2023-sprawozdanie z realizacji za rok 2018, 2019
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p°w“3k5Zan'e 5'3 terenow rek"eacY3"yCh na terenie
,
!T"asta_ _
,
w wyniku wykorzystania zrewitallzowanych terenow
poprzemysjowych

ograniczenia w budownictwie wynikaja_ce z zagroienia
powstania osiadari gérniczych
zuboienie terenéw

Zrédlo: opracowanie wlasne

4. 6.3.
Cele i zadania érodowiskowe z zakresu zasobéw geologicznych
W ustawie Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z péih. zm.) oraz ustawie z dnia
13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2019, poz.
1862 z péirﬁ. zm.) a takie w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.
U. z 2020, poz. 1064 z péin. zm.), dokonano regulacji dotyczqcych ochrony zasobow
srodowiskowych pod wzgledem szkod i odpowiedzialnosci za dzialania naprawcze, a takie ochrony

zléi kopalin, wéd podziemnych i innych skladnikéw srodowiska w zwia_zku z wykonywaniem prac
i robot geologicznych i wydobywaniem kopalin.
W ustawie tej rozstrzygnieto takie sprawe wiasnosci zic'>2 kopalin oraz uregulowano problem
ochrony zasobéw poprzez wymég ujmowania ich w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego oraz obowiqzek kompleksowego i racjonalnego wykorzystania kopalin.
Na obszarze miasta zlokalizowane sa14 zioia wegla kamiennego, 2 zloia metanu i 3 zloia surowcéw
ilastych. Na czesci zic'>2 eksploatacja zostala zaniechana, a czesé jest w trakcie eksploatacji.
Wydobycie zloi wegla kamiennego prowadzi do przeksztalceiﬁ powierzchni terenu.
Na terenie miasta zgodnie z opracowanym w 2012 roku ,,Programem Rewitalizacji obszarow
poprzemysiowych, powojskowych i popegeerowskich w miescie Gliwice" wytyczono 9 obszarow
poprzemysiowych, powojskowych oraz popegeerowskich oraz 4 zadania do realizacji.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Jastrzebska Spélke Weglowq S.A. oraz PGG S.A.
w ostatnich Iatach nie prowadzono prac rekultywacyjnych, nie sa_ takie podobne prace planowane
w kolejnych Iatach. 3333
Niezaleinie od tych dzialaﬁ JSW S.A. oraz PGG S.A. na bieiqco przyjmuje wnioski 0 powstalych
szkodach gérniczych i w miare moiliwosci je realizuja_ i wykonujq zabezpieczenia nowo
realizowanych obiektéw kubaturowych i infrastruktury technicznej.
Skrécona anaiiza SWOT wykazaia jako zagroienie zuboienie terenéw w zwiqzku z tym
w harmonogramie realizacji zadaﬁ wlasnych jako zadanie, ktore bedzie realizowane przez Miasto
Gliwice wpisano wspéldziaianie organéw koncesyjnych w celu ochrony rejonéw wystepowania
udokumentowanych zléi oraz eliminacja nielegalnego wydobycia poprzez system kontroli. Zadanie
to w niezmienionej formie zapisane jest takie jako zadanie monitorowane za ktore jednostka_
odpowiedzialnq sa_ organy nadzoru gérniczego.
Harmonogram zadaﬁ do realizacji w tym zakresie zawarto w tabelach 46, 47, 48.

II
4.6.4.
Wplyw zmian klimatu na gérnictwo, wrailiwosc
i adaptacja do
zmian
Zaklady gornicze ze wzgledu na zajmowana_ powierzchnie, zréinicowanie obiektow iurza_dzer'i
moga_ byé naraione na wplyw zmian klimatu, a przede wszystkim na zwiqzane 2 nimi dzialanie
niekorzystnych zjawisk klimatycznych takich jak silne wiatry i intensywne opady.
Ekstremalne zjawiska pogodowe (nawalne lub dlugotrwaie deszcze i porywiste wiatry) ju2 aktualnie
sprawiaja_ mniejsze lub wieksze problemy na obszarach zakladéw wydobywczych. Siuiby
odpowiedzialne za poszczegélne obszary funkcjonowania przedsiebiorstwa muszq zmagaé sie
z likwidacjq ich skutkow. Jesli prognozy zmian klimatu beda_ sie potwierdzaé, to problem bedzie
narastaé, a z utrudnieniami spowodowanymi nawalnymi deszczami lub huraganowymi wiatrami
sluiby zakiadowe zmagaé sie beda_ coraz czesciej.
Moina wytypowaé szereg prostych dzialaﬁ technicznych i organizacyjnych, ktére moina wdraiaé
w celu likwidacji utrudnieﬁ zwiqzanych z omawianymi zjawiskami. Istotnym elementem adaptacji
zakladéw gérniczych do zmian klimatu jest dostosowanie infrastruktury technicznej do

l

33 pismo PGG nr 41/MD/BF/../20 z dnia 10 kwietnia 2020
33 pismo JSW.S.A. nr PDD.PS-K.KR.489—.../20 z dnia 7 kwietnia 2020
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przewidywanego niekorzystnego oddzialywania intensywnych zjawisk pogodowych. W tym

zakresie zadania zwiqzane z adaptacjq powinny polegaé na usprawnieniu funkcjonowania
infrastruktury, 2 uwzglednieniem danego czynnika oraz jednoczesnym wytypowaniem dzialaiﬁ
alternatywnych i awaryjnych. Dzialania adaptacyjne powinny uwzgledniaé planowane inwestycje
(budowe nowych obiektéw i rozbudowe ju2 funkcjonuja_cych).
Ze wzgledu na zréinicowanq infrastrukture i trudnosci w jej inwentaryzacji przez podmioty
zewnetrzne, zaklady gérnicze we wlasnym zakresie mogq opracowaé plany dziaiarﬁ adaptacyjnych,
uwzgledniajqc najistotniejsze zagroienia. Poniewai sektor gérnictwa jest zwiqzany z innymi
sektorami i strukturami (gmina, powiat), zadania adaptacyjne moglyby zostaé podzielone na
zadania wlasne i koordynowane (udzial w finansowaniu). Wiele inicjatyw podejmowanych przez
zaklady wydobywcze oraz gminy gérnicze, pomimo ie nie mialy na celu adaptacji do zmian
klimatycznych, w rzeczywistosci sa_ przykladem przedsiewzieé noszqcych znamiona takich dzialaﬁ.
Przykladem moie byé rekultywacja zwalowisk odpadow powydobywczych, podczas ktorej
wykonuje sie zabezpieczenia skarp przed erozja_ wodnq i wietrzna_, reguluje gospodarke wodno-

sciekowq na obiekcie oraz wykonuje utwardzenia drog technicznych.“

3‘ Strategiczny Plan Adaptacji dla sektoréw i obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywq do
roku 2030 (SPA2020)
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4.7.

Gleby

W tabeli poniiej przedstawiono wybrane efekty realizacji dotychczasowego Programu ochrony
srodowiska w zakresie gleb.
Tabela 21 Wybrane efekty realizacji dotychczasowego POS
Cel zapisany w ,,Programie ochrony srodowiska dla Miasta Gliwice na Iata 2016-2020"
Racjonalna gospodarka zasobami glebowymi
Przeksztalcenie terenéw poprzemyslowych i zdegradowanych w mieécie zgodnie z wymaganiami
ekologicznymi oraz uwarunkowaniami spoleczno - ekonomicznymi

r

LP‘
, .
l
1
'

, .
l

Efekt ze

Zadania

Podjete dzialania

Przeprowadzenie badarﬁ
zanieczyszczer'1 gruntu i
wéd na terenach
poprzemyslowych
stwarzajqcych najwieksze

W ostatnich latach nie realizowano iadnych prac w tym
zakresie, nie poniesiono iadnych kosztéw.

zagroienie dla

wskainikiem

Nie wykonywano
dzialari

srodowiska i zdrowia
ludzi

Opracowanie Wykazu
potencjalnych

L

2.

historycznych
zanieczyszczeﬁ

powierzchni ziemi

W 2018 r. na potrzeby "Wykazu potencjalnych
historycznych zanieczyszczeﬁ powierzchni ziemi" miasta
Gliwice zlecilo stosowne opracowanie.

Wykaz jest, prowadzony przez Generalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska natomiast dane wprowadza
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska. Dysponentem

Wykonano
,,Identyﬂkacje..."

danych jest GDOS. Wartoéé zaméwienia to 41.118,90 zl.

Zrodio: opracowanie wlasne na podstawie danych o wykonanych dzialaniach na terenie miasta Gliwice

l

Zadania dotyczqce terenéw zdegradowanych w poprzednim Programie ochrony srodowiska zostaly
zaklasyﬁkowane do ochrony gleb, natomiast w aktualnym Programie zostana_ zapisane w czesci
dotyczqcej geologii, gérnictwa, gdyi degradacja terenow gléwnie jest zwiqzanq z gérnictwem.
Natomiast zadanie dotyczqce gleb w tym uiytkowanie rolniczego miasta zostanq zapisane w czesci
dotycza_cej ochrony gleb.
W tabeli poniiej zaprezentowano wskainiki, ktére daja_ obraz postepow w realizacji Programu
ochrony srodowiska, a takie pokazujq zmiany stanu srodowiska na terenie miasta.
Tabela 22 Wskainiki monitorowania realizacji dzialaﬁ w zakresie ochrony gleb
stan Wy]SClOWY
.. .
2°15
Stan aktualny
dk b k2019
d
h
(w_ przypadku braku danych (wwgyfoa 0: uaau :;(yc
wzieto pod uwagq 2014 rok)
"3 P2018) 9Q

L.p.

_ _
Wskazmk

1.

Powierzchnia gruntow rolnych

4 655

4 655

2.

Powierzchnia upraw wieloletnich

Dane tylko dla wojewédztwa

Dane tylko dla wojewédztwa

3.

Powierzchnia la_k i pastwisk

731

731

4.

Lqczna powierzchnia uiytkéw rolnych

5 568

5 568

Zrédlo: opracowanie wlasne na podstawie danych GUS

4. 7.1.
4.7.1.1.
l_.

Opis stanu obecnego
Gleby

Pod wzgledem glebowym Gliwice wykazuja_ male zréinicowanie. Generalnie pokrywa glebowa na
terenie miasta charakteryzuje sie sredniej jakosci przydatnosciq do produkcji rolnej. Pomimo tego
faktu ok. 50 % gruntow jest wykorzystywanych na cele uprawne lub zwiqzane z produkcjq rolniczq.
Pozostaia czesc terenu miasta wyiqczona z produkcji rolniczej jest silnie przeobraiona w wyniku
dzialalnosci czlowieka, sa_ to tzw. grunty antropogeniczne.

_¢
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4.7.1.2. Struktura uiytkowania terenu
Miasto Gliwice zajmuje powierzchnie 133,88 kmz, z czego 41,7% stanowiq uiytki rolne, a z tego
okolo 83,6% to grunty orne. Strukture uiytkowania gruntow zestawiono w tabeli poniiej.
Tabela 23 Szczegolowe zestawienie uiytkowania powierzchni miasta
Wyszczegélnienie

Powierzchnia [ha]

Udzial [%]

powierzchnia ogélem

13388

100,00

powierzchnia la_dowa

13220

98,75

uiytki rolne razem

ssss

41,59

uiytki rolne — grunty orne

4655

83,60

25

0,19

uiytki rolne - la_ki trwale

453

3,38

uiytki rolne - pastwiska trwale

278

2,08

uiytki rolne - grunty rolne zabudowane

115

0,86

uzytki rolne — grunty pod stawami

2

0,01

uiytki rolne - grunty pod rowami

40

0,30

grunty lesne oraz zadrzewione i zakrzewione razem

1547

11,56

grunty lesne oraz zadrzewione i zakrzewione - lasy

1524

98,51

23

0,17

grunty pod wodami razem

168

1,25

grunty pod wodami powierzchniowymi piynqcymi

123

73,21

grunty pod wodami powierzchniowymi stoja_cymi

45

0,34

grunty zabudowane i zurbanizowane razem

5960

44,52

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny mieszkaniowe

1410

23,66

grunty zabudowane i zurbanizowane — tereny przemysiowe

1154

8,62

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny inne zabudowane

1114

8,32

140

1,05

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny rekreacji i wypoczynku

501

3,74

grunty zabudowane i zurbanizowane — tereny komunikacyjne - drogi

1216

9,08

300

2,24

125

0,93

uiytki rolne - sady

grunty lesne oraz zadrzewione i zakrzewione - grunty zadrzewione i
zakrzewione

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny zurbanizowane

niezabudowane

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne kolejowe
grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - inne

O

0,00

grunty rolne - nieuiytki

125

0,93

tereny réine

20

0,15

grunty zabudowane i zurbanizowane - uiytki kopalne

irédloz stat.gov.pl (dostep 27.04.2020)

Porownuja_c przedstawione powyiej dane do danych z lat 2010-2015 moina stwierdzic lZ
nieznacznie zmniejszyia sie przez ostanie 10 lat struktura terenéw ufzytkowanych rolniczo na
korzysé terenéw zurbanizowanych i zabudowanych.
Powierzchnia uiytkéw rolnych wedlug danych GUS w latach 2014-2017 zmniejszyla sie o ponad
1330 ha, to jest o ponad 20%.
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Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sprawozdaniach RRW-11 wylqczono z produkcji
rolniczej tereny o powierzchni:

o
o

w roku 2017 - 81 ha,
w roku 2018 - 27 ha,

o

w roku 2019 - 19 ha.

F
4.7.1.3.
Rolnictwo
Na terenie miasta dominujq gleby bielicowe i pseudobielicowe, utworzone z glin i piaskéw
zwalowych pochodzenia lodowcowego oraz z piaskéw fluwioglacjalnych w wiekszosci sq to gleby

r
l
4

{ .
l

[ .
l
1

v
l

naleiqce do III i IV klasy bonitacyjnej. Pod wzgledem rolniczej przydatnosci gleb dominujq
kompleksy: pszenny dobry, Zytnio bardzo dobry oraz na niewielkich powierzchniach kompleksy
zboiowo - pastewne mocne.
Tereny rolnicze wystepujq giéwnie pomiedzy terenami zurbanizowanymi gléwnie w postaci
niewielkich obszaréw lub nawet pojedynczych dzialek rolnych pomiedzy poszczegolnymi
jednostkami osadniczymi.
»
Gleby o najwiekszej przydatnosci rolniczej wystepujqce w zwartych kompleksach zlokalizowane sq
w poludniowej czesci miasta (w Bojkowie, Ostropie i Wéjtowej Wsi). Kompleksy uiytkéw rolnych
wraz zadrzewieniami srédpolnymi, na ktorych prowadzona jest produkcja rolna, grupujq sie
w nastepujqcych rejonach miasta:
- pélnocna i poludniowa czesé Bojkowa,
- poludniowa czesé Wotowej Wsi i Sikornika,
~ poludniowa i pélnocna czesé Ostropy,
~ poludniowa i zachodnia czesé Brzezinki,
o poludniowa czeéé Starych Gliwic,
- zachodnia czesé Labedy Niepaszyce,
o pélnocna i poludniowa czesé Czechowic.33
Na podstawie ,,Analizy struktury wlasnosci i sposobu u2ytkowania gruntow w wojewédztwie slqskim
w 2019 roku” opracowanej przez Urzqd Marszalkowski Wojewédztwa Slqskiego Wydzial Geodezji,
Kartografii iGospodarki Nieruchomosciami okreslono, i2 udzial gruntow rolnych uiytkowanych
przez osoby fizyczne w gospodarstwach w ogolnej powierzchni miasta wynosi 23-43%, co
zobrazowano na mapie poni2ej.

f .

33 Program ochrony sirodowiska dla miasta Gliwice na Iata 2016 - 2020, 2016
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Rysunek 22 Powierzchnia uiytkow rolnych na terenie poszczegélnych jednostek samorzqdowych na obszarze wojewédztwa
slqskiego
Zrédloz ,,Analiza struktury wlasnoéci i sposobu uiytkowania gruntow w wojewédztwie élqskim w 2019 roku” opracowana
przez Urzqd Marszalkowski Wojewédztwa Slqskiego Wydzial Geodezji, Kartograﬁi i Gospodarki Nieruchomoéciami.

Wedlug danych zamieszczonych w przytoczonej analizie udziai gruntow uiytkowanych rolniczo
naleiqcych do oséb ﬁzycznych na terenie miasta wynosi w granicach 11-30% powierzchni miasta.
Ostatni Spis Rolny zostai przeprowadzony w 2010 roku. Aktualnie w 2020 roku przeprowadzany
jest nowy spis. Niemniej jednak w chwili obecnej najnowsze dostepne dane obejmujq rok 2010.
Na terenie miasta zarejestrowaqe byly (wedlug danych Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2010
roku) 722 gospodarstwa rolne. Srednia powierzchnia gospodarstwa wynosila okoio 5,17 ha.
Obszar miasta Gliwice obejmuje swym zasiegiem Agencja Restru|<turyzacji i Modernizacji
w Czestochowie, prowadzi ona rejestry producentéw rolnych, posiadaczy zwierzqt gospodarskich
oraz platnosci rolno-srodowiskowych i rolno-érodowiskowo-klimatycznych.
Zgodnie z udostepnionymi danymi w okresie 2017-2019 na terenie miasta zarejestrowanych by+o:
- w 2017 roku - 344 producentéw rolnych (zamieszkujqcych miasto),
o w 2018 roku - 344 producentéw rolnych,
- w 2019 roku - 349 producentéw rolnych.
Poréwnujqc te dane do 2010 roku (okres Spisu Rolnego 722 gospodarstwa w tym funkcjonujqcych
501 gospodarstw) moina stwierdzié ii skala produkcji rolniczej zmniejszyia sie prawie 0 polowe.
Niewielka jest takie skala ilosci wnioskéw 0 platnosci w ostatnich latach 2017-2019 zloiono jeden
wniosek na Wariant 1.1-Zréwnowaiony sposéb gospodarowania na powierzchni 14 ha. Agencja
wyplacila jednemu rolnikowi platnosé w kwocie 5,04 tys. zl.
Wedlug zgloszer'i dokonywanych przez posiadaczy zwierzqt gospodarczych na terenie Gliwic wedlug
danych na koniec marca 2020 roku hodowanych jest:
o 628 sztuk bydla (na koniec 2018 roku bylo 687)
- 12 sztuk owiec (na koniec 2018 roku bylo 8),
o 21 sztuki kéz (na koniec 2018 roku byio 17)’
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1489 sztuk trzody chlewnej (na koniec 2018 roku bylo 2512)36,
12 sztuk koni37.

Ilosci zwierzqt du2ych (trzoda chlewna) zmniejszajq sie na korzysé zwierzqt mniejszych, na ktérych
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produkty jest wiekszy popyt (kozy, owce).
Teren miasta obejmuje swoim dzialaniem tak2e Powiatowy Zespol Doradztwa Rolniczego Gliwicach,
ktéry okresowo przeprowadza konsultacje oraz okresowe bezplatne i platne szkolenia dla

zainteresowanych rolnikéw 2 terenu miasta oraz powiatu gliwickiego. Szkolenia majq na celu
zwiekszenie swiadomosci rolnikéw skladajqcych wnioski o doplaty bezposrednie w zakresie
wymogéw dotyczqcych ochrony srodowiska, dobrostanu zwierzqt i kolejnych nowych wymogéw.
Powiatowy Zespél Doradztwa Rolniczego Gliwicach nie wykonuje badarﬁ produkcji rolniczej, nie
prowadzi dzialar'1 w zakresie zbierania i gromadzenia danych statystycznych dotyczqcych aktualnej
powierzchni terenéw rolniczych ani nie prowadzi 2estawier'1 udzielonych konsultacji w urzedach
miast i gmin.

Po analizie aktualnego stanu, mo2na zaobserwowaé, i2 u2ytkowanie rolnicze na obszarze miasta
jest adekwatne do istniejqcych warunkéw takie glebowych. Widaé tendencje do zmniejszania
powierzchni gruntow rolnych, zmniejszania sie iloéci aktywnych producentéw rolniczych oraz
zanikajqcq tendencje skiadania wnioskéw o plratnosci rolno-srodowiskowo-klimatyczne.
Na terenie miasta Wojewédzki Inspektorat Ochrony Roslin i Nasiennictwa w Katowicach prowadzi
kontrole gospodarstw rolnych pod kqtem materialu siewnego, szkélkarskiego oraz szkodnikéw,
patogenéw i organizméw kwarantannowych. W ostatnich latach 2017-2019 WIORiN przeprowadzil
42 kontrole (w 2017 - 21 kontroli, w 2018 roku 11 kontroli, w 2019 roku 10 kontroli) materiaiu
siewnego, w trakcie ktérych nie stwierdzono nieprawidlowosci.
W zakresie sprawdzenia wystepowania gatunkéw kwarantannowych nie stwierdzono ich
wystepowania. Na te okolicznosé przeprowadzono w okresie 2017-2019 128 kontroli.
Podczas 449
obserwacji
fitosanitarnych
pod
kqtem
wystepowania organizméw
niekwarantannowych na 4 gatunkach roslin uprawnych stwierdzono wystepowanie 15 gatunkéw
szkodliwych w tym:
o na kukurydzy - omacnica prosowianka, fruzarioza kolb,
- na ziemniaku - stonka ziemniaczana, zaraz ziemniaka,
o pszenica ozima - mqczniak prawdziwy zbé2, rdza brunatna, septorioza plew, mszyca
czeremchowo-zbo2owa, szczypionki, rolnice, slimaki nagie, fruzarioza kloséw,
o na rzepaku ozimym: chowacz czterozebny, chowacz podobnik, siodyszek rzepakowy.
Ponadto na terenie miasta Gliwice w latach 2017-2019 wykonano 7 kontroli skiadowania
i przemieszczania srodkéw ochrony roslin oraz 5 kontroli w miejscach, gdzie mégl byé prowadzony
nielegalny obrét srodkami ochrony roslin (targowisko miejskie, kwiaciarnie). W toku kontroli nie
stwierdzono nieprawidlowosci.
W analizowanym czasie przeprowadzono tak2e 51 kontroli stosowania srodkéw ochrony roslin na
terenie miasta Gliwice w tym:
o w 2017 roku przeprowadzono 17 kontroli - stwierdzono w dwéch przypadkach
nieprawidlowosci polegajqce na u2yciu srodka ochrony roslin bez wymaganego
zaswiadczenia 0 ukorﬁczeniu szkolenia w zakresie stosowania srodkéw ochrony roslin
metodq fumigacji;
- w 2018 roku przeprowadzono 20 kontroli bez nieprawidlowosci;
~ w 2019 roku przeprowadzono 14 kontroli bez nieprawidlowosci.
W trakcie dzialaﬁ kontrolnych WIORIN sprawdzono pozostalosci srodkéw ochrony roslin w plodach
rolnych, w roku 2017 2 pobraniem jednej prébki nie stwierdzajqc pozostaiosci srodkéw ochrony
roslin powy2ej najwyiszych dopuszczalnych pozioméw (NDP) okreslonych w przepisach Unii
Europejskiej oraz substancji aktywnych, niedopuszczonych do stosowania w danej uprawie.38

I

L

l

L

3‘ dane ARIMR pismo nr 5tIP12. 0163.13.2020.LZ 2 dnia 30. 03.2020r.
37 dane Po/skiego Zwiqzku Hodowcéw Koni (konie rolnicze ikonie wierzchowe bedqce w prywatnych rekach), dane na koniec
201 7 roku
33 dane WIORiN, pismo nr WI.021.10.2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r.

L.
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4.7.1.4.
Badania gleb
W 1992 r. na zlecenie Urzedu Miasta w Gliwicach, Stacja Chemiczno Rolnicza w Gliwicach dokonala
kompleksowej oceny stopnia zanieczyszczenia u2ytk6w rolnych. W prébach okreslono skkad
mechaniczny, préchnice, odczyn pH, zasobnosé w: fosfor, potas, magnez, zawartosé metali
cie2kich
oraz globalnq aktywnosé beta. Analiza wykazala i2:
- 55% gleb jest typu cie2kiego — IV kategoria agronomiczna,
- 30% typu sredniego — III kategoria agronomiczna,
- pozostale 15% stanowiq gleby lekkie i bardzo lekkie (I i II kategoria agronomiczna).
Ponadto wykazano, 2e ok. 91% badanych gleb ma odczyn kwasny oraz stwierdzono zawartosé
préchnicy typowej dla gleb mineralnych.”
W kolejnych latach nie dokonywano porownawczych badar'1 jakosci gleb i zawartosci w nich metali
cie2kich.
Od 2015 roku dziala program "Grunt to wied2a", jest to ogolnopolski, bezplatny program badar'1
pH gleb oraz zasobnosci w skladniki od2ywc2e, w tym na kwasowosé oraz zawartosé fosforu, potasu
i magnezu, jednoczesnie rolnicy we wlasnym zakresie zlecajq gléwnie pod kqtem ustalania dawek
nawoienia badania gleb na pH i zawartosé skladnikéw mineralnych.
Rolnicy majq moiliwosé tak2e zlecenia wykonania badar'i gleb na wlasny koszt w Okregowej Stacji
Chemiczno-Rolniczej Gliwicach. Najczesciej takie badania wykonywane sq w celu ustalania dawek
nawo2enia. Wedlug danych Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach w latach 2017-2019
na terenie miasta Gliwice przebadano grunty orne i u2ytki zielone w 100 gospodarstwach na lqcznej
powierzchni 674,53 ha. Na te okolicznosé pobrano 401 prébek glebowych, w tym:
- 2 dzielnicy Bojkéw 81 prébek 2 15 gospodarstw,
o 2 Czechowic 6 prébek 2 1 gospodarstwa,
o 2 Gliwic 177 prébek 2 57 gospodarstw,
o 2 dzielnicy Ostropa 107 prébek z 17 gospodarstw,
o 2 Wilczego Gardla 1 prébka z 1 gospodarstwa,
o z Wojtowej Wsi 16 prébek 2 5 gospodarstw.
Wyniki badaﬁ okreslila kategorie agronomicznq badanych gleb:
- 5% gleby bardzo lekkie,
- 17% gleby lekkie,
- 41% gleby érednie,
- 34% gleby cie2kie,
- 3% gleby organiczne.
Wyniki badaﬁ na kwasowosé potwierdziiy badania wykonywane w przednich latach.
Badania wykazaly i2:
- 19% badanych gleb ma odczyn bardzo kwaény,
o 26% badanych gleb ma odczyn kwasny,
- 41% badanych gleb ma odczyn lekko kwasny,
- czyli kwasne gleby to 87% badanych prébek.
Tylko 13% badanych gleb ma odczyn obojetny, i 1% odczyn zasadowy. Wynikiem czego okreslono
potrzeby wapnowania jako:
o
o
o

konieczne — 32%,
potrzebne — 17%,
wskazane — 20%,

o

ograniczone — 13%.
zbedne — 18%.

33 Program ochrony srodowiska dla miasta Gliwice na Iata 2016 - 2020, 2016
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T.

Konsekwencjq zakwaszenia gleb jest tak2e wieksza absorpcja metali cie2kich. W ramach badaiﬁ
gleb okreslono tak2e zasobnosé gleb w fosfor, potas i magnez. Fosfor poprawia ukorzenianie sie
roslin i aktywnosé biologicznq gleby, powodujqc lepsze wykorzystanie innych skiadnikéw.“° Badane
gleby wykazaly w 48% niskqi bardzo niskq zawartosé fosforu. Jednq 2 kluczowych funkcji potasu
jest jego odpowiedzialnosé 2a gospodarke wodnq rosliny.“
Badania na terenie miasta wskazywaly na bardzo niskqi niskq zawartosé potasu (30% prébek).
Wynikiem czego rosliny majq uposledzony mechanizm obronny przez niedobor wody oraz
zwiekszonq wra2liwosé na przymrozki. 53% gleb wykazalo wysokq i bardzo wysokq zawartosé

magnezu. Magnez pobudza rozwéj systemu korzeniowego i aktywuje procesy odpowiedzialne za
pobieranie skladnikéw mineralnych 2 gleby. Ponadto, jego zawartoéé wplywa w istotny sposéb
na kondycje, odpornosé i rozwéj roslin.“
Zasadnym rozwianiem 2 punktu rolniczego jest informowanie rolnikéw 0 potrzebach wapnowania
gleb oraz promowanie badaﬁ gleb na poziom pH.
Natomiast 2 punktu zawartosci metali cie2kich w glebach, ktorych gléwnq przyczynq jest
zanieczyszczenie powietrza wa2nym dzialaniem, ktére realizowane ju2 jest od wielu lat na terenie
miasta to promowanie i dotowanie wymiany niskosprawnych urzqdzeiﬁ grzewczych oraz kontrole
mieszkaiﬁcéw w zakresie spalania odpadéw i niskiej jakosci paliw.

4.7.2.

Analiza SWOT
Gleby

MOCNE STRONY
czynniki wewnetrzne

SLABE STRONY
czynniki wewnetrzne

53% gleb wykazalo wysokq i bardzo wysokq zawartoéé

kwaéne gleby to 87% badanych prébek

0139092“
brak znaczqcych patogenéw i szkodnikow

zdegradowane tereny
brak odg¢my¢h badari gleb

SZANSE

ZAGROZENIA

czynniki zewnetrzne

czynniki zewnetrzne

nowy spis Rolny w 2020 roku da obraz stanu rolnictwo
miasta

zmniejszajqce sie znaczenie rolnictwa

m°i"W°§<5 |<°FZY$'Iania Z Pofad W PZDR i ARIMR

zwiekszajqcy sie poziom metali cieikich w glebach

prowadzone i dalsze planowane dzialania rewitaiizacyjne
Zrédlo: opracowanie w/asne

4.7. 3.
Cele i zadania érodo wiskowe z zakresu ochrony gleb
W celu ekonomicznej i ekologicznej racjonalizacji wykorzystania gleb nale2y dq2yé do ograniczania
wykorzystania dobrej jakosci gleb w sposéb niezgodny 2 ich walorami przyrodniczymi,
dostosowania formy zagospodarowania do naturalnego potencjalu gleb, rozwoju ekologicznej
produkcji rolniczej lub odpowiedniej zmiany upraw na glebach zanieczyszczonych. Gleby miasta
Gliwice wykazujq bardzo siabe wartosci sorpcyjne, du2y odsetek badanych gleb wykazuje kwasny
odczyn, i nieprawidiowe zawartosci skiadnikéw mineralnych. Zauwa2a sie zwiekszanie powierzchni
wyliqczanej 2 produkcji rolniczej. Poréwnujqc aktualne dane rolnicze mo2na jednoznacznie
stwierdzié, i2 rolnictwo na terenie miasta ma coraz mniejsze znacznie a zainteresowanie produkcja,
doradztwem zmniejsza sie.

Na terenie miasta prowadzone sq kontrole pH i zawartosci NPK (azotu, fosforu i potasu) w glebach
na indywidulane zlecenia rolnikéw, a w ramach 2adar’1 Wojewédzkiego Inspektoratu Ochrony Roslin
i

Nasiennictwa

kontrole

materialu

siewnego,

czy szkélkarskiego,

a

tak2e organizméw

kwarantannowych.
Na terenie gminy okresowo prowadzone sq kontrole dotyczqce stanu zanieczyszczenia srodkami
ochrony roslin gleb, materialu siewnego, czy szkélkarskiego, a tak2e organizméw
kwarantannowych. W zwiqzku 2 tym w harmonogramach zadarﬁ zapisano i2 dzialania te bedq
4° https://na wozy.eu/grunt—to-wied2a/baza-wiedzy-gtw/odczyn-ph/2a wartosc-pzzyswajaInego-magnezu—i-ph-gleb.html (dostep
10.04.2020)

4‘ https://nawozy.eu/grunt-to-wied2a/baza-wiedzy-gtw/odczyn-ph/2awartosc-przyswajalnego-magnezu-i-ph-g/eb.html (dostep

10. 04.2020)

l

42 artykul 2e strony: Niedobér magnezu u roslin - sprawdi nawozy magnezowe I POLIFOSKA (https://po/ifoska.pI/porady/177)
(dostep 6.05.2020)
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realizowane w dalszym ciqgu jako kontynuacja. W ramach dzialalnosci kontrolnej Gléwny
Inspektorat Ochrony Srodowiska bedzie prowadzil jako kontynuacja badania gleb ornych,
aW0jewéd2ki

Inspektorat

Ochrony

Roslin

i

Nasiennictwa

bedzie

wykonywal

kontrole

zanieczyszczenia plodéw rolnych srodkami ochrony roslin. Zadania te finansowane bedq ze
srodkéw wlasnych GIOS oraz WIORiN.
Cennym dzialaniem, przyczyniajqcym sie do zwiekszenia swiadomosci ekologicznej i rolniczej, jest

organizacja spotkari informacyjnych, konkurséw, szkoleﬁ i akcji informacyjnych poiqczonych
2 praktycznymi zajeciami dla rolnikéw, zainteresowanych produkcjq rolnq a tak2e wlascicieli
gospodarstw predestynujqcych do agroturystycznych. Dzialania przy wspéludziale 2 powiatem
przeprowadzane przez Zespél Doradztwa Rolniczego oraz Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa finansowane 2 ich wlasnych srodkow finansowych.

W harmonogramie realizacji zadaiﬁ wlasnych dla Prezydenta Miasta Gliwice zapisano zadanie
wynikajqce 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1219 2 pé2n. zm., art.
101d). Jest to zadanie dotyczqce identyfikacji potencjalnych historycznych 2aniec2ys2c2er'\
powierzchni ziemi. Zadanie to powinien realizowaé wkasciciel terenu. W razie potrzeby prezydent
sporzqdza wykaz potencjalnych historycznych 2anieczyszc2er'i powierzchni ziemi, a tak2e prowadzi
badania gruntu i wéd na terenach poprzemyslowych stwarzajqcych najwieksze 2agro2enie dla
srodkéw i zdrowia ludzi. Zadanie to realizowane bedzie w razie koniecznosci przez prezydenta,
przedsiebiorcow lub wiascicieli gruntéw. Koszty realizacji tych 2adar'\ bedq po stronie Miasta,
przedsiebiorcow oraz wlascicieli gruntow 2 udzialem funduszy unijnych.
Na terenie miasta sq tak2e tereny zdegradowane i przeksztaicone, szczegélnie przez eksploatacje
kopalin. Analiza SWOT wykazala, i2 2agro2eniem dla terenéw rolniczych jest ich czesciowe
zubo2enie. W zwiqzku 2 tym w harmonogramie zapisano tak2e zadania dotyczqce terenéw
przemyslowych, jest to, miedzy innymi aktualizacja danych o lokalizacji i powierzchni, a tak2e
rewitalizacja irekultywacja obszaréw. Zadania te realizowaio bedzie Wojewédztwo Slqskie w odniesieniu do aktualizowania bazy danych oraz gminy, wlasciciele terenow i przedsiebiorcy
wladajqcy powierzchniq ziemi — w odniesieniu do rekultywacji i rewitalizacji
Harmonogram zadaﬁ do realizacji w tym zakresie zawarto w tabelach 49, 50, 51.
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4.8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu
odpadéw
W tabeli poni2ej przedstawiono wybrane efekty realizacji dotychczasowego Programu ochrony
srodowiska w zakresie gospodarki odpadami.
Tabela 24 Wybrane efekty realizacji dotychczasowego POS

l..

Cel zapisany w ,,Programie ochrony srodowiska dla Miasta Gliwice na Iata 2016-2020"
Racjonalna gospodarka odpadami
Gospodarowanie odpadami innymi ni2 komunalne
L.p.

Planowane zadania

Efekt ze
wskainikiem

Podjete dzialania
W ramach obslugi systemu gospodarowania
odpadami corocznie prowadzony jest odbiér
i zagospodarowanie odpadow 2 nieruchomosci
zamieszkalych
na
terenie
miasta
oraz
finansowana jest dzialalnosé punktu selektywnej
zbiérki odpadow.
Zgodnie 2 terminami corocznie wykonywane sq

sprawozdania z gospodarowania odpadami oraz
I
l

Analizy

Obsluga systemu
gospodarowania odpadami

l

1.

komunalnymi, w tym odbiér i
zagospodarowanie odpadow

komunalnych z terenu miasta
oraz funkcjonowanie PSZOK

l

stanu

gospodarki

odpadami

komunalnymi.
Z Analiz stanu gospodarki odpadami za Iata 20172019 wynika, 2e miasto Gliwice zapewnia
realizacje zadari
ustawowych
w zakresie
zagospodarowania
odpadow
komunalnych
poprzez odbiér i zagospodarowanie odpadow
komunalnych wytworzonych na terenie miasta.
W
latach
2017-2019
corocznie
roku
ewidencjonowane sq dzikie wysypiska, w 2017
roku byio ich ponad 340, a dwa Iata péiniej ju2
61. Ka2dego roku Miasto usuwa odpady 2 miejsc
do tego celu nieprzeznaczonych.
Prezydent Miasta w razie potrzeby wydaje
pozwolenia na wytwarzanie odpadow, zezwolenia
na prowadzenie odzysku, unieszkodliwiania,
zbierania lub transport odpadow.

Miasto sprawnie
prowadzi gospodarke

odpadami
komunalnymi

Systemem objeto na koniec 2017 roku 14 570
nieruchomosci zamieszkalych, zczego 85%
prowadziio selektywnq zbiérke odpadow. W
r

przypadku 23 nieruchomosci, na ktére nie zostala
2lo2ona deklaracja przeprowadzone zostaly
czynnoéci wyjasniajqce.
Na koniec 2018 roku system objql 14592

nieruchomoéci
l

2.

3_
_1

Udzial miasta w realizacji
regionalnego systemu
gospodarki odpadami
komunalnymi

zamieszkalych, 2 czego 99% prowadzilo
selektywnq zbiérke odpadow. W przypadku 45
nieruchomosci, na ktére nie zostala 2lo2ona
deklaracja
prowadzone
byly
czynnosci
wyjasniajqce.
Systemem objeto na koniec 2019 roku 14692
nieruchomosci
zamieszkalych, 2 czego 95,% prowadzi
selektywnq zbiérke odpadow. W przypadku 48
nieruchomosci, na ktére nie zostala 2lo2ona
deklaracja prowadzone sq aktualnie czynnosci
wyjasniajqce.

Selektywne zbieranie odpadow
komunalnych ulegajqcych
biodegradacji i w konsekwencji
zmniejszenie ich ilosci
unieszkodliwianych poprzez
skladowanie, tak aby w 2020 r.
nie bylo skladowanych wiecej
ni2 35% masy tych odpadéw

Zgodnie 2 danymi zamieszczonymi w Analizie
gospodarki odpadami za 2017 rok poziom
masy zeskladowanych odpadow komunalnych
ulegajqcych biodegradacji wynosil 31%, 2
dopuszczalny poziom w 2017 roku to 40%.
Wzwiqzku 2 tym wymagany poziom zostal
osiqgniety.
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wytworzonych na terenie
miasta w 1995 r.

4.

Selektywne zbieranie i w
konsekwencji przygotowanie do
ponownego wykorzystania i
recyklingu materialéw
odpadowych, takich jak papier,
metal, tworzywa sztuczne i
szklo na poziomie minimum
50% ich wytwarzanych ilosci
do 2020 r.

Osiqgniecie poziomu

5.

selektywnego zbierania
2u2ytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego pochodzqcego
2 gospodarstw domowych, w
wysokosci co najmniej 4
kg/mieszkaﬁca/rok

W 2018 roku miasto osiqgnelo 12% poziomu
ograniczenia masy odpadow komunalnych
ulegajqcych biodegradacji kierowanych do
skladowania. Dopuszczalny poziom dla 2018 roku
to 40%. W zwiqzku 2 tym poziom zostai
osiqgniety.
W 2017 roku miasto osiqgnelo 26,5% poziomu
recyklingu, przygotowania do ponownego u2ycia
frakcji odpadow komunalnych takich jak papier,
metal, tworzywa sztuczne i szklo. Wymagany
poziom dla 2017 roku to 20%. W zwiqzku 2 tym
poziom zostal osiqgniety.
W 2018 roku miasto osiqgnelo 39% poziomu
recyklingu, przygotowania do ponownego u2ycia
frakcji odpadéw komunalnych takich jak papier,
metal, tworzywa sztuczne i szklo. Wymagany
poziom dla 2018 roku to 30%. W zwiqzku 2 tym
poziom zostal osiqgniety.

Poziomy sq osiqgane

Wedlug danych zamieszczonych w ,,Anali2ach
gospodarki odpadami na terenie miasta Gliwice"
w latach 2017, 2018 i 2019 mies2kar'1cy majq
moiliwosé we wlasnym zakresie dostarczaé
odpadow typu ZSEE do PSZOK-u prowadzonego
przez
spélke
miejskq
Przedsiebiorstwo
Skladowania i Utylizacji Odpadéw Komunalnych
Sp. 2 o.o. 2 siedzibq w Gliwicach zlokalizowanego
przy ulicy Rybnickiej - przy skladowisku odpadéw

komunalnych.
Jednoczesnie

na

terenie

miasta

Miasto Gliwice nie
osiqgnelo poziomu

w poszczegélnych dzielnicach organizowano
mobilne zbiérki elektrosmieci.
- w 2017 roku zebrano 27,8 Mg - tj okolo 0,15
kg/mieszkarica
- w 2018 roku zebrano 38,38 Mg - tj okoio
0,22 kg/mieszkarﬁca.
- w 2019 roku zebrano 66,193 Mg - tj okolo
0,4 kg/mieszkarica.
W 2019 roku zlecono wykonanie ,,Programu
usuwania

materiakﬁw

zawierajqcych

azbestu

z terenu Miasta Gliwice” wraz 2 poprzedzajqcq go
Osiqganie celéw okreslonych
6.

w ,,Programie usuwania

wyrobéw azbestowych z terenu
miasta Gliwice"

inwentaryzacjq obiektéw budowlanych w ktérych
sq
wykorzystywane
wyroby
a2bestowocementowe.
Dane
2
przeprowadzonej
inwentaryzacji byly wprowadzone do Bazy
Azbestowej.
Zgodnie 2 danymi na koniec 2020 roku
zamieszczonymi w Bazie azbestowej na terenie
miasta jest 4 422,002 Mg wyrobéw zawierajqcych
azbest. W latach 2017-2019 usunieto 2 terenu
miasta Gliwice okolo 351 Mg wyrobéw
zawierajqcych azbest. Demonta2 tych wyrobéw
nie byl dofina nsowywany 2e srodkéw Miasta.

Zadania sq

realizowane.
Brak doﬁnansowaﬁ dla
mieszkaricéw w tym

zakresie

W punkcie Selektywnej Zbiérki Odpadéw
Komunalnych od poczqtku 2020 roku rozszerzono
katalog odpadéw, ktére sq przyjmowane od

mieszkaﬁcéw
w
ramach
gospodarowanie odpadami.

7.

y

Podniesienie efektywnosci
selektywnego zbierania
odpadow niebezpiecznych
wydzielonych 2e strumienia
odpadow komunalnych

opiaty

za

Dodatkowe odpady przyjmowane na PSZOK to:
przeterminowaneleki,
opakowania
zawierajqce
substancje
niebezpieczne,
v
odpady niekwaliﬁkujqce sie do odpadow
medycznych powstalych w gospodarstwie
domowym
w
wyniku
przyjmowania
produktéw leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia
monitoringu
poziomu
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substancji we krwi, w szczegélnosci igly
i strzykawki,
tekstylia i od2ie2.

-

Miasto Gliwice corocznie wykonuje sprawozdanie
2 gospodarowania odpadami komunalnymi
i
Analize
stanu
gospodarki
odpadami
komunalnymi. Dokumenty zamieszczane sq
wBiuletynie Informacji Publicznej w zakladce
,,Uslugi komunalne, dzialalnosé gospodarc2a".
Prowadzenie kontroli przedsiebiorcéw w zakresie
przestrzegania
obowiqzkéw
zwiqzanych
2 gospodarkq odpadami Miasto corocznie
kontroluje przedsiebiorcow, wynikiem czego:
w 2017 roku wydano:
~ 3
decyzje
w
sprawach
zwiqzanych
2 opré2nianiem zbiornikéw bezodplywowych i
transportem nieczystosci cieklych na terenie
miasta,
- 1 decyzje nakladajqcq na przedsiebiorce kare
2a nieterminowe 2lo2enie sprawozdania

4

v
l

kwartalnego.
-

8.

wojewédzkiego PGO

wykreslen
2
odbierajqcych

rejestru
odpady

komunalne.

Realizacja pozostalych zadan

w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi,
zawartych w harmonogramie

dokonano
3
przedsiebiorcéw

Zadania w zakresie
gospodarki odpadami
sq na bie2qco
realizowane

w 2018 roku wydano:
v decyzji
w
sprawach
zwiqzanych
z opré2nianiem zbiornikéw bezodplywowych

-

i transportem nieczystoéci cieklych,
2 decyzje nakladajqce na przedsiebiorce kare
za nieosiqgniecie poziomu
recyklingu

-

odpadow,
wpisano 4
2 rejestru.

i

wykreslono

2

podmioty

w 2019 roku przeprowadzono:
- 54 kontroli przedsiebiorcéw (nieruchomosci
niezamieszkalych),

-

49

kontroli

posesji

(nieruchomosci

zamieszkalych),

-

skierowano 2 wnioski o ukaranie do Sqdu
Rejonowego w Gliwicach,

-

nalo2ono 20 grzywien w drodze mandatu
karnego,
ud2ielono31pouczer'1,
ujawniono
11
czynéw
zabronionych
zwiqzanych 2 gospodarkq nieczystoéciami
cieklym i zastosowano srodki przewidziane
przepisami prawa.

0
~
v

irédlo: opracowanie wlasne na podstawie danych o wykonanych dzialaniach na terenie miasta Gliwice

W tabeli poni2ej zaprezentowano wska2niki I ktére dajq obraz postepéw w realizacji Programu
:1
ochrony srodowiska, a tak2e pokazujq zmiany stanu srodowiska na terenie miasta. Czesc
wska2nikow zostala zaczerpnieta 2 Programu ochrony srodowiska dla Wojewédztwa Slqskiego do
rr
roku 2019 2 uwzglednieniem perspektywy do roku 2024, a czesc
2 Polityki Ekologicznej Par'istwa
2030 - strategii rozwoju w obszarze srodowiska i gospodarki wodnej.
Tabela 25 Wska2niki monitorowania realizacji d2ialar'i w zakresie gospodarki odpadami
L.p.

Wskainik

stan WYJSCIOWY
., .
2°14
Stan aktualny 2019
(w przypadku braku danych da|£“:::':g?at€ku°|:|r::v:
wz|eto pod uwage 2015 rok)

1'

Masa odebranych odpadow komunalnych ogélem [Mg]

92 875

y

rokezofs)

9%

79 289

,_.
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2
3

.

Masa odpadow komunalnych zebranych
Saektywme
[Mg]

'

zmieszane odpady komunalne [Mg]

Masa odpadow komunalnych odebranych jako

45 434

29 444

47 441

49 842

4.

Liczba czynnych skladowisk odpadéw, na
ktérych sq skladowane odpady komunalne
[szt.]

1

1

5.

Liczba instalacji do mechanicznobiologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadéw
komunalnych [szt.]

1

1

5o6’4

443’9

Odpady komunalne zebrane 2 gospodarstw
domowych (kg na 1 mieszkanca)

6‘

irédlroz opracowanie wlasne, dane Miasta Gliwice

4.8.1.

Opis stanu obecnego

Na terenie miasta Gliwice 2rodlami wytwarzanych odpadéw sq:
- gospodarstwa domowe, w ktorych powstajq tak2e odpady wielkogabarytowe oraz
niebezpieczne,
- obiekty infrastruktury spolecznej i komunalnej,
- obszary ogrodéw, parkow, cmentarzy, targowisk,
- ulice i place,
- przedsiebiorstwa i firmy prowadzqce dzialalnosé gospodarczq (w tym zakiady gornicze).
Ilosé wytwarzanych odpadéw komunalnych, wska2nik ich nagromadzenia, jak rc'>wnie2 ich struktura
oraz sklad sq u2ale2nione od ré2nych uwarunkowan lokalnych.
Nale2y do nich:
o poziom rozwoju gospodarczego obszaru,
o 2amo2nosé spoleczenstwa,
o rodzaj zabudowy mieszkalnej,
- sposéb gospodarowania zasobami,
o przyzwyczajenia w konsumpcji dobr materialnych,
- cechy charakterologiczne mieszkancéw
- podatnosé na edukacje ekologicznq.
Najwiekszy wplyw na ilosc’: i sklad morfologiczny powstajqcych odpadow komunalnych w danej
spoiecznosci majq pojedyncze decyzje zapadajqce w trakcie zakupéw poszczegélnych towaréw
i wyboru rodzaju opakowania.
Do celéw niniejszego opracowania wykorzystano dane pochodzqce 2 rocznych sprawozdan
zgospodarowania odpadami, rocznych anali2,gospodarki odpadami 2a Iata 2017-2019, dane
Urzedu Marszaikowskiego Wojewédztwa Slqskiego dotyczqce odpadéw przemyslowych
zamieszczone w Wojewédzkim Systemie Odpadowym oraz dane GUS.
Gospodarka odpadami na terenie miasta oparta jest na zasadach Planu gospodarki odpadami dla
wojewédztwa slqskiego na Iata 2016-2022 (uchwala Nr 586/180/V/2017 2 dnia 21.03.2017 r.
Zarzqdu Wojewédztwa Slqskiego). Celem obowiqzujqcego Planu jest okreslenie systemu
gospodarki odpadami zgodnego 2 Krajowym planem gospodarki odpadami 2022 oraz wymaganiami
aktualnie obowiqzujqcych przepiséw prawa.
Dokument jest zgodny 2 aktualnymi przepisami prawa i przedstawia podziai wojewodztwa na
regiony gospodarowania odpadami. Gléwne cele strategiczne wynikajqce 2 KPGO to:
- zmniejszenie ilosci odpadow komunalnych ulegajqcych biodegradacji kierowanych na
skladowiska odpadow, aby w 2020 r. nie bylo skladowanych wiecej ni2 35% masy odpadow
wytworzonych w 1995 r.,

-

dq2enie do zmniejszania ilosci sk1adowanych odpadow,
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l

o

osiqgniecie wymaganego poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego u2ycia

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkla, pochodzqcych ze strumienia odpadow
komunalnych,
o
, .

1

l
1

1

|k4

zapewnienie osiqgniecia odpowiedniego poziomu zbierania 2u2ytego sprzetu oraz 2u2ytych
baterii i akumulatoréw,

o

osiqgniecie odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadow pou2ytkowych, m. in.
odpadow opakowaniowych, 2u2ytych opon, olejéw odpadowych,
~ zwiekszenie udzialu odpadéw poddawanych procesom odzysku.
Ustawqz dnia 19 lipca 2019 roku 0 zmianie ustawy o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach
oraz niektérych innych ustaw (,,ustawa noweli2ujqca"), wprowadzono szereg zmian dotyczqcych
m.in. udzielania przez gminy zaméwien publicznych na odbiér oraz odbiér i zagospodarowanie
odpadow komunalnych, a tak2e zrezygnowano 2 organizacji systeméw gospodarowania odpadami
komunalnymi w ramach regionéw.
Nowelizacja istotnie zmienia system gospodarki odpadami komunalnymi. W poprzednim stanie
prawnym gospodarowanie odpadami komunalnymi co do zasady powinno zamykaé sie w granicach
regionéw gospodarki odpadami komunalnymi, wyznaczonych w wojewédzkich planach gospodarki
odpadami. Nowelizacja likwiduje te regionalizacje.
Nadal jednak obowiqzujq bedq pewne ograniczenia dotyczqce gospodarowania giéwnie
niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi odebranymi od wlascicieli
nieruchomosci; odpady takie bedq mogly byé przekazywane wylqcznie do tzw. instalacji
komunalnych, ujetych na listach prowadzonych przez Marszalkéw Wojewédztw.
Na terenie miasta Gliwice zlokalizowane jest sklradowisko odpadow dla miasta Gliwice, ktére
powstalo w roku 1974 przy drodze wylotowej w kierunku Rybnika.
Skladowisko przyjmuje miedzy innymi odpady wielkogabarytowe oraz zmieszane 2 terenu miasta
Gliwice. Zarzqdzane jest przez Przedsiebiorstwo Skladowania i Utylizacji Odpadow Sp. 2 o.o.. Teren
calego skladowiska jest ogrodzony, monitorowany, odwodniony 2e zbiornikiem retencyjnym
iprzepompowniq do odciekéw i wéd opadowych. Najstarsza kwatera, ktéra zostala zamknieta
izrekultywowana jest nawadniana, a wokol powstaly rowy opaskowe i drena2 gleboki. Na
skladowisku funkcjonuje bioelektrownia, ktéra zamienia biogaz w energie elektrycznq i jest
w calosci sprzedawana do sieci energetycznej. Na obszarze skladowiska jest sortownia odpadow
przestrzennych oraz kompostownia 0 powierzchni 8000 m2 wyposa2ona jest w instalacje
odwadniajqcq do kompostowania w formule pryzmowej oraz wiate stalowq do wstepnego
kompostowania. Kompostownia wyposa2ona jest w rozdrabniacz typu AK 230 firmy
Doppstadt, oraz przerzucarke do kompostu ﬁrmy Backhus. Calosé procesu kompostowania
trwa do osmiu tygodni w 2ale2nosci od intensywnosci napowietrzania, przerzucania i warunkéw
pogodowych.
W latach 2017-2019 na skladowisku zrealizowano inwestycje:
o w latach 2017-2018 budowa III kwatery skladowiska odpadow w Gliwicach przy
ul. Rybnickiej - koszt inwestycji 5 613 186 zl,
o w 2018 roku budowa zbiornika na wody opadowe - koszt inwestycji 1.245.113 zl,
o w 2019 roku budowa zbiornika na wody odciekowe - koszt inwestycji 1.125.383 zl.
W latach 2017-2019 na skladowisko przyjeto poni2s2e ilosci odpadow (Gliwice, ul. Rybnicka):
0
~
0

w 2017 roku 82 828 Mg,
w 2018 roku 91 108 Mg,
w 2019 roku 134 116 Mg.

W kolejnych latach 2020-2025 Przedsiebiorstwo Skladowania i Utylizacji Odpadéw Sp. 2 o.o.
planuje budowe nowej siedziby Zarzqdu spoiki wraz 2e scie2kq edukacyjnq, projekt i budowe nowej
kwatery skladowania odpadow, rozbudowe kompostowni odpadow, budowe oczyszczalni odciekow
oraz budowe kolejnych PSZOK-éw na terenie miasta Gliwice. Czesé planowanych dziatan jest
w fazie projektowej, a czesé na etapie koncepcji, a ich fizyczna realizacja 2ale2eé bedzie od wielu
czynnikéw w tym tak2e ﬁnansowania.
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4.8.1.1. Zasady gospodarowania odpadami na terenie miasta
Odbiér odpadow komunalnych na obszarze miasta odbywa sie na podstawie zapisow ustawy
0 utrzymaniu czystosci i porzqdku. W oparciu 0 zapisy powy2s2ej ustawy Rada Miasta Gliwice
uchwalila akty prawa miejscowego regulujqce zasady utrzymania czystosci i porzqdku, jak
iszczegolowy sposéb i zakres swiadczenia uslug odbioru izagospodarowania odpadow
komunalnych. Aktualnie obowiqzuje Regulamin przyjety uchwalq nr IX/164/2019 Rady Miasta
Gliwice 2 10 pa2d2iernika 2019 roku.

Przyjeto zasade, w ktérej wszystkie nieruchomosci zamieszkale objete sq systemem odbioru
izagospodarowania odpadow, natomiast wiasciciele nieruchomosci, na ktérych nie zamieszkujq
mieszkancy, apowstajq odpady komunalne (np. budynki u2ytecznosci publicznej, placéwki
oswiatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zaklady rzemieslnicze, uslugowe, produkcyjne,
hotele, szpitale, akademiki, internaty, ogrédki dzialkowe, targowiska) sq zobowiqzani do
udokumentowania w formie umowy korzystania 2 uslug wykonywanych przez gminnq jednostke
organizacyjnq lub przedsiebiorce odbierajqcego odpady komunalne od wlascicieli nieruchomosci,
wpisanego do rejestru dzialalnosci regulowanej.
Zgodnie 2 uchwalq Rady Miasta nr IV/75/2019 2 dnia 28 marca 2019 r. o zmianie uchwaly
wsprawie wyboru metody ustalenia oplaty 2a gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokosci tej oplaty oplata 2a gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta
Gliwice powstajqcymi na zamieszkalych nieruchomosciach stanowi iloczyn powierzchni lokalu
mieszkalnego oraz stawek oplat.
Oznacza, to, i2 od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. stawka oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla lokalu o powierzchni 65 m 2 wynosila 35, 15 2i, od 01.01.2020 r. do 30.09.2020
r. wynosi 43,4 zl a od 01.10.2020 r. bedzie wynosi’/a 66,95 21.
Natomiast mieszkaniec zamieszkujqcy analogiczne mieszkanie niewypelniajqcy obowiqzku
zbierania odpadow komunalnych w sposéb selektywny 2ap+aci oplaty 2a gospodarowanie odpadami
komunalnymi czterokrotnie wy2s2e. Opkaty wnoszone sq kwartalnie do kasy Urzedu lub na konto
bankowe.
Zgodnie 2 prowadzonymi ewidencjami 2lo2onych deklaracji oraz analizq platnosci wynika, i2 okolo
95,5% mieszkancow zadeklarowalo selektywnq zbiérke odpadow, dlatego w zwiqzku 2 nowymi
przepisami mieszkancy, ktérzy nie deklarowali selektywnego gromadzenia odpadéw sq
sukcesywnie wzywani do Urzedu Miasta celem wypelnienia nowej deklaracji.
Podmiotem odbierajqcym odpady jest wykonawca wybrany zgodnie 2 ustawq o zaméwieniach
publicznych. Odbiér i zagospodarowanie odpadow u 2rédla w 2019 roku byl realizowany przez
firme Remondis Gliwice Sp. 2 o.o. Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw
Komunalnych powierzono Przedsiebiorstwu Skladowania i Utylizacji Odpadow w Gliwicach, na
podstawie porozumienia technicznego.
Obowiqzkiem przedsiebiorcy odbierajqcego odpady jest wyposa2enie nieruchomosci
zam ieszkalych:
- w pojemniki do zbierania odpadow komunalnych pozostalych po segregowaniu oraz
w pojemniki do selektywnego zbierania odpadow takich jak: papier, szklo, odpady zielone
ulegajqce biodegradacji oraz tworzywa sztuczne 2 metalem i opakowaniami
wielomateriaiowymi - w zabudowie wielorodzinnej,
o w pojemniki do zbierania odpadow komunalnych pozostalych po segregowaniu i odpadéw
zielonych ulegajqcych biodegradacji oraz w worki do selektywnego zbierania odpadow
takich jak: papier, szklo, odpady zielone ulegajqce biodegradacji oraz tworzywa sztuczne
2 metalem i opakowaniami wielomaterialowymi - w zabudowie jednorodzinnej
oraz utrzymywanie pojemnikow w odpowiednim stanie sanitarnym, porzqdkowym i technicznym.
Bezposrednio od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych odbierana jest ka2da ilosé odpadow
komunalnych takich jak:
- odpady komunalne pozostale po segregowaniu,
- papier i tektura,
- tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomaterialowe,
- szklo,
o odpady wielkogabarytowe.
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Odpady zielone ulegajqce biodegradacji odbierane sq od wiascicieli nieruchomosci zamieszkalych
l

w nastepujqcy sposéb:
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w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w ktorych
mieszczq sie nie wiecej ni2 2 lokale w ilosci 240 litrow co dwa tygodnie,
w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w ktérych znajduje sie od 3 do 6 lokali raz
w tygodniu, w ilosci 240 litréw
w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w ktorych znajduje sie od 7 do 12 lokali w ilosci
480 litréw raz w tygodniu,
w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w ktérych znajduje sie od 13 do 24 lokali w ilosci
1100 litréw, raz w tygodniu,
w zabudowie wielorodzinnej w budynkach, w ktérych znajduje sie wiecej ni2 24 lokali
w ilosci 1100 litrow raz w tygodniu,

Pozostale odpady zielone ulegajqce biodegradacji nie mieszczqce sie 2e wzgledu na swoje rozmiary
w odpowiednim pojemniku lub worku np. galezie, krzaki, wlasciciel nieruchomosci mo2e
samodzielnie dostarczyé do jednego istniejqcego na terenie miasta Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadéw Komunalnych zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Rybnickiej (przy skladowisku
odpadow komunalnych).
Rodzaje przyjmowanych w PSZOK od mieszkancéw odpadow komunalnych pochodzqcych
2 gospodarstw domowych:
~ odpady wielkogabarytowe (np. rowery, 2u2yte meble, materace, dywany),
o odpady zielone (np. trawa, liscie, galezie),
~ odpady remontowo - budowlane (np. gruz, papa, styropian, folia),
o 2u2yte opony,
o chemikalia (np. farby, lakiery, rozpuszczalniki),
o opakowania po substancjach niebezpiecznych,
o 2u2yte baterie i akumulatory,
- 2u2yty sprzet elektryczny i elektroniczny).
Od poczqtku 2020 roku rozszerzono katalog odpadow, ktore sq przyjmowane przez PSZOK
0 przeterminowane leki, opakowania zawierajqce substancje niebezpieczne, odpady
niekwalifikujqce sie do odpadow medycznych powstalych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktéw leczniczych w formie iniekcji iprowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczegolnosci igly i strzykawki oraz tekstylia i od2ie2.
Zapisami Regulaminu ustalono czestotliwosé odbierania odpadow komunalnych od wkascicieli
nieruchomosci zamieszkalych w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie wielorodzinnej
w budynkach,
w ktérych mieszczq sie nie wiecej ni2 2 lokale:
o odpady pozostale po segregowaniu i odpady zielone ulegajqce biodegradacji - co najmniej
raz na dwa tygodnie,
o odpady zebrane selektywnie - co najmniej raz na dwa tygodnie,
~ odpady wielkogabarytowe - na zgloszenie.
w ktérych znajduje sie od 3 do 6 lokali:
o odpady pozostale po segregowaniu i odpady zielone ulegajqce biodegradacji — co najmniej
raz w tygodniu,
o odpady zebrane selektywnie co najmniej raz na 2 tygodnie,
- odpady wielkogabarytowe — co 2 tygodnie,
w ktérych znajduje sie od 7 do 12 lokali:
o odpady pozostale po segregowaniu - co najmniej 2 razy w tygodniu,
- odpady zebrane selektywnie — co najmniej raz w tygodniu, odpady zielone ulegajqce
biodegradacji raz w tygodniu, je2eli budynek znajduje sie na dziaice zagospodarowanej
zieleniq,
o odpady wielkogabarytowe — co 2 tygodnie,
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w ktérych znajduje sie od 13 do 24 lokali:

o

odpady pozostaie po segregowaniu, — co najmniej 3 razy w tygodniu,
odpady zebrane selektywnie — co najmniej raz w tygodniu,
odpady zielone ulegajqce biodegradacji raz w tygodniu, je2eli budynek znajduje sie na
dziaice zagospodarowanej zieleniq

o odpady wielkogabarytowe, — co najmniej razy na 2 tygodnie
w ktérych znajduje sie wiecej ni2 24 lokali:

o
o
o

odpady pozostale po segregowaniu, — co najmniej 3 razy w tygodniu,
odpady zebrane selektywnie - co najmniej 2 razy w tygodniu,
odpady zielone ulegajqce biodegradacji raz w tygodniu, je2eli budynek znajduje sie na
dziaice
- zagospodarowanejzieleniq,
o odpady wielkogabarytowe — co najmniej raz na 2 tygodniu,
Ponadto w okresie od marca do pa2d2iernika 2019 r. w centralnych punktach miasta w 2019 roku
organizowano zbiérke elektrosmieci. Odpady budowlane i rozbiorkowe, przeterminowane leki
mieszkancy samodzielnie mogq odwozié wlasnym transportem do PSZOK. Przeterminowane
lekarstwa mieszkancy mogq tak2e dostarczaé do wyznaczonych aptek na terenie miasta.
Corocznie Miasto zleca sprzqtanie terenéw publicznych. Wedlug danych na koniec 2019 roku na
terenie miasta zlokalizowanych jest 61 dzikich wysypisk. Miasto zlecilo sprzqtanie dzikich
porzuconych odpadow, w samym 2019 roku zebrano ich 146 721 m3. W Gliwicach miejsca
porzucania odpadow okresowo sie powtarzajq sq to giéwnie ul. Edisona, Wschodnia, Bojkowska,
Na Luku, Kujawska oraz Szafirowa.
Funkcjonariusze Stra2y Miejskiej w Gliwicach zlokalizowali na terenie miasta 22 "dzikie" wysypiska
smieci na ul. Akademicka, ul. Bojkowska, ul. Chorzowska, ul. Ciesielska, ul. Daszynskiego, ul.
Dworska, ul. Edisona, ul. Kresowa, ul. Krélewskiej Tamy, ul. Ku Dolom, ul. Labedzka, ul. Na Luku,
ul. Nadrzeczna, ul. Soitysa, ul. Spokojna, ul. Szymanowskiego, ul. Swietego Jacka, ul. Towarowa,
ul. Tymiankowa, ul. Wschodnia, ul. Zbo2owa i ul. Ziemiecicka.
W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Stra2 Miejska w Gliwicach przeprowadzila iqcznie
103 kontrole w tym 54 kontrole przedsiebiorcéw i 49 kontroli posesji w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi. W wyniku prowadzonych dzialan skierowano 2 wnioski 0 ukaranie do
Sqdu Rejonowego w Gliwicach oraz nalo2ono 20 grzywien w drodze mandatu karnego, a tak2e
udzielono 31 pouc2en.“3
Na terenie miasta dziaialnosé kontrolnq w zakresie spalania odpadow w kotiowniach domowych
prowadzi Stra2 Miejska. W okresie 2017-2019 przeprowadzono ponad 7,5 tys. kontroli, w tym:
o w 2017 roku 3315 kontroli ujawniajqc 108 uchybien - szczegolnie byio to spalanie w kotlach
domowych piyt meblowych,
o w 2018 roku 2332 kontrole ujawniajqc 98 przypadkéw uchybien tak2e w postaci spalania
piyt meblowych,
o w 2019 roku 1910 kontroli (oraz dodatkowo podjeto probe 1408 kontroli) ujawniono dzieki
temu 54 uchybienia tak2e w postaci spalania plyt meblowych.
Dane powy2s2e wskazujq, i2 corocznie zmniejsza sie liczba ewidencjonowanych przypadkéw
uchybien w budynkach mieszkancéw, niemniej jednak pojawiajq sie te same przypadki spalania
mebli w domowych kotlowniach.“
Gospodarowanie odpadami podlega rocznemu obowiqzkowi sprawozdawczosci. Do 31 marca
ka2dego roku prezydent przedkiada sprawozdanie Marszalkowi Wojewédztwa oraz Wojewédzkiemu
Inspektorowi Ochrony Srodowiska. Jednoczesnie do kor'1ca kwietnia ka2dego roku opracowywana
jest Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.
Gléwnymi celami w zakresie gospodarki odpadami jest doskonalenie systemu selektywnej zbiérki
odpadow komunalnych oraz redukcja strumienia odpadow komunalnych zmieszanych kierowanych
do instalacji przetwarzania odpadow komunalnych oraz poprawa wydzielenie odpadow
niebezpiecznych 2e strumienia odpadow komunalnych, co ju2 jest realizowane.
43 dane UM w Gliwicach przeslane drogq mailowq dnia 19 i 26 marca 2020
"4 dane Naczelnika Wydzialu Proﬂlaktyki i Komunikacji Spolecznej przekazane drogq mailowa dnia 26 marca 2020
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Dzialania edukacyjne realizowane sq zaréwno przez Miasto, placowki oswiatowe jak i inne

instytucje takie jak Nadlesnictwa Rudziniec i Brynek obejmujqce swym zasiegiem miasto Gliwice.
W ramach prowadzenia akcji edukacyjno- informacyjnych Miasto zlecilo wykonanie dla uczniéw
mlodszych klas ksiq2ec2ek edukacyjnych o tematyce segregacji odpadow i zakazie ich spalania.
Wykonano dla mieszkancéw zabudowy jednorodzinnej broszury informacyjne 2 zakresu wlasciwego

postepowania 2 odpadami komunalnymi.
Ponadto w ramach edukacji mieszkancow oraz podniesienia skutecznosci selektywnych zbiérek
odpadow zorganizowano w okresie 2017-2019 zorganizowano:
o akcje Sprzqtanie Swiata,
o akcje pn.: Ekologiczne Ferie, IX i X Zawody Sportowo-Ekologiczne 0 Puchar Prezydenta
Miasta,
~
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Eko Rajdy dla dzieci i mlod2ie2y,

~

zajecia 2 edukacji ekologicznej dla II Zespolu Siu2by Kuratorskiej,
obchody Europejskiego Dnia bez Samochodu oraz cykl rajdéw rowerowych po przyrodniczo
atrakcyjnych miejscach Gliwic i okolic,
~ zbiérke elektrosmieci ,
- zbiérki odpadow niebezpiecznych,
o odbiér i utylizacje przeterminowanych lekéw pochodzqcych od mieszkancéw miasta.
Nadlesnictwa Rudziniec i Brynek na terenie miasta Gliwice w ostatnich latach 2017-2019
zorganizowaly pogadanki i akcje edukacyjne majqce na celu nie tylko ochrone Iaséw i ochrone
przyrody ale tak2e zasady segregacji odpadow, nie smiecenie w lasach izabieranie 2e sobq
odpsadéw 2 wycieczek i spaceréw. Corocznie w tym zajeciach uczestniczy ponad 1000 uczniéw 2e
s2.“
4.8.1.2. Iloéci zebranych odpadéw
Na terenie Miasta Gliwice na koniec 2019 roku systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
wedlug deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, objetych bylo
172 875 mieszkancow. Liczba mieszkancow (wg danych 2 ewidencji na koniec Iudnosci 2019 roku)
to 14 692 posesje. Liczba nieruchomosci, na ktére nie zostala 2io2ona deklaracja wynosila 48,
liczba nieruchomosci czasowo niezamieszkalych to 336. Ré2nica w liczbie mieszkancéw
zameldowanych, a wykazanych w zio2onych deklaracjach wynika gléwnie 2 faktu, 2e czesé osob
pracuje i zamieszkuje za granicq albo tez studiuje i mieszka poza miastem (dla porownania na
koniec 2013 roku zorganizowany wywc'>2 odpadow obejmowai 15 511 wlascicieli gospodarstw
domowych, ale tez liczba mieszkancéw wynosila ponad 185 tys., a w 2017 roku systemem objeto
14 570 nieruchomoéci zamieszkalych. W 2017 roku 85% mieszkancéw prowadzilo selektywnq
zbiérkq odpadéw, aktualnie wediug danych na koniec 2019 roku 95,5% mieszkancéw deklaruje
selektywnq zbiérke).
Na terenie miasta prowadzona jest selektywna zbiorka odpadow na zasadzie u irédia, a tak2e jako
wystawki w trakcie okazjonalnych zbiérek oraz zbiérka w PSZOK-u. Z terenu miasta w ostatnich
latach odebrano i zebrano:
o w 2014 r. — 70 124,3 Mg odpadow komunalnych, 2 czego w formie zmieszanej 54 422,8 Mg,
o w 2015 r. — 92 875,35 Mg odpadow komunalnych, 2 czego w formie zmieszanej 47 441,4 Mg,
o w 2016 r. — 76 915,6 Mg odpadow komunalnych, 2 czego w formie zmieszanej 52 321,8 Mg,
~ w 2017 r. -73 498,72 Mg odpadow komunalnych, 2 czego w formie zmieszanej 50 690,7 Mg,
- w 2018 r. -79 288,79 Mg odpadow komunalnych, 2 czego w formie zmieszanej 49 842,87 Mg,
Liczby te pokazujq, i2 ilosé odpadow zebranych 2 terenu miasta corocznie sie zwieksza, zmniejsza
sie tak2e ilosé odpadow zmieszanych na korzysé odpadow selektywnie gromadzonych. Oznacza to,
2e powinna sie zmniejszyé ilosc’: odpadow podrzucanych w lasach i zagajnikach, co rzeczywiscie ma
miejsce.
Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska 2 dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie pozioméw ograniczenia
skladowania masy odpadow komunalnych ulegajqcych biodegradacji (D2. U. 2 2017 r. poz. 2412),

L2

l
I

43 dane Nad/esnictw Brynek pismo zn. spr.: ZG. 722.1.2020 z dnia 8.04.2020
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okresla poziomy ograniczenia masy odpadéw komunalnych ulegajqcych biodegradacji
przekazywanych do skiadowania w stosunku do masy tych odpadéw wytworzonych w 1995 r.
Poziom, ktéry musial zostaé osiqgniety w roku 2018 wynosi PR=40%.
Je2eli osiqgniety w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadow komunalnych
ulegajqcych biodegradacji przekazywanych do skiadowania jest réwny bqd2 mniejszy (TR = PR lub
TR<PR) ni2 poziom ograniczenia masy odpadow komunalnych ulegajqcych biodegradacji
przekazywanych do skladowania wynikajqcy 2 zalqcznika do ww. rozporzqdzenia, to poziom
ograniczenia masy odpadéw komunalnych ulegajqcych biodegradacji zostanie osiqgniety.
Miasto Gliwice osiqgnelo poziom ograniczenia (TR) w wysokosci TR =12%, zatem osiqgniety
poziom spelnial wymogéw rozporzqdzenia.

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska 2 dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomow
recyklingu, przygotowania do ponownego u2ycia i odzysku innymi metodami niektérych frakcji
odpadow komunalnych (D2. U. 2 2016 r. poz. 2167), poziom recyklingu, przygotowania do
ponownego u2ycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkla, dla
2018 roku powinien wynosié minimum 30%. Miasto Gliwice osiqgnelo poziom 39,0%.
Zgodnie 2 Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska 2 dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie pozioméw
recyklingu, przygotowania do ponownego u2ycia i odzysku innymi metodami niektérych frakcji
odpadow komunalnych (D2. U. 2 2016 r. poz. 2167), poziom recyklingu, przygotowania do
ponownego u2ycia i odzysku innymi metodami innych ni2 niebezpieczne odpadow budowlanych
i rozbiérkowych, dla 2018 roku powinien wynosié minimum 50%. Miasto Gliwice osiqgnelo poziom
99%.
4.8.1.3. Odpady inne ni2 komunalne
Przedsiebiorcy zajmujqcy sie gospodarowaniem odpadami dzialajq na terenie miasta w oparciu
o decyzje wydane przez Prezydenta Miasta.
W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Stra2 Miejska w Gliwicach w 2019 roku
przeprowadzila lqcznie 103 kontrole w tym 54 kontrole przedsiebiorcéw i 49 kontroli posesji
wzakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Wwyniku prowadzonych dzialan skierowano
2 wnioski 0 ukaranie do Sqdu Rejonowego w Gliwicach oraz nalo2on0 20 grzywien w drodze
mandatu karnego, a tak2e udzielono 31 pouc2en.“‘3
Wydzial Walki 2 Przestepczosciq Gospodarczq Policji Miejskiej w Gliwicach prowadzi kontrole
w zakresie przestrzegania przepisow ochrony srodowiska w tym miedzy innymi nielegalnego
odprowadzania sciekéw, spalanych paliw w domowych kotlowniach na terenie miasta Gliwice
zlecajqc zadania jednostkom podlegiym, w tym:
o w 12 przypadkach wystosowano korespondencje do Komendy Miejskiej Stra2y Po2arnej
w Gliwicach 2 wnioskiem 0 przeprowadzenie czynnosci kontrolnych wzgledem 10 nielegalnie
dzialajqcym podmiotom gospodarczym.
o w 22 przypadkach wystosowano korespondencje do Urzedéw Miast i Gmin powiatu
gliwickiego oraz WIOS 2 wnioskiem 0 przeprowadzenie czynnosci wzgledem 18 nielegalnie
dziaiajqcych bqd2 niezgodnie 2 posiadanymi pozwoleniami przedsiebiorcéw,
- w 1 przypadku wystosowano korespondencje do GIOS 2 wnioskiem 0 przeprowadzenie
czynnosci kontrolnych wynikajqcych 2 podejrzenia miedzynarodowego przemieszczania
odpadow,
o

w 1 przypadku wystosowano korespondencje do Stra2y Miejskiej w Gliwicach 2 wnioskiem
0 przeprowadzenie czynnosci kontrolnych w zakresie przestrzegania ustawy 0 utrzymaniu

czystosci i porzqdku w gminach,
0

podjeto tak2e wspélne dzialania kontrolne 2 pracownikami WIOS oraz PWIK w Gliwicach ciekéw wodnych ujsé rzeki Klodnicy pod kqtem prawidlowego gospodarki odpadami,

o

w 5 przypadkach podejmowano czynnosci w zakresie weryfikacji kwestii przestrzegania
przepiséw Uchwaly ,,antysmogowej" gdzie wszystkie interwencje zakonczyiy sie wynikiem

negatywnym.”
‘6 dane UM w Gliwicach przeslane drogq mailowq dnia 19 i 26 marca 2020
‘*7 dane Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach Wydzialu do walki 2 Przestepczosciq Gospodarczq pismem nr PG-015126/19/1641/20 2 dnia 28 maja 2020
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W zakresie prawidlowego gospodarowania odpadami kontrole przedsiebiorcéw prowadzi tak2e
Wojewédzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Katowicach. W okresie 2017-2019
przeprowadzono kontrole 3 przedsiebiorstw, w ka2dym 2 nich ujawniono uchybienia w zwiqzku
2 tym zarzqdzeniami pokontrolnymi zobowiqzano firmy do usuniecia nieprawidlowosci.
W wojewédztwie slqskim w 2017 roku w 284 zakladach wytworzono 31 648,2 tys. Mg odpadow
niebezpiecznych i innych ni2 niebezpieczne 2 wylqczeniem odpadow komunalnych, w tym na
terenie miasta Gliwice wytworzono 1 186 tys. Mg odpadow niebezpiecznych i innych ni2
niebezpieczne. Ilosci odpadow przemyslowych wytworzonych na terenie wojewodztwa slqskiego
w tym na terenie miasta zamieszczono na rysunku poni2ej.
I

l

w tys. Mg

[:1 3,4-199,9 (15)
I 2oo,o- 599,9 (a)
I 600.0-1399.9 (5)

I 1400.0 -2999.9 (5)
I 3000.0 -3955,: (3)
W n:-miasach podano
liczba pwviatdw.

Rysunek 23 Ilosci odpadow wytworzonych (2 wylqczeniem odpadow komunalnych) na terenie wojewédztwa slqskiego w tym
na terenie Gliwic
irodlo: Stan Srodowiska w wojewédztwie slqskim w 2017 roku, (http://www.katowice.wios.gov.pl)

,l’

W wojewédztwie slqskim w 2017 roku w 284 zakladach wytworzono 31 648,2 tys. Mg odpadow
niebezpiecznych i innych ni2 niebezpieczne.
Na terenie miasta Gliwice wytworzono:
o w 2017 roku 1,166 tys. Mg odpadéw innych ni2 niebezpieczne i 19,54 Mg odpadow
niebezpiecznych,
o w 2018 roku 1,409 tys. Mg odpadow innych ni2 niebezpieczne i 289,74 tys. Mg odpadéw
niebezpiecznych.
Na obszarze miasta Gliwice w 2017 roku wytworzono 3,7% odpadow przemyslowych
wytworzonych na terenie wojewédztwa slqskiego w 2017 roku. W stosunku do roku poprzedniego
2016 w wojewédztwie slqskim ilosé wytworzonych odpadow spadla 0 6,3%. Spoéréd wytworzonych
1 192 tys. Mg odpadow przemyslowych 5,52% zebrano, 32,65% poddano odzyskowi w instalacjach
a 5,12% odzyskowi poza instalacjami. Dla wojewédztwa slqskiego sposréd wytworzonych odpadéw
przemyslowych 38,4% poddano odzyskowi we wiasnym zakresie, 52,5% przekazano innym
odbiorcom, zas 8,4% unieszkodliwiono we wlasnym zakresie, a 0,6% zmagazynowano czasowo.
Powy2s2e informacje pochodzq 2 2017 roku, gdy2 ,,Stan srodowiska za 2018 rok" nie zawiera
danych 0 odpadach przemyslowych i mimo posiadania danych za 2018 roku nie ma mo2liwosci ich
poréwnania do wojewédztwa slqskiego. Natomiast dane za 2019 aktualnie jeszcze nie sq dostepne.
Najwiekszq ilosé odpadow przemysiowych, na terenie miasta w 2017 roku wytworzono 2 grup:
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01 - odpady powstajqce przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przerébce
rud oraz innych kopalin - 55,71% wszystkich wytworzonych odpadow przemyslowych na
terenie miasta,
10- odpady 2 proceséw termicznych — 16,76% wszystkich wytworzonych odpadow
przemyslowych na terenie miasta,
12 — odpady 2 ksztaltowania oraz fizycznej i mechanicznej obrébki powierzchni metali
itworzyw sztucznych — 3,22% wszystkich wytworzonych odpadéw przemyslowych na
terenie miasta,
15 — odpady opakowaniowe (sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaiy filtracyjne i ubrania
ochronne nieujete w innych grupach) — 3,41% wszystkich wytworzonych odpadéw

przemyslowych na terenie miasta,
17 - odpady 2 budowy, remontéw i demonta2u obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (wlqczajqc glebe i ziemie 2 terenéw zanieczyszczonych) — 3,83% wszystkich
wytworzonych odpadow przemyslowych na terenie miasta,
19 - odpady 2 instalacji i urzqdzen siu2qcych zagospodarowaniu odpadow, 2 oczyszczalni
sciekéw oraz uzdatniania wody pitnej i wody do celéw przemyslowych — 13,87% wszystkich
wytworzonych odpadow przemyslowych na terenie miasta.
W zakiadach zlokalizowanych na terenie miasta w 2017 roku wytworzono 19 542,12 Mg odpadow
niebezpiecznych 2 czego najwiecej wytworzono 2 grup:
11 - odpady 2 chemicznej obrobki i powlekania powierzchni metali oraz innych materialéw
i 2 proceséw hydrometalurgii metali nie2ela2nych sztucznych — 30,42% wszystkich
wytworzonych odpadéw przemyslowych, niebezpiecznych na terenie miasta,
12 - odpady 2 ksztaltowania oraz fizycznej i mechanicznej obrébki powierzchni metali
itworzyw sztucznych — 16,21% wszystkich wytworzonych odpadow przemysiowych,
niebezpiecznych na terenie miasta,
16 - odpady nieujete w innych grupach — 17,79% wszystkich wytworzonych odpadéw
przemyslowych, niebezpiecznych na terenie miasta.
Zamieszczona poni2ej tabela przedstawia ilosci odpadéw wytworzonych w sel<tor2e gospodarczym
w roku 2017.
I
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Tabela 26 Zestawienie ilosci odpadéw wytworzonych I zebranych w sektorze gospodarczym na terenie miasta Gliwice w roku 2017 oraz informacje 0 prowadzonych na terenie
miasta procesach odzysku I unleszkodliwiania odpadow przemyslowych
,

~

llosé odpadéw [Mg/rok]
K od

°%';'a",}'u

. J

Nlebezpleczne
Nazwa grupy

odnadéw

Poddane
Wytworzone

Zebrane

odpady powstajqce przy
poszuklwanlu,
wydobywaniu, ﬁzycznej
I chemicznej przerébce
rud oraz innych kopalin

0,00

46,12

0,00

odpady 2 rolnictwa,
sadownictwa, upraw
hydroponlcznych,
ryboléwstwa, Iesnlctwa,
lowlectwa oraz
przetwérstwa 2ywnos<:i

0,00

0,00

odpady 2 przetwérstwa
drewna oraz 2 produkcji
PM
I mebli, masy
celuiozowej, papieru l
tektury

0,00

odpady 2 przemyslu
skérza nego,
futrzarskiego
I tekstylnego

Inne nI2 niebezpieczne

Poddane

Poddane
Poddane
odzyskowi unleszkodllwlenlu
w
w
instalacjach
Instalacjach

Wytworzone

Zebrane

0,00

664 565,02

0,00

0,00

0,00

0,00

38,51

3,98

1,50

0,00

0,70

0,00

2 892,58

32,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 494,60

0,07

0,00

0,00

odpady 2 przerébki ropy
naftowej, oczyszczania
gazu zlemnego oraz
plrolityanej przerébkl
wegla

15,60

252,66

0,00

0,00

1,41

5,20

0,00

0,00

odpady z produkcji,
przygotowania, obrotu
I stosowania produktéw
przemyslu chemll
nleorganlcznej

228,26

27,65

0,00

0,06

722,37

37,75

0,16

0,04

odpady z produkcji,
przygotowania, obrotu
I stosowania produktéw

1 167,73

279,33

91,18

7 874,46

1 107,65

4 963,34

0,00
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przemysiu chemll
organlcznej
odpady z produkcji,
przygotowania, obrotu I
stosowania powlok
ochronnych (farb,
lakleréw, emalli
ceramlcznych), kltu,
klejéw, szczeliw
I farb drukarskich

1 381,50

413,28

164,73

0,00

347,80

32,52

0,23

0,00

odpady z przemysiu
fotograﬁcznego
I uslug fotograﬁcznych

11,65

6,50

0,00

0,00

0,47

0,15

0,00

0,00

odpady z proceséw
termicznych

342,24

3,01

0,00

0,00

199 563,84

9 216,02

14 286,64

0,00

odpady 2 chemicznej
obrobki I powlekania
powierzchni metali oraz
innych materlaiéw
I 2 proceséw
hydrometalurgii metali
nleielaznych

5 945,65

201,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

odpady
2 ksztaltuwanla oraz
ﬁzycznej
I mechaniczne] obrdbkl
powierzchni metali I
tworzyw sztucznych

3 167,94

433,10

0,07

0,00

35 189,13

1 226,74

64 444,97

0,00

oleje odpadowe
I odpady cleklych paliw
(2 wyiqczenlem olejéw
jadalnych oraz grup 05,
12 I 19)

1 541,17

2 552,55

2 995,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

odpady
2 rozpuszczalnlkéw
organicznych, chlodziw
I propylenéw
(2 wyiqczenlem grup
07 i 08)

9,71

14,68

48,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

odpady opakowaniowe
(sorbenty, tkaniny
do wycierania,
materialy filtracyjne I

998,55

531,55

3,19

0,00

39 688,58

33 246,46

24 370,17

29,68
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1.4

ubranla ochronne
nieujqte w lnnych
grupach)
odpady nleujete
w lnnych grupach

3 477,50

1 077,05

456,70

0,00

9 809,77

12 084,75

24 357,40

2 306,59

\

odpady z budowy,
remontéw
I demontaiu oblektéw
budowlanych oraz
Infrastruktury drogowej
(wlqczajqc gleb: I
ziemle 2 terenéw
zanieczyszczonych)

267,99

12,31

0,00

0,00

45 375,98

51 536,36

353 292,25

2 167,13

odpady medyczne
i weterynaryjne

421,11

0,00

0,00

418,35

17,97

0,00

0,00

18,93

odpady z lnstalacji
urza_dzer$ sluiacych
zagospodarowaniu
odpadéw, z oczyszczalni
éclekéw oraz
uzdatniania wody pitnej
I wody do ceI6w
przemyslowych

565,52

269,19

0,00

0,00

164 843,60

1 684,82

94 079,69

102 822,16

RAZEM

19 542,12

6 120,21

3 759,88

418,41

1 173 426,09

110 214,78

579 796,35

107 344,53

,

,

irédloz opracowanie wlasne na podstawie danych bazy WSO udostqpnlonych przez Urzqd Marszalkowskl Wojewédztwa $|a_sklego, 2020
*odpady wytwonone w danym roku mogq byé czasowo magazynowana, unieszkodllwlane lub poddana odzyskowi poza instalacjami - w zwiqzku z tym lloécl wytworzone w niniejszej
tabeli nle pokrywajq slq z odzyskanyml w instalacjach

1
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4.8.1.4. Azbest
Na wtascicielu, zarza_dcy ba_d2 uiytkowniku nieruchomosci, na ktérej znajdujq sie wyroby
zawierajqce azbest, ciajy obowiqzek sporzqdzenia informacji 0 wyrobach zawierajqcych azbest
i miejscu ich wykorzystywanie — obowiqzek tzw. inwentaryzacji. Inwentaryzacja jest wykonywana

na podstawie spisu z natury. Osoby fizyczne nie beda_ce przedsiebiorcami przedktadajq informacje
prezydentowi miasta. Podmioty prawne przedktadajq informacje bezposrednio marszatkowi
wojewédztwa. Dane naleiy raportowaé corocznie do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Zebrane od oséb fizycznych informacje 0 rodzaju, ilosci i miejscach wystepowania azbestu wéjt,
burmistrz lub prezydent miasta przedklrada marszalrkowi wojewédztwa do 31 marca kaidego roku
w formie aktualizacji Bazy Azbestowej.
W 2019 roku Miasto zlecito wykonanie ,,Programu usuwania materiak'>w zawierajqcych azbestu
z terenu Miasta G|iwice" wraz z poprzedzajqcq g inwentaryzacjq obiektéw budowlanych w ktérych

sa_ wykorzystywane wyroby azbestowo-cementowe. Zinwentaryzowano 6 776 144,92 kg
Wyniki inwentaryzacji wprowadzono do ogélnopolskiej Bazy Azbestowej. Baza ta corocznie zgodnie
z przepisami jest aktualizowana.

Mieszkarﬁcy usuwajq wyroby zawierajqce azbest we w+asnym zakresie, a Wspélnoty i Spékdzielnie
Mieszkaniowe pozylskujq srodki na usuwanie azbestu we wiasnym zakresie z Wojewédzkiego
Funduszu Ochrony Sfodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz ze srodkéw RPO. W ramach
RPO Wojewédztwa Slqskiego na late 2007-2013 prawie 4 mln ztotych otrzymai projekt Spétdzielni

Mieszkaniowej przy Politechnice Slqskiej, zatytulowany ,,Zastapienie azbestowych elementéw
budynkéw, zlokalizowanych w kwartale ulic Pszczyrﬁskiej i Kochanowskiego w Gliwicach,
materiakami mniej szkodliwymi dla zdrowia cztowieka wraz z ich utylizacjaj’. W latach 2012-2013
azbest z elewacji budynkéw usuwano tei w na os. Kopernika.
Zgodnie z danymi Bazy Azbestowej na koniec 2020 roku na terenie miasta jest 4 422,002 Mg
wyrobéw zawierajqcych azbest, w tym:
~ 541,69 Mg wyrobéw naleiqcych do oséb fizycznych,
- 3 880,31 Mg wyrobéw naleiqcych lub zarzqdzanych przez osoby prawne.
Do chwiii obecnej z terenu miasta zgodnie z danymi zamieszczonymi w Bazie Azbestowej z terenu
Gliwic usunieto 3 571,784 Mg azbestu, w tym w latach 2017-2019 okoto 350 Mg.
Miasto powinno wziqc pod uwage dofinansowanie dla mieszkancow, ktéry chcq przeprowadzié
termomodernizacje budynku wraz z usunieciem powtok azbestowych.

4.8.2.

Analiza SWOT
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadéw
MOCNE STRONY
czynniki wewnetrzne

SLABE STRONY
czynniki wewnetrzne

system gospodarowania odpadami poprawnie dzia+aja_cy
miasto przekazuje mieszkaﬁcom pojemniki na odpady,

wyrzucanie odpadéw W sposéb niekontmowany

dba 0 ich st 3 n san'ta
I TnY
rozbudowa systemu zbiérki odpadéw niebezpiecznych
_
_ _
_
termlnowo wykonywane sprawozdan|a I ana||zy

t

.

. .
d k h

.

powsbawsmtj, Zlklc Wglsypls
ra z ore pop: u

k

gospodarki odpadami
SZANSE
czynniki zewnetrzne

ZAGROZENIA
czynniki zewnetrzne

stale usprawniany system
prowadzona okresowo edukacja ekologiczna przez Urzqd
Miasta oraz w szkoiach i przedszkolach

Zagroienie P°W$taWa"ia dZ"<i¢h WY5YPi5|<

Zrédlo: opracowanie wlasne
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4.8.3.
Cele i zadania srodowiskowe z zakresu gospodarki odpadami
zapobiegania powstawaniu odpadéw
Miasto Gliwice prowadzi gospodarkq odpadami zgodnie z zaioieniami nowelizacji ustawy
oodpadach, posiada Regulamin utrzymania czystoéci i porzqdku oraz prowadzi corocznq
sprawozdawczosé.
Giéwnymi celami do realizacji w zakresie gospodarki odpadami jest doskonalenie systemu
selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych oraz redukcja strumienia odpadéw komunalnych

l.

zmieszanych kierowanych na skiadowisko.
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Analiza SWOT wskazuje zwiekszanie sie ilosci odpadéw wyselekcjonowanych ze strumienia
odpadéw, jednoczesnie prowadzone sa_ kontrole mieszkaﬁcéw maja_ce na celu uszczelnienie
systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyeliminowanie zjawiska porzucania odpadéw
w zagajnikach i rowach.
W zwia_zku z tym w harmonogramie zadar'1 zapisano, ii Miasto nadal bedzie doskonalié selektywnq
zbiérke wszystkich rodzajéw odpadéw. Bardzo waznymi zadaniami jest osiqgniecie wymaganych
pozioméw odzysku odpadéw oraz zmniejszenie ilosci odpadéw komunalnych ulegajqcych
biodegradacji unieszkodliwionych przez skiadowanie.
W zakresie gospodarowania odpadami zawierajqcymi azbest do chwiii obecnej mieszkaﬁcy usuwali
azbest we wiasnym zgkresie, natomiast moiliwe jest pozyskiwanie srodkéw na dofinansowanie dla
mieszkaﬁcéw z WFOSiGW w Katowicach.
Waznym elementem jest swiadomosé ekologiczna spoieczerﬁstwa, biorqcego aktywny udziai
w procesie zagospodarowania odpadéw. Edukacja ekologiczna jest procesem, ktérego giéwnym
celem jest uksztaitowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy mieszkarﬁcéw w sferze konsumpcji,
a takie postepowania z odpadami. W zakresie gospodarki odpadami swiadomoéé ekologiczna
spoieczeﬁstwa wymaga cia_gieg0 doskonalenia, dlatego te2 konieczna jest kontynuacja edukacji
ekologicznej.
Wiasciwie ukierunkowana edukacja ekologiczna mieszkaﬁcéw przyczyni sie do zwiekszenia
efektywnosci prowadzonej selektywnej zbiérki odpadéw, co zapewni pozyskanie surowcéw
wtérnych, zmniejszenie ilosci odpadéw traﬁaja_cych na skiadowiska oraz zmniejszenie szkodliwosci
tych odpadéw.
Na terenie miasta dziaiaja_ przedsiebiorstwa produkujqce odpady przemysiowe oraz odpady
niekomunalne, ktérych zagospodarowanie nale2y do przedsiebiorcéw. Funkcjonuje tak2e
skiadowisko odpadéw, przyjmujqce aktualnie przyjmuje odpady giéwnie z terenu miasta.
W zakresie odpadéw przemysiowych Wojewédzki Inspektorat Ochrony érodowiska w Katowicach
bedzie w dalszym ciqgu kontynuowai dziaiania polegajqce na kontroli przedsiebiorstw w zakresie
prawidiowego postepowania z odpadami ze szczegélnym uwzglednieniem odpadéw
niebezpiecznych.
Na terenie miasta prowadzone sa_ corocznie réinorakie akcje edukacyjne zaréwno przez Miasto,
jak i inne instytucje zajmujqce sie ochronq srodowiska, lasami czy edukacjq. Sa_ to dziaiania
okazjonalne, okresowe a takie cykliczne, ktére jui na staie wpisaiy sie w harmonogram imprez
i wydarzerﬁ z udziaiem réinorakich instytucji zaangaiowanych w ekologie i ochrone srodowiska.
Analiza SWOT wskazuje jako szanse Miasta dobrze i skutecznie prowadzona_ edukacje, ekologicznq.
W zwiqzku z tym wainym elementem jest swiadomosé ekologiczna spoieczerﬁstwa, biora_cego
aktywny udziai w procesie zagospodarowania odpadéw. Edukacja ekologiczna jest procesem,
ktérego giéwnym celem jest uksztaitowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy mieszkaﬁcéw
w sferze konsumpcji, a takie postepowania z odpadami. W zakresie gospodarki odpadami
swiadomosé ekologiczna spoieczerﬁstwa jest nadal niewystarczajqca, czego dowodem sa_
wystepuja_ce dgiki e skiadowiska odpadéw, dlatego tei konieczne jest dalsze prowadzanie edukacji
ekologicznej. Zrédiem finansowania,zadania beda_ srodki wiasne oraz dofinansowanie ze srodkéw
Wojewédzkiego Funduszu Qchrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Harmonogram zadaﬂ do realizacji w tym zakresie zawarto w tabelach 52, 53, 54.
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4.9.

Zasoby przyrodnicze, w tym takie Ieéne

W tabeli poni2ej przedstawiono wybrane efekty realizacji dotychczasowego Programu ochrony

srodowiska w zakresie zasobéw przyrodniczych, w tym takie lesnych.
Tabela 27 Wybrane efekty realizacji dotychczasowego P05
Cel zapisany w ,,Programie ochrony srodowiska dla Miasta Gliwice na Iata 2016-2020"
Zachowanie, odtworzenie i zréwnowaione uiytkowanie bioréinorodnoéci i georéinorodnoéci oraz ochrona
krajobrazu
L'p'

1_

2_

Planowane zadania

Podjete dzialania

Rozwéj bazy
dYdaktYCZ0ej e_dl-'kaCJ'i
PFZYF°d_"lCZe_J °F?Z

W ramach rozwoju bazy dydaktycznej dla mieszkaﬁcéw miasta
Gliwice w latach 2017-2019 Nadlesnictwo Rudziniec
zreaiizowaio dwa zadania:
modernizacja écieiki przyrodniczo-leénej ,,Rachowice"
w miejscowosci Rachowice,
~
doposaienie w/w scieiki w tablice edukacyjno informacyjne.
W tym czasie zorganizowano takie dla mieszkaricéw miasta
pogadanki i prelekcje na temat przyrody i laséw 23 spotkaﬁ

l'€a|lZ8C]B dziaian z
zakresu edukacji

wsifaeéﬁiﬁim

Z p,-e|ekq'am,_

W ramach rozwoju bazy dydaktycznej dla mieszkaricéw miasta

ekologicznej

Gliwice w latach 2017-2019 Nadleénictwo Brynek udostepniaio
swoja_ baze w postaci scieiki przyrodniczo-lesnej wraz z izba_
edukacyjna_ na spotkania i prelekcje dla okoio 1100 oséb.
Nadleénictwo Brynek réwniez prowadzi wiele akcji
promocyjnych np. ,,Jedno dziecko — jedno drzewo”, ,,Wstaw sie
za stawem” czy ,,Cietrzewisko” ale iadna z nich nie jest
prowadzona we wspéipracy z miastem albo na terenie Gliwic.

,
Plac Ma"sZa‘_ka Jozefa
Piisudskiego
zagospodarowanie
terenu

Zadanie w trakcie realizacji. Do korica 2018 roku zostai
wykonany projekt zagospodarowania terenu oraz pierwszy etap
modernizacji - budowa fontanny.
Kolejny etap, czyli modernizacja czesci reprezentacyjnej oraz
rekreacyjnej jest planowana na Iata nastepnie.

pogadanki
i prelekcje na temat
przyrody i laséw,
udostepnianie bazy,
akcje promocyjne

w trakcie rea|iZa¢ji

Zrédio: opracowanie wiasne na podstawie danych 0 wykonanych dziaianiach na terenie miasta Gliwice

W tabeli poni2ej zaprezentowano wskainiki, ktére dajq obraz postepéw w realizacji Programu
ochrony srodowiska, a tak2e pokazujq zmiany stanu srodowiska na terenie miesta. Czesé
wskainikéw zostaia zaczerpnieta z Programu ochrony srodowiska dla Wojewédztwa Slqskiego do
roku 2019 z uwzglednieniem perspektywy do roku 2024, a czesé z Polityki Ekologicznej Paﬁstwa
2030 — strategii rozwoju w obszarze érodowiska i gospodarki wodnej.
‘
Tabela 28 Wskainiki monitorowania realizacji dziaiaﬁ w zakresie zasobéw przyrodniczych i zasobéw leénych
L.p.

Wskainik

.. .
St
kt I
2019
Stan WYJSCIOWY 2014
(wan; gzlrgb k
(w_ przypadku braku danych d anyc '2
t
dra
u
Q 0 po uwage
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Powierzchnia terenéw obietvch 0¢hr0na prawna jeden obszar chroniony - ,,Las

jeden obszar chroniony -

1'

(ha)

Da_browa" 56,60 ha

,,Las Da_browa" 56,60 ha

2.

Liczba pomnikéw przyrody (szt.)

9

9

3.

Powierzchnia laséw (ha)

1 480,89

1 476,65

4.

Powierzchnia terenéw zielonych (ha)

412,20

381,97

11

11

412,20

425,88

3,07

3,18

5.

Lesistosé (%)

5_

Powierzchnia parkéw, zieieﬁcéw i terenéw
zieleni osiedlowej w miastach (ha)

(% pow. ogélnej miast)
irédioz opracowanie wiasne
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Opis stanu obecnego

4.9.1.1. Siedliska przyrodnicze majqce znaczenie dla ochrony érodowiska
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Wediug podziaiu J. Kondrackiego na jednostki fizyczno - geograficzne Gliwice poioione sq
w obrebie dwéch podprowigcji: Wyiyny Slqsko,— Krakowskiej i Niziny Srodkowopolskiej oraz dwéch
makroregionéw - Niziny Slqskiej i Wyiyny Slqskiej. Leiq w obszarze réwniny akumulacyjnej,
rozcietej dolinq rzeki Kiodnicy, posiadajqcq w tym rejonie symetrycznie rozwinietq sieé bocznych
dolin.
Pod wzgledem morfologicznym rejon Gliwic naleiy do siabo urozmaiconych. Rzedne powierzchni
terenu wahajq sie w granicach od 210 m. n.p.m (okolice Portu Gliwickiego) do 279 m. n.p.m
(okolice Bojkowa). Obniienie terenu przebiega z kierunku poiudniowo - wschodniego na péinocny
zachéd i zwiqzane jest z korytem rzeki Kiodnicy, ktéra morfologicznie stanowi wainy element tego
obszaru.
5rednie wyniesienie miasta wynosi 230 m. n.p.m. Deniwelacje terenu wynoszq okoio 69 m.
Wobrebie omawianego terenu, giéwnie w jego poiudniowo — wschodniej czesci, dominujq
antropogeniczne formy rzeiby — niecki osiadaﬁ gérniczych, zapadlisk, przekopéw, haid.
Tereny najistotniejsze dla bioréinorodnosci miasta Gliwice to srédmiejskie enklawy zieleni
urzqdzonej oraz otwarte przestrzenie w sqsiedztwie rzek i pél. Wsréd nich wyréiniajq sie, majqce
takie walory kulturowe jako obiekty zabytkowe:
- w Obszarze Centralnymz Park Chrobrego, Park Chopina, a takze obustronne obsadzenie
alejowe towarzyszqce ulicy Kozielskiej;
- w Obszarze Péinocnym: park paiacowy przy ul. Zamkowej oraz obsadzenia alejowe przy
ulicach Zamkowej i Rzeczyckiej.
Szczegélne znaczenie jako roziegia enklawa przyrody 0 péinaturalnym charakterze jako park lesny
ma Park Kuitury i Wypoczynku przy ul. Chorzowskiej (Obszar Centralny). Obiekt ten proponowany
byi do objecia ochronq jako zespéi przyrodniczo-krajobrazowy. Potencjalnie wartosciowe
przyrodniczo tereny znajdujq sie takie w otwartej przestrzeni korytarzy Kiodnicy i Bytomki (Obszar
Centralny) oraz w przestrzeni srédpolnej rozciqgajqcej sie wzdiui ulicy Rzeczyckiej (Obszar
Péinocny).
Do obszaréw wymagajqcych zabezpieczenia przed przeksztaiceniem istniejqcych warunkéw
siedliskowych, a w szczegélnosci ograniczenia wszelkich form zagospodarowania i u2ytkowania
terenu mogqcych doprowadzié do degradacji tych warunkéw i uksztaitowanych zbiorowisk
roslinnych, zalicza sie réwniei miejsca wystepowania chronionych gatunkéw roélin.
Zgodnie z informacjq przekazanq przez Wydziai Planowania Przestrzennego Urzedu Miasta
w Gliwicach na obszarze miasta wystepujq tereny przyrodniczo cenne:
o agrocenoza, fragmenty lasu, zadrzewienia i Jezioro Czechowice (stawy i zadrzewienie przy
ulicy Wakacyjnej),
o Las Labedzki i przylegie tereny lesne,
- Park i ias Kqpieliska Lesnego (wartosé przyrodniczq posiada przede wszystkim naturalny
Las Labedzki w tej dzielnicy),
o Lqki nad Kiodnicq (iqki te po osuszeniu straciiy wartosé, zbiorowiska roslinne ulegiy
degradacji i a ptaki opusciiy teren),

o
o
o
o

Zadrzewienia przy ul. Dworskiej,
Park Kuitury i Wypoczynku przy ul. Chorzowskiej razem z przylegiymi cmentarzami,
Dolina Potoku Rokitnickiego (Zernickiego) (czesciowo utraciiy wartosé przyrodniczq po
budowie autostrady A1),
Las Zernicki,
Cmentarz Centralny,

~

Ogrédki dziaikowe ul. Géry Cheimskiej (miejsce rozrodu piazéw i siedlisko ptakéw wodnych

e
o
o

Stare drzewa przy ul. Toszeckiej i Opolskiej,
Zadrzewienia wokéi koscioia Sw. Bartiomieja,
Park Starokozielski i cmentarz przy ul. Kozielskiej (w parku dorodne drzewa i rozmiarach
pomnikowych lub zb|iZonych oraz aleja starych lip),

i ryb).
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o
-

Stary cmentarz z licznymi okazaiymi drzewami ul. Hutnicza,
Zadrzewienia wokéi Zakiadu opiekuiﬁczo-leczniczego przy ul. Kozielskiej (dwa okazaie klony
srebrzyste),
Park i zadrzewienia przy kosciele PW Piotra i Pawia (dwa drzewa 0 wymiarach

pomnikowych),
0
~
o

Park im. Chopina (najbogatszy gatunkowo park w miescie),
Zadrzewienia wzdiui strumienia Doa (stanowi enklawe dosé naturalnej przyrody doliny
cieku, jest wainym miejscem spaceréw),
Park im. Chrobrego 19 (jest enklawq zielni w dzielnicy Politechnika oraz siedliskiem

ptakéw),
o Lqki nad Bytomkq,
o Lqki w Ligocie Zabrskiej (znaczne obszary iqk zostaiy zabudowane),
o Staw w Sosnicy (stawy zostaiy zrewitalizowane),
o Zadrzewienia przy ul. A. Mickiewicza (aleje lip szerokolistnych),
o Zadrzewienia przy Alei Przyjaini (stare okazy drzew, caiosé ma urokliwy charakter).
Aktualnie Miasto jest na etapie opracowania projektu nowej ,,Inwentaryzacji przyrodniczej miasta”.
Zgodnie z informacjq zawartq w Geoportalu RDO5 w Katowicach, Obszar Péinocny, a scislej - jego
czesé poioiona w Labedach miesci sie na obrzeiu korytarza migracji ptakéw oznaczeniu
regionalnym: ,,Zbiornik Dzierino Duie — Zbiornik Rybnicki". Poprzez tereny poioione w sqsiedztwie
Kiodnicy biegnie korytarz spéjnosci obszaréw chronionych ,,Kiodnica” 0 znaczeniu
miedzynarodowym. Jak wynika z materiaiéw udostepnionych, stwierdzono wystepowanie
nastepujqcych gatunkéw chronionych: bekasik, bogatka, cierniéwka, czapla biaia, drozd épiewak,
dziecioi biaioszyi, dziecioi du2y, dziecioiek, dziecioi zielony, dzwoniec, gawron, gajéwka, gqsiorek,
gil, goiqb miejski, grubodziéb, jemioiuszka, jerzyk, kapturka, kawka, kretogiéw, kopciuszek, kos,
kowalik, kukuika, kulczyk, kulik mniejszy, kwiczoi, iozéwka, makolqgwa, mewa siodiata, mewa
Zéitonoga, modraszka, muchoiéwka szara, muchoiéwka Zaiobna, myszoiéw zwyczajny, peizacz
ogrodowy, piecuszek, piegia, pierwiosnek, pleszka, pliszka siwa, pustuika, remiz, rudzik,
sierpéwka, sikora uboga, siowik rdzawy, séjka, sroka, szczygiei, szpak, spiewak, uszatka, wilga,
wrébel, zaganiacz, zieba.
Wediug danych Centrum Dziedzictwa Przyrody Gérnego élqska w Katowicach, obserwowano
nastepujqce gatunki chronione: bogatka, czeczotka, kawka, kos, kwiczoi, mazurek, sierpéwka,
séjka, sroka, szpak, wrébel. Najwiecej doniesierﬁ 0 obserwacji chronionych gatunkéw ptakéw
dotyczy Parku Chrobrego, Parku Chopina, Parku Kultury iWypoczynku, a w dalszej kolejnoéci
terenéw nadrzecznych przy Kiodnicy i Bytomce, Labed - okolicy ulicy Zamkowej (w tym osiedle)
oraz terenéw otwartych w sqsiedztwie Portu i ulicy Rzeczyckiej.
Zgodnie z danymi bedqcymi w posiadaniu RDO§ w Katowicach, w rejonie portu w Labedach
znajduje sie stanowisko gatunku rosliny objetego czesciowq ochronq - Dziegiel litwor (Angelica
archangelica). Poza tym jednym doniesieniem (z roku 2014), w dostepnych w literaturze
doniesieniach z ostatnich 20 lat nie ma informacji 0 wystepowaniu gatunkéw roslin chronionych
ani tei o wystepowaniu siedlisk chronionych w granicach ocenianego przedsiewziecia jak i w jego
sqsiedztwie. Niemal brak jest takie doniesieiﬁ 0 gatunkach zwierzqt innych nii ptaki. Najbliisze
stanowiska kilku chronionych piazéw i gadéw znajdujq sie w Labedach, po prawej stronie Kanaiu
Gliwickiego, w okolicy ulicy Strzelcéw Bytomskich.
Naleiy mieé na uwadze, ie dane 0 obszarach cennych przyrodniczo oraz stanowiskach rzadkich
lub chronionych gatunkéw roslin, zwierzqt i 0 siedliskach chronionych wystepujqcych na terenie

Gliwic, przytaczane w dokumentach planistycznych oraz zwiqzanych z ochronq érodowiska, majq
charakter historyczny, gdyi sq w zdecydowanej wiekszosci rezultatem prac waloryzacyjnych
prowadzonych w latach 90-ch ubiegiego stulecia.
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4.9.1.2.

i

Formy ochrony przyrody na terenie miasta GllWIC€

Formami ochronnymi przyrody na terenie miasta Gliwice sq: rezen/vat przyrody oraz pomniki
przyrody, ktére tworzq tzw. system obszaréw i obiektéw prawnie chronionych.
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Rysunek 24 Obszary chronione oraz pomniki przyrody na terenie miasta Gliwice
Zrédioz http://geoserwis.gdos.gov.p|/mapy
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Ukiad przestrzenny wzajemnie uzupeiniajqcych sie form ochrony przyrody, zapewnia warunki do
samoregulacji proceséw przyrodniczych, naturalnych warunkéw hydrologicznych oraz wiasciwego
korzystania z rekreacji i turystyki.
Rezerwat przyrody ,,Las Dqbrowa” zostai utvvorzony Rozporzqdzeniem Wojewody 5Ia_skiego
Dz.U. Nr 143, poz. 2719 z dnia 25 lipca 2008r. Rezerwat,,Las Dqbrowa” leiy na wschéd od centrum
Gliwic, czeéciowo na terenie samego miasta, czesciowo na terenie wsi Koziéw wchodzqcej w skiad
gminy Sosnicowice. Zarzqdcq rezerwatu jest Nadlesnictwo ,,Rudziniec". Ochronq objeto ponad 76,5
ha powierzchni - giéwnie lesnej; wokéi zas rozciqga sie otulina, liczqca ponad 232 ha. Lasy
porastajq pagérkowaty teren z licznymi oczkami wodnymi, strugami oraz podmokiymi iqkami.
Giéwnym zadaniem rezerwatu ,,Las Dqbrowa" jest ochrona zachowanych w stanie maio
zniszczonym przez cziowieka zespoiéw lesnych - olsu porzeczkowego, iegu jesionowo-olszowego,
iegu wiqzowo-jesionowego, podgérskiego iegu jesionowego i grqdu subkontynentalnego.
Roslinnosé rezen/vatu jest bardzo bogata, obﬁtuje takie w gatunki cenne, jak np. wawrzynek
wilczeiyko, konwalia majowa, listera jajowata i wiele innych. Ponadto w tutejszych Iasach
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zaobserwowano bardzo rzadkiego ptaka — dziecioia biaiogrzbietego. Na terenie rezerwatu
wytyczono scieike przyrodniczq, na trasie ktérej postawiono tablice edukacyjne oraz giazy
upamietniajqce slqskich botanikéw, m.in. Franciszka Spribillego, ktéry przed stuleciem pierwszy
opisai wystepujqcq tutaj jeiyne gliwickq.
Pomniki przyrody. Pomniki powoiane przez Wojewode Slqskiego:

o

Rozporzqdzeniem nr 37/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. Wojewoda Slqski ustanowii pomnik
przyrody w postaci giazu narzutowego 0 obwodzie 900 cm zlokalizowanego na terenie
Nadlesnictwa Brynek Lesnictwa Labedy w oddziale 157b. Celem ochrony jest zachowanie
giazu ze wzgledéw przyrodniczych, naukowych, kulturowych oraz krajobrazowych,
- Rozporzqdzeniem nr 40/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. Wojewoda Slqski ustanowii pomnik
przyrody w postaci giazu narzutowego 0 obwodzie 340 cm i wysokoéci 150 cm
zlokalizowanego na terenie parku przy ul. Staromiejskiej, u wylotu ul. Portowej. Celem
ochrony jest zachowanie giazu ze wzgledéw przyrodniczych, naukowych, kulturowych oraz
krajobrazowych,
Pomniki powoiane Uchwaiq nr XXXIII/762/2001 z dnia 29 Iistopada 2001 r. Rady Miejskiej
wG|iwicach. Rada Miejska w Gliwicach na wniosek Zarzqdu Miasta wprowadziia ochrone
indywidualnq w drodze uznania za pomniki przyrody pojedynczych tworéw przyrody oiywionej na
terenie miasta Gliwice:
- Dqb szypuikowy (Quercus robur) - obwéd (na wysokosci 130 cm) - 382 cm, wiek — ok. 220
lat, lokalizacja - teren Wydziaiu Chemicznego Politechniki Slqskiej w Gliwicach, ul. Marcina
Strzody 9.
o Klon polny (Acer campestre) — obwéd (na wysokosci 130 gm) - 211 cm, wiek — ok. 130 lat,
lokalizacja - teren Wydziaiu Chemicznego Politechniki Slqskiej w Gliwicach ul. Marcina
Strzody 9.
o Platan klonolistny (Platanus x hispanica) - obwéd (na wysokosci 130 cm) - 337 cm, wiek ok. 100 lat, lokalizacja - teren Willi Caro przu ul. Dolnych Waiéw 8a.
o Dqb szypuikowy (Quercus robur) - obwéd (na wysokosci 130 cm) - 428 cm, wiek — ok. 250
lat, lokalizacja - Park Chopina obok wejscia do Palmiarni ul. Fredry.
o Grab pospolity (Carpinus betulus) - obwéd (na wysokosci 130 cm) - 229 cm, wiek — ok. 200
lat, lokalizacja — teren Ogrodu Wieczorka obok Szkoiy Muzycznej, ul. Wieczorka.
Celem ochrony jest zachowanie drzew ze wzgledéw przyrodniczych, naukowych, kulturowych oraz
krajobrazowych. Ochrona w/w pomnikéw przyrody polega na zakazie:
- niszczenia lub uszkadzania oraz wycinania drzew,
o zrywania pqczkéw, kwiatéw, owocéw i Iisci,
o zanieczyszczania terenu i wzniecania ognia w ich pobliiu,
- umieszczania tablic, napiséw, ogioszerﬁ i innych znakéw, wchodzenia na drzewa.
4.9.1.3.

Ochrona izréwnowaiony rozwéj Ias6w

Na terenie miasta Gliwice wystepujq lasy zajmujqce powierzchnie (wg GUS 2019) 1 524 ha, w tym:
- paiﬁstwowe:
- Las Labedzki,
- Las Zernicki,
- Las Dqbrowa — bedqcy rezerwatem przyrody,
- komunalne:
— Las komunalny przy ul. Chorzowskiej,
- Las komunalny przy ul. Oriona.
Tereny lesne grupujq sie giéwnie w péinocnej czeéci miasta jako: Las Labedzki + Czechowice, Las
Zerniki, Park Kuitury i Wypoczynku (ul. Chorzowska) oraz w mniejszych kompleksach w zachodniej
czesci miasta: Brzezinka, Stare Gliwice (Las Dqbrowa - rezerwat przyrody), Ostropa i Wilcze
Gardio.
Niemal wszystkie z wymienionych komplekséw lesnych peiniq funkcje nisz ekologicznych lub
obszaréw weziowychw strukturze przyrodniczej miasta. Stanowiq ostoje dla zwierzqt, sq tei
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mocno powiqzane z sieciq hydrograficznq, co wzmacnia ich funkcje przyrodniczq. Czesto graniczq
z obszarami rolnymi, co z kolei wzmacnia role przyrodniczq tych wiasnie obszaréw.
‘
Na terenie miasta Gliwice Iasami administrujq dwa nadlesnictwaz
W

Nadleénictwie

Brynek

stwierdzono

wystepowanie

19

typéw

siedliskowych

Iasu,

zréinicowanych pod wzgledem wilgotnosciowym i iyznosciowym. Najwiekszy udziai stanowiq:
BMw — 19 %, Lwyiw — 17 %, BMsw — 14 %, Lwyisw — 14 %, LMw — 11%, LMsw — 8 % oraz Bsw

- 6 %. Stosunkowo licznq grupe stanowiq siedliska zajmujqce poniiej 1% powierzchni lesnej
Nadlesnictwa, sq to: BMb, LMb, Lsw, Lw, OI, OIJ, LL, BMwy2sw, O|Jwy2, LLwyZ Pozostaie

1

>

v

i"

i
i.

zinwentaryzowane siedliskowe typy Iasu: LMwy2sw, LMwyiw zajmujq poni2ej 5% powierzchni
lesnej Nadlesnictwa. Najliczniejszym gatunkiem panujqcym na powierzchni Iesnej zalesionej
w drzewostanach Nadlesnictwa Brynek jest sosna pospolita. Giéwnymi przyczynami uszkodzerﬁ
drzewostanéw w Nadlesnictwie Brynek sq: zwierzyna, owady, grzyby, emisje przemysiowe,
czynniki klimatyczne, czynniki antropogeniczne, zakiécenia stosunkéw wodnych oraz poiary.
W ochronie Iasu przed owadami na terenie Nadlesnictwa Brynek istotne znaczenie ma ochrona
upraw drzew iglastych (sosna, swierk) przed ryjkowcami, a szczegélnie szeliniakiem sosnowcem.
Stosujemy réine metody: mechaniczne, np. okopanie uprawy rowkiem izolacyjnym, wykopanie na
takiej uprawie doikéw chwytnych, do ktérych dodatkowo wkiadane sq srodki wabiqce, a zwabione
tam szkodniki sq niszczone, oraz chemicznie — uprawe trzeba opryskaé roztworem insektycydu. W
uprawach i miodnikach iglastych pewne zagroienie stwarza smolik znaczony. Ograniczenie jego
Iiczebnosci polega na usuwaniu i niszczeniu zasiedlonych drzewek.
Nadleénictwo Rudziniec zajmuje niewielkq powierzchnie miasta Gliwice. Siedliska lesne
wystepujqce na terenie Nadlesnictwa to:
o 85% Iasy na siedliskach lasowych, w tym:
- 42% stanowi Ias swieiy (Lsw),
- 28% stanowi Ias mieszany swieiy (LMsw),
8% stanowi Ias wilgotny (Lw),
4% stanowi Ias mieszany wilgotny (LMw),
3% Ias iegowy (Li) i ols jesionowy (OIJ),
- 15% Iasy na siedliskach borowych, w tym 12% bér mieszany swieiy (BMsw) oraz
3% bér mieszany wilgotny (BMw).
Skiad gatunkowy laséw w zasiegu miasta to: sosna 49%, dqb 13%, brzoza 17%, buk 7%, olcha
6%, modrzew 6% oraz inne 2%.
Miasto Gliwice posiada aktualny Plan urzqdzenia Iasu dla Iaséw komunalnych" obowiqzujqcy od O1
stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2022 r. (opracowanie obejmuje teren 0 powierzchni 239,99 ha
znajdujqcy sie w obrebach ewidencyjnych: Kopernik, Przyszéwka, Zerniki, Zorek w Gliwicach).

4. 9.2.

Analiza SWOT
Zasoby przyrodnicze
MOCNE STRONY
czynniki wewnetrzne

SLABE STRONY
czynniki wewnetrzne

wystegowanie rezerwatu przyrody, potencjalnyeh
obszarow do objecia ochrona prawnq, kompleksow
|e§nych

niski stopieﬁ |esisto§ci

wystepowanie pomnikéw przyrody 7 szt.

brak wystarczajqcej inwentaryzacji przyrodniczej miasta
wystepowanie duiej iloéci obiektéw wielkoprzemyslowych

SZANSE
czynniki zewnetrzne

ZAGROZENIA
czynniki zewnetrzne

ograniczanie lokalnych irédei zanieczyszczeﬁ powietrza,
g|eby i wéd
Maéciwa pidegnacja szaty roénnnej
zalesianie nieuiytkéw
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rozprzestrzenianie sie obcych gatunkéw fauny i ﬂory
niezgodny z siedliskiem skiad gatunkowy drzewostanéw
oraz niewiasciwa ich struktura
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przebudowa drzewostanéw lesnych w kierunku bardziej
odpornych na zanieczyszczenia gatunkéw oraz
uzupeinienia gatunkami rodzimymi
zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeﬁstwa
potarowego obszaréw lesnych

zagroienia biotyczne (szkodniki), abiotyczne (susze,
wiatry), zagroienia antropogeniczne (zia jakosé
powietrza)

Zrddlo: opracowanie wlasne

4. 9.3.
Cele i zadania srodowiskowe
przyrodniczych w tym takie Ieénych

w

zakresie

zasob6w

Istotnym dziaianiem w kierunku ochrony przyrody i krajobrazu sq przedsiewziecia Miasta
w kierunku rozwoju terenéw zielonych oraz utrzymania i pielegnacji zaioieiﬁ parkowych.

W budiecie Miasta, kwoty przeznaczane na utrzymanie terenéw zieleni stanowiq istotny wydatek.
Ilosé proponowanych do objecia ochronq prawnq obiektéw i obszaréw 0 znaczqcych,
ponadlokalnych walorach przyrodniczych, swiadczy 0 koniecznosci podjecia skutecznych dziaiari
dla ich ochrony zaréwno przez wiadze samorzqdowe Miasta, jak i administracje Laséw
Parﬁstwowych oraz wiascicieli gruntéw, na ktérych powyisze proponowane obiekty i obszary sie
znajdujq.
Formy ochrony przyrody przewidziane w ustawie o ochronie przyrody peiniq przede wszystkim role
lokalnych weziéw i korytarzy ekologicznych. Winny one byc': powiqzane przestrzennie z podobnymi
strukturami na terenie sqsiadujqcych terenéw. W stosunku do niektérych ekosysteméw warunkiem
zachowania wysokich waloréw jest wprowadzenie ochrony czynnej (dotyczy cennych zbiorowisk
nielesnych), w sytuacji, bowiem zaniechania tradycyjnego uiytkowania niektérych typéw
zbiorowisk, bardzo szybko dochodzi do wycofywania sie np. gatunkéw siabych konkurencyjnie,
a czesto naleiqcych jednoczesnie do grupy gatunkéw ginqcych.
Dla ochrony caioéci dziedzictwa przyrodniczego oraz ksztattowania systemu terenéw zieleni naleiy
podjqé nastepujqce zadania:
~ promocja i pielegnacja obiektéw i obszaréw chronionych na mocy przepiséw ustawy
0 ochronie przyrody — w ramach Ekologicznego Systemu Obszaréw Chronionych (ESOCh),
w tym rezerwatu oraz pomnikéw przyrody,
o bieiqce zgiaszanie uwag i wnioskéw, udziai w konsultacjach,
o uwzglednienie zachowania terenéw zielonych w nowych lub zmienianych dokumentach
planistycznych;
o kreowanie wspélnej polityki ochrony przyrody dolin rzecznych oraz ich dopiywéw, korytarzy
ekologicznych 0 randze regionalnej, terenéw zieleni iegowej,
o koordynacja rozwoju sieci tras i scieiek rowerowych,
o promocja rozwoju rolnictwa ekologicznego, agroturystyki: programy rolnosrodowiskowe
jako formy zmiany wizerunku nieefektywnej gospodarki rolnej,
o wsparcie dziaiarﬁ organizacji ekologicznych, instytucji naukowych w zakresie ochrony
czynnej wybranych gatunkéw fauny i flory.
Harmonogram zadaiﬁ do realizacji w tym zakresie zawarto w tabelach 55, 56, 57.
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4.10. Zagroienia powainymi awariami
W tabeli poni2ej przedstawiono wybrane efekty realizacji dotychczasowego Programu ochrony
srodowiska w zakresie powainych awarii.
Tabela 29 Wybrane efekty realizacji dotychczasowego POS
Cel zapisany w ,,Programie ochrony srodowiska dla Miasta Gliwice na Iata 2016—2020"
Ograniczenie ryzyka wystqpienia powainych awarii przemyslowych oraz minimalizacja ich skutkéw
Zapobieganie skutkom powodzi, ograniczenie zagroienia jej wystqpienia

L.p.

Zadania

Planowane

Planowane zadania

zadania

Urzqd Miejski podejmuje dziaiania majqce na celu
podniesienie swiadomoéci mieszkancéw i zachecenie ich do
wspoipracy w zakresie dbaioéci o érodowisko.
Na i stronie internetowej Miasta Gliwice zamieszone sq
informacje 0 wszystkich numerach alarmowych oraz o

r

zasadach prawidiowego zachowania sie w sytuacjach

ii‘

zagroienia.
W latach 2017-2019 zrealizowano szereg dziaiar'1,
z ktérych wiekszoéé ma charakter cykliczny, np. kampanie

edukacyjne dotyczqce segregacji odpadow i szkodliwoéci
spalania émieci wwarunkach domowych, dziaiania
propagujqce

transport

rowerowy,

rodzinne

festyny

ekologiczne, konkursy czy obchody Europejskiego Dnia bez
Samochodu.
W Gliwicach funkcjonuje program ,,Bezpieczne Gliwice" - to

1.

program staiej, diugofalowej wspoipracy instytucji: Policji,
Paristwowej Straiy Poiarnej, Stra2y Miejskiej, Pogotowia
Ratunkowego, Centrum Ratownictwa oraz organizacji

Edukacja spoieczenstwa
na rzecz kreowania

spoiecznych na rzecz przeciwdziaiania zagroieniom i
patologiom spoiecznym wystepujqcym na terenie miasta.

prawidiowych zachowan

Na terenie miasta dziaia Centrum Ratownictwa Gliwice to
jednostka organizacyjna miasta Gliwice, powoiana do

w sytuacji wystqpienia
zagroien érodowiska i
iycia ludzi z tytuiu

powainych awarii.

realizacji

zadar'1

zzakresu

zarzqdzania

kryzysowego,

ochrony przeciwpowodziowej i
przeciwpoiarowej,
ratownictwa, porzqdku publicznego ibezpieczeristwa

edukacja
prowadzona jest
wielokierunkowo,
na bie2qco i
okresowo

obywateli, zapobiegania nadzwyczajnym zagroieniom
Zycia i zdrowia ludzi oraz z zakresu érodowiska, obrony

cywilnej, ochrony Iudnosci i obronnosci.
Sprawy zwiqzane z bezpieczenstwem w miescie poruszane
sq w trakcie comiesiecznych spotkaﬁ tzw. Zespoiu

i

Zadaniowego ds. Koordynacji Dziaiari Zewnetrznych KMP
Gliwice, ktére odbywajq sie w jednostce Komendy
Miejskiej Policji z udziaiem przedstawicieli Stra2y Miejskiej
oraz Centrum Ratownictwa. W trakcie spotkan omawiane
sq kwestie zagroien wystepujqcych na terenie miasta
i
podejmowane sq decyzje odnoénie koordynacji
wspélnych dziaian wymienionych wyiej instytucji.
Od 2010 r. na terenie miasta wykorzystywany jest system
Monitoringu Miejskiego zainstalowanego w ramach

Miejskiej Sieci Szerokopasmowej, opartej na sieci stacji
bazowych poiqczonych éwiatiowodami i , radioliniami.
Caioéciq zarzqdza
miejska
spoika
Slqska
Sieé
Metropolitalna Sp. z o.o.

W Urzedzie Miejskim w Gliwicach funkcjonuje system
Rozpowszechnianie wsiréd
2.

przedsiebiorcéw
zréwnowaionych
wzorcéw produkcji, w
tym systeméw

zarzqdzania

srodowiskowego

i
i

zarzqdzania bezpieczenstwem informacji oparty o norme
ISO27001:2013. Zapewniono mechanizmy ochrony

informacji

niejawnych

oraz

udzielano

konsultacji

pracownikom
Urzedu
w
sprawach
dotyczqcych
postepowania z tymi informacjami.
W Iatach 2017-2019 Prezydent Miasta wydawai decyzje,
postanowienia i pozwolenia zaréwno dla mieszkancow i dla
przedsiebiorcéw, szczegélnie dotyczqce:
o
wycinki drzew i krzewéw,
pozwolen na wprowadzanie gazow i pyiéw do
powietrza,

FDED8004-94A5-4244-8E76-1 COCO61 56C77. Projekt

Przedsiebiorcy
zwracajq sie o
wydanie pozwolen

i decyzji, a
jednoczesnie sq
kontroiowani
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-

-

o
o
o

pozwolen na wytwarzanie odpadow,
zezwolen
na
prowadzenie
odzyskiwania,
unieszkodliwiania, zbierania lub transportowania
odpadow,
zaswiadczen dotyczqcych zwierzqt podlegajqcych
ograniczeniom na podstawie przepiséw prawa Unii
Europejskiej, zaliczonych do plazéw, gadéw, ptakéw
lub ssakéw,
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
pozwoleri zintegrowanych,
decyzji 0 dopuszczalnym poziomie halasu,
decyzji w sprawie oplat za uslugi wodne.

Zrédlo: opracowanie wlasne na podstawie danych o wykonanych dzialaniach na terenie miasta Gliwice
Tabela 30 Wskainiki monitorowania realizacji dzialan w zakresie nadzwyczajnych zagro2er'1 srodowiskowych

L.p.

Wskainik

1'

Liczba zakladéw w rejestrze potencjalnych
sprawcéw powainych awarii

Stan wyjéciowy 2015
Stan aktualny 2019
(w przypadku braku danych (w przypadku braku danych
wzieto pod uwage 2014 rok) wzieto pod uwage rok 2018)
ZDR1 1
ZZR; 2

ZDRI 0
ZZR; 3

0

0

Liczba zdarzer'1 o znamionach powainej

2.

awarii oraz powainych awarii na terenie
miasta

Zrédlo: opracowanie wlasne

4.10.1.

Opis stanu obecnego

Pojecie ,,powa2ne awarie” — okreéla art. 3 pkt 23. ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 21
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z péin. zm.). Rozumie
sie przez to zdarzenie, w szczegélnosci emisje, poiar lub eksplozje, powstale w trakcie procesu
przemyslowego, magazynowania lub transportu, w ktérym wystepuje jedna lub wiecej
niebezpiecznych substancji, prowadzqce do natychmiastowego powstania zagroienia iycia lub
zdrowia ludzi lub érodowiska, lub powstania takiego zagroienia z opéinieniem.
Organem wlasciwym do realizacji zadan Ministra Srodowiska w sprawach: przeciwdzialania
powainym awariom, transgranicznych skutkow awarii przemyslowych oraz awaryjnego
zanieczyszczenia wéd granicznych jest Gléwny Inspektor Ochrony Srodowiska. Ponadto Inspekcja
Ochrony Srodowiska wspoldziala w akcji zwalczania powainej awarii z organami wlasciwymi do jej
prowadzenia oraz sprawuje nadzor nad usuwaniem skutkéw tej awarii.
Obowiqzki zwiqzane z awariami przemyslowymi spoczywajq gléwnie na prowadzqcym zaklad
o zwiekszonym ryzyku lub o duiym ryzyku wystqpienia awarii oraz na organach Panstwowej Straiy
Poiarnej, a takie wojewodzie. Zaklady takie zazwyczaj przynoszq wiele korzysci dla lokalnej
spolecznosci, zapewniajq zatrudnienie, utrzymanie, sq motorem rozwoju iwspierajq inicjatywy
spoleczne. Jednakie z uwagi na charakter prowadzonej dzialalnosci, sq takie irédlem
potencjalnego zagroienia.
O zaklasyfikowaniu danego zakladu do zakladéw stwarzajqcych zagroienie wystqpienia awarii
przemyslowej decyduje ilosc substancji niebezpiecznych znajdujqcych sie w tym zakladzie.
W zaleznosci od kategorii i ilosci substancji niebezpiecznych, zaklady przemyslowe stwarzajqce
ryzyko wystqpienia awarii podzielone sq na dwie grupy:
o zaklady 0 zwiekszonym ryzyku wystqpienia awarii (ZZR),
o zaklady o duiym ryzyku wystqpienia awarii (ZDR).
Na terenie miasta funkcjonujq trzy zaklady zaliczone do zakladéw 0 zwiekszonym ryzyku
wystqpienia powainej awarii przemyslowej:
0
¢

5LASKIE CENTRUM LOGISTYKI S.A.— Zaklad W Gliwicach, ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,
TENNECO AUTOMOTIVE ESTERN EUROPE SP. Z O. O. — Zaklad W Gliwicach, ul. Bojkowska
59 b, 44-100 Gliwice,

-

Avantor Performance Materials Poland S.A. w Gliwicach.
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l1

Szczegélowe kryteria zaklasyfikowania zakladu do jednej z ww. kategorii okreslone sq
w rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska zdnia 23 stycznia 2016 r. wsprawie rodzajéw iilosci
substancji niebezpiecznych, ktorych znajdowanie sie w zakladzie decyduje 0 zaliczeniu go do
zakladu 0 zwiekszonym ryzyku albo zakladu o duiym ryzyku wystqpienia powainej awarii

przemyslowej.
,.

Wedlug rejestru prowadzonego przez Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Katowicach
oraz Par'1stwowq Strai Poiarnq, na terenie miasta Gliwice nie funkcjonujq zakiady przemyslowe,
w ktérych wystepowalyby rodzaje i ilosci substancji niebezpiecznych pozwalajqce zakwalifikowaé

je do zakladéw 0 duiym ryzyku wystqpienia awarii przemyslowej.
Niemniej jednak w miescie znajdujq sie przedsiebiorstwa, ktére mogq przyczynié sie do powstania
l
L

l>
l
v

L

L

l

v
l

niebezpiecznych zdarzen zagraiajqcych srodowisku oraz zdrowiu i iyciu mieszkancéw. W zwiqzku
z tym kilka przedsiebiorcéw posiada pozwolenia zintegrowane, czyli takie, ktére jest wymagane
w zwiqzku z eksploatacjq instalacji przemyslowych mogqcych powodowaé znaczne
zanieczyszczenie poszczegélnych elementéw przyrodniczych albo srodowiska jako calosci.
Aktualnie pozwolenia zintegrowane wydane przez Prezydenta Miasta posiadajq:
- instaiacja do produkcji wyrobéw ceramicznych za pomocq wypalania 0 zdolnosci
produkcyjnej ponad 75 ton na dobe, eksploatowana na terenie zakladu NGK Ceramics
Polska Sp. z o.o. przy ul. Gutenberga 6 i ul. Gutenberga 14 w Gliwicach,
~ instaiacja spalania paliw na terenie Elektrocieplowni Gliwice zlokalizowanej w Gliwicach przy
ul. Sw. Urbana 17,
- instaiacja do powierzchniowej obrobki substancji, przedmiotéw lub produktéw
z wykorzystaniem rozpuszczalnikéw organicznych, 0 zuiyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg
na godzine lub 200 ton rocznie, eksploatowanej na terenie Zakladow Tworzyw Sztucznych
IZO-ERG S.A. przy ul. Jana Sliwki 86 w Gliwicach,
o instaiacja lakierni zlokalizowana na terenie zakladu Plastic Omnium Auto Sp. 2 o.o.,
w Gliwicach przy ul. Leonarda da Vinci 10,
instaiacja do produkcji welny skalnej zlokalizowana na terenie zakladu Saint-Gobain
Construction Products Polska Sp. z o.o., w Gliwicach przy ul. Okreinej 16,
~ instaiacja do produkcji welny szklanej zlokalizowana na terenie zakladu Saint-Gobain
Construction Products Polska Sp. z o.o., w Gliwicach przy ul. Okreinej 16.
Niezale2nie od pozwolen wydanych przez Prezydenta Miasta na obszarze Gliwic dzialajq takie
przedsiebiorstwa posiadajqce pozwolenia zintegrowane wydane przez Marszalka Wojewédztwa
Slqskiego, sq to:
o Cognor S.A. Oddzial Ferrostal Labedy w Gliwicach, Zawadzkiego 47, 44-109 Gliwice,
o EKOMAX Sp. z o.o., Pszczynska 206, 44-100 Gliwice,
o General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o., Adama Opla 1, 44-121 Gliwice,
o Huta Labedy S.A., Zawadzkiego 45, 44-109 Gliwice,
- KIRCHHOFF POLSKA Sp. z o.o., Nobla 3, 44-109 Gliwice,
~ Zaklad Mechaniczny Bumar Lqbedy S.A. ul. Mechanikéw 9, Gliwice,
~ Odlewni Staliwa ,,l'_abedy" Sp. z o.o. w Gliwicach,
- Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o., Krélewskiej Tamy 135, 44-100
Gliwice,
~ Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami Cortex II Sp. z o.o., Mechanikéw 9, 44-109 Gliwice,
o Przedsiebiorstwo Skladowania i Utylizacji Odpadow Spolka 2 o.o. w Gliwicach, Rybnicka,
44-100 Gliwice,
o S.I.A.P. Sp. z o.o., Pszczynska 206, 44-100 Gliwice,
o Slqskie Centrum Recyklingu Sp. 2 o.o., Rybnicka 199 G, 44-100 Gliwice,
o Walcownia Metali Niezaleinych " Labedy S.A." w Gliwicach.
Nadzér nad transportem w tym nad ladunkami przewoionymi pojazdami samochodowymi
sprawuje Policja i kontroluje je w sposéb wyrywkowy. Jednoczesnie Wydzial Walki
z Przestepczosciq Gospodarczq Policji Miejskiej w Gliwicach prowadzi kontrole w zakresie
przestrzegania przepisow ochrony srodowiska w tym miedzy innymi nielegalnego odprowadzania
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sciekéw, spalanych paliw w domowych kotlowniach na terenie miasta Gliwice zlecajqc zadania
jednostkom podleglym, w tym:
o w 12 przypadkach wystosowano korespondencje do Komendy Miejskiej Panstwowej Straiy
Poiarnej w Gliwicach z wnioskiem 0 przeprowadzenie czynnosci kontrolnych wzgledem 10
nielegalnie dzialajqcym podmiotom gospodarczym.
o w 1 przypadku wystosowano korespondencje do GIOS z wnioskiem 0 przeprowadzenie
czynnosci kontrolnych wynikajqcych z podejrzenia miedzynarodowego przemieszczania
odpadow,
- w 1 przypadku wystosowano korespondencje do Stra2y Miejskiej w Gliwicach z wnioskiem
0 przeprowadzenie czynnosci kontrolnych w zakresie przestrzegania ustawy 0 utrzymaniu
o

czystosci i porzqdku w gminach,
podjeto takie wspolne dzialania kontrolne z pracownikami WIOS oraz PWIK w Gliwicach —

ciekéw wodnych ujsé rzeki Klodnicy pod kqtem prawidlowego gospodarki odpadami,
w 5 przypadkach podejmowano czynnosci w zakresie weryfikacji kwestii przestrzegania
przepiséw Uchwaly ,,antysmogowej" gdzie wszystkie interwencje zakonczyly sie wynikiem
negatywnym.“
Ponadto w okresie 2017-2019 funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach oraz
Komisariatéw Policji podleglych KMP Gliwice przeprowadzili szereg interwencji ipostepowan
wyjaéniajqcych w sprawach o wykroczenia, ktorych przedmiotem bylo miedzy innymi
zanieczyszczenie potoku Guido oraz rowow przydroznych substancjami niewiadomego
pochodzenia, ktére w co najmniej dwéch przypadkach zakonczyly sie ukaraniem oséb za to
odpowiedzialnych. W ostatnich trzech latach wszczeto 24 postepowania przygotowawcze
o przestepstwa przeciwko srodowisku naturalnemu okreslone w rozdziale XXII ustawy z dnia
6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny.49
Wojewédzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Katowicach przeprowadzil w latach 2017-2019 na
terenie miasta Gliwice 64 kontrole w 62 przedsiebiorstwach, ktére mialy na celu sprawdzenie
przestrzegania przepisow ochrony srodowiska w zakresie: ochrony powietrza, gospodarki
odpadami, wprowadzania sciekéw do wéd lub do ziemi, emisji halasu do srodowiska, ochrony przed
promieniowaniem niejonizujqcym, powainych awarii.
W zakresie powainym awarii skontrolowano cztery zaklady, jeden w 2017 roku i trzy w 2019 roku.
W 2017 roku kontrole przeprowadzono w Tenneco Automotive Eastern Europe Sp. 2 o.o
w Gliwicach, Zaklad zajmuje sie produkcjqamortyzatoréw do réinych modeli samochodéw. Zaklad
posiada pozwolenie zintegrowane
w zakresie prowadzonej dzialalnosci. Zaklad klasyfikuje sie do grupy zakladéw 0 zwiekszonym
ryzyku wystqpienia powainej awarii przemyslowej ze wzgledu na przekroczenie wartosci progowej
substancji Chromic Acid Solution CLF (500), ktéra ze wzgledu na jej wlasciwosci i rodzaje zagroien
tj.:
o H310 — grozi smierciq w kontakcie ze skérq;
o H330 — wdychanie grozi émierciq;
~ H410 — dziala bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujqc dlugotrwale skutki.
Prowadzqcy zaklad wykonal analize ilosci i rodzajéw substancji niebezpiecznych znajdujqcych sie
w zakladzie. W wyniku analizy ulegla zmianie klasyfikacja zakladu z zakladu 0 du2ym ryzyku na
o

zaklad 0 zwiekszonym ryzyku wystqpienia powainej awarii przemyslowej. W trakcie kontroli

wykazano nieprawidlowosé polegajqcq na przekroczeniu dopuszczalnej wartosci steienia azotu
amonowego w sciekach przemyslowych wprowadzanych do
urzqdzen kanalizacyjnych naleiqcych do firmy zewnetrznej, okreslonych w pozwoleniu
wodnoprawnym. Zarzqdzenie zostalo zreaiizowane.
W 2019 roku przeprowadzono czynnosci kontrolne w zakresie przeciwdzialania powainym awariom
w:

4“ dane Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach Wydzialu do walki z Przestepczoéciq Gospodarczq pismem nr PG-015126/19/1641/20 z dnia 28 maja 2020
4° dane Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach Wydzialu do walki z Przestepczoéciq Gospodarczq pismem nr PG-015126/19/1641/20 z dnia 28 maja 2020
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o

Fabryce Drutu Gliwice S.A. Fabryka prowadzi dzialalnosé w zakresie produkcji: drutu 2e

stali niskoweglowej 0 srednicach od 0,25 do 11,0 mm (60% calej produkcji) i gwo2d2ie
w pelnym asortymencie (38% wszystkich wyrobow) oraz handlu powy2s2ymi produktami.
W toku kontroli ustalono, odpady niebezpieczne (zu2yte kwasy trawiqce) znajdujqce sie na

F

terenie zakladu nie wplywajq na wzrost 2agro2enia wystqpienia powa2nej awarii

przemyslowej. W trakcie kontroli nie stwierdzono naruszen i nieprawidlowosci.
o

2

l
L

l

l
{.

Y

Avantor Performance Materials Poland S.A. w Gliwicach. Przedsiebiorstwo prowadzi
dzialalnosc w zakresie produkcji chemikaliéw i odczynnikéw chemicznych dla przemyslu,
laboratoriéw badawczych i przemyslowych r62nych specjalnosci w kraju i za granicq, a tak2e

produkcjq roztworéw pod diagnostyke medycznq. Zaklad posiada pozwolenie zintegrowane
dla instalacji zlokalizowanych w Gliwicach przy ul. Sowinskiego 11 wytwarzajqcych przy
zastosowaniu proceséw chemicznych podstawowe produkty lub polprodukty chemii
organicznej i nieorganicznej, odczynniki chemiczne i chemikalia dla przemyslu. Zaklad
przeprowadza pomiary jakosci sciekow przemyslowych. W zwiqzku ze stwierdzonym
naruszeniem dotyczqcym przekroczenia stanéw magazynowych substancji osoba
odpowiedzialna 2a dokumentacje Zakladu imonitorowanie stanéw ilosci substancji
niebezpiecznych zostala pouczona. W wyniku kontroli wydano zarzqdzenie pokontrolne
w zakresie dokonania aktualizacji zgloszenia i programu zapobiegania awariom dla Zakladu
2 zachowaniem ustawowych wymagan. Zaklad wykonal powy2s2e zarzqdzenie.
- Slqskie Centrum Logistyki S.A.— Zaklad w Gliwicach, ktory jest operatorem logistycznym
swiadczqcym uslugi w zakresie rozladunku, zaladunku, przeladunku oraz skladowania
towarow klasyfikowanych jako towary niebezpieczne, w tym niebezpieczne w transporcie
drogowym ADR. W budynku — hali magazynowej ,,J" skladowane sq substancje i mieszaniny
chemiczne, klasyfikujqce Zaklad jako zaklad o zwiekszonym ryzyku wystqpienia p0wa2nej
awarii przemyslowej. W wyniku kontroli wydano zarzqdzenie pokontrolne w zakresie
dokonania aktualizacji zgloszenia i programu zapobiegania awariom dla Zakladu
2 zachowaniem ustawowych wymagan. Zaklad wykonal powy2sze zarzqdzenie.“
W latach 2017-2019 Stra2 Lesna Nadlesnictwa Brynek ani Nadlesnictwa Rudziniec nie wykryla ani
jednego przypadku klusownictwa, a patrole funkcjonariuszy odbywajq sie na bie2qco. Nadlesnictwo
Brynek notuje 2 nasilone wystepowanie takich szkodnikéw owadzich jak osnuja gwia2dzista i kornik
ostrozebny nie mniej jednak gatunki te wystepujq poza granicami miasta Gliwice.“
Na zagro2enia po2arowe wplywa tak2e sqsiedztwo lokalizacji budynkéw i wystepowanie w nich
palnych elementéw konstrukcyjnych (stropy, wie2ba dachowa, schody i pokrycia dachéw) oraz
magazynowane srodki i materialy latwopalne (paliwo, smary, farby, oleje, tworzywa chemiczne,
tarcica, opal itp.).
Na terenie miasta dziala Centrum Ratownictwa Gliwice, ktére jest jednostkq organizacyjnq miasta
Gliwice. Dzialalnosciq CRG kieruje Dyrektor, a nadzor nad jednostkq sprawuje Prezydent Miasta
Gliwice. Przedmiotem dzialalnosci CRG jest m.in. realizacja zadan 2 zakresu zarzqdzania
kryzysowego, ochrony przeciwpowodziowej i pr2eciwpo2arowej, ratownictwa, porzqdku
publicznego i bezpieczenstwa obywateli, zapobiegania nadzwyczajnym 2agro2eniom 2ycia i zdrowia
ludzi oraz srodowiska, obrony cywilnej i ochrony ludnosci, obronnosci.
Obecnie na wspélnej sali dyspozytorskiej Panstwowa Stra2 Po2arna, Powiatowe Centrum
Zarzqdzania Kryzysowego dla miasta Gliwice (PCZK) oraz Stra2 Miejska przyjmujq calodobowo
zgloszenia 0 zdarzeniach zglaszanych 2 terenu miasta oraz 2 Centrum Powiadamiania
Ratunkowego. Osrodek umo2liwia alarmowanie i dysponowanie niezbednych sil i srodkéw
podmiotéw ratowniczych do zdar2er'1 oraz zapewnia
rc'>wnie2 mo2liwosé koordynacji prowadzonych dzialan oraz usuwanie skutkéw zdarzen. Strefy
zagro2er'1 po2arowych na obszarze miasta zgodnie 2 Planem Ratowniczym dla m. Gliwice i powiatu
gliwickiego stanowi zwarta zabudowa miejska w obrebie Staréwki 2 uwagi na palnq konstrukcje
dachowq oraz wystepujqce w Gliwicach kompleksy leéne, tj. kompleks lesny o pow. 600 ha (Las
Labedzki) zaliczony do I kategorii 2agro2enia po2arowego i Las Komunalny o pow. 239,99 ha,
zaliczony do II kategorii 2agro2enia po2arowego. Szczegélnej uwagi wymagajq obiekty
zaklasyfikowane do kategorii ZLI 2agro2enia ludzi, w tym: kina, teatry, domy kultury, kluby, lokale
gastronomiczne, rozrywkowe, hale sportowe, tj. ok. 60 obiektéw. Grupa obiektéw, w ktérej mogq
5° pismo WIOS w Katowicach nr IN. VI.046.57.2020.AKZ z dnia 7 kwietnia 2020
51 dane udostepnione pismem nr ZG.722.1.2020 z dnia 8 kwietnia 2020
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przebywaé osoby o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, obejmujqca m.in. placéwki slu2by
zdrowia, domy pomocy spolecznej, przedszkola i 2lobki liczy r6wnie2 ok. 70 obiektéw. Nie mniej
jednak w ,,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice”
(Uchwala*Rady Miejskiej w Gliwicach 2 dnia 17 grudnia 2009 r.), nie wskazano 2adnych stref
zagrozen.
Na potrzeby dzialan prowadzonych przez slu2by ratownicze Centrum Ratownictwa Gliwice prowadzi
magazyn przeciwpowodziowy ogélnointerwencyjny, ktérego wyposa2enie stanowiq:
o sprzet odwadniajqcy i osuszajqcy: pompy, osuszacze kondensacyjne do pomieszczen
- sprzet ratunkowy plywajqcy: pontony, lédki, silniki zaburtowe, kola ratunkowe
~ oswietlenie: agregaty prqdotwércze, generatory ESE 604 DYS/S, maszty oswietleniowe
o

sprzet roboczy i ochronny: wyposa2enie dla ekip ratowniczych, koce ratunkowe/termiczne,

spiwory, lc'>2ka polowe, termosy na napoje i inne
o materialy roboczez worki polipropylenowe, folia izolacyjna etc.“
Lokalnym zagroieniem dla chemizmu wéd i gleb sq dzikie skladowiska odpadow, ktore corocznie
sq po ewidencji niezwlocznie likwidowane, co ogranicza ich niekorzystne oddzialywanie na
srodowisko. Rocznie na terenie miasta likwidowanych jest kilkadziesiqt dzikich wysypisk, wedlug
danych na koniec 2019 roku jest ich 61 lokalizacji (dla poréwnania na koniec 2017 roku bylo ponad
300).
Zagro2enia w transporcie drogowym a tak2e w wypadku wystqpienia po2arc'>w, zalan, podtopien
czy likwidacji gniazd szerszeni (tylko na terenach publicznych) zwalczane sq przez Miejskq
Panstwowq Stra2 Po2arnq w Gliwicach.
Na terenach rolniczych czesto przyczynq zanieczyszczen wod mo2e byé niewlasciwe
magazynowanie i stosowanie nawozéw i srodkéw ochrony roslin. Zagro2enie dla srodowiska w tym
przypadku 2ale2y od rozpuszczalnosci srodkéw w wodzie i stopnia ich toksycznosci.
Wojewédzki Inspektorat Ochrony Roslin i Nasiennictwa w Katowicach prowadzi kontrole
gospodarstw rolnych pod kqtem materialu siewnego, szkolkarskiego oraz szkodnikéw, patogenow
i organizméw kwarantannowych.
W ostatnich latach 2017-2019 WIORiN na terenie miasta przeprowadzil 42 kontrole (w 2017 - 21
kontroli, w 2018 roku 11 kontroli, w 2019 roku 10 kontroli) materialu siewnego, w trakcie ktérych
nie stwierdzono nieprawidlowosci. W zakresie sprawdzenia wystepowania gatunkéw
kwarantannowych nie stwierdzono ich wystepowania. Na te okolicznosé przeprowadzono w okresie
2017-2019 128 kontroli.
Podczas 449 obserwacji
fitosanitarnych
pod
kqtem wystepowania
organizméw
niekwarantannowych na 4 gatunkach roslin uprawnych stwierdzono wystepowanie 15 gatunkéw
szkodliwych. Ponadto na terenie miasta Gliwice w latach 2017-2019 wykonano 7 kontroli
skladowania i przemieszczania srodkéw ochrony roélin oraz 5 kontroli w miejscach, gdzie mégl byé
prowadzony nielegalny obrét srodkami ochrony roslin (targowisko miejskie, kwiaciarnie). W toku
kontroli nie stwierdzono nieprawidlowosci. W trakcie dzialan kontrolnych WIORIN sprawdzono
pozostalosci srodkéw ochrony roélin w plodach rolnych, w roku 2017 2 pobraniem jednej prébki
nie stwierdzajqc pozostalosci srodkéw ochrony roslin powy2ej najwy2szych dopuszczalnych
pozioméw (NDP) okreslonych w przepisach Unii Europejskiej oraz substancji aktywnych,
niedopuszczonych do stosowania w danej uprawie.53
W latach na terenie miasta 2017-2019 Stra2 Lesna Nadlesnictwo Brynek nie wykryla ani jednego
przypadku klusownictwa, a patrole funkcjonariuszy odbywajq sie na bie2qco. Nie mniej jednak
Nadlesnictwo ma problem z nasilonym wystepowaniem takich szkodnikéw owadzich jak osnuja
gwia2dzista i kornik ostrozebny, sq to gatunki ewidencjonowane na terenie Nadlesnictwa, ale nie
na obszarze miasta Gliwice. 54
Na terenie miasta nie ma aktualnie mogilnikéw, ktére moglyby byé znaczqcym irodlem
zanieczyszczen dla chemizmu wéd i gleb, niemniej jednak wystepujq tereny zdegradowane.
Wedlug Bazy Terenéw poprzemyslowych na terenie miasta wyspecyfikowano 17 obszarow

wymagajqcych rekultywacji 0 lqcznej powierzchni 114,60 ha.
52 http:// php/charakterystyka-zagrozen (dostep 25.05.2020)
53 dane WIORIN, pismo nr WI. 021.10.2020 2 dnia 9 kwietnia 2020 r.
5" dane Nadlesnictw Brynek pismo zn. spr.: ZG. 722.1.2020 z dnia 8. 04.2020
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W zakresie ograniczenia substancji chemicznych w srodowisku niezbedne sq szkolenia dotyczqce
odpowiedzialnego stosowania chemikaliéw i postepowania 2 ich odpadami, wspierane finansowo
przez fundusze ekologiczne oraz propagowanie produktéw 2 substancji ulegajqcych biodegradacji
(np. torby na zakupy i naczynia jednorazowego u2ytku). W nadchodzqcych latach dzialania
powinny skupié sie nad dalszym doskonaleniem systemu segregacji odpadow w postaci opakowan
lub przeterminowanych srodkow ochrony roslin.
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Zrédlo: opracowanie wlasne

4.10.3.
Cele i zadania srodowiskowe w zakresie zagroieri powaz'nymi
awariami
W 2ale2nosci od kategorii i ilosci substancji niebezpiecznych, zaklady przemyslowe stwarzajqce
ryzyko wystqpienia awarii podzielone sq na dwie grupy zaklady 0 zwiekszonym ryzyku wystqpienia
awarii (ZZR) oraz zaklady 0 du2ym ryzyku wystqpienia awarii (ZDR).
Na terenie miasta nie ma zakladéw zakwalifikowanych do zakladow o du2ym, a sq trzy zaklady
ozwiekszonym ryzyku wystqpienia powa2nej awarii przemyslowej. Zaklady te sq okresowo
kontrolowane przez WIOS.
Gléwnymi zagro2eniami na terenie miasta jakie mogq wystqpié w toku zwyklego funkcjonowania
sq wypadki i zdarzenia drogowe, po2ary, powodzie i zalania. Zagro2enia chemiczne i po2arowe
wynikajq giéwnie 2 gestosci zaludnienia, charakteru zabudowy istopnia uprzemyslowienia. Na
2agro2enia po2arowe wplywa sqsiedztwo lokalizacji budynkéw i wystepowanie w nich palnych
elementéw konstrukcyjnych (stropy, wie2ba dachowa, schody i pokrycia dachéw) oraz
magazynowane srodki i materialy latwopalne (paliwo, smary, farby, oleje, tworzywa chemiczne,
tarcica, opal itp.).
Najwa2niejszymi jednostkami zajmujqcymi sie w pierwszej kolejnoéci minimalizacjq skutkéw
zdarzen sq Stra2e Po2arne. Analiza SWOT jako mocnq strone Miasta wskazala, i2 Panstwowa Stra2
Po2arna ma dobre wyposa2enie i jest w stanie reagowaé niezwlocznie w sytuacjach zagro2en.
Wojewédzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Katowicach kontroluje przedsiebiorstwa pod kqtem
przestrzegania wymagan ochrony srodowiska, BHP oraz érodkéw ostroinosci w postepowaniu
zsubstancjami niebezpiecznymi. Jednoczesnie same przedsiebiorstwa muszq dbaé o nale2yte
postepowanie i ostro2nosé. W harmonogramie realizacji zadan monitorowanych zaplanowano
kontynuacje dziaian w postaci kontroli przedsiebiorcéw wraz 2 egzekwowaniem wymagarl
dotyczqcych zapobiegania p0wa2nym awariom — realizacja przez WIOS oraz prowadzenie kontroli
zakladéw, szkolen, badan przyczyn, tak aby zmniejszyé ryzyko wystqpienia powa2nych awarii —
realizacja przez przedsiebiorstwa. Dzialania te finansowane bedq 2e srodkéw wiasnych
przedsiebiorstw oraz bud2etu Wojewédzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Katowicach.
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W ostatnich latach na terenie miasta nie wydarzyla sie 2adna powa2na awaria, niemniej jednak
istotnym elementem sq kontrole ladunkéw niebezpiecznych realizowane na drogach przez policje,

dzialania te bedq w kolejnych latach kontynuowanie. Istotne jest tak2e prawidlowe oznakowanie
pojazdéw pr2ewo2qcych niebezpieczne ladunki, co tak2e w razie potrzeby kontroluje policja.
Zgodnie 2 ustawq Prawo ochrony srodowiska organy administracji, podmioty prowadzqce zaklady
oraz podmioty transportujqce substancje niebezpieczne sq obowiqzane do ochrony srodowiska
przed awariami. Jednoczesnie w razie wystqpienia awarii wojewoda, poprzez kpmendanta
wojewédzkiego Panstwowej Stra2y Po2arnej iwojewédzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska,
podejmuje dzialania i zastosuje srodki niezbedne do usuniecia awarii oraz jej skutkow.
Wa2nym zadaniem jest kontynuacja i doskonalenie dzialan edukacyjnych spoleczenstwa w celu
wyrobienia w ludnosci nawykéw prawidlowych zachowan w sytuacji wystqpienia zagro2en
srodowiska i 2ycia ludzi 2 tytulu powa2nych awarii. Dzialania te realizowane sq poprzez akcje
edukacyjne, szkoleniowe, a dla dzieci poprzez zabawe. Miasto takie zadania realizuje poprzez
zamieszczanie na stronach internetowych poradnikéw jak mieszkancy powinni zachowaé sie

wsytuacji 2agro2enia czy katastrofy. Finansowanie tego rodzaju zadan pochodzi giéwnie ze
srodkow wlasnych Miasta oraz 2 dofinansowania Wojewédzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Harmonogram 2adar'1 do realizacji w tym zakresie zawarto w tabelach 58, 59, 60.
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5. Zagadnienia horyzontalne
Celem niniejszego rozdzialu jest przedstawienie czterech zagadnien horyzontalnych, stanowiqcych
fundament wszystkich dzialan zapisanych w niniejszym ,,Programie ochrony srodowiska dla Miasta
Gliwice na Iata 2021-2024 2 perspektywq do roku 2028".

lA

Ka2dy obszar interwencji i ka2dy kierunek dzialan powinien byé spéjny 2 czterema zagadnieniami
horyzontalnymi jakim sq:
- adaptacja do zmian klimatu
o

nadzwyczajne zagro2enia

- edukacja ekologiczna
- monitoring srodowiska.
Wszystkie obszary interwencji na ktérych opiera sie niniejszy ,,Program...” zawierajq aspekty
ka2dego 2 czterech dzialan horyzontalnych. Istotnym jest tak2e, i2 w ka2dej dziedzinie
srodowiskowej prowadzona jest edukacja ekologiczna, a nadzwyczajne zagro2enia czy awarie
mogq wplywaé na wszystkie obszary srodowiska od przyrody po powietrze wody i gleby. A w celu
kontroli stanu i podjecia ewentualnych szybkich krokéw niezbedny jest monitoring érodowiska
i stala kontrola jego stanu.

5.1.

Adaptacja do zmian klimatu

Dla Miasta Gliwice w 2019 roku opracowano i przyjeto uchwalq nr VII/13/2019 Rady Miasta Gliwice
2 dnia 11 lipca 2019 roku ,,Plan Adaptacji Miasta Gliwice do zmian klimatu do roku 2030".
Szczegolowa anaiiza danych klimatycznych i hydrologicznych 2 wielolecia umo2liwila ocene
ekspozycji miasta na zmiany klimatu przy uwzglednieniu wybranych wska2nikéw
charakteryzujqcych zjawiska klimatyczne. Wyniki oceny stanowily podstawe do okreslenia
iwskazania ekstremalnych zjawisk klimatycznych i ich pochodnych bedqcych najwiekszym
2agro2eniem dla mieszkancéw i sektoréw miasta.
Z przeprowadzonych na potrzeby Planu Adaptacji Miasta Gliwice do zmian klimatu do roku 2030
analiz wynika, i2 gléwnymi zagro2eniami klimatycznymi w Gliwicach sq:
o wzrost temperatury maksymalnej powietrza,
- wystepowanie fal upalow i dni upalnych,
- wystepowanie dlugotrwaiych okresow bezopadowych w polqczeniu 2 temperaturq
maksymalnq powy2ej 25°C,
o wystepowanie lokalnych, naglych powodzi miejskich powodujqcych zalanie lub podtopienie
terenu w wyniku wystqpienia silnego, krétkotrwalego opadu deszczu o du2ej wydajnosci,
o wystepowanie powodzi od strony rzek,
o wystepowanie wiekszej liczby dni 2 burzq, powodujqcych znaczne straty w postaci
uszkodzonych drzew, budynkéw,
o slabe przewietrzanie niektérych obszaréw miasta, szczegélnie polo2onych w centralnych
czesci miasta (gesta zabudowa),
o

wzrost koncentracji zanieczyszczen powietrza oraz wystepowanie smogu.

Zjawiska te stanowiq powa2ne zagro2enie dla prawidlowego funkcjonowania miasta oraz zdrowia
i2ycia jego mieszkancow. Podatnosé miasta na zmiany klimatu jest 2ale2na od wra2liwosci,
poszczegélnych terenow oraz od potencjalu adaptacyjnego, ktéry mo2e byé wykorzystany przez
miasto w radzeniu sobie 2 zagro2eniami. Problemy miasta wynikajqce 2 zagro2en zwiqzanych 2e
zmianami klimatu dotyczq sektoréw:
~ gospodarka wodna,
~ energetyka,
- zdrowie publiczne,
- transport.
Gliwice nale2q do miast, gdzie stwierdzono wysokie ryzyko powodziowe od strony rzeki Klodnicy.
Zagospodarowania centrum miasta w takie sposéb, i2 du2a powierzchnia to tereny uszczelnione
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oraz niskim udzialem powierzchni biologicznie czynnej nie sprzyjajqce retencji wodnej, co 2 kolei
powoduje wystepowanie powodzi naglych, bedqcych konsekwencjq deszczy nawalnych oraz burz.
Najwiekszq podatnosé na zmiany klimatu dla sektora zdrowie publiczne/grupy okreslono dla
komponentéw:
o osoby powy2ej 65 roku 2ycia,
o dzieci poni2ej 5 roku 2ycia,
o osoby bezdomne,
o osoby niepeinosprawne,
o osoby 2 ograniczonq mobilnosciq,

-

osoby przewlekle chore w odniesieniu do zjawisk termicznych, opadéw oraz zjawisk
smogowych.
W sektorze transport, w komponencie podsystem szynowy najwieksza podatnosé jest zwiqzana
2 silnym i bardzo silnym wiatrem oraz burzami. Ponadto podsystemy drogowy, lotniczy i publiczny
miejski podatne sq na zjawiska termiczne zwiqzane 2 temperaturami przejsciowymi oraz
gololedziami (liczba dni 2 Tsr -5 do 2,5 i opadem). W przypadku sektora energetyka najwieksza
podatnosé zostala okreslona dla komponentu podsystem elektroenergetyczny, w odniesieniu do
zjawisk zwiqzanych 2 silnym wiatrem, burzami oraz temperaturq przejsciowq.
W zwiqzku 2 tym zaplanowano wizje adaptacji miasta do zmian klimatu do roku 2030 jako
,,Zréwnowa2ony rozwéj miasta Gliwice w warunkach zmieniajqcego sie klimatu”, cel nadrzedny
planu adaptacji ,,Zwieks2enie odpornosci miasta na ré2norodne skutki zmian klimatu", a tak2e cele
strategiczne planu adaptacji. Sq to:
o zwiekszenie odpornosci miasta na wystepowanie powodzi naglychl miejskich,
o zwiekszenie odpornosci miasta na wystepowanie deszczy nawalnych,
o zwiekszenie odpornosci miasta na wystepowanie powodzi od strony rzek,
o zwiekszenie odpornosci miasta na wystepowanie wy2s2ych temperatur maksymalnych,
~ zwiekszenie odpornosci miasta na wystepowanie fal upaiéw,
- zwiekszenie odpornosci miasta na wystepowanie miejskiej wyspy ciepla,
o zwiekszenie odpornosci miasta na wystepowanie okreséw bezopadowych 2 wysokq
temperaturq,
- zwiekszenie odpornosci miasta na wystepowanie silnego i bardzo silnego wiatru,
o zwiekszenie odpornosci miasta na wystepowanie burz (w tym burz 2 gradem),
- zwiekszenie odpornosci miasta na wystepowanie zanieczyszczen powietrza,
- zwiekszenie odpornosci miasta na wystepowanie smogu.
Celem Planu adaptacji dla Miasta Gliwicejest przygotowanie sie i zwiekszenie odpornosci na zmiany
jakie nadchodzq.
Doboru dzialan adaptacyjnych dokonano tak, aby ka2dy cel adaptacyjny byl osiqgniety
woptymalny sposéb uwzgledniajqcy m. in. kryteria 2r6wnowa2onego rozwoju, efektywnosci
kosztowe oraz synergicznego oddzialywania efektéw dzialania w ograniczaniu r6wnie2 innych
zagro2er'1.
Zwiekszenie gotowosci dla mieszkancéw to gléwnie stosowanie rozszerzonej edukacji i ostrzegania
mieszkancow o 2agro2eniach oraz rozwiqzan technicznych w przestrzeni miasta.
Dziaiania organizacyjne w przygotowaniu sie do zmian klimatycznych polegaly bedq tak2e na
odpowiednim pianowaniu przestrzennym, organizacji przestrzeni publicznej, tworzeniu wytycznych
postepowania w sytuacjach wystqpienia zagro2en klimatycznych, a tak2e usprawnienia
funkcjonowania slu2b miejskich.
I trzeci rodzaj dziaian to dzialania techniczne, ktére majq na celu budowe nowej lub modernizacje
istniejqcej infrastruktury, ktora przyczynia sie do ochrony miasta przed negatywnymi skutkami
zmian klimatu.55

55 na podstawie zaiqcznika do uchwaiy nr VII/13/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 11 lipca 2019 roku pn ,,PIan Adaptacji
Miasta Gliwice do zmian klimatu do roku 2030"
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5. 2.

Nadzwyczajne zagroienia

Zaréwno jako nadzwyczajne 2agro2enie dla srodowiska, jak i powa2nq awarie nale2y traktowaé
F.

zdarzenia, takie jak: pekniecie i rozszczelnienie instalacji rurociqgéw, wybuch, awaria zbiornika,
katastrofa autocysterny lub cysterny kolejowej pr2ewo2qcej substancje niebezpiecznq, awaria
obiektéw i hydrotechnicznych, itp. Na zagro2enia po2arowe wplywa tak2e sqsiedztwo lokalizacji
budynkéw i wystepowanie w nich palnych elementéw konstrukcyjnych oraz magazynowane srodki
i materialy latwopalne.
Powstale zagro2enia usuwane sq przez odpowiednie jednostki stra2y po2arnej.
Na obszarach rolniczych miasta Gliwice przyczynq zanieczyszczen wéd mo2e byé niewiasciwe

magazynowanie i stosowanie nawozéw i srodkéw ochrony roslin, co jest kontrolowane przez
WIORIN. Zagro2enie dla srodowiska w tym przypadku 2ale2y od rozpuszczalnosci srodkéw

w wodzie i stopnia ich toksycznosci.
Zagro2eniem dla mieszkancéw i srodowiska mo2e byc tak2e transport paliw i ladunkéw
niebezpiecznych , mogq one byc pr2ewo2one wszystkimi drogami na ktérych nie ma zakazéw
transportu cie2kiego lub innych obostrzen. W trakcie dora2nych kontroli pojazdy te sq sprawdzane
prze Policje pod kqtem ladownoéci pojazdéw oraz ich stanu technicznego.
Nadzwyczajne zagro2enia, do ktérych mo2e dojsé na terenie gminy w trakcie normalnego
funkcjonowania sprecyzowano w rozdziale 4.9 dotyczqcym Zagroien powa2nymi awariami.
W rozdziale tym sprecyzowano rodzaje zagro2en do jakich mo2e dojsé na obszarze miasta,
wyspecyfikowano jednostki, ktére zajmujq sie identyfikacjq zdarzen, ratowaniem zdrowia, 2ycia
i mienia oraz usuwaniem skutkéw awarii oraz kompetencje organéw do realizacji zadan w tym
zakresie.

5.3.

Dzialania edukacyjne

W zakresie edukacji ekologicznej najwa2niejs2ym celem, ktéry nale2y osiqgnqé jest wyksztalcenie
swiadomosci ekologicznej i przekonanie mlodej i dojrzalej czesci spoieczenstwa o koniecznosci
myslenia i dziaiania wedlug zasad ekorozwoju. Jest to cel dalekosie2ny, wykraczajqcy poza
horyzont 2026 roku, do ktérego mo2na sie 2bli2aé poprzez stopniowe podnoszenie swiadomosci
ekologicznej.
Ustawa Prawo ochrony srodowiska 2 dnia 27 kwietnia 2001 r. (tj. D2. U. 2 2020 r., poz. 1219
2 pé2n. zm.) narzuca obowiqzek uwzgledniania problematyki ochrony srodowiska
izr6wnowa2onego rozwoju w programach nauczania wszystkich typéw szkél, a tak2e kurséw
prowadzqcych do uzyskania kwalifikacji zawodowych.
W srodkach masowego przekazu w publikacjach i audycjach réwnie2' istnieje obowiqzek
popularyzacji ochrony srodowiska i ksztaitowania pozytywnego stosunku do przyrody.
Organy administracji, instytucje koordynujqce dzialania zwiqzane 2 ochronq srodowiska oraz te,
ktére kierujq i zarzqdzajq dzialalnosci, naukowq i naukowo-badawczq w zakresie ekologizacji sq
zobowiqzane uwzgledniac w swoich planach i dzialaniach bie2qcych i dlugoterminowych
zagadnienia dotyczqce ekologii i ochrony przyrody.
Na wszystkich etapach edukacji od przedszkolnej poprzez podstawowq, gimnazjalnq i wy2s2q
placéwki nauczania obejmujqce swym dzialaniem jakakolwiek edukacje dzieci imiod2ie2y
zawierajq w swoich programach dziedziny nauki lub dyscypliny naukowe wiq2qce sie 2 ochronq
srodowiska.
Postawy spoleczne i realizowana w calym okresie programowania szeroko pojeta edukacja
ekologiczna ma na celu stale podnoszenie éwiadomosci zaréwno dzieci i doroslych. Wynika to
zfaktu, i2 wsréd spoieczenstw gorzej wyksztaiconych powszechnie akceptowane sq postawy
antyekologiczne (dewastacja zasobéw przyrody, brak oszczedzania wody, segregacji odpadéw),
a brak perspektyw na polepszenie lub zmiane sytuacji bedzie tylko poglebiaé patologiczne
zachowania.
W zakresie dzialalnosci edukacyjnej w zakresie szeroko pojetej ochrony srodowiska na terenie
gminy stale i na bie2qco powinno sie organizowaéz
o akcje,
- spotkania,
- konkursy,
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o

warsztaty,

o imprezy plenerowe.
Nadlesnictwa Rudziniec i Brynek na terenie miasta Gliwice w ostatnich latach 2017-2019
zorganizowalo pogadanki i akcje edukacyjne majqce na celu nie tylko ochrone laséw i ochrone
przyrody ale tak2e zasady segregacji odpadow, nie smiecenie w Iasach izabieranie ze sobq
odpadow 2 wycieczek i spaceréw. Dzialania te polegajq szczegélnie na organizacji:
- pogadanek edukacyjnych w szkolach i przedszkolach,
0

zimowym dokarmianiu ptakow (przekazanie do szkél i przedszkoli karmy dla ptakow),

o
~

akcji sadzenia ,,1000 drzew na minute",
warsztatow edukacyjnych 2 okazji ,,Swieta dr2ewa" 2 d2ie<':mi 2e szkol i przedszkoli,

~

wspolorganizacji 2 Polskim Klubem Ekologicznym rajdu rowerowego ,,O zielony lisé

-

kas2tanowca", polqczonego 2 prelekcjq edukacyjnq,
lekcji terenowych na scie2ce przyrodniczo — lesnej,

o

organizacji konkursu przyrodniczego ,,Piekno Nadlesnictwa Rudziniec — Drzewa i krzewy”,

o akcji choinkowej ,,Swiqtec2ne gys2ynki", polqczonej 2 prelekcjami edukacyjnymi,
~ i konkursami przyrodniczymi w Centrum Handlowym FORUM w Gliwicach,
o organizacji konkursu przyrodniczego ,,Piekno Nadlesnictwa Rudziniec — Ptaki",
o organizacji konkursu plastycznego ,,Moja sowa”,
o organizacji konkursu przyrodniczego ,,Piekno Nadlesnictwa Rudziniec —Zwier2eta lesne”.56
Dzialania edukacyjne Nadlesnictwa Brynek realizowane sq gléwnie w sali edukacyjnej i na scie2ce
dydaktycznej — w miejscach zlokalizowanych przy siedzibie nadlesnictwa. Srednio rocznie
uczestniczy w zajeciach prowadzonych przez lesnikéw ok. 3 tysiecy oséb (to sq dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym, miod2ie2 szkél
ponadpodstawowych, osoby dorosle, a tak2e osoby niepelnosprawne). W latach 2017- 2019 baze
edukacyjnq Nadlesnictwa odwiedzilo lqcznie ok. 1100 oséb (dzieci i mlod2ie2y) 2 terenu miasta
Gliwice.
Nadlesnictwo prowadzi tak2e wiele akcji promocyjnych takich jak:
- ,,Jedno dziecko — jedno dr2ewo",
o ,,Wstaw sie za stawem" c2Y .,Cietr2ewisko”. 57
Miasto powinno kontynuowac i rozwijaé istniejqcq, a tak2e rozwijaé wspolprace 2 placéwkami
oswiatowymi, organizacjami spolecznymi i instytucjami, przy organizowaniu prelekcji, wystaw,
spotkan, wycieczek 0 tematyce ekologicznej i przyrodniczej, organizowaé akcje oraz pomagaé przy
realizacji programéw szkolnych promujqcych idee zbierania surowcéw wtérnych w celu ich
wlasciwego zagospodarowania. Wlasciwie ukierunkowana edukacja ekologiczna mieszkancéw nie
tylko przyczyni sie do zwiekszenia efektywnosci prowadzonej selektywnej zbiérki odpadow, co
zapewni pozyskanie surowcéw wtérnych, zmniejszenie ilosci odpadow trafiajqcych na skladowiska
oraz zmniejszenie szkodliwosci tych odpadow, ale tak2e do oszczedzania wody, niespalania
odpadow
w domowych kotlach, ale tak2e dbalosci oraz szacunku o caiosé otaczajqcej nas przyrody
i srodowiska.
Czynnikami, ktére decydujq 0 sukcesie realizowanej akcji edukacji ekologicznej sq rzetelna
informacja oraz umiejetnosé komunikowania sie ze spoleczenstwem.
W zakresie wszystkich aspektéw ochrony srodowiska potrzebne sq dzialania edukacyjne zaréwno
dla dzieci, mlodzie2y jak i dla doroslej czesci spoleczenstwa. Z tego powodu zadania dotyczqce
edukacji ekologicznej umieszczono w harmonogramach we wszystkich rozdzialach dotyczqcych
poszczegélnych obszarow interwencji.

W ka2dej dziedzinie srodowiskowej wspomniano o potrzebie prowadzenia stale i na bie2qco
iw calej perspektywie realizacji Programu akcji edukacyjnych jednak, ze wzgledu na fakt, 2e
najwiecej d2ialar'i edukacyjnych na terenie miasta realizowanych jest w zakresie gospodarki
odpadami temat ten zostal w tej czesci potraktowany najszerzej.
5‘ dane Nad/esnictwa Rudziniec pismo zn. spr.: ZG.0172.2.2020 z dnia 17.04.2020
5’ dane Nadleénictw Brynek pismo zn. spr.: ZG.722.1.202O 2 dnia 8. 04.2020

/
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5.4.
Monitoring érodowiska
W zwiqzku 2e zmianqlkompetencji wojewédzkich inspektoratéw ochrony srodowiska iGléwnego
Inspektoratu Ochrony Srodowiska wynikajqcqz przepiséw ustawy 2 dnia 20 lipca 2018 r. 0 zmianie
ustawy o Inspekcji Ochrony Srodowiska oraz niektérych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2019
roku organem realizujqcym zadania Panstwowego Monitoringu Srodowiska jest Gléwny Inspektorat
Ochrony Srodowiska.
Z dniem 1 stycznia 2019 roku pijacownicy Wydzialu Monitoringu Srodowiska oraz Laboratorium

WIOS stali sie pracownikami GIOS.
Gléwny Inspektorat Ochrony Srodowiska zadania Panstwowego Monitoringu Srodowiska
wzakresie: gromadzenia i analizy wynikéw badan i obserwacji, przygotowania ocen jakosci
srodowiska oraz udostepniania informacji o srodowisku, realizuje poprzez Regionalny Wydzial
, .

Monitoringu Srodowiska.
Zadania Gléwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska polegajq miedzy innymi na monitoringu
srodowiska.

I

l
I

Monitoring srodowiska prowadzony jest w zakresie powietrza, wod powierzchniowych, wod
podziemnych, ochrony przyrody i bioré2norodnosci, gospodarki odpadami, halasu, pol
elektromagnetycznych, potencjalnego wystqpienia powa2nej awarii oraz gleby i ziemi (na poziomie
krajowym).
W mysl nowych przepiséw ustawy o Inspekcji Ochrony Srodowiska 2 2018 r. (ustawa 2 dnia 20
lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Srodowiska oraz niektérych innych ustaw (D2.
U. 1479) pd 1 stycznia 2019 r. zadania PMS sq realizowane wylqcznie przez Glownego Inspektora
Ochrony Srodowiska (GIOS).
Zakres zadan panstwowego monitoringu srodowiska jest okreslany w wieloletnich strategicznych
programach PMS opracowywanych przez Glléwnego Inspektora Ochrony Srodowiska
i zatwierdzanych przez Ministra Klimatu i Ochrony Srodowislga oraz w wykonawczych programach
PMS opracowywanych przez Glownego Inspektora Ochrony Srodowiska.
Obecnie obowiqzujqcy Strategiczny Program PMS na lata 2020 - 2025'powstal na podstawie art.
4a ust. 1 pkt 5 ustawy 2 dnia 10 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska. Dokument ten
obejmuje zadania wynikajqce 2 odrebnych ustaw, zobowiqzan miedzynarodowych oraz innych
potrzeb wynikajqcych 2e strategii rozwoju oraz innych programéw i dokumentéw programowych.“
Informacje powstajqce w ramach Panstwowego Monitoringu Srodowiska slu2q do wspomagania
dzialar'i na rzecz ochrony srodowiska, a tak2e do informowania organéw administracji 0 stanie
srodowiska, potencjalnych lub istniejqcych 2agro2eniach, oraz obszarach wystepowania
przekroczen dopuszczalnych pozioméw zanieczyszczen w srodowisku. W dalszym etapie dane te
iinformacje wykorzystywane sq przez organy administracji do postepowan w sprawie oceny
oddziaiywania na srodowisko, pozwolen na wprowadzania gazéw i pyléw do srodowiska oraz
planéw zagospodarowania przestrzennego, a tak2e planéw i programow jako calosci lub jego
poszczegélnych elementéw.
Dzialalnosé inspekcyjna, na terenie wojewédztwa Slqskiego prowadzona jest przez Wojewédzki
Inspektorat Ochrony Srodowiska w Katowicach. Polega na prowadzeniu kontroli instalacji
i przedsiebiorstw oddzialujqcych na srodowisko w celu sprawdzenia czy sq przestrzegane przepisy
prawa czy stwierdzane sq naruszenia. W sytuacji stwierdzenia nieprzestrzegania obowiqzujqcych
przepiséw wydawane sq zarzqdzenia pokontrolne, a w razie ich niezrealizowania nakladane sq
kary.

1

._.

5” http ://poznan. wios. go v. pl/monitoring-srodowiska/regiona/ny-wydzial-monitoringu-srodowiska/
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6. Cele Programu ochrony érodowiska i ich finansowanie
Tabela 31 Cele, kierunki interwencji i zadania 2 zakresu ochrony klimatu ljakoéci powietrza w tym gospodarki niskoemisyjnej”
Wskatnlk

‘"9’

A

Obszar
interwencji

B

Cel

C

Nazwa
(+ ir6¢|lo
danych)

Wartosé
bazowa
rok
2018
luh
2019

D

E

Liczba aktualizacji
PGN/Zalo2eri
irédlo danych:
SR/UM

kmatu
1.

_

Ocpowet
hrona rza

Znaczqca
poprawa
jakosci
powietrza na
obszarze gminy
zwiqzana 2
reallzacjq
klerunkéw
dzlaian
naprawczych

Roczne zutycle
energii na
oswletlenle ullczne
(MWh/rok)

1

9 469

warm“
docelowa rok

F

G

2

obnl2enle 0
10%

UK/UM, TAURON

57 405

zadania

Podmlot
odpowledzlalny

Ryzyka

H

I

J

Aktualizacja
,,Zalo2en do planu
zaopatrzenia w
cleplo, energie
elektrycznq oraz
pallwo gazowe dla
miasta Gliwice"

Zadanie wlasne:
SR/UM

zmlana
w przepisach
prawnych
dotyczqcych
dcku mentéw

2024

irédlo danych:

Roczna zuiycle
clepla
(MWh/rok)
irédlo danych:
Miejskie jednostki
organizacyjne

l Kierunek
ntemenql

obnl2en|e 0
10°/o

Skuteczne
wdraianle planéw
l programéw
slu2a_cych
ochronie
powietrza w skali
lokalnej I
wojewédzkiej
poprzez
oslqgniecle
zakladanych
efektéw
ekologicznych

Zadanie wlasne:
UK/ UM

Modernlzacja I
budowa oéwletlenia
ulicznego w mleécle
Gllwlce

Ograniczenie niskiej
emlsjl w budynkach
u2ytecznoécl
publicznej, w tym
wykorzystanie

Zadanie
monitorowane:
TAURON,

pozostali
wlaéclcleie
oswietienla
nlekomunalnego
Zadanie wlasne:
Miejskie
jednostki
organizacyjne

brak érod kdw
ﬁnansowych

brak srod kéw
ﬁnansowych

5’ Miasto Gliwice aktualnie realizuje zadania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej poprzez dz/alanla zawarte w dokumentach opraco wanych réwnalegle dla terenu miasta, takich
jak P/an Gospodarki Niskoemisyjnej I Program ochmny srodowlska. Z uwag! na to, z'e zapisy obu dokumentdw muszq byé toz'same, a Program ochrony srodow/ska traktuje w
bardzo du2ym stopniu szczegdiowoécl 11 dziedzin srodowlskowych, w tym takz'e kwestie zwiqzane z ochronq powietrza I klimatu oraz dzialanla gospodarki niskoemisyjnej
stanowiqca Ich element, zostaly one wyodrebnlone w Programie w ponlzszym komponencIe,,Ochrana klimatu I jakosci powietrza w tym gospodarka niskoemisyjna". W zwiqzku z
tym, z'e potrzeba opracowania Programu ochrony srodowlska wynika 2 przep/s6w ustawy prawa ochrony érodowiska (Dz. U. z 2020 poz. 1219 2 p62'n. zm.) dodatkowe
wyodrebnlenle w nim zadarl niskoemlsyjnych jest ponadto Istotne z punktu wldzenla uzyskania doﬁnansowanla na Ich reallzacje. Ponadto, plan gospodarki niskoemisyjnej, nle
bedqc umocowanym w prawie krajowym, posiada nI2szq range ni2 wyodrebnlenle przedmlotowych elementdw w Programie ochrony srodowlska.

Id FDED8004-94A5-4244-SE76-1COCO6156C77. Projekt
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odnawiainych irédel
energii
Ograniczenie niskiej
emlsjl w budynkach
mieszkalnych, w
tym wykorzystanie
odnawiainych irédel
energii
Udzial miasta
Gliwice w Programie
kompleksowej
likwidacji niskiej
emlsjl na terenie
konurbacji
élqsko dqbrowsklej

Zadanie
monitorowane:
wlaécicielel
admlnlstratorzy
budynkéw,
Zaklad
Gospodarki
Mieszkaniowej,
TAURON

brak érodkéw
ﬁnansowych

10%

Ograniczenie niskiej
emlsjl w budynkach
przedsleblorstw, w
tym wykorzystanie
odnawiainych irédel
energii

Zadanie
monitorowane:
przedsleblorstwa

brak
zaangaiowania
przedslebiorcéw

wg potrzeb

Budowa
wysokosprawnej
kogeneracji przez

Zadanie
monitorowane:
PEC Sp. 2 o.o.
Gliwice

zmniejszenie
wysokoécl
doﬂnansowania,
wydlu2enle czasu
realizacji
inwestycji

Roczna produkcja
energii 2 OZE

r

(MWh/rok)

ok. 800

wzrost o 10%

2 583
197

obnl2en|e o

irédlo danych:
TAURON

Roczne zuiycie
clepia
(MWh/rok)

ir6dlo danych:
przedslebiorstwa
za poérednictwem
Bazy Marszalka
Lqczna moc
zalnstalowanych
unqdzeﬁ w
kogeneracji
(MW)
irédlo danych:
PEC Sp. 2 o.o.

0

.

PEC - Gliwice

Gliwice

Diugosé slecl
cleplownlczej (km)
irédlo danych:
PEC Sp. z o.o.

l

Gliwice

Rozbudowa I
modernizacja sieci i
infrastruktury
cleplownlczej przez
PEC - Gliwice

Zadanie
monitorowane:
PEC Sp. 2 o.o.
Gliwice

Liczba akcji na rok
irédlo danych:
Miasto Gllwice

Organizacja akcji
spolecznych
zwiqzanych 2
ograniczeniem

Zadanie wlasne:
Miasto Gliwice

218

300

l

,[ '

10

10

emisji,

brak srodkéw
ﬁnansowych

efektywnoéciq
enerqitycznq oraz

I

Id: FDEDKOO4-94A5-4244-BE76-I COCO61 56C77. Projekt
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wykorzystaniem
odnawiainych irodei
energii
Czy funkcjonuje
system
informacyjny dla
mleszkancéw?
ir6dlo danych:

tak

tak

Utrzymanie systemu
lnformacyjnego
dotyczqcego
monitoringu jakosci
powietrza I stanu
jakosci powietrza
w skali lokalnej

10

8

Sukcesywna
kontrola uc|q2liwych
irédel
zanieczyszczen

WIOS/GIOS
Liczba kontroli
zakladéw w ciqgu
roku
irbdlo danych:

WIOS
l

24
odcinki
na kwote
57 057
985,32 zl

2

6

UK/UM, ZDM,
IR/UM

Iloéé nowych
nlskoemlsyjnych
pojazdéw
transportu
zblorowego na
terenie gminy
irédlo danych:
PKM Gliwice

Id FDED8004 94A5-4244-81:76 lCOC06l56C77 Projekt

20

Budowa,
modernizacja I
przebudowa drég
pu blicznych

wg potrzeb
i|'lWe5IY¢Y.1"Y¢h

GDDKIA

Liczba
rozbudowanych
tras rowerowych w
danym roku
irédlo danych:

brak srod k6w
ﬁnansowych

Zadanie
monitorowane:

brak srodkéw
finansowych

GIOS

WIOS

Zadanie wlasne:
Miasto Gliwice

Liczba odclnkéw
drég budowanych
przebudowywanych
irédlo danych:
Miasto Gliwice,
ZDM Gliwice,

Zadanie
monitorowane:

wg potr2eb
inwestycyj nych

Wdro2enie
mechanlzméw
ogranlczajqcych
negatywny wpiyw
transportu, na
jakoéé powletna
poprzez
efektywnq
polltyke
transportowq do
poziomu
niepowodujqcego
negatywnego
oddzlalywanla na
jakoéé powietrza

Zadanie
monitorowane
ZDM w Gllwlcac h.
ZDW w
Katowicach,

brak érod kéw
ﬁnansowych

GDDKIA

Rozbudowa sieci
tras rowerowych

Rozwéj komunikacji
publicznej w oparciu
o nowoczesny
nlskoemisyjny tabor
autobusowy majqcy
na celu przesladke 2
indywidualnych
samochodéw na
rzecz transportu
zblorowego

Zrédloz
UK/UM, ZDM,
IR/UM

Zadanie
monitorowane
PKM Gliwice

Brak
doﬁnansowanla,
brak srodkéw na
reallzacje zadania
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Tabela 32 Harmonogram zadan wiasnych w zakresie ochrony klimatu ijakosci powietna w tym gospodarki niskoemisyjnej“

LP‘

Obszar
lnterwencjl

A

B

Zadanie

.V:~2._ _

C

Podmlot
dpowledzlalny
° za reallzacjq
(+ jednostki
wlqczone)

rok
2021

rok
2022

rok
2023

rok
2024

rok
2025

rok
2026

rok
2027

rok
2028

D

E

F

G

H

I

J

K

Szacunkowe koszty reallzaql zadania
(W ws_ 2,)

irédla
flnansowanla

Dodatkowe
Informacje
o zadanlu

L

M

N

-

érodkl Miasta
Gllwlce, moiliwe
doﬂnansowanie ze
'srodkc'>w

aktualizacja
,,Zalo2en.."
co 3-4 Iata

,.- ._~q.-tv

Aktualizacja ,,Zaio2en
do planu zaopatrzenia w
cleplo, energie
elektrycznq oraz paliwo
gazowe dla miasta
Gliwice"

Miasto Gliwice

I
i

Modernizacja I budowa
oswietlenla ulicznego w
mleécie Gliwice

UK/UM

10 000

Gliwice, POIl$/RPO,
WFOSiGW/NFOSIGW

Ograniczenie niskiej
emlsjl w budynkach
uiytecznoécl publicznej,
w tym wykorzystanie
odnawiainych irédel
energii (zgodnie 2 PGN
2 2019 r.)

Miasto Gllwlce

50 000

Gliwice, POIIS/RPO,
WFOSIGW/NFOSIGW

Monitoring zutycla paliw
I nosnlkéw energll w
budynkach uiytecznoscl
publicznej, systemy
zarzqdzania energiq
w budynkach
uiytecznoscl publicznej

Miasto Gllwlce

1 000

Gllwlce, POIIS/RPO,
wrosisw/Nrosic-;w

Organizacja akcji
spoiecznych zwiqzanych
2 ograniczeniem emlsjl,
efektywnoéclq
enerqglcznq,

Miasto Gliwice

100

Gliwice, POIIS/RPO,
WFOSiGW/NFO§lGW

1

1.

I
l

\,
‘ '
L’ '
k

pow
etrza _
kmatu
Ochrona

L

L_.

-

-

|70|

-

|

-

70|

wrosisw/Nrosiew
srodkl Miasta

érodki Miasta

érodkl Miasta

srodki Miasta

‘° Miasto Gliwice aktualnie realizuje zadania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej poprzez dzlalanla zawarte w dokumentach opracowanych rownolegle dla terenu miasta, takich
jak P/an Gospodarki Niskoemisyjnej I Program ochrony srodowlska. Z uwag! na to, 2e zapisy obu dokumentdw muszq byé taz'same, a Program ochrony érodowiska traktuje w
bardzo du2ym stopniu szczegdlowoécl 11 dzledzln srodowlskowych, w tym tak2e kwestie zwiqzane z ochronq powietrza lkllmatu oraz dzlalania gospodarki niskoemisyjnej
stanowiqca Ich element, zostaly one wyodrebnlone w Program/e w panIz'szym komponencie ,,Ochrona klimatu I jakosci powietrza w tym gospodarka niskoemisyjna‘. W zwlazku 2
tym, 2e potrzeba opracowania Programu ochrony érodowlska wynika 2 przepisdw ustawy prawa ochrony érodowiska (Dz. U. z 2020 poz. 1219 z p6z'n. zm.) dodatkowe
wyodrebnlenle w nim zadari nlskoemisyjnych jest ponadto Istotne z punktu widzenia uzyskania dofinansowania na Ich reallzacje. Ponadto, plan gospodarkin/skoemisyjnej, nie
bedac umocowanym w prawie krajowym, posiada nlz‘szq range nI2' wyodrebnienie przedmiotowych elementdw w Programie ochrony srodowlska.

‘v ‘ Id: FDED8004-94A5-4244-SE76-1COCO6l56C77. Projekt
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wykorzysta niem
odnawiainych irédel
energii, efektywnym I
ekologicznym
transportem
srodkl Miasta

Budowa, modernizacja I
przebudowa drég
1
publicznych‘

Miasto Gliwice
(Zarzqd
. . Drég
Miejskich)

117 260

Gliwice, Poms/3P0,
WFOSiGW/NFOSIGW

Rozbudowa sieci tras
rowerowych (w trakcie
realizacji 6 odclnkéw)

Miasto Gliwice

9 325

Gliwice, POIIS/BPO,
WFOSiGW/NFOSlGW

srodki Miasta

2r6dlo: koszty 2 am le szczone w tabeli pochodzq z danych udostepnionych przez Instytucje realizujqce zadania, WPFl WP! Miasta Gllwlce, a tak2e szacunkéw wiasn y ch a u toré w POS
o szczegolowym
zakresie zadania
dla Miasta Gliwice, w niektérych przypadkach nie bylo moillwoscl os z a cowa nl a kosztow
' ze wzgledu na brak informacji
'
'

6' Zalqcznlk nr 2 do uchwaly w sprawie Wleloletnlej Prognozy Finansow ej', p 0 w prowa d zone] zmianie uchwaiq nr XIII/205/2020 Rady Miasta Gllwlce 2 dnia 13 lutego 2020 r.

Id: FDED8004-94A5-4244-8E76-lCOC061S6C7 7. Projekt
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Tabela 33 Harmonogram zadari monitorowanych w zakresie ochrony klimatu Ijakoécl powietrza w tym gospodarki niskoemisyjnej“

L.p.

Obszar
mterwenq"

A

B

Zadanie

Podmlot odpowledzlalny
za reallzacje
(+ jednostki wlqczone)

Szacunkowe
koszty realizacji
zadania w latach
2021 - 2020
(w tys. zl)

2r6dla flnansowanla

Dodatkowe
Informacje
o zadanlu
G

C

D

E

F

Ograniczenie niskiej emisji w budynkach
mieszkalnych, w tym wykorzystanie
odnawiainych irédel energii
Udzial miasta Gliwice w Programie
kompleksowej likwidacji niskiej emisji na
terenie konurbacji élqsko-ciqbrowsklej

wlaéclclelel admlnlstratorzy
budynkéw, Zaklad
Gospodarki Mieszkaniowej

wg. potrzeb
i moillwoscl
budietowych

srodki lnwestoréw, POIIS/RPO,
WFOSIGW/NFOSIGW

Ograniczenie nlsklej emisji w budynkach
przedslebiorstw, w tym wykorzystanie
odnawiainych irédei energii

przedsiebiorstwa

wg. potrzeb

PEC Sp. 2 o.o. Gliwice

305 000

Rozbudowa I modernizacja slecl I
Infrastruktury cleolownlczej przez PEC Gliwice

PEC Sp. 2 o.o. Gliwice

93 048

Miasta Gllwlce, POIIS/RPO,
WFOSIGW/NFOSIGW

Rozwbj systemu Informacyjnego dotyczqcego
monltorlngu Jakoécl powietrza i stanu jakosci
powietrza w skali lokalnej

GIOS

wg potrzeb

srodkl wlasne GIOS
przedsieblorstwa, fundusze
krajowe I unijne (w tym RPO,

Sukcesywna kontrola uc|q2I|wych irédel
zanieczyszczen

WIOS

Budowa wysokosprawnej kogeneracji przez
Qghrqna

1.

‘

J

'
g

'

powietrza I
|<|imﬂ'iU

PEC - G||WIC€

srodlfl pnedsleblorcéw,
POIS/RPO 2014-2020,

NFOSIGW/WFOSIGW

zakres
ustalany na
bie2qco

srodki Miasta Gliwice, _
POIi5/RPO, WFOSIGW/NFOSIGW

érodki wlasne przedslebiorstwa,

POIIS)

wg. potrzeb

srodkl wios

dzialanie jest
realizowane

co roku I

bedzle
kontynuowane

‘I Miasto Gliwice aktualnie realizuje zadania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej poprzez dzlalanla zawarte w dokumentach opracowanych rdwnolegle dla terenu miasta, takich
jak Plan Gosp odarkl Nlskoemis yf!76]I
' ‘Program ochrony érodowiska. Z uwagi na to, ze
‘ zapisy obu dokumentow
' muszq byé tozsame,
'
a Program ochrony srodowlska traktuje w
bardzo duz'ym stopniu szczegolowoécl 11 dz/edzln srodowiskowych, w tym takze kwestie zwiqzane 2 ochronq powietrza I klimatu oraz dzlalanla gospodarki niskoemisyjnej
stanowlqce Ich element, zostaly one wyodrebnlone w Programie w ponlz'szym komponencie ,,0chrana klimatu I jakoécl powietrza w tym gospodarka niskoemisyjna". W zwiqzku z
tym, 2e potrzeba opracowania Programu ochrony srodowlska wynika 2 przeplsdw ustawy prawa ochron y érodowiska (D2. U. z 2 02 0 poz. 1219 zpdén. zm.) dodatkowe
wyodrebnlenle w nim zadari nlskoemlsyjnych jest ponadlo Istotne z punktu widzenia uzyskania dofinansowania na Ich realizacje. Ponadto, plan gospodarki niskoemisyjnej, nle
bedqc umocowanym w prawle krajowym, posiada nixzq range ni2 wyodrebnienle przedmlotowych elementdw w Programie ochrony érodowlska.

Id: FDED8004-94A5-4244-8E76-1COC06l56C77. Projekt
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Rozwéj komunikacji publicznej w oparciu o
nowoczesny niskoemisyjny tabor autobusowy
majqcy na celu przesladke 2 indywidualnych
samochodow na r2ec2 transportu zblorowego

PKM Gnwlce

wg potneb

émdki wlasne jednustek oraz
.
§rﬁ|:1i|jhr1aIIEIIt;Lr:|I1lP%eP‘g;JgNe
'

Zrédloz koszty zamieszczone w tabeli pochodzq 2 danych udostepnlonych przez instytucje reallzujqce zadania, WPF i WPI Miasta Gliwice, a takie szacunkow wlasnych autorow POS
dla Miasta Gliwice, w niektérych przypadkach nie bylo moiliwosci oszacowania kosztéw 2e wzgledu na brak Informacji o szczegélowym zakresie zadania
Tabela 34 Cele, kierunki interwencji i zadania 2 zakresu ochrony pned halasem
Wskainlk
LP‘

Obszar
interwencji

Ce‘

A

B

C

Nazwa
(+ irédlo
danych)

halas em
I-I

Wartosé
docelowa
rok 20 24
F

D

Ilosé
mleszkaﬁcéw
nara2onych na
najwleksze
przekroczenia
halasu drogowy
w dzlen I w nocy
(powyzej 10 dB)
Poprawa
i utrzymanie
dobrego
stanu
akustycznego
srodowlska

Wartosé
bazowa rok
2018 lub
2019

w dzlen
28
w nocy
2252

£r6dl0
danych: mapa
akustyczna oraz

zmniejszenie
iloécl
mleszkaricéw
nara2onych
na
przekroczenia
halasu
d rogowego

POH

Ocprzed
hrona
Iloéc
mleszkancéw
nara2onych na
najwieksze
przekroczenia
halasu
kolejowego w
dzieri I w nocy
(powy2ej 10 dB)

Id: FDED8004-94A5-4244-8E76-lCOC06l56C77. Projekt

w dzleri
50
w nocy
88

zmniejszenie
Iloécl
mleszkancdw
nara2onych
na
przekroczenia
halasu
kolejowego

Kierunek
Intennencjl

G

Zmniejszenie
liczby
mieszkancéw
nara2onych na
ponadnormatywny
halas

Zadania

Podmlot
odpowledzlalny

Ryzyka

H

I

J

Budowa obwodnic
I drég
alternatywnych
wyprowadzajqcych
ruch tranzytowy 2
centrbw miast
oraz
przeprowadzenie
remontu
nawierzchni
dotychczasowych
odclnkéw drog.

Zadanie wlasne:
Miasto Gllwlce
Zadanie
monitorowane:
Zarzqdzajqcy
drogami

brak srod kéw
ﬁnansowych

Ograniczenie
halasu drogowego

Zadanie wlasne:
Miasto Gliwice
Zadanie
monitorowane:
Zarzqdzajqcy
drogami

sprzeclwy
mleszkanc0 W,
wysokie koszty
lnwesty ¢.I I

Ograniczenie
halasu kolejowego
poprzez
modernlzacje llnli
kolejowych oraz
taboru oraz
dzialanla zawarte
w POH
Stosowanie
zabezpleczeri

Zadanie
monitorowane:
Zarzqdzajqcy
drogami
I Ilnlaml
kolejowyml

brak
oplacalnos Ci
modernlzacj I
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irbdio
danych: mapa
akustyczna oraz

akustycznych na
wymagajqcych
tego odcinkach
drég i linll
kolejowych.

POH

Iloéé interwencji
irédio
danych:
Informacje
Ur2edu Miasta
Ilosé akcji
edukacyjnych
ir6dlo
danych:
Informacje
Urzedu Miasta
lioéé
przecisieblorstw
badanych/Iioéé
naruszeri
irédio
da nyqh:
WIOS

10/rok

3

7/2

wg. potrzeb

Redukcja halasu
przemyslowego
poprzez
zastosowanie
przez zakiady
odpowiednich
rozwiqzan
technicznych I
organizacyjnych

3

Edukacja
ekologiczna w
zakresie
zapobiegania
nadmiernej emisji
halasu

wg potrzeb

Rozwéj sieci
monitoringu
poziomu emisji
halasu do
érodowiska oraz
nara2enla
mleszkaricéw na
P onadnormatywny
halas

Monitoring
pozlomow halasu
emitowanego
przez
przedslebiorstwa

Zadanie wiasne:
zaklady
P rzemysiowe

Zad anle wlasne:
M iasto Gliwice
Zadanie
monitorowane:

WIOS/GIOS,

brak
zainteresowania
mieszkaﬁcéw

PWIS

Zadanie

ITI

onitorowane

WIOS

brak érodkéw
ﬁnansowych na
reailzacje
zadania

v

Id: FDED8004-94A5-4244~8E76-lCOCO6156C77. Projekt
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Tabela 35 Harmonogram zadaﬂ wlasnych w zakresie ochrony przed halasem
Podmiot
odpowledzlalny
Obszar
za realizacje
"'9' lnterwencjl
z"“""°
rok
(+ jednostki
2021
wlqczone)
A

B

1

hOcaprzed
lahsroenma

C

P

E

Szacunkowe koszty reailzaqjl zadania
(W tys_ 2,)
rok
2022

rok
2023

rok
2024

rok
2025

rok
2026

rok
2027

rok
2028

ﬂna"s°wa'ﬂa

Dodatkowo
Informacje
o zadanlu

F

G

H

I

J

K

L

I’.

M

srodki wlasne
Miasta Gliwice
doﬁnansowanie
UE

zakres zadan
ustaiany jest w
ramach
potrzeb
I moillwoscl
doﬂnansowania

1'6ma

Budowa obwodnlc I
drog alternatywnych
wyprowadzajqcych
ruch tranzytowy z
centrow miast oraz
przeprowadzenie
remontu nawierzchni
dotychczasowych
odcinkow drég.
Ograniczenie halasu
drogowego w tym:
Budowa odcinka drogi
od ul. I. Daszynsklego
do ul. Rybnickiej Zachodnia czeéé
obwodnicy miasta"
realizowana jest
budowa nowych
ekranéw akustycznych
o iqcznej dlugoscl
1189 m.

MIESIO Gliwice

Koszty budowy, przebudowy i modernizacji drég podano w
ochronie powietrza

Edukacja ekologiczna
w zakresie
zapobiegania
nadmlernej emisji
halasu

Miasto Gliwice

50

srodki wlasne
Miasta Gliwice,
srodkl

zewnztrzne
WFO IGW

edukacja
realizowana
jest nie tylko w
zakresie halasu

iréciio: koszty zamieszczone w tabeli pochodzq 2 danych udostepnlonych przez instytucje reaiizujqce zadania, WPF I WPI Miasta Gliwice, a tak2e szacunkéw wlasnych autoréw POS
dla Miasta Gliwice, w nlektérych przypadkach nie byio moiiiwoécl oszacowania kosztow ze wzgiedu na brak informacji o szczegoiowym zakresie zadania

Id: FDED8004-94A5-4244~8E76-lCOC06]56C77. Projekt
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Tabela 36 Harmonogram zadan monitorowanych w zakresie ochrony przed halasem

L.p.

Obszar
lntemenql

A

B

I
‘

,
l

‘

P-A

Ochaprzed
hlarsoenma

Zadanie

Szacunkowe
koszty reallzaqjl
zadania w latach
2021 - 2028
(w tys. zl)

C

irédla ﬂnansowanla

Dodatkowe
informacje
o zadanlu

F

G

Budowa obwodnlc I drog altematywnych
wyprowadzajqcych ruch tranzytowy 2 centréw miast
oraz pr2eprowadzenie remontu nawierzchni
dotychczasowych odclnkéw drog.
Ograniczenie halasu drogowego w tym miedzy
innymi:
Budowa zabezpieczerl przeciwhaiasowych wzdlu2
autostrady A4 na odcinku Kleszczéw - Sosnica w km
292+400 do 312+700 2 wyiqczenlem odcinka w
dzielnicy Bojkéw, wraz z przebudowq istniejqcych
zabezpleczen przeciwhaiasowych

GDDKIA, WZD

wediug zadarl
wlasnych oraz
wediug kosztorysu
dodatkowych dzialari

Ograniczenie halasu kolejowego poprzez
modernlzacje linii kolejowych oraz taboru oraz
dzialanla zawarte w POH
Stosowanie zabezpieczen akustycznych na
wymagajqcych tego odcinkach clrég I linii kolejowych
w tym miedzy innymi:
Budowa obiektow GSM—R w ramach realizacji projektu
POIIS 5.1-20 pn. ,,Budowa Infrastruktury systemu
ERTMS/GSM-R na I/nlach kolejowych PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”

PKP PLK S.A.

w mlare potrzeb

Redukcja halasu przemysiowego poprzez
zastosowanie przez zakiady odpowiednich rozwlqzan
technicznych I organizacyjnych

zakiady przemysiowe

zgodnie 2
pomebam,

érocikl wlasne zakiadéw
przemyslowych

w ramach
ﬁnansowanla
dzialainosci

Monitoring pozloméw halasu emitowanego przez
przedsiebiorstwa

WIOS

w miare potrzeb

érodki wlasne WIOS

Iloéé kontroli
2ale2y od potrzeb
I érodkéw
ﬁnansowych

srodkiz GDDKIA,

dofinansowanie UE

zakres zadan
ustaiany jest
w ramach potrzeb
I mo2liwo§cI
doﬁnansowania

srodkl wlasne PKP,
fundusze unijne

(w tym RPO, POIIS)

srodki wlasne jednostek
reaiizujqcych, fundusze

reaiizacja
okresowa I
cykllczna
Zrédloz koszty zamieszczone w tabeli pochodzq: danych udostepnlonych przez instytucje reallzujqce zadania, WPF I WPI Miasta Gliwice, a tak2e szacunkéw wlasnych autoréw POS
dla Miasta Gliwice, w niektérych przypadkach nie bylo mo2lIwoscl oszacowania kosztéw 2e wzgledu na brak Informacji 0 szczegolowym zakresie zadania
Edukacja ekologiczna w zakresie zapobiegania
nadmiernej emisji halasu

-

Podmlot
odpowledzlalny
za reallzacje
(+ jednostki
wlqczone)

wzos/Glos, PWIS

Wedlug kosztoryséw
wlasnych

UE,

1-,_._

I

__,

Id: FDED8004-94A5-4244—8E76-1COCO6]56C77. Projckl
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Tabela 37 Cele, kierunki lnterwencji i zadanla z zakresu pél elektromagnetycznych
Wskainlk
Obszar

"4"

lnterwendl

C"

A

B

C

umymanie
waft()§c|
1

._

_
_

nateienla

promieniowania
elektromagnetycz
nego na
dotychczasowych,
nlsklch poziomach

danych)

Wartoéé
bazowa
rok 2018
lub 2019

Warto§6
docelow
a rok

D

E

F

(rgfmo

rwzlvméw

1|-6¢||¢ dapygh;
GIOS

Oceenowaneme
kprzedpr
trohmraognetaycznym om

Id: FDED8004-94A5~4244—8E76-1COCO6l56C77. Projekt

G

Monltorlng

O

Zadania

Podmlot
odpowledzialny

H

I

Ryzyka

2024

Llczba punktéw
z przekroczenlaml
dopuszczalnych
D|'°m|E"|°Wa"|a
@lE|¢F°mi9"e!Y¢l
"990

Kierunek
interwencji

0

pozloméw pél
elektromagnetyczny
ch

Zadanie wlasne:
Prezydent Miasta

Kontynuacja
monitoringu pél
elektromagnetyczny
ch oraz rejestru
terenéw, na ktérych
stwierdzono
przekroczenie
dopuszczalnych
pozloméw w
érodowlsku

Zadanie
monitorowane:

Ogranlczanle
oddzialywanla pél
elektromagnetyczny
ch m.in. poprzez
preferowanle nlsko
konﬂlktowych
Iokallzacjl irédei
promlenlowanla
elektrcmagnetyczne
go

J

zmlana

Gromadzenle
danych nt. lnstalacjl
emltujqcych pola
elektromagnetyczne
wymagajqcych
zgloszeﬁ

W

610$

zadanie wlasne:
Miasta Gllwlce

przepisach
prawnych
dotyczqcych
kom petencji

wzrost
liczby irédei
promlenlow
anla, a tym
samym brak
monitoringu

zmlana
w
przepisach
dotyczacych
praw
wlaéclclelskl
ch, ryzyko

sprzeclwu
mleszka ricé
w
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Tabela 38 Harmonogram zadari wlasnych w zakresie pél elektromagnetycznych

_»,.-w

LP‘

Obszar
Interwencjl

A

B

Podmlot
odpowledzlalny

Zadanie

za rullladc

1

_._~
‘
;

1

cznym
rzed nem
EW
_ gn
_
Ocp
hrona

l I

promenowa
eektroma

.
-

Szacunkowe koszty realizacji zadania
(W W5 1|)

(4. 19¢,-|°;t|¢|
wlqczone)

rok
2021

rok
2022

E

F

C

0

Gromadzenle danych nt.
instalacji emltujqcych pola
elektromagnetyczne
wymagajqcych zgloszeri

Prezydent Miasta

Ograniczanle
oddzlalywania pél
elektromagnetycznych
m.|n. poprzez
preferowanle nisko
konﬂlktowych lokalizacji
irédei promlenlowania
elektromagnetycznego

Miasto Gllwlce

rok
2023

rok
2024

an

rok
2025

rok
2026

1|:

rok
2027

rok
2028

K

|.

irédla
flnansowanla

Dodatkowe
Informacje
o zadanlu

r.

M

érodkl wlasne
Miasta Gliwice

koszty admlnistracyjne

érodki wtasne
Miasta Gliwice

koszty adminlstracyjne

dzialanie
bqdzle
kontynuacja,
realizowanego
ju2 dziaianla

irédloz koszty zamieszczone w tabeli pochodzq z danych udostqpnionych przez instytucje reallzujqce zadania, WPF I WPI Mlasta Gllwice, a takie szacunkéw wlasnych autoréw PO§
dla Miasta Gliwice, w nlektérych przypadkach nle byio moillwoécl oszacowania kosztéw ze wzglqdu na brak informacji o szczegéiowym zakresie zadania
Tabela 39 Harmonogram zadari monitorowanych w zakresie pél elektromagnetycznych

I
L.p.

|ng':vs'z:nrd|

Zadanie

Podmlot odpowledzlalny
Ia l'¢iI||lB¢1Q
(+ jednostki wlqczone)

A

B

C

D

Kontynuacja monitoringu pél
elektromagnetycznych oraz rejestru
terenéw, na ktérych stwierdzono
przekroczenie dopuszczalnych pozloméw
w §rodowisku

GIO$

l
. ,
,*._4 .A

_

nym

Ocprhroznaed PTOITIenOWENEITI
eektromagnetycz
'

( .

i
J

1

L
Q,

koszty
admlnlstracyjne

irédla ﬂnansowanla

Dodatknwe
Informacje
o zadanlu

F

G

érodkl wlasne eloé

dzlalanle
aktualnie jest
realizowa ne
w cyklach
3 Ietnlch

2r6dlo: koszty zamieszczone w tabeli pochodzq: danych udostqpnlonych przez lnstytucje reallzujace zadania, WPF I WPI Miasta Gllwlce, a takie szacunkéw wiasnych autoréw P0§
dla Mlasta Gllwlce, w nlektérych przypadkach nle byio moillwoécl oszacowania kosztbw ze wzglgdu na brak Informacji 0 szczegélowym zakresie zadania

* Id: FDED8004-94A5-4244-8E76-1COCO6156C77. Projekt

V

Szacunkowe
koszty realizacji
zadania w latach
2021 - 2028
(w tys. zl)

Strona 148

PROGRAM OCHRONY sRODOWlSKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWA DO ROKU 1018

Tabela 40 Cele, klerunkl interwencji I zadania w zakresie gospodarowania wodaml
Wskainlk
Lip
. | n g°bsu:;_||
erwen .

A

B

ca‘

Nazwa
(+ irédlo danych)

uavizxﬁiu
2018
2°19lub

Wa rtoié
docelowa
rok 2024

Kierunek
lnterwencjl

C

D

E

F

G

Ocena JCWP
irbdlo danych:

010$

System
zréwnowatonego
gospodarowania
wodami
powlerzchnlowy
ml I

1.

Goewodam
spodarowan

podzlemnyml,
umotllwlajqcy
zaspokojenle
uzasadnionych
potrzeb wodnych
regionu

Iloéé
przeprowadzonych
dzIaIar\
edukacyjnych w
MIe$cIe
ir6dlo danych:
PGW Wody Polskie,
Miasto Gllwlce

Koszty ponleslone
na konserwacjq I
bIe2a_ce utrzymanie
koryt clekéw
ir6dlo danych:
Paﬂstwowe
Gospodarstwo
wodne Wody
Polskie

Id: FDEDBOO4-94A5-4244~8E76-1COCO6l56C77. Projckl

;,

wody
powierzchnlow
e stan zIy

wody
powlerzchniow
e stan dobry

Oslqgnlqcle
I utrzymanie
co najmniej
dobrego stanu
jednolltych
czqécl w6d
powlerzchnlowyc
hI

2-3 rocznie

bd
' '

2-3 rocznIe

dalsza
konserwacja I
utrzymanie
clekéw

podzlemnych,
zgodnle
z
obowiqzujqcymi
Planaml
gospodarowania
wodami dla
dor-zeczy Odry
Wlsiy

Podmlot

Zadanla

odpowlodzlllny

H

I

J

Zadanie
monitorowane:

brak

Prowadzenie
monltorlngu w6d
powlerzchmowych I
podziemnych
w ramach
Paristwowego
Monltoringu
Srodowiska oraz
udostqpnlanle
wynIk6w tego
monltorlngu, w tym
wzmocnlenle
monltorlngu wéd

GIO$, PIG

Ryzyka

Dzlalanla
edukacyjne,
promocyjne,
propagujace I
upowszechniajqce
wledzq 0
konIe:zno§cI,
celach, zasadach I
sposobach ochrony
wéd, sposobach
ochrony przed
powodzlql suszq, w
szczeqélnoéci
skierowane do
dzlecl I mlodzlezy

Zadanie
wIasne: Miasto
Gllwlce
Zadanie
monitorowane:
Paﬁstwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody
Polskie

brak
zalnteresowanl
a mleszkaﬂcéw
Gmlny

Utrzymanle I
blnqce remonty
clekéw I urzqdzeﬂ
ochrony
przeclwpowodzlowej

Zadanie
wIasne: Miasta
Gllwlce tylko
jako
wspélpraca 2
admlnlstratora
ml clekéw
ZadanIe
monII:orowane:

nlewystarczajqc
e érodki
ﬁnansowe
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W
R4‘

Paristwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody
Polskle

[I
I.

Liczba magazynéw
przeciwpowodziowy
ch na terenie Gminy
ir6dIo danych:
Paristwowe
Gospodarstwo

V

Wodne Wody

Polskie

1

1

Utrzymywanie,
doposaienle
I optymallzacja
wykorzystania
magazyndw
I
d I
przec wpgﬁm Z owy

Zadanie
wIasne: Miasto
GIIwIce
Zadanle
monitorowane:
Paﬁstwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody
Polskie

nlewystarczajac
e érodki
ﬁnansowe

A

I

1

FDED8004-94A5-4244—8E76-1COCO6156C77. Projekt
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Tabela 41 Harmonogram zadaﬂ wIasnych w zakresie gospodarowanIa wodaml
Podmlot
odpowledzlalny
Obszar
za
reallzacjg
Zadanie
LP‘
lnterwencjl
rok
(+ jednostki
2021
wlqczone)
A

B

1

rowanewodam
Gospoda

C

D

Utnymanlei bleiqce remonty
cIek6w I urzqdzeﬁ ochrony
przeciwpowodziowej, w tym
odclnkowe prace
utrzymaniowe koryta rzekl
Bytomki, cleku Czernlawka,
Klodnlcy, Ostropka,
KozI6wka, Rokitnickiego

tylko jako
wsp6Ipraca z
admlnistratorami
clekéw

DzlaIanIa edukacyjne,
promocyjne, propagujace I
upowszechmajqce wiedze 0
konleanoécl, celach,
zasadach I sposobach ochrony
wéd, sposobach ochrony
przed powodziq! susza, w
szczegélnoécl sklerowane do
dzlecl I mIodzIeiy

Mlasto Gllwlce

Szacunkowe koszty reallzacjl zadania
(w tys. zl)
rok
2022

rok
2023

rok
2024

rok
2025

rok
2026

rok
2027

rok
2028

irédla

Dodatkowe
Informacje
o zadanlu

flnansowanla

E

F

G

H

I

J

K

L

J

K

865

865

B65

865

865

865

865

865

érodkl Miasta
Gliwice

zadanie
reallzowane
jako
kontynuacja

Mlasta Gllwlce

reallzacja wg potrzeb

I

I

érodki Miasta
GIIWICE

I
I

Zrddlo: koszty zamieszczone w tabell pochodzq z danych udostqpnlonych przez instytucje realizujqce zadania, WPF I WPI Miasta Gllwlce, a takie szacunkéw wlasnych autoréw P0$
dla Miasta Gllwlce, w nlektérych przypadkach nle bylo moillwoéci oszacowania kosztéw ze wzgledu na brak informacji 0 szczegémwym zakresie zadania

Id: FDED8004-94A5-4244-SE76-1COCO6156C77. Projekt
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Tabela 42 Harmonogram zadari monitorowanych w zakresle gospodarowania wodami

LP’

Obszar
lnterwencjl

A

B

1.

Gosewpododamarowan

Zadanie

Podmlot odpowledzlalny
za reallzacjg
(+ jednostkl wiqczone)

Szacunkowe
koszty reallzaqll
zadania w Iatach
2021 - 2028
(w tys. zl)

irbdla ﬂnansowanla

Dodatkowe
Informacje
0 zadanlu

C

D

E

F

G

Prowadzenie monitoringu wéd
powlerzchnlowych I podziemnych w
ramach Paﬁstwowego Monltorlngu
Srodowlska oraz udcstepnlanle wynikéw
tego monitoringu w tym wzmocnienia
monltorlngu wéd

exoé, PIG

200

érodkl GIO$

reallzacja
jako
kontynuacja

DzlaIania edukacyjne, promocyjne,
propagujqce I upowszechniajqce wledze o
konlecznoécl, celach, zasadach I sposobach
ochrony wéd, sposobach ochrony przed
powocIzIa_ I suszq, w szczegélnoéci
skierowane do dzlecl I mIodzIeiy

Parﬁstwowe Gospodarstwo
wodne Wody Polskie

20

érodkl PGW Wody Polskle

Utrzymanle I bletqce remonty clekéw I
urzqdzenﬁ ochrony przeclwpowodzlowej

Paristwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie

wg potrzeb

érodkl PGW Wody Polskie

Utrzymywanie, doposazenle I
optymallzacja wykorzystania magazynéw
przeciwpowodziowych

Parﬁstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie

20

Srodkl PGW Wody Polskie

zadanie
Clqgle

w razie
potrzeby

ir6dIo: koszty zamieszczone w tabell pochodzq z danych udostepnlonych przez Instytucje reallzujace zadanla, WPF I WPI Miasta Gllwlce, a takze szacunkéw wIasnych autoréw POS
dla Mlasta Gllwlce, w nlektérych przypadkach nle byIo moillwoécl oszacowania kosztdw ze wzglgdu na brak Informacji 0 szczegékzwym zakresie zadanla

Id: FDED8004-94A5-4244-81376-1COCO6l56C77. Projckt
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Tabela 43 Cele, kierunki Interwencjl I zadania w zakresie gospodarkI wodno-éciekowej
Wskainlk
LP‘

Obszar
lnterwenql

Cel

A

B

C

kowa

1.

workadnoéce
Gospoda

System
zrdwnowaionego
gospodarowania
wodami
powlerzchnlowyml
I podziemnymi,
umozIIwIaja_cy
zaspokojenie
uzasadnionych
potrzeb wodnych
reglonu przy
oslqgnleclu I
utrzymaniu co
najmniej dobrego
stanu wéd

Nazwa
(+ irédlo
danych)

Wartoéé
hazowa
rok 2018
lub 2019

Wartoéé
docelowa
rok 2024

Kierunek
lnterwencjl

Zadania

Podmlot
odpowledzlalny

Ryzyka

D

E

F

G

H

I

J

DIugo$é
kanalizacji
og6InospIawnej,
rozdzielczej I
podmczeri
irédlo danych:
PWIK Sp. z o.o.
Gllwlce

617 km

620 km

Budowa sieci
kanalizacyjnej oraz
modernizacja
oczyszczalni éclekéw

Zadanie wIasne:
Miasto Gllwlce
(PWIK Sp. z o.o.
Gliwice)

brak érodkéw
ﬁnansowych

Budowa slecl
wodoclagowej,
przyhiczenie nowych
odblorcbw wody
przeznaczonej do
spoiycla

Zadanie wIasne:
Miasto Gllwlce
(PWIK Sp. z o.o.
Gllwlce)

brak érodkdw
ﬁnansowych

Skanallzowanle
Gmlny
ir6dIo danych:
PWIK Sp. z o.o.
Gllwlce

99,9%

Rozwéj
I dostosowanie
lnstalicjl I

Llczba
komunalnych
oczyszczalni
éclekéw
irbdlo danych:
PWIK Sp. z o.o.
Gllwlce

1

1

Zwodoclagowanle
Gmlny
irbdlo danych:
PWIK Sp. 2.0.0.
Gllwlce

99,9°/u

99,9”/n

Dlugoéé slecl
wodociagowej
magistralnej,
rozdzielczej I
podIa_czerI
ir6dIo danych:
PWIK Sp. z o.o.
Gllwice

Id I-DED8004-94A5-4244-81376-ICOCO6I56C77. Projekt

99,8°/u

739 km

745 km

unqdzeri
sluiacych
zréwnowaionej
I racjonalnej
gospodarce
wodnoéclekowej
dla potrzeb
Iudnoécl
I przemyslu
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Dlugoéé slecl
kanalizacji
deszczowej
ir6dIo danych:
Miasto Gliwice

Iloéé
zrealizowanych
akcjl
edukacyjnych
/rocznie/
irédlo danych:
Miasto Gllwlce

10

Llczba
przydomowych
oczyszczalni
irédlo danych:
Miasto Gllwlce

293

Llczba kontroll na
posesjach
ir6dIo danych:
Miasto Gllwlce

0

Llczba kontroli
podmlotéw
wprowadzajqcych
éclekl do wéd lub
zleml
irédlo danych:

wloé

"
..-I

_J

I

__l

Id: FDED8004-94A5-4244—8E76-lCOC06]56C77. Projekt

73 km

10/rok

75 km

Budowa, przebudowa i
modernizacja kanallzacjl
deszczowej na terenie
miasta

Zadanie wIasne:
Mlasto Gllwlce

10

DziaIanIa edukacyjne,
promocyjne,
propagujqce I
upowszechnlajace
wledzq 0 koniecznoéci,
celach, zasadach I
sposobach oszczednego
uiytkowanla wody oraz
najwainlejszych
sprawach zwIa_zanych z
odprowadzanlem
i oczyszczaniem
éclekéw, w szczegélnoécl
skierowane do dzleci
I mlodzleiy

Zadanie wIasne:
Miasto Gliwice

Prowadzenie ewidencji
zbiornlkéw
bezodpIywowych oraz
przydomowych
oczyszczalni éciekéw

Zada nie wIasne:
Miasto GIIwlce

Prowadzenie kontroli
gospodarki éclekowej na
posesjach prywatnych

Zadanie wIasne:
Miasto Gllwlce

Prowadzenie kontroll
przestrzegania przez
podmioty warunkéw
wprowadzanla éclekéw
do wéd lub do zleml

Zadanie
monitorowane:

WQ DOIFZE

50/rok

30/rok

0sIa1gn|gcIe
I utrzymanie
co najmnlej
dobrego stanu
jednolitych czqécl
wéd
powlerzchniowyc h
I podziemnych,
zgodnie
z obowlazujqcym
Planaml
gospodarowania
wodaml dla
dorzeczy Odry I
WIsIy

w1o$

brak
zainteresowania
mleszkaﬂcéw
Gmlny

brak kadr
I

przeszkolonych
pracowmkéw
brak kadr
I

przeszkolonych
pracownlkéw

brak érodkéw
ﬁnansowych
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Tabela 44 Harmonogram zadarﬁ wIasnych w zakresie gospodarkl wodno-éclekowej

LP‘

Obszar
lnterwencjl

A

B

cekowa
1.

Gowodnoé
spodarka

Zadanle

Szacunkowe koszty reallzacjl zadania
(W tys_ 2|)
rok
2021

rok
2022

rok
2023

rok
2024

rok
2025

rok
2026

rok
2027

rok
2028

G

H

I

J

K

L

C

D

E

F

Budowa sieci
kanalizacyjnej oraz
modernizacja
oczyszczalni $clek6w

Miasto Gliwlce
(PWIK Sp. z o.o.
Gliwice)

13
912

17
150

Budowa slecl
wodociqgowej,
przyIqczenIe nowych
odblorcéw wody
przeznaczonej do
spoiycIa

Miasto Gliwice
(PWIK Sp. z o.o.
Gliwice)

9 920

Budowa, przebudowa
I modernizacja
kanallzacjl
deszczowej na
terenle miasta

MIBSIO GIIWICE

10
000

10
O00

10
000

10
000

10
000

10
O00

10
000

10
000

DzIaIanIa
edukacyjne,
promocyjne,
propagujace I
upowszechnlajace
wledze,
o konlecznoécl,
celach, zasadach
I sposobach
oszczgdnego
uiytkowanla wody
oraz najwatnlejszych
sprawach zwiqzanych
z odprowadzanlem
I oczyszczanlem
éclekéw, w
szczegélnoéci
skierowane do dzleci
I mlodzieiy

(PWIK Sp. 2 o.o.

20

20

20

20

20

20

20

20

Prowadzenie
ewidencji zblornlkéw
bezodglywowych

Miasto GliwIce

Id: FDED8004-94A5~4244—8E76-ICOC06l56C77. Projekt

1%

Podmlot
odpowledzlalny
za reallzacjg
(+ jednostki
wlqczone)

irédla
ﬂnansowanla

Dodatkowe
Informacje
o zadanlu

M

N

érudki wlasne PWIK
Sp. z o.o., Mlasta
Gllwlce, kredyt

érodkl wlasne PWIK
Sp. z o.o., Miasta
Gllwlce, kredyt

11

950

Mlasto Gliwlce
Gllwlce)

érodkl wIasne Miasta
Gllwice

érodkl wIasne PWIK
Sp. z o.o., Miasta
Gllwlce,

WFO$iGW/NFO$lGW

koszty admlnlstracyjne

érodkl wIasne Miasta
Gllwlce
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oraz przydomowych
oczyszczalni éciekéw

I
I
I

Wsparcie ﬁnansowe
dla gospoda rstw
reallzujacych
przydomowe
oczyszczalnIe
éclekéw

Miasto Gllwlce

Prowadzenie kontroII
gospodarki éciekowej
na posesjach
prywatnych

Miasto Gllwice

wg kosztoryséw Inwestycjl

w zaleznoéci od iIo§cl kontroll

érodki wIasne Miasta
Gliwice,

wI=o$|ew/NFo$Isw

poziom
doﬁnansowania
zaIe2ny od

érodkéw

ﬁna nsowych

érodki wIasne
Gllwlce,

wFo$|sw/Nr=oéI<sw

Zrédloz koszty zamleszczone w tabell pochodzq z danych udostepnionych przez lnstytucje reallzujqce zadania, WPF I WPI Miasta Gliwlce, a takie szacunkéw wlasnych autoréw PO$
dla Miasta Gliwice, w nlektérych przypadkach nle byIo moillwoécl oszacowania kosztéw ze wzgledu na brak lnformacjl o szczegéIowym zakresie zadanla
Tabela 45 Harmonogram zadari monitorowanych w zakresle gospodarki wodno-éclekowej

L.p.

°"""

Zadanie

lntemenql

Podmlot odpowledzlalny

H realllade

(+ jednostki wlqczone)

A

B

C

1.

GOSDWBFKB
W0!-"10
éclekowa

Prowadzenie kontroll przestrzegania przez
podmioty warunkéw wprowadzania éclekéw
do wéd lub do zleml

D

WIOS

Szacunkowe
koszty reallzacjl
zadania w Iatach
2021 - 2028
(w tys. zl)

ir6dIa ﬂnansowanla

E

F

G

érodkl WIO$

reallzowane
jako
kontynuacja

koszty
admlnlstracyjne

Dodatkowe
lnformaqje
o zadanlu

Zrédtoz koszty zamieszczone w tabell pochodzq: danych udostqpnlonych przez instytucje reallzujqce zadania, WPF I WPI Mlasta Gllwlce, a takie szacunkéw wIasnych autoréw POS
dla Mlasta Gllwlce, w nlektérych przypadkach nle byIo moiliwoécl oszacowania kosztéw ze wzglqdu na brak Informacji o szczegéIowym zakresle zadania

I. J

Id: FDED8004-94A5—4244-8E76-lCOC06l56C77. Projekt
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Tabela 46 Cele, klerunkl interwencji I zadanla w zakresie gospodarowanla zasobaml geologlcznyml
Wskainlk
P‘
A

1

Obszar
lnterwenqjl
B

Cel

C

ezasobam
....
gcznym

Racjonalna
I efektywne
gospodarowanie
zasobami ze zI6i

geo0

Nazwa
(+ irédlo
danych)

Wartoﬁé
bazowa
rok 2018
lub 2019

D

E

Ilczba kontroli
OUG/llczba
nIepraw|dIowoécl
irédlo danych:
dane OUG

5/1

Warto§é
docelowa

Zadania

Podmlot
odpowledzlalny

Ryzyka

G

H

I

J

kopalin

Wsp6IdziaIanie organéw
koncesyjnych w celu ochrony
rejonéw wystepowanla
udokumentowanych zI6i
objetych koncesja oraz
ellmlnacja nielegalnego
wydobycla poprzez system
kontroli

ZadanIe wlasne:
Miasto Gllwice
Zadanie
monltorowanez
MarszaIek,
administracja
szczebla
centralnego,
organy nadzoru
gbrnlczego

RewItaIIzacja
terenbw
poprzemysmwych

Rewitalizacja I rekultywacja
terenéw zdegradowanych
zgodnie z zaplsaml
Gllwlcklego Programu
Rewltallzacjl do roku 2023 w
tym mlqdzy Innyml
zrewitalizowanle kilku
oblektéw na dawnych
terenach Fabryki Drutu oraz
dzialanla na terenach
pomledzy ulicq Bojkowska w
Gllwlcach a ullcq GranIczna_
w Przyszowicach I rowem A

Zadanle wIasne:
Miasto Gllwlce
Zadanle
monitorowane:
PGG S.A. JSW
S.A. wIa§cIciele
terenéw,
wIadaja_cy
powlerzchnlq
zleml

rok 2024
F

5/0

Ochrona
I zréwnowazone
wykorzystanie
zasobéw kopalin
oraz ogranlczanle
presjl na
érodowisko,
zwlqzanej z
eksploatacja
I prowadzenlem
prac
poszuklwawczych

Gospodarowan

PrzeksztaIcenIe
terenbw
p0przemysIowych
2

Kierunek
Intenuencjl

PowIerzchnIa
terenéw
zdegradowanych
ir6dIo danych:
Informacje
ORSIP

114,5 I15

114,5

ha

OPI TPP

I

zdegradowanych
wojewédztwa
§Ia_sklego
Terpoprzemnyysmwe

Iloéé spraw do
realizacji
ir6dIo danych:
Informacje

I

zdegradowanych
kilkanaécle

W9

zgIoszerI

PGG S.A.
JSW S.A.

Iloéé terenéw
w BazIe OPI-TPP
ir6dIo danych:
Baza OPI-TPP

Id FDIID8004 94A5-4244-8E76—ICOC06I56C77. Prujckt

17

17

Wywlqzanie slq z wszystkich
zobowlqzaﬁ z tytuIu szkéd
gérnlczych na terenie miasta
Gllwlce, w tym takie
zabezpleczanle budynkéw
Istnlejqcych I
nowobudowanych
Utrzymanle I systematyczne
aktuallzowanle bazy danych 0
terenach poprzemyshawych

Zadanie
monitorowane:
PGG S.A. JSW

S.A.

zmlana
W

przepisach
prawnych
dotyczqcych
kompetencji

brak
érodkéw
ﬁnansowych

brak
érodkéw
ﬁnansowych

Zadanle wIasne:
MIasI:o Gllwlce
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"4‘"41

I zdegradowanych (ORSIP,
OPI-TPP)
I

Iloéé badaﬁ
gruntu
ir6dIo danych:
Informacje
Ur-zqdu Miasta

Przeprowadzenie badarI
zanIeczyszczerI gruntu I wéd
na terenach
PoprzemysIowych
stwanajqcych najwieksze
zagroienie dla érodowlska I
zdrowia

wg
potrzeb

0

ZBdi"|E WIB$"@1
Miasto GIIWICE
zadame
mqnimmwane;
w|a§¢I;ie|e
g,-un|;<5I-V,
przedslqbiorstwa

realizacja
w razie
potrzeby

** ORSIP - Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej
OPI - TPP - Ogélnodostgpna Platforma Informacji - Tereny PrzemysIowe I Zdegradowane
Tabela 47 Harmonogram zadari wIasnych w zakresie gospodarowania zasobami geologicznymi

‘ ’

L.p.

A

1

2

Podmlot
odpowledzlalny
za reallzacjg
(+ jednostki
wlqczone)

rok

rok

rok

rok

rok

rok

rok

rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Gospodarowanie
zasobaml
geologlcznym

wsp6IdzIaIanle organéw
koncesyjnych w celu
ochrony rejonbw
wystqpowanla
dokumentowanych
zléi
U
oraz eliminacja
nIeIegaInego wydobycla
poprzez system kontroli

Miasto Gllwlce

Tereny
poprzemysIowe

Rewitalizacja I
rekultywacja terenéw
zdegradowanych
zgodnie 2 zaplsaml
Gllwlcklego Programu
Rewitalizacji do roku
2023 w tym mledzy
Innyml zrewltallzowanle
kilku oblektbw na
dawnych terenach
Fabryki Drutu

Obszar
Intenuencjl

Zadanie

B

Id: FDED8004-94A5-4244-8E76-lCOC06I56C77. Projekt

L.

1__J

_,

Szacunkowe koszty reallzacjl zadania
(W tys_ 2;)

Koszty admlnlstracyjne

zgodnle z zaplsaml
Gllwlcklego Programu
Rewitalizacji do roku
Miasto GIIwIce

2023

w tym mlqdzy Innyml
zrewitalizowanie kllku
oblektéw na dawnych
terenach Fabrykl Drutu

Zgodnie z AkI:uaIIzacja_ Gliwickiego
Programu Rewltallzacjl na Iata od 2024
roku

irédla
ﬂnansowanla

Dodatkowe
Informacje
o zadanlu

J

K

érodkl wIasne
Mlasta Gllwlce

dziaIanIe
bedzle
kontynuacja
reallzowanego
jui dzIaIanIa

érodkl wlasne
Miasta Gllwlce,
éroclkl UE

w mlarg
posladanych
i pozyskanych
érodkéw

Strona I58

PROGRAM OCHRONY §RODOWlSKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 202l-2024 Z PERSPEKTYWA DO ROKU 2028

Utrzymanle I
systematyczne
aktualizowanle bazy
danych
0 terenach
poprzemyslowych
I zdegradowanych
(ORSIP,

.
Mnasto
Gllwlce

. .
koszty admmnstracyjne

érodki wIasne
Miasta
Guwlce

.
Mnasto
GIIwIce

.
. od .||oéc|. punktéw .I zakresu badarI
w zaleznoécn

érodki wGHWICB
Ias n e
Miasta

OPI-TPP)

Przeprowadzenie badaﬁ

““'£poprzemysIowych
2'§’§§°€§IT..?£€I?‘“ '
stwanajacych
najwleksze zagrozenle
dla érodowlska
I zdrowla Iudzl

~="=a¢Ia

“' ‘am
.
zaIg:lI;I‘I;I'|Ia
k°"'ecz"°§c'

2rédIo: koszty zamleszczone w tabeli pochodzq z danych udostqpnionych przez lnstytucje reallzujqce zadania, WPF I WPI Miasta Gliwice, a takze szacunkéw wIasnych autoréw PO$
dla Miasta Gllwlce, w nlektérych przypadkach nle byIo mozIIwo§ci oszacowania kosztéw ze wzglqdu na brak Informacji o szczeg6Iowym zakresie zadania

Id: FDED8004-94A5-4244-81376-ICOCO6l56C77. Projekt
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Tabela 48 Harmonogram zada|’I monitorowanych w zakresie gospodarowania zasobami geologicznymi
» I
I
I
I

LP’

Obszar
lnterwencjl

zadanle

Podmlot odpowledzlalny
za reallzacjg
(+ jednostki wlqczone)

A

B

C

D

Wsp6IdziaIanIe organéw koncesyjnych w celu
ochrony rejonéw wystepowanla
udokumentowanych zIéz oraz ellminacja
nielegalnego wydobycia poprzez system
kontroli

MarszaIek, admlnlstracja
szczebla centralnego, organy
nadzoru gérnlczego

Rewitalizacja I rekultywacja terenéw
zdegradowanych w tym miedzy Innyml na
terenach pomledzy uIIca_ Bojkowska w
Gliwicach a ullcq GranIczna_ w Przyszowicach I
rowem A (PGG S.A.)

I-*

zasobam
Gosepodarowan

geoog
cznym

Wywlqzanie sle z wszystklch zobowIa_zarI
z tytuIu szkéd gérnlczych na terenle mlasta
Gllwlce, w tym takze zabezpleczanle
budynkéw IstnIe]a_cych I nowobudowanych

2

Szacunkowe
koszty reallzaqll
zadania w latach
2021 - 2028
(w tys. zl)

irédla flnansowanla

Dodatkowe
Informacje
o zadanlu

F

G

koszty
adminlstracyjne

srodki budzetu Paristwa

dzIaIanIe
aktualnle jest
realizowa ne
I bedzle
kontynuowane

PGG S.A. JSW S.A.
wIasclcIeIe terenéw,
wIadajqcy powIerzchnIa_ zieml

koszty ustalane
pnez
przedsleblorstwa
w zaleznoscl od
zalstnlalych szkéd I
potrzeb

srodkl wIasne przedsleblorstw
oraz pozyskane z zewnstrz, w
tym UE

PGG S.A. JSW S.A.

koszty zalezne od
|Io5cI zgIaszanych
szkbd
I przyzna nych
érodkéw

érodkl budzetu Paristwa

zadanie
bedzle
kontynuacja

realizacja w
razle
zalstnlenla
takiej
koniecznoscl
Zr6dIo: koszty zamieszczone w tabeli pochodzq z danych udostepnlonych przez Instytucje reallzujqce zadania, WPF I WPI Miasta Gllwlce, a takze szacunkéw wIasnych autoréw PO$
dla Miasta Gllwlce, w niektérych przypadkach nie byIo mozllwoéci oszacowanla kosztéw ze wzgledu na brak Informacji o szczeg6Iowym zakresie zadania
Terpoprez mnyyslowe

Przeprowadzenie badari zanleczyszczerﬁ
gruntu I wéd na terenach poprzemysIowych
stwarzajqcych najwleksze zagrozenle dla
érodowlska i zdrowla

Id: FDEDSOO4-94A5-4244—8E76-ICOCO6l56C77. Projekt

‘I._._1

L

wIascIcIeIe gruntéw,
przedsleblorstwa

w zaleinoécl ad
iloéci punktéwl
zakresu badari

srodkl wIasne wIaécIcIeII
gruntéw, przedslebiorstw oraz
pozyskane
z zewna_trz, w tym UE
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Tabela 49 Cele, klerunkl Interwencjl I zadanla w zakresie ochrony gIeb
Wskainlk
LP‘

Obszar
Interwencjl

cel

Nazwa
(+ irbdlo
danych)

A

B

C

D

Ilosé dzialaﬁ
promocyjnych
£r6dIo
danych:

dane §0DR

eb
_
59
P4

Ochron

Ochrona
I

zapewnlenl
e
wlasclweg
0 sposobu
uiytkowan
Ia
powlerzch
nI zIemI

Ilosé punktéw
pomiarowych
Iloéé badari
zleconych przez
rolnIk6w
irédlo
danyqh:
GIOS
Czy stworzono
rejestr/Jest
aktuallzowany
ir6dIo
danych:
Informacje
Urzedu Miasta,

wartosé

bazowa rok
2018 lub
2019

Wartoéé
docelowa
rok 2024

Kleru nek
'"““"'“"'°1|

F

G

10

Ryzyka

H

I

J

Zadanie
monitorowane:

soon

przedIuzajq
ce sie
procedury

Kontrola poziomu
zanleczyszczeﬁ gleb - rozwéj
slecl monitoringu gleb

Zadanie
monitorowane:
GIOS

trudnosci
orgamzacyj
ne
I ﬁnansowe

Aktuallzacja Identyﬂkacjl
potencjalnych historycznych
zanleczyszczeri powlerzchnl
zleml oraz sporzqdzenle
wykazu zgodnle z ustawq
Prawo ochrony srodowiska

Zadanle wIasne:
Mlasto Gllwlce

brak
srodkéw
ﬂnansowyc

0
1

2017-2019
100
gospodarstw,
powierzchnia
674,53 ha

tak

wedIug
zlecerﬁ
rolnlkéw

tak

Zachowanle
mo2IIwIe
dobrego stanu
gleb rolnlczych

h

(art. 101a Pos)

sxos

Iloéé kontroli
stosowania
Srodkéw
ochrony roslln
ir6dIo
danych:

Podmlot
odpowledzlalny

Opracowanie wojewédzklej
strategii ochrony gleb, w
tym walki 2 Ich
zakwaszenlem np. poprzez
promocje rolnictwa
zintegrowanego

12

dzlaIanIa
obejmuje
miasto

Zadania

2017-2019
51

wedIug
potrzeb

Zapobleganle
zanleczyszczeniom gleb
metaIamI clezklml,
promlenlotwérczyml oraz
érodkaml ochrony roslln

Zadanle
monitorowane:

soon, wxoam

PIORIN

PowierzchnIa
terenéw
przeznaczonych
na Inne cele niz
roInIcze I Iesne
gruntéw

Id: FDED8004-94A5~4244—8E76-1COCO6156C77. Projekt

2017-2019

127 ha

wartoéé
zalezna od
[JFZEZHBCZE

nla
terenéw

Stosowanie dobrych praktyk
rolnlczych majqcych na celu
przeciwdzIaIanIe: - spadkowl
zawartoécl préchnlcy, wzrostowl gqstoscl
objetosclowei

Zadanie
monitorowane:

sona

maIa Ilosé
kontroli I
nlska
wykrywalno
sﬁ
zanleczyszc
zeri
brak
srodkéw
ﬁnansowyc
h na

Strona I61

I
V
.<_,q__»\‘

I

l

I"'~

‘I

,1-_~ —_A‘ J_

T"

PROGRAM OCHRONY BRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA Z021-2024 Z PERSPEKTYWA DO ROKU 2028

I I

wymagajacych
decyzyjnego
zezwolenia na
wyIaczenIa

I zmnlejszanlu porowatoécl,
zasolema oraz zakwaszania
gleb

Z rolniczej
F"°d“"°-1'
,d‘1-,.'

_.\

’

I5_‘7:

I

"'9' Ingl:::zear:cj|
I

z°‘“""“

Podmlot
odpowledzlalny
za reallzaqlq
(+ jednostkl
wlqczone)

rok

rok

rok

rok

rok

rok

rok

rok

2021

2022

2023

2024

Z025

2026

2027

2028

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Aktualizacja Identyﬁkacji
potencjalnych hIsI:orycznych
zanleczyszczeﬁ powierzchni
zleml oraz sporzqdzenle wykazu
zgodnie z ustawq Prawo ochrony
érodowlska (art. 101d POS)

Miasto GIIwIce

Ograniczenie do nlezbednego
mlnlmum powlerzchnl gleby
objqtej zabudowa_ w tym
przeznaczanla gruntéw na cele
Inne nli rolne I Iesne

MIasto GIlwIce

.

A

B

,-_\~V-sf.

I"

I

I
‘

eb
hrona Q
Oc

I

I

'L__ ,
1,.

rs
A

__,

M
e_:_ I

presja na
nowe
tereny pod
zabudowe

Szacunkowe koszty reallzacjl zadania
(W tys_ 2|)

had“
flnansowanla

Dodatkowe
Informacje
o zadanlu

K

L

Koszty admlnistracyjne

srodki wIasne
Miasta Gllwlce

dzIaIanIe
bedzle
realizowane
w razIe
potrzeby

Koszty admlnlstracyjne

srodkl wIasne
Miasta Gllwlce

I’ eallzowanego

kontynuacja
dzIaIanIa

Zrédlo: koszty zamleszczone w tabell pochodzq z danych udostepnionych przez Instytucje reaIlzuJa_ce zadanla, WPF i WPI Miasta Gllwlce, a takze szacunkéw wIasnych autoréw POS
dla Mlasta Gllwlce, w nlektérych przypadkach nle byIo mozllwoscl oszacowania kosztéw ze wzglqdu na brak Informacji 0 szczegékawym zakresie zadanla

Id: FDED8004-94A5-4244-SE76-ICOCO6156C77. Projekt

r_s___

Zadanie wlasne:
Miasto Gllwice

Tabela 50 Harmonogram zadaﬁ wIasnych w zakresie ochrony gleb

{ .
I

stopnia
i Iagodzenle
zaskIepIanIa
gleb

5'64"!
di"Y¢h!
Informacje
Urzedu Miasta

‘

Ogranlzzenle do
nlezbednego mlnlmum
powierzchni gleby objetej
zabudowq w tym
przeznaczania gruntéw na
cele Inne nlz rolne I Ieéne

Minlmalizacja

reallzacje
zadania
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Tabela 51 Harmonogram zadari momtorowanych w zakresie ochrony gleb

L.p.

lngﬁvzglkﬂ

A

B

_
geb
1Ochrona

Zadanle

Podmlot
odpowledzlalny
za reallzacjq
(+ jednostki
wlqczone)

Szacunkowe
koszty reallzaql
zadania w latach
2021 - 2028
(w tys. zl)

ir6dIa flnansowanla

Dodatkowe
Informacje
0 zadanlu

C

D

E

F

G

Opracowanie wojewédzklej strategll ochrony gleb, w
tym walki z Ich zakwaszenlem np. poprzez promocje
rolnictwa zlntegrowanego

Wojewédztwo
Slqskle

120

érodkl wIasne Wojewédztwa
5IqsI<Iego

brak

Kontrola poziomu zanlenzyszczeﬂ gleb - rozwéj slecl
monitoringu gleb

610$

w zaleznoscl od Iloscl
punktéw

érodki wIasne GIO§

w ramach
rozwoju’
slecl PMS

w zaleznoscl od IIoscI
badanych prébek

srodki wIasn_e Wojewbdztwa

Slqskiego, sooa, wxomu

poprzez
kontrole

Srodki $0DR, doﬂnansowanle

dziaIanIa
doradcze

Zapobleganle zanieczyszczenlom gleb metalaml
ciezklml, promleniotwérczyml oraz srodkami ochrony
roslln
Stosowanie dobrych praktyk rolniczych majqcych na
celu przeclwdzlaIanIe: - spadkowl zawartoéd préchnlcy,
- wzrostowi gestoscl objetosciowej I zmnlejszaniu
porowatoscl, zasolenla oraz zakwaszanla gleb

soon, WIORIN,

I‘ olnlcy

we wIasnym
zakresie

SODR, rolnlcy we
wIasnym zakresie

50

wI=osIsw

2r6dIo: koszty zamieszczone w tabeli pochodzq z danych udostepnlonych przez Instytucje reallzujace zadania, WPF I WPI Miasta Gllwlce, a takze szacunkéw wlasnych autoréw POS
dla Miasta Gllwlce, w nlektérych przypadkach nle byIo mozliwoécl oszacowania kosztéw ze wzglqdu na brak Informacji o szczeg6Iowym zakresie zadania

Id: FDED8004-94A5-4244-81276-1COCO6156C77. Prujckt
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Tabela 52 Cele, klerunki Interwencjl I zadania w zakresle gospodarowanla odpadami
Wskainlk
LP’

Obszar
lnterwencjl

Cel

A

B

C

I

‘I
I

I

odpadéw
I

I

Nazwa
(+ irédlo danych)

Wartosé
bazowa rok
2018 lub 2019

Iloéé kontroll
pnedsiebiorstw
ir6dIo danych:
Infurmacje Strazy
Mlejskiej w Gliwicach

103 kontrole SM
w tym 54
przedslebiorcéw
53 uchybienia

Wa noéé
docelowa
rok 2024
F

Rocznle wykonywane
sprawozdania I
Analizy stanu
gospodarki odpadami
ir6dIo danych:
Informacje Urzedu

1

PUA z 2019

roku

_

zapobegan
ep
u owstawan

Goodpadam
spodarka

I

Ilosﬁ azbestu do
usunlecla zgodnle z
Baza Azbestowa_ stan
nagospodarkaodpadam na konlec 2020 roku
Iloéé azbestu
usunletego.
Racjona
ir6dIo danyéh:
Informacje Urzedu
Miasta

_J

H

Ryzyka

I

J

Zadanie wIasne
Miasto Gllwlce

1

Sprawozdania z
funkcjonowanIa systemu
gospodarki odpadam!
komunalnymi I Anallzy
stanu gospodarki
odpadami na terenie
mlasta

Zadanle wIasne
Miasto Gliwice

Aktuallzacja
inwentaryzacji
I programu usuwania
wyrobéw zawierajqcych
azbest

Zadanle wIasne
Miasto Gliwice

0

Gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
w wojewédztwie
w oparclu 0
reglonalne
InstaIacje
przetwarzania
odpadéw oraz
zwiekszenle
uclzIaIu odzysku,
w szczegélnoécl
recyklingu, w
odnleslenlu do
szkIa, metali,
tworzyw
sztucznych oraz
papleru
I tektury

realizowane
w mlarq
érodkéw

Usuwanle wyrobéw
zawierajqcych azbest
z terenu mlasta (dotacje
dla mleszkaricéw)

Zadanle wIasne:
Inne podmioty

100

Prowadzenie
selektywnego zbleranla
odpadéw komunalnych

ZadanIe wIasne
Miasto Gliwice

0,00

Zmniejszenie iloscl
odpadéw komunalnych

Zadanle wIasne:
Mlasto GIIwIce

4 422,00 Mg
3 571,78 Mg

2500 Mg
4288 Mg

Procent mleszkaricéw
objetych zblérkaml
odpadéw
irédlo danych:
Informacje Urzedu
Miasta

100

% zmnlejszanla
skIadowanIa

12

Id: FDED8004-94AS-4244-8E76-ICOCO6156C77. Projekt

G

Pod m lot

odpowledzlalny

Wzmacmanle kontroli
prawidIowego
postepowanla z odpadami

Miasta
1

Zadanla

100/O

Miasta

Ilosé aktuallzacjl PUA
irédlo danych:
Informacje Urzedu

Kierunek
lnterwenqjl

ﬁnansowych
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odpadéw
blodegradowalnych
irédlu danych:
Informacje Urzedu
Mlasta

ulegajqcych biodegradacji,
unieszkodliwianych przez
sI<IadowanIe. Selektywna
zbiérka
I osiaganie pozlaméw
odzysku odpadéw

Ilusé akcji
edukacyjnych ir6dIo
danych:
Informacje Urzedu

15

Prowadzenie dziaIalno§cI
Informacyjno-edukacyjnej
dotyczqce] konlecznoécl
wIasciwego postepowanIa
z odpadami
niebezpiecznymi I Innyml
nlz nlebezpieczne

_
Z;?§S"t'§ g$v5iQZ'

3/0

Prowadzenie kontroli
przedsleblorcéw
w zakresie przestrzegania
obowIa_zk6w zwiqzanych z
gospodarkq odpadami

Zadanie
monitorowane:
W10;

Rozbudowa PZO Sp. z o.o.
w tym:
budowa nowej siedziby
Zarza_du sp6II<| wraz ze
sclezka edukacyjna,
projekt I budowa nowej
kwatery skladowania
odpadéw,
rozbudowa kompostownl
odpadéw,
budowa oczyszczalnl
odclekéw
budowa kolejnych PSZOKéw na terenle mlasta
GIiwIce

Z agospcdarowania

15

Mlasta

Ilosé
kontroli/naruszerﬂ
w kontrolowanych
przedsleblorstwach
ir6dIo danych:

wlos

Iloéé skIadowIsk
odpadéw na terenie
mlasta
ir6dI0 danych:
informacje Urzedu
Miasta

Id FDED8004 94A5-4244 8II76 1COC06I56C77. Projekt

3/3

W 1'8 FYIBCI1

Pnedsmblorstwo

$25292.

planowa nych
I
pozaplanowych
kontroll

_
dﬁfgﬁiggaga
ie koszty
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Tabela 53 Harmonogram zadar'I wIasnych w zakresie gospodarowania odpadami
Szacunkowe koszty reallzacjl zadania
L.p.

Obszar

Zadanie

lntemenql
A

B

odpadéw

puowstawan
1

_

I:egane
ZBDO

Goodpadam
spodarka

"°"""°‘
odpowledzlalny
za reallzacjg

(W tvs- zl)
rok

rok

rok

rok

rok

2021

2022

2023

2024

2025

rok I rok I rok
2026

2027

irédla

Dodatkowe
Informacje
o zadanlu
M

ﬂnansowanla

2028

C

D

EFGHIJIKIL

I’.

Wzmacnianie kontroli
prawldlowego
postepowanla z
odpada mi

Miasto Gllwlce

zadanie prowadzi Straz Mlejska w Gllwlcach w ramach
obowlqzkéw sIu2bowych, koszty zalezq od Iloéci kontroll

érodki wIasne
Miasta Gllwlce

Sprawozdania z
funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami
komunalnymi

Miasto Gllwlce

koszty admlnlstracyjne

érod ki wIasne
Miasta Gllwlce

Prowadzenie
selektywnego zbierania
odpadéw komunalnych

Miasto Gliwlce

koszty prowadzenie systemu gospodarowania odpadami

$rodkI wIasne
Mlasta Gllwlce

Zmnlejszenle Iloscl
odpadéw komunalnych
ulegajqcych
blodegradacjl,
unleszkodliwlanych przez
skladowanle. Selektywna
zblérka I oslaganle
pozioméw odzysku
odpadéw.

Miasto Gllwice

koszty prowadzenie systemu gospodarowania odpadami

Prowadzenie dziaIaIno§cl
Informacyjnoedukacyjnej dotyczqce]
konlecznoécl wlaéclwego
postepowama z
odpadami
nlebezplecznyml I InnymI
nlz nlebezpleczne

Mlasto Gliwlce

rocznle w zaletnosci od zakresu cIzIaIaIﬁ 15-30 tys.

Sr¢IdI<| wIasne

Mlasta Gllwlce

5rodI<l wIasne

Mlasta Gl|wIce

gI6wnIe poprzez
Iacéwld
P
oéwlatowe

2r6dIo: koszty zamieszczone w tabeli pochodzq z danych udostepnlonych przez Instytucje reallzujqce zadania, WPF I WPI Miasta Gllwlce, a takze szacunkéw wIasnych autoréw POS
dla Mlasta Gllwlce, w nlektérych przypadkach nle byIo mozllwoscl oszacowania kosztéw ze wzgledu na brak Informacji o szczeg6Iowym zakresie zadania
I

r

Id: FDED8004-94A5-4244—8E76-ICOCO6156C77. Projekt
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Tabela 54 Harmonogram zadari monltorowanych w zakresie gospodarowania odpadami

Ln‘

Obszar
lnterwencjl

Zadanie

Podrnlot odpowledzlalny
za reallzacjq
(+ jednostkl wlqczone)

A

B

C

D

Szacunkowe
koszty reallzacjl
zadania w latach
2021 - 2028
(w tys. 2!)

irbclla
ﬂnansowanla

Dodatkowe
Informacje 0
zadanlu

F

G

$rodkI

Miasto Gllwice

w zaleinoécl ed
zainteresowania
mleszkaricéw okolo
20 tys./rok

Inwestoréw,
érodkl
Ministerstwa
Rozvyoju,

Prowadzenie kontroli przedslqblorcéw
w zakresie przestrzeganla obowIa_zk<Sw
zwiqzanych z gospodarka odpadami

wloé

w zaleinoéci od
iloécl kontroll

érodki wIasne

Rozbudowa PZO Sp. z o.o. w tym:
budowa nowej siedziby Zanqdu sp6IkI wraz ze
écIe2I<a_ edukacyjnq, projekt I budowa nowej
kwatery skIadowania odpadéw,
rozbudowa kompostowni odpadéw,
budowa oczyszczalnl odclekéw
budowa kolejnych PSZOK-6w na terenie mlasta
Gllwlce

PrzedsIebIorstwo Zagospodarowania
Odpadéw
Sp. z o. 0.

koszty zostanq
oszacowane no
opracowaniu
dokumentacji
projektowej I
kosztorysowej

Usuwanle wyrobéw zawierajqcych azbest
2 terenu mlasta

1

Gospodarka
odpadami
I zapoblega nie
powstawaniu
odpadéw

w zaleznoéci od
Iloécl
zalnteresowanych
mleszkarﬁcéw

WFOSIGW

wxoé

jako kontynuacja
aktualnych dzlaIarI

Srodkl wIasne
PZO,Sp. z o.o.,

WFOS, Polé RPO
w$

2r6dIo: koszty zamleszczone w tabeII pochodza z danych udostqpnlonych przez Instytucje reaIIzuja_ce zadania, WPF I WPI Miasta Gllwlce, a takie szacunkéw wIasnych autoréw POS
dla Miasta Gllwlce, w niektérych przypadkach nle byIo motliwoécl oszacowania kosztéw ze wzglqdu na brak Informacji o szczegblowym zakresie zadania

ld: FDED8004-94A5~4244—8E76-lCOC06l56C77. Projekt
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Tabela 55 Cele, kierunki interwencji w zakresie zasobéw przyrodniczych w tym takie leénych
>

Wskainlk

W

I

9'

v
I

A

Obszar
lntennenc] I

Cel

Nazwa
(+ irédlo danych)

Wartoéé
bazowa
rok 2018
lub 2019

Wartoéé
docelowa
rok 2024

B

C

D

E

F

Liczba dzIaIari/akcji
ed ukacyjnych
irédlo danych:
Miasto Gllwlce,
Nadleénlctwo Brynek
I Rudzlnlec

krajobrazu
1.

Zachowanie,
odtworzenle
I zréwnowaione
uiytkowanle
blorbinorodnoécl

Liczba
nasadzeri/wyclnka
drzew
irédlc danych:
GUS

10 rocznie

1250/984

W9
potrzeb

I

Ocprhrzoynraody

39,4

G

10 rocznie

georéznorodnoéci
oraz ochrona
krajobrazu

Dlugoéé ﬁcleiek/tras
rowerowych/pieszych
(km)
irédlo danych:
Mlasto GlIwIce

Kierunek
lnterwencjl

W9
potrzeb

Podejmowanle
dziaIarI
z zakresu
DOQIQDIBDIB
I udostepnlanla
wledzy
0 zasobach
przyrodnlczych
I walorach
krajobrazowych
Miasta, w tym
prowadzenie
badaﬁ
naukowych,
inwentaryzacji
przyrodnlczej
I monltoringu
oraz dzIaIanIa z
zakresu
edukacji
ekologicznej.

Zadanla

Pod mlot

odpowledzlalny

Ryzyka

H

I

J

Rozwéj bazy
dydaktycznej
edukacji
przyrodniczej oraz
realizacja dziaIarI z
zakresu edukacji
ekologicznej

Zadanie wIasne:
Mlasto Gliwlce
Zadanie
monitorowane:
Nadleénlctwo
Brynek i
Rudzlnlec

Z alnteresowanla

Przebudowa I
czqéciowa
wymlana skIadu
gatunkowego
zadrzewleri
przydroinych
wzdiui odclnkéw
drég, nowe
nasadzenia zIeIenI
wysoklej, prace
pIeIegnacyjnokonserwacyjne
zlelenl przydroinej

Zadanie wIasne:
Mlasto Gllwlce
Zadanle
monitorowane:
zarza_dcy drég

brak érodkéw
ﬁnansowych

Zréwnowaiony
rozwéj
Infrastruktury
turystycznej na
obszarach
przyrodniczo
cennych, w tym:
rozbudowa slecl
écleiek
rowerowych I
szlakéw pieszych,
zagospodarowanie
terenéw
rekreacyjnych

Zadanie wIasne:
Mlasto Gllwice

brak

mieszkaricéw

II

I

___I

__1
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Zwlekszenle
Iesistoécl

Powierzchnia
odnowlenia Iaséw
paﬂstwowych (ha)

me

wg

imam danych:

wvkonvwarw

Pvtrieb

NadI$nIctwo Brynek
I Rudzmlec

Realizacja zadarﬁ:
9°5p°da"cZYch'
hodowlanych i
ochronnych -

zgodnie Z planami
Zréwnowaiony
rozwéj Iaséw

Powlerzchnla
zalesleh
na rok (ha)

0

wg

urzadzama |as6w
paristwowych

ZaIesIanie terenéw
0 nlsklch klasach

b

Zadanle
monitorowane:
Nadleénictwo
Brynek I
Rudzlniec

brak érodkéw
ﬁnansowych

Zadanle
monltorowa ne:
wIa§cicieIe
gruntéw

brak
zainteresowania
zalesleniami

I Rudzlnlec

Tabela 56 Harmonogram zadari wIasnych w zakresie zasobéw przyrodniaych w tym takie leénych
Podmlot
Szacunkowe koszty reallzacjl zadania
odpowledzlalny
(w tys. zl)
Obszar
za reallzacjq
Zadanie
LP‘ lnterwencjl
rok
rok
rok
rok
rok
rok
rok
(+ jednostki
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
wlqczone)
A

B

razu

krajob
1.

przyrody

Ochrona

C

D

Rozwéj bazy
dydaktycznej edukacji
przyrodniczej oraz
realizacja dzIaIarI z
zakresu edukacji
ekoIogIcznej

Miasto Gllwlce

Przebudowa I czeéclowa
wymiana skladu
gatunkowego
zadrzewleﬁ
przydroinych wzdIu1
odclnkéw drég, nowe
nasadzenia zlelenl
wysokiej, prace
pIeIggnacyjnokcnsenuacyjne zIeIenI
przydruinej

Miasto Gliwlce

Zréwnowaiony rozwéj
Infrastruktury
turystycznej na
obszarach urzvrodnlczo

Mlasto Gllwice

ld: FDED8004-94A5-4244-81376-lCOCO 6l56C77. Prujekt

5

FGH

1

JIK

rok
2028

L

Dodatkowe
Informacje
0 zadanlu

J

K

érodkl Miasta Gllwlce

50

50505050

irbdla

ﬂnansowanla

505050

wg DOUZGD

50

érodkl MIasta Gllwlce

§rodI<l Mlasta Gllwlce
(ew. doﬁnansowanle
ze érodkéw
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I

cennych, w tym:

WFOSIGW/NFOSIGW),

rozbudowa slecl écietek

POII$/RPO

rowerowych I szlakéw
pleszych,
zagospodarowanle
terenéw rekreacyjnych

I
I

I

2r6dIo: koszty zamieszczone w tabell pochodzq z danych udostqpnlonych przez Instytucje reallzujqce zadania, WPF I WPI Miasta Gllwice, a takie szacunkéw wlasnych autoréw PO$
dla Miasta Gliwice, w niektérych przypadkach nle byIo moillwoéci oszacowania kosztéw ze wzgledu na brak Informacji o szczeg6Iowym zakresie zadania
Tabela 57 Harmonogram zadari monitorowanych w zakresie zasobéw przyrodniczych w tym takie Ieénych

L.p. I

Obszar

I

Zadanie

ntemenq
A

la reallzade

(+ jednostki wlqczone)

Szacunkowe
koszty realizacji
zadania w latach
2021 - 2028
(w tys. zl)

irédla ﬂnansowanla

Dodatkowe
Informacje
0 zadanlu

E

F

G

B

C

D

Nadleénlctwa Brynek I
Rudziniec

10/rok

érodkl Nadleénictwa,

U

Rozwéj bazy dydaktycznej edukacjl
przyrodniczej oraz realizacja dzIaIaI’\ 2
zakresu edukacji ekologicznej
Przebudowa I czgéclowa wymlana skIadu
gatunkowegc zadr-zewlerﬁ przydroinych
wzdIui odcinkéw drég, nowe nasadzenia
zlelenl wyscklej, prace pIeIggnacyJnokonserwacyjne zlelenl przydroinej

Zarzqdcy drég

20/rok

érodkl zarzqdcéw drﬁg

Realizacja zadaﬂ: gospodarczych,
hodowlanych I ochronnych - zgodnle z
planaml urza_dzanIa Iaséw paﬁstwowych

Nadleénlctwa Brynek I
Rudzlnlec

10/rok

érodkl Nadleénlctw

Zaleslanle terenéw 0 niskich klasach
bonltacyjnych gleb I gruntéw porolnych

wIaécIcIe|e gruntéw

15/rok

érodkl wIa§cIcIeIi terenéw

krajobraz
_
1.

Podmlot odpowledzlalny

CIY

3
DIZYFO
OH

Ochr

NFo$Iew/wI=o$Iew

w razie
potrzeby

irc'>dIo: koszty zamieszczone w tabeli pochodzq z danych udostqpnlonych przez instytucje reaﬂzujqce zadania, WPF I WPI Miasta Gllwlce, a takie szacunkéw wIasnych autoréw PO§
dla Mlasta Gllwlce, w nlektérych pnypadkach nIe byIo moillwoécl oszacowania kosztéw ze wzgledu na brak Informacji 0 szczegélcwym zakresie zadanla

Y7

£4

ld: FDED8004-94A5-4244~8E76-lCOCO6156C77. Projekt
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Tabela 58 Cele, kierunki interwencji I zadania z zakresu zagroieri powainymi awariami
Wskainlk
L'p'

Obszar
lntarwencjl

Cal

A

B

C

Nazwa
(+ irédlo
danych)

Wartoéé
bazowa
rok 2018
lub 2019

D

nstaac)

Iloéé kontrol I w
zakresie ochr o "Y
érodowiska/Iloéé
naruszeri

aw
przemyslowych
aIwdzane
Przec

Kierunek
lntenuencjl

Zadania

Podmlot
odpowledzlalny

Ryzyka

F

G

H

I

J

Zadanie

brak $rodk6w

W9
potrzeb

Przeclwdzialanle powaznym
awariom (prowadzenie
kontroli zakladbw, szkoleﬁ,
tak aby zmniejszyé ryzyko
wystqplenla powainych
awaril)

1

przedslqblorstwa

na dziaIanIa
kontrolne

Wsparcie jednostek straiy
poiarnej w sprzqt do
ratownlctwa technIcznochemIczno-ekologicznego oraz
w zakresie zapobIeganIa
I przeciwdzlalanla powainym
awariom

Zadanie wIasne:
Miasto Gllwlce

brak érodkéw
ﬁnansowych

Usuwanle skutkéw powainych
awaril w érodowlsku w razle
zalstnlenla taklej konlecznoécl

Zadanle
monitorowane:
sprawcy awarll

w1o$

Zapobleganie Iub usuwanle
skutkéw zanleczyszczenla
érodowlska

Zadanie
monitorowane:
Wojewody,
MarszaIka Woj.
Slaskiego, Stra_2y
Poiarnej, WIOS I
organéw
admlnlstracjl

Iloﬁé kontroll
transportu
substancji
niebezpiecznych
irédlo dany c h:
dane Pollcji W
Gllwlce

Poprawa nadzoru nad
Iogistykq transportowa, w tym
wyprowadzenie transportu
substancjI nlebezplecznych
poza obszary zamieszkale

Zadanie wIasne:
Mlasto Gllwlce
Zadanie
monitorowane:
zarzqdcy drég,
Policja

lloéé jednostek
Strazy Poiarnej
ktére dostaly
wsparcie
irédlo danych:
dane Urzqd Miasta
Gllwlce

1

Zmnlejszenle
zagrozenla
awarlaml oraz
mlnlmalizacja
skutkéw w
przypadku
wystaplenla awaril

I-A

apowainymawaram

lloéé PA na terenie

da

FFIIESIE

irbdlo danych:
Zagroien

0

0

odowska
ér
T4

'0
E

azacjaskutkéwawar
Mnm

monltorowanez

WIOS,

W

przedsleblorstwach
irédlo danych:
dane WIO§

3|’Om

20172019 63/3

ﬁe
mag“!
rok 2024

Id: FDED8004-94AS-4244~8E76-1COCO6l56C77. Projekt

b.d.

10

brak potrzeby
reallzacjl
zadania
z powodu
braku awarii

ograniczone
érodki
ﬁnansowe
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I
I

uoéé akcji
edukacyjnych
1|-6¢|°¢|a|1yc|~|;
dane Urzad Miasta

.

knlkanaécle

kllkanaécie

.-A¢.“~<

I
I ,

Zadanle wlasne:
MIBZIO Grgwlce
m°nl::Zw§ne_
P P W1"

Tabela 59 Harmonogram zadari wIasnych w zakresie zagroieﬁ powainymi awariami
Podmlot
Szacunkowe koszty reallzaqjl zadania (w tys. zl)
odpowledzlalny
Obszar
za reallzaqq
Zadanie
rok
rok
rok
rok
rok
rok
rok
rok
LP‘ lnterwencjl
(+ jednostkl
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
wlqczona)
B

I"

—
1.
awariam
Zagrapowoazenym

.
I 1

Edukacja spoleczeristwa na
rzecz kreowanIa prawIdIowych
I1
I
aagtggzgirzigliigﬂ
I
- | | |

brak
.
z:1a|:$‘f:r\;I::aérxa

zagrozeri

A

I

"'°°‘?'a“'°
wIaécIwych
zachowaﬁ
spoIeczerIst}~a
WSYWBCJ

ir6dIa
ﬂnansowanla

Dodatkowe
Informacje
o zadanlu

K

L

C

D

wsparcle jednostek stra2y
pozarne] w sprzqt do
ratownlctwa technicznechemiczne-ekologicznego
oraz w zakresIe
zapobiegania I
przecIwdzIaIan|a powaznym
awarIom

Mlasto GIIwIce

w zaleznoécl od potrzeb I posladanych I pozyskanych érodkéw rocznie okolo 50 tys.

érodkl wIasne
Mlasta Gllwice,
érodkl
wojewédztwa
élqskiego

Edukacja spoleczeﬁstwa na
rzecz kreowania
praw|dIowych zachowarﬁ
w sytuacji wysI:apIenia
zagrozerﬁ érodowlska
I zycla Iudzl z tytulu
powaznych awarII

Miasto Gliwlce

w zaleznoécl ed zakresu dzIaIa|ﬁ edukacyjnych - rocznie okoIo 1520 akcji I dzIaIarI w zakresle szeroko pojqtej ochrony érodowlska

érodkl wlasne
Mlasta Gliwlce

E

F

G

H

I

J

K

L

zadanle
realizowane
jest na
blezqco

Poprawa nadzoru nad
koszty adminlstracyjne
érodkl wlasne
Ioglstykq tra nsportowa_,
Miasto Gllwlce,
Miasta Gllwice,
realizacja
w tym wyprowadzenie
zarzqdcy drbg
Pollcja, Straz
w razle
transportu substancji
Pollcja, Straz
Miejska
w
potrzeby
nIebezpIecznych poza
Miejska w Gllwlcach
Gnwlcach
obszary zamIeszkaIe
irédloz koszty zamieszczone w tabeli pochodzq z danych udostqpnionych przez instytucje reallzujqce zadanla, WPF I WPI Miasta GIIwIce, a takie szacunkéw wIasnych autoréw POS
dla Miasta Gllwice, w nlektérych przypadkach nle byIo moillwoéci oszacowania kosztéw ze wzgledu na brak Informacji 0 szczeg6Iowym zakresie zadania

I
I,
'

_,/
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Tabela 60 Harmonogram zadari monitorowanych w zakresie zagroierﬁ powaznymi awariami

L.p.

obszar
lntemenql

A

B

1.

powaznym

Zadanie

Podmlot odpowledzlalny
1! YQBIIIBGIQ
(+ jednostki wlqczone)

Szacunkowe
koszty
|-ea||;;q||
zadania w
liilﬂl 2021 '
2028
(W tys. zl)

irbdla flnansowanla

C

D

E

F

G

dzIaIanIe
aktualnie jest
realizowane
I bqdzle
kontynuowane

PrzeclwdzIaIanIe powaznym awariom poprzez
prowadzenle kontroli zakIad6w, szkolerﬁ, badanﬁ
przyczyn tak aby zmnlejszyé ryzyko wystaplenia
powainych awarll

WIOS, przedslqblorstwa

koszty zaIeza_
od iloécl
I zakresu
kontroli

érodki wIasne
przedslqblorstw, érodkl WIOS

usuwanie skutkéw powaznych awaril w érodowisku
(w razle zalstnlenla takiej konIecznoécI)

sprawcy awarii

w zaleznoéci od
skall awarii

érodki wlasne sprawcbw
awarll

Zapobieganie Iub usuwanie skutkéw zanieczyszczenia
érodowiska

Wojewody, Marszalka Woj.
élqsklego, Strazy Pozarnej,
WlO$ I organbw
admlnlstracjl

w zaleinoécl od
skali awarll

érodkl wlasne Wojewody,
Marszalka W0]. $IqskIego,
Strazy Pozarnej, WIOS I
organéw admlnlstracjl

Poprawa nadzoru nad Ioglstykq transportowq, w tym
wyprowadzenie transportu substancji niebezpiecznych
poza obszary zamIeszkaIe

zarzqdcy drég, Pollcja,
Straz Miejska w Gllwlcach

koszt znakéw

érodkl wIasne zarzqdcéw drég
oraz Pollcji

Edukacja spoIeczerIstwa na rzecz kreowania
prawIdIowych zachowaﬁ w sytuacji wystaplenla
zagroieﬁ érodowlska I zycla Iudzl 2 I:ytuIu powaznych
awaril

Pollcja, SP, w1o$, PWIS

awaram

Zagraozen

Zadanle monitorowane,

200

Dodatkowe
Informacje
o zadanlu

w razie potrzeb

realizacja
w razle
potrzeby

érodkl wIasne: PoIIcjI, SP,

wxoé

Zrédloz koszty zamieszczone w tabeli pochodzq z danych udostqpmonych przez instytucje reallzujace zadanla, WPF I WPI Miasta Gllwlce, a takze szacunkéw wIasnych autoréw POS
dla Miasta GIIwIce, w nlektérych przypadkach nle byIo moillwoécl oszacowania kosztéw ze wzgledu na brak lnformacjl o szczegélowym zakresie zadania
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7. System realizacji Programu ochrony érodowiska
Instrumentami wspomagajqcymi realizacje Programu ochrony srodowiska sa_ elementy strategii
rozwoju, programéw I dokumentéw programowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 6 grudnia
2006 r. 0 zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1295, z pozn. zm.).
Wynikajq one z obowia_zkéw I kompetencji gminy. Narzedziem, ktére koordynuje I spina w jednq

caIosé dzIaIania zwiqzane z ochronq srodowiska jest Program ochrony srodowiska.
W procesie wdraiania zapiséw Programu bedq uczestniczyé nie tylko jednostki bezposrednio
zaangazowane w opracowanie, procedury opiniowana, przyjmowania I uchwalania opracowania.

f

Bedq to réwniez podmioty uczestnicza_ce w zarza_dzanIu Programem, czyli jednostki administracji
samorzqdowej, jednostki udzieIaja_ce dofinansowania oraz spc'>IkI komunalne.
W ka2dej fazie wdrazania Programu uczestnicza_ mIeszkar'Icy, ktérzy bezposrednio wykorzystujq
produkty wynIkaja_ce z realizacji postanowien Programu. (np. sieé kanalizacji sanitarnej,
zmodernizowana droga czy akcja ekologiczna).
Zasadne jest ze wzgledu na wiele obowIa_zkéw I zadan pojawIaja_cych sie na kazdym etapie
wdrazania Programu okreslenie mozliwosci rozIozenIa srodkéw I obowIa_zkéw na poszczegélnych
wykonawcow Programu.
Podstawowq zasadq w realizacji zapiséw Programu ochrony srodowiska jest prawIdIowei wIascIwe
wykonywanie zadar'I wIasnych Miasta Gliwice oraz zadan monitorowanych przez poszczegélne
jednostki swiadome wIasnej roli we wdrazaniu I odpowiedzialne za swoje uczestnictwo
w Programie.
Ponadto Prezydent oraz Rada Miasta wspoIdzIaIa z instytucjami administracji specjalnej,
w dyspozycji, ktérych znajdujq sie instrumenty kontroli I monitoringu.
Tabela 61 DzIaIania w ramach zarzqdzania srodowiskiem
Zagadnienie
Wdrazanie Programu

ochrony srodowiska
Edukacja ekologiczna,
komunikacja ze
spoIeczenstwem, System
Informacji 0 srodowisku
I

GI6wne dziaIanIa w Iatach 2019-2025

Instytucje uczestnicza_ce

Raport z wykonania Programu (co dwa Iata)

Prezydent Miasta Gliwice

Opracowanie Programu ochrony érodowiska
I okresowa jego aktualizacja

Prezydent Miasta Gliwice

Realizacja Programu ochrony srodowiska oraz
wspéIpraca z instytucjami zajmujqcymi sie
szeroko pojeta_ ochronq srodowiska

Rada Miasta, Zarzag
Wojewédztwa, WIOS,
Organizacje pozarza_dowe

Systemy zarza_dzanIa
srodowiskiem

Wspieranie I promowanie zakIad6w / instytucji
wdra2aja_cych system zarzqdzania srodowiskiem

Miasto Gliwice, Wojewoda,

Monitoring stanu

Zgodnie z wymaganiami ustawowymi — Stan
srodowiska w wojewédztwie slqskim

GIOQ, WSSE, RZGW, Miasto
GIIwIce - w razie potrzeby

srodowiska

Fundusze celowe

I

Elementem polityki ekologicznej Miasta Gliwice jest wspéIpraca z instytucjami zajmujqcymi sie
badaniem stanu srodowiska, przetwarzaniem uzyskanych danych oraz Ich upowszechnianiem.
Bezposrednim wskainikiem zaawansowania realizacji zadan objetych Programem ochrony
srodowiska bedzie cIa_gIy monitoring oraz kontrola podejmowanych dzIaIan.

‘
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8. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym
,,Program ochrony srodowiska dla Miasta Gliwice na Iata 2021-2024 z perspektywq do roku 2028"
(zwany dalej Programem) zostaI opracowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 z pozn. zm.), jako narzedzie
prowadzenia polityki ochrony srodowiska w Miescie. Poprzedni dokument opracowany zostaI

w 2016 r. I obowIa_zuje w perspektywie do 2020 r.
Podstawa_ do opracowania niniejszego Programu sa_ zalecenia wynikajqce z Wytycznych do
opracowania wojewodzkich, powiatowych I gminnych programéw ochrony érodowiska z 2015 roku
oraz Ich zmiany prawne z 2017 I 2020 roku. W niniejszym opracowaniu autorzy starali sie dokonaé

poréwnania stanu srodowiska z roku 2015 z obecnym wedIug Informacji 2 2019 roku (natomiast
jesli brakowaIo takich informacji posIui0no sie danymi z 2018 oraz 2017 roku).
Ustawa Prawo ochrony srodowiska nie okresla sztywnych ram programu ochrony srodowiska,
zwraca natomiast uwage (art. 17), by opracowanie uwzgIednIaIo pewne dokumenty okreslone
w art. 14, tj. strategie rozwoju, programy I dokumenty programowe, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 6 grudnia 2006 r. 0 zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1294
z péin. zm), co zostaIo w dokumencie uwzglednione.

Przedmiotowe opracowanie dla Miasta Gliwice zawiera takie elementy jak:
Wstep - rozdzIaI ten zawiera podstawe prawnqi cel przygotowania programu ochrony srodowiska,
a takze okres objety opracowaniem, metodyke, strukture I zakres dokumentu.
W rozdziale drugim wykazano spéjnosé niniejszego opracowania z dokumentami nadrzednymi
opracowanymi we wczesniejszych Iatach szczebla krajowego, regionalnego I wojewédzkiego.
RozdziaI trzeci to Informacje ogélne 0 miescie. Zawartosé tego rozdziaIu to m.in. Informacje
0 poIozenIu administracyjnym
oraz dane dotyczqce uwarunkowan gospodarczych
I srodowiskowych miasta.
RozdzIaI czwarty to ocena aktualnego stanu érodowiska. W rozdziale tym opisano stan aktualny
oraz wskazano najwazniejsze problemy w zakresie ka2dego komponentu srodowiska.
Wsréd obszarow interwencji opisano I oceniono:
Ochrone klimatu I jakosci powietrza w tym eIementLp|anu gospodarki niskoemisyjnej
W rozdziale tym oceniono stan srodowiska oraz zaplanowano zadania pod katem gospodarki
niskoemisyjnej bedqce harmonogramem Programu ochrony srodowiska I Planu gospodarki
niskoemisyjnej.
Ocene jakosci powietrza na terenie miasta Gliwice przeanalizowane w oparciu 0 dane
z zamieszczone na stronie www.katowIce.wIos.gov.pI oraz dane ze stacji pomiarowej w Gliwicach.
Zgodnie z rocznq ocenqjakosci powietrza miasto nale2y do aglomeracji gérnoslqskiej. Aglomeracja
gérnoslqska otrzymaIa klase C dla pyIu zawieszonego PM10 I PM2,5, dwutlenku azotu.
Na podstawie wynikéw pomiaréw na stacji w Gliwicach mozna stwierdzié, I2 w ostatnich Iatach
uIegaIa ona poprawie, jednak mimo staran Miasta jak I samych mieszkancow, w dalszym ciqgu nie
odpowiada ona obowIa_zuja_cym normom. Poziomy dopuszczalne Iub docelowe nie zostaIy
osiqgniete dla pyIc'>w PM 10 I PM2,5. Przekroczenia dotycza_ réwniez poziomu celu dIugotermInowego
dla ozonu.
WpIyw na zIa_jakosé powietrza w miescie niewqtpliwie ma kilka czynnikéw, w tym nadmierne straty
energetyczne zwiqzane m.in. z brakiem izolacji cieplnej budynkéw, opaianiem budynkéw paliwem
niskiej jakosci. Znacznq emisjq charakteryzuje sie réwniez spalanie paliw w pojazdach, co zwiqzane
jest z Ich Iloscia, zIym stanem technicznym oraz niedostatecznie rozwinietq Infrastruktura
towarzysza_ca_ cIa_gom komunikacyjnym.

W Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. 2 o.o. Gliwice planuje sie wykonywaé co roku okoIo
10 km sieci cIepIownIczej oraz planowana jest budowa wysokosprawnej kogeneracji o mocy
cieplnej nie wiekszej niz 49,9 MW.
DzIaIanIamI, ktore pozwoIa_ na redukcje emisji szkodliwych substancji, jak réwniei podniesienie
komfortu zycia mieszkancéw beda_ termomodernizacje budynkow, modernizacja lokalnych
I indywidualnych kotIowni, wymiana instalacji grzewczej oraz wprowadzenie energooszczednego
oswietlenia (w budynkach I na ulicach). W zakresie emisji liniowej mozliwe jest jej znaczne
zredukowanie poprzez podejmowanie dziaIan na rzecz podniesienia efektywnosci energetycznej
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transportu. W zwIa_zku z nasIIaja_cym sie ruchem indywidualnym nale2y rozwijaé transport
publiczny.
Zagroienia haIasem

Wieksze przedsiebiorstwa posiadajq uregulowany stan prawny I czyniq starania w kierunku
zmniejszenia Iub caIkowItego wyeliminowania ucIa_2IIwoscI zwiqzanych z Ich dzIaIa|nosciq. DzIaIanie
zakIadc'>w nie powinno powodowaé przekroczen standardéw jakosci srodowiska I dopuszczalnych
pozioméw haIasu w srodowisku poza teren, do ktérego prowadzqcy Instalacje ma tytuI prawny.
Natomiast funkcjonowanie maIych zakIadéw jest niejednokrotnie 2rodIem konfliktéw mIeszkar'Icc'>w
z przedsiebiorcami, gdyz zakIady te stwarzajq uciqzliwosci I dyskomfort akustyczny mieszkancéw
— I jest to problem. W okresie 2017-2019 wydano 3 decyzje 0 dopuszczalnym poziomie haIasu
emitowanego do srodowiska na terenie miasta. Wojewédzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
w Katowicach prowadzi na terenie miasta kontrole przedsiebiorcéw w zakresie emisji haIasu.
W Iatach 2017-2019 w zakresie nadmiernej emisji haIasu skontrolowano 7 przedsiebiorstw, tylko
w dwoch przypadkach zanotowano przekroczenia
Dzieki przejeciu ciezarowego ruchu tranzytowego w kierunkach N-S oraz W-E poprzez trasy
autostrad A1 I A4, odsunietych od centrum Gliwic, klimat akustyczny miasta ksztattowany jest
gIéwnIe przez lokalny ruch pojazdéw.
Du2e natezenie ruchu na drogach stwarza ucia_2IIwosci akustyczne na terenach wzdIuz tych
gIéwnych ciqgéw ruchu. W celu zmniejszenia emisji haIasu w ciqgach drég bedqcych w utrzymaniu
Miasta zlokalizowane sa_ ekrany akustyczne w dobrym stanie 0 Ia_cznej dIugoscI 8,484 km.
Z przeprowadzonych analiz wynika, 2e najbardziej ucIa_2IIwy jest haIas drogowy, generowany przez
pojazdy samochodowe, ktéry ma charakter cIa_gIy I obejmuje swoim zasiegiem coraz wiekszy
obszar. Przez ostatnie Iata liczba samochodéw na drogach systematycznie rosnie, co powoduje
wzrost emisji haIasu, nie tylko przez pojazdy osobowe, ale réwniez przez pojazdy ciezarowe
I motocykle.
W ramach obecnie prowadzonej inwestycji pn. "Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszynskiego do
ul. Rybnickiej - Zachodnia czesé obwodnicy mIasta" realizowana jest budowa nowych ekranow
akustycznych o Ia_cznej dIugoscI 1189 m. Przewidywany termin zakonczenia zadania to wrzesien
2020 r. Szacunkowy koszt zadania to 4,76 mln.
W najblizszych Iatach Generalna Dyrekcja Drég Krajowych I Autostrad OddzIaI w Katowicach
planuje budowe zabezpieczen przeciwhaIasowych wzdIui autostrady A4 na odcinku Kleszczéw Sosnica.
W 2018 roku zakonczono III edycje map akustycznych dla drég krajowych o ruchu powy2ej 3 mln
pojazdéw rocznie. Mapy te obejmujq takie miasto Gliwice.
Na podstawie przeprowadzonych analiz w Programie ochrony przed haIasem dla miasta Gliwice na
Iata 2018-2022 stwierdzono sie, I2 ok. 10153 mieszkancéw miasta eksponowanych jest na
ponadnormatywny haIas drogowy okreslany jako wskaznik LDWN oraz 13834 osoby narazone sa_
na haIas w porze nocnej, 581 mieszkancow naraionych jest na haIas kolejowy okreélany jako
wskainik LDWN oraz 869 mieszkancéw narazonych jest na haIas kolejowy w porze nocnej.
W 2016 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Biuro Ochrony érodowiska Laboratorium
Akustyczne przeprowadzIIo pomiary poziomu haIasu od Iinii kolejowych nr 137, 167 I 168 w punkcie
pomiarowym PDH-1 zlokalizowanym przy ul. Noakowskiego 3 w Gliwicach.
Wyniki obliczen rownowaznego poziomu dzwieku A wykazaIy w porze dziennej 60,1 dB oraz
w porze nocnej 58,8 dB. Na podstawie przeprowadzonego pomiaru stwierdzono przekroczenia
pozioméw dopuszczalnych haIasu w srodowisku dla pow nocy.“
W zwiqzku z ochronq przecIwhaIasowa1 oraz potrzeba_ bIe2a_cych prac utrzymaniowych w ostatnich
Iatach ZakIad Linii Kolejowych w Tarnowskich Gorach prowadzII prace utrzymaniowe I remontowe
na Iiniach kolejowych w granicach miasta Gliwice. W kolejnych Iatach planowane sa_ dalsze prace
w tym w 2020 roku wymiana 720 szt. podkIad6w, wymiana 1250,2 mb podrozjazdnic, mechaniczne
podbicie toréw w Ilosci 1,200 kmt, mechaniczne podbicie rozjazdéw w ilosci 3 szt.
Pola elektromagnetyczne

Wyniki badan oceny pozioméw promieniowana elektromagnetycznego w wojewédztwie sIa_skIm
w zadnym punkcie w tym takie na terenie miasta nie wskazywaIy na przekroczenia dopuszczalnych
53 Pismo PKP PLK S.A nr IOS7d-443-9. 1/20 z dnia 3 kwietnia 2020
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pozioméw promieniowania elektromagnetycznego, ktéry wynosi 7 V/m, niemniej jednak mozna
zauwazyé tendencje wzrostowa wynikéw pomiaréw.
Gosgodarowanie wodami
Miasto GIIwIce w caIoéci przynaleiy do zlewni rzeki Odry, odwadniane jest przez rzeke KIodnIce
(ciek II rzedu) wraz z jej dopIywamI — Bytomka, Ostropka, Czerniawka, Potokiem Guido
(Soénickim), Potokiem Cienka, KozI<'>wka. Wazne znaczenie dla ukIadu wod powierzchniowych ma

obecnosé KanaIu Gliwickiego, obiektu hydrotechnigznego, majacego za zadanie zapewnienie
moiliwosci transportu wodnego miedzy Gérnym Slaskiem a rzeka_ Odra_. Obecnosé KanaIu

Gliwickiego ma podstawowe znaczenie dla ukIadu I funkcji wod powierzchniowych Gliwic oraz gmin
sqsiednich.

Stan ekologiczny/potencja’: ekologiczny jest okresleniem jakosci struktury I funkcjonowania
ekosystemu wod powierzchniowych, sklasyﬁkowanej na podstawie wynikéw badar'I elementéw
biologicznych oraz wspierajqcych je wskainikéw fizykochemicznych I hydromorfologicznych. Stan
ekologiczny jednolitych czesci wod powierzchniowych klasyfikuje sie poprzez nadanie jednolitej
czesci wod jednej z pieciu klas jakosci, przy czym klasa pien/vsza oznacza bardzo dobry stan
ekologiczny, klasa druga — dobry stan ekologiczny, zas klasy trzecia, czwarta I pIa_ta odpowiednio
— stan ekologiczny umiarkowany, sIaby I zIy.
Wody podziemne na obszarze Gliwic wystepuja w wielopoziomowych zbiornikach w utworach
czwartorzedu, neogenu, triasu I karbonu.
Na terenie miasta GIIwIce ostatnie pomiary jakosci wody podziemnej wykonywaI Wojewédzki
Inspektorat Ochrony Srodowiska w Katowicach w Iatach 2013, 2014 I 2015. Na przestrzeni ww. lat
wody podziemne zaliczono do II klasy jakosci. W granicach steien II klasy jakosci wystapIIy
wartosci nastepujacych wskaznikéw zanieczyszczen: amoniaku, potasu, manganu, ielaza,
wodoroweglanéw, azotanéw, siarczanéw, wapnia, arsenu, chloru I potasu.
Za dzIaIanIa zwiqzane 2 ochrona przeciwpowodziowq odpowiada, zgodnie z ustawq Prawo wodne,
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ktére jest réwniez odpowiedzialne za prowadzenie
dzIaIan informacyjnych I koordynacje w razie powodzi Iub suszy na podIegIym terenie. GIc'>wne
zagrozenie powodziowe jest wywoIywane du2a_ predkoscia pIynacej wody ijej energia, ktéra
powoduje niszczenia ciezkiej zabudowy koryt (opaski, mury, progi), a takie budowli nad korytem
rzek, takich jak kIadkI, przepusty, mosty I In.
Gospodarka wodno — sciekowa
Mieszkancy miasta GIIwIce zaopatrywani sa_ w wode przeznaczona do spoiycia przez
Przedsiebiorstwo Wodociagéw I Kanalizacji Sp. z o. 0. przy ul. Rybnickiej 47 w Gliwicach.
Dostarczana woda pochodzi z ujeé wIasnych wod podziemnych tj. ujecia Gliwice-Labedy, Wilcze
GardIo I Ostropa. Niedobory uzupeInIane sa_ woda pochodza_ca_ z zakupu od Gornoslaskiego
Przedsiebiorstwa Wodociagéw S.A. w Katowicach. Woda z zakupu napIywa do Gliwic z dwéch
kierunkéwz Zawady (ujecie gIebInowe) I GoczaIkowIc (ujecie powierzchniowe).
WedIug danych PWIK Sp. z o.o. w Gliwicach obecnie miasto Gliwice skanalizowane jest w 99,8 %.
DIugosé czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta wynosi 616, 64 km na koniec 2019 r.
(562,4 km na koniec 2015 r.). Do sieci kanalizacji sanitarnej podIa_czonych jest 16 193
nieruchomosci.
Przedsiebiorstwo Wodociagéw I Kanalizacji Sp. z o.o. obsIuguje dwie oczyszczalnie sciekéwz
Centralna Oczyszczalnie Sciekéw przy ul. Edisona I Oczyszczalnie sciekéw wSmoInIcy przy
ul. Legowskiej.

W celu poprawy jakosci wéd powierzchniowych, konieczna bedzie likwidacja niekontrolowanych
zrzutow sciekéw bytowych do rzek I potokéw pIyna_cych przez teren miasta GIIwIce. W tym celu
nalezy wykonaé szczegéIowa Inwentaryzacje punktéw zrzutu sciekow oraz systematycznie ja
aktualizowaé. Nastepnym, niezwykle waznym zadaniem jest Inwentaryzacja stanu technicznego
zbiornikéw bezodpIywowych (szamb), ktére obecnie funkcjonujq na terenach nieskanalizowanych.
Bardzo czesto zbiorniki te sa_ nieszczelne I sa_ 2rc'>dIem zanieczyszczenia wod. Powinna byé
prowadzona kontrola stanu technicznego szamb, a po przyIa_czenIu posesji do sieci kanalizacyjnej
— mozliwie szybka Ich likwidacja.
Zasoby geologiczne
Aktualnie eksploatacja prowadzona jest przez Polska Grupe Gérniczq S.A na zIo2u ,,SosnIca”, dla
ktérego wyznaczono obszar gérniczy Sosnica III oraz Jastrzebska SpéIke WegIowa_ S.A. na zIoZu
,,Knuréw", dla ktérego wyznaczono obszar gorniczy Knurow.
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ZIo2e Makoszowy aktualnie o zaniechanej eksploatacji u2ytkowane jest przez SpoIke
Restrukturyzacji Kopaln S.A. dla tego terenu 2ostaIa wydane koncesja na eksploatacje Ministra

Srodowiska nr 115/94 2 terminem wa2noscI do 31 Iipca 2020 roku.
PGG Odd2IaI KWK ,,SosnIca” w ostatnich Iatach nie prowad2iIa prac rekultywacyjnych. Planowane
sa_ prace tego rodzaju na terenach rolnych zlokalizowanych pomiedzy ulicq Bojkowska w Gliwicach
a ulIca_ Granic2na_w Przyszowicach I rowem A.“
JSW S.A. Kopalnia ,,Knuréw-SzczygIowIce” Ruch Knuréw nie prowadziIa w ostatnich Iatach prac

rekultywacyjnych a na kolejne Iata prace takie nie sa_ planowane.“
Podstawa prowadzenia dzIaIar'I rewitalizacyjnych jest GIIwIckI Program Rewitalizacji do roku 2023
(GPR) przyjety uchwaIa nr XXIII/574/2017 Rady Miasta Gliwice 2 09 lutego 2017 roku
aktualizowanaw 2018 roku.

I

I

Do konca 2018 roku pozyskano zewnetrzne fundusze na realizacje 22 projektéw. CaIkowita wartosé
tych projektow wynosi ponad 132 mln zI w tym pozyskana kwota dofinansowania to ponad 106
mln zI. 21 prpjektéw uzyskaIo wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewédztwa Slqskiego na Iata 2014- 2020, 1 w ramach Wojewédzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska I Gospodarki Wodnej.
D2IaIania rewitalizacyjne na terenie miasta prowadzone sa nadal. W roku 2020 planowane jest
oddanie do u2ytkowania kolejnych 1400 m2 przestrzeni dla firm technologicznych w PNT
Technopark Gliwice. W nadchodzqcych Iatach na dawnych terenach Fabryki Drutu zakIada sie
zrewitalizowanie kilku obiektéw.“
Dla terenu wojewodztwa slaskiego istnieje Ogolnodostepna Baza terenow popr2emysIowych
I zdegradowanych. Baza ta z0staIa utworzona w 2007 roku, niemniej jednak czesé danych od tego
czasu nie byIa aktualizowana.
WedIug Bazy na terenie miasta wyspecyfikowano 17 obszarow wymagajqcych rekultywacji
0 Iacznej powierzchni 114,60 ha.
Gleby
Miasto Gliwice zajmuje powierzchnie 133,88 kmz, 2 czego 41,7% stanowiq grunty rolne, a 2 tego
okoI0 83,6% to grunty orne. Generalnie pokrywa glebowa na terenie miasta charakteryzuje sie
sredniej jakosci przydatnosciq do produkcji rolnej. Pomimo tego faktu ok. 50 % gruntow jest
wykorzystywanych na cele uprawne Iub zwIa_zane 2 produkcja rolnicza. PozostaIa czesé terenu
miasta wyIac2ona 2 produkcji rolniczej jest silnie przeobra2ona w wyniku dziaIaInoscI czIowIeka, sa
to tzw. grunty antropogeniczne.

Powierzchnia u2ytkéw rolnych wedIug danych GUS w Iatach 2014-2017 zmniejs2yIa sie 0 ponad
1330 ha, to jest o ponad 20%.
Zgodnie 2 informacjami zamieszczonymi w sprawozdaniach RRW-11 wyIa_czon0 2 produkcji
rolniczej tereny o powierzchni ponad 120 ha.
WedIug danych zamieszczonych w przytoczonej analizie udzIaI gruntow u2ytkowanych rolniczo
naIe2a_cych do oséb fizycznych na terenie miasta wynosi w granicach 11-30% powierzchni miasta.
Ostatni Spis Rolny zostaI przeprowadzony w 2010 roku. Aktualnie w 2020 roku planowany jest
nowy spis. Niemniej jednak w chwili obecnej najnowsze dostepne dane obejmujq rok 2010.
Na terenie miasta zarejestrowane byIy (wedIug danych Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2010
roku) 722 gospodarstwa rolne. Srednia powierzchnia gospodarstwa wynosiIa okoIo 5,17 ha.
Niewielka jest tak2e skala ilosci wnioskéw 0 pIatnoscI w ostatnich Iatach 2017-2019 zIo2ono jeden
wniosek na Wariant 1.1-Zréwnowazony sposéb gospodarowania na powierzchni 14 ha. Agencja
wypIaciIa jednemu rolnikowi pIatnosé w kwocie 5,04 tys. zI.
Teren miasta obejmuje swoim d2IaIanIem tak2e Powiatowy Zespc'>I Doradztwa Rolniczego Gliwicach,
ktory okresowo przeprowadza konsultacje oraz okresowe bezpIatne I pIatne szkolenia dla
zainteresowanych rolnikéw 2 terenu miasta oraz powiatu gliwickiego. Szkolenia maja_ na celu
zwiekszenie swiadomosci rolnikéw skIadajqcych wnioski odopIaty bezposrednie wzakresie
wymogéw dotyczqcych ochrony srodowiska, dobrostanu 2wIer2a_t I kolejnych nowych wymogéw
I

54 pismo PGG nr 41/MD/BF/../20 z dnia 10 kwietnia 2020
65 pismo JSW.S.A. nr PDD.PS-K.KR.489—.../20 z dnia 7 kwietnia 2020
6‘ Gliwicki Program Rewitalizacji do roku 2023-sprawozdanie z realizacji za rok 2018, 2019
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Na terenie miasta Wojewodzki InspeI<torat Ochrony Roslin I Nasiennictwa w Katowicach prowadzi
kontrole gospodarstw rolnych pod katem materiaIu siewnego, s2I<oIkarskIego oraz szkodnikéw,
patogenéw I organizméw kwarantannowych. W ostatnich Iatach 2017-2019 WIORIN przeprowad2II
42 kontrole (w 2017 - 21 kontroli, w 2018 roku 11 kontroli, w 2019 roku 10 kontroli) materiaIu
siewnego, w trakcie ktérych nie stwierdzono nIeprawIdIowoscI.
WedIug danych Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach w Iatach 2017-2019 na terenie
miasta Gliwice przebadano grunty orne I u2ytkI zielone w 100 gospodarstwach na Iacznej
powierzchni 674,53 ha. Na te okolicznosé pobrano 401 prébek glebowych.
Gosgodarka odgadami
Od 1 lipca 2013 r. odbiér odpadow komunalnych w miescie odbywa sie na podstawie zapiséw
znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu czystosci I porzqdku.

W oparciu o zapisy powy2s2ej ustawy Rada Miasta Gliwice uchwaIIIa akty prawa miejscowego
regulujqce zasady utrzymania czystosci I porzqdku, jak I s2czegéIowy sposéb I zakres swiadczenia
usIug odbioru I zagospodarowania odpadow komunalnych. Aktualnie obowiazuje Regulamin
przyjety uchwaIa_ nr IX/164/2019 Rady Miasta Gliwice z 10 paidziernika 2019 roku.
Przyjeto zasade, w ktorej wszystkie nieruchomosci 2amIes2kaIe objete sa systemem odbioru
izagospodarowania odpadow, natomiast wIascicieIe nieruchomosci, na ktérych nie zamieszkujq
mieszkancy, apowstajq odpady komunalne (np. budynki u2ytec2nosci publicznej, placéwki
oswiatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, 2akIady rzemieslnicze, usIugowe, produkcyjne,
hotele, szpitale, akademiki, internaty, ogrédki d2iaIkowe, targowiska) sa_ zobowiqzani do
udokumentowania w formie umowy korzystania 2 usIug wykonywanych przez gminnq jednostkq
organizacyjna Iub przedsiebiorce odbierajqcego odpady komunalne od wIascicieII nieruchomosci,
wpisanego do rejestru dzIaIaInoscI regulowanej.
Regulamin utrzymania czystosci I porzqdku okresla rodzaje odbieranych odpadow, rodzaje
pojemnikéw na nieruchomosciach oraz czestotliwosci odbieranych frakcji. W oparciu 0 ww. zapisy
sporzadzono Harmonogram odbioru odpadow komunalnych precyzujacy terminy odbioru
poszczegélnych odpadow 2 nieruchomosci. Harmonogram ten podawany jest do publicznej
wiadomosci w sposéb zwyczajowo przyjety.
Podmiotem odbierajqcym odpady jest wykonawca wybrany zgodnie 2 ustawa 0 zaméwieniach
publicznych. Odbiér I zagospodarowanie odpadow u 2rédIa w 2019 roku byI realizowany przez
ﬁrme Remondis Gliwice Sp. 2 o.o. Utworzenie I prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw
Komunalnych powierzono Przedsiebiorstwu Zagospodarowania Odpadéw Sp. 2 0. 0., na podstawie
porozumienia technicznego.
Na terenie miasta Gliwice zlokalizaone jest skIadowIsko odpadow dla miasta GIIwIce, ktore powstaIo
w roku 1974 przy drodze wylotowej w kierunku Rybnika.
SkIadowIsko przyjmuje miedzy innymi odpady wielkogabarytowe oraz zmieszane 2 terenu miasta
Gliwice. Zarzqdzane jest przez Przedsiebiorstwo Zagospodarowania Odpadéw Sp. 2 o. o.
Na skIadowIsku funkcjonuje bioelektrownia, ktéra zamienia biogaz w energie elektryczna I jest w
caIoscI sprzedawana do sieci energetycznej. Na obszarze skIadowIska jest sortownia odpadow
przestrzennych oraz kompostownia o powierzchni 8000 m2 wyposa2ona jest w Instalacje
odwadnIaja_ca_ do kompostowania wformule pryzmowej oraz wiate staIowa_ do wstepnego
kompostowania. Kompostownia wyposa2ona jest w rozdrabniacz typu AK 230 firmy Doppstadt,
oraz przerzucarke do kompostu firmy Backhus. CaIosé procesu kompostowania trwa do oémiu
tygodni w zaIe2nosci od intensywnosci napowietrzania, przerzucania I warunkéw pogodowych.
Ilosé odpadow zebranych 2 terenu miasta corocznie sie zwieksza, zmniejsza sie tak2e Ilosé
odpadow zmieszanych na korzysé odpadow selektywnie gromadzonych. Oznacza to, 2e powinna
sie zmniejszyé Ilosé odpadow podrzucanych w Iasach I zagajnikach, co rzeczywiscie ma miejsce.
Gospodarowanie odpadami podlega rocznemu obowiqzkowi sprawozdawczosci. Do 31 marca
ka2dego roku prezydent pr2edkIada sprawozdanie MarszaIkowI Wojewédztwa oraz Wojewédzkiemu
Inspektorowi Ochrony Srodowiska. Jednoczesnie do konca kwietnia ka2dego roku opracowywana
jest Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.
GIc'>wnymI celami w zakresie gospodarki odpadami jest doskonalenie systemu selektywnej zbiérki
odpadow komunalnych oraz redukcja strumienia odpadow komunalnych zmieszanych kierowanych
do instalacji przetwarzania odpadow komunalnych oraz poprawa wydzielenie odpadow
niebezpiecznych 2e strumienia odpadow komunalnych, co ju2 jest realizowane.
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D2IaIanIa edukacyjne realizowane sa_ zarowno przez Miasto, placéwki oswiatowe jak I Inne
Instytucje takie jak Nadlesnictwa Rudziniec I Brynek obejmujqce swym zasiegiem miasto Gliwice.
Przedsiebiorcy 2ajmuja_cy sie gospodarowaniem odpadami d2IaIaja_ na terenie miasta w oparciu
o decyzje wydane przez Prezydenta Miasta.
W zakresie prawIdIowego gospodarowania odpadami kontrole przedsiebiorcéw prowadzi tak2e
Wojewédzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Katowicach.
Wyd2IaI Walki 2 Przestepczoscia Gospodarczq Policji Miejskiej w Gliwicach prowadzi kontrole
wzakresie przestrzegania przepiséw ochrony srodowiska w tym miedzy innymi nielegalnego

odprowadzania sciekéw, spalanych paliw w domowych kotIownIach na terenie miasta Gliwice.
W 2019 roku Miasto 2IecIIo wykonanie ,,programu usuwania wyrobéw zawierajqcych azbest
zterenu miasta Gliwice na Iata 2019-2032" wraz 2 poprzedzajaca go inwentaryzacjq obiektéw
budowlanych, w ktérych wykorzystywane sa wyroby azbestowo-cementowe. Zinwentaryzowano
6 776 144,92 kg.
Zgodnie 2 danymi Bazy Azbestowej na koniec 2020 roku na terenie miasta jest 4 422,002 Mg
wyrobéw zawierajqcych azbest, w tym:
I

I

I

o 541,69 Mg wyrobéw naIe2acych do oséb fizycznych,
- 3 880,31 Mg wyrobow naIe2acych Iub 2ar2a_d2anych przez osoby prawne.
Do chwili obecnej 2 terenu miasta zgodnie 2 danymi zamieszczonymi w Bazie Azbestowej 2 terenu
Gliwic usunieto 3 571,784 Mg azbestu, w tym w Iatach 2017-2019 okoIo 350 Mg.
ZasobILpr2yrodnIc2e w tym tak2e Iesne
Formami ochronnymi przyrody na terenie miasta Gliwice sq: rezerwat przyrody ,,Las Dabrowa”
oraz pomniki przyrody, ktére tworzq tzw. system obszarow I obiektéw prawnie chronionych. Formy
ochrony przyrody przewidziane w ustawie o ochronie przyrody peInia_ przede wszystkim role
Iokalnych we2Iow I korytarzy ekologicznych. Winny one byé powiqzane przestrzennie 2 podobnymi
strukturami na terenie sa_sIaduja_cych terenow. W stosunku do niektérych ekosysteméw warunkiem
zachowania wysokich waloréw jest wprowadzenie ochrony czynnej (dotyczy cennych zbiorowisk
nielesnych), w sytuacji, bowiem zaniechania tradycyjnego u2ytkowania niektérych typow
zbiorowisk, bardzo szybko dochodzi do wycofywania sie np. gatunkéw sIabych konkurencyjnie,
a czesto naIe2a_cych jednoczesnie do grupy gatunkéw ginqcych.
Tereny Iesne grupujq sie gIéwnie w péInocnej czesci miasta jako: Las Labedzki + Czechowice, Las
Zerniki, Las Komunalny (ul. Chorzowska) oraz w mniejszych kompleksach w zachodniej czesci
miasta: Brzezinka, Stare Gliwice (Las Dqbrowa — rezerwat przyrody), Ostropa I Wilcze GardIo.
Niemal wszystkie 2 wymienionych kompleksow Iesnych peInIa funkcje nisz ekologicznych Iub
obszarow we2Iowych w strukturze przyrodniczej miasta. Stanowiq ostoje dla zwierzqt, sa_ te2
mocno powiqzane 2 sieciq hydrograficzna, co wzmacnia Ich funkcje przyrodniczq. Czesto graniczq
2 obszarami rolnymi, co 2 kolei wzmacnia role przyrodniczq tych wIasnIe obszarow.
Miasto Gliwice posiada aktualny Plan urzqdzenia Iasu dla laséw komunaInych" obowiqzujqcy od 01
stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2022 r. (opracowanie obejmuje teren 0 powierzchni 239,99 ha
znajdujqcy sie w obrebach ewidencyjnych: Kopernik, Przyszéwka, Zerniki, Zorek w Gliwicach).
Zaqro2enIa powa2nymi awariami
WedIug rejestru prowadzonego przez Wojewédzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Katowicach
oraz Panstwowq Stra2 Po2arna, na terenie miasta GIIwIce nie funkcjonujq 2akIady pr2emysIowe,
w ktérych wystepowaIyby rodzaje I Ilosci substancji niebezpiecznych pozwalajqce zakwalifikowaé
je do 2akIadéw o du2ym ryzyku wystqpienia awarii przemysIowej. Na terenie miasta funkcjonujq
trzy 2akIady zaliczone do 2akIadc'>w o zwiekszonym ryzyku wystqpienia powa2nej awarii
pr2emysIowej.
W miescie znajdujq sie przedsiebiorstwa, ktére moga_ przyczynié sie do powstania niebezpiecznych
zdarzen 2agra2ajacych srodowisku oraz zdrowiu I 2ycIu mieszkancow. W 2wia_2ku 2 tym kilkunastu
przedsiebiorcéw posiada pozwolenia zintegrowane, czyli takie, ktére jest wymagane w 2wIa_2ku
2 eksploatacja instalacji pr2emysIowych mogqcych powodowaé znaczne zanieczyszczenie
poszczegélnych elementow przyrodniczych albo srodowiska jako caIosci. Aktualnie 19
przedsiebiorstw posiada pozwolenia zintegrowane.
Nadzér nad transportem w tym nad Iadunkami pr2ewo2onymi pojazdami samochodowymi
sprawuje Policja I kontroluje je w sposéb wyrywkowy.
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Wojewédzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Katowicach pr2eprowad2II w Iatach 2017-2019 na
terenie miasta Gliwice 64 kontrole w 62 przedsiebiorstwach, ktére mIaIy na celu sprawdzenie
przestrzegania przepiséw ochrony srodowiska w zakresie: ochrony powietrza, gospodarki
odpadami, wprowadzania sciekéw do wod Iub do ziemi, emisji haIasu do srodowiska, ochrony przed
promieniowaniem niejonizujqcym, powa2nych awarii.
W zakresie powa2nych awarii skontrolowano cztery 2akIady, jeden w 2017 roku I trzy w 2019 roku.

Na terenie miasta d2IaIa Centrum Ratownictwa Gliwice to jednostka organizacyjna miasta Gliwice,
powoIana do realizacji zadan 2 zakresu zarzadzania kryzysowego, ochrony przeciwpowodziowej
I pr2ecIwpo2arowej, ratownictwa, porzqdku publicznego I bezpieczenstwa obywateli, zapobiegania
nadzwyczajnym 2agro2enIom 2ycia I zdrowia ludzi oraz 2 zakresu srodowiska, obrony cywilnej,

ochrony Iudnosci I obronnosci.
Na wspélnej sali dyspozytorskiej Panstwowa Stra2 Po2arna, Powiatowe Centrum Zarzqdzania
Kryzysowego dla miasta Gliwice (PCZK) oraz Stra2 Miejska przyjmujq caIodobowo zgIoszenIa
0 zdarzeniach 2gIas2anych 2 terenu miasta oraz 2 Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W Iatach
2017-2019 Stra2 Lesna Nadlesnictwo Brynek nie wykryIo ani jednego przypadku kIusownIctwa.
Po analizie stanu aktualnego dla ka2dej dziedziny srodowiskowej przeprowadzono analize SWOT
I stworzono w rozdziale széstym cele I kierunki d2IaIar'I, a tak2e harmonogramy realizacji zadan
wIasnych — gminnych I zadan monitorowanych — czyli realizowanych przez instytucje
administrujqce uzbrojeniem terenu oraz przedsiebiorcow I Inne osoby prawne. Cele I kierunki
d2IaIan w zakresie ka2dej dziedziny interwencji 2ostaIy zestawione w tabelach. Zapisano w nich
nadrzedne cele srodowiskowe, wska2nIkI 2 podaniem wartosci bazowej 2 roku 2018 I 2019 oraz
wartoscia do osiagniecia w 2024 roku. DopeInIeniem celéw I zadan jest wyszczegélnienie ka2dego
zadania wraz 2 okresleniem jednostki odpowiedzialnej oraz czynnikéw ryzyka jakie mogq mieé
miejsce, co warunkuje realizacje zadania. Pr2ykIadem jest brak pozyskanych srodkow finansowych
na realizacje zadania. Druga czescia rozd2IaIu széstego sq harmonogramy realizacji zadan,
w ktérych zadania maja okreslone koszty realizacji oraz 2rc'>dIa finansowania. W tej czesci
zamieszczono tak2e dodatkowe informacje 0 zadaniu, przykIadem jest informacja, I2 zadanie
bedzie realizowane jako kontynuacja Iub tylko w razie zaistnienia potrzeby.
W rozdziale siédmym opisano system realizacji Programu ochrony srodowiska dla Miasta Gliwice
na Iata 2021-2024 2 perspektywq do roku 2028.
Projekt Programu podlega zaopiniowaniu przez Zarzqd Wojewédztwa Slqskiego. P0 podjeciu
uchwaIy Rady Miasta Program zostanie przyjety do realizacji. Co dwa Iata beda sporzadzane
raporty 2 realizacji Programu ochrony srodowiska pokazujace stan wykonania zadan zapisanych w
Programie. Co kilka lat wg uznania wIad2 Miasta opracowywana bedzie aktualizacja Programu. W
procesie wdra2anIa zapiséw Programu beda_ uczestniczyé nie tylko jednostki bezposrednio
2aanga2owane w opracowanie, procedury opiniowana, przyjmowania I uchwalania opracowania.
Beda to tak2e jednostki administracji samor2a_dowej, jednostki udzielajace dofinansowania, a tak2e
wszystkie podmioty reaII2uja_ce zadania zapisane w Programie.
Program ochrony srodowiska jest narzedziem, ktére koordynuje I spina w jedna caIosé d2IaIania
2wIa_zane 2 ochrona srodowiska. Zapisy w nim zawarte przyczyniaja sie do zaciesniania wspélpracy
instytucji I organizacji d2IaIaja_cych na terenie miasta.
W rozdziale ésmym opisano system monitoringu realizacji Programu ochrony srodowiska, ktéry da
obraz postepow w realizacji zamierzen Programu ochrony srodowiska dla Miasta Gliwice na Iata
2021-2024 2 perspektywq do roku 2028.
Jednoczesnie w zwIa_2ku 2 tym, I2 co dwa Iata beda_ sporzadzane raporty 2 realizacji Programu
ochrony srodowiska poka2uja_ce stan wykonania zadan zapisanych w Programie w celach
(w rozdziale 6) stworzono pomocne narzedzie m0nItoruj'a_ce stan realizacji Programu. Dla ka2dego

zadania zapisanego w Programie okreslono wska2nIkI realizacji 2e stanem bazowym na 2018 I 2019
rok oraz stanem docelowym na 2024 rok. Poréwnanie tych wskainikéw pozwoli na ponowna_ ocene

stanu srodowiska na terenie miasta. Jako komérke monitorujaca proces wdra2ania I realizacji POS
oraz harmonogram jego realizacji wskazuje sie Wyd2IaI Srodowiska w Urzedzie Miasta Gliwice.
Realizacja zadan zaproponowanych w Programie przyczyni sie do zwiekszenia atrakcyjnosci miasta,
polepszenia warunkéw 2ycia I zdrowia mieszkancow, Inwestowania przez przedsiebiorcéw, a tak2e

poprawy jakosci waloréw srodowiskowych I rekultywacji I rewitalizacji terenow popr2emysIowych
I zdegradowanych I pr2eks2taIcenIe Ich na tereny u2ytkowe rekreacyjnie I gospodarczo.
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UWAGI TAURON:
1. Wszelkie

zmiany zagospodarowania przestrzennego terenu pod liniami 110 kV oraz
w odlegioéciach poziomych mniejszych niz 15 m od skrajnych przewodéw tych linii, nalezy projektowaé
w oparciu 0 normq PN-EN-50341-3-22 oraz PN-EN 50341-1 (lub ich aktualizacje), Ustawa — Prawo
ochrony érodowiska z dnia 27.04.2001 (Dz. U. Nr 62 poz. 627) oraz Rozporzadzenia Ministra Ochrony
Srodowiska z dnia 30.10.2003 (Dz. U. Nr 192 poz. 1883) i uzgodnié kazdorazowo z wiaécicielem sieci,
tj. TAURON Dystrybucja S.A. Oddziai w Gliwicach.
2. Nalezy uwzglqdnié strefy ochronne wolne od zagospodarowania i zadrzewienia wzdiuz linii
napowietrznych
i
kablowych
(strefy
techniczne
umozliwiajqce
eksploatacjq
sieci,
w tym przy liniach napowietrznych nalezy uwzglgdnié dojazd do stanowisk siupowych)

0 naste;puja_cych szerokoéciach:
a.

15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,

10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
.

5 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,

. w poblizu linii kablowych WN, SN i nN - szerokoéé strefy ochronnej bezwzglqdnie podlega
kazdorazowemu
uzgodnieniu
2
wiaécicielem
sieci,
i
powinna
byé
zgodna

D.O_U'

z zapisami aktualnych norm PN-EN-50341-3-22, EN 50423-1:2007, PN 5100-1:1998, SEP—0O3 i

SEP-O04 oraz standardami przyjgtymi do stosowania przez wiaéciciela sieci.
Szerokoéci stref ochronnych 0 odlegioéciach mniejszvch niz opisanych w pkt. a — c nalezv kazdorazowo
uzqodnié z wiaécicielem sieci, tj. TAURON Dystrybucja S.A. Oddziai w Gliwicach.

Dopuszcza sie zagospodarowanie terenu w strefach ochronnych linii napowietrznych
i kablowych WN, SN i nN po kazdorazowym uzgodnieniu szczegéiowej lokalizacji obiektéw
z wiaécicielem linii, tj. TAURON Dystrybucja S.A. Oddziai w Gliwicach.
4 Przed przysta_pieniem do projektowania dla terenow objqtych inwestycja_ nalezy wystqpié
o wywiad branzowy do wiaéciciela sieci, tj. do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziai w Gliwicach.
5 Ewentualna rozbudowa sieci dystrybucyjnej éredniego i niskiego napiqcia na uzgadnianych terenach
3

bgdzie
realizowana
w
przypadku
zaistnienia
takiej
potrzeby
na
biezqco
oraz
w wyniku zawartych uméw przyiqczeniowych. Wéwczas dla planowanej zabudowy na przedmiotowych
obszarach nalezy przewidzieé rezerwe terenu pod ewentualne budowv stacii transformatorowych SN/nN
wraz z doiazdem do nich od strony drogi publicznei. Drogi powinn\L_posiadaé rezerwe terenu dla
realizacii linii érednieqo i niskieqo napiecia.
6 Zasilanie istniejqcych odbiorcéw i nowo przyia_czanych odbywa siq i odbywaé siq bqdziez
a. dla wysokiego napiecia (WN) — liniami napowietrznymi lub liniami kablowymi ziemnymi,
b. dla éredniego napigcia (SN) — liniami napowietrznymi z przewodami peinoizolowanymi Iub
niepeinoizolowanymi lub liniami napowietrznymi z przewodami nieizolowanymi lub liniami
kablowymi ziemnymi,
c. dla niskiego napigcia (nN) — liniami napowietrznymi izolowanymi (LNI, NLK) lub liniami kablowymi
ziemnymi,
d. oraz poprzez stacje transformatorowe SN/nN w wykonaniu kontenerowym, siupowym, ba_dz
w uzasadnionych przypadkach wbudowane
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, normami oraz standardami przyjz-gtymi do stosowania przez
wiaéciciela sieci, tj. TAURON Dystrybucja S.A. oddziai Gliwice, jednakze sgoséb modernizacji sieci
istniejggych i realizacji nowo budowanych bedzie zalezeé od przyjeteqo rozwiazania technicznego i
oceny ekonomicznej.
7. Istnieja_ce linie elektroenergetyczna jw. koliduja_ce np. z zabudowa_ mieszkaniowa_, usiugowa_ i/lub
hand|owa_, itp., nalezy pnzebudowaé lub przystosowaé do nowych warunkéw pracy. Ewentualna
przebudowa bqdzie mozliwa po uzyskaniu warunkéw przebudowy i uzgodnieniu odpowiedniego
rozwiqzania technicznego z wiaécicielem sieci, tj. TAURON Dystrybucja S.A. Oddziai w Gliwicach, oraz
pod warunkiem, iz wszelkie koszty zwiqzane z przebudowq bgdzie ponosii zainteresowany Inwestor.
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W przypadkach gdy organ na terenie objqtym planem widzi mozliwoéé lokalizacji zrédia energii elektrycznej
0 napigciu znamionowym wyzszym niz 1kV to wnosimy 0 wyrazne okreélenie w treéci planu dopuszczalnoéci
lokalizacji danego zrédia ze wskazaniem rodzaju zrédia. Wyzej wymieniony wymég wynika z art. 7 ust. 8d
w zwia_zku z 8a i 8d1 ustawy Prawo Energetyczne z ktérych to przepiséw wynika, ze podmiot ubiegajqcy sie
o przyiqczenie zrédia do sieci elektroenergetycznej 0 napieciu wyzszym niz 1kV, innego niz mikroinstalacja
jest zobowiqzany doiqczyé do wniosku o okreélenie warunkéw przyia_czenia — wypis i wyrys z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego potwierdzajqcy dopuszczainoéé lokalizacji danego zrédia na terenie
objqtym p|anowana_ inwestycja_.
W przypadku bowiem braku jednoznacznego okreélenia ww. kwestii w planie podmioty ubiegaja_ce sir;
0 p|2yia_czenie bQda_ musiaiy wystqpié 0 wydanie zaéwiadczenia potwierdzajqcego, ze w éwietle ogélnych
zapiséw planéw lokalizacja danego zrédia jest dopuszczalna.

i
i

r
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Uzasadnienie
,,Program ochrony érodowiska dla Miasta Gliwice na lata 2021-2024 z perspektywq do roku 2028” zostai
sporzqdzony w celu realizacji obowiqzku wynikajqcego ztreéci art. 17 ust. 1 oraz an. 18 ust. 1 ustawy Prawo
ochrony érodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).
Struktura ielementy Programu sq zgodne zwytycznymi Ministerstwa §r0dowiska zdnia 02.09.2015 r.
Program zawiera:
- charakterystyka; miasta wraz z ocena} stanu érodowiska,
- cele i kierunki dziaiaﬁ w poszczegélnych polach interwencji oraz ich ﬁnansowanie,
- plan realizacji przedsiowzioé w latach 2021-2028,
- monitoring realizacji Programu w oparciu o przyjote wskainiki.
W oparciu o zapisy an. 47 ust. 1 ustawy o udostopnianiu informacji o érodowisku ijego ochronie, udziale
spoieczeﬁstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzia1ywania na érodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247
z po2n.zm.) zwrocono sio z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony §rodowiska w Katowicach
pismem z dnia 31.07.2020 r. o uzgodnienie braku koniecznoéci przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaiywania na érodowisko dla projektu ,,Programu ochrony érodowiska dla Miasta Gliwice na lata 20212024 z perspektywq do roku 2028”. W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony §rodowiska w Katowicach,
pismem znak: WO§.410.307.2020.PB zdnia 26 sierpnia 2020 r., uzgodnil brak potrzeby przeprowadzenia
strategicznej oceny oddzia1ywania na érodowisko dla Programu. Ponadto, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy
Prawo ochrony érodowiska, projekt niniejszego Programu zosta1 pozytywnie zaopiniowany przez Zarzqd
Wojewodztwa §lqskiego.
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