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1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem sporządzenia Programu Ochrony Środowiska (POŚ) jest realizacja przez jednostki samorządu
terytorialnego (JST) polityki ochrony środowiska zgodnie z założeniami najważniejszych dokumentów
strategicznych i programowych na szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym. POŚ powinny
stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem i być spójne ze wszystkimi
dokumentami dotyczącymi zagadnień ochrony środowiska na szczeblu danej JST.
Opracowanie oraz uchwalenie dokumentu przyczyni się do zrównoważonego rozwoju miasta
Będzina uwzględniając pierwszorzędnie kwestie związane z ochroną środowiska.
Niniejszy dokument zawiera analizę stanu środowiska naturalnego na terenie miasta, na podstawie
której określono cele, kierunki i zadania wynikające z zagrożeń i problemów dla poszczególnych
obszarów interwencji. Wskazano również źródła finansowania zaproponowanych działań oraz określono
system realizacji Programu.

2. METODYKA OPRACOWANIA
Metodyka opracowania Programu polegała na:


zebraniu materiałów źródłowych niezbędnych do opracowania Programu, na podstawie których
dokonano oceny stanu aktualnego miasta,



określeniu celów i kierunków wynikających ze zdiagnozowanych problemów i zagrożeń,



sformułowaniu zadań oraz wskazaniu jednostek odpowiedzialnych za ich realizację
z podziałem na zadania własne oraz zadania monitorowane,



wskazaniu wskaźników monitorowania realizacji Programu,



wskazaniu możliwych źródeł finansowania,



opracowaniu systemu realizacji Programu.

Źródłem informacji do Programu były dane pochodzące z dokumentów udostępnianych przez
wyspecjalizowane jednostki zajmujące się ochroną środowiska, np. Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska (WIOŚ), Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ), Generalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska (GDOŚ), dane statystyczne opracowywane przez Bank Danych Lokalnych (GUS), dane
pozyskane z Urzędu Miejskiego w Będzinie. Do opisu stanu środowiska wykorzystano najbardziej aktualne
dostępne dane, w głównej mierze określające stan na rok 2017.
Program Ochrony Środowiska został opracowany w oparciu o najnowsze „Wytyczne do opracowania
wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska” sporządzone przez
Ministerstwo Środowiska.
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Do opracowania dokumentu wykorzystano model D-P-S-I-R, czyli model „siły naprawcze – presja –
stan – wpływ – reakcja”. Polega on na opisaniu poszczególnych elementów oraz przedstawieniu jakie są
przyczyny obecnego stanu środowiska, a także jak środowisko wpływa m.in. na życie społeczne
i gospodarcze.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, projekt dokumentu poddany został procedurom
konsultacji społecznych, opiniowania oraz uzgadniania.

3. UWARUNKOWANIA PRAWNE
Opracowany dokument jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie ochrony
środowiska. Podstawę prawną sporządzenia niniejszego opracowania stanowią m.in. wymienione poniżej
ustawy oraz akty wykonawcze tych ustaw:


Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2018 poz. 799 ze zm.),



Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.
Dz.U. 2018 poz. 2081, ze zm.),



Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1614),



Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. 2017 poz. 788, ze zm.),



Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1161),



Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1566, ze zm.),



Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152),



Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2126, ze zm.),



Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992),



Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz.U. 2018 poz. 1454, ze zm.),



Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. 2017 poz. 1073, ze zm.),



Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
(t.j. Dz.U. 2018 poz. 954, ze zm.).
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4. SPÓJNOŚĆ Z DOKUMENTAMI WYŻSZEGO RZĘDU
„Program Ochrony Środowiska dla Miasta Będzina na lata 2018-2020 z perspektywą do roku 2024”
został opracowany w oparciu o założenia wynikające z dokumentów strategicznych i programowych
wyższego rzędu na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym, w szczególności
z następującymi dokumentami:




strategicznymi:


Długookresową Strategią Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności,



Strategią Rozwoju Kraju 2020,



Strategią „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”,



Strategią innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”,



Strategią rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku),



Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012 – 2020,



Strategią „Sprawne Państwo 2020”,



Strategią rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej 2022,



Krajową strategią rozwoju regionalnego 2010 – 2020: regiony, miasta, obszary wiejskie,



Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020,



Strategią Rozwoju Kapitału Społecznego 2020,



Polityką Energetyczną Polski do 2030 roku,

sektorowymi:


Krajowym Programem Ochrony Powietrza do roku 2020,



Aktualizacją Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,



Krajowym planem gospodarki odpadami 2022,



Krajowym programem zapobiegania powstawaniu odpadów,



Programem ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Plan
działań na lata 2015–2020,



Strategicznym Planem Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do
roku 2020 z perspektywą do roku 2030,





Programem wodno-środowiskowym kraju,

programowymi:


Programem

Ochrony

Środowiska

dla

Województwa

Śląskiego

do

roku

2019

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024,


Aktualizacją Programu Ochrony Środowiska dla powiatu będzińskiego na lata 2008-2020,



Strategią Rozwoju Miasta Będzina na lata 2012 – 2020,



Aktualizacją założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na
obszarze miasta Będzina,
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Będzina.

Ochrona środowiska jest przedmiotem planów, programów i strategii na szczeblu krajowym,
regionalnym i lokalnym. Najważniejsze cele i kierunki interwencji w zakresie problemów środowiskowych,
wymienionych wyżej dokumentów, przedstawiają się następująco:

4.1. SPÓJNOŚĆ NA SZCZEBLU KRAJOWYM
Opracowany dokument jest spójny z dokumentami na szczeblu krajowym, przedstawionymi poniżej.
Narodowy program rozwoju gospodarki niskoemisyjnej (przyjęty 4 sierpnia 2015 r. przez Ministerstwo
Gospodarki w wersji projektu do konsultacji społecznych.)
Program wskazuje możliwości osiągnięcia korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych
(zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju) płynących z działań zmniejszających emisję, osiąganych
między innymi poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie
energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi
konkurencyjności gospodarki w horyzoncie czasowym do 2050 r. NPRGN będzie kierowany do
przedsiębiorców wszystkich sektorów gospodarki, samorządów gospodarczych i terytorialnych,
organizacji otoczenia biznesu oraz organizacji pozarządowych, ale również bezpośrednio do każdego
obywatela RP, celem kształtowania właściwych postaw i spowodowania aktywności społecznej w tym
zakresie. Celem głównym NPRGN jest rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu
zrównoważonego rozwoju kraju.
Celami szczegółowymi NPRGN są:


niskoemisyjne wytwarzanie energii,



poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, w tym odpadami,



rozwój zrównoważonej produkcji - obejmujący przemysł, budownictwo i rolnictwo,



transformacja niskoemisyjna w dystrybucji i mobilności,



promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji.

NPRGN obejmuje działania mające na celu zwiększenie efektywności gospodarki oraz zmniejszenie
poziomu jej emisyjności we wszystkich etapach cyklu życia tj. od etapu wydobywania surowców poprzez
wytwarzanie produktów, transport i dystrybucję aż po użytkowanie produktów i zarządzanie odpadami.
Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku, która formułuje doktrynę polityki energetycznej Polski wraz
z długoterminowymi kierunkami działań, w tym prognozę zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030
roku
Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku została uchwalona przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada
2009 roku. Dokument ten określa podstawowe kierunki polskiej polityki energetycznej, są to:
1. Poprawa efektywności energetycznej.
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2. Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii.
3. Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej.
4. Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw.
5. Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii.
6. Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.
W zakresie poprawy efektywności energetycznej szczegółowymi celami są:
1. Zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej, poprzez budowę wysokosprawnych
jednostek wytwórczych.
2. Dwukrotny wzrost do roku 2020 produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w technologii
wysokosprawnej kogeneracji, w porównaniu do produkcji w 2006 r.
3. Zmniejszenie wskaźnika strat sieciowych w przesyle i dystrybucji, poprzez m.in. modernizację obecnych
i budowę nowych sieci, wymianę transformatorów o niskiej sprawności oraz rozwój generacji
rozproszonej.
4. Wzrost efektywności końcowego wykorzystania energii.
5. Zwiększenie stosunku rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną do maksymalnego
zapotrzebowania na moc w szczycie obciążenia, co pozwala zmniejszyć całkowite koszty zaspokojenia
popytu na energię elektryczną.
Polityka energetyczna w zakresie wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej oraz ciepła określa, iż
głównym celem jest zapewnienie ciągłego pokrycia zapotrzebowania na energię przy uwzględnieniu
maksymalnego możliwego wykorzystania krajowych zasobów oraz przyjaznych środowisku technologii.
Szczegółowymi celami w tym obszarze są m. in.:
1. Budowa nowych mocy w celu zrównoważenia krajowego popytu na energię elektryczną
i utrzymania nadwyżki dostępnej operacyjnie w szczycie mocy osiągalnej krajowych konwencjonalnych
i jądrowych źródeł wytwórczych na poziomie minimum 15% maksymalnego krajowego zapotrzebowania
na moc elektryczną.
2. Budowa interwencyjnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej, wymaganych ze względu na
bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego.
3. Rozbudowa krajowego systemu przesyłowego umożliwiająca zrównoważony wzrost gospodarczy
kraju, jego poszczególnych regionów oraz zapewniająca niezawodne dostawy energii elektrycznej
(w szczególności zamknięcie pierścienia 400kV oraz pierścieni wokół głównych miast Polski), jak również
odbiór energii elektrycznej z obszarów o dużym nasyceniu planowanych i nowobudowanych jednostek
wytwórczych, ze szczególnym uwzględnieniem farm wiatrowych.
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4. Rozwój połączeń transgranicznych skoordynowany z rozbudową krajowego systemu przesyłowego
i z rozbudową systemów krajów sąsiednich, pozwalający na wymianę co najmniej 15% energii elektrycznej
zużywanej w kraju do roku 2015, 20% do roku 2020 oraz 25% do roku 2030.
5. Modernizacja i rozbudowa sieci dystrybucyjnych, pozwalająca na poprawę niezawodności zasilania
oraz rozwój energetyki rozproszonej wykorzystującej lokalne źródła energii.
6. Modernizacja sieci przesyłowych i sieci dystrybucyjnych, pozwalająca obniżyć do 2030 roku czas
awaryjnych przerw w dostawach do 50% czasu trwania przerw w roku 2005.
7. Dążenie do zastąpienia do roku 2030 ciepłowni zasilających scentralizowane systemy ciepłownicze
polskich miast źródłami kogeneracyjnymi.
Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw ma na celu zwiększenie stopnia
uniezależnienia się od dostaw energii z importu, podniesienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego
oraz zmniejszenie strat przesyłowych, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz rozwój słabiej rozwiniętych
regionów, bogatych w zasoby energii odnawialnej. Główne cele polityki energetycznej w tym obszarze
to:
1. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w bilansie energii finalnej do 15% w roku 2020 oraz
dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych.
2. Osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz zwiększenie udziału
biopaliw II generacji.
3. Ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem w celu pozyskiwania biomasy oraz
zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić
do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem.
W zakresie rozwoju konkurencyjnych rynków głównym celem polityki energetycznej w tym obszarze jest
zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania rynków paliw i energii, a przez to przeciwdziałanie
nadmiernemu wzrostowi cen. Szczegółowymi celami w tym obszarze są:
1. Zwiększenie dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw płynnych
oraz dostawców, dróg przesyłu oraz metod transportu, w tym również poprzez wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii.
2. Zniesienie barier przy zmianie sprzedawcy energii elektrycznej i gazu.
3. Rozwój mechanizmów konkurencji jako głównego środka do racjonalizacji cen energii.
4. Regulacja rynków paliw i energii w obszarach noszących cechy monopolu naturalnego w sposób
zapewniający równoważenie interesów wszystkich uczestników tych rynków.
Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko - jako główne cele polityki energetycznej państwa
w tym obszarze określono:
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1. Ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa
energetycznego.
2. Ograniczenie emisji SO2 i NOx do poziomów ustalonych w Traktacie Akcesyjnym.
3. Minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze wykorzystanie ich w gospodarce.
4. Zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych.
Polityka energetyczna Polski do 2050 roku – projekt
Perspektywiczna wizja sektora energetycznego w 2050 roku:


W gospodarce narodowej będzie następował wzrost zapotrzebowania na energię pierwotną
i energię elektryczną w Polsce. Prognozy różnią się skalą i tempem wzrostu, jednakże należy
przyjąć, że w horyzoncie 2050 r., pomimo znacznego przewidywanego postępu w zakresie
efektywności energetycznej zapotrzebowanie będzie rosnąć.



Ważnym czynnikiem dla kształtowania się bilansu energetycznego jest wysokość cen uprawnień
do emisji CO2 – zaostrzająca się polityka klimatyczna będzie prowadzić do konieczności
inwestycji w źródła mniej emisyjne co będzie prowadzić do zmniejszenia emisji do konieczności
poniesienia wyższych kosztów inwestycyjnych.



Węgiel pozostanie podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski w przewidywanym okresie,
niemniej jego udział będzie się zmniejszał.



Wysokie ceny uprawnień do emisji CO2 zdecydują o opłacalności wymiany bloków węglowych
na nowe o wysokiej sprawności, skali wzrostu udziału gazu ziemnego oraz OZE, a także
o konkurencyjności energetyki jądrowej.



Rola odnawialnych źródeł energii będzie uzależniona od osiągnięcia przez OZE ekonomicznej
konkurencyjności w porównaniu z innymi technologiami wytwarzania energii. Należy jednak
stwierdzić, że udział OZE w bilansie energetycznym będzie wzrastał, także ze względu na
realizację polityki klimatycznej Unii Europejskiej.



Energetyka

jądrowa

jest

uzasadnionym

ekonomicznie

źródłem

wytwarzania

energii

w większości rozpatrywanych scenariuszy i analiz, w szczególności w przypadku znacznego
wzrostu cen uprawnień do emisji CO 2.


W obecnym stanie wiedzy należy przyjąć, że do znacznego zwiększenia udziału gazu ziemnego
w bilansie energetycznym konieczne będzie wspólne zaistnienie dwóch czynników – obniżenia
cen tego paliwa (np.: poprzez zwiększenie podaży wynikające ze wzrostu wydobycia krajowego)
oraz wzrostu cen uprawnień do emisji CO 2.



Ze względu na zaawansowaną wiekowo infrastrukturę wytwórczą w horyzoncie prognozy będzie
następować wymiana źródeł wytwórczych energii elektrycznej. Ponadto, także ze względu na
wzrastający udział energii ze źródeł odnawialnych będzie konieczna rozbudowa infrastruktury
przesyłowej i dystrybucyjnej.
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Program działań wykonawczych na lata 2015-2018
I.
I.1.

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju

Bezpieczeństwo oraz dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw nośników energii pierwotnej

I.1.1. Odnawialne źródła energii


Opracowanie propozycji nowych rozwiązań regulacyjnych mających na celu zwiększenie
lokalnego wykorzystania biomasy.



Ujęcie w Studium uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego obszarów
morskich potencjału morskiej energetyki wiatrowej



Analiza uwarunkowań rozwoju morskiej energetyki wiatrowej z ewentualnym wskazaniem
korzyści gospodarczych dla kraju i regionów nadmorskich oraz potencjalnych barier w rozwoju



Przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych na potrzeby rozwoju technologii morskiej
energetyki wiatrowej



Rozpoczęcie przygotowania programu w zakresie rozwoju OZE w latach 2020-2030

I.1.2. Ropa naftowa


Zachowanie co najmniej na dotychczasowym poziomie bezpośrednich i pośrednich udziałów
Skarbu Państwa w Grupie LOTOS S.A., PKN ORLEN S.A., PPPP Naftoport sp. z o.o.



Zachowanie przez państwo dotychczasowego poziomu kontroli nad infrastrukturą naftową
(rurociągi naftowe i paliwowe, magazyny ropy naftowej i paliw) poprzez utrzymanie 100% udziału
Skarbu Państwa w akcjonariacie PERN „Przyjaźń” S.A.



Przygotowanie przeglądu regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania sektora rafineryjnego
i określenie możliwych redukcji obciążeń nakładanych na rafinerie



Opracowanie analizy potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury paliwowej w Polsce



Przygotowanie analizy ryzyka cenowego i politycznego w zakresie dostaw ropy naftowej do
Polski wraz z określeniem alternatywnych kierunków importu tego surowca do Polski



Przygotowanie analizy efektów zmiany ustawy o zapasach ropy naftowej przewidującej
częściowe zniesienie obowiązku fizycznego utrzymywania zapasów ropy naftowej i paliw przez
przedsiębiorców w zamian za opłatę celową przeznaczoną na utrzymywanie zapasów przez
podmiot prawa publicznego oraz rozważenie podjęcia prac legislacyjnych w zakresie dalszej
zmiany systemu zapasów ropy naftowej i paliw w Polsce



Opracowanie raportu na temat wypełnienia przez spółki sektora naftowego krajowych
i

międzynarodowych

regulacji

prawnych w zakresie

fizycznej dostępności zapasów

interwencyjnych ropy naftowej i paliw utrzymywanych w Polsce


Określenie

krajowych

pokładów

ropy

naftowej

ze

złóż

z określeniem perspektyw wydobycia tego surowca w Polsce
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Opracowanie propozycji rozwiązań regulacyjnych i fiskalnych, wzorowanych na rozwiązaniach
stosowanych w innych państwach dla ułatwienia prowadzenia kapitałochłonnych prac
poszukiwawczych i rozpoznawczych umożliwiających wzrost wydobycia ropy naftowej
w Polsce

I.1.3. Gaz ziemny ze złóż konwencjonalnych


Zachowanie, co najmniej na dotychczasowym poziomie bezpośrednich akcji Skarbu Państwa
w gk Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz akcji spółek z udziałem Skarbu Państwa
w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. oraz w spółce Operator Systemu Magazynowania sp.
z o.o.



Zachowanie przez państwo dotychczasowego poziomu kontroli nad infrastrukturą przesyłową
oraz terminalem LNG poprzez pozostanie przez Skarb Państwa jedynym akcjonariuszem
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.



Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa w spółce EuRoPol Gaz S.A. w ramach wykonywanych
uprawnień właścicielskich wynikających z posiadanych akcji spółki Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo S.A. oraz uprawnień osobistych przysługujących Skarbowi Państwa zgodnie ze
statutem spółki



Przeprowadzenie

okresowej

aktualizacji

oceny

ryzyka

oraz

planów

kryzysowych

i zapobiegawczych zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady UE nr 994/2010


Analiza możliwości intensyfikacji wydobycia gazu ziemnego ze złóż konwencjonalnych i ew.
zapewnienie ram prawnych dla wdrożenia programu intensyfikacji wydobycia, jeżeli zasadność
wyniknie z przeprowadzonej analizy



Analiza

możliwości

usprawnienia

mechanizmu

zapewnienia

bezpieczeństwa

dostaw

i reagowania w sytuacjach kryzysowych m.in. poprzez budowę efektywnego systemu ograniczeń
w poborze gazu oraz ew. przygotowanie propozycji zmian regulacji związanych z dywersyfikacją
dostaw gazu ziemnego, jeżeli zasadność wyniknie z przeprowadzonej analizy


Analiza rozwoju zdolności tranzytowych i eksportowych gazu ziemnego z Polski oraz ew.
przygotowanie odpowiedniego programu rozwoju, jeżeli zasadność wyniknie z przeprowadzonej
analizy



Analiza zasadności rozbudowy terminala LNG wraz z techniczną możliwością rozprowadzenia
gazu w systemie przesyłowym na terytorium RP



Analiza celowości i metodologii przenoszenia kosztów użytkowania nowych elementów
infrastruktury o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego państwa
i dywersyfikacji dostaw, a także bezpieczeństwa systemu gazowego kraju



Przygotowanie zestawienia nt. krajowych strategicznych złóż gazu ziemnego ze złóż
konwencjonalnych i niekonwencjonalnych oraz ich ochrony
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I.1.4. Gaz ziemny ze złóż niekonwencjonalnych


Określenie krajowych pokładów gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych wraz
z określeniem perspektyw wydobycia tego surowca w Polsce



Przygotowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych w obszarze wydobycia gazu łupkowego,
zachęcających do zwiększenia poszukiwań i wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych
i racjonalnego gospodarowania złożami

I.1.5. Węgiel kamienny


Przygotowanie Programu rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2016-2020



Przygotowanie projektu ustawy o działalności górnictwa węgla kamiennego i zasadach krajowej
polityki węglowej w latach 2016-2027



Opracowanie wykazu złóż kopalin o strategicznym znaczeniu dla gospodarki, podlegających
ochronie przed zabudową infrastrukturalną w części dotyczącej węgla kamiennego
i brunatnego



Przygotowanie

projektu

Rządowego

Programu

Wieloletniego

Poprawa

efektywności

wykorzystania zasobów w sektorze górnictwa węgla kamiennego

I.2.

Monitorowanie stanu górnictwa węgla kamiennego oraz sytuacji na krajowym rynku węglowym
Zapewnienie odpowiedniego poziomu mocy wytwórczych i stabilnego zasilania oraz dywersyfikacji

struktury wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
I.2.1. Konwencjonalne źródła energii – moce wytwórcze


Opracowanie koncepcji rynku mocy z uwzględnieniem regulacji prawnych obowiązujących
w UE oraz rozwiązań wdrażanych w ramach jednolitego rynku wewnętrznego



Stworzenie warunków dla świadczenia usług elastycznego popytu pozwalających na
bilansowanie KSE poprzez okresową redukcję zapotrzebowania na moc odbiorców energii
elektrycznej (ang. demand response)



Ocena celowości wprowadzenia regulacji prawnych umożliwiających przyłączanie źródeł
wiatrowych tylko razem z instalacją do magazynowania wytworzonej przez nie energii
elektrycznej, w przypadku gdy przyłączanie kolejnych źródeł wiatrowych bez instalacji
magazynowania uniemożliwiałoby zachowanie wymaganych rezerw mocy niezbędnych do
zapewnienia bezpieczeństwa pracy systemu oraz ew. przygotowanie stosownego projektu
regulacji prawnych jeżeli zasadność wyniknie z przeprowadzonej oceny



Wprowadzenie regulacji prawnych stwarzających warunki umożliwiające rozwój instalacji do
magazynowania energii elektrycznej umożliwiającej funkcjonowanie oddzielne od wytwarzania
energii elektrycznej, tak aby magazynowanie było usługą realizowaną przez wiele niezależnych
podmiotów, niezależnie od ich zdolności do bycia wytwórcą energii
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Analiza możliwości wyposażenia ministra właściwego do spraw gospodarki w narzędzia
analityczne umożliwiające ocenę przyszłych kierunków ewolucji struktury źródeł wytwórczych
oraz ocenę uwarunkowań funkcjonowania sektora paliwowo-energetycznego w celu
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski



Wdrożenie regulacji prawnych dot. zasad i zakresu ograniczania produkcji w źródłach o zmiennej
charakterystyce

pracy

w stanach

zagrożenia

bezpieczeństwa

pracy

systemu

elektroenergetycznego
I.2.2. Energetyka jądrowa – moce wytwórcze


Monitorowanie realizacji PPEJ i jego aktualizacja



Zaprojektowanie warunków i mechanizmów zapewniających inwestorom długookresową
przewidywalność inwestycyjną w energetyce jądrowej



Przygotowanie projektu regulacji prawnych, przyznających pierwszeństwo w świadczeniu usług
przesyłania energii elektrycznej wytworzonej w krajowych elektrowniach jądrowych



Przygotowanie projektu Planu rozwoju zasobów ludzkich na potrzeby energetyki jądrowej



Przygotowanie projektu Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi
i wypalonym paliwem jądrowym



Monitorowanie poziomu akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce



Monitorowanie dokonania przez inwestora wyboru lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej



Monitorowanie dokonania przez inwestora wyboru sfinansowania budowy pierwszej elektrowni
jądrowej



Wzmocnienie dozoru jądrowego i utworzenie organizacji wsparcia technicznego dla dozoru

I.2.3. Odnawialne źródła energii – moce wytwórcze


Wsparcie operacyjne dla producentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych



Przygotowanie rozwiązań systemowych dla produkcji ciepła i chłodu ze źródeł odnawialnych



Analiza potrzeby wprowadzenia dodatkowych rozwiązań prawnych i systemowych dla
wytwórców energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych oraz ew. przygotowanie takich
rozwiązań, jeżeli zasadność wyniknie z przeprowadzonej analizy



Przygotowanie propozycji rozwiązań systemowych dla wytwórców energii elektrycznej
w mikroinstalacji oraz w mikrosieciach (systemy hybrydowe)



Monitorowanie realizacji dokumentu Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach
2010-2020



Opracowanie i wprowadzenie rozwiązań mających na celu rozwiązanie problemu nadpodaży
świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł mającej negatywny wpływ na produkcję
energii elektrycznej z OZE
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I.3.

Utrzymanie i zwiększanie zdolności przesyłowych i dystrybucyjnych oraz rozwój i ochrona

infrastruktury energetycznej
II.

Zwiększenie konkurencyjności i efektywności energetycznej gospodarki narodowej

II.1. Kształtowanie pozycji interesariuszy rynku energii
II.2. Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii
II.3. Poprawa efektywności energetycznej
III.

Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko

III.1. Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych
III.2. Ograniczanie obciążenia środowiskowego generowanego przez sektor energetyczny
III.3. Rozwój nowych technologii energetycznych
Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej
Dokument ten zawiera opis planowanych środków poprawy efektywności energetycznej
określających działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach
gospodarki, niezbędnych dla realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią
na 2016 r., a także środków służących osiągnięciu ogólnego celu w zakresie efektywności energetycznej
rozumianego, jako uzyskanie 20 % oszczędności w zużyciu energii pierwotnej w Unii Europejskiej do 2020
roku.
Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 20 października 2014 r.
Obecnie obowiązujący Plan wykorzystuje informacje i dane dotyczące poprawy efektywności
energetycznej zawarte w dwóch poprzednich krajowych planach.
Główne założenia na których opiera się obecny Plan to:


ukierunkowanie polityki na wzrost efektywności energetycznej gospodarki poprzez swa
kontynuacje będzie prowadzić do obniżenia jej energochłonności,



oparcie planowanych działań w możliwie maksymalnym stopniu na mechanizmach rynkowych,
możliwie minimalnie wykorzystujących finansowanie budżetowe,



realizacja celów wg zasady najmniejszych kosztów tj. z wykorzystaniem m.in. już istniejących
mechanizmów i infrastruktury organizacyjnej,



wykorzystywany będzie krajowy potencjał poprawy efektywności energetycznej.

Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
W dniu 7 grudnia 2010 r. Rada Ministrów przyjęła dokument pn.: Krajowy Plan Działania w zakresie
energii ze źródeł odnawialnych. Określa on krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł
odnawialnych zużyte w sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej, sektorze ogrzewania
i chłodzenia w 2020 r., uwzględniając wpływ innych środków polityki efektywności energetycznej na
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końcowe zużycie energii oraz odpowiednie środki, które należy podjąć dla osiągnięcia krajowych celów
ogólnych w zakresie udziału OZE w wykorzystaniu energii finalnej. Dokument określa ponadto
współpracę między organami władzy lokalnej, regionalnej i krajowej, szacowaną nadwyżkę energii ze
źródeł odnawialnych, która mogłaby zostać przekazana innym państwom członkowskim, strategię
ukierunkowaną na rozwój istniejących zasobów biomasy i zmobilizowanie nowych zasobów biomasy do
różnych zastosowań, a także środki, które należy podjąć w celu wypełnienia stosownych zobowiązań
wynikających z dyrektywy 2009/28/WE. Zgodnie z założeniami Polska do 2020 roku powinna osiągnąć
poziom 15,5% udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w zużyciu energii końcowej brutto.
Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 roku”
Celem głównym Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko jest zapewnienie wysokiej
jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie
warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić
Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną gospodarkę. Cel główny BEiŚ
realizowany będzie przez cele szczegółowe:
Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska.
1.1. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin.
1.2. Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody.
1.3. Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna gospodarka leśna.
1.4. Uporządkowanie zarządzania przestrzenią.
Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię.
2.1. Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii.
2.2. Poprawa efektywności energetycznej.
2.3. Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw importowanych surowców energetycznych.
2.4. Modernizacja sektora elektroenergetyki zawodowej, w tym przygotowanie do wprowadzenia
energetyki jądrowej.
2.5. Rozwój konkurencji na rynkach paliw i energii oraz umacnianie pozycji odbiorcy.
2.6. Wzrost znaczenia rozproszonych odnawialnych źródeł energii.
2.7. Rozwój energetyki na obszarach podmiejskich i wiejskich.
Cel 3. Poprawa stanu środowiska.
3.1. Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki.
3.2. Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne.
3.3. Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki.
3.4. Wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych i środowiskowych.
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3.5. Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do powstawania zielonych miejsc
pracy.
Strategia BEiŚ określa kierunki rozwoju sektorów energetyki i środowiska, przez wskazanie
konkretnych działań, które należy podjąć, aby urzeczywistnić cel główny strategii. Wśród szczególnie
ważnych wyzwań, które stoją przed sektorem energetycznym wymienione zostały m.in. zmniejszenie
energochłonności polskiej gospodarki poprzez modernizację energetyki i ciepłownictwa, dywersyfikację
struktury wytwarzania energii poprzez wdrożenie i rozwijanie energetyki jądrowej oraz zwiększenie
wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Krajowy Program Ochrony Powietrza (wersja II – poprawiona)
Celem głównym Krajowego Programu Ochrony Powietrza jest poprawa jakości życia mieszkańców
Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie ochrona ich zdrowia i warunków życia, z uwzględnieniem ochrony
środowiska, z jednoczesnym zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.
Cel ten realizowany będzie poprzez określenie celów szczegółowych oraz wskazanie kierunków
interwencji. Przedstawione w niniejszym programie działania umożliwią, w połączeniu z kierunkami
interwencji BEiŚ, przezwyciężenie barier wskazanych w diagnozie, hamujących efektywną realizację
programów ochrony powietrza, przyczyniając się tym samym do poprawy stanu jakości powietrza
w Polsce.
Celami szczegółowymi Krajowego Programu Ochrony Powietrza są:


Osiągnięcie w możliwie krótkim czasie poziomów dopuszczalnych i docelowych niektórych
substancji, określonych w dyrektywie 2008/50/WE i 2004/107/WE, oraz utrzymanie ich na tych
obszarach, na których są dotrzymywane, a w przypadku pyłu drobnego PM2,5 także pułapu
stężenia ekspozycji oraz Krajowego Celu Redukcji Narażenia.



Osiągnięcie w perspektywie do roku 2030 stężeń niektórych substancji w powietrzu na
poziomach wskazanych przez WHO oraz nowych wymagań wynikających z regulacji prawnych
projektowanych przepisami prawa unijnego.

Kierunkami działań prowadzącymi do osiągnięcia celów szczegółowych, tj. osiągnięcia i dotrzymania
co najmniej standardów jakości powietrza określonych w prawodawstwie unijnym oraz krajowym, są:


Podniesienie rangi zagadnienia poprawy jakości powietrza poprzez skonsolidowanie działań na
szczeblu krajowym oraz powołanie Partnerstwa na rzecz poprawy jakości powietrza.



Stworzenie ram prawnych sprzyjających realizacji efektywnych działań mających na celu poprawę
jakości powietrza.



Włączenie społeczeństwa w działania na rzecz poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie
świadomości społecznej oraz tworzenie trwałych platform dialogu z organizacjami społecznymi.



Rozwój i rozpowszechnienie technologii sprzyjających poprawie jakości powietrza.
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Rozwój mechanizmów kontrolowania źródeł niskiej emisji sprzyjających poprawie jakości



powietrza.
Upowszechnienie mechanizmów finansowych sprzyjających poprawie jakości powietrza.



Polityka Klimatyczna Polski
Celem strategicznym Polityki Klimatycznej Polskie jest: „włączenie się Polski do wysiłków
społeczności międzynarodowej na rzecz ochrony klimatu globalnego poprzez wdrażanie zasad
zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w zakresie poprawy wykorzystania energii, zwiększania zasobów
leśnych i glebowych kraju, racjonalizacji wykorzystania surowców i produktów przemysłu oraz
racjonalizacji zagospodarowania odpadów, w sposób zapewniający osiągnięcie maksymalnych,
długoterminowych korzyści gospodarczych, społecznych i politycznych”.
Cel ten jest spójny z celami polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Podczas określania zapisów
Polityki podzielono cele ze względu na czas ich realizacji tj. cele krótko-, średnio- i długookresowe.
Cele krótkookresowe obejmują działania skierowane na pełne wdrożenie systemów umożliwiających
realizację postanowień Konwencji i Protokołu z Kioto. Należą do nich m.in.:
1. Realizacja zadań wynikających z Traktatu Akcesyjnego.
2. Integracja polskiej polityki klimatycznej z polityka Unii Europejskiej (od 1.05.2004 roku).
3. Integracja polityki klimatycznej z innymi politykami państwa.
4. Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez działania w zakresie energetyki, sektora przemysłowego,
transportu, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki odpadami.
5. Realizacja postanowień organów Konwencji klimatycznej i Protokołu z Kioto dot. krajów wymienionych
w Załączniku I do Konwencji.
6. Opracowanie krajowego programu redukcji emisji gazów cieplarnianych (programu wykonawczego do
niniejszego dokumentu), z uwzględnieniem maksymalizacji korzyści dla Polski.
7. Opracowanie długoterminowych strategii dla sektorów gospodarczych obejmujących konkretne
działania i scenariusze redukcji emisji gazów cieplarnianych w rozbiciu na poszczególne sektory
i oddzielnie dla każdego gazu wymienionego w Załączniku A do Protokołu z Kioto.
8. Stworzenie warunków organizacyjnych, instytucjonalnych i finansowych do wypełnienia przyjętych
przez Polskę zobowiązań w zakresie raportowania, monitoringu i weryfikacji osiągniętych poziomów
emisji.
9. Stworzenie zdolności instytucjonalnych do sprawnej adaptacji mechanizmów wspomagających
Protokołu z Kioto.
10. Stworzenie systemu handlu emisjami gazów cieplarnianych i jego wdrożenie oraz stosowanie
mechanizmu wspólnego wypełniania zobowiązań(JI).
11. Określenie celów redukcyjnych na drugi okres zobowiązań na lata 2013-2018 jako podstawy negocjacji
kolejnego protokołu do Konwencji.
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12. Poprawa systemu informacji i edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony klimatu.
Cele średnio- i długookresowe (na lata 2007-2012 oraz 2013-2020) obejmują:
1. Realizację zadań wynikających z Traktatu Akcesyjnego.
2. Zintegrowanie polskiej polityki ochrony klimatu z polityką Unii Europejskiej umożliwiające podjęcie
wspólnych zobowiązań w drugim okresie (po roku 2012).
3. Integrację polityki klimatycznej z innymi politykami państwa.
4. Realizację postanowień organów Konwencji klimatycznej i Protokołu z Kioto dotyczących krajów
wymienionych w Załączniku I do Konwencji.
5. Wypełnienie przyjętych przez Polskę zobowiązań do redukcji emisji gazów cieplarnianych w I-szym
okresie czyli osiągnięcie w latach 2008 - 2012 wielkości emisji gazów cieplarnianych nieprzekraczającej
94% wielkości emisji z roku 1988 i następnych okresach rozliczeniowych.
6. Kontynuowanie integracji polityki klimatycznej z rządowymi politykami sektorowymi.
7.

Zapewnienie

realizacji

polityki

ochrony

klimatu

na

poziomie

sektorów

gospodarczych

i przedsiębiorstw poprzez stworzenie systemu odpowiednich mechanizmów i zachęt (na lata 2013-2018
i następne).
8. Ochronę i wzrost efektywności pochłaniaczy i zbiorników gazów cieplarnianych, promowanie
zrównoważonej gospodarki leśnej, zalesień i odnowień.
9. Promowanie zrównoważonych form rolnictwa w aspekcie ochrony klimatu.
10. Promocję i rozwój oraz wzrost wykorzystywania nowych i odnawialnych źródeł energii, technologii
pochłaniania CO2 oraz zaawansowanych i innowacyjnych technologii przyjaznych środowiskowo oraz
rozpoznania i usuwania barier w ich stosowaniu.
11. Kontynuację wykorzystania mechanizmów wspomagających Protokołu z Kioto.
12. Wsparcie dla procesu przekształceń strukturalnych w gospodarce, promujących działania i środki
podejmowane dla ograniczenia lub redukcji emisji gazów cieplarnianych, priorytet mają: energetyka,
energochłonne sektory przemysłowe oraz transport i gospodarka odpadami.
13. W średnim horyzoncie czasu (do roku 2010) zmniejszenie w stosunku do roku 2000 energochłonności
jednostki produktu krajowego brutto o 25 %, a w długim horyzoncie czasu (do roku 2025) o 50 %
w stosunku do roku 2000.
14. Szerokie wprowadzanie najlepszych dostępnych technik z zakresu efektywności energetycznej
i użytkowania odnawialnych źródeł energii.
15. Głębokie przebudowanie modelu produkcji i konsumpcji energii, w kierunku poprawy efektywności
energetycznej i surowcowej, szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz dążenie do
zminimalizowania emisji gazów cieplarnianych przez wszystkie podstawowe rodzaje źródeł emisji.
Polityka Klimatyczna Polski wyróżnia najważniejsze sektory: energetyka, sektor przemysłowy,
polityka transportowa, rolnictwo oraz leśnictwo itp. Dodatkowo dla powyższych sektorów zostały
określone poszczególne cele szczegółowe:
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Sektor energetyczny:


Wdrażanie przepisów prawa wspólnotowego.



Bezpieczeństwo energetyczne i dywersyfikacja źródeł energii (bez uwzględnienia energetyki
jądrowej).



Poprawa konkurencyjności krajowych podmiotów gospodarczych oraz ich produktów i usług.



Ochrona środowiska przyrodniczego przed negatywnymi skutkami oddziaływania procesów
energetycznych, m.in. poprzez takie programowanie działań w energetyce, które zapewnią
zachowanie zasobów dla obecnych i przyszłych pokoleń.



Energooszczędność produkcji.



Liberalizacja rynku energii.



Zwiększone wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.



Promocja efektywności energetycznej i oszczędnego użytkowania energii.



Wykorzystanie handlu emisjami i innych mechanizmów wspomagających Protokołu z Kioto.

Sektor przemysłowy:


Racjonalizacja zużycia energii.



Promocja technologii niskoemisyjnych,



Poprawa standardów wydajności energii dla urządzeń elektrycznych,



Poprawa standardów sprawności procesów przemysłowych,



Zredukowanie stosowania gazów fluoropochodnych (HFCs, PFCs i SF6),



Wykorzystanie handlu emisjami i innych mechanizmów wspomagających Protokołu z Kioto,

Krajowy plan gospodarki odpadami 2022
Zgodnie z dyrektywą 2008/98/WE, będącą kluczowym aktem prawa UE w dziedzinie gospodarki
odpadami, dążeniem UE jest stworzenie „społeczeństwa recyklingu”, którego celem będzie „unikanie
wytwarzania odpadów oraz wykorzystywanie odpadów jako zasobów”. Jak wspomniano powyżej, art. 28
wskazanej wyżej dyrektywy określa wymagania dotyczące planów gospodarki odpadami, natomiast art.
29 – wymagania dotyczące programów ZPO, których celem jest przerwanie powiązania pomiędzy
wzrostem gospodarczym a wytwarzaniem odpadów mających wpływ na środowisko. Dokument taki pt.
Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów został przyjęty przez Radę Ministrów
w dniu 26 czerwca 2014 r. Jednakże, zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, postanowienia zawarte
we wskazanym wyżej Krajowym programie zostały przeniesione odpowiednio do Kpgo 2022 oraz zostaną
przeniesione do aktualizowanych WPGO.
Jednym z krajowych dokumentów strategicznych, w który wpisuje się Kpgo 2022, jest BEiŚ, która
stanowi strategiczne ramy dla dalszych prac programowych i wdrożeniowych. Celem głównym BEiŚ jest:
„zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska
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oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego,
zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną gospodarkę”.
BEiŚ wskazuje również 3 cele szczegółowe:
1) zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska;
2) zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię;
3) poprawa stanu środowiska.

4.2. SPÓJNOŚĆ NA SZCZEBLU REGIONALNYM
Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
Powietrze: Cel długoterminowy do roku 2024:


Znacząca poprawa jakości powietrza na obszarze województwa śląskiego związana
z realizacją kierunków działań naprawczych



Realizacja

racjonalnej

gospodarki

energetycznej

łączącej

efektywność

energetyczną

z nowoczesnymi technologiami
Zasoby wodne: Cel długoterminowy do roku 2024:


System zrównoważonego gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi,
umożliwiający zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych regionu przy osiągnięciu
i utrzymaniu co najmniej dobrego stanu wód.

Gospodarka odpadami: Cel długoterminowy do roku 2024:


Zbudowanie systemu zgodnego z hierarchią postępowania z odpadami, w której priorytetem
jest zapobieganie powstawaniu odpadów, a następnie przygotowanie do ponownego użycia,
recykling i inne metody odzysku oraz wdrożenie modelu gospodarowania odpadami
komunalnymi opartego na ich selektywnym zbieraniu i termicznym przekształcaniu pozostałych
odpadów palnych z odzyskiem energii.

Ochrona przyrody: Cel długoterminowy do roku 2024:


Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności i georóżnorodności
oraz ochrona krajobrazu.

Zasoby surowców naturalnych: Cel długoterminowy do roku 2024:


Zrównoważona gospodarka zasobami surowców naturalnych.

Gleby: Cel długoterminowy do roku 2024:


Racjonalna gospodarka zasobami glebowymi.

Tereny poprzemysłowe: Cel długoterminowy do roku 2024:


Przekształcenie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych województwa śląskiego zgodnie
z wymaganiami ekologicznymi oraz uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi.

Hałas: Cel długoterminowy do roku 2024:
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Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska.

Promieniowanie elektromagnetyczne: Cel długoterminowy do roku 2024:


Utrzymanie wartości natężenia promieniowania elektromagnetycznego na dotychczasowych,
niskich poziomach.

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla powiatu będzińskiego na lata 2008-2020
Komponent: POWIETRZE
Cel długoterminowy (do 2020 roku): Ograniczenie niskiej emisji pochodzącej ze źródeł zorganizowanych
i indywidualnych,
Cele krótkoterminowe:


Rozbudowa i modernizacja systemów ciepłowniczych w Powiecie.



Redukcja niskiej emisji.

Komponent: HAŁAS
Cel długoterminowy (do 2020 roku): Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla środowiska powiatu
będzińskiego poprzez obniżenie natężenia do poziomu obowiązujących standardów
Cel krótkoterminowy:


Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla środowiska powiatu będzińskiego poprzez obniżenie
natężenia do poziomu obowiązujących standardów

Komponent: GOSPODARKA LEŚNA
Cel długoterminowy (do 2020 roku): Ochrona zasobów leśnych i poprawa kondycji przyrodniczej
obszarów leśnych oraz ich otulin
Cel krótkoterminowy:


Zwiększenie lesistości powiatu będzińskiego

Komponent: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Cel długoterminowy (do 2020 roku): Ochrona różnorodności biologicznej środowiska przyrodniczego
powiatu poprzez zintensyfikowanie działań związanych z ochroną prawną
Cel krótkoterminowy:


Realizacja ochrony czynnej w obszarach przyrodniczo cennych, pełne rozpoznanie walorów
środowiska przyrodniczego na terenie powiat

Komponent: EDUKACJA EKOLOGICZNA
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Cel długoterminowy (do 2020 roku) Wykształcenie u mieszkańców postawy przyjaznej środowisku,
racjonalne gospodarowanie i korzystanie z zasobów środowiska naturalnego czyli przekonanie ludzi
o konieczności myślenia i działania według zasad ekorozwoju
Cel krótkoterminowy:


Podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie ochrony środowiska

4.3. SPÓJNOŚĆ NA SZCZEBLU LOKALNYM
Strategia Rozwoju Miasta Będzina na lata 2012 – 2020
Cel strategiczny I: Podniesienie poziomu życia w Będzinie – wyższy standard życia w Mieście i rozwój
funkcji miejskich.
Cel operacyjny 1.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunalnej.
Propozycje zadań:
1.1.1.Przygotowanie programu funkcjonalno - użytkowego przestrzeni miejskiej dla Miasta Będzina.
1.1.2. Opracowanie miejskiego planu remontów infrastruktury drogowej wraz z możliwymi źródłami
finansowania.
1.1.3. Zagospodarowanie Bulwarów nad Przemszą.
1.1.4. Budowa systemu tras rowerowych jako alternatywy dla indywidualnej komunikacji samochodowej
(budowa sieci rowerowej łączącej osiedla w ramach Miasta, a także wpisującej Będzin w subregionalną
sieć połączeń rowerowych).
1.1.5. Nawiązanie współpracy z właścicielami i odnowienie przejść podziemnych w Mieście np. w oparciu
o pomysł Proffito Graffiti Battle i zgodnie z określonym, wiodącym motywem nawiązującym do lokalizacji
poszczególnych przejść.
1.1.6. Inwentaryzacja barier architektonicznych oraz dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
1.1.7. Wykonanie aktualizacji planu zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
1.1.8 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego poprzez budowę dworca PKM
w Będzinie.
Cel operacyjny 1.3. Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego Miasta.
Propozycje zadań:
1.3.1. Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Będzina.
1.3.2. Powołanie Miejskiej Formacji Obrony Cywilnej.
1.3.3. Modernizacja oświetlenia miejskiego oraz instalacja dodatkowych punktów świetlnych w najbardziej
newralgicznych ze względu bezpieczeństwa miejscach.
1.3.4. Rozbudowa i modernizacja systemu alarmowania ludności Miasta Będzina oraz systemu wczesnego
ostrzegania o zagrożeniach z funkcją przekazywania komunikatów i informacji lokalnych.
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1.3.5. Zapewnienie ciągłości funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej w czasie braku dostaw
energii elektrycznej w sytuacjach nadzwyczajnych - zapasowe źródło zasilania części obiektów
użyteczności publicznej.
1.3.6. Stworzenie miejskiego systemu wsparcia gospodarstw domowych rezygnujących z ogrzewania
potęgującego niską emisję.
1.3.7. Opracowanie programu walki z niską emisją - poprzez stopniowe podłączanie gminnych zasobów
mieszkaniowych do instalacji ciepłowniczej.
1.3.8. Opracowanie programu budowy świadomości ekologicznej mieszkańców Będzina – zasada:
coroczny temat przewodni plus działania mu towarzyszące (informacja o temacie w osobnej zakładce
strony www Urzędu Miejskiego w Będzinie, minimum jedna impreza miejska o tematyce zgodnej
z tematem na dany rok, akcja informacyjna przeprowadzona w szkołach będzińskich zakończona
konkursem dla uczniów).
1.3.9. Osłona i ochrona obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi – budowa lokalnych
programów przeciwpowodziowych.
1.3.10. Przygotowanie i utrzymywanie porządku w korycie Przemszy celem wykorzystania jej do celów
rekreacyjnych.
1.3.11. Utworzenie obszaru chronionego nad tzw. Potokiem Brzozowickim w sąsiedztwie osiedla
Namiarkowa wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia i utworzeniem ścieżki edukacyjnej.
1.3.12. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci.
1.3.13. Uporządkowania i rozbudowa infrastruktury dla gospodarki wodno – ściekowej w Mieście etap II.
1.3.14. Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych na terenie Miasta.
1.3.15. Rewitalizacja terenów zielonych / parków w Mieście.
1.3.16. Opracowanie programów bezpieczeństwa i ograniczania uciążliwości dla środowiska.

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na
obszarze miasta Będzina
W dokumencie przedstawiono planowane inwestycje w zakresie poprawy efektywności
energetycznej na terenie gminy: na bieżąco prowadzone są prace termomodernizacyjne budynków
(zarówno mieszkalnych jak i użyteczności publicznej), wymiana przestarzałych kotłów na niskoemisyjne,
montaż instalacji OZE.
Racjonalizacja działań w przypadku kotłowni lokalnych powinna być ukierunkowana na modernizację
niskosprawnych kotłowni węglowych i wymianę kotłów na nowoczesne o wyższym poziomie sprawności,
zastosowanie zmiany paliwa oraz tam, gdzie to możliwe, wprowadzenie dodatkowych instalacji
umożliwiających wspomagająco wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Będzina
GŁÓWNY CEL STRATEGICZNY: Utrzymanie niskoemisyjnego rozwoju gospodarczego i zaspokajania
potrzeb społeczeństwa, tj. postępu i progresu gospodarczo-społecznego miasta do 2020 roku
CEL SZCZEGÓŁOWY I: Wdrożenie wizji miasta jako obszaru zarządzanego w sposób



zrównoważony i ekologiczny, stanowiącego przykład zarówno dla gmin regionu jak i kraju
CEL SZCZEGÓŁOWY II: Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego odbiorców na terenie



miasta
CEL SZCZEGÓŁOWY III: Ograniczenie emisji CO2 oraz emisji zanieczyszczeń z instalacji



wykorzystywanych na terenie miasta, a także emisji pochodzącej z transportu


CEL SZCZEGÓŁOWY IV: Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych



CEL SZCZEGÓŁOWY V: Zwiększenie efektywności wykorzystania, wytwarzania oraz dostarczania
energii
CEL SZCZEGÓŁOWY VI: Rozwój systemów zaopatrzenia w energię zmniejszających



występowanie niskiej emisji zanieczyszczeń (w tym emisji pyłów)
CEL SZCZEGÓŁOWY VII: Realizacja wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie oszczędnego



gospodarowania energią
CEL SZCZEGÓŁOWY VIII: Zwiększenie świadomości mieszkańców na temat ich wpływu na lokalną



gospodarkę eko-energetyczną oraz jakość powietrza
CEL SZCZEGÓŁOWY IX: Promocja oraz realizacja wizji zrównoważonego transportu publicznego,



indywidualnego i rowerowego
CEL SZCZEGÓŁOWY X: Promocja efektywnego energetycznie oświetlenia



5. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
„Program Ochrony Środowiska dla Miasta Będzina na lata 2018-2020 z perspektywą do roku 2024”
został opracowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(t.j. Dz.U. 2018 poz. 799 ze zm.) jako narzędzie prowadzenia polityki ochrony środowiska na terenie
miasta.


Będzin położony jest w środkowo-wschodniej części województwa śląskiego, na Wyżynie Śląskiej.
Administracyjnie przynależy do powiatu będzińskiego. Jest jednym z najstarszych miast Zagłębia
Dąbrowskiego. Jednocześnie należy do obszaru konurbacji górnośląskiej. Od południa graniczy
z miastami Czeladź i Sosnowiec, od zachodu z Dąbrową Górniczą, od wschodu z gminą
Wojkowice, od północy z gminą Psary. Powierzchnia miasta wynosi 3 707,60 ha (37,08 km²), co
stanowi 10% powierzchni powiatu będzińskiego.



Do głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Będzina zaliczyć można: źródła
energetyczne i przemysłowe, niską emisję (emisja pyłów i gazów ze spalania energetycznego
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paliw oraz emisja ze środków transportu). Wpływ na powietrza na terenie miasta ma także emisja
napływowa z poza granic miasta.


Warunki akustyczne, jakie występują na terenie miasta Będzina zasadniczo są charakterystyczne
dla miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Przekroczenia dopuszczalnych wartości
występują szczególnie w przypadku terenów przylegających dróg. Dla miasta Będzina została
opracowana mapa akustyczna. W ostatnich trzech latach na terenie miasta WIOŚ w Katowicach
nie prowadził pomiarów hałasu komunikacyjnego.



Ostatnie pomiary

promieniowania elektromagnetycznego

na terenie miasta Będzina

przeprowadzane były w roku 2015. Na terenie miasta średnie natężenie promieniowania
elektromagnetycznego wynosiło 0,29 [V/m] przy średniej dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców
na poziomie 0,50 [V/m], przy dopuszczalnej wartości 7,0 [V/m].


Sieć hydrograficzna na terenie miasta Będzina jest bardzo uboga i silnie przekształcona pod
wpływem działalności człowieka. Głównym ciekiem naturalnym przepływającym przez jego
obszar jest Przemsza należąca do zlewni rzeki Wisły. Prawobrzeżnym dopływem Przemszy jest
potok Psarski, zaś lewobrzeżnym potok Pogoria. Stan jednolitych części wód przepływających
przez teren miasta Będzina oceniono jako zły. Obszar miasta Będzina położony jest w zasięgu
dwóch Głównych Zbiorników Podziemnych: GZWP 329 – „Bytom” i GZWP 456 – „Będzin”
(Czeladź). Stan wód podziemnych na terenie miasta również określono jako zły.



Sieć wodociągowa na terenie miasta Będzina jest dobrze rozwinięta. Miasto jest zaopatrywane
w wodę głównie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie.
Z sieci wodociągowej na terenie miasta korzysta niemal 100% mieszkańców. Z sieci kanalizacyjnej
na terenie miasta korzysta 86,9 % mieszkańców. Ścieki nieobjęte systemem kanalizacyjnym
i gromadzone w zbiornikach przydomowych wywożone są taborem asenizacyjnym do
oczyszczalni ścieków.



Na obszarze Będzina występują gleby rędzinowe i brunatne oraz w następnej kolejności gleby
bielicowe i mady. Na obszarze zabudowy miejskiej wystąpiło zjawisko całkowitej zmiany
pierwotnych warunków glebowych. Wpływ zanieczyszczeń, zwłaszcza przemysłowych dotyczy
praktycznie całości gleb na terenie miasta. Stan zanieczyszczeń gleb w Będzinie nie jest dokładnie
rozpoznany tym nie mniej nawet bez szczegółowych badań można założyć, że zanieczyszczenie
to jest wysokie. Gleby antropogeniczne stanowią wzrastający odsetek powierzchni miasta
Będzina.



Na terenie miasta Będzina występują następujące formy ochrony przyrody: obszar chronionego
krajobrazu i pomniki przyrody. Ważnym elementem miasta jest zieleń urządzona w postaci
licznych parków.
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Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż powierzchnia lasów na terenie miasta
Będzina wynosi 169,75 ha, co daje lesistość na poziomie 4,5 %. Największym kompleksem leśnym
w granicach miasta jest Las Grodziecki, który zajmuje powierzchnie 136 ha.



Na terenie miasta Będzina nie ma zakładów zaliczanych do kategorii zwiększonego lub dużego
ryzyka spowodowania awarii przemysłowej.

W ramach opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Będzina przedstawiono cele
i kierunki działań jakie musi realizować miasto w celu poprawy jakości środowiska. W ramach opracowania
dokumentu przedstawiono także szczegółowy harmonogram realizacji działań.
Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska wymaga nakładów finansowych
znacznie przewyższających możliwości budżetowe jednostek samorządu terytorialnego. Istnieje zatem
potrzeba pozyskania zewnętrznych źródeł finansowego wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych.
W tym celu wskazano potencjalne źródła finansowania wyznaczonych zadań.
Właściwe wykorzystanie możliwych rozwiązań o charakterze organizacyjnym ma istotne znaczenie
w procesie wdrażania Programu i jego realizacji. Wprowadzenie zasad monitoringu umożliwi sprawną
realizację działań, jak również pozwoli na bieżącą aktualizację celów Programu.

6. OPIS INWENTARYZOWANEGO OBSZARU
6.1. POŁOŻENIE MIASTA
Będzin położony jest w środkowo-wschodniej części województwa śląskiego, na Wyżynie Śląskiej.
Administracyjnie przynależy do powiatu będzińskiego. Jest jednym z najstarszych miast Zagłębia
Dąbrowskiego. Jednocześnie należy do obszaru konurbacji górnośląskiej. Od południa graniczy
z miastami Czeladź i Sosnowiec, od zachodu z Dąbrową Górniczą, od wschodu z gminą Wojkowice, od
północy z gminą Psary. Powierzchnia miasta wynosi 3 707,60 ha (37,08 km²), co stanowi 10% powierzchni
powiatu będzińskiego.
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Rysunek 1. Granice administracyjne miasta Będzina.
Źródło: www.google.com/maps

Odległości Będzina od centrów ważniejszych miast wynoszą:


Katowice – 12 km;



Sosnowiec – 5 km;



Dąbrowa Górnicza – 4 km.

Miasto Będzin dzieli się na 8 zasadniczych dzielnic: Grodziec, Gzichów, Ksawera, Łagisza, Małobądz,
Syberka, Śródmieście, Warpie.
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Rysunek 2. Podział Będzina na dzielnice.
Źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Będzina.

6.2. ZAGROSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
W przestrzeni Będzina dominują tereny zurbanizowane i nieużytkowane grunty rolne. Równocześnie
warto podkreślić, iż poszczególne dzielnice miasta różnią się pomiędzy sobą zarówno pod względem
stopnia intensywności użytkowania powierzchni, jak również charakteru zagospodarowania. Najwyższym
poziomem zainwestowania w skali całego Będzina odznaczają się Syberka, Śródmieście oraz Małobądz.
Z kolei największym udziałem terenów niezagospodarowanych charakteryzują się Grodziec i Gzichów.
Najwyższą koncentracją obszarów przemysłowych w przestrzeni miasta cechują się Łagisza, a także
Grodziec. Ponadto na terenie Łagiszy, Gzichowa oraz Grodźca zaznacza się znaczny odsetek terenów
rolnych i leśnych. Większość obiektów obsługi technicznej oraz usług komunalnych zlokalizowana jest
natomiast na obszarze dzielnic Łagisza i Małobądz. Najwyższym stopniem urbanizacji charakteryzują się
Śródmieście, Małobądz, Syberka i Ksawera, gdzie w strukturze zabudowy wyraźnie dominują
wielorodzinne zespoły mieszkaniowe. Z kolei obszarami o największej koncentracji budownictwa
jednorodzinnego są Grodziec, Łagisza oraz Gzichów. Równocześnie należy odnotować, iż dzielnica
Śródmieście odznacza się ponadprzeciętnym nagromadzeniem obiektów użyteczności publicznej oraz
usług publicznych w skali całego miasta.
W granicach Będzina znajdują się zdegradowane tereny poprzemysłowe (np. obiekty dawnej
Cementowni „Grodziec” czy Kopalni Węgla Kamiennego „Grodziec”), które wymagają zagospodarowania,
restrukturyzacji bądź podjęcia działań naprawczych. Problem nagromadzenia obszarów oraz obiektów
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poprzemysłowych podlegających systematycznej dewastacji dotyczy w głównej mierze dzielnicy
Grodziec, zlokalizowanej w zachodniej części miasta.

Rysunek 3. Rozmieszczenie terenów problemowych w przestrzeni Będzina.
Źródło: Strategia Rozwoju Miasta Będzina na lata 2012 – 2020.

6.3. KLIMAT
Na klimat miasta Będzina, podobnie jak na klimat całej Polski, mają wpływ takie czynniki naturalne
i geograficzne jak: ukształtowanie powierzchni, wyniesienie nad poziomem morza, odległość od mórz.
Polska, a w tym również województwo śląskie, jest regionem mieszania się mas powietrza o różnorodnych
cechach fizycznych.
Częste wędrówki mas powietrza, przemieszczających się z różnych stron, powodują dużą zmienność
typów pogody, a klimatowi nadają charakter klimatu przejściowego.
W przebiegu rocznym zaznacza się wyraźna sezonowość zjawisk cyrkulacyjnych. Najczęściej, bo przez
ponad 60 % dni w roku, nad województwo śląskie napływa powietrze polarno - morskie z zachodu. Zimą
jest ono stosunkowo ciepłe, przynosi duże zachmurzenie oraz opady deszczu i śniegu, a także częste
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odwilże. Latem powietrze polarno - morskie powoduje ochłodzenie oraz wzrost zachmurzenia połączony
z opadami.

6.4. STRUTKURA DEMOGRAFICZNA
Liczba mieszkańców miasta Będzina w ostatnich latach wykazuje tendencję spadkową. Na
przestrzeni sześciu lat liczba mieszkańców spadła o 1 392 osoby. Charakter jest zbieżny z kierunkiem
zmian ludnościowych, mających miejsce w analogicznym okresie w skali regionu, podregionu
sosnowieckiego i powiatu będzińskiego, jak również w przypadku porównywanych miast, tj. Czeladzi,
Zawiercia i Tarnowskich Gór.

Liczba mieszkańców
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Wykres 1. Liczba ludności na terenie miasta Będzina w latach 2012 – 2017.
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.

W poniższej tabeli przedstawiono wartości wskaźników demograficznych w ostatnich latach,
odnoszących się do miasta Będzina.
Tabela 1. Wskaźniki demograficzne na terenie miasta Będzina.
Parametr

Jednostka

Wartość (2015 r.)

Wartość (2016 r.)

Wartość (2017 r.)

Wskaźnik modułu gminnego
Gęstość zaludnienia

osoba/km2

1 549

1 540

1 534

Zmiana liczby ludności na
1 000 mieszkańców

osoba

- 5,2

-6,0

-3,7

Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem
W wieku
przedprodukcyjnym
W wieku produkcyjnym
W wieku poprodukcyjnym

%

15,8

15,8

16,0

61,3

60,4

59,6

22,9

23,7

24,4

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.
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Dane dotyczące struktury mieszkańców według ekonomicznych grup wieku nie są korzystne dla miasta.
Widoczna jest wyraźna przewaga osób w wieku poprodukcyjnym nad osobami w wieku
przedprodukcyjnym. Ponadto, w ostatnich latach zauważyć można stopniowy spadek liczby ludności
w wieku przedprodukcyjnym i wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym.

6.5. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Na terenie miasta Będzina liczba podmiotów gospodarczych w ostatnich latach wykazuje wahania
wartości. Jednakże wartość liczbowa podmiotów gospodarczych na terenie miasta wykazuje pomiędzy
latami niewielkie różnice liczbowe.

Liczba podmiotów gospodarczych
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Wykres 2. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie miasta Będzina w latach 2012 – 2017.
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.

Miasto charakteryzuje się najwyższym odsetkiem podmiotów prowadzących działalność usługową
na tle porównywanych jednostek terytorialnych. W tym samym czasie wśród ogółu podmiotów
gospodarczych w Będzinie, przedsiębiorstwa przemysłowe oraz budowlane stanowiły 18,3%.
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż jednostki reprezentujące sektor pierwszy (rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybołówstwo) odgrywają marginalną rolę w strukturze lokalnej gospodarki, stanowiąc jedynie
0,4% podmiotów wpisanych do rejestru REGON.
Tabela 2. Podmioty wg PKD 2007 i rodzajów działalności na terenie miasta Będzina.

Podmioty wg PKD 2007 i rodzajów działalności
OGÓŁEM

2017
6821

A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

38

B. Górnictwo i wydobywanie

5

C. Przetwórstwo przemysłowe
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D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną,
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
E. Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

9
19

F. Budownictwo

694

G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych,
włączając motocykle

2063

H. Transport i gospodarka magazynowa

469

I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

185

J. Informacja i komunikacja

177

K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

207

L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

485

M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

623

N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

186

O. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe
zabezpieczenia społeczne

16

P. Edukacja

197

Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

388

R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

102

S. Pozostała działalność usługowa w tym sekcja
i
T. Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa
domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS (dane na 31.12.2017 r.).

190

Rozpatrując strukturę wielkościową lokalnej gospodarki, należy podkreślić, że wśród podmiotów
o największych rozmiarach zatrudnienia w Będzinie, przeważają jednostki prowadzące działalność
w obszarze energetyki, przetwórstwa przemysłowego, jak również gospodarki komunalnej. Wśród
największych pracodawców w Mieście wypada wymienić m.in. Tauron Wytwarzanie S.A. (Elektrownia
Łagisza), Elektrociepłownię Będzin S.A., Tauron Dystrybucja S.A. (Będziński Zakład Elektroenergetyczny)
oraz Fabrykę Przewodów Energetycznych S.A.

6.6. INFRASTRUKTURA INŻYNIERYJNO – TECHNICZNA
6.6.1. SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA, CIEPLNA I GAZOWA
Energia elektryczna
Dystrybutorem energii elektrycznej na terenie miasta Będzina jest TAURON Dystrybucja S.A., oddział
w Będzinie. Źródłami energii elektrycznej są Elektrownia Łagisza i Elektrociepłownia Będzin. W mieście
znajdują się następujące obiekty elektroenergetyczne:
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Linie niskiego napięcia i stacje transformatorowe w eksploatacji PSE-Południe S.A. (1 stacja
elektroenergetyczna, 1 linia 400kV i 4 linie 220 kV),



Linie wysokiego napięcia i stacje transformatorowe, których operatorem jest TAURON
Dystrybucja S.A.,

Stacje transformatorowe 110/30/20/6 kV GPZ Będzin, 110/20/6 kV GPZ Syberka, 110/20/6 kV GPZ Łagisza
Bory oraz stacja 110/30/6 kV GPZ Grodziec zasilają miasto Będzin.


Linie średniego napięcia i stacje transformatorowe – długość ok. 197,82 km.

Możliwości wytwórcze będzińskich elektrowni i elektrociepłowni przewyższają zapotrzebowanie
odbiorców w Będzinie, stąd część wytwarzanej energii elektrycznej przesyłana jest poza obszar miasta.

Sieć gazowa
Będzin zaopatrywany jest w gaz ziemny wysokometanowy grupy E z krajowego systemu przesyłu
gazu, którego eksploatatorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A. Przez teren
miasta nie przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia eksploatowane przez ww. operatora – natomiast
przez teren powiatu będzińskiego biegną trasy gazociągów w/c tego przedsiębiorstwa relacji TworzeńTworóg (DN500, PN 6,3 MPa, nitka 1 i 2).
W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę sieci gazowej na omawianym obszarze.
Tabela 3. Charakterystyka sieci gazowej na terenie miasta Będzina (stan na 31.12.2016 r.)

Lp.

Wskaźnik

Jednostka

Wartość

1

Długość czynnej sieci ogółem

m

183 786

2

Długość czynnej sieci rozdzielczej

m

157 556

3

Czynne przyłącza do budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych

szt.

4 643

4

Odbiorcy gazu

gosp. dom.

17 355

5

Ludność korzystająca z sieci gazowej

liczba osób

41 229

6

Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem

gosp. dom.

4 089

7

Zużycie gazu

tys.m3

7 012,7

8

Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań

tys.m3

4 547,3

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL.

Energia cieplna
Systemy ciepłownicze miasta zaspokajają ok. 49% łącznego zapotrzebowania Będzina na moc cieplną.
Ponadto odbiorcy ciepła z terenu miasta zaopatrywani są m.in. z 49 zinwentaryzowanych kotłowni
lokalnych oraz szeregu innych kotłowni indywidualnych i indywidualnych ogrzewań piecami węglowymi,
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gazem ziemnym, olejem opałowym lub grzejnikami zasilanymi energią elektryczną, a także innymi
sposobami – np. z wykorzystaniem pomp ciepła, kolektorów słonecznych czy kominków.
System sieci ciepłowniczej na terenie miasta Będzina składa się głównie z rurociągów wodnych,
dwuprzewodowych, wysoko i niskoparametrycznych, prowadzonych podziemnie i napowietrznie.
Głównymi dostarczycielami ciepła na terenie miasta są Elektrownia Łagisza oraz Elektrociepłownia Będzin.
Do najważniejszych kierunków zasilania z Elektrowni Łagisza obsługiwanych przez TAURON Ciepło
należy:


Magistrala południowa 2xDN600 – zasila największy obszar miasta, w tym osiedla mieszkaniowe:
Syberka, Zamkowe, Gzichów, Śródmieście, Małobądz, aż do Elektrowni Będzin,



Magistrala wschodnia 2xDN700/600 – na terenie miasta Będzina zasila osiedla: Ksawera i Warpie
– Wschód.



Lokalna sieć cieplna dostarczająca ciepło n potrzeby własne i w bezpośrednie sąsiedztwo
elektrowni.

Elektrociepłownia Będzin zasilana zaś teren miasta magistralą nr 2 – 2xDN500 w ciepłą wodę
użytkową poza sezonem grzewczym. Magistrale działają przez cały rok z względu na dostarczenie
ciepłej wody użytkowej. Układ wodny zaprojektowany jest na ciśnienie nominalne 1,6 MPa. Ciśnienia
robocze zasilające wahają się od 1,15 di 1,3 MPa, a powrotne wynosi 0,35 MPa. Miasto Będzin jest
samowystarczalne w zakresie zapewnienia pokrycia i zapewnienia rezerw cieplnych dla odbiorców
indywidualnych i użytkowników.

6.6.2.

SIEĆ DROGOWA

Będzin charakteryzuje się niezwykle korzystnym położeniem względem głównych szlaków
transportowych (drogowych i kolejowych), międzynarodowego portu lotniczego Katowice – Pyrzowice,
a także największego węzła komunikacyjnego w Polsce, jaki tworzy stolica województwa śląskiego razem
z pozostałymi miastami Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.
Najważniejszymi ciągami komunikacji kołowej, wiodącymi przez obszar Będzina są droga krajowa nr 86
(Tychy – Katowice – Sosnowiec – Będzin – Wojkowice Kościelne) oraz droga krajowa nr 94 (Zgorzelec –
Legnica – Wrocław – Opole – Bytom – Będzin – Sosnowiec – Dąbrowa Górnicza – Olkusz – Kraków),
stanowiąca alternatywny szlak transportowy dla autostrady A4. Ponadto przez teren miasta przebiega
droga wojewódzka nr 910, łącząca Będzin z Dąbrową Górniczą. Należy zaznaczyć, iż droga krajowa nr 86
w miejscowości Wojkowice Kościelne łączy się z drogą krajową nr 1, która biegnie od granicy państwa
z Republiką Czeską (w Cieszynie) przez Bielsko-Białą, Tychy, Dąbrowę Górniczą, Częstochowę, do Łodzi,
a następnie Gdańska10. W związku z powyższym przez obszar Będzina prowadzona jest znaczna część
ruchu tranzytowego z Katowic w kierunku centralnej i północnej Polski, czego dowodem są pomiary
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natężenia ruchu, przeprowadzone w 2010 roku przez konsorcjum firm Przedsiębiorstwo ProjektowoUsługowe „INKOM” S.C. oraz „TRAX elektronik” A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński Sp. J., na zlecenie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Zgodnie z wynikami powyższych badań, droga
krajowa nr 86, obok autostrady A4, odznaczała się najwyższymi wartościami średniodobowego ruchu
pojazdów na tle pozostałych ciągów komunikacyjnych w regionie.
Głównym szlakiem komunikacji kolejowej, przebiegającym przez teren Będzina, jest linia kolejowa nr 1,
łącząca Katowice z Warszawą przez Częstochowę, Piotrków Trybunalski oraz Skierniewice. Na trasie tego
ciągu transportowego, w graniach miasta zlokalizowane są dwie stacje kolejowe (Będzin Miasto, Będzin),
a także jeden kolejowy przystanek osobowy (Będzin Ksawera). Ponadto przez obszar Będzina przebiega
linia kolejowa nr 183, łącząca Dąbrowę Górniczą z Brzezinami Śląskimi.

7. OCENA STANU ŚRODOWISKA W POSZCZEGÓLNYCH
KOMPONENTACH
7.1. OCHRONA KILMATU I JAKOŚCI POWIETRZA
7.1.1. STAN WYJŚCIOWY
Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2018
r. poz. 799, ze zm.), Państwowy Monitoring Środowiska stanowi system pomiarów, ocen i prognoz stanu
środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku.
Podstawowym celem monitoringu jakości powietrza jest uzyskanie informacji o poziomach stężeń
substancji w otaczającym powietrzu oraz wyników ocen jakości powietrza.
Roczna ocena jakości powietrza pozwala uzyskać informacje na temat stężeń: dwutlenku azotu,
dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzenu, pyłu zawieszonego PM2,5, pyłu zawieszonego PM10,
benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu, ołowiu i ozonu. Uzyskane informacje umożliwiają sklasyfikowanie
strefy w oparciu o przyjęte kryteria, ustanowione ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu
na ochronę roślin, tj. poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu, poziomy docelowe,
poziomy celów długoterminowych dla ozonu, poziomy alarmowe oraz poziomy informowania dla
niektórych substancji w powietrzu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia
2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031). Wynikiem
oceny dla wszystkich substancji podlegających ocenie na terenie strefy jest zaliczenie strefy do jednej
z poniżej wymienionych klas:


klasa A – jeżeli stężenia zanieczyszczeń nie przekraczają odpowiednio poziomów
dopuszczalnych albo poziomów docelowych,
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klasa B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczają
poziomów dopuszczalnych, powiększonych o margines tolerancji,



klasa C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń przekraczają poziomy dopuszczalne, powiększone
o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy
dopuszczalne albo przekraczają poziomy docelowe.

W przypadku poziomów celów długoterminowych dla ozonu przyjęto następujące oznaczenie klas:


klasa D1 – jeżeli stężenia ozonu nie przekraczają poziomu celu długoterminowego,



klasa D2 – jeżeli stężenia ozonu przekraczają poziom celu długoterminowego.

W celu oceny jakości powietrza na terenie województwa śląskiego wyznaczono 5 stref:


Aglomeracja górnośląska,



Aglomeracja rybnicko-jastrzębska,



miasto Bielsko-Biała,



miasto Częstochowa,



Strefa śląska (do której zakwalifikowano miasto Będzin).

Wyniki klasyfikacji jakości powietrza wynikające z Szesnastej rocznej oceny jakości powietrza
w województwie śląskim, obejmująca rok 2017 z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony
zdrowia ludzkiego oraz ochrony roślin, przedstawiono w poniższych tabelach.
Tabela 4. Zbiorcze zestawienie wyników klasyfikacji stref wg kryterium ochrona zdrowia w 2017 roku.

Źródło: Szesnasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, obejmująca rok 2017.

Wynik oceny strefy śląskiej za rok 2017, w której położone jest miasto Będzin wskazuje, że dotrzymane
są poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe substancji w powietrzu (klasa A) ustanowione ze
względu na ochronę zdrowia dla następujących zanieczyszczeń:


dwutlenku azotu,



ołowiu,



benzenu,



tlenku węgla,



arsenu,



kadmu,



niklu,
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Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, dla strefy śląskiej wskazała, iż przekroczone
zostały dopuszczalne poziomy dla:


pyłu PM10,



pyłu PM2.5,



dwutlenku siarki,



ozonu,



benzo(a)pirenu.

Program Ochrony Powietrza
Uchwałą sejmiku nr V/47/5/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku przyjęto Program ochrony powietrza dla
terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji
w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji.
Miasto Będzin zostało zaliczone do strefy śląskiej. W roku 2015 na terenie miasta odnotowano
przekroczenia stężeń pyłów PM10, PM2.5 oraz benzo(a)pirenu.
Pył PM10
Na obszarze strefy śląskiej zidentyfikowano 17 gmin, w których występują przekroczenia dopuszczalnej
wartości średniorocznej pyłu PM10. Przekroczenia dla miasta Będzina przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 5. Obszary przekroczeń dopuszczalnego stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego PM10 dla miasta
Będzina.

Kod sytuacji
przekroczenia

Nazwa gminy

Powierzchnia
obszaru
przekroczeń
[km2]

Sl15sŚlPM10a11

miasto Będzin

0,27

Liczba
narażonej
ludności [osób]

Maksymalne
stężenie
średnioroczne
PM10 [μg/m3]

1 162

43,81

Źródło: POP dla województwa śląskiego.

Całkowita emisja pyłu PM10 wymagana do zredukowania do roku 2027 na terenie miasta Będzina wynosi
104,62 [Mg/rok], w redukcja w poszczególnych latach powinna wynosić:


do 2021 roku redukcja o 10,46 Mg,



w latach 2022 – 2023 redukcja o 31,39 Mg,



w latach 2024 – 2025 redukcja o 31,39 Mg,
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w latach 2026 – 2027 redukcja o 31,39 Mg.

Pył PM2.5
Na obszarze strefy śląskiej zidentyfikowano 26 gmin, w których występują przekroczenia dopuszczalnej
wartości średniorocznej pyłu PM2,5. Przekroczenia dla miasta Będzina przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 6. Obszary przekroczeń dopuszczalnego stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego PM2.5 dla miasta
Będzina.

Kod sytuacji
przekroczenia

Sl15sŚlPM25a16

Nazwa gminy

Powierzchnia
obszaru
przekroczeń
[km2]

Liczba
narażonej
ludności [osób]

Maksymalne
stężenie
średnioroczne
PM2.5 [μg/m3]

miasto Będzin

2,42

9 862

28,13

Źródło: POP dla województwa śląskiego.

Całkowita emisja pyłu PM2.5 wymagana do zredukowania do roku 2027 na terenie miasta Będzina wynosi
83,01 [Mg/rok], w redukcja w poszczególnych latach powinna wynosić:


do 2021 roku redukcja o 8,30 Mg,



w latach 2022 – 2023 redukcja o 24,90 Mg,



w latach 2024 – 2025 redukcja o 24,90 Mg,



w latach 2026 – 2027 redukcja o 24,90 Mg.

Benzo(a)piren
Przekroczenia docelowego poziomu stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu występują na obszarze
wszystkich gmin strefy śląskiej. Jedynie w południowej części strefy na teranie pasma Karpat występuje
obszar nieobjęty przekroczeniem wartości docelowej stężeń benzo(a)pirenu. Przekroczenia dla miasta
Będzina przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 7. Obszary przekroczeń dopuszczalnego stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu dla miasta Będzina.

Kod sytuacji
przekroczenia

Nazwa gminy

Powierzchnia
obszaru
przekroczeń
[km2]

Sl15sŚlBaPa115

miasto Będzin

34,87

Liczba
narażonej
ludności [osób]

Maksymalne
stężenie
średnioroczne
BaP [ng/m3]

53 891

4,373

Źródło: POP dla województwa śląskiego.

Całkowita emisja benzo(a)pirenu wymagana do zredukowania do roku 2027 na terenie miasta Będzina
wynosi 0,04 [Mg/rok], w redukcja w poszczególnych latach powinna wynosić:


do 2021 roku redukcja o 0,004 Mg,



w latach 2022 – 2023 redukcja o 0,012 Mg,
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w latach 2024 – 2025 redukcja o 0,012 Mg,



w latach 2026 – 2027 redukcja o 0,012 Mg.

7.1.2.

ANALIZA SWOT
OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

- aktywna postawa miasta w zakresie gospodarki
niskoemisyjnej

- niezadowalający stan części dróg na terenie
miasta
- duże wykorzystanie węgla w bilansie
energetycznym miasta

SZANSE

ZAGROŻENIA

- możliwość wykorzystania zewnętrznych źródeł
finansowania
- wzrost zainteresowania mieszkańców
zagadnieniami związanymi ze zmianami
klimatycznymi i OZE

- wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne
technologii niskoemisyjnych
- wysokie koszty ogrzewania ekologicznymi
nośnikami energii
- wzrost emisji gazów związany ze wzrostem
natężenia ruchu komunikacyjnego
- niska świadomość ekologiczna społeczeństwa
w zakresie zmian klimatu i skutków niskiej emisji

7.1.3.

ZAGROŻENIA

Do głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Będzina zaliczyć można:


źródła energetyczne i przemysłowe,



niską emisję (emisja pyłów i gazów ze spalania energetycznego paliw oraz emisja ze środków
transportu).

Źródła energetyczne i przemysłowe
Do największych emitorów zanieczyszczeń do atmosfery, ze źródeł energetycznych i przemysłowych na
terenie miasta Będzina można zaliczyć:


TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie, ul. Pokoju 14,



Elektrociepłownia „Będzin” S.A., ul. Małobądzka 141,



Kreisel Technika Budowlana Sp. z o.o. - Oddział Będzin, ul. Bory,



Fabryka Przewodów Energetycznych S.A., ul. Sielecka 1.

Na stan atmosfery w Będzinie ma również wpływ emisja zanieczyszczeń spoza granic miasta.
W pobliżu Będzina znajdują się m.in.:


elektrociepłownie w Dąbrowie Górniczej, Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o.,



elektrociepłownia w Chorzowie, Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO” Sp. z o.o.,



elektrociepłownia w Katowicach, Zakład Wytwarzania Katowice,

40 | S t r o n a

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Będzina na lata 2018-2020 z perspektywą do roku 2024


elektrownia w Jaworznie, TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Jaworzno
III w Jaworznie,



kombinat metalurgiczny w Dąbrowie Górniczej, ArcelorMittal Poland oddział Dąbrowa Górnicza.

Wszystkie te zakłady niewątpliwie mają także wpływ na stan atmosfery w mieście.
Niska emisja (emisja pyłów i gazów ze spalania energetycznego paliw)
Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza w gospodarce komunalnej są procesy spalania paliw
dla potrzeb ogrzewania budynków oraz produkcji ciepłej wody użytkowej. Na terenie miasta Będzina
zlokalizowanych jest kilka kotłowni lokalnych, które wykorzystują jako nośniki energii: węgiel, gaz ziemny,
olej opałowy. W zabudowie jednorodzinnej do ogrzewania wykorzystuje się głównie kotły węglowe, które
są głównym źródłem niskiej emisji.
Komunikacyjne źródła zanieczyszczeń (emisja ze źródeł liniowych i powierzchniowych)
Ruch komunikacyjny na terenie miasta Będzina jest również źródłem emisji zanieczyszczeń. Na wielkość
emisji z transportu drogowego (komunikacji) ma wpływ ilość i rodzaj poruszających się pojazdów, ich
stan techniczny oraz rodzaj i stan nawierzchni dróg, izolacja ich przez ekrany od zabudowy mieszkalnej.
W wyniku transportu wytwarzane są m.in. takie zanieczyszczenia jak: pyły (z opon, nawierzchni, klocki
hamulcowe), tlenki azotu, tlenek węgla, węglowodory.
Całkowita długość gminnych dróg publicznych na terenie miasta Będzina wynosi 92,45 km. Równocześnie
w strukturze ciągów komunikacji kołowej w mieście, dominowały drogi o nawierzchni twardej ulepszonej
(bitumicznej i betonowej), które stanowiły 97,9% łącznej długości dróg o nawierzchni twardej oraz 92,5%
ogólnej długości wszystkich dróg zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Będzina. Drogi
gminne na terenie miasta posiadają znaczne rezerwy przepustowości, a ruch poza sporadycznymi,
krótkotrwałymi sytuacjami, jest umiarkowany.

7.2. ZAGROŻENIA HAŁASEM
7.2.1. STAN WYJŚCIOWY
Kryteria dopuszczalności hałasu drogowego określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).
Zgodnie z definicją określoną w ustawie Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2018 poz. 799 ze zm.),
hałas to dźwięki o częstotliwości od 16 do 16 000 Hz. Hałas jest jednym z poważniejszych zagrożeń
wpływających na stan zdrowia człowieka i jego otoczenia. Nadmierny hałas może wywoływać
niekorzystne zmiany w organizmie człowieka, m.in. zaburzenia snu i wypoczynku, wpływa niekorzystnie
na układ nerwowy, utrudnia pracę i naukę, zwiększa podatność na choroby psychiczne.
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W związku ze stwierdzoną uciążliwością akustyczną hałasów komunikacyjnych Państwowy Zakład
Higieny opracował skalę subiektywnej uciążliwości zewnętrznych tego rodzaju hałasów. Zgodnie
z dokonaną klasyfikacją uciążliwość hałasów komunikacyjnych zależy od wartości poziomu
równoważnego LAeq i wynosi odpowiednio:


mała uciążliwość LAeq< 52 dB,



średnia uciążliwość 52 dB<LAeq< 62 dB,



duża uciążliwość 63 dB<LAeq< 70 dB,



bardzo duża uciążliwość LAeq> 70 dB.

Źródła hałasu możemy podzielić w następujący sposób:


komunikacyjne,



przemysłowe i rolnicze,



pozostałe.

Hałas komunikacyjny
Hałas komunikacyjny ma dominujący wpływ na klimat akustyczny środowiska. Czynniki wpływające
na poziom hałasu komunikacyjnego to: natężenie i płynność ruchu, udział pojazdów ciężarowych
w strumieniu pojazdów, prędkość strumienia pojazdów, położenie dróg oraz rodzaj nawierzchni,
ukształtowanie terenu, przez który przebiega trasa komunikacyjna, charakter obudowy trasy i rodzaj
sąsiadującej z trasą zabudowy. Hałas ten koncentruje się wzdłuż szlaków komunikacyjnych, ma więc
charakter liniowy.
Dla hałasu drogowego, dopuszczalne wartości poziomów hałasu wynoszą w porze dziennej –
w zależności od funkcji terenu – od 50 do 65 dB, w porze nocnej 45 do 56 dB.
W ostatnich latach Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach nie prowadził
pomiarów dotyczących poziomu hałasu na terenie miasta Będzina.
Klimat akustyczny miasta Będzin kształtuje głównie komunikacja drogowa. Najistotniejszym źródłem
emisji hałasu jest komunikacja samochodowa, głównie na drogach krajowych nr 86, 94, drogach
wojewódzkich i w znacznie mniejszym stopniu na drogach powiatowych i lokalnych. Z uwagi na
wzrastającą liczbę pojazdów i zwiększające się natężenie ich ruchu można przyjąć, iż na terenie miasta
utrzymuje się tendencja wzrostowa natężenia hałasu związanego z ruchem kołowym.
Warunki akustyczne, jakie występują na terenie miasta Będzina zasadniczo są charakterystyczne dla miast
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Przekroczenia dopuszczalnych wartości występują szczególnie
w przypadku terenów przylegających dróg.
Dodatkowo ruch samochodowy jest źródłem wibracji, odczuwalnych w budynkach w bezpośrednim
sąsiedztwie drogi. W porze dziennej przeważa ruch samochodów osobowych, natomiast w porze nocnej
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udział samochodów ciężarowych. W związku z tym mieszkańcy miasta przez cała dobę narażeni są na
działanie hałasu.
W 2015 r. przeprowadzono pomiary dróg krajowych i wojewódzkich Generalnego Pomiaru Ruchu
Drogowego. Generalny pomiar ruchu posłużyć może pośrednio do oceny narażenia na hałas ze źródeł
komunikacyjnych na danym obszarze. Pomiary przeprowadzane są co 5 lat. W poniższej tabeli
przedstawiono informacje na temat zbadanego ruchu kołowego. Pomiary te mogą w sposób pośredni
przybliżyć oddziaływanie hałasu na teren miasta.
Tabela 8. Średni dobowy ruch pojazdów na terenie dróg tranzytowych przebiegających przez teren miasta Będzina.
Średni dobowy ruch pojazdów [poj./doba]
Nr drogi

Nazwa punktu
pomiarowego
Motocykle

Sam. Osob.
/mikrobusy

Lekkie sam.
ciężarowe

Sam.
Ciężarowe
z przyczepą

Sam.
Ciężaro
we bez
przycze
py

Autobusy

SDRR
1poj.
silnik.
ogółem

DK 86

GRODKÓWBĘDZIN

109

30658

2850

3050

947

133

37750

DK 94

CZELADŹBĘDZIN

66

12666

1103

697

409

137

15088

DW 910

BĘDZIN /DK
86/-BĘDZIN
/UL. ZAWALE/
przejście
podziemne

80

17838

1464

223

273

347

19931

Źródło: www.gddkia.gov.pl

Z powyższej tabeli można wywnioskować iż największy hałas komunikacyjny jest generowany przez drogę
krajową nr 86, przebiegającą przez teren miasta. Udział pojazdów ciężkich przebiegających przez drogę
wynosi 17,4%.
Dla miasta Będzina została wykonana mapa akustyczna, która została przedstawiona na poniższym
rysunku.

1

Średni dobowy ruch roczny ogółem
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Rysunek 4. Mapa akustyczna miasta Będzina.
Źródło: geo.powiat.bedzin.pl/map

Hałas przemysłowy
Hałas przemysłowy obejmuje zarówno dźwięki emitowane przez różnego rodzaju maszyny i urządzenia,
a także części procesów technologicznych, jak i instalacje oraz wyposażenie małych zakładów
rzemieślniczych i usługowych. Do zakładów instalacyjnych zalicza się także dźwięki emitowane przez
urządzenia obiektów handlowych, a także nagłaśniające w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych.
Uciążliwość hałasu przemysłowego zależy od:


ilości źródeł powstawania,



czasu pracy tych urządzeń/zakładów,



stopnia wytłumienia,



wartości normatywnej dopuszczalnego poziomu hałasu na danych terenie zakładu.

Na hałas przemysłowy składają się wszelkie źródła dźwięku znajdujące się na terenie zakładu.
Rozróżniamy:


ilości źródeł powstawania,



czasu pracy tych urządzeń/zakładów,
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stopnia wytłumienia,



wartości normatywnej dopuszczalnego poziomu hałasu na danych terenie.

Na hałas przemysłowy składają się wszelkie źródła dźwięku znajdujące się na terenie zakładu.
Rozróżniamy:


hałas punktowy – źródła hałasu znajdują się na zewnątrz budynków, są to np. wentylatory,
sprężarki i inne urządzenia umieszczone na otwartej przestrzeni,



hałas wtórny – źródła hałasu znajdują się wewnątrz budynków (np. produkcyjnych) gdzie hałas
emitowany przez maszyny i urządzenia dostaje się do środowiska przez ściany, strop, drzwi
i okna,



hałas dodatkowy – źródła hałasu znajdują się na zewnątrz budynków i są spowodowane przez
obsługę transportową zakładów (transport kołowy) oraz prace dorywcze wykonywane poza
budynkami zakładów (np. remonty).

Na terenie miasta funkcjonują firmy, warsztaty, podmioty gospodarcze, jednostki handlu detalicznego,
osoby fizyczne, których działalność kształtuje klimat akustyczny terenów bezpośrednio z nimi
sąsiadujących.
Dla największych źródeł emisji hałasu przemysłowego na terenie Będzina należą m.in. następujące
zakłady:


TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza – ograniczenie hałasu wytwarzanego
przez zakład odbywa się poprzez wykorzystanie tłumników przepływowych czerpni i wyrzutni
powietrza w budynku sprężarek, obudów dźwiękochłonnych okien i bram budynków
maszynowni.



Elektrociepłownia Będzin S.A.

7.2.2.

ANALIZA SWOT
ZAGROŻENIA HAŁASEM
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

- bieżące remonty dróg

- brak monitoringu poziomu hałasu
komunikacyjnego na terenie miasta w ostatnich
latach
- drogi tranzytowe przebiegające przez teren
miasta
- zły stan dróg

SZANSE

ZAGROŻENIA
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- uwzględnianie problemów związanych z
hałasem w planach zagospodarowania
przestrzennego
- konieczność prowadzenia ocen oddziaływania
inwestycji na środowisko i monitoringu środowiska
w zakresie zagrożenia hałasem
- dostępność zabezpieczeń akustycznych dla
budynków (np. dźwiękoszczelne okna)

7.2.3.

- rosnąca liczba pojazdów na drogach
- brak przeprowadzanych remontów dróg

ZAGROŻENIA

Głównym czynnikiem wpływającym na stan klimatu akustycznego na terenie miasta jest hałas
komunikacyjny. Szczególnie uciążliwy klimat akustyczny występuje na obszarach zlokalizowanych wzdłuż
dróg o sporym natężeniu ruchu (drogach krajowych i wojewódzkich). Źródło hałasu stanowią również
drogi gminne i powiatowe. Na terenie Będzina największy hałas emitowany jest przez komunikację
samochodową na ul. Czeladzkiej, Al. Kołłątaja i ul. Małobądzkiej. Dodatkowo komunikacyjnymi źródłami
hałasu są linie kolejowe, najbardziej narażone na hałas pochodzący z tego źródła są pojedyncze domy
przy ul. Sieleckiej. Komunikacja tramwajowa jest największym źródłem hałasu na Al. Kołłątaja i ul.
Małobądzkiej. W niewielkim stopniu na klimat akustyczny na terenie Będzina ma także ruch lotniczy
(lotnisko w Pyrzowicach).
Innymi źródłami hałasu są zakłady przemysłowe, w których prowadzone są procesy technologiczne.
Poziom hałasu kształtowany jest indywidualnie w przypadku każdego obiektu i zależy od rodzajów
maszyn i urządzeń w nim stosowanych. Uciążliwość emitowanego hałasu zależy także od specyfiki
urbanistycznej sąsiadujących z zakładami terenów. Uciążliwość akustyczną powodują również obiekty
o charakterze usługowym i handlowym (markety, składy złomu, punkty kruszenia gruzu, stacje
benzynowe, działalność rozrywkowa), które powstają w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Często
w takich przypadkach nawet niewielkie poziomy emitowanego hałasu mogą powodować uciążliwość dla
mieszkańców terenów sąsiednich.

7.3. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
7.3.1. STAN WYJŚCIOWY
Pola elektromagnetyczne występujące w środowisku mogą negatywnie oddziaływać na
poszczególne jego elementy, w tym na organizmy żywe. Właściwości pola, a więc i jego oddziaływanie
na otoczenie, zmieniają się w zależności od częstotliwości pola, w związku z tym wyróżnia się
promieniowanie jonizujące (promienie X, gamma, ultrafiolet) lub niejonizujące (promieniowanie
widzialne, podczerwień, radiofale, promieniowanie do urządzeń elektrycznych linii przesyłowych).
Promieniowanie jonizujące nie stanowi zagrożenia w gminie, poza niewielkim promieniowaniem
naturalnym.
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Do źródeł promieniowania niejonizującego zaliczyć można:
•

elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia,

•

stacje elektroenergetyczne,

•

stacje radiowe i telewizyjne,

•

łączność radiowa, radiotelefony, telefonia komórkowa i inne urządzenia powszechnego użytku,
np. kuchenki mikrofalowe,

•

stacje radiolokacji i radionawigacji.

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych może mieć negatywy wpływ na życie człowieka
i przebieg różnych procesów życiowych. Wystąpić mogą m.in. zaburzenia funkcji ośrodkowego układu
nerwowego, układu rozrodczego, hormonalnego i krwionośnego oraz narządów słuchu i wzroku.
Obecność pól elektromagnetycznych może mieć również niekorzystny wpływ na rośliny i zwierzęta:
u roślin – opóźniony wzrost i zmiany w budowie zewnętrznej, u zwierząt – zaburzenia neurologiczne,
zakłócenia wzrostu, żywotności i płodności.
Ograniczenia lub sposoby korzystania z obszarów położonych bezpośrednio pod liniami
elektromagnetycznymi oraz w ich sąsiedztwie powinny być zapisane w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.
Ochrona

przed

polami

elektromagnetycznymi

polega

na

utrzymaniu

poziomów

pól

elektromagnetycznych poniżej poziomów dopuszczalnych lub na tych poziomach oraz poprzez
zmniejszenie poziomów tych pól do wartości dopuszczalnych jeśli zostały przekroczone.
Szczegółowe zasady ochrony przed polami elektromagnetycznymi występującymi w otoczeniu linii
elektroenergetycznych zostały zapisane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października
2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883).
Na terenie Będzina istnieje szereg źródeł promieniowania elektromagnetycznego pochodzącego
z urządzeń i instalacji energetycznych. Rozbudowany układ elektroenergetyczny tworzą:


Oddział Elektrownia "Łagisza" TAURON Wytwarzanie S.A. w Będzinie;



Elektrociepłownia "Będzin" S.A.;



stacja węzłowa 220/110 kV;



Główne Punkty Zasilania GPZ 110/30/20/6 kV, 110/20/6 kV,110/6 kV;



stacje 30 kV;



stacje transformatorowe 6/0,4 kV i 20/0,4 kV;



linie napowietrzne 220, 110, 30, 6 kV;



linie kablowe 6 i 20 kV 11;



Stacje bazowe telefonii komórkowej.
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Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie miasta Będzina została przedstawiona
na poniższym rysunku.

Rysunek 5. Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie miasta Będzina.
Źródło: www.btsearch.pl
Tabela 9. Charakterystyka stacji bazowych na terenie miasta Będzina.
Lp.

Gmina

1

Będzin

Adres

Operator

ul. Orkana 2 - maszt na budynku firmy Drexpol

Play

ul. Bursztynowa 2b - warsztat samochodowy Drek-Pol
sp. z o.o.
ul. Świerczewskiego 83 - Stacja Kontroli Pojazdów
AUTO-KOMPLEX

2

Będzin

Plus

3

Będzin

4

Będzin

ul. Wolności 4 - szkoła

T-Mobile

5

Będzin

ul. Wolności 4 - Miejski Zespół Szkół nr 1

Play

6

Będzin

ul. Piastowska 29 - blok (4 p.)

Play

Play

7

Będzin

ul. Potockiego 2 - szpital

T-Mobile

8

Będzin

ul. Broniewskiego 12 - budynek szkoły

Play

9

Będzin

ul. 9 Maja 7a - blok (12 p.)

Plus
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10

Będzin

ul. 9 Maja 11 - dach bloku mieszkalnego 12p.

T-Mobile

11

Będzin

ul. Piłsudskiego 85 - budynek (4 p.)

Play

12

Będzin

ul. Rewolucjonistów 7 - maszt na osiedlu koło M1

Play

13

Będzin

ul. Rewolucjonistów 7 - biała wieża telekomunikacyjna

T-Mobile

14

Będzin

ul. Małachowskiego 7 - budynek handlowo-usługowy

T-Mobile

15

Będzin

ul. Małachowskiego 7

Plus

16

Będzin

ul. Kopernika 2

Play

17

Będzin

ul. Promyka 32

Plus

18

Będzin

ul. Sielecka 1 - komin stalowy

T-Mobile

19

Będzin

ul. Kościuszki 92 - maszt

T-Mobile

20

Będzin

ul. Żeromskiego - maszt PTK Centertel

T-Mobile

21

Będzin

ul. Szkolna 3 - szkoła

T-Mobile

22

Będzin

ul. 11 Listopada 11 - maszt na budynku mieszkalnym

Plus

23

Będzin

ul. 11. Listopada 7 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

T-Mobile

24

Będzin

ul. Paryska 50 - budynek

Play

25

Będzin

al. Kołłątaja 101 - kościół

T-Mobile

26

Będzin

ul. Przyjaźni 1 - na bloku mieszkalnym 10p.

T-Mobile

27

Będzin

ul. 35-lecia PRL 2 - blok (10 p.)

Play

28

Będzin

ul. Krakowska 110 - maszt własny

T-Mobile

29

Będzin

ul. Siemońska 4 - maszt na budynku

Play

30

Będzin

ul. Siemońska 4 - dach bloku mieszkalnego

Plus

31

Będzin

ul. Kolejowa 26 - dach bloku mieszkalnego

T-Mobile

32

Będzin

ul. Siemońska 25 - maszt własny przy torach kolejowych

Plus

Źródło: www.btsearch.pl (dane na 31.12.2017 r.)

Ostatnie pomiary na terenie Miasta Będzina przeprowadzane były w roku 2015. Wyniki pomiarów
na terenie Będzina i innych miast województwa śląskiego powyżej 50 tyś. mieszkańców, przedstawiono
w poniższej tabeli.
Tabela 10. Wyniki pomiarów monitoringowych wykonanych w 2015 roku z uwzględnieniem miasta Będzina.

Źródło: WIOŚ, Katowice.
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Na terenie miasta średnie natężenie promieniowania elektromagnetycznego wynosiło 0,29 [V/m]
przy średniej dla miast powyżej 50 tyś. mieszkańców na poziomie 0,50 [V/m], przy dopuszczalnej wartości
7,0 [V/m].
Pomiary wykonane przez WIOŚ w Katowicach w ostatnich latach nie wykazały przekroczeń
poziomów dopuszczalnych pól elektromagnetycznych w żadnym punkcie na terenie województwa
śląskiego.
W związku z powyższym na terenie miasta Będzina brak jest realnego zagrożenia nadmiernym
poziomem pól elektromagnetycznych.

7.3.2.

ANALIZA SWOT
POLE ELEKTROMAGNETYCZNE
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

- brak przekroczeń natężeń pól
elektromagnetycznych

- istniejące źródła promieniowania
elektromagnetycznego

SZANSE

ZAGROŻENIA

- utrzymanie wartości natężenia pola
elektromagnetycznego na terenie miasta na
stałym poziomie

- wzrost natężeń pól elektromagnetycznych

7.4. GOSPODAROWANIE WODAMI
7.4.1. STAN WYJŚCIOWY
7.4.1.1. WODY POWIERZCHNIOWE
Sieć hydrograficzna na terenie miasta Będzina jest bardzo uboga i silnie przekształcona pod
wpływem działalności człowieka. Głównym ciekiem naturalnym przepływającym przez jego obszar jest
Przemsza należąca do zlewni rzeki Wisły. Prawobrzeżnym dopływem Przemszy jest potok Psarski, zaś
lewobrzeżnym potok Pogoria. Poza tymi dwoma dopływami brak jest innych znaczących dopływów na
terenie miasta. W zachodniej części występują tylko niewielkie fragmenty potoku Wielonka i Brynica.
W granicach miasta niewiele jest także mniejszych cieków i rowów melioracyjnych. Nieliczne znajdują się
w dolinie Przemszy w rejonie Borów, w dolinie potoku Psarskiego oraz w dolinie tzw. Potoku
Brzozowskiego. Występujące dawniej cieki takie jak potok Łagiski, potok Brzozowicki i potok Gzichowski
w wyniku znacznej urbanizacji terenu uległy przekształceniu. Funkcja potoku Brzozowieckiego
i Gzichowskiego w dolnych częściach została przejęta przez kanalizację deszczową. Przemsza na całej
swej długości jest uregulowana.
W granicach miasta Będzin występują następujące Jednolite Części Wód Powierzchniowych:


Pogoria RW20000212589,
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Psarka RW2000521256,



Wielonka RW20005212678,



Przemsza od zbiornika Przeczyce do ujścia Białej Przemszy RW2000821279,



Brynica od zb. Kozłowa Góra do ujścia RW2000921269.

Jakość wód powierzchniowych płynących na terenie Będzina jest badana w ramach monitoringu
regionalnego

wód

powierzchniowych.

Na

terenie

Powiatu

Będzińskiego,

na

rzekach

i potokach znajduje się 11 punktów pomiarowych, z czego bezpośrednio na terenie Będzina zlokalizowane
są 3 punkty pomiarowe. Pozaklasowość wód powierzchniowych związana jest głownie z wysokim
stężeniem substancji biogennych.
W poniższej tabeli przedstawiono ocenę jednolitych części wód powierzchniowych płynących
znajdujących się na terenie miasta Będzina.

Nazwa i kod JCWP

Tabela 11. Ocena JCWP na terenie miasta Będzina w roku 2017 r.
Klasa
Klasa
Klasa
Stan/
elementów
elementów
Stan
elementów
Potencjał
biologiczn hydromorfol
fizykoche
chemiczny
ekologiczny
ogicznych
ych
micznych

Stan

Psarka RW2000521256

IV

II

-

SŁABY

-

ZŁY

Wielonka
RW20005212678

IV

I

-

SŁABY

PONIŻEJ
DOBREGO

ZŁY

Przemsza od zbiornika
Przeczyce do ujścia
Białej Przemszy
RW2000821279

III

II

PPD

UMIARKOWAN
Y

PONIŻEJ
DOBREGO

ZŁY

Brynica od zb.
Kozłowa Góra do
ujścia RW2000921269

IV

II

PPD

SŁABY

-

ZŁY

Źródło: WIOŚ, Katowice.

Stan jednolitych części wód przepływających przez teren miasta Będzina oceniono jako zły.
Wyznaczone cele środowiskowe dla JCWP znajdujących się na terenie miasta przedstawiono w poniższej
tabeli.
Tabela 12. Wyznaczone cele środowiskowe dla JCWP na terenie miasta Będzina.
Nazwa i kod JCWP

Cel środowiskowy

Ryzyko nieosiągnięcia
celów środowiskowych

Psarka RW2000521256

dobry stan ekologiczny,
dobry stan chemiczny

Zagrożona

Wielonka RW20005212678

dobry stan ekologiczny,
dobry stan chemiczny

Zagrożona

Przemsza od zbiornika Przeczyce do ujścia Białej
Przemszy RW2000821279

dobry stan ekologiczny,
dobry stan chemiczny

Zagrożona

Brynica od zb. Kozłowa Góra do ujścia
RW2000921269

dobry stan ekologiczny,
dobry stan chemiczny

Zagrożona

Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.
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Zagrożenie powodziowe
Na podstawie wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla województwa śląskiego wyznaczone
zostały obszary miasta Będzina narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz takie, na których
wystąpienie powodzi jest prawdopodobne. Aby zapewnić bezpieczeństwo trzeba również przygotować
działania miasta w czasie sytuacji nadzwyczajnych. Planowaniem i realizacją zajmują się tworzone
w mieście zespoły zadaniowe i komisje problemowe, Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego
z działającym całodobowo Ośrodkiem Dyspozycyjnym Prezydenta.
Największe zagrożenie powodziowe stwarza przepływająca przez centrum miasta rzeka Przemsza,
która jest dopływem górnej Wisły.

Rysunek 6. Zagrożenie powodziowe na terenie miasta Będzina.
Źródło: http://mapy.isok.gov.pl/imap/
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7.4.1.2.

WODY PODZIEMNE

Obszar miasta Będzina położony jest w zasięgu dwóch Głównych Zbiorników Podziemnych: GZWP
329 – „Bytom” i GZWP 456 – „Będzin” (Czeladź).


GZWP 329 „Bytom” jest zbiornikiem triasowym, w którym głównymi poziomami wodonośnymi
są poziomy wapienia i retu rozdzielone marglistymi utworami dolnej części warstw gogolińskich.
Na skutek redukcji miąższości oraz sztucznie wywołanych połączeń hydraulicznych, warstwy te
utraciły swój izolacyjny charakter i traktuje się je jako jeden kompleks wodonośny zwany seria
węglanową triasu. Kolektorem wód są tutaj wapienie i zdolomityzowane wapienie
z przewarstwieniami margli. Poziom jest zasilany bezpośrednio opadami oraz pośrednio poprzez
przesiąkanie z innych warstw. Stwierdzono, że część wód triasowych z południowego obszaru
przesiąka do wychodni pokładów karbonu (obszar ujęcia – szyb „Paweł).GZWP 456 „Będzin” jest



w utworach karbonu. Poszczególne poziomy są odizolowane od siebie warstwami
nieprzepuszczalnych iłowców i prowadzą głównie wody pod ciśnieniem. Utwory karbońskie
charakteryzują podwyższone wartości chlorków, siarczanów, żelaza i manganu.

Miasto Będzin występuje w obrębie Jednolitych Części Wód Podziemnych nr 111 i 112 (na podstawie
nowego podziału obszaru Polski na 172 części wód podziemnych).
Tabela 13. Charakterystyka JCWPd nr 111.

Powierzchnia

497,1

Dorzecze

Wisły

Liczba pięter wodonośnych

3
Źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna.

Rysunek 7. Lokalizacja JCWPd nr 111.
Źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna.
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Tabela 14. Charakterystyka JCWPd nr 112.

Powierzchnia

558,9

Dorzecze

Wisły

Liczba pięter wodonośnych

3

Źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna.

Rysunek 8. Lokalizacja JCWPd nr 112.
Źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna.

Na szczeblu krajowym monitoringiem wód podziemnych zajmuje się GIOŚ, natomiast na szczeblu
regionalnym WIOŚ, uzupełniając pomiary prowadzone w skali kraju.
Podstawę oceny stanowi rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie
kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 85).
Klasyfikacja elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych obejmuje pięć klas jakości wód
podziemnych:


Klasa I – wody bardzo dobrej jakości, w których:

a) wartości elementów fizykochemicznych są kształtowane wyłącznie w efekcie naturalnych procesów
zachodzących w wodach podziemnych i mieszczą się w zakresie wartości stężeń charakterystycznych dla
badanych wód podziemnych (tła hydrogeochemicznego),
b) wartości elementów fizykochemicznych nie wskazują na wpływ działalności człowieka.


Klasa II – wody dobrej jakości, w których:
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a) wartości niektórych elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów
zachodzących w wodach podziemnych,
b) wartości elementów fizykochemicznych nie wskazują na wpływ działalności człowieka albo jest to
wpływ bardzo słaby.


Klasa III – wody zadowalającej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych są
podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych lub
słabego wpływu działalności człowieka.



Klasa IV – wody niezadowalającej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych są
podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych oraz
wyraźnego wpływu działalności człowieka.



Klasa V – wody złej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych potwierdzają
znaczący wpływ działalności człowieka.

W poniższej tabeli przedstawiono wyniki pomiarów jednolitej części wód podziemnych na terenie
miasta Będzina.
Tabela 15. Ocena jednolitych części wód podziemnych na terenie miasta Będzina.
Status JCWPd

Cel środowiskowy

Ryzyko
nieosiągnięcia
celów
środowiskowych

Nr JCWPd

Stan chemiczny

Stan
ilościowy

111

SŁABY

SŁABY

SŁABY

dobry stan chemiczny,
dobry stan ilościowy

Zagrożona

112

DOBRY

DOBRY

DOBRY

dobry stan chemiczny,
dobry stan ilościowy

Zagrożona

Źródło: WIOŚ, Katowice.

7.4.2.

ANALIZA SWOT
GOSPODAROWANIE WODAMI
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

- zasoby wód podziemnych

- zły stan wód powierzchniowych na terenie
miasta
- zagrożenie nieosiągnięciem celów
środowiskowych przez JCWP i JCWPd na
terenie miasta
- wpływ eksploatacji górniczej kopalń węgla
kamiennego na stosunki wodne

SZANSE

ZAGROŻENIA

- regulacje ogólnokrajowe i międzynarodowe
zobowiązujące do podniesienia jakości środowiska
- edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie
ochrony jakości wód i racjonalnego korzystania
z zasobów wodnych

- niebezpieczeństwo obniżenia poziomu wód
i zakłócenia stosunków hydrologicznych
- zagrożenie powodziowe

55 | S t r o n a

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Będzina na lata 2018-2020 z perspektywą do roku 2024

7.4.3.

ZAGROŻENIA

Wody występujące w przyrodzie są narażone na negatywne oddziaływanie człowieka w wyniku
którego może pogarszać się ich stan ilościowy i jakościowy. Zanieczyszczenie wód to powszechne
zjawisko, a jego główną przyczyną jest występowanie w wodach różnego rodzaju substancji, które mogą
pochodzić ze źródeł naturalnych lub sztucznych. Wody powierzchniowe są szczególnie narażone na
zanieczyszczenia, wody podziemne są zagrożone skażaniem w mniejszym stopniu.
Wśród sztucznych źródeł zanieczyszczeń można wyróżnić źródła punktowe, powierzchniowe i liniowe.


Źródła punktowe to przede wszystkim oczyszczalnie ścieków komunalnych, przemysłowych,
składowiska odpadów. Największy wpływ na jakość wód powierzchniowych ma emisja
zanieczyszczeń pochodząca z sektora komunalnego. Ścieki komunalne wnoszą w zależności od
stopnia zanieczyszczenia różne ładunki substancji biogennych, które są przyczyną eutrofizacji
wód.



Powierzchniowe

źródła

zanieczyszczeń

to

zanieczyszczenia

spłukiwane

opadami

atmosferycznymi z terenów zurbanizowanych nieposiadających systemów kanalizacyjnych oraz
z obszarów rolnych i leśnych.


Zanieczyszczenia liniowe to zanieczyszczenia pochodzenia komunikacyjnego, wytwarzane przez
środki transportu i spłukiwane z powierzchni dróg lub torfowisk oraz pochodzące z rurociągów,
gazociągów, kanałów ściekowych, osadowych.

Wody powierzchniowe prowadzone przez rzeki oraz potoki przepływające przez obszar Będzina są
wodami pozaklasowymi, co oznacza, że nie mieszczą się one w żadnej z trzech istniejących klas czystości.
Cieki wodne na terenie miasta są silnie zanieczyszczone, zwłaszcza pod względem bakteriologicznym.
Wody powierzchniowe w granicach Będzina wykazują wysokie stężenie substancji biogennych (związków
azotu i fosforu), będących główną przyczyną ich eutrofizacji, tj. nadmiernego użyźnienia. Wśród głównych
przyczyn zanieczyszczenia rzek i potoków na obszarze miasta, należy wymienić bezpośrednie
zrzutowanie ścieków komunalnych i przemysłowych, a także niewłaściwe składowanie odpadów (w tym
występowanie tzw. dzikich wysypisk śmieci). Ponadto znaczny wpływ na stan czystości wód w Będzinie
wywierają ścieki deszczowe spływające z dróg, placów składowych i stacji paliw, jak również
zanieczyszczenia spływające z pól uprawnych, związane ze stosowaniem nawozów sztucznych. Niemniej
jednak wypada odnotować, iż duża cześć nieczystości niesionych przez rzeki oraz potoki przepływające
przez Będzin, ma swoje źródło poza granicami miasta. Równocześnie trzeba podkreślić, iż wody
podziemne występujące na obszarze Będzina są silnie narażone na zanieczyszczenia przesiąkające wraz
z wodami opadowymi.
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Wpływ eksploatacji górniczej kopalń węgla kamiennego na stosunki wodne na terenie Miasta Będzina
Teren miasta znajduje się pod wpływem zakończonej eksploatacji górniczej, Działały tu kopalnie węgla
kamiennego: KWK „Grodziec” i KWK „Paryż”.
Prowadzona eksploatacja górnicza węgla kamiennego spowodowała znaczące zmiany w środowisku,
w tym stosunków wodnych. W wyniku drenującego oddziaływania eksploatacji na górotwór karboński
został najpierw niemal całkowicie osuszony z wody, która była wypompowywana do cieków
powierzchniowych, a obecnie trwa jego zatapianie po zlikwidowaniu kopalń.
Zlikwidowane kopalnie odwadniane są wyłącznie przez pompownie głębinowe. Do odwadniania
wykorzystano szyby, w których zabudowane zostały pompy głębinowe, utrzymujące poziom odwadniania
poniżej rzędnej wyznaczonej w dokumentacji hydrogeologicznej.

7.5. GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA
Zaopatrzenie w wodę
Sieć wodociągowa na terenie miasta Będzina jest dobrze rozwinięta. Miasto jest zaopatrywane
w wodę głównie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie. MPWiK
posiada trzy własne ujęcia głębinowe wody, zlokalizowane na terenie miasta:


Ujęcie Małobądz B-1 zlokalizowane przy ul. Niemcewicza;



Ujęcie Małobądz B-2 zlokalizowane przy ul. Niemcewicza;



Ujęcie Rozkówka R-1 zlokalizowane przy ul. Piaskowej (Grodziec).
Łącznie z sieci wodociągowej na terenie miasta korzysta niemal 100% mieszkańców. Charakterystyka

sieci wodociągowej została przedstawiona w poniższej tabeli.
Tabela 16. Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie miasta Będzina (stan na 31.12.2017 r.).

Wskaźnik

Jednostka

Wartość

1

Długość czynnej sieci rozdzielczej

km

161,7

2

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych
i zbiorowego zamieszkania

szt.

6097

3

Woda dostarczona gospodarstwom domowym

dam3

1799,2

4

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej

osoba

57 499

5

% ludności korzystający z instalacji

%

99,9

6

Zużycie wody na jednego mieszkańca

m3

31,3

Lp.

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.
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MPWiK posiada 5 hydroforni wody zlokalizowanych na terenie Będzina. Są to:


Hydrofornia Grodziec, ul. Konopnickiej,



Hydrofornia Grodziec, ul. Chopina,



Hydrofornia Warpie, ul. Kielecka,



Hydrofornia Warpie, ul. Andersa,



Hydrofornia Syberka, ul. Skalskiego.

MPWiK posiada jedną pompownię wody zlokalizowaną na terenie miasta. Jest to pompownia wody przy
ul. Osiedlowej. Posiada również jeden Zbiornik Wody Pitnej Góra Zamkowa służący do zaopatrzenia
w wodę budynków zlokalizowanych w centrum miasta i dzielnicy Ksawery.

Sieć kanalizacyjna
Istniejący system kanalizacji na terenie miasta Będzina to system kanalizacji mieszanej. Część
Starego Miasta oraz dzielnica Grodziec posiadają system kanalizacji ogólnospławnej, natomiast
nowopowstałe osiedla posiadają kanalizację rozdzielczą.
W roku 2016 długość czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta wynosiła 110,8 km.
Charakterystykę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 17. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Będzina (stan na 31.12.2016 r.).

Lp.

Wskaźnik

Jednostka

Wartość

1

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej

km

110,8

2

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych
i zbiorowego zamieszkania

szt.

4826

3

Ścieki odprowadzone

dam3

1796,0

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

osoba

50 042

% ludności korzystający z instalacji

%

86,9

4
5

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.

Obecnie z sieci kanalizacyjnej korzysta 86,9 % mieszkańców.
MPWiK Sp. z o.o. w Będzinie posiada 13 własnych przepompowni ścieków, są to:


Przepompownia ścieków Syberka ul. Rewolucjonistów,



Przepompownia ścieków Zamkowe ul. Świerczewskiego,



Przepompownia ścieków Ksawera ul. Siemońska,



Przepompownia ścieków Gzichów ul. Armii Krajowej,



Przepompownia ścieków przy ul. Ignacego Krasickiego,



Przepompownia ścieków ul. 15 Grudnia,



Przepompownia ścieków ul. Bory,



Przepompownia ścieków ul. Dąbrowska,
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Przepompownia ścieków ul. Rzemieślnicza,



Przepompownia ścieków ul. Modrzewiowa,



Przepompownia ścieków ul. Sportowa,



Przepompownia ścieków ul. Ignacego Krasickiego 14,



Przepompownia ścieków UM ul. 11 Listopada,



Przepompownia ścieków przy budynku MOPS, ul. 11 Listopada.

MPWiK w Będzinie obsługuje 6 przepompowni wód deszczowych na podstawie umowy z Urzędem
Miejskim. Są to:


Przepompownia wód deszczowych przy ul. Spokojnej,



Przepompownia wód deszczowych przy ul. Prostej,



Przepompownia wód deszczowych przy ul. Wiejskiej/Zielonej,



Przepompownia wód deszczowych przy ul. Kochanowskiego,



Przepompownia wód deszczowych przy ul. Ignacego Krasickiego,



Przepompownia wód deszczowych przy ul. Zagórskiej.

Ścieki nieobjęte systemem kanalizacyjnym i gromadzone w zbiornikach przydomowych wywożone
są taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków. W 2016 r. istniało na terenie miasta Będzina 1392
bezodpływowych zbiorników oraz 136 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
Systematyczne wdrażanie zobowiązań Polski w zakresie regulowanym przez Ramową Dyrektywę Wodną
(RDW) i Prawo wodne, powinno wkrótce przynieść efekty. Dyrektywa ta zakłada osiągnięcie dobrego
stanu wód powierzchniowych (stan ekologiczny i chemiczny).
KPOŚK stanowi wykaz aglomeracji, które muszą zostać wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej
i oczyszczalnie ścieków w terminach określonych w Programie.
Charakterystyka aglomeracji na terenie miasta Będzina przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 18. Charakterystyka aglomeracji na terenie miasta Będzina.
Nazwa

Gmina

aglomeracji

wiodąca

Będzin

Będzin

Dąbrowa

Dąbrowa

Górnicza

Górnicza

RLM wg
Gminy w aglomeracji

AKPOŚK
2017

Będzin, Sosnowiec

P2

43719

Dąbrowa Górnicza, Będzin

PP

124246

Źródło: Dane ze sprawozdania z KPOŚK za 20117 r.
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Oczyszczanie ścieków
W granicach administracyjnych Będzina zlokalizowane są dwie oczyszczalnie ścieków, a mianowicie
komunalna oczyszczalnia ścieków w Będzinie (jej administratorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie) oraz oczyszczalnia ścieków przy Elektrowni „Łagisza” (jej
administratorem jest Tauron Wytwarzanie S.A. – oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie).
Ponadto mieszkańcy miasta obsługiwani są przez oczyszczalnię ścieków w Wojkowicach (jej
administratorem jest samorząd gminy Wojkowice) oraz oczyszczalnię ścieków „Centrum” w Dąbrowie
Górniczej (jej administratorem jest Przedsiębiorstwo Wodociąg i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie
Górniczej). Miejska oczyszczalnia ścieków w Będzinie została oddana do eksploatacji w 1972 roku (w 1996
roku oddano do użytku część biologiczną). Jest to oczyszczalnia typu mechaniczno-biologicznego
z podwyższonym stopniem usuwania związków biogennych, co posiada duże znaczenie w kontekście
silnego zanieczyszczania lokalnych cieków wodnych pod względem bakteriologicznym.

7.5.1.

ANALIZA SWOT
GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

- oczyszczalnie ścieków
- stosunkowo wysoki stopień zwodociągowania
miasta

- niski stopień skanalizowania miasta

SZANSE

ZAGROŻENIA

- bieżąca modernizacja sieci wodociągowo –
kanalizacyjnej
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej

- nieprawidłowa gospodarka ściekami na
terenie miasta
- nieszczelne zbiorniki bezodpływowe

7.5.2.

ZAGROŻENIA

Istotnym problemem na terenie miasta Będzina jest brak pełnego skanalizowania co powoduje
występowanie zbiorników bezodpływowych, których częstą wadą jest nieszczelność i uwalnianie
szkodliwych związków do gruntu i wód gruntowych jak również do powietrza.

7.6. ZASOBY GEOLOGICZNE
7.6.1. STAN WYJŚCIOWY
7.6.1.1. RZEŹBA TERENU I BUDOWA GEOLOGICZNA
Miasto Będzin położone jest w północnej części niecki górnośląskiej, a częściowo na strukturach
paleozoicznych wyżyn środkowopolskich tzw. strefa krakowska. Niecka górnośląska jest wypełniona
osadami węglonośnymi, a jej zasięg pokrywa się z występowaniem zagłębia węglowego, jednego
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z największych w Europie. Zagłębie to powstało w erze paleozoicznej na przełomie dewonu i dolnego
karbonu. W podłożu serii skał osadowych występują skały krystaliczne, głównie metamorficzne.
Osady karbońskie tworzą główną serię węglonośną niecki górnośląskiej. Wykształcone są w postaci
iłowców, mułowców i piaskowców z przewarstwieniami zlepieńców oraz pokładami węgla.
Drugą, najbardziej istotną formacją skalną są utwory triasowe. Występują one w południowej,
środkowej i zachodniej części miasta Będzina. Na powierzchni budują szereg charakterystycznych wzgórz
o przebiegu północny – zachód – południowy - wschód, np. Góra Kijowa i Św. Doroty.

7.6.1.2.

SUROWCE MINERALNE

Na obszarze miasta Będzina znajdują się udokumentowane złoża węgla kamiennego oraz surowce
ilaste ceramiki budowalnej – skały ilaste, surowce ilaste do produkcji cementu jak również piaski
podsadzkowe.
Złoża węgla kamiennego zalegające na terenie Będzina zostały podzielone na obszary górnicze,
w których eksploatacje prowadziły kopalnie „Grodziec” i „Paryż”. Obecnie ze względu na trudną sytuację
górnictwa eksploatacja złoża została zaniechana.
Wykaz złóż na terenie miasta Będzina przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 19. Złoża kopalin na terenie miasta Będzina.
Złoża
Nazwa złoża

Kopalina

geologiczne
bilansowe

przemysłowe

Wydobycie w
roku 2016

Stan
zagospodarowania

Grodziec

WĘGLE KAMIENNE

34 430

-

-

eksploatacja złoża
zaniechana

Grodziec

SUROWCE ILASTE
D/P CEMENTU

1 750

-

-

Złoże rozpoznane
szczegółowo

Łagisza 10

SUROWCE ILASTE
CERAMIKI
BUDOWLANEJ

254

-

-

eksploatacja złoża
zaniechana

Paryż

WĘGLE KAMIENNE

-

-

-

eksploatacja złoża
zaniechana

Rozalia

WĘGLE KAMIENNE

51 361

-

-

eksploatacja złoża
zaniechana

Rozkówka

PIASKI
PODSADZKOWE

1 036

-

-

Złoże rozpoznane
szczegółowo

Saturn

WĘGLE KAMIENNE

61 074

-

-

eksploatacja złoża
zaniechana

Sosnowiec

WĘGLE KAMIENNE

33 970

-

-

eksploatacja złoża
zaniechana

Źródło: Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce (wg stanu na 31.12.2016 r.).
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7.6.2.

ANALIZA SWOT
ZASOBY GEOLOGICZNE
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

- złoża surowców na terenie miasta

- wyrobiska związane z eksploatacją kopalin
- tereny zdegradowane

SZANSE

ZAGROŻENIA

- przemyślane działanie i korzystanie z zasobów
geologicznych

- nielegalna eksploatacja kopalin
- tereny poeksploatacyjne
- postępująca degradacja powierzchni ziemi

7.6.3.

ZAGROŻENIA

Wieloletnia działalność przemysłu w Będzinie nie pozostała bez wpływu na stan środowiska. Jednym
z silnie przeobrażonych komponentów jest powierzchnia ziemi, która poddana była zarówno
zamierzonym przekształceniom towarzyszącym składowaniu odpadów i eksploatacji odkrywkowej, jak
również przekształceniom niezamierzonym, towarzyszącym eksploatacji podziemnej złóż węgla
kamiennego. Te ostatnie to osiadania terenu, którym może towarzyszyć powstanie zalewisk, a także
tereny płytkiej eksploatacji węgla, zagrożone nieciągłymi deformacjami powierzchni. Aktualnie wszystkie
tereny zaliczane niegdyś do zdegradowanych zostały poddane już rekultywacji.
Do problemów związanych z eksploatacją kopalin zaliczyć można nielegalne wydobycie surowców,
głównie kruszyw – bez posiadania stosownych koncesji, w sposób niezgodny ze sztuką i niegwarantujący
zepsucia złoża oraz naruszający zasady ochrony środowiska i przyrody.
Dodatkowo można zauważyć wyczerpywanie się zasobów nieodnawialnych na terenie miasta.

7.7. GLEBY
7.7.1. STAN WYJŚCIOWY
W poniższej tabeli przedstawiono strukturę użytkowania gruntów na terenie miasta Będzina.
Największy udział w całkowitym bilansie miasta mają użytki rolne, które stanowią 45,38 % bilansu miasta.
Ogólna powierzchnia miasta wynosi 3 737 ha.
Tabela 20. Struktura użytkowania gruntów na terenie miasta Będzina, (stan na 31.12.2014 r.).

Powierzchnia [ha]

% powierzchni
miasta

w tym grunty orne

1 686
1 314

45,12%
35,16%

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione

221

5,91%

Kierunek wykorzystania gruntu
Użytki rolne ogółem,
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Grunty pod wodami

40

1,07%

Grunty zabudowane i zurbanizowane

1 696

45,38%

Nieużytki

69

1,85%

Tereny różne

25

0,67%

Razem

3 737

100,00%

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.

Na obszarze Będzina występują gleby rędzinowe i brunatne, oraz w następnej kolejności gleby bielicowe
i mady. Na obszarze zabudowy miejskiej wystąpiło zjawisko całkowitej zmiany pierwotnych warunków
glebowych. Wpływ zanieczyszczeń, zwłaszcza przemysłowych dotyczy praktycznie całości gleb na terenie
miasta. Stan zanieczyszczeń gleb w Będzinie nie jest dokładnie rozpoznany tym nie mniej nawet bez
szczegółowych badań można założyć, że zanieczyszczenie to jest wysokie.
Gleby antropogeniczne stanowią wzrastający odsetek powierzchni miasta Będzina. Tworzą się one
z różnych pierwotnych typów gleb na skutek przeobrażeń wywołanych działalnością człowieka. Na
obszarze miasta Będzina występują gleby o negatywnym zniekształceniu głównie mechanicznym
i chemicznym, powstałe w wyniku działalności:


górnictwa,



przemysłu,



intensywnej zabudowy miejskiej.

Warunki glebowe w Będzinie są bardzo przeciętne, większość użytków rolnych wykazuje zakwaszenie,
przez co zwiększa się przyswajalność przez rośliny metali ciężkich zawartych w glebie. Wykaz stanu gleb
oraz zanieczyszczeń metalami ciężkimi gruntów wykazuje:


przekroczenia wartości dopuszczalnych: cynku, ołowiu i kadmu dla nieruchomości przy ul.
Paryskiej,



przekroczenia wartości dopuszczalnych: substancji ropopochodnych dla nieruchomości
w rejonie ul. Świerczewskiego.

7.7.2.

ANALIZA SWOT
GLEBY
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

-

- znaczny udział gleb antropogenicznych
- gleby zdegradowane na terenie miasta
- gleby kwaśne na terenie miasta

SZANSE

ZAGROŻENIA

- edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie
ochrony powierzchni ziemi

- degradacja gleb związana z działalnością
wydobywczą
- zanieczyszczenia gleb związane z transportem
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7.7.3.

ZAGROŻENIA

Jednym z głównych zagrożeń gleb na terenie miasta Będzina jest ich degradacja poprzez m.in.
ograniczanie powierzchni biologicznie czynnej i wylewającej się zabudowy miejskiej na tereny dotychczas
użytkowane rolniczo.
Wśród czynników pochodzenia antropogenicznego istotny wpływ na zanieczyszczenie gleb mają emisję
pyłów i gazów ze źródeł przemysłowych, energetycznych i motoryzacyjnych, górnictwo, a także
niewłaściwe składowanie odpadów.
Terenami najbardziej narażonymi na ciągłe, ponadnormatywne zanieczyszczenie są obszary wzdłuż
szlaków komunikacyjnych. W wyniku spalania paliw powstają szkodliwe tlenki azotu, węglowodory
i pierwiastki śladowe, w tym ołów. Eksploatacja dróg i pojazdów jest przyczyną przenikania do gleby
związków organicznych i metalicznych: kadmu, niklu, miedzi i cynku. Niebezpieczne są również kolizje
drogowe z udziałem pojazdów transportujących substancje niebezpieczne, które powodują lokalne
zagrożenia dla środowiska glebowego przez skażenia substancjami ropopochodnymi, kwasami i innymi.

7.8. GOSPODARKA ODPADAMI
ODPADÓW
7.8.1. STAN WYJŚCIOWY

I

ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU

Podstawą prawną regulującą gospodarowanie odpadami na terenie śląskiego jest „Plan gospodarki
odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”, jest to jeden z elementów służących do
osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz wypełnienie wymogu ustawowego
wyrażonego w nowej ustawie o odpadach. Obowiązująca ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) zniosła obowiązek opracowywania gminnych i powiatowych planów
gospodarki odpadami.
Miasto

Będzin

należy

do

regionu

drugiego

w województwie śląskim, co przedstawia poniższy rysunek.
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Rysunek 9. Podział województwa śląskiego na regiony gospodarki odpadami komunalnymi.
Źródło: Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022.
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Rysunek 10. Region II gospodarowania odpadami na terenie województwa śląskiego.
Źródło: Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022.

Na terenie II Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, funkcjonuje siedem Regionalnych Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych, przedstawionych w poniższej tabeli.
Tabela 21. Wykaz RIPOK-MBP (doczyszczające również selektywnie zebrane frakcje odpadów komunalnych)
w Regionie II.

Źródło: Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022.

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
z terenu miasta Będzina zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w roku 2017:
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Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych:

1. ALBA MPGK Sp. z o.o. Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych LIPÓWKA II ul. Główna 144a, 42520 Dąbrowa Górnicza,
2. Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o. o. ul. Brzezińska 41-503 Chorzów.


Miejsca zagospodarowania odpadów zielonych:

1. Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych LIPÓWKA II Sp. z o. o., ul. Główna 144a, 42-520 Dąbrowa
Górnicza,
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. Składowisko
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ul. Wojska Polskiego b/n ,41-600 Świętochłowice,
3. REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o. Sortownia odp. kom. i z selekt. zbierania – Składowisko
Odpadów ul. Laryszowska, 42-600 Tarnowskie Góry.

Azbest na terenie miasta Będzina
Miasto Będzin posiada opracowany Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
miasta Będzina który był Załącznikiem do uchwały Nr XXXI/316/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 19
grudnia 2012r. W ramach opracowania dokumentu przeprowadzono inwentaryzację wyrobów
azbestowych na terenie miasta.
Tabela 22. Wyroby azbestowe na terenie miasta Będzina (stan na 31.12.2017 r.).
Będzin
Zinwentaryzowane [kg]
Unieszkodliwione[kg]
Pozostałe do unieszkodliwienia [kg]

Razem

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3 622 375

280 124

3 342 251

532 834

97 667

435 168

3 089 541

182 458

2 907 083

Źródło: Baza azbestowa.

Większość wyrobów zawierających azbest znajduje się w posiadaniu osób prawnych na terenie miasta.
Miasto Będzin w miarę możliwości corocznie prowadzi działania z zakresu usuwania wyrobów
azbestowych z terenu miasta.

Gospodarka odpadami na terenie Miasta Będzina
W roku 2015 Rada Miejska Będzina przyjęła uchwałę nr XV/117/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. na mocy
której miasto Będzin, od 1 lutego 2016r. przejęło obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
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Na podstawie wprowadzonych aktów prawa miejscowego miasto Będzin objęło od 1 lutego 2016 roku
systemem gospodarki odpadami nieruchomości takie jak:


jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych,



osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
prowadzące działalność gospodarczą, z wyłączeniem cmentarzy.

W związku z powyższym od lutego 2016 roku odbiór odpadów komunalnych obejmuje wszystkich
właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Będzina.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania
odpadów komunalnych oraz utrzymywać pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym.
Na terenie miasta Będzina funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który
zlokalizowany jest przy ul. Paryskiej 11. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00
do 18.00.
Obsługę PSZOK prowadzi PTHU "Interpromex" Sp. z o.o. z siedzibą: 42-500 Będzin, ul. Paryska 11.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów został utworzony w miejscu zapewniającym dostęp wszystkim
mieszkańcom miasta.
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zbierane są następujące odpady komunalne:
papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające
biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
pochodzące z gospodarstw domowych przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory,
meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady
zielone.
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina właściciele
nieruchomości zobowiązani są do przekazywania odpadów zebranych selektywnie do PSZOK w sytuacji
gdy ich przekazanie w wyznaczonym harmonogramem terminie jest dla właściciela nieruchomości
niemożliwe, odpady należy dowieźć do punktu zbiórki własnym transportem.
Mieszkańcy miasta w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinni samodzielnie
dostarczyć do PSZOK odpady niebezpieczne powstałe w strumieniu odpadów komunalnych tj.
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
oraz odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów prowadzonych samodzielnie
przez właściciela nieruchomości.
Pozostałe odpady budowlane powstałe na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia prac
budowlanych i rozbiórkowych należy gromadzić w pojemnikach, kontenerach, workach typu "big- bag".
Zagospodarowanie odpadów należy do obowiązków firmy wykonującej usługę. Odpady te nie są
odbierane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminę. Opony
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należy dostarczać we własnym zakresie do PSZOK, są one odbierane w ramach opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać w sklepie przy zakupie nowego urządzenia na
zasadzie „sztuka za sztukę” oraz w ramach mobilnej zbiórki prowadzonej na terenie miasta Będzina.
Osiągnięte poziomy recyklingu na terenie miasta w ostatnich latach przedstawiono w poniższej
tabeli.
Tabela 23. Osiągnięte poziomy recyklingu na terenie miasta Będzina.
Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu,
tworzyw sztucznych, szkła - wyrażone w %

Określone poziomy recyklingu na kolejne
lata według Rozporządzenia Ministra
Środowiska
Poziom osiągnięty przez miasto Będzin

2015

2016

2017

2018

2019

2020

16

18

20

30

40

50

29,4

19,0

20,5

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - wyrażone w %
Określone poziomy recyklingu na kolejne
lata według Rozporządzenia Ministra
Środowiska
Poziom osiągnięty przez miasto Będzin

40

42

45

100,0

87,00

87,0

50

60

70

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych
w 1995r. - wyrażony w %
Określone poziomy ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji
przekazywanych
do
składowania, według Rozporządzenia
Ministra Środowiska
Poziom osiągnięty przez miasto Będzin

50

45

45

2,39

0,00

0,00

40

40

35

Źródło: Urząd Miejski w Będzinie.

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych, miasto Będzin w ostatnich latach wypełniło ustawowy
obowiązek i osiągnęło wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku,
a także ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
Na terenie miasta Będzina ilość zmieszanych odpadów komunalnych w ostatnich latach spada.
Jednocześnie można zaobserwować tendencję wzrostową w przypadku ilości odbieranych odpadów
segregowanych. Masa zebranych odpadów zmieszanych ostatnich latach została przedstawiona na
poniższym wykresie.
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Wykres 3. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w latach 2013-2017.
Źródło: Urząd Miejski w Będzinie.

7.8.2.

ANALIZA SWOT
GOSPODARKA ODPADAMI
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

- sprawny system odbioru i zagospodarowania
odpadów
- osiągnięte poziomy recyklingu
- coroczny wzrost zebranych odpadów
segregowanych
- coroczny spadek zebranych odpadów
zmieszanych

- wyroby azbestowe na terenie miasta

SZANSE

ZAGROŻENIA

- usunięcie wyrobów azbestowych z terenu miasta
- zwiększenie poziomu recyklingu na terenie
miasta

- zmniejszenie poziomu selektywnie zebranych
odpadów na terenie miasta
- nieosiągnięcie wymaganych poziomów
recyklingu

7.8.3.

ZAGROŻENIA

Zagrożenia dotyczące gospodarki odpadami na terenie miasta Będzina związane są z:


nieprawidłowymi praktykami dotyczącymi gospodarowania odpadami przez mieszkańców (np.
pozbywanie się odpadów w sposób niezgodny z przepisami prawa),



występowaniem wyrobów zawierających azbest, które nie zostały jeszcze unieszkodliwione.
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7.9. ZASOBY PRZYRODNICZE
Flora
Flora roślin naczyniowych miasta jest szacowana na co najmniej 600 gatunków. Do najciekawszych
elementów florystycznych należą gatunki kserotermiczne oraz wilgociolubne, zaznacza się swoją
obecność także element górski. Wśród gatunków kserotermicznych, związanych z podłożem wapiennym,
należy wymienić:


macierzankę pagórkową,



wilżynę ciernistą,



wilczomlecza lancetowatego,



rutewkę mniejszą,



lucernę sierpowatą,



fiołka pagórkowego,



żebrzycę roczną,



czyśćca prostego,



chabry,



kłosownicę pierzastą,



wiązówkę bulwkową,



szałwie.

Gatunkami miejsc wilgotnych (szuwarowych, bagiennych, torfowiskowych) są m.in.: wełnianka
wąskolistna, turzyca lisia, turzyca brzegowa, turzyca zaostrzona, sit sztywny, skrzyp błotny, mozga
trzcinowa, trzcina pospolita, karbieniec pospolity, żabieniec babka wodna, pałka wąskolistna, pałka
szerokolistna i inne.
Bardzo rzadkie są rośliny wód stojących, do których należą m.in. włosienicznik wodny, rdestnica
pływająca, jezierza morska, rogatek sztywny. Rzadkimi gatunkami górskimi we florze miasta są m.in.:
gęsiówka Hallera, starzec Fuchasa, kozłek bzowy, ostrożeń łąkowy i olcha szara.
Ochroną prawną objęte są 22 gatunki, w tym 13 podlega ochronie ścisłej (buławnik czerwony, centuria
pospolita, cis pospolity, dziewięćsił bezłodygowy, kruszczyki: błotny, rdzawoczerwony i szerokolistny,
kukułka szerokolistna, listera jałowata, mieczyk dachówkowaty, orlik pospolity, śnieżyczka przebiśnieg
i włosienicznik wodny), a 9 ochronie częściowej (bluszcz pospolity, czosnek niedźwiedzi, kalina koralowa,
konwalia majowa, kopytnik pospolity, kruszyna pospolita, pierwiosnek lekarski, wilżyna ciernista, wilżyna
bezbronna). W mieście stwierdzono także stanowiska chronionego ściśle grzyba – naparstniczki czeskiej,
a także 5 gatunków mchów (w tym ściśle chronionego torfowca błotnego). Występuje tu też co najmniej
31 gatunków regionalnych zagrożonych i rzadkich.
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Dotychczasowe rozpoznanie fitosocjologiczne pozwala oszacować, że w Mieście Będzinie rozwija się
około 60 zbiorowisk roślinnych należących do 17 grup ekologiczno-florystycznych. Zdecydowanie
największą powierzchnię zajmuje roślinność synantropijna. Dominatem w krajobrazie miasta są bujne łany
nawłoci kanadyjskiej i późnej, bylicy pospolitej, wrotycza pospolitego, pokrzywy zwyczajnej, łopianu
większego, trzcinnika piaskowego i perzu właściwego. Zbiorowiska roślinne o charakterze naturalnym lub
seminaturalnym wykształcają się w niewielu miejscach. Bardzo wiele płatów tych zbiorowisk
wykształconych jest fragmentarycznie lub przedstawia różnorodne stadia sukcesyjne (degeneracyjnoregeneracyjne). Do najcenniejszych w mieście należą następujące zespoły lub zbiorowiska regionalne
zagrożone :


zbiorowiska pól uprawnych: włóczydła polnego,



zbiorowiska roślin wodnych : jezierzy morskiej, rogatka sztywnego, okrężnicy bagiennej,
zbiorowiska szuwarowe: oczeretu jeziornego, pałki wąskolistnej, ponikła błotnego, kropidła
wodnego, turzycy brzegowej, turzycy prosowej, turzycy pęcherzykowatej, turzycy lisiej,



kserofilne murawy piasków niewapiennych: zawciągu pospolitego,



zbiorowiska łąkowe: wiązówki błotnej, trzęślicy modrej, ostrożnia łąkowego, wyczyńca łąkowego,
rajgrasu wyniosłego,



zbiorowiska ciepłolubnych muraw: kłosownicy pierzastej,



zbiorowiska leśne: olsu porzeczkowego, łęgu jesionowo - olszowego, łęgu wiązowo jesionowego, grądu subkontynentalnego, kwaśnej buczyny niżowej8.

Fauna
Fauna miasta Będzina jest rozpoznana w stopniu nierównomiernym. Z obszaru miasta znanych jest 109
gatunków kręgowców i 40 bezkręgowców, co nie odzwierciedla bogactwa fauny, a zwłaszcza zwierząt
bezkręgowych. Należy szacować, że grupa ta może liczyć kilka tysięcy gatunków. Spośród zwierząt
bezkręgowych wykazano: 1 gatunek pająka, 30 gatunków motyli dziennych, 6 gatunków ważek, 2 gatunki
ślimaków wodnych i 1 gatunek ślimaka lądowego. Większość z nich to gatunki pospolite w całej Polsce.
Do rzadkich i zagrożonych należą motyle dzienne – modraszek nausitous i telejus oraz czerwończyk
nieparek. Gatunki te związane są z podmokłymi łąkami z krwiściągiem lekarskim w dolinie Czarnej
Przemszy. Tylko lokalnie spotykanymi motylami są: czerwończyk płomieniec i zamgleniec, modraszki oraz
polowiec szachownica.
Kręgowce są reprezentowane przez: 6 gatunków ryb, 10 gatunków płazów, 3 gatunki gadów, 74 gatunki
ptaków i 16 gatunków ssaków. W wodach stawów i zbiorników stwierdzono rodzime ryby: szczupaka,
okonia, leszcza, płotkę, słonecznicę oraz gatunek inwazyjny – karasia srebrzystego.
Strefę ekotonową środowisk wodnych i lądowych zasiedlają płazy i gady – zwierzęta, w cyklu życiowym
których środowiska te są równie ważne. Wykazują one skłonność do synatropizacji, bowiem często
wykorzystują sztuczne zbiorniki wodne i kryjówki. W Mieście Będzinie zaobserwowano dotąd: traszkę
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zwyczajną i grzebieniastą, kumaka nizinnego, ropuchę szarą i zieloną, rzekotkę drzewną, żabę trawną,
żabę śmieszkę, żabę moczarową oraz żabę jeziorkową, wodną. Na terenie miasta można zaobserwować
także gady – jaszczurkę zwinkę i żyworodną oraz zaskrońca zwyczajnego.
Najliczniejszą grupą kręgowców są ptaki. Wśród stwierdzonych na terenie miasta Będzina lęgowych
gatunków ptaków na uwagę zasługują gatunki związane z krajobrazem rolniczym oraz nieliczne lub
średnio liczne w skali kraju. Są to bocian biały, czarnogłówka, dymówka, gąsiorek, kuropatwa, ortolan,
perkozek, płomykówka, pokląskwa, potrzeszcz, przepiórka, pustułka, remiz, strumieniówka, świergotek
łąkowy, świerszczak, uszatka, wodnik. Pełzacz ogrodowy, słowik rdzawy i kląskawka to gatunki
charakterystyczne dla południowej Polski, które mają w naszym kraju północną granicę europejskiego
zasięgu.
Teren miasta zasiedlają także ssaki. Grądy, buczyny i dąbrowy to biotopy z bogatą fauną drobnych ssaków
naziemnych, w tym m.in. nornicy rudej i ryjówki aksamitnej oraz nadrzewnych gryzoni takich jak wiewiórka
pospolita. Jest to także najważniejszy, obok zadrzewień parkowych, biotop jeża zachodniego. Większe,
zwarte kompleksy leśne są w mieście ostoją sarny, ale także łasicy i lisa. Pola uprawne wraz kompleksem
miedz i zarośli śródpolnych, ugory, murawy kserotermiczne i siedliska ruderalne zasiedlone są przez
zespoły drobnych ssaków, spośród których potwierdzono występowanie myszy zaroślowej. Pospolity
w mieście jest kret. Największym ssakiem jest łoś, który pojawia się jednak bardzo rzadko. W Mieście
Będzinie stwierdzono także dotąd 5 gatunków nietoperzy.

7.9.1. STAN WYJŚCIOWY
7.9.1.1. OBSZARY CHRONIONE
Teren miasta Będzina jest typowym obszarem miejskim, na terenie którego nie występuje znaczna
powierzchnia obszarów chronionych.
Na terenie miasta Będzina występują następujące formy ochrony przyrody:


obszar chronionego krajobrazu,



pomniki przyrody.

Obszar chronionego krajobrazu
Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się
krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb
związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
Na analizowanym obszarze się Obszar Chronionego Krajobrazu Góra Zamkowa, Wzgórze Doroty
i Lasek Grodziecki o powierzchni 267,25 ha. Fragment interesującego krajobrazu o cechach naturalnych
w granicach miasta. Obszar ten wyróżnia się szczególnymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi,
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kulturowymi i historycznymi. Prowadzą przez niego szlaki turystyczne (tzw. szlak Husarii Polskiej oraz
Szlak XXV-lecia PTTK).

Pomniki przyrody
Pomniki przyrody są ważne nie tylko z powodu ochrony bioróżnorodności, ale także spełniają ważną
funkcję społeczną w edukacji ekologicznej. Liczba drzew objętych ochroną będzie systematycznie się
zmniejszać z powodu zniszczeniu przez wichury lub obumieranie. W związku z powyższym obiekty takie
powinny być stale monitorowane i objęte specjalną pielęgnacją, która umożliwi jak najdłuższą
egzystencję.
Na terenie miasta Będzina zlokalizowanych jest 4 pomników przyrody przedstawione w poniższej
tabeli.
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Tabela 24. Pomniki przyrody na terenie miasta Będzina.
Lp.

Nazwa pomnik

Opis pomnika

Korona regularna,
1

Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos

Wys. 20,0 m
Pierścienica 109,0 cm

2

Perełkowiec japoński 7 szt

Perełkowiec japoński
(Styphnolobium japonicum) korona asymetryczna

Podstawa prawna

Położenie

Uchwała Nr IV/30/92
Rady Miejskiej w
Będzinie z dnia 30
kwietnia 1992 r. w
sprawie uznania
tworu przyrody
ożywionej za pomnik
przyrody

ul. Brzozowicka
54

Uchwała Nr VIII/81/92
Rady Miejskiej w
Będzinie z dnia 10
listopada 1992 r. w
sprawie uznania 9
drzew za pomnik
przyrody, które rosną
w Będzinie przy ul.
Sienkiewicza

Ul. 1 Maja

W skład grupy wchodzą:
- Jesion wyniosły (Fraxinus
excelsior) - korona przesunięta w
kierunku południowym
- Jesion wyniosły (Fraxinus
excelsior) - korona symetryczna
- Buk pospolity (Fagus silvatica) korona regularna, kulista
- Grab pospolity (Carpinus
betulus) - korona asymetryczna,
dwudzielna

Grupa
3

wielogatunkowa - 17
szt.

- Jesion wyniosły (Fraxinus
excelsior) forma płacząca - korona
asymetryczna, dwudzielna
- Klon pospolity (Acer platanoides)
odmiana czerwona - korona
asymetryczna, dwudzielna
- Wiąz górski (Ulmus glabra) korona asymetryczna
- Jesion wyniosły (Fraxinus
excelsior) - korona asymetryczna
- Jesion wyniosły (Fraxinus
excelsior) - korona regularna,
owalna
- Grab pospolity (Carpinus
betulus) - korona asymetryczna,
pogłębiająca wychył drzewa
- Klon pospolity (Acer platanoides)
odmiana czerwona - korona
asymetryczna

Dom Pomocy
Społecznej ul.
Mickiewicza 2
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- Klon pospolity (Acer platanoides)
odmiana czerwona - korona
regularna, owalna
- Klon jawor (Acer
pseudoplatanus) - korona
asymetryczna
- Jesion wyniosły (Fraxinus
excelsior) - korona asymetryczna
- Buk pospolity (Fagus silvatica) korona asymetryczna,
jednostronna
- Grab pospolity (Carpinus
betulus) - korona asymetryczna
- Jesion wyniosły (Fraxinus
excelsior) - korona regularna,
owalna
W skład grupy wchodzą:
- Dąb szypułkowy (Quercus robur)
- korona asymetryczna
- Jesion wyniosły (Fraxinus
excelsior) - korona asymetryczna
- Kasztanowiec zwyczajny
(Aesculus hippocastanum) korona regularna
- Buk zwyczajny (Fagus silvatica) korona asymetryczna pogłębiająca
wychył drzewa

Grupa
4

wielogatunkowa - 15
szt., aleja kasztanowa
- 43 szt.

- Buk zwyczajny (Fagus silvatica) korona asymetryczna pogłębiająca
wychył drzewa
- Buk zwyczajny (Fagus silvatica) korona regularna
- Miłorząb dwuklapowy (Ginko
biloba) - korona regularna,
eliptyczna, zwięzła
- Dereń jadalny (Cornus mas) korona regularna
- Dąb szypułkowy (Quercus robur)
- korona regularna, kulista
- Dąb szypułkowy (Quercus robur)
- korona regularna
- Dąb szypułkowy (Quercus robur)
- korona asymetryczna
- Klon pospolity (Acer platanoides)
- korona regularna, owalna
- Klon jawor (Acer
pseudoplatanus) - korona
asymetryczna
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Uchwała Nr

Dom Pomocy

XIX/243/94 Rady

Społecznej ul.

Miejskiej w Będzinie

Mickiewicza 2
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- Dąb szypułkowy (Quercus robur)
- korona asymetryczna,
dwudzielna, pogłębiająca wychył i
zaburzająca statykę
- Lipa drobnolistna (Tilia cordata) korona regularna, kulista
- Kasztanowiec zwyczajny
(Aesculus hippocastanum) - 43
sztuki drzew
Źródło: crfop.pl

Zieleń urządzona
Na terenie miasta Będzina występują następujące parki:


Park przy Pałacu Ciechanowskich w Grodźcu o pow. 5,69 ha;



Park Przyjaźni Polsko – Węgierskiej o pow. 4,317 ha;

Dodatkowo na terenie miasta znajdują się następujące skupiska zieleni potocznie zwane parkami:


Park przy ul. Konopnickiej o pow. 0,98 ha;



Park na osiedlu Warpie o pow. 4,92 ha;



Park przy ul. Krakowskiej o pow. 2,41 ha;



Park Małpi Gaj o pow. 9,12 ha;



Park Rozkówka o pow. 28,90 ha;



Park Niska Syberka o pow. 11,62 ha;



Park na Górze Zamkowej o pow. 5,56 ha;



Park przy pałacu Mieroszewskich na Gzichowie o pow. 2,62 ha.

Miasto Będzin co roku podejmuje liczne działania w kierunku pielęgnacji terenów zielonych na swoim
terenie.

7.9.1.2.

LASY

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż powierzchnia lasów na terenie miasta Będzina
wynosi 169,75 ha, co daje lesistość na poziomie 4,5 %. Największym kompleksem leśnym w granicach
miasta jest Las Grodziecki, który zajmuje powierzchnie 136 ha.
Strukturę gruntów leśnych na terenie miasta przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 25. Struktura gruntów leśnych na terenie miasta Będzina (stan na 31.12.2017 r.).

Rodzaj własności

Powierzchnia [ha]

Lasy publiczne

164,17

Lasy publiczne Skarbu Państwa

124,52

Lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych

122,53
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Lasy publiczne Skarbu Państwa w zasobie Własności Rolnej SP

0,99

Lasy gminne

39,65

Lasy prywatne

5,58

Lasy ogółem

169,75

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.

Znaczną część miasta zajmują tereny zieleni. Największym kompleksem leśnym jest Las Grodziecki.
W granicach miasta stanowi go 136 ha lasów znajdujących się w administracji Nadleśnictwa Siewierz
(Leśnictwo Grodziec). Pozostałą powierzchnię zajmują lasy komunalne. Oprócz Lasu Grodzieckiego, lasu
na Górze Św. Doroty o powierzchni 5,59 ha mniejsze kompleksy leśne znajdują się przy ul. Dąbrowskiej.
Jest to uprawa leśna o powierzchni 1,51 ha, usytuowana w dolinie Potoku Łagiskiego, dochodząca do
granic terenów zabudowanych. W skład uprawy wchodzi: dąb, dąb czerwony, klon, brzoza, osika. Drugim
kompleksem leśnym o niewielkiej powierzchni jest uprawa leśna przy ul. Kijowskiej – 2,19 ha. Założona
została na wysypisku jako forma rekultywacji. Kolejny kompleks leśny, o powierzchni 29,37 ha, znajduje
się przy ulicy Kempy. Położony jest na terenie byłego kamieniołomu wapienia, pozyskiwanego na
potrzeby cementowni Grodziec. W skład kompleksu wchodzą polany i odsłonięcia geologiczne oraz nisze
po wyrobiskach, co decyduje o bardzo dużym urozmaiceniu terenu. W składzie gatunkowym
drzewostanu spotykana jest akacja, klon pospolity, jawor, topola, brzoza, buk, grab. Warto także
wspomnieć o kompleksie przy ulicy Parkowej – Energetycznej w Łagiszy o powierzchni 5,89 ha.
Drzewostan w tym kompleksie jest mieszany.
Lasy na terenie miasta Będzina są administrowane przez Nadleśnictwo Siewierz.
Obszar Nadleśnictwa znajduje się w zasięgu naturalnego występowania większości polskich gatunków
lasotwórczych. Drzewostany cechują się bogatym zróżnicowaniem gatunkowym, jednak (tak jak
w większości polskich lasów) przeważa w nich sosna zwyczajna zajmująca 65,93% powierzchni leśnej. Lasy
sosnowe są głównym źródłem surowca drzewnego i stanowią aż 72,15% jego zapasu na pniu. Inne
gatunki, ze znaczącym udziałem powierzchniowym w lasach nadleśnictwa, to brzoza (12,38% powierzchni
oraz 10,47% zapasu), dąb (7,7% powierzchni 6,6% zapasu) buk (3,8% powierzchni, 3,3% zapasu).
Pozostałe gatunki m.in. modrzew, świerk, jodła, olsza, klon, jawor, jesion, grab, osika, wiąz lipa i inne
stanowią ważny element lasów Nadleśnictwa. Mają one znaczenie dla zróżnicowania biologicznego,
stanowią domieszki biocenotyczne i uszlachetniające. Poprawiają stabilność biocenotyczną i urozmaicają
krajobraz leśny.
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7.9.2.

ANALIZA SWOT
ZASOBY PRZYRODNICZE
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

- obszary chronione na terenie miasta
- zieleń urządzona na terenie miasta
- liczne działania pielęgnacyjne prowadzone przez
miasto Będzin

- zmniejszenie powierzchni obszarów
biologicznie czynnych na skutek postępującej
zabudowy mieszkaniowej

SZANSE

ZAGROŻENIA

- możliwość uzyskania zewnętrznych środków
finansowanych na realizację zadań związanych
z ochroną zasobów przyrodniczych
- tworzenie nowych form ochrony przyrody
- ograniczanie lokalnych źródeł zanieczyszczeń
powietrza, gleby i wód

7.9.3.

- niska świadomość ekologiczna społeczeństwa
- niebezpieczeństwo nasilania się różnic
pomiędzy ochroną środowiska a rozwojem
społeczno – gospodarczym

ZAGROŻENIA

Do największych zagrożeń związanych z zasobami przyrodniczymi na terenie miasta Będzina należą:


nielegalne składowiska śmieci,



dewastacja parków i zieleńców,



zmniejszanie się poziomu lesistości,



przecinanie terenów cennych przyrodniczo ciągami komunikacyjnymi,



emisja zanieczyszczeń od powietrza.
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7.10. ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU I ZAGROŻENIA POWAŻNYMI
AWARIAMI
7.10.1. ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU
Skutki zmian klimatu, zwłaszcza wzrost temperatury, częstotliwości i nasilenia zjawisk ekstremalnych,
występujące w ostatnich kilku dekadach pogłębiają się i z tego względu stały się przedmiotem
zainteresowania rządów i społeczności międzynarodowej. Wyniki badań naukowych jednoznacznie
wskazują, że zjawiska powodowane przez zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla społecznego
i gospodarczego rozwoju wielu krajów na świecie, w tym także dla Polski. W Polsce przygotowano
„Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020
z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020) z myślą o zapewnieniu warunków stabilnego rozwoju społecznogospodarczego w obliczu ryzyk, jakie niosą ze sobą zmiany klimatu, ale również z myślą o wykorzystaniu
pozytywnego wpływu, jaki działania adaptacyjne mogą mieć nie tylko na stan polskiego środowiska, ale
również wzrost gospodarczy.
Wyniki prognoz pokazują, że do roku 2030 zmiany klimatu będą miały dwojaki, pozytywny
i negatywny wpływ na gospodarkę i społeczeństwo. Wzrost średniej temperatury powietrza będzie miał
pozytywne skutki m.in. w postaci wydłużenia okresu wegetacyjnego, skrócenia okresu grzewczego oraz
wydłużeniu sezonu turystycznego. Dominujące są jednak przewidywane negatywne konsekwencje zmian
klimatu. Ze zmianami klimatycznymi wiążą się niekorzystne zmiany warunków hydrologicznych.
Wprawdzie roczne sumy opadów nie ulegają zasadniczym zmianom, jednak ich charakter staje się
bardziej losowy i nierównomierny, czego skutkiem są dłuższe okresy bezopadowe, przerywane
gwałtownymi i nawalnymi opadami. Poziom wód gruntowych będzie się obniżał, co negatywnie wpłynie
na różnorodność biologiczną i formy ochrony przyrody, w szczególności na zbiorniki wodne i tereny
podmokłe. Zmiany będą do zaobserwowania również w porze zimowej, gdzie skróci się okres zalegania
pokrywy śnieżnej i jej grubość. Jednocześnie efektem zmian klimatu będzie zwiększanie częstotliwości
występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych i katastrof, które będą miały istotny wpływ na obszary
wrażliwe i gospodarkę kraju. Podstawowe znaczenie będą miały ulewne deszcze niosące ryzyko powodzi
i podtopień, a także osuwisk – głównie na obszarach górskich i wyżynnych, ale również na zboczach dolin
rzecznych. Coraz częściej będzie można zaobserwować silne wiatry, a nawet towarzyszące im
incydentalnie trąby powietrzne i wyładowania atmosferyczne, które mogą znacząco wpłynąć m.in. na
budownictwo oraz infrastrukturę energetyczną i transportową. Bezpośrednie negatywne skutki zmian
klimatu to również nasilenie się zjawiska eutrofizacji wód śródlądowych, zwiększenie zagrożenia dla życia
i zdrowia w wyniku stresu termicznego i wzrostu zanieczyszczeń powietrza, większe zapotrzebowanie na
energię elektryczną w porze letniej, zmniejszenie potencjału chłodniczego elektrowni czego skutkiem
będzie spadek mocy produkcyjnej i wiele innych.
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Wpływ zmian klimatu:
Niewłaściwa gospodarka przestrzenna, w szczególności inwestowanie na terenach zagrożonych,
w tym w strefach zalewowych rzek oraz zbyt niska pojemność retencyjna naturalna jak i sztucznych
zbiorników, nie tylko w dolinach rzek, ogranicza skuteczne działania w sytuacjach nadmiaru lub deficytu
wód powierzchniowych. Istnieje ryzyko, że w przyszłości zjawiska te będą występować ze zwiększoną
częstotliwością. Wyniki przeanalizowanych scenariuszy wskazują na zwiększone prawdopodobieństwo
występowania powodzi błyskawicznych wywołanych silnymi opadami mogących powodować zalewanie
obszarów, na których nieodpowiednio prowadzona jest gospodarka przestrzenna.

7.10.2. ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2018 poz. 799 ze zm.)
mówiąc o:
a) „poważnej awarii – rozumie się przez to zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję,
powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna
lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia
lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem”.
b) „poważnej awarii przemysłowej – rozumie się przez to poważną awarię w zakładzie”.
Jak wynika z definicji poważnej awarii, jej źródłami mogą być:


procesy przemysłowe i magazynowanie substancji niebezpiecznych,



transport materiałów niebezpiecznych.

Na terenie miasta Będzina nie ma zakładów zaliczanych do kategorii zwiększonego lub dużego
ryzyka spowodowania awarii przemysłowej. Niżej wymienione, dysponują pewnymi ilościami substancji
niebezpiecznych, które mogą być przyczyną zagrożeń i w konsekwencji prowadzić do strat.


TAURON Wytwarzanie - odział Elektrownia Łagisza – (produkcja energii elektrycznej, produkcja
i przesył ciepła, parowa o mocy 840 MW, opalana węglem kamiennym),



Elektrociepłownia Będzin S.A. (moc 55 MW) - zajmująca się wytwarzaniem i sprzedażą ciepła
i energii elektrycznej do miast Zagłębia Dąbrowskiego,



Fabryka Przewodów Energetycznych S.A.– jeden z największych w Polsce producentów
nieizolowanych przewodów energetycznych (aluminiowych i miedzianych),



Kreisel – jeden z największych producentów materiałów budowlanych w Polsce,



PTHU Interpromex Sp. z o.o. – firma zajmująca się gospodarką odpadami, utrzymaniem dróg
oraz obsługą targowisk i parkingów miejskich.
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7.11.

EDUKACJA EKOLOGICZNA

W zakresie edukacji ekologicznej najważniejszym celem, który należy osiągnąć jest wykształcenie
świadomości ekologicznej i przekonanie ludzi o konieczności myślenia i działania według zasad
ekorozwoju. Jest to cel dalekosiężny, wykraczający poza horyzont 2024 roku, do którego można się
zbliżać poprzez stopniowe podnoszenie świadomości ekologicznej.
Ustawa Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2018 poz. 799 ze zm.) narzuca obowiązek uwzględniania
problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w programach nauczania wszystkich
typów szkół, a także kursów prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych.
Przedsięwzięcia edukacyjne społeczności lokalnej znalazły odzwierciedlenie w lokalnych
dokumentach strategicznych. Przewidziano organizację konkursów, warsztatów ekologicznych dla
młodzieży, organizację wycieczek, wykształcenie podstaw proekologicznych i dokształcenie kadr ochrony
środowiska oraz systematyczną edukację mieszkańców, między innymi poprzez organizację otwartych
spotkań dla nich. Wśród wielu tematów edukacji ekologicznej znaczące miejsce należy przypisać edukacji
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, ochrony powietrza atmosferycznego, oszczędności
energii i wody.
Szczególnie cenna jest współpraca z organizacjami pozarządowymi i szkołami. Edukacja wiąże się
z udziałem mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony środowiska np. przy
prowadzeniu postępowań w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, udostępnianie informacji
o środowisku poprzez wykorzystanie programu komputerowego „karty informacyjne”, stanowiącego
wykaz danych o dokumentach (wnioski, postanowienia, decyzje, rejestry) zawierających informacje
o środowisku.
W ostatnich latach na terenie miasta zorganizowano kampanie W zgodzie z naturą!
Kampania kierowana jest do mieszkańców Będzina i ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej
oraz zmianę negatywnych zachowań prowadzących do degradacji środowiska i zagrażających zdrowiu
i życiu. Dotyczy problemów niskiej emisji nadmiernej produkcji śmieci, zanieczyszczenia wody, a także
wypalania traw. Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej oraz rozbudzenie
ekologicznych zainteresowań młodego pokolenia.

8. CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
8.1. CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA, ZADANIA I ICH
FINANSOWANIE
8.1.1. CELE, KIERUNKI ZADANIA INTERWENCJI
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Dla obszarów wymagających interwencji wyznaczono cele, kierunki oraz zadania, które służyć mają
poprawie stanu środowiska, co przedstawiono w poniższej tabeli. Oprócz tego wyznaczono zadania,
które służyć mają ochronie i zachowaniu obecnego stanu pozostałych komponentów środowiska. Do
każdego zadania przypisano jednostkę odpowiedzialną za wykonanie zadania, zaproponowano wskaźnik
monitorowania oraz przypisano możliwe ryzyka, jakie wiążą się z realizacją danego zadania.
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Tabela 13. Cele Programu ochrony środowiska, kierunki interwencji, zadania.
Lp
.

Wskaźnik
Obszar interwencji

Cel długookresowy

Nazwa

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

Kierunek interwencji

`Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

GŁÓWNE OBSZARY INTERWENCJI
Liczba
termomoder
nizowanych
budynków
komunalnych
[szt.]
Liczba
nowych
instalacji OZE
[szt.] moc
instalacji OZE
[MWh]
Liczba
termomoder
nizowanych
budynków
mieszkalnych
[szt.]

Ochrona klimatu i
jakości powietrza

1
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Spełnienie norm
jakości powietrza
atmosferycznego na
terenie miasta

Liczba
wymienionyc
h opraw
[szt.]

0

0

3

Termomodernizacja
budynków
użyteczności publicznej
i komunalnych

>0

Montaż instalacji OZE
(kolektory słoneczne,
panele fotowoltaiczne)
na terenie miasta
Ograniczenie emisji z terenu
miasta Będzina

0

0

Liczba
zrealizowany
ch działań
[szt.]

0

Liczba
zrealizowany

0

Miasto Będzin

Miasto Będzin,
mieszkańcy

- Nieotrzymanie
dofinansowania ze
środków
zewnętrznych

- Nieotrzymanie
dofinansowania ze
środków
zewnętrznych

>0

Termomodernizacja
budynków
mieszkalnych wraz z
wykorzystaniem
odnawialnych źródeł
energii

>0

Modernizacja
oświetlenia drogowego

Miasto Będzin

- Nieotrzymanie
dofinansowania ze
środków
zewnętrznych

5

Realizacja założeń
ujętych w Planie
Gospodarki
Niskoemisyjnej

Miasto Będzin,
mieszkańcy,
inne jednostki

- Nieotrzymanie
dofinansowania ze
środków
zewnętrznych

Realizacja działań
ujętych w Programie
ochrony powietrza dla

Miasto Będzin,
mieszkańcy,
inne jednostki

- Nieotrzymanie
dofinansowania ze

Realizacja założeń zapisów
dokumentów strategicznych
>0

Mieszkańcy

- Nieotrzymanie
dofinansowania ze
środków
zewnętrznych
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ch działań
[szt.]
Długość
remontowan
ych dróg
[km]
Długość
zmodernizo
wanych dróg
[km]
Liczba
przeprowadz
onych
kontroli

2

Zagrożenia
hałasem

Ograniczenie
uciążliwości
akustycznej dla
mieszkańców miasta

Liczba
rozpisanych
przetargów
na
modernizację
/przebudowę
dróg, które
uwzględniają
takie zapisy
Odpowiedni
e zapisy w
planach
zagospodaro
wania
przestrzenne
go

2

Kierunek interwencji dotyczy także zagrożenia przed hałasem.
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terenu województwa
śląskiego

0

0

0

0

Miasto Będzin

- Przedłużający się
termin inwestycji

Modernizacja dróg
powiatowych

Zarząd Dróg
Powiatowych
w Będzinie

- Nieotrzymanie
dofinansowania ze
środków
zewnętrznych
- Przedłużający się
termin inwestycji

>0

Kontrola emisji hałasu
do środowiska
z obiektów działalności
gospodarczej

WIOŚ
w Katowicach

- brak
przeprowadzanych
kontroli

>0

Tworzenie
zabezpieczeń przed
oddziaływaniem hałasu
komunikacyjnego
poprzez wprowadzanie
odpowiednich zapisów
w SIWZ uwzględniające
m.in. montowanie
dźwiękoszczelnych
okien, kładzenie cichej
nawierzchni i budowę
ekranów akustycznych

Miasto Będzin,
zarządcy dróg

>0

>0

Poprawa warunków
funkcjonowania wybranych
stref Miasta wraz
z poprawą bezpieczeństwa
ruchu w tych strefach2

Podniesienie komfortu życia
mieszkańców miasta poprzez
minimalizacje zagrożeń
hałasem

0

>0

Remonty dróg
gminnych

środków
zewnętrznych

Wprowadzanie
standardów
akustycznych
w planach
zagospodarowania
przestrzennego

Miasto Będzin

- brak wprowadzania
odpowiednich
zapisów w SIWZ

- Przedłużająca się
procedura
wprowadzania zmian
do przepisów prawa
miejscowego
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3

4

5

Pola
elektromagnetyczn
e

Gospodarowanie
wodami

Gospodarka wodno
-ściekowa
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Kontrola
niejonizującego
promieniowania
elektromagnetyczne
go do środowiska na
terenie miasta

Istnienie
rejestru
źródeł
promieniowa
nia
elektromagn
etycznego
Odpowiedni
e zapisy w
planach
zagospodaro
wania
przestrzenne
go

Zrównoważone
gospodarowanie
wodami
powierzchniowymi
i podziemnymi
umożliwiające
zaspokojenie potrzeb
wodnych miasta przy
utrzymaniu co
najmniej dobrego
stanu wód

Liczba
przeprowadz
onych
kontroli
jakości wód
na terenie
miasta

Podniesienie
komfortu życia
mieszkańców miasta
poprzez stworzenie
nowoczesnej
infrastruktury
związanej z
gospodarką wodno ściekową

Długość
zmodernizo
wanych sieci
wodociągow
ych
i
kanalizacyjny
ch [km]
Liczba
zinwentaryzo
wanych
zbiorników
bezodpływo
wych

0

>0
Podniesienie komfortu życia
Mieszkańców miasta poprzez
minimalizacje zagrożeń
promieniowaniem
elektromagnetycznym

0

0

0

>0

>0

Zapobieganie
zanieczyszczeniu wód
powierzchniowych
i podziemnych, ze
szczególnym naciskiem na
zapobieganie u źródła

>0
Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury związanej z
gospodarką wodno ściekową

1392

1392

Wybór
niskokonfliktowych
terenów do lokalizacji
nowych urządzeń
wytwarzających pola
elektromagnetyczne

Miasto Będzin,
inne jednostki

- Brak możliwości
technicznych do
realizacji inwestycji

Miasto Będzin

- Przedłużająca się
procedura
wprowadzania zmian
do przepisów prawa
miejscowego

WIOŚ
w Katowicach

- Brak prowadzenia
monitoringu
- Zanieczyszczenia
ze strony
mieszkańców
i przedsiębiorców

Bieżąca modernizacja
sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej

MPWiK Będzin

- Brak działań
w zakresie bieżącej
modernizacji sieci
wodociągowej
i kanalizacyjnej

Inwentaryzacja
zbiorników
bezodpływowych

Miasto Będzin

-

Uwzględnienie zapisów
dotyczących ochrony
przed
ponadnormatywnym
promieniowaniem
elektromagnetycznym
w miejscowych planach
zagospodarowania
przestrzennego gminy

Prowadzenie stałego
lokalnego
i regionalnego
monitoringu wód
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MPWiK Będzin,
mieszkańcy,
inne jednostki

- Brak działań
w zakresie
rozbudowy sieci
kanalizacyjnej

Miasto Będzin

- Przedłużająca się
procedura
wprowadzania zmian
do przepisów prawa
miejscowego

Miasto Będzin

-

Eliminacja procederu
nielegalnego
wydobywania kopalin

Miasto Będzin

-

Powierzchnia terenów zdegradowanych [ha]

Remediacja terenów
zanieczyszczonych
oraz rekultywacja
terenów
zdegradowanych

Właściciele
gruntów

- Niewłaściwe
użytkowanie ze
strony właścicieli
gruntów

Powierzchnia terenów zdegradowanych [ha]

Przeciwdziałanie
skażeniu gleb przez
zakłady przemysłowe

Właściciele
gruntów

- Niewłaściwe
użytkowanie ze
strony właścicieli
gruntów

Powierzchnia terenów zdegradowanych [ha]

Aktualizowanie
informacji na temat
stanu zanieczyszczenia
gleb na terenie
powiatu

Starostwo
Powiatowe w
Będzinie

- Brak aktualizacji
informacji

Długość sieci
kanalizacyjne
j [km]

6

Zasoby
geologiczne
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Racjonalne i
efektywne
gospodarowanie
zasobami kopalin ze
złóż

Rozbudowa sieci
kanalizacyjnej oraz
budowa
przydomowych
systemów oczyszczania
ścieków
Uwzględnianie w
miejscowych planach
zagospodarowania
przestrzennego
zapisów dotyczących
ochrony naturalnego
ukształtowania
powierzchni ziemi
Ochrona zasobów złóż
kopalin poprzez
uwzględnianie ich
w dokumentach
planistycznych

110,8

>110,8

Odpowiedni
e zapisy w
planach
zagospodaro
wania
przestrzenne
go

0

>0

Zasoby
geologiczne
[t]

185 875

185 875

Liczba
zlikwidowany
ch
procederów
nielegalnego
wydobywani
a kopalin

0

0

Ochrona ukształtowania
powierzchni ziemi
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7

Gleby

Racjonalne
wykorzystanie
zasobów glebowych

Liczba
przeprowadz
onych
kontroli
jakości gleb
na terenie
miasta

Ochrona gleb przed
degradacją i dewastacją

0

Prowadzenie
monitoringu jakości
gleb

>0

Osiągnięty poziom recyklingu [%]
Prawidłowe prowadzenie
gospodarki odpadami

8

Gospodarka
odpadami
i zapobieganie
powstawaniu
odpadów

Racjonalne
gospodarowanie
odpadami

Liczba
zlikwidowany
ch dzikich
wysypisk
śmieci [szt.]
Masa
usuniętych
wyrobów
azbestowych
[Mg]

Zachowanie,
odtworzenie
i zrównoważone
użytkowanie
bioróżnorodności
i georóżnorodności
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Powierzchnia
obiektów i
obszarów
prawnie
chronionych
[ha]

40

3 089 541

303,30

0

0

>303,30

Realizacja Program usuwania
azbestu

Instytut
Uprawy,
Nawożenia
i
Gleboznawstwa
, Główny
Inspektorat
Ochrony
Środowiska

Brak prowadzenia
monitoringu
- Niewłaściwe
użytkowanie ze
strony właścicieli
gruntów

Zwiększenie poziomu
recyklingu przygotowania do
ponownego użycia
następujących frakcji
odpadów
komunalnych: papieru,
metali, tworzyw
sztucznych i szkła oraz
innych niż
niebezpieczne

Miasto Będzin

- Brak możliwości
technicznych do
realizacji zadania
- Ograniczenie masy
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
przekazywanych do
składowania

Likwidacja dzikich
wysypisk śmieci

Miasto Będzin

- Brak działań w tym
zakresie

Całkowite usunięcie
wyrobów azbestowych
z terenu miasta

Miasto Będzin,
mieszkańcy,
inne jednostki

Bieżąca pielęgnacja
zasobów
przyrodniczych wraz
z ochroną obszarów
i obiektów prawnie
chronionych

Miasto Będzin,
RDOŚ

- Nieotrzymanie
dofinansowania ze
środków
zewnętrznych
- Małe
zainteresowanie
mieszkańców
- Dewastacja ze
strony mieszkańców
i turystów
- brak zgody
posiadaczy
nieruchomości
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oraz ochrona
przyrody

Powierzchnia
terenów
zielonych
[ha]
Powierzchnia
terenów
zielonych
[ha]

Powierzchnia
gruntów
leśnych [ha]

9

Zasoby
przyrodnicze

Odpowiedni
e zapisy w
planach
zagospodaro
wania
przestrzenne
go

Odpowiedni
e zapisy w
planach
zagospodaro
wania
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76,19

76,19

169,75

>76,19

Realizacja form zieleni
izolacyjno – osłonowej
wzdłuż ciągów
komunikacyjnych

Miasto Będzin

- Brak realizacji
inwestycji

>76,19

Bieżąca pielęgnacja
istniejących terenów
zieleni urządzonej,
rewaloryzacja
zabytkowej zieleni
parkowej

Miasto Będzin

- Brak realizacji
inwestycji

>169,75

Ochrona zasobów
leśnych oraz
prowadzenie stałego
monitoringu w celu
zapobiegania
zagrożeniom

Zarządcy lasów,
w tym lasów
stanowiących
własność
Skarbu Państwa

- Dewastacja ze
strony mieszkańców,
- szkodniki,
- niekorzystne
warunki
atmosferyczne
(wichury)
- pożary

Miasto Będzin

- Przedłużająca się
procedura
wprowadzania zmian
do przepisów prawa
miejscowego

Miasto Będzin

- Przedłużająca się
procedura
wprowadzania zmian
do przepisów prawa
miejscowego

Ochrona zieleni, zasobów
leśnych oraz obszarów
o szczególnych walorach
przyrodniczych
0

0

>0

>0

Zwiększanie powierzchni
obszarów chronionych
i leśnych

Uwzględnianie
w miejscowych planach
zagospodarowania
przestrzennego
zapisów dotyczących
ochrony zadrzewień
poprzez wymóg
inwentaryzacji zieleni
oraz przyjmowania w
miarę możliwości
zasady omijania
istniejących drzew, przy
projektowaniu oraz
realizacji inwestycji
budowy systemu
komunikacyjnego
Uwzględnienie
w planach
zagospodarowania
przestrzennego
obszarów
przeznaczonych pod
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przestrzenne
go

10

11

Zagrożenia
poważnymi
awariami

Edukacja
ekologiczna

Minimalizacja
potencjalnych
negatywnych
skutków
awarii

Edukacja ekologiczna
mieszkańców

zalesianie (słabe gleby
V, VI klasy oraz
wieloletnie odłogi)

Liczba
przeprowadz
onych
inwestycji

0

>0

Liczba
przeprowadz
onych
szkoleń

0

>0

Liczba
przeprowadz
onych
szkoleń

0

Liczba
materiałów
promocyjnyc
h

0

Poprawa stanu
przygotowania miasta do
podejmowania działań
w sytuacji zagrożenia poprzez
polepszenie warunków
użytkowych
i funkcjonalnych budynków
OSP
Kreowanie właściwych
zachowań mieszkańców
miasta
w przypadku wystąpienia
zagrożeń życia i środowiska
z tytułu wystąpienia awarii
przemysłowych

>0
Zwiększanie świadomości
ekologicznej
>0

Źródło: Opracowanie własne.
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Modernizacja OSP
gminnych wraz
z nowoczesnym
doposażeniem

Miasto Będzin,
inne jednostki

- Przedłużający się
termin inwestycji

Szkolenia z zakresu
ratowniczo-gaśniczego

Miasto Będzin,
OSP, inne
jednostki

-

Działania edukacyjne
w szkołach na terenie
miasta

Miasto Będzin,
placówki
oświatowe na
terenie miasta

- Brak działań w tym
zakresie

Druk materiałów
promocyjnych i
broszur edukacyjnych

Miasto Będzin

- Brak działań w tym
zakresie
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8.1.2. HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
W poniższej tabeli przedstawiono harmonogram rzeczowo-finansowy zadań własnych miasta Będzina
oraz zadań monitorowanych, opracowany w celu ochrony środowiska na terenie miasta. Pod zadaniami
własnymi należy rozumieć te przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków
budżetowych i pozabudżetowych będących w dyspozycji

miasta. Natomiast pod zadaniami

monitorowanymi należy rozumieć pozostałe zadania związane z ochroną środowiska i racjonalnym
wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze środków samorządów gminnych, instytucji
i przedsiębiorstw, osób fizycznych oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów
i instytucji szczebla wyższego, bądź instytucji działających na terenie miasta, ale podległych bezpośrednio
organom centralnym.
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Lp
.

Obszar interwencji

Tabela 14. Harmonogram realizacji zadań własnych oraz zadań monitorowanych wraz z ich finansowaniem.
Podmiot
Szacunkowe koszty realizacji zadania (zł)
odpowiedzialny za
Zadanie
realizację
2018
2019
2020
2021-2024
(+ jednostki
włączone)

razem

Źródła
finansowania

Zadania własne

1

Ochrona klimatu
i jakości powietrza

Termomodernizacja
budynków użyteczności
publicznej
i komunalnych

Miasto Będzin

2 000 000

środki własne,
inne środki

Montaż instalacji OZE
(kolektory słoneczne, panele
fotowoltaiczne) na terenie
miasta

Miasto Będzin,
mieszkańcy

1 500 000

środki własne,
inne środki

Termomodernizacja
budynków mieszkalnych wraz
z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii

Mieszkańcy

W miarę
potrzeb
i dostępnych
środków
finansowych

środki własne,
inne środki

Modernizacja oświetlenia
drogowego

Miasto Będzin

1 000 000

środki własne,
inne środki

Remonty dróg gminnych

Miasto Będzin

3 000 000

środki własne,
inne środki

W miarę
potrzeb
i dostępnych
środków
finansowych

środki własne,
inne środki

Zadania monitorowane
Modernizacja dróg
powiatowych
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Zarząd Dróg
Powiatowych
w Będzinie
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Realizacja założeń ujętych w
Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej

Miasto Będzin,
mieszkańcy, inne
jednostki

Realizacja działań ujętych w
Programie ochrony powietrza
dla terenu województwa
śląskiego

Miasto Będzin,
mieszkańcy, inne
jednostki

W miarę
potrzeb
i dostępnych
środków
finansowych
W miarę
potrzeb
i dostępnych
środków
finansowych

środki własne,
inne środki

środki własne,
inne środki

Zadania własne

2

Zagrożenia
hałasem

Tworzenie zabezpieczeń
przed oddziaływaniem hałasu
komunikacyjnego poprzez
wprowadzanie odpowiednich
zapisów w SIWZ
uwzględniające m.in.
montowanie
dźwiękoszczelnych okien,
kładzenie cichej nawierzchni i
budowę ekranów
akustycznych
Wprowadzanie standardów
akustycznych w planach
zagospodarowania
przestrzennego

Miasto Będzin,
zarządcy dróg

W miarę
potrzeb
i dostępnych
środków
finansowych

środki własne,
inne środki

Miasto Będzin

Brak kosztów
dodatkowych,
w ramach prac
nad pzp

-

W miarę
potrzeb

środki własne,
inne środki

Brak kosztów
dodatkowych

-

Zadania monitorowane
Kontrola emisji hałasu do
środowiska z obiektów
działalności gospodarczej

WIOŚ w Katowicach

Zadania własne
3

Pola
elektromagnetycz
ne
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Wybór niskokonfliktowych
terenów do lokalizacji
nowych urządzeń
wytwarzających pola
elektromagnetyczne

Miasto Będzin, inne
jednostki
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Uwzględnienie zapisów
dotyczących ochrony przed
ponadnormatywnym
promieniowaniem
elektromagnetycznym
w planach zagospodarowania
przestrzennego miasta

Miasto Będzin

Brak kosztów
dodatkowych,
w ramach prac
nad pzp

-

W ramach
monitoringu
państwowego

środki własne,
inne środki

środki własne,
inne środki

Zadania własne i monitorowane
4

Gospodarowanie
wodami

Prowadzenie stałego
lokalnego
i regionalnego monitoringu
wód

WIOŚ w Katowicach

Zadania własne

5

Gospodarka
wodno -ściekowa

Bieżąca modernizacja sieci
wodociągowej
i kanalizacyjnej

MPWiK Będzin

W miarę
dostępnych
środków
finansowych

Inwentaryzacja zbiorników
bezodpływowych

Miasto Będzin

10 000

środki własne,
inne środki

Rozbudowa sieci
kanalizacyjnej oraz budowa
przydomowych systemów
oczyszczania ścieków

MPWiK Będzin,
mieszkańcy, inne
jednostki

W miarę
dostępnych
środków
finansowych

środki własne,
inne środki

Brak kosztów
dodatkowych,
w ramach prac
nad pzp
i innymi
dokumentami

-

Zadania własne
6

Zasoby
geologiczne
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Ochrona zasobów złóż
kopalin poprzez
uwzględnianie ich
w dokumentach
planistycznych

Miasto Będzin
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Eliminacja procederu
nielegalnego wydobywania
kopalin
Uwzględnianie w
miejscowych planach
zagospodarowania
przestrzennego zapisów
dotyczących ochrony
naturalnego ukształtowania
powierzchni ziemi

Miasto Będzin

10 000

środki własne,
inne środki

Miasto Będzin

Brak kosztów
dodatkowych,
w ramach prac
nad pzp
i innymi
dokumentami

-

Zadania własne i monitorowane

7

8

Gleby

Gospodarka
odpadami
i zapobieganie
powstawaniu
odpadów
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Remediacja terenów
zanieczyszczonych oraz
rekultywacja terenów
zdegradowanych

Właściciele gruntów

W miarę
potrzeb

środki własne,
inne środki

Przeciwdziałanie skażeniu
gleb przez zakłady
przemysłowe

Właściciele gruntów

W miarę
potrzeb

środki własne,
inne środki

Aktualizowanie informacji na
temat stanu zanieczyszczenia
gleb na terenie powiatu

Starostwo Powiatowe
w Będzinie

W miarę
potrzeb

środki własne,
inne środki

Prowadzenie monitoringu
jakości gleb

Instytut Uprawy,
Nawożenia
i Gleboznawstwa,
Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska

W miarę
potrzeb

środki własne,
inne środki

3 000 000

Środki własne
i inne, WFOŚiGW
w Katowicach

Zadania własne
Całkowite usunięcie wyrobów
azbestowych z terenu miasta

Miasto Będzin,
mieszkańcy, inne
jednostki
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Zwiększenie poziomu
recyklingu - przygotowania
do ponownego użycia
następujących frakcji
odpadów komunalnych:
papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła, oraz
innych niż niebezpieczne

Miasto Będzin

W miarę
możliwości

środki własne,
inne środki

Likwidacja dzikich wysypisk
śmieci

Miasto Będzin

20 000

środki własne,
inne środki

Miasto Będzin, RDOŚ

20 000

środki własne,
inne środki

Miasto Będzin

50 000

środki własne,
inne środki

Miasto Będzin

30 000

środki własne,
inne środki

Miasto Będzin

Brak kosztów
dodatkowych,
w ramach prac
nad pzp

-

Miasto Będzin

Brak kosztów
dodatkowych,
w ramach prac
nad pzp

-

Zadania własne

9

Zasoby
przyrodnicze
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Bieżąca pielęgnacja zasobów
przyrodniczych wraz
z ochroną obszarów
i obiektów prawnie
chronionych
Realizacja form zieleni
izolacyjno – osłonowej
wzdłuż ciągów
komunikacyjnych
Bieżąca pielęgnacja
istniejących terenów zieleni
urządzonej, rewaloryzacja
zabytkowej zieleni parkowej
Uwzględnienie
w Planach Zagospodarowania
Przestrzennego obszarów
przeznaczonych pod
zalesianie (słabe gleby V i VI
klasy oraz wieloletnie odłogi)
Uwzględnianie
w miejscowych planach
zagospodarowania
przestrzennego zapisów
dotyczących ochrony
zadrzewień poprzez wymóg
inwentaryzacji zieleni oraz
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przyjmowania w miarę
możliwości zasady omijania
istniejących drzew, przy
projektowaniu oraz realizacji
inwestycji budowy systemu
komunikacyjnego

Zadania monitorowane
Ochrona zasobów leśnych
oraz prowadzenie stałego
monitoringu w celu
zapobiegania zagrożeniom

Zarządcy lasów,
w tym lasów
stanowiących
własność Skarbu
Państwa

W miarę
potrzeb
i dostępnych
środków
finansowych

środki własne,
inne środki

Miasto Będzin, inne
jednostki

W zależności
od potrzeb
i dostępnych
środków

Środki własne,
inne środki

Miasto Będzin, OSP,
inne jednostki

W miarę
potrzeb
i dostępnych
środków
finansowych

Środki własne,
inne środki

Zadania własne

10

Zagrożenia
poważnymi
awariami

Modernizacja OSP gminnych
wraz z nowoczesnym
doposażeniem

Szkolenia z zakresu
ratowniczo-gaśniczego

Zadania własne

11

Edukacja
ekologiczna

Działania edukacyjne
w szkołach na terenie miasta

Miasto Będzin,
placówki oświatowe
na terenie miasta

15 000

Środki własne,
inne środki
(WFOŚiGW)

Druk materiałów
promocyjnych
i broszur edukacyjnych

Miasto Będzin

25 000

Środki własne,
inne środki
(WFOŚiGW)

Źródło: Opracowanie własne.

97 | S t r o n a

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Będzina na lata 2018-2020 z perspektywą do roku 2024

9.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA
Realizacja zadań określonych w Programie Ochrony Środowiska wiąże się z wysokimi nakładami

finansowymi. Wdrażanie Programu powinno być zatem możliwe dzięki stworzeniu odpowiedniego systemu
finansowego. Podstawowymi źródłami finansowania są środki publiczne (budżetowe państwa, gminy lub
pozabudżetowe instytucji publicznych), prywatne (np. fundusze inwestycyjne) oraz prywatno-publiczne (np.
ze spółek handlowych z udziałem gminy). Do głównych instrumentów finansowych gminy w zakresie
ochrony środowiska należą opłaty oraz kary za korzystanie ze środowiska.
Potencjalne źródła finansowania zadań określonych w niniejszym Programie przedstawiono poniżej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
Publiczna instytucja finansowa, działająca jako państwowa osoba prawna. Głównym jej celem działania
jest udzielanie wsparcia finansowego przedsięwzięciom służącym ochronie środowiska i gospodarce
wodnej.
Podstawą do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie są programy priorytetowe, które
określają zasady udzielania wsparcia oraz kryteria wyboru przedsięwzięć. Listę priorytetowych programów
NFOŚiGW zatwierdza corocznie Rada Nadzorcza NFOŚiGW.
Zgodnie z „Listą priorytetowych programów NFOŚiGW na 2018 r.”, ustala się następujące programy:
1. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi:


Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach,



Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych,



Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug.

2. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi:


Racjonalna gospodarka odpadami,



Ochrona powierzchni ziemi,



Geologia i górnictwo.

3. Ochrona atmosfery:


Poprawa jakości powietrza,



System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme).

4. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów:


Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej.
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5. Międzydziedzinowe:


Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska,



Zadania wskazane przez ustawodawcę,



Wspieranie działalności monitoringu środowiska,



Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków,



Edukacja ekologiczna,



Współfinansowanie programu LIFE,



SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez
partnerów zewnętrznych,



Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki,



Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych,



Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju,



Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
(WFOŚiGW)
Uzyskanie pomocy finansowej uzależnione jest od spełnienia kryteriów wyboru przedsięwzięć, takich jak
osiągnięcie standardów Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska oraz uzyskanie efektu
ekologicznego optymalnego pod względem ekonomicznym i społecznym.
W zależności od priorytetu WFOŚiGW w Katowicach może ustanowić dodatkowe kryteria na etapie naboru
wniosków. Zatwierdzona na rok 2017 lista przedsięwzięć priorytetowych prezentuje się następująco:


1. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi



1.1. Ochrona wód



1.2. Gospodarka wodna



2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi



2.1. Gospodarka odpadami



2.2. Ochrona powierzchni ziemi



2.3. Rolnictwo ekologiczne



3. Ochrona atmosfery



4. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów



5. Edukacja ekologiczna



6. Zapobieganie poważnym awariom



7. Zarządzanie środowiskowe w regionie



7.1. Opracowania i ekspertyzy



7.2. Monitoring środowiska
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7.3. Wspomaganie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska



8. Profilaktyka zdrowotna

Terminy naboru wniosków dla poszczególnych priorytetów ogłaszane są na stronie internetowej lub w
przypadku konkursów określane są w ich regulaminach. Udzielana pomoc finansowa nie może przekroczyć
100% kosztów kwalifikowanych zadania, z wyjątkiem pożyczek pomostowych.
W przypadku pożyczek, pomoc nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych, także w przypadku
gdy jest łączona z dotacją. Ich oprocentowanie jest zmienne i wynosi 0,95% stopy redyskonta weksli, jednak
nie mniej niż 3% rocznie. Maksymalny okres pożyczki wynosi 12 lat, w tym 12 miesięcy karencji. Po spełnieniu
określonych warunków istnieje możliwość umorzenia do 40% wartości udzielonej pożyczki (dla
samorządów 45%), pod warunkiem przeznaczenia umorzonych do zapłaty środków na inne zadanie z
zakresu ochrony środowiska. Podobnie jak pożyczka, wysokość dotacji może wynieść maksymalnie do 80%
kosztów kwalifikowanych (za wyjątkiem sytuacji usuwania skutków zanieczyszczenia ziemi w przypadku
nieustalenia podmiotu odpowiedzialnego albo bezskutecznej egzekucji wobec sprawcy oraz zamykania
składowisk odpadów komunalnych znajdujących się na terenach należących do Skarbu Państwa – w tych
przypadkach maksymalne dofinansowanie wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych).

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ)
Krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie
i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Głównym źródłem finansowania
Programu są środki unijne z Funduszu Spójności. Najważniejszymi beneficjentami Programu są podmioty
publiczne (w tym JST) oraz podmioty prywatne (przede wszystkim duże przedsiębiorstwa).
W ramach Programu realizowanych będzie 10 osi priorytetowych:
1.

Zmniejszenie emisyjności gospodarki

2.

Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

3.

Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego

4.

Infrastruktura drogowa dla miast

5.

Rozwój transportu kolejowego w Polsce

6.

Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

7.

Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

8.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

9.

Wzmocnienie strategicznej infrastruktury i rozwoju zasobów kultury

10. Pomoc techniczna
Zakres finansowania w obszarze energetyki i środowiska przedstawiono poniżej.
I Oś priorytetowa - Zmniejszenie emisyjności gospodarki:
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produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. budowa,
rozbudowa farm wiatrowych, instalacji na biomasę bądź biogaz,



poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym,



rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, np. budowa sieci dystrybucyjnych
średniego i niskiego napięcia.

II Oś priorytetowa - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu:


rozwój infrastruktury środowiskowej (np. oczyszczalnie ścieków, sieć kanalizacyjna oraz
wodociągowa, instalacje do zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym do ich termicznego
przetwarzania),



ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, poprawa jakości środowiska miejskiego
(np. redukcja zanieczyszczenia powietrza i rekultywacja terenów zdegradowanych),



dostosowanie do zmian klimatu, np. zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi
zjawiskami pogodowymi, zarządzanie wodami opadowymi, projekty z zakresu małej retencji oraz
systemy zarządzania klęskami żywiołowymi.

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WSL)
II.4 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.1: Odnawialne źródła energii
Typy projektów:
Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.
Działanie 4.2: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich
przedsiębiorstwach
Działanie 4.3: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej
i mieszkaniowej
Działanie 4.4: Wysokosprawna kogeneracja
Działanie 4.5: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
II.5 Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Działanie 5.1: Gospodarka wodno-ściekowa
Typy projektów:
1.

Budowa

i

modernizacja

sieci

kanalizacyjnych

dla

ścieków

komunalnych

i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej.
2. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych.
3. Budowa instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych
4. Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę
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Działanie 5.2: Gospodarka odpadami
1. Budowa/rozwój/modernizacja zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
2. Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.
Działanie 5.4: Ochrona różnorodności biologicznej
1. Kompleksowe projekty z zakresu ochrony, poprawy i odtwarzania stanu siedlisk przyrodniczych i populacji
gatunków.
2. Zwalczanie rozprzestrzeniania się i eliminowanie obcych gatunków inwazyjnych.
3. Budowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji
ekologicznej lub ochrony różnorodności biologicznej.
4. Ochrona przyrody poprzez zmniejszenie presji ruchu turystycznego za pomocą budowy infrastruktury
użytku publicznego.

Program LIFE
Jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów
z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania
wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja
i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.
Program LIFE na lata 2014-2020 podzielono na dwa podprogramy: na rzecz środowiska oraz na rzecz
klimatu. Obszary priorytetowe Programu przedstawiają się następująco:
Program na rzecz środowiska:


ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami,



przyroda i różnorodność biologiczna,



zarządzanie i informacja w zakresie środowiska.

Program na rzecz klimatu:


ograniczenie wpływu człowieka na klimat,



dostosowanie się do skutków zmian klimatu,



zarządzanie i informacja w zakresie klimatu.

Wśród pozostałych funduszy i programów, mogących stanowić źródło finansowania w ramach zadań
związanych z ochroną środowiska, wymienić można m.in.:


środki norweskie i EOG – Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy
(fundusze norweskie), w ramach których funkcjonują Programy Operacyjne: „Ochrona
różnorodności biologicznej i ekosystemów”, „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań
kontrolnych”, „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.



Bank Ochrony Środowiska – oferuje kredyty na rzecz inwestycji proekologicznych,
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Bank Gospodarstwa Krajowego – stanowi ważne ogniwo w zakresie finansowania przedsięwzięć
z zakresu ochrony środowiska, w tym rynku oszczędności energii.

10. SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
10.1. MONITORING I KONTROLA REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY
ŚRODOWISKA
Monitoring dostarcza informacji, w oparciu o które ocenić można, czy stan środowiska ulega
polepszeniu czy pogorszeniu, a także jest podstawą oceny efektywności wdrażania polityki środowiskowej.
Rozróżniamy dwa rodzaje monitoringu:


monitoring jakości środowiska,



monitoring polityki środowiskowej.

Obydwa rodzaje monitoringu są ze sobą ściśle powiązane. Monitoring jakości środowiska jest
wykorzystywany w definiowaniu polityki ochrony środowiska. W okresie wdrażania niniejszego programu,
monitoring także będzie wykorzystywany dla uaktualnienia polityki ochrony środowiska. Celem
monitoringu jest zwiększenie efektywności polityki środowiskowej poprzez zbieranie, analizowanie
i udostępnianie danych dotyczących jakości środowiska i zachodzących w nim zmian. Informacja o stanie
środowiska jest niezbędna do ustanawiania priorytetów ochrony środowiska, do monitorowania,
egzekwowania i przestrzegania przepisów ochrony środowiska, do integrowania polityki. Powinien służyć
zarówno podejmującym decyzje, jak i społeczeństwu, sektorowi prywatnemu, pozarządowym organizacjom
ekologicznym i wszystkim zainteresowanym grupom.
W poniższej tabeli przedstawiono harmonogram wdrażania programu ochrony środowiska dla miasta
Będzina.
Tabela 26. Harmonogram wdrażania Programu ochrony środowiska dla miasta Będzina.
Monitoring realizacji Programu
2018

2021-2024

Itd.

X

X

X

Mierniki efektywności Programu

X

X

Ocena realizacji planu operacyjnego

X

X

Raporty z realizacji Programu

X

X

Monitoring stanu środowiska

2019

2020

Monitoring polityki środowiskowej

Ocena realizacji celów i kierunków
działań
Aktualizacja Programu ochrony
środowiska

X
X
Źródło: Opracowanie własne.
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Kontrola i monitoring realizacji celów i zadań Programu ochrony środowiska winny obejmować:


określenie stopnia wykonania poszczególnych działań,



określenie stopnia realizacji przyjętych celów,



ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,



analizę przyczyn rozbieżności.

Listę proponowanych wskaźników monitorowania dla miasta Będzina przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.

Tabela 27. Zestawienie wskaźników dla monitorowania osiąganych celów dla miasta Będzina.
Wartość bazowa
Źródło danych
Wskaźniki
Jednostka miary
o wskaźniku
(2017 r.)

1

Ludność według miejsca zamieszkania

osoba

57 343

GUS

2

Gęstość zaludnienia

osoba/km2

1 534

GUS

3

Powierzchnia miasta

ha

3 737

GUS

Ochrona klimatu i jakości powietrza
1

Budynki gminne poddane
termomodernizacji

szt.

2

Urząd Miejski
w Będzinie

2

Zmodernizowane kotłownie gminne

szt.

1

Urząd Miejski
w Będzinie

3

Ilość stref jakości powietrza z
przekroczeniem wartości docelowych
substancji w powietrzu

Szt.

5

WIOŚ Katowice

Zagrożenia hałasem
1

Długość przebudowanych dróg
gminnych

km

2,158

Urząd Miejski
w Będzinie

2

Długość zmodernizowanych dróg
gminnych

km

2,158

Urząd Miejski
w Będzinie

3

Drogi o nawierzchniach „cichych”

km

3,8

Urząd Miejski
w Będzinie

4

Liczba punktów monitoringu hałasu, w
których stwierdzono przekroczenia
poziomów dopuszczalnych

Szt.

0

WIOŚ Katowice

Pola elektromagnetyczne
1

Stacje bazowe operatorów telefonii
komórkowej

szt.

32

Urząd Miejski
w Będzinie

2

Stwierdzone przekroczenia
dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku

szt.

0

WIOŚ Katowice

Gospodarowanie wodami/gospodarka wodno - ściekowa
1

Stopień zwodociągowania miasta

%

99,9

GUS

2

Stopień skanalizowania miasta

%

86,9

GUS

3

Długość sieci kanalizacyjnej

km

110,8

GUS
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4

Długość sieci wodociągowej

km

161,7

GUS

5

Liczba przyłączy kanalizacyjnych

szt.

4826

GUS

6

Liczba przyłączy wodociągowych

szt.

6097

GUS

7

Zbiorniki bezodpływowe

szt.

1392

GUS

8

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

szt.

136

GUS

9

Liczba mieszkańców korzystająca z sieci
wodociągowej

liczba osób

57 499

GUS

10

Liczba mieszkańców korzystająca z
kanalizacji sanitarnej

liczba osób

50 042

GUS

m3

31,3

GUS

11

Zużycie wody w przeliczeniu na
mieszkańca
Zasoby geologiczne/gleby

1

Liczba czynnych eksploatacji złóż
surowców mineralnych

szt.

0

Urząd Miejski
w Będzinie

2

Powierzchnia terenów
zrekultywowanych

ha

0

Urząd Miejski
w Będzinie

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
1

Liczba mieszkańców objęta systemem
odbierania odpadów komunalnych

liczba osób

57 343

Urząd Miejski
w Będzinie

2

Ilość odpadów komunalnych
odebranych ogółem

Mg

22 307,83

Urząd Miejski
w Będzinie

3

Zlikwidowane dzikie wysypiska

szt.

40

Urząd Miejski
w Będzinie

4

Ilość wyrobów zawierających azbest

Mg

3 089 541

Urząd Miejski
w Będzinie

5

Liczba czynnych składowisk odpadów,
na których są składowane odpady
komunalne

Szt.

0

Urząd Miejski
w Będzinie

4,5

GUS

303,30

RDOŚ

Zasoby przyrodnicze
1

Lesistość miasta

%

2

Powierzchnia obszarów prawnie
chronionych

ha

3

Liczba form ochrony przyrody

szt.

5

RDOŚ

4

Liczba pomników przyrody

szt.

4

RDOŚ

Zagrożenia poważnymi awariami
1

Liczba inwestycji w zakresie rozbudowy i
modernizacji OSP gminnych wraz z
nowoczesnym doposażeniem

szt.

0

Urząd Miejski
w Będzinie

2

Liczba zdarzeń mających znamiona
poważnych awarii

szt.

0

WIOŚ Katowice

3

Liczba zakładów w rejestrze
potencjalnych sprawców poważnych
awarii

Szt.

0
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Liczba zdarzeń o znamionach poważnej
awarii oraz poważnych awarii na terenie
województwa

4

Szt.

WIOŚ Katowice

0

Źródło: Opracowanie własne.

10.2. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA
Program ochrony środowiska dla miasta Będzina zostaje przyjęty do realizacji na podstawie uchwały
Rady Miejskiej. Efektywne wdrożenie i zarządzanie niniejszym programem wymaga dużego zaangażowania
administracji samorządowej, a także współpracy pomiędzy wszystkimi instytucjami (organizacjami)
zaangażowanymi w zagadnienia ochrony środowiska.
Za realizację programu odpowiedzialne są Władze Miasta, które powinny wyznaczyć koordynatora
wdrażania programu. Taką rolę, w imieniu Prezydenta Miasta Będzina, pełni osoba zajmująca Stanowisko
pracy ds. ochrony środowiska. Koordynator będzie współpracował ściśle z Radą Miejską, przedstawiając
okresowe sprawozdania z realizacji programu.
Kompetencje miasta Będzin w zakresie ochrony środowiska:
na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017
poz. 1289 z późn. zm.):


Określenie w formie uchwały szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie,



Prowadzenie działalności organizatorskiej zapewniającej utrzymanie czystości i porządku



Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólne z innymi gminami:
o

instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych

o

stacji zlewnych dla ścieków gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych

o

instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich
części, szaletów publicznych



Zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych poprzez zbieranie i pozbywanie
się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli
nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego urządzeniach
ustawionych na chodniku



Określenie wymagań, wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe, w zakresie bezpieczeństwa
i czystości w miejscach publicznych



Rozwiązanie
i

problemu

unieszkodliwiania

bezdomnych

zwłok

zwierząt

bezdomnych

oraz

zwierząt

zapewnienie

lub

z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie
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Organizowanie selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych,
w tym odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych



Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków



Prowadzenie nadzoru nad realizacją obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości
w zakresie utrzymywania czystości i porządku lub przejęcie przez gminę w drodze uchwały od
właścicieli nieruchomości ich ustawowych obowiązków



Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie:
o

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

o

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

o

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

o

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych lub ich części oraz podawanie do publicznej wiadomości wymagań, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie
tych usług.

na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 ze zm.)


Sporządzenie i uchwalenie gminnego programu ochrony środowiska. Przedstawienie raportu
z wykonania programu co 2 lata



Prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz projektów strategii, planów i programów
w dziedzinach związanych z ochroną środowiska



Podejmowanie uchwał ustanawiających ograniczenia, co do czasu funkcjonowania instalacji lub
korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko
(nie dotyczy instalacji i urządzeń znajdujących się w miejscach kultu religijnego)



Zbieranie informacji od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami o rodzaju, ilości i miejscach
występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (m.in. azbest, PCB)



Przyjmowanie od podmiotów eksploatujących składowiska na terenie gminy informacji i danych,
na podstawie których ustalane są opłaty za składowanie odpadów



Przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie
objętym właściwością gminy



Wydawanie osobom fizycznym decyzji nakazujących w określonym czasie wykonanie czynności
zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania instalacji lub urządzenia na
środowisko



Wydawanie decyzji o wstrzymaniu użytkowania instalacji lub urządzenia eksploatowanego przez
osobę fizyczną, w ramach zwykłego korzystania ze środowiska i decyzji wyrażające zgodę na
podjęcie uprzednio wstrzymanej działalności
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Wydawanie decyzji nakładających na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia
(w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne) obowiązek prowadzenia
w określonym czasie pomiarów wielkości emisji, (jeśli z kontroli wynika, iż nastąpiło przekroczenie
standardów emisyjnych)



Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu gminy



Zarządzanie gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1614),


Uzgadnianie projektu utworzenia parku narodowego i krajobrazowego, zmiany jego granic lub
likwidacji



Uzgadnianie projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku
krajobrazowego w zakresie infrastruktury technicznej, zagospodarowania turystycznego, sposobu
użytkowania gruntów, eliminacji lub ograniczania zagrożeń zewnętrznych oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do nieruchomości niebędących
własnością Skarbu Państwa, a w pozostałej części opracowania projektu planu ochrony



Uzgadnianie projektu rozporządzenia wojewody w sprawie wyznaczenia lub powiększenia obszaru
chronionego krajobrazu



Opiniowanie projektu likwidacji lub zmiany granic obszaru chronionego krajobrazu



Wyznaczanie, w drodze uchwały obszaru chronionego krajobrazu, a także likwidacji lub zmiany
takiego obszaru



Opiniowanie projektu listy obszarów Natura 2000, oraz uzgodnienie projektu planu ochrony tego
obszaru



Opiniowanie planu lub projektu przedsięwzięcia o potencjalnym bezpośrednim lub pośrednim
wpływie na stan obszaru Natura 2000



Ustanawianie w drodze uchwały pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku
ekologiczny lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowy oraz znoszenie ustanowionej formy ochrony
przyrody
o

Zakładanie i utrzymywanie w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewień,, w tym
wydawanie na wniosek posiadacza nieruchomości zezwolenia na usunięcie drzew lub
krzewów z terenu nieruchomości oraz wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za
zniszczenie terenów zieleni albo drzew i krzewów, spowodowanych niewłaściwym
postępowaniem, a także wydawanie decyzji o opłatach za usunięcie drzew lub krzewów

o

Obowiązek uzgadniania z dyrektorem parku narodowego projektu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy
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na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.)


Wydawanie decyzji nakazujących przywrócenie stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego lub
nakazujące

wykonanie

urządzeń

zapobiegających

szkodom

oraz

wydawanie

decyzji

zatwierdzających ugody właścicieli gruntów ustalające zmiany stanu wody na gruncie


Określenie, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 maja wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na
polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy



Wypełniane obowiązków i zadań wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych

na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328, ze zm.),


Określenie kierunków rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego



Informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi



Udzielanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków oraz uchwalanie regulaminu w tym zakresie



Zatwierdzanie taryf oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków

W latach 2018-2021 koordynator wdrażania Programu co dwa lata oceniał będzie postęp
w zakresie wdrażania zdefiniowanych działań, a pod koniec 2021 r. nastąpi ewentualna ocena rozbieżności
między celami zdefiniowanymi w Programie wraz z analizą przyczyn tych rozbieżności. Wyniki oceny będą
stanowiły wykładnię dla kolejnego Programu, w którym zostaną zdefiniowane cele i zadania.
Program będzie wdrażany przy udziale wielu partnerów, wśród których należy wymienić:


poszczególne referaty Urzędu Miejskiego w Będzinie,



zakłady przemysłowe i podmioty gospodarcze,



instytucje kontrolujące,



organizacje pozarządowe,



nauczycieli,



mieszkańców



innych.

Wszystkie jednostki będą musiały ze sobą współpracować poprzez stałą wymianę informacji
i wiedzy. Wymiana informacji pomiędzy interesariuszami dokumentu będzie odbywać się w sposób
pisemny, na wniosek koordynatora realizacji Programu Ochrony Środowiska. Jednostki odpowiedzialne za

109 | S t r o n a

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Będzina na lata 2018-2020 z perspektywą do roku 2024

realizację działań koordynowanych są obowiązku przekazać poziom realizacji poszczególnych działań. Na
wniosek koordynatowa realizacji POŚ może odbyć się także spotkanie w Urzędzie Miejskim w Będzinie.
Jednocześnie każdy z partnerów powinien być informowany o postępach we wdrażaniu Programu.
W celu usprawnienia tych działań zaleca się opracować szczegółowy harmonogram spotkań partnerów
uczestniczących we wdrażaniu Programu. Bardzo ważna jest również współpraca z sąsiednimi gminami
i miastami, bowiem zagrożenia dla środowiska mają pochodzenie lokalne, ale mogą one oddziaływać także
na znacznie większych obszarach. Stąd też wynika potrzeba rozwiązań tych problemów w oparciu
o współpracę międzygminną, np. w zakresie gospodarki odpadami. Współpraca taka, oprócz pozytywnych
efektów dla środowiska może przynieść także korzyści ekonomiczne.
Aktywność społeczna wspierana jest również poprzez niezależną prasę ekologiczną, różnorodne
wydawnictwa, programy telewizyjne, akcje edukacyjne i promocyjne oraz internet. Duże znaczenie dla
ekspansji obywatelskiej aktywności ma nowe ustawodawstwo stwarzając powszechny dostęp do informacji
o środowisku i procedury udziału społeczeństwa w zarządzaniu środowiskiem (ustawa prawo ochrony
środowiska oraz ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska.
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