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UCHWAŁA NR XIII/93/2011
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko na lata 2011  
2014, z perspektywą na lata 2015  2018" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1, art. 18 ust.1  i art. 84 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm) Rada Miejska w Drezdenku uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala  się  „Aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko na  lata 2011  2014, 
z perspektywą  na  lata  2015  –  2018”,  stanowiącego  aktualizację  przyjętego  uchwałą  Nr  XXX/213/04  Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 30  listopada 2004 roku w sprawie  : przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla 
Miasta i Gminy Drezdenko”. 

2. "Aktualizacja  Programu Ochrony Środowiska  dla Gminy Drezdenko  na  lata  20112014,  z perspektywą  na 
lata 20152018" stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

Adam Kołwzan
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Uzasadnienie

Zgodnie  z przepisami  ustawy  Prawo  ochrony  środowiska  i ustawy  o odpadach,  organ  wykonawczy  gminy 
sporządza nie rzadziej niż co 4 lata aktualizację planu gospodarki odpadami, który stanowi część odpowiedniego 
programu ochrony środowiska, uwzględniając wymagania określone w w/w ustawach. Zaktualizowany „Program 
ochrony  środowiska  dla  Gminy  Drezdenko  na  lata  2011    2014  z perspektywą  na  lata  2015  –  2018”,  stanowi 
aktualizację  przyjętego  uchwałą  Nr  XXX/213/04  Rady  Miejskiej  w Drezdenku  z dnia  30  listopada  2004  roku 
w sprawie  :  przyjęcia  „Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Miasta  i Gminy  Drezdenko”  i ma  służyć  realizacji 
założeń  polityki  ekologicznej  państwa.  Program  ochrony  środowiska  określa  zadania  własne  gminy,  a także 
diagnozę  problemów  środowiska  na  terenie  Gminy  Drezdenko.  Na  zasadach  określonych  w ustawie  z dnia 
3 października  2008  roku  o udostępnianiu  informacji  o środowisku  i jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr199, poz. 1227 z późn. 
zm.)  Burmistrz  Drezdenka  zapewnił  udział  społeczeństwa  w opracowaniu  niniejszej  „Aktualizacji  Programu 
Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Drezdenko  na  lata  2011    2014  z perspektywą  na  lata  2015  –  2018”  wraz 
z opracowaniem „Prognozy oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ww. ustawy dokumenty zostały 
wyłożone  społeczeństwu  do  wglądu.  Do  tut.  urzędu  nie  wpłynęły  żadne  uwagi  ani  wnioski  do  przedmiotowej 
sprawy.  Projekty  ww.  dokumentów,  zgodnie  z wymogami  prawa,  zostały  przekazane  do  zaopiniowania  przez 
określone  prawem  instytucje,  tj.:    Zarząd  Powiatu  Strzelecko  –  Drezdeneckiego,    Lubuski  Państwowy 
Wojewódzki  Inspektor  Sanitarny  w Gorzowie Wlkp.,    Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w Gorzowie 
Wlkp.,  Projekt  „Aktualizacji  Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Drezdenko  na  lata  20112014, 
z perspektywą  na  lata  20152018”  został  zaopiniowany  pozytywnie  przez  wszystkie  organy.  Biorąc  pod  uwagę 
powyższe zasadne jest podjęcie w/w ustawy. 
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I. WSTĘP 


1.1. Podstawa prawna opracowania


Prawo Ochrony Środowiska obwiązujące od 27 kwietnia 2001 roku nakłada              na Burmistrza Drezdenka obowiązek opracowania Gminnego Programu Ochrony Środowiska. Obowiązek ten jest formalną przesłanką dla utworzenia niniejszego opracowania - art. 14   i 17 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25 z 2008r.,     poz. 150 z późn. zm.).

Formalną podstawą opracowania jest umowa zawarta w dniu 19.05.2011r. pomiędzy Gminą Drezdenko z siedzibą w Drezdenku, ul. Warszawska 1, a spółką                    ABRYS Technika Sp. z o. o.  z siedzibą w Poznaniu, ul. Wiślana 46.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania


Przedmiotem opracowania jest aktualizacja Programu Ochrony Środowiska            dla Gminy Drezdenko, który został uchwalony w 2004 roku. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska prezentuje aktualne problemy, związane z ochroną środowiska           oraz kształtowaniem środowiska przyrodniczego. Zagadnienia z zakresu ochrony środowiska obejmują przede wszystkim ochronę powietrza, wód, powierzchni ziemi, środowiska akustycznego oraz zasobów przyrodniczych. Dane dotyczące gospodarki odpadami na terenie gminy zostały zawarte w odrębnym opracowaniu pod nazwą „Plan Gospodarki Odpadami Gminy Drezdenko na lata 2011-2014”.


Program Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko wskazuje tzw. „punkty zapalne”               w środowisku, wywołane niezrównoważonym rozwojem gospodarczym oraz przedstawia konkretne propozycje działań zmierzających do stopniowej likwidacji zagrożeń. Hierarchiczne uporządkowanie celów pod kątem ich ważności decyduje przede wszystkim o podziale przyszłego budżetu oraz spodziewanych środków pomocowych przeznaczony na ochronę środowiska  prowadzoną na terenie gminy. Program Ochrony Środowiska spełnia także funkcje promocyjne oraz informacyjne. Dokument informuje o bieżącym stanie środowiska na analizowanym terenie oraz o podejmowanych działaniach które zmierzają do jego poprawy. Program ten oprócz promowania walorów przyrodniczych               i kulturowych, ma za zdanie promować także samą gminę, której elementem strategii rozwoju gospodarczego jest szeroko rozumiana ochrona środowiska. 


1.3. Potrzeba i cel opracowania


Programy Ochrony Środowiska są podstawowym instrumentem realizacji Polityki Ekologicznej Państwa. Sporządzanie Programów Ochrony Środowiska dla kolejnych szczebli administracji samorządowej, umożliwi najbardziej efektywną ochronę środowiska przyrodniczego. 


Ochrona Środowiska przyrodniczego jest jedną z głównych dróg do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, czyli osiągnięcia ładu ekologicznego, społecznego, ekonomicznego (gospodarczego) oraz przestrzennego. Wszystkie wymienione zasady zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska zostały uwzględnione w niniejszym  opracowaniu. Zasady te są zależne od specyfiki oraz  od rzeczywistych potrzeb gminy, na niej bowiem spoczywa większość obowiązków związanych z wdrażaniem zdań zmierzających do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. 


Do najistotniejszych celów i kierunków działań w zakresie rozwoju społeczno                           – gospodarczego i ochrony środowiska wytyczonych dla Gminy Drezdenko należą:


· racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych (zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów, wzrost udziału wykorzystywanych zasobów odnawialnych, ochrona zasobów kopalin),

· ochrona powietrza, ochrona przed hałasem (zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji gazów i pyłów, zminimalizowanie uciążliwego hałasu) ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym,

· ochrona wód (zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód, racjonalizacja zużycia wody, ochrona przed powodzią, właściwa gospodarka wodno-ściekowa),

· ochrona gleb,

· ochrona zasobów przyrodniczych (zachowanie zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem ich różnorodności oraz rozwój zasobów leśnych, racjonalna eksploatacja lasów),

· prowadzenie skutecznej akcji edukacyjno-informacyjnej gwarantującej powodzenie realizacji wyżej wymienionych działań.


Realizacja zdefiniowanych ekologicznych celów strategicznych w powiązaniu z programem edukacji ekologicznej społeczeństwa powinna zapewnić gminie rozwój zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. 


1.4. Metodyka opracowania Programu Ochrony Środowiska


Program Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko został opracowany zgodnie                    z obowiązującymi przepisami prawnymi, a także z „Wytycznymi sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym” wydanymi przez Ministerstwo Środowiska w 2002 roku. 


W trakcie opracowywania niniejszego Programu uwzględniono jego zgodność                 z opracowanymi i zatwierdzonymi dokumentami rządowymi, tj.: 


· Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016,

· Krajowy program zwiększania lesistości, 

· Polityka energetyczna Polski do 2030 roku,

· Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032,

· Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych,


· Narodowy Program Edukacji Ekologicznej.  


Zakres i forma opracowania, w tym wyznaczone cele i zadania zawarte w Programie są również zgodne z dokumentami regionalnymi i lokalnymi, tj.:


· Program Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2003-2010,


· Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego. Aktualizacja z horyzontem czasowym do 2020 roku,


· Strategia Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego do roku 2015,


· Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego,


· Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2020,


· Program opieki nad zabytkami województwa lubuskiego na lata 2009-2012,


· Roczne oceny jakości powietrza dla województwa lubuskiego, 


· Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2004-2008,


· Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego,


· Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego,


· Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego do roku 2015,  


· Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Drezdenko do roku 2015,


· Program Ochrony Środowiska na lata 2004-2007 dla Miasta i Gminy Drezdenko, 

· Gospodarka ściekowa dla Miasta i Gminy Drezdenko,

· Wieloletnie programy inwestycyjne dla Gminy Drezdenko.

Program Ochrony Środowiska Gminy Drezdenko oparty został o postanowienia ww. dokumentów oraz o postanowienia wynikające z innych dokumentów planistycznych - opracowań lokalnych, z uwzględnieniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów. 


Metoda konstruowania Programu oparta była o następujące elementy:


· ustalenie zakresu i formy opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko w oparciu o dyskusje z przedstawicielami władz samorządowych,


· zgromadzenie, przegląd oraz ocena wszystkich aktualnych danych dotyczących ochrony środowiska na analizowanym terenie,


· sporządzenie inwentaryzacji zasobów środowiska przyrodniczego i infrastruktury oraz ocena ich stanu, źródeł i tendencja przeobrażeń w oparciu o wizje lokalną          na terenie gminy,


· sprecyzowanie potrzeb i możliwości zrównoważonego rozwoju Gminy Drezdenko             na podstawie programów rozwoju wyższych szczebli administracyjnych (powiatu         i województwa),


· sprecyzowanie harmonogramu celów krótkoterminowych oraz długoterminowych  wraz z określeniem zadań priorytetowych do realizacji w zakresie Programu Ochrony Środowiska z uwzględnieniem wytycznych programów wyższego szczebla oraz innych opracowań strategicznych,


· określenie metod i kierunków realizacji Programu oraz monitorowania wdrażania programu,


· weryfikacja i konsultacja opracowanego Programu z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Drezdenku, dążąca do akceptacji opracowania,


· Uzyskanie pozytywnej opinii społeczności lokalnej, jak i organu Zarządu Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego zgodnie z art. 17 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku,


· Przekazanie opracowania do zatwierdzenia przez Radę Miejską w Drezdenku. 


Całość opracowania została oparta o bieżące konsultacje oraz współpracę z Urzędem Miejskim w Drezdenku. Do sporządzenia Programu niezbędne były także konsultacje                  z jednostkami i organizacjami, których działalność na terenie gminy związana jest                 z ochroną środowiska, edukacja ekologiczną oraz z  rozwojem infrastrukturalnym.


1.5. Terminologia


Program ochrony środowiska wymusza na wszystkich uczestnikach procesów decyzyjnych i inwestycyjnych zastosowania jednakowej terminologii dotyczącej całokształtu ochrony środowiska. Poniżej podane zostały znaczenia zwrotów użytych w opracowaniu.

1.5.1. Terminologia z zakresu rozwoju zrównoważonego

Ochrona środowiska - rozumie się przez to podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiających zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona                  ta polega w szczególności na:

· racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,


· przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,

· przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego.


Równowaga przyrodnicza - jest to taki stan, w którym na określonym obszarze istnieje równowaga we wzajemnym oddziaływaniu: człowieka, składników przyrody żywej              i układu warunków siedliskowych tworzonych przez składniki przyrody nieożywionej.

Środowisko – rozumie się przez to ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, zwierzęta i rośliny, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływanie pomiędzy tymi elementami.


Zrównoważony rozwój - rozumie się przez to taki rozwój społeczno-gospodarczy,              w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych                    i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. 


1.5.2. Terminologia z zakresu ochrony środowiska


Emisja – rozumie się przez to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:


· substancje,


· energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne.


Hałas ‑ rozumie się przez to dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16.000 Hz.


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. Celem tworzenia obszarów chronionego krajobrazu może być w szczególności zapewnienie powiązania terenów poddanych ochronie                w system obszarów chronionych.


Oddziaływanie na środowisko ‑ rozumie się przez to również oddziaływanie na zdrowie


ludzi.


Organ ochrony środowiska – rozumie się przez to organy administracji powołane             do wykonywania zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska, stosownie do ich właściwości określonej w tytule VII w dziale I Prawa ochrony środowiska.


Organizacja ekologiczna – rozumie się przez to organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona środowiska.

Pomnik przyrody – są to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.


Poważna awaria – 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.


Powierzchnia ziemi ‑ rozumie się przez to naturalne ukształtowanie terenu, glebę oraz znajdującą się pod nią ziemię do głębokości oddziaływania człowieka, z tym że pojęcie „gleba” oznacza górną warstwę litosfery, złożoną z części mineralnych, materii organicznej, wody, powietrza i organizmów, obejmującą wierzchnią warstwę gleby             i podglebie.


Powietrze ‑ rozumie się przez to powietrze znajdujące się w troposferze, z wyłączeniem wnętrz budynków i miejsc pracy.

Poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB) - rozumie się przez to wartość poziomu ciśnienia akustycznego, skorygowaną według charakterystyki częstotliwościowej A, wyznaczoną zgodnie z Polską Normą.


Poziom substancji w powietrzu ‑ rozumie się przez to stężenie substancji w powietrzu w odniesieniu do ustalonego czasu lub opad takiej substancji w odniesieniu do ustalonego


czasu i powierzchni.


Standardy emisyjne – rozumie się przez to dopuszczalne wielkości emisji.


Substancja niebezpieczna – rozumie się przez to jedną lub więcej substancji albo mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska; substancją niebezpieczną może być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii.


Użytki ekologiczne – rozumie się przez to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.


Wielkość emisji ‑ rozumie się przez to rodzaj i ilość wprowadzanych substancji lub energii w określonym czasie oraz stężenia lub poziomy substancji lub energii,                  w szczególności w gazach odlotowych, wprowadzanych ściekach oraz wytwarzanych odpadach.


Zakład – rozumie się przez to jedną lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim urządzeniami.


Zanieczyszczenie – rozumie się przez to emisję, która jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach materialnych, może pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska.


1.5.3. Terminologia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej


Ścieki – rozumie się przez to wprowadzane do wód lub do ziemi:


· wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033 z późn zm.),


· wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów.


· wody odciekowe ze składowisk odpadów i miejsc ich magazynowania, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne,


· wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wtłaczanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie wtłaczanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji zawartych w pobranej wodzie,


· wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów gospodarki rybackiej, jeżeli występują w nich nowe substancje lub zwiększone zostaną ilości substancji              w stosunku do zawartych w pobranej wodzie,


· wody wykorzystywane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych,


· wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub organizmów, rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, przekracza 1.500 kg          z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu;


Ścieki bytowe – rozumie się przez to ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.


Ścieki komunalne – rozumie się przez to ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych.


Ścieki przemysłowe – rozumie się przez to ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami odpadowymi lub roztopowymi powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu. 


Instalacje – rozumie się przez to:


· stacjonarne urządzenie techniczne,


· zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,


· budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję.


Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne – przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność.


Urządzenia wodne - rozumie się przez to urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczególności:


· budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także poldery przeciwpowodziowe kanały i rowy,


· zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych,


· stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów,


· obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych, 


· obiekty energetyki wodnej, 


· wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych oraz wyloty urządzeń służące do wprowadzania wody do wód lub urządzeń wodnych, 


· stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych, 


· mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska, 


· stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych.


Zanieczyszczenie – rozumie się przez to emisję, która jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach materialnych, może pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska.


Eutrofizacja – rozumie się przez to wzbogacanie wody biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód.


Sieć – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.


Urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.


Urządzenia wodociągowe – ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody.


Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w  przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej. 


Urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym.


Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową                     z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

II. CHARAKTERYSTYKA GMINY


2.1. Dane administracyjne


Gmina Drezdenko położona jest na terenie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego               w północno - wschodniej części województwa lubuskiego na skraju Puszczy Drawskiej                    i Noteckiej. Obszar gminy w większości rozciąga się w poprzek Pradoliny Noteci, zajmując środkową część Kotliny Gorzowskiej oraz wkracza na wschodnią część Pojezierza Myśliborskiego. Samo miasto Drezdenko, znajduje się w Pradolinie Toruńsko – Eberswaldzkiej. Gmina od strony wschodniej sąsiaduje z gminą Krzyż, która należy                 do województwa wielkopolskiego. Ponadto graniczy z gminami: Drawsko, Sieraków, Międzychód, Skwierzyna, Santok, Zwierzyń, Stare Kurowo oraz Dobiegniew. Zgodnie               z danymi Urzędu Miejskiego w Drezdenku powierzchnia gminy wynosi 39.994 ha                   i zamieszkuje ją 17.289 osób, z czego 10.382 zamieszkuje miasto Drezdenko                     (stan na dzień 31.12.2010r.). Gmina Drezdenko obejmuje administracyjnie miasto                      i 26 sołectw, władze gminy mają siedzibę w Drezdenku


Gmina Drezdenko położona jest na pograniczu dwóch wielkich, odmiennych pod wieloma względami krain: Wielkopolski i Pomorza. Lesistość tych terenów przekracza 70%.

Głównymi szlakami drogowymi na terenie gminy są drogi wojewódzkie, z których najważniejsze to droga wojewódzka nr 158 łącząca Drezdenko z Gorzowem Wielkopolskim i droga wojewódzka nr 160 stanowiąca połączenie ze Słupskiem, Koszalinem i Gdańskiem na północy oraz Poznaniem na południowym wschodzie. Uzupełnieniem połączeń drogowych i kolejowych jest żeglowna rzeka Noteć, łączy                   ona Drezdenko poprzez kanał Bydgoski z Wisłą oraz poprzez Wartę z Odrą.

2.2. Położenie fizycznogeograficzne

Urozmaicona rzeźba terenu, pas wzgórz moreny czołowej na linii Zwierzyn – Stare Kurowo – Drezdenko dzieli region na dwie części: północną wysoczyznę – część Wysoczyzny Pomorskiej oraz obszar południowy – płaski, stanowiący fragment pradoliny Warciańsko – Noteckiej. Niemalże przez sam środek gminy przepływa największa rzeka tej ziemi, Noteć. Ten prastary ciek wodny usadowił się na równej jak stół pradolinie, która rozciąga się od niemieckiego miasta Eberswalde, aż po nadwiślański polski Toruń.                 W rejonie Noteci do głębokości 20 – 30 m występują utwory rzeczne terasów akumulacyjnych halocenu i utwory piaszczysto-żwirowe  osadzone przez topniejący lądolód w okresie plejstocenu. Generalnie można stwierdzić, że pod ww. utworami występują już utwory morenowe – gliny piaszczyste z przewarstwieniami piaszczystymi. 


Pojezierze Dobiegniewskie – znajduje się pomiędzy dwiema równinami sandrowymi: Gorzowską (Myślańską)  na zachodzie i drawską na wschodzie. Stanowi ona fragment rzeźby glacjalnej z kilkoma jeziorami, z których największe i najgłębsze jest jezioro Osiek (6 km2 , 35 m głębokości) i wałem morenowym. Są to formy nieco starsze od fazy pomorskiej ostatniego zlodowacenia. Powierzchnia Pojezierza Dobiegniewskiego wynosi 578 km2 .


Równina Drawska – obejmuje szeroki pas piasków glacjofluwialnych o powierzchni              1.155 km2, ciągnących się wzdłuż Doliny Drawy na wschód od Pojezierza Choszczańskiego i Dobiegniewskiego. Piaski te porośnięte są borami sosnowymi,                   a wśród lasów występują jeziora wytopiskowe. Na północy mezoregion sięga po jezioro Lubie (14,8 km2 powierzchni, 14 m głębokości), przez które przepływa rzeka Drawa.


Kotlina Gorzowska – stanowi część Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej, położona pomiędzy ujściem rzeki Warty do Odry na zachodzie,  a okolicami: Obornik, Czarnkowa              i Trzcianki na wschodzie. Długość kotliny wynosi 120 km, szerokość do 35 km, powierzchnia 3.737 km2. Kotlina powstała z połączenia dolin Warty i Noteci. Rzeki te łączą się w środkowej części kotliny pod Santokiem, podczas gdy w części wschodniej dzieli je szerokie międzyrzecze, zbudowane z piasków glacjofluwialnych, na których uformowały się wały wydmowe. Zachował się tu duży kompleks leśny, zwany Puszczą Notecką. Zachodnią część kotliny, niegdyś silnie zabagnioną, tworzy niska terasa łąkowa                       o szerokości do 12 m. 


2.3. Warunki klimatyczne

Drezdenko położone jest w północno – zachodniej Polsce, rejonie klimatycznym            o przewadze wpływów morskich, a przede wszystkim atlantyckich. Znaczącą rolę odgrywa również równoleżnikowy przebieg pradolin, ułatwiający przemieszczanie się  z zachodu wilgotnych, oceanicznych mas powietrza. Ma to istotny wpływ na zmniejszenie amplitudy rocznych temperatur, w porównaniu z centralną częścią kraju. Przejściowość klimatu, typowa dla całej Polski, na obszarach północno – zachodnich odznacza się szczególnie dużą zmiennością typów pogody i to we wszystkich porach roku. Zgodnie z publikacją opracowaną przez prof. dr hab. Krzysztofa Prowolnica i doc. dr hab. Czesława Koźmińskiego teren opracowania można podzielić na regiony klimatyczne charakteryzujące się różnicami termiczno-wilgotnościowymi. Jest to region Pojezierza Myśliborskiego  (Kraina II) i Kotliny Gorzowskiej (Kraina IV).


Kraina II obejmuje część południowo-wschodnią Pojezierza Myśliborskiego i położona jest po północnej stronie pradoliny Noteci. Ma ona gleby przeważnie silnie piaszczyste oraz miejscami piaski naglinowe gliniaste. Teren  Krainy  wzniesiony  jest  w  granicach  50 – 120 m. n.p.m. 


Klimat jej kształtują wpływy oceaniczne i jest on znacznie surowszy od klimatu                    Krainy I Pojezierza Myśliborskiego. Występują tu najniższe w województwie temperatury roczne, okresów V – VII i IV – IX, najkrótsze  i najpóźniej rozpoczynające się okresy wegetacyjne roślin oraz najdłuższe  i wcześnie rozpoczynające się zimy z największą              w województwie liczbą dni mroźnych i dni z pokrywą śnieżną.  


Kraina IV – Dolina Noteci i Puszcza Notecka – obejmuje dolny odcinek Doliny Noteci (stanowiącej pod względem morfologicznym dalszy ciąg pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej), wzniesiony  20 – 40 m n.p.m. Kraina ta jest cieplejsza i bardziej sucha                   od Krainy II. Zimy zaczynają się wcześniej, są wyraźnie  dłuższe, z większą   liczbą dni              z pokrywą śnieżną (około 52 dni w Puszczy Noteckiej).


W Dolinie Noteci istnieje bardzo duże niebezpieczeństwo przymrozków o największej              w województwie częstości i długotrwałości.


Wiatr jest jednym z najważniejszych czynników klimatycznych. W bilansie rocznym częstości wiatru dominuje kierunek zachodni. Najsłabiej reprezentowane są wiatry północne i północno-wschodnie. Wiatry z tych kierunków wykazują większą aktywność               na wiosnę. Wiatry południowe najczęściej występują  jesienią  i  zimą, najrzadziej latem              i na wiosnę.      


2.4. Użytkowanie terenu


Całkowita powierzchnia Gminy Drezdenko pod względem użytkowania terenu charakteryzuje się dość znacznym udziałem obszarów leśnych, gdyż na ponad połowie jej powierzchni znajdują się lasy. Analizowany obszar charakteryzuje także dość wysoki stopień występowania użytków rolnych. 

Użytki rolne zajmują tutaj 10.122 ha tj. 25,31 % powierzchni ewidencyjnej gminy, natomiast użytki leśne zajmują obszar 27.035 ha co stanowi około 67,60 % powierzchni gminy. Uproszczoną strukturę użytkowania gruntów, na podstawie danych otrzymanych           z Urzędu Miejskiego przedstawiono w tabeli 1 oraz na wykresie 1. 


Tabela 1. Wykaz gruntów na terenie Gminy Drezdenko

		Rodzaje gruntów

		Powierzchnia ewidencyjna [ha]



		Użytki rolne

		10.122



		Użytki leśne

		27.035



		Grunty zabudowane


i zurbanizowane

		1.169



		Grunty pod wodami i rowami 

		970



		Pozostałe grunty

		698



		Powierzchnia ogólna

		39.994





Źródło: Urząd Miejski w Drezdenku (stan na dzień 31.12.2010r.)


Wykres 1. Struktura użytkowania gruntów na terenie Gminy Drezdenko
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Na terenie gminy znajduje się 10.122 ha użytków rolnych, co stanowi 25,31 % ogólnej powierzchni gruntów gminy. Rolnictwo odgrywa bardzo ważną rolę w tworzeniu struktury gospodarczej tego terenu. Dobry rozwój rolnictwa na tym terenie związany jest głównie z korzystnymi warunkami przyrodniczymi, ze znacznymi zasobami siły roboczej oraz z wcześniejszym inwestowaniem w postaci obiektów inwentarskich i z zakresu infrastruktury technicznej. 


Struktura upraw na terenie gminy kształtuje się następująco: pszenica ozima – 110 ha, pszenica jara -  280 ha,  żyto – 1.560 ha, jęczmień ozimy –              100 ha, jęczmień jary – 250 ha, owies – 70 ha, pszenżyto ozime – 60 ha, pszenżyto jare – 50 ha, mieszanki ozime – 30 ha, mieszanki jare – 330 ha, ziemniaki 400 ha, okopowe – 120 ha, warzywa gruntowe – 80 ha.

Zgodnie z danymi Urzędu Miejskiego w Drezdenku na terenie gminy funkcjonuje łącznie 1.347 gospodarstw rolnych (stan na dzień 30.06.2011r.). Największą liczbę stanowią gospodarstwa o powierzchni od 1,01 do 2 ha, jest ich 423. Ponadto znaczną część wszystkich gospodarstw stanowią te o powierzchni od 2,01 do 5 ha, których jest 347. Ogólną charakterystykę struktury gospodarstw rolnych funkcjonujących w granicach Gminy Drezdenko przedstawia tabela 2. 

Tabela 2. Struktura gospodarstw rolnych na terenie Gminy Drezdenko


		Charakterystyka powierzchniowa


gospodarstw rolnych

		Ogólna liczba gospodarstw

		Powierzchnia



		od 0 do 1 ha

		198

		82,52



		od 1,01 do 2 ha

		423

		601,25



		od 2,02 do 5 ha

		347

		1.097,69



		od 5,01 do 7 ha

		91

		534,37



		od 7,01 do 10 ha

		97

		819,40



		od 10,01 do 15 ha

		90

		1.116,98



		powyżej 15,01 ha

		101

		3.777,28



		Razem 

		1.347

		8.025,48





Źródło: Urząd Miejski w Drezdenku (stan na dzień 30.06.2011r.)


2.5. Uwarunkowania gospodarcze

Zgodnie z danymi Urzędu Miejskiego w Drezdenku w 2010 roku zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w systemie REGON było 2.617. Strukturę oraz podział funkcjonujących podmiotów ze względu na rodzaj branży przedstawia tabela 3. 

Tabela 3. Struktura podmiotów gospodarczych gminy wg rodzaju branż  

		Branża

		Liczba podmiotów



		Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

		144





		Przemysł

		209



		Budownictwo

		269



		Handel i naprawy

		1.063



		Hotele i restauracje

		9



		Transport, gospodarka magazynowa i łączność

		129



		Obsługa nieruchomości, firm, nauka

		38



		Ochrona zdrowia i opieka społeczna

		88



		Pozostała działalność usługowa, komunalna i społeczna

		668



		Pozostałe sekcje

		-



		Razem

		2.617





Źródło: Urząd Miejski w Drezdenku

Jedne z większych zakładów pracy funkcjonujące na terenie gminy to:

· VICTAULIC Polska Sp. z o. o., ul. Niepodległości 8,


· NZOZ Szpital Powiatowy w Drezdenku, ul. Piłsudskiego 8,


· Nadleśnictwo Smolarz w Kleśnie,


· Nadleśnictwo Karwin w Drezdenku, ul. I Brygady 18,


· „MM” Concept, Darwiny 69,


· „GOZDREW” T.S.J. SŁABY, Gościm 136 B,


· KAL-DREW_BUD Budownictwo Ogólne Paweł Kalata, Lubiatów 8,


· Lubusko – Wielkopolski Bank Spółdzielczy, ul. Chrobrego 7,


· PGKiM Sp. z o. o., ul. I Brygady 21a,


· Zakład Budowlany „ANTCZAK” S.J., ul. I Brygady 21,


· Holding Zremb Gorzów Wlkp. S.A. Oddział Meprozet w Drezdenku, al. Piastów 19,

· „Ocynkownia – Drezdenko” Sp. z o. o., al. Piastów 19,


· „Market SMAK” G.S. Gołuchowscy i D.A. Jabłońscy, ul. Kościuszki 15,


· Producent Mebli Sosnowych Jan Grzegorzek, ul. Podgórna 85,


· SOBEX SOBOTA S.J., Trzebicz, ul. Poznańska 62,


· „REMI” Ślusarstwo Produkcyjne Ryszard Chwalisz, ul. Szpitalna 4,


· Zakład Usługowo – Handlowy „AUTOS” Lenhardt S.J., ul. Kościuszki 3,


· Wytwórnia opakowań „BUD-OPAK” Bogdan Łagoda i Tadeusz Kamiński S.J.,             al. Piastów 19a, 


· Zakład Usługowo – Handlowy Zygmunt, Iwona, Sebastian, Wioletta, Krystyna Ziętek, al. Piastów 19,


· Krawiectwo Konfekcyjne Teodor Kowal, Osów 62,


· NOVA-Meble s.c., ul. Podgórna 85,


· „PHU LECH-HAND” Sp. z o. o., ul. Poznańska 33,


· „FEVOPLANT POLSKA” Sp. z o. o., Duraczewo 8,


·  „MIFOR” Zakład Usługowo – Handlowo – Produkcyjny Stanisław Michalcewicz, Gościm,

· Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Drezdenku, ul. Chrobrego 11,


· Piekarnictwo – Cukiernictwo, Usługi Rekreacyjno – Wypoczynkowe Leon Jurkiewicz, ul. Łąkowa 10,


· Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „LESIAK”, ul. Osiedla                 Leśnego 22,


· Zakład Masarniczy Stanisław Przewoźny w Trzebiczu, ul. Poznańska 54,


· Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne „AGROPOL” Andrzej Cyranik s.c.,               ul. Poznańska 21B,


· Stacja Diagnostyczna Wiesław Widera, Osów 63,


· Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, ul. Niepodległości 10,

· KAPPA EXPAC Drezdenko Fabryka Tektury i Opakowań Sp. z o. o.,                            ul. Niepodległości 4,


· „RABATA” Sp. z o. o., ul. Poznańska 31.


2.6. Uwarunkowania społeczne


2.6.1. Procesy demograficzne


Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, Gminę Drezdenko                        w 2010 roku zamieszkiwało łącznie 17.289 osób, w tym 8.885 kobiet. Na terenie samego miasta mieszkało 10.382  osób. Szczegółowy przebieg procesów demograficznych                           na analizowanym obszarze w latach 2005-2010 przedstawia tabela 4.


Tabela 4. Ogólna liczba mieszkańców na terenie Gminy Drezdenko w latach 2005 – 2010

		Lata

		Ludność 

ogółem

		Ludność  



		

		

		Kobiety

		Mężczyźni



		2005

		14.287

		7.335

		6.943



		2006

		14.881

		7.649

		7.232



		2007

		15.530

		7.979

		7.551





		2008

		16.171

		8.310

		7.861



		2009

		16.745

		8.603

		8.142



		2010

		17.289

		8.885

		8.404





Źródło: Urząd Miejski w Drezdenku

Powyższa tabel obrazuje, iż Ilość ludności Gminy Drezdenko w kolejnych latach systematycznie wzrastała. Ponadto zauważa się przewagę liczebną kobiet w stosunku do liczby mężczyzn. Zróżnicowanie ludności pod względem wieku na terenie gminy w latach 2005-2010 przedstawia tabela 5.


Tabela 5. Struktura ludności na terenie Gminy Drezdenko wg wieku w latach 2005 – 2010

		Rok

		Ogólna liczba ludności

		Liczba ludności wg określonych 


grup wiekowych 



		

		

		przedprodukcyjnym

		produkcyjnym

		poprodukcyjnym



		2005

		14.287

		3.242

		11.036

		1.589



		2006

		14.881

		3.284

		11.597

		1.725



		2007

		15.530

		3.348

		12.182

		1.877



		2008

		16.171

		3.429

		12.742

		2.050



		2009

		16.745

		3.458

		13.287

		2.241



		2010

		17.289

		3.523

		13.766

		2.415
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W związku z ogólnym wzrostem liczby ludności na terenie Gminy, zauważa się wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym. Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym              i poprodukcyjnym wykazuje również tendencję wzrostową. Charakterystykę procesów demograficznych na terenie Gminy Drezdenko w latach 2005-2009 obrazuje tabela 6.

Tabela 6. Procesy demograficzne na terenie Gminy Drezdenko

		Rok

		Ogólna liczba ludności

		Urodzenia żywe

		Zgony ogółem



		2005

		14.287

		188

		190



		2006

		14.881

		223

		178



		2007

		15.530

		219

		178



		2008

		16.171

		236

		181



		2009

		16.745

		188

		172





Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)


Zmieniającą się demografię na terenie gminy najlepiej obrazuje przyrost naturalny, a jego kształtowanie  ze względu na rodzaj płci na terenie Gminy Drezdenko w latach          2006 – 2009 obrazuje wykres 2. 


Wykres 2. Kształtowanie przyrostu naturalnego na terenie Gminy Drezdenko                  
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Przyrost naturalny na terenie Gminy Drezdenko cechował się tendencją wzrostową. Jedynie 2009 nastąpił nieznaczny spadek. Dodatkowo liczba urodzeń kobiet przewyższa liczbę urodzeń mężczyzn. Zgodnie z przeprowadzoną analizą można przyjąć, iż w kolejnych latach liczba ludności przy optymistycznych prognozach demograficznych będzie utrzymywała tendencję zwyżkową. Trendy demograficzne na terenie gminy będą zależeć od zahamowania odpływu młodych ludzi z terenu gminy (głównie kobiet) oraz wzrostu przyrostu naturalnego. 


2.6.2. Struktura bezrobocia


Dokonujące się w ostatnich latach przekształcenia strukturalne i gospodarcze mają  ogromny wpływ na sytuację ekonomiczną ludności. Wśród głównych przyczyn bezrobocia należy wymienić:


· restrukturyzację gospodarki (likwidacja miejsc pracy),


· brak wystarczającej liczby ofert dla absolwentów szkół,


· regres gospodarczy w sektorze rolniczym i innych gałęziach gospodarki.

         Na koniec grudnia 2010r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich znajdowało się 4355 bezrobotnych. W okresie dwunastu miesięcy 2010r. liczba bezrobotnych zmniejszyła  się o 215 osób, tj. 4,7 %.  Liczbę osób bezrobotnych zarejestrowanych i wyłączonych z ewidencji w poszczególnych gminach w 2010r. prezentuje tabela 7. 


Tabela 7. Bezrobotni zarejestrowani i wyłączeni z ewidencji w poszczególnych gminach 


		Wyszczególnienie

		Liczba zarejestrowanych bezrobotnych


(napływ)

		Liczba wyłączonych  


z ewidencji bezrobotnych (odpływ)



		Gmina Dobiegniew

		1.156

		1.111



		Gmina Drezdenko

		2.399

		2.504



		Gmina St. Kurowo

		538

		525



		Gmina Strzelce Kraj.

		2.578

		2.754



		Gmina Zwierzyn

		592

		584



		RAZEM

		7.263

		7.478





Źródło: Powiatowy Urząd Pracy Strzelce Krajeńskie


Jedną z najliczniejszych grup bezrobotnych w powiecie strzelecko-drezdeneckim                       są osoby w wieku 25-34 lata (28,1 %). Ogólną strukturę bezrobocia wg wieku na terenie Gminy Drezdenko (stan na koniec grudnia 2010r.) przedstawia poniższa tabela. 


Tabela 8. Bezrobotni wg wieku zarejestrowani w gminie Drezdenko


		Wyszczególnienie

		Grupa wiekowa



		

		18 –24 lata

		25 – 34 lata

		35 – 44 lata

		45 – 54 lata

		ponad 55 lat



		

		liczba

		%

		liczba

		%

		liczba

		%

		liczba

		%

		liczba

		%



		Gmina Drezdenko

		309

		21,7

		399

		27,9

		266

		18,6

		286

		20,0

		168

		11,8



		Powiat Strzelecko - Drezdenecki

		909

		20,9

		1225

		28,1

		795

		18,3

		924

		21,2

		502

		11,5





Źródło: Powiatowy Urząd Pracy Strzelce Krajeńskie


Podobnie jak w przypadku całego powiatu, najliczniejszą grupę osób bezrobotnych w Gminie Drezdenko stanowią osoby w wieku 25-34 lat. Dodatkowo dość znaczną grupę bezrobotnych bo aż 20% stanowią osoby w wieku 45-55 lat. 


Struktura kształtowania się bezrobocia na terenie powiatu pod względem wykształcenia obrazuje, iż wśród wszystkich bezrobotnych powiatu strzelecko - drezdeneckiego najwięcej legitymuje się wykształceniem zasadniczym zawodowym - 34,8%. Następną grupą bezrobotnych są osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej - 34,0%. Aktywizacja osób najniżej wykształconych na rynku pracy stanowi największy problem w zwalczaniu bezrobocia, ponieważ szansa znalezienia pracy jest stosunkowo mała, a szkolenie tych osób w celu dostosowania do potrzeb rynku pracy wymaga dużych nakładów finansowych. Udział pozostałych grup kształtuje się następująco:                                z wykształceniem wyższym – 5,2%, z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym - 18,3%, z wykształceniem  średnim ogólnokształcącym – 7,7%. 
Strukturę bezrobocia            na terenie Gminy Drezdenko pod względem wykształcenia zaprezentowano w tabeli 9.

Tabela 9. Bezrobotni wg wykształcenia zarejestrowani w gminie Drezdenko

		Wyszczególnienie




		Poziom wykształcenia



		

		wyższe

		Policealne


i średnie zawodowe

		średnie


ogólnokształcące

		zasadnicze


zawodowe

		gimnazjalne      i poniżej



		

		liczba

		%

		liczba

		%

		liczba

		%

		liczba

		%

		liczba

		%



		Gmina Drezdenko

		77

		5,4

		308

		21,6

		91

		6,4

		546

		38,2

		406

		28,4



		Powiat Strzelecko -Drezdenecki

		226

		5,2

		797

		18,3

		334

		7,7

		1515

		34,8

		1483

		34,0





Źródło: Powiatowy Urząd Pracy Strzelce Krajeńskie


Podobnie jak w przypadku danych dla powiatu, najliczniejszą grupę osób bezrobotnych w Gminie Drezdenko stanowią osoby o wykształceniu zasadniczym zawodowym. Osoby takie stanowią około 38,2% całkowitej liczby bezrobotnych z tereny Gminy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Ponadto dość znaczną liczbę bezrobotnych, bo aż 28,4% stanowią osoby o wykształceniu gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym. 


2.7. Turystyka i walory kulturowe 

Gmina Drezdenko charakteryzuje się bogatymi walorami przyrodniczymi o czym świadczy utworzenie sześciu rezerwatów przyrody na jej terenie, tj. „Czaplenice”, „Czaplisko”, „Łabędziniec”, „Lubiatowskie Uroczyska” oraz „Goszczanowskie Źródliska”. Dodatkowo na terenie gminy ustanowiono wiele pomników przyrody. Duże wartości przyrodnicze i krajobrazowe Gminy Drezdenko wynikają głównie z położenia                         na pograniczu dwóch wielkich, odmiennych pod wieloma względami krain: Wielkopolski                i Pomorza. Ponadto tereny lesiste zajmują 75% całego terenu gminy, a przez cały obszar rozciągają się łąki i pola, na których Noteć tworzy swoje zakola. Liczne czyste jeziora                i inne akweny wodne zajmują powierzchnie 780 ha. Malownicze tereny gminy, urozmaicona szata roślinna, obfitość terenu w grzyby i owoce leśne oraz bogaty świat zwierząt (jelenie, dziki, zające,     sarny, piżmaki które pojawiają się na bagnistych wybrzeżach rzek i jezior), ściągają do rejonu turystów i wczasowiczów oraz jest celem przyjazdów dużych grup dzieci i młodzieży. Występowanie w samym mieście jak i na obszarze gminnym zieleni, jezior (lasów, rezerwatów przyrody) daje możliwość obcowania z przyrodą i uprawiania turystyki wynikającej z motywów odpoczynku czy relaksu. W efekcie gminę można zaliczyć do obszaru o wysokiej atrakcyjności przyrodniczej, krajobrazowej i turystycznej.


Na terenie Gminy Drezdenko znajdują się liczne zabytki architektoniczne. Najważniejsze elementy kultury materialnej na terenie gminy przedstawia tabela 10. 


Tabela 10. Obiekty dziedzictwa kulturowego Gminy Drezdenko

		Lokalizacja

		Rodzaj

		Charakterystyka


obiektu



		Grotów

		Obiekt sakralny

		Kościół murowany ewangelicki ob. filialny rzymskokatolicki pw. św. MB Królowej Polski 

z 1887r.



		Karwin

		Obiekt sakralny

		Kościół szachulcowy ewangelicki ob. filialny rzymskokatolicki pw. św. Podwyższenia Krzyża Św. 

z 1711r. 



		Lubiatów

		Obiekt sakralny

		Kościół szachulcowy ewangelicki ob. filialny rzymskokatolicki pw. św. Józefa z 2 połowy 

XVIII w.



		Lubiatów

		Obiekt sakralny

		Dzwonnica drewniana z zespołu kościelnego filialnego rzymskokatolickiego z XIX w. 



		Lubiewo

		Obiekt sakralny

		Kościół murowany ewangelicki ob. filialny rzymskokatolicki pw. MB Szkaplerznej z 1908r. 



		Przeborowo

		Obiekt sakralny

		Kościół szachulcowy ewangelicki ob. filialny rzymskokatolicki pw. MB Częstochowskiej z 1763r.



		Przeborowo

		Obiekt sakralny

		Dzwonnica drewniana z zespołu kościelnego filialnego rzymskokatolickiego w 1 ćw. z XVIII w.



		Rąpin

		Obiekt sakralny

		Kościół murowany ewangelicki ob. parafialny rzymskokatolicki pw. Nawiedzenia NMP z XIX/XXw. 



		Trzebicz

		Obiekt sakralny

		Kościół murowany ewangelicki ob. parafialny rzymskokatolicki pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1879r.



		Drezdenko – obecnie siedziba Muzeum

		Budynek

		Spichlerz murowany – szachulcowy 


z XVII/XVIII w.



		Drezdenko – sąd murowany 

		Budynek

		Budowla secesyjna z 1886r. położona przy 

ul. Kościuszki



		Drezdenko

		Obiekt sakralny

		Kościół murowany z 1902r. pw. Przemienienia Pańskiego 



		Drezdenko

		Obiekt sakralny

		Kościół murowany z 1914r. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa



		Drezdenko

		Obiekt sakralny

		Kościół murowany z 1898r. pw. Matki Boskiej Różańcowej



		Drezdenko

		Zespół zabudowy

		Zabytkowa zabudowa mieszkaniowa, dawniej Chyża, VIII – IX w.  



		Drezdenko

		Pałac

		Zespół pałacowo – parkowy z XVIII w. 



		Goszczanowiec

		Obiekt sakralny

		Kościół murowany z 1867r. pw. św. Teresy



		Goszczanowo

		Obiekt sakralny

		Kościół murowany z XIXw. pw. Św. Jana Vianey’a



		Goszczanówko

		Obiekt sakralny

		Kościół murowany z 1912r. pw. Jana Chrzciciela 



		Gościm

		Obiekt sakralny 

		Kościół murowany z 1898r. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
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III. INFRASTRUKTURA GMINY


3.1. Gospodarka wodno - ściekowa



Zaniedbanie, jakim jest prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej z naciskiem na jeden jej element wpływa niekorzystnie na środowisko i zwiększa ryzyko zanieczyszczenia środowiska ściekami bytowymi. Gospodarka wodno -  ściekowa              na terenie Gminy Drezdenko jest obecnie tylko częściowo uregulowana. Gmina posiada dość znaczny stopień zwodociągowania (79% mieszkańców gminy jest objętych siecią wodociągową), a niedostatecznie rozbudowana jest sieć kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Ponadto na analizowanym obszarze znajduje się Miejska Oczyszczalnia Ścieków Drezdenko, która reguluje system gospodarki ściekowej na terenie gminy. 

3.1.1. Zaopatrzenie w wodę


3.1.1.1. Ujęcia wód

Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę do picia i na potrzeby gospodarcze                  w gminie są ujęcia głębinowe wód podziemnych. Rozpoznane i zatwierdzone zasoby tych wód są znaczne i zaspakajają w całości zapotrzebowanie na wodę zarówno odbiorców indywidualnych, jak również jednostki prowadzące działalność gospodarczą. Gmina Drezdenko posiada 5 ujęć wód podziemnych, które są źródłem zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę. Ponadto na terenie gminy znajduje się Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 138 Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej, objęty obszarem najwyższej ochrony. Głębokość poziomu wodonośnego wynosi 3,0 m.p.p.t.


Dane dotyczące ujęć wód podziemnych zlokalizowanych w Gminie Drezdenko przedstawia tabela 11. 

Tabela 11. Ujęcia wód na terenie Gminy Drezdenko

		Lokalizacja

		Właściciel/


użytkownik

		Nr studni

		Głębokość [m]

		Wydajność [m3/d]

		Pobór [m3/d]

		Sprzedaż [m3/d]

		Klasa czystości

		Obsługiwane


miejscowości



		Radowo

		PGKiM Drezdenko

		1

		-

		wyłączona z eksploatacji

		Drezdenko, Radowo, Klesno, Kosin, Niegosław, Lipno, Tuczępy, Trzebicz, Nowy Trzebicz, Trzebicz Młyn, Osów Gościm, Bagniewo



		

		

		2

		-

		wyłączona z eksploatacji

		



		

		

		3

		-

		wyłączona z eksploatacji

		



		

		

		4

		85

		2.380

		580

		1.192

		1a

		



		

		

		5

		85

		

		510

		

		

		



		

		

		6

		40

		

		290

		

		

		



		Drawiny

		Gmina Drezdenko

		1

		30

		192

		14

		14

		1a

		Drawiny



		

		

		2

		31,5

		

		16

		

		

		



		Modropole

		Gmina Drezdenko

		1

		174

		11

		5

		4

		-

		Modropole, Górzyska



		Stare Bielice

		Gmina Drezdenko

		1 (5)

		58

		64,5

		12

		27

		2

		Stare Bielice



		

		

		2 (6)

		55

		

		18

		

		

		



		Lubiatów

		Gmina Drezdenko

		1

		30

		157,8

		9

		19

		1b

		Lubiatów



		

		

		2

		36

		

		11
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Ogólne dane dotyczące zużycia wody na potrzeby gospodarki narodowej                  i ludności w latach 2008 - 2009 na terenie Gminy Drezdenko przedstawia tabela 12.


Tabela 12. Zestawienie ogólnego zużycia wody na terenie Gminy Drezdenko

		Ogółem


[tys. m3/rok]

		w tym na potrzeby



		

		gospodarstw domowych 

		przemysł

		eksploatacji sieci wodociągowej



		Rok 2008



		643,2

		524,4

		88,0

		555,2



		Rok 2009



		570,0

		509,7

		30,0

		540,0
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Analizując powyższe zestawienie można stwierdzić, że największe zużycie wody   w gminie zanotowano na potrzeby ogólnej eksploatacji sieci wodociągowej. Z roku na rok obserwuje się iż pobór wód w poszczególnych sektorach gospodarki ulegał systematycznemu zmniejszeniu. Obserwowane ograniczenie zużycia wody związane jest głównie ze zmianami produkcji przemysłowych oraz zamykaniem obiegów wodnych. 

3.1.1.2. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia


Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę        i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2006 Nr 123 poz. 858 z późn zm.) wynika, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców                    o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (art. 12 ust. 5).

Badania jakości ujmowanych wód prowadzi Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Drezdenku. Prowadzi ona ocenę jakości wody przeznaczonej               do spożycia przez ludzi w ramach nadzoru sanitarnego w okresach kwartalnych. 


Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny stwierdza przydatność wody             w przypadku urządzeń wodociągowych dostarczających wodę na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417 z późn. zm.). Zgodnie               z danymi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku, jakość wód Gminy Drezdenko odpowiadała wymaganiom zapisanym w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku. Wyjątek stanowiło indywidualne ujęcie wody Grotów „PROMIENIŚCI”. Na podstawie przeprowadzonych badań w 2010 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wyraził zgodę na warunkową przydatność wody do spożycia pochodzącej z ww. ujęcia. Jednocześnie wydał administratorowi ujęcia następujące nakazy:


· utrzymanie stężenia jonu amonowego w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi na poziomie nie przekraczającym 2 mg/l do dnia 15 lipca 2011r.,

· utrzymanie mętności w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi na poziomie nie przekraczającym 10 NTU do dnia 15 lipca 2011r.,

· stężenie jonu amonowego w wodzie przeznaczonej do spożycia zostanie obniżone do granic dopuszczalnych takich jak 0,5 mg/l, 


· mętność w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi zostanie obniżona            do granic dopuszczalnych takich jak 1 NTU.


3.1.1.3. Charakterystyka sieci wodociągowej


Łączna długość eksploatowanej sieci wodociągowej na terenie Gminy Drezdenko w 2010 roku wynosiła 89,3 km, w tym na terenie samego miasta długość sieci wodociągowej wynosi 25,5 km. Całkowita ilość mieszkańców objętych siecią wodociągową na terenie gminy wynosiła 13.690, co stanowi około 79% ogólnej liczby mieszkańców gminy. Zgodnie z danymi Urzędu Miejskiego w Drezdenku długość sieci wodociągowej na terenie gminy systematycznie się zwiększała.  Ogólną charakterystykę istniejącej sieci wodociągowej w poszczególnych jednostkach osadniczych gminy przedstawia tabela 13. 

Tabela 13. Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie Gminy Drezdenko


		Długość sieci wodociągowej  [km]



		Gmina ogółem

		89,30



		Jednostki 


osadnicze

		Drezdenko

		25,50



		

		Klesno

		2,70



		

		Trzebicz, Nowy Trzebicz, Trzebicz Młyn, Osów

		6,00



		

		Niegosław, Lipno, Tuczępy

		11,30



		

		Gościm, Bagniewo

		15,20



		

		Kosin

		12,00



		

		Stare Bielice

		2,20



		

		Lubiatów

		4,20



		

		Modropole, Górzyska

		3,90



		

		Drawiny

		6,30
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Zestawione w powyższej tabeli dane ilustrują, że największy stopień objęcia siecią wodociągową posiada Miasto Drezdenko, gdzie występuje sieć wodociągowa o łącznej długości 25,50km. 


3.1.2. Gospodarka ściekowa


3.1.2.1. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej


Całkowita długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Drezdenko                  w 2010 roku wynosiła 40 km, w tym na terenie samego miasta długość sieci kanalizacyjnej wynosi 24 km. Całkowita ilość mieszkańców objętych siecią kanalizacyjną na terenie gminy wynosiła 9.102, co stanowi około 52,65% ogólnej liczby mieszkańców gminy. Zgodnie z danymi Urzędu Miejskiego w Drezdenku długość sieci kanalizacyjnej             na terenie gminy systematycznie się zwiększała.  Ogólną charakterystykę istniejącej sieci kanalizacyjnej w poszczególnych jednostkach osadniczych gminy przedstawia tabela 14. 


Tabela 14. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Drezdenko


		Długość sieci kanalizacyjnej [km]



		Gmina ogółem

		40,00



		Jednostki 


osadnicze

		Drezdenko

		24,00



		

		Trzebicz, Osów

		16,00
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Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego Ilość ścieków komunalnych odprowadzanych do oczyszczalni siecią kanalizacyjną w 2009 roku z terenu Gminy Drezdenko wyniosła 334,0 tys. m3. 

3.1.2.2. Oczyszczalnie ścieków


Gospodarka ściekowa w gminie Drezdenko opiera się głównie na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Drezdenko. Przedmiotową oczyszczalnię ścieków w Drezdenku wybudowano w 1997r. Jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z chemicznym wspomaganiem usuwania fosforu o aktualnym przepływie ok.1750 m3 na dobę (projektowany 5600 m3 na dobę). Proces technologiczny oparty jest na metodzie osadu czynnego. Ścieki surowe wpływają na pompownię główną gdzie na automatycznej kracie schodkowej oddzielane są skratki. Skratki z kraty spadają na prasę śrubową, która je odwadnia i podaje do worka foliowego. Ścieki surowe przepompowywane są za pomocą pomp zatapialnych na piaskownik pionowy. Po oddzieleniu nieczystości stałych przeznaczony jest do rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Klesnie. Ściek surowy oczyszczony mechanicznie grawitacyjnie spływa do komory beztlenowej, gdzie jest mieszany z osadem recyrkulowanym znad dna osadnika wtórnego i zachodzi biologiczne usunięcie związków fosforu. Z komory beztlenowej przepływa do komory osadu czynnego. Komora osadu czynnego jest modyfikowanym rowem cyrkulacyjnym z wbudowanym osadnikiem wtórnym. 


Osad jest napowietrzany w strefie nitryfikacji i klarowany na osadniku wtórnym. Tam zachodzi ostateczne oddzielenie osadu od ścieku oczyszczonego, który kolektorem odpływowym płynie do Noteci. Zainstalowany jest również zbiornik oraz instalacja dozująca chemiczny środek do strącania fosforu - PIX. Osad nadmierny powstający w procesie oczyszczania ścieków odprowadzany jest do komory stabilizacji osadu, która pełni rolę zagęszczarki grawitacyjnej. Stąd odpompowywany jest do stacji mechanicznego odwadniania osadu wyposażonej w prasę taśmową. Po odwodnieniu osad używany jest do rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Kleśnie. Ścieki dowożone taborem asenizacyjnym przyjmowane są przez a stację zlewną "Feko" (stacja rejestruje ilość i pH ścieków dostarczonych) i kierowane do pompowni głównej. Budynek socjalny wyposażony jest w laboratorium, gdzie badana jest jakość ścieków. Ścieki z budynku socjalnego odprowadzane są do pompowni ścieków własnych i przepompowywane do komory biologicznej. Oczyszczalnia wyposażona jest w awaryjne źródło energii elektrycznej. Charakterystykę ładunków zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczaniu odprowadzanych z terenu Gminy Drezdenko przedstawia tabela 15.


Tabela 15. Charakterystyka ładunków zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu 

		Zanieczyszczenie

		Ładunki 


Zanieczyszczeń [kg/rok]



		BZT5

		4.786



		ChZT

		34.117



		Zawiesina ogólna

		9.865



		Azot ogólny

		-



		Fosfor ogólny

		-
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Na obszarach wiejskich o niegodnych warunkach deniwelacyjnych zamieszkałych przez małą liczbą mieszkańców stosuje się przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dla tych obszarów zastosowanie małych przydomowych oczyszczalnie jest najbardziej dogodnym rozwiązaniem pod względem ekonomicznym. Dodatkowo w miejscowościach gdzie sieć kanalizacyjna nie jest rozwinięta w znacznym stopniu, ścieki komunalne z gospodarstw domowych odprowadza się do zbiorników bezodpływowych, skąd wywożone zostają taborem asenizacyjnym na teren oczyszczalni ścieków. 

3.2. Gospodarka odpadami


Na obszarze Gminy Drezdenko funkcjonuje zorganizowany system gospodarki odpadami komunalnymi realizowany przez Gminę we własnym zakresie. Gmina odpowiedzialna jest za zbieranie wszystkich odpadów komunalnych oraz za ich odzysk i unieszkodliwianie. Realizacja powyższych zadań należy do przedsiębiorców odpowiedzialnych za odbiór odpadów komunalnych. 

Na terenie Gminy Drezdenko odbieraniem odpadów komunalnych zajmują się              3 przedsiębiorstwa, które posiadają stosowne zezwolenia wydawane przez Burmistrza            na prowadzenie działalności w zakresie zbiórki odpadów komunalnych, tj.:

· Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.,                        ul. I Brygady 21, 66-530 Drezdenko,


· Ragn – Sells Polska Sp. z o. o., ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa,


· VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp., ul. Podmiejska 16, 66-400 Gorzów Wlkp. 


Zgodnie z danymi zawartymi w dokumencie pn. „Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Drezdenko za lata 2009 – 2010” ilość zmieszanych odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców gminy w 2009 roku wyniosła                 3.168 Mg, natomiast w 2010 zwiększyła się i łącznie z terenu gminy zebrano 3.483 Mg.  

Na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Odpady gromadzone są w rozmieszczonych na terenie miasta pojemnikach, tj.:


· koloru żółtego – do zbiórki tworzyw sztucznych, 


· koloru niebieskiego – do zbiórki makulatury, 


· koloru zielonego – do zbiórki szkła.


Zbierane w ten sposób odpady są odbierane z częstotliwością 1 raz w tygodniu przed podmioty uprawnione do prowadzenia zbiórki. W 2010 na terenie gminy wprowadzony został system workowy segregacji odpadów i są one odbierane raz w miesiącu przed podmioty do tego uprawnione. W roku 2009 gmina Drezdenko zleciła firmie                         Promat – Bis Anna Rój, ul. Niepodległości 10, 66-530 Drezdenko, prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów zgromadzonych w pojemnikach na terenie miasta i gminy.  W wyniku prowadzenia zbiórki zebrano łącznie 20,2 Mg tworzyw sztucznych, 20,7 Mg makulatury oraz 44,3 Mg opakowań szklanych. W 2010 roku gmina nie prowadziła działań selektywnego gromadzenia odpadów w pojemnikach zakupionych przez gminę. Działania takie zostały przekazane do wykonania Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej                        i Mieszkaniowej. Zgodnie z danymi przedsiębiorstwa w 2009 roku zebrano 1,2 Mg szkła oraz 5,6 Mg tworzyw sztucznych, natomiast w 2010 22,7 Mg makulatury, 9,1 Mg szkła oraz 13,9 Mg tworzyw sztucznych. 

Zmieszane odpady komunalne kierowane są do unieszkodliwiania na składowisko odpadów komunalnych zlokalizowanym w miejscowości Klesno w obrębie Nadleśnictwa Smolarz na działce nr 66 o pow. 0,99 ha i nr 472,3 o pow. 1,62 ha. Przedmiotowe składowisko posiada zachowaną strefę ochronną o szerokości 11 m i całkowitej powierzchni 6.193 m2. Właścicielem składowiska jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Drezdenku (Decyzja Zarządu Miasta i Gminy Drezdenko nr R i GG 7224c/42/9 z dnia 29 października 1993 roku). Obiekty i urządzenia przedmiotowego składowiska wybudowano w latach 1987-1992 i oddano do użytkowania 30.12.1991r. Modernizację urządzeń oraz obiektu prowadzono w latach 2004-2006. 

Składowisko odpadów komunalnych składa się z dwóch kwater o łącznej powierzchni 1,03 ha. Kwatera I posiada powierzchnię 0,32 ha, natomiast kwatera II 0,7ha. Obie kwatery są obecnie eksploatowane, a przewidywany termin ich zapełnienia to rok 2015. Kwatery zostały uszczelnione gruntem mineralnym i geomembraną. Odcieki z kwater             są kierowane do zbiornika bezodpływowego. Składowisko jest ogrodzone                                   i zabezpieczone, posiada także ważne zezwolenie na eksploatację do roku 2019. Odpady dowożone na składowisko są kontrolowane i rejestrowane. Następnie pojazd kierowany jest na miejsce rozładunkowe. Odpady przy pomocy spychacza są kierowane do aktualnie eksploatowanego sektora. Po wykonaniu warstwy około 1,5 m odpady są zagęszczane               i przesypywane 15-20 cm warstwą ziemi. 

Szczegółową analizę stanu gospodarki odpadami zawiera opracowanie:                „Plan Gospodarki Odpadami Gminy Drezdenko na lata 2011-2014”. 

3.3. Komunikacja


3.3.1. Drogi


Powiązania komunikacyjne Gminy Drezdenko wydają się być korzystne dla rozwoju regionu. Podstawowymi drogami przechodzącymi przez teren gminy są drogi wojewódzkie, których całkowita długość na trenie gminy wynosi 97,93 km. System komunikacyjny gminy uzupełniają drogi powiatowe oraz gminne. Biorąc pod uwagę ilościowe wyposażenie gminy w drogi, można uznać, że na jej terenie istnieje dobrze rozbudowana sieć dróg. Szczegółowe dane dotyczące sieci drogowej Gminy Drezdenko przedstawia tabela 16.


Tabela 16. Sieć drogowa w Gminie Drezdenko 


		Numer drogi

		Opis drogi



		

		Długość [km]

		Nazwa



		DROGI WOJEWÓDZKIE



		154

		0,59

		Łęgowo – Przynotecko - Trzebicz



		156

		1,70

		Lipiany – Barlinek – Strzelce Krajeńskie – Zwierzyn - Klesno



		157

		3,98

		Zwierzyn - Goszczanowo



		158

		21,55

		Gorzów Wlkp. – Santok – Drezdenko 



		160

		26,75

		Suchań – Piasecznik – Choszczno – Drezdenko – Międzychód – Gorzyń – Lewice Miedzichowo



		161

		4,25

		Dobiegniew – Podlesiec - Przeborowo



		164

		9,07

		Podlesiec – Zagórze - Drezdenko



		170

		7,55

		Przeborowo – Drawiny – Nowe Bielice



		174

		10,63

		Nowe Drezdenko – Kosin – Stare Bielice – Nowe Bielice – Krzyż – Lubcz Mały – Wieleń Północny – Nowe Dwory – Gajewo – Kuźnica Czarnkowaska



		176

		5,92

		Niegosław – Karwin – granica województwa wielkopolskiego 



		181

		5,94

		Drezdenko – Wieleń - Czarnków



		DROGI POWIATOWE



		1362F

		11,450

		Gościm – Lubiatów – Sowia Góra 



		1363F

		12,408

		Gościm – Rąpin - Marzenin



		DROGI GMINNE 



		GMINA DREZDENKO



		001501F

		2,590

		Modropole – Zawada - Łęgowo



		001502F

		2,525

		Górzyska - Łęgowo



		001503F

		7,875

		Drawiny – Lubiewo - Drezdenko



		001504F

		2,892

		droga wojewódzka nr 158 Trzebicz – Trzebicz Nowy



		001505F

		12,690

		droga wojewódzka nr 158 Trzebicz – Rąpin - Lubiatów



		001506F

		1,120

		droga wojewódzka nr 158 Trzebicki Młyn - Bagniewo



		001507F

		10,300

		droga wojewódzka nr 158 Gościm - Rąpin



		001508F

		15,830

		droga wojewódzka nr 158 Goszczanów - Lubiatów



		001509F

		1,700

		droga wojewódzka nr 158 Osów - Trzebicz Nowy



		001510F

		3,750

		droga wojewódzka nr 158 Trzebicz Młyn - Rąpin



		001511F

		4,350

		droga wojewódzka nr 158 Osów – Trzebicz Nowy – Rąpin 



		001512F

		4,100

		Lubiatów – Grotów – droga wojewódzka nr 160



		001513F

		2,688

		droga wojewódzka nr 181 Niegosław – Czartowo - Marzenin



		001514F

		8,152

		droga wojewódzka nr 158 Goszczano – Goszczanówko – Gościm 



		001515F

		3,825

		droga wojewódzka nr 181 Drezdenko – Lipno – Niegosław – 

droga wojewódzka nr 181



		001516F

		7,885

		Zagórze Lubiewskie – Lubiewo - Drawiny



		MIASTO DREZDENKO - ULICE



		100633F

		0,8015

		Al. Piastów



		100601F

		0,0524

		Boczna



		100602F

		0,4609

		Chrobrego 



		100603F

		0,4170

		Cicha



		100628F

		0,0640

		Grunwaldzka



		100635F

		0,5180

		11- Listopada



		100642F

		0,4629

		Krakowska



		100605F

		0,3020

		Krótka



		100604F

		0,3740

		Kolejowa



		100606F

		0,3020

		Kwiatowa



		100639F

		0,5070

		Kopernika



		100637F

		0,5350

		Kościuszki



		100608F

		0,2350

		Lwowska



		100607F

		0,4000

		Leśna



		100644F

		0,5023

		Łąkowa



		100634F

		0,2158

		Marszałkowska 



		100609F

		0,6771

		Mickiewicza



		100610F

		0,2015

		Milicka 



		100611F

		0,2287

		Moniuszki



		100612F

		0,2490

		Nowogrodzka 



		100640F

		0,2267

		Ogrodowa



		100613F

		0,7010

		Okrężna 



		100614F

		0,2560

		Parkowa



		100615F

		0,2945

		Piotra Skargi 



		100616F

		0,2596

		Plac Kościelny



		100617F

		0,1799

		Plac Wolności 



		100618F

		0,4805

		Podgórna



		100619F

		0,6730

		Pomorska 



		100627F

		0,1488

		Plac Wileński 



		100631F

		0,5998

		Poniatowskiego 



		100632F

		0,2771

		Pułaskiego 



		100636F

		0,4033

		Portowa



		100620F

		0,0870

		Reymonta



		100643F

		0,1536

		Stary Rynek



		100641F

		0,4355

		Szkolna



		100621F

		0,3356

		Sienkiewicza



		100622F

		0,8609

		Słoneczna



		100638F

		0,1626

		Słowackiego 



		100624F

		0,0734

		Warszawska



		100625F

		0,3903

		Wiejska 



		100626F

		0,1490

		Zamkowa



		100629F

		0,3250

		Konopnickiej



		100630F

		0,2490

		Polna



		100623F

		0,5219

		Towarowa





Źródło: Powiatowy Zarząd Dróg, Wojewódzki Zarząd Dróg, Urząd Miejski w Drezdenku

Stan techniczny dróg w mieście i gminie Drezdenko nie jest najlepszy. Biorąc pod uwagę zasadnicze znaczenie transportu drogowego dla lokalnych przedsiębiorców modernizacja ich jest konieczna.

Na drogach Gminy Drezdenko odbywa się ruch pojazdów samochodowych                     o zróżnicowanym natężeniu. Strukturę średniego natężenia ruchu na poszczególnych drogach wojewódzkich opisana jest w rozdziale 4.5.1.


3.3.2. Koleje


W układzie komunikacyjnym ważne miejsce zajmują linie kolejowe Kostrzyn – Krzyż i Szczecin – Krzyż – Poznań, dotyczy to przede wszystkim przewozów osobowych. Przebieg linii Kostrzyn – Krzyż jest równoległy z przebiegiem drogi krajowej 22. Stąd też  komunikacja publiczna na terenie powiatu opiera się na wykorzystaniu i koordynacji przewozów kolejowych  i drogowych. Dlatego wobec utrzymującej się tendencji ograniczania linii kursowych, znaczenia nabiera właściwa ich koordynacja. Poważnym mankamentem aktualnego stanu komunikacji kolejowej jest to, że ważniejsza                        dla społeczności powiatu linia kolejowa Kostrzyn – Krzyż, pozbawiona jest statusu linii              o znaczeniu państwowym. Skutkiem tego funkcjonujące połączenia kolejowe na tej trasie podporządkowane są  liniom o większym znaczeniu. Dlatego też  podstawowym zadaniem jest wspieranie wszelkich inicjatyw i starań  na rzecz podwyższenia kategorii tej linii.


3.4. Sieć ciepłownicza i gazowa

3.4.1. Ciepłownictwo


W obrębie zabudowy jednorodzinnej, która  dominuje w gminie, przeważają indywidualne systemy ogrzewania. Z dala czynne systemy ogrzewania swoim zasięgiem obejmują jedynie miasto. Głównymi odbiorcami ciepła są spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły i instytucje oraz obiekty komunalne. Zakłady przemysłowe w przeważającej większości korzystają z własnych kotłowni opalanych gazem.


Do ogrzewania zabudowy mieszkaniowej na terenach wiejskich stosuje się najczęściej paliwa stałe: węgiel i koks, które - zwłaszcza przy mniej sprawnych urządzeniach spalania - powodują emisje zanieczyszczeń do powietrza: S02, NO2, C02, pyłów. Sporadycznie do ogrzewania obiektów stosowany jest gaz propan-butan lub olej opałowy -paliwa bardziej korzystne z ekologicznego punktu widzenia niż paliwa stałe.


Ze względu na wysoki koszt dostarczanego ciepła z sieci ciepłowniczych do odbiorców obserwuje się tendencje odłączania się odbiorców ciepła od sieci ciepłowniczych                      i przechodzenia na indywidualne ogrzewanie. Tam, gdzie jest to możliwe, przechodzi się na ogrzewanie gazowe z sieci lub na gaz płynny.


3.4.2. Gazownictwo


W gminie Drezdenko z gazu ziemnego wysokometanowego GZ 50 /z sieci/  korzystają głównie mieszkańcy miasta. Samo miasto jest zgazyfikowane prawie całkowicie, a liczba odbiorców gazu wynosi 3.266. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego na terenie Miasta i Gminy Drezdenko znajduje się 51,605 km sieci gazowej, w tym 3,390 km sieci przesyłowej oraz 48, 215 km rozdzielczej. Czynne przyłącza do budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych to 1.178 sztuk. 

3.5. Energia odnawialna


W związku z ciągłym eksploatowaniem istniejących źródeł energii,  wykorzystanie energii odnawialnej staje się coraz bardziej atrakcyjne i popularne. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w znacznym stopniu ogranicza emisję CO2 do atmosfery     oraz ogranicza import nośników energii z rejonów politycznie niestabilnych. Energia odnawialna to przede wszystkim energia wiatrowa, energia geotermalna, energia cieków wód powierzchniowych, energia biomasy. Zgodnie z szacunkowymi danymi pochodzącymi z KAPE (Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.) w 2007 roku potencjał techniczny odnawialnych źródeł energii na terenie naszego kraju wynosił: 


· biomasa – 530 PJ/rok;


· energia wodna – 30 PJ/rok;


· zasoby geotermalne – 170 PJ/rok;


· energia wiatru – 250 PJ/rok;


· energia słoneczna -  170 PJ/rok.

Aktualnie na terenie gminy brak jest instalacji pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych. 

IV. OCENA I ANALIZA ZASOBÓW I SKŁADNIKÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 


4.1. Rzeźba terenu i budowa geologiczna

4.1.1. Charakterystyka rzeźby terenu 


Teren gminy należy do urozmaiconych. Rzeźba terenu została wykształcona               w okresie czwartorzędowym pod wpływem lodowca ze zlodowacenia bałtyckiego. 


W rejonie Noteci do głębokości 20 – 30 m występują utwory rzeczne terasów akumulacyjnych halocenu i utwory piaszczysto-żwirowe  osadzone przez topniejący lądolód w okresie plajstocenu. Generalnie można stwierdzić, że pod ww. utworami występują już utwory morenowe – gliny piaszczyste z przewarstwieniami piaszczystymi. 


Urozmaicona rzeźba terenu, pas wzgórz moreny czołowej na linii Zwierzyn – Stare Kurowo – Drezdenko dzieli region na dwie części: północną wysoczyznę – część Wysoczyzny Pomorskiej oraz obszar południowy – płaski, stanowiący fragment pradoliny Warciańsko – Noteckiej. Niemalże przez sam środek gminy przepływa największa rzeka tej ziemi, Noteć. Ten prastary ciek wodny usadowił się na równej jak stół pradolinie, która rozciąga się od niemieckiego miasta Eberswalde, aż po nadwiślański polski Toruń. 


W rejonie gminy występują złoża surowców mineralnych w postaci piasków                     i pospółek piaszczysto-żwirowych. Część złóż jest udokumentowana i częściowo eksploatowana. Zgodnie z danymi Państwowego Instytutu Geologicznego obecnie                  na terenie Gminy Drezdenko zlokalizowane są cztery obszary górnicze o aktualnym statusie. Charakterystykę funkcjonujących obszarów górniczych w granicach gminy prezentuje tabela 17.


Tabela 17. Obszary górnicze w Gminie Drezdenko 


		Nazwa obszaru górniczego

		Koncesja eksploatacyjna

		Termin ważności koncesji

		Stan zagospodarowania złoża

		Charakterystyka złoża



		

		

		

		

		Kopalina

		Nazwa złoża



		Niegosław dz. nr 26/1

		OS-g-7512E/25/94 wydana przez Wojewodę – UW Gorzów Wlkp.

		29.08.2009r.

		Złoże zagospodarowane

		Kruszywa naturalne

		Lipno - Niegosław



		Międzychód

		Nr 18/24 wydana przez Ministra  Środowiska

		22.12.2029r.

		Złoże eksploatowane okresowo

		Gaz ziemny

		Międzychód



		Lubiatów I

		Nr 15/2004 wydana przez Ministra Środowiska

		30.11.2029r.

		Złoże zagospodarowane

		Ropa Naftowa

		Lubiatów



		

		

		

		Złoże eksploatowane okresowo

		Gaz ziemny

		



		Grotów

		Nr 2/2009 wydana przez Ministra Środowiska

		20.02.2034r.

		Złoże rozpoznane szczegółowo

		Ropa naftowa

		Grotów






		

		

		

		Złoże rozpoznane szczegółowo

		Gaz ziemny

		





Źródło: www.pig.gov.pl

Na terenie gminy aktualnie eksploatowane jest jedno złoże Grotów, w którym główną kopaliną jest ropa naftowa, a kopaliną towarzyszącą jest gaz ziemny. Powierzchnia złoża wynosi 1.564 ha. Stopień rozpoznania zasobów i stan zagospodarowania, poszczególnych złóż na terenie gminy zestawiono w tabeli 18.


Tabela 18. Wykaz złóż surowców naturalnych 


		Nazwa złoża

		Stan zagospodarowania  złoża

		Zasoby złoża

		Wydobycie



		

		

		Wydobywane - bilansowe

		przemysłowe

		



		Ropa naftowa [tys. Mg]



		Grotów

		E

		1.825,09

		1.401,66

		0,49



		Lubiatów

		T

		5.397,93

		3.319,76

		-



		Gaz ziemny [mln m3]



		Grotów

		E

		958,30

		811,12

		0,11



		Lubiatów

		T

		1.798,29

		1.256,96

		-



		Międzychód

		T

		4.524,51

		2.400,66

		-



		Piaski i żwiry [tys. Mg]



		Niegosław MŁ

		R

		42,00

		-

		-





Źródło: www.pig.gov.pl (stan na dzień 31.12.2010r.)


Skróty literowe stanu zagospodarowania zasobów w wykazach złóż oznaczają:


E – złoża – eksploatowane,

R – złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo ( kategorie A + B + C1 ),

T – złoże zagospodarowane – eksploatowane okresowo.

Dalsze prace związane z poszukiwaniem, badaniem i eksploatacją złóż kruszyw naturalnych oraz innych zasobów złóż, w ramach których wykonywane są wiercenia, pomiary geodezyjne, prace laboratoryjne oraz dokumentacje geologiczne złóż, regulowane są poprzez koncesje w zakresie poszukiwania i rozpoznania złoża, eksploatacji złoża lub jego rekultywacji. 


4.1.2. Przekształcenia rzeźby terenu i przypowierzchniowej warstwy skorupy ziemskiej


Na terenie gminy Drezdenko do działalności przeobrażających teren, należy przede wszystkim intensywne użytkowanie rolnicze. Do przeobrażonych terenów należy także eksploatowane składowisko odpadów.


Aktualnie na terenie gminy prowadzona jest eksploatacja jednego złoża Grotów,                     w którym główną kopaliną jest ropa naftowa, a kopaliną towarzyszącą jest gaz ziemny. Powierzchnia złoża wynosi 1.564 ha. Zgodnie z danymi PIG w 2010 roku                                  z przedmiotowego złoża wydobyto łącznie 0,49 tys. Mg ropy naftowej oraz 0,11 mln m3 gazu ziemnego. Ponadto na terenie gminy znajdują się także złoża zagospodarowane, które są eksploatowane okresowo. Jednym z nich jest złoże Lubiatów, którego podobnie jak w przypadku złoża Grotów główna kopaliną jest ropa naftowa, a  kopaliną towarzyszącą jest gaz ziemny. W 2010 roku eksploatacja złoża nie była prowadzona. Kolejnym złożem eksploatowanym okresowo jest złoże Międzychód, które posiada dość znaczne pokłady gazu ziemnego, bo aż 4.524,51 mln m3. Eksploatacja gazu ziemnego  na tym złożu nie była prowadzona. 


Użytkowanie rolnicze niesie mniejsze zagrożenie, niż eksploatacja surowców kopalnych. Łatwiejsza do realizacji jest rekultywacja terenów rolniczych, najczęściej stosowaną metodą jest zalesianie słabych gruntów. 


Eksploatacja złóż powoduje znaczne zmiany w przypowierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej, między innymi w postaci znacznych obszarów wyłączonych                         z użytkowania (grunty zdewastowane i zdegradowane). Intensywna eksploatacja złóż,      np. piasków i żwirów, powoduje zmiany w ukształtowaniu terenu w postaci pozostawionych dołów wyrobiskowych i hałd w miejscach wydobywania. 


Każdy przedsiębiorca wydobywający ze złoża kopalinę, po jej wydobyciu zobowiązany jest do przeprowadzenia rekultywacji tego terenu, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustawą o ochronie gruntów leśnych               i rolnych. Prowadzone prace rekultywacyjne po zakończonej eksploatacji w niewielkim stopniu łagodzą przeobrażenia spowodowane wydobywaniem kopalin. 


4.2. Gleby


Gmina Drezdenko charakteryzuje się niewielkim zróżnicowaniem warunków przyrodniczych tj. klimat i pokrywa glebowa, mających wpływ na jego produktywność rolniczą. Pod względem walorów produkcyjnych przeważają gleby o średniej (klasa IV)              i małej wartości (klasy V do VIz) Klasa III obejmuje tylko do kilku procent powierzchni użytkowanej rolniczo, natomiast relatywnie bardzo duży jest udział gleb najmniej urodzajnych (V -VI z klasy) sięgający do 52% i więcej przestrzeni rolniczej. Te najsłabsze gleby, głównie wytworzone z piasków luźnych, albo słabo gliniastych, odznaczają się dużą przepuszczalnością, kwaśnym odczynem, małą zawartością próchnicy i słabo rozwiniętym kompleksem sorpcyjnym. Mady rzeczne wykorzystywane są najczęściej jako użytek zielony, W areale gruntów ornych największy udział ma kompleks żytni dobry, a następnie żytni bardzo dobry oraz żytni słaby. W areale trwałych użytków zielonych prawie równy udział mają użytki zielone średnie, słabe i bardzo słabe; użytki zielone bardzo dobre                    i dobre prawie nie występują.


Wykres 3. Klasyfikacja gruntów ornych w gospodarstwach indywidualnych

0,05%


36,81%


27,54%


24,97%


0,65%


9,98%


gleby klasy III A


gleby klasy IV A


gleby klasy IV B


gleby klasy V


gleby klasy VI


gleby klasy VI


RZ




Źródło: Urząd Miejski w Drezdenku


4.2.1. Degradacja gleb



Degradacją gleb, są zmiany w środowisku glebowym, najczęściej będące efektem gospodarczej działalności człowieka. Zmiany te prowadzą do obniżenia żyzności               i urodzajności gleby, a dalej do ogólnych zmian środowiskowych. Do najważniejszych zagrożeń prowadzących do degradacji gleby należą:


· monokultury, które prowadzą do zubożenia gleby;


· pożary roślinności wzmagające erozję gleby, co prowadzi do pustynnienia danego obszaru;


· osuszanie podmokłych terenów i regulacja rzek obniżająca poziom wód gruntowych;


· zbyt intensywne nawożenie mineralne;


· niewłaściwa irygacja pól nawozami naturalnymi – gnojówką, gnojowicą, itp.;


· ścieki i różnego rodzaju odpady niewłaściwie składowane;


· intensywne zabiegi agrotechniczne;


· stosowanie nadmiernych ilości chemicznych środków owadobójczych chwastobójczych i grzybobójczych;


· eksploatacja powierzchniowa surowców mineralnych;


· zajmowanie obszarów rolniczych pod budownictwo przemysłowe i mieszkalne;


· emisje i imisje gazów i pyłów.


Erozja gleby jest jednym z czynników degradujących środowisko przyrodnicze,     a zwłaszcza rolniczą przestrzeń produkcyjną. Jej skutki przejawiają się w niekorzystnych    z reguły trwałych zmianach warunków przyrodniczych oraz warunków gospodarczo-organizacyjnych (np. deformowanie granic pól, pogłębianie dróg).  Zmiany te prowadzą do obniżenia potencjału produkcyjnego ziemi oraz walorów ekologicznych krajobrazu.  



Stopień zdegradowania gleby zależy od nasilenia erozji:


· zmywanie gleby z poziomu próchniczego występuje przy erozji słabej;


· zmiana poziomu orno-próchniczego gleby, zmniejszająca jej miąższość oraz częściowo pogarszająca właściwości biologiczno – fizyczno - chemiczne występuje dla erozji umiarkowanej;

· redukcja poziomu próchniczego często zmycie poziomu próchniczego wywołane jest erozją średnią, a warstwa uprawna wytworzona jest z poziomu przejściowego;

· niszczenie profilu glebowego wywołuje erozja silna oraz bardzo silna, w takich warunkach warstwa uprawna tworzona jest z podłoża.

Degradacja naturalna gleb


Degradacja naturalna gleb spowodowana jest działaniem sił przyrody: wiatru, wody, siły grawitacyjnej, które wywołują erozje naturalną (geologiczną). Przebieg i charakter procesów erozyjnych zależy głównie od rzeźby i nachylenia terenu, wielkości, rozkładu          i rodzaju odpadów atmosferycznych, temperatury, sposobu użytkowania terenu oraz składu mechanicznego gleb. Natężenie erozji jest wprost proporcjonalne do spadku              i długości zbocza, przy czym wpływ spadku jest większy od wpływu długości zbocza. 


Istotnym czynnikiem wpływającym na degradację gleb jest działalność antropogeniczna człowieka, która jest inicjowana poprzez intensywne i nieprawidłowe użytkowanie rolnicze, nadmierny wyrąb lasów, niszczenie szaty roślinne, czy różnego rodzaju zabiegi melioracyjne powodujące erozję przyspieszoną. Na terenie gminy w strukturze użytkowania dominują przede wszystkim użytki rolne oraz leśne, które zajmują odpowiednio około 92,91 % powierzchni całej gminy. Jakość gleb jest więc bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój rolnictwa, warunkującym wysokość oraz jakość uzyskiwanych plonów. Wśród upraw dominujących na terenie gminy są zboża (głównie pszenica), rośliny strączkowe przemysłowe oraz rzepak. Wybór rodzaju upraw związany jest z występowaniem gleb najbardziej wartościowych pod względem przydatności rolniczej. Przy uprawach należy zwrócić uwagę na dobór zabiegów agrotechnicznych. Powinny one zabezpieczać cenne obszary rolnicze przed nadmierną erozją. Sposób uprawy powinno się również dostosować do spadku terenu. Najbardziej niebezpieczna, z uwagi na ułatwianie spływu, jest orka z góry w dół zbocza.



Na terenie gminy mamy do czynienia ze średnim zagrożeniem erozją wodną powierzchniową uwzględniając główne kryteria przyrodnicze tj. wielkość opadu rocznego, nachylenie terenu oraz podatność gleb na zmywy powierzchniowe. 


Degradacja chemiczna gleb


Gleby na terenie Gminy Drezdenko pod względem odczynu mają charakter bardzo kwaśny i kwaśny. Wyniki prowadzonych badań gleb wskazują na ich podwyższoną kwasowość. Kwasowość to ważny wskaźnik degradacji gleb uprawnych. Nadmierna kwasowość najczęściej jest powodowana przez naturalne czynniki klimatyczno – glebowe, w mniejszym stopniu przez zanieczyszczenia kwasotwórcze powstające przez zanieczyszczenia przemysłowe i komunikacyjne lub przez niektóre nawozy.                      Na zakwaszenie gleb wpływają również związki siarki i azotu z atmosfery oraz fizjologiczne kwaśne nawozy sztuczne.  Biorąc pod uwagę skalę kwasowości gleb pozostałych gmin Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego, Gmina Drezdenko charakteryzuje się przeciętną klasą kwasowości. Stacja Chemiczno – Rolnicza Oddział             w Gorzowie Wlkp. prowadziła badania odczynu gleb na terenie poszczególnych miejscowości gminy w latach 2007-2010. Wyniki badań przedstawia tabela 19.


Tabela 19. Wyniki badań odczynu gleb za lata 2007-2010 


na terenie Gminy Drezdenko

		Terytorialny zasięg działania Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej

		ODCZYN (pH)

		POTRZEBY WAPNOWANIA



		

		bardzo kwaśny

		kwaśny

		lekko kwaśny




		obojętny




		zasadowy

		konieczne

		potrzebne

		wskazane

		ograniczone

		zbędne



		miejsc. Drezdenko

		0

		0

		0

		2

		1

		0

		0

		0

		0

		3



		

		0%

		0%

		0%

		67%

		33%

		0%

		0%

		0%

		0%

		100%



		miejsc. Goszczanowiec

		0

		1

		0

		0

		0

		0

		0

		1

		0

		0



		

		0%

		100%

		0%

		0%

		0%

		0%

		0%

		100%

		0%

		0%



		miejsc. Goszczanówko

		3

		1

		1

		0

		0

		3

		0

		1

		1

		0



		

		60%

		20%

		20%

		0%

		0%

		60%

		0%

		20%

		20%

		0%



		miejsc. Modropole 

		2

		1

		0

		0

		1

		2

		1

		0

		0

		1



		

		50%

		25%

		0%

		0%

		25%

		50%

		25%

		0%

		0%

		25%



		miejsc. Osów

		0

		1

		1

		0

		0

		0

		0

		1

		1

		0



		

		0%

		50%

		50%

		0%

		0%

		0%

		0%

		50%

		50%

		0%



		miejsc. Trzebicz

		1

		1

		1

		3

		0

		1

		0

		1

		0

		4



		

		17%

		17%

		17%

		49%

		0%

		17%

		0%

		17%

		0%

		67%



		RAZEM:

		6

		5

		3

		5

		2

		6

		1

		4

		2

		8



		

		29%

		24%

		14%

		24%

		10%

		29%

		5%

		19%

		10%

		38%





Źródło: Stacja Chemiczno – Rolnicza Oddział w Gorzowie Wlkp. (pomiary zasobności gleby  w okresie 01.2007-12.2010) 


Gleby miejscowości Goszczanówko oraz Modropole charakteryzują się największą kwasowością. W miejscowości Goszczanówko, aż 60% gleb stanowią gleby o odczynie bardzo kwaśnym, natomiast gleby kwaśne zajmują 20% powierzchni. Podobna sytuacja kształtuje się w miejscowości Modropole gdzie całkowita powierzchnia gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych to 75%. Gleby miejscowości Drezdenko charakteryzują się odczynem obojętnym i zasadowym (100%). 


Wyniki badań zasobności gleby w makroelementy za lata 2007-2010 w gminie drezdenko przedstawiono w tabeli 20, a wyniki badań zasobności gleby w mikroelementy za lata 2007-2010 w gminie drezdenko przedstawiono w tabeli 21. 


Tabela 20. Wyniki badań zasobności gleb w makroelementy za lata 2007-2010 


na terenie Gminy Drezdenko


		Terytorialny zasięg działania Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej

		ZAWARTOŚĆ FOSFORU

		ZAWARTOŚĆ POTASU

		ZAWARTOŚĆ MAGNEZU



		

		bardzo niska

		niska

		średnia

		wysoka

		bardzo wysoka

		bardzo niska

		niska

		średnia

		wysoka

		bardzo wysoka

		bardzo niska

		niska

		średnia

		wysoka

		bardzo wysoka



		miejsc. Drezdenko

		0%

		0%

		0%

		0%

		100%

		33%

		67%

		0%

		0%

		0%

		0%

		34%

		33%

		33%

		0%



		miejsc. Goszcza-nowiec

		0%

		0%

		100%

		0%

		0%

		0%

		100%

		0%

		0%

		0%

		0%

		0%

		100%

		0%

		0%



		miejsc. Goszcza-


nówko

		0%

		0%

		20%

		40%

		40%

		80%

		0%

		20%

		0%

		0%

		80%

		0%

		20%

		0%

		0%



		miejsc. Modropole 

		0%

		0%

		75%

		25%

		0%

		50%

		25%

		25%

		0%

		0%

		50%

		25%

		25%

		0%

		0%



		miejsc. 


Osów

		0%

		50%

		50%

		0%

		0%

		100%

		0%

		0%

		0%

		0%

		0%

		50%

		50%

		0%

		0%



		miejsc. Trzebicz

		0%

		33%

		0%

		0%

		67%

		83%

		17%

		0%

		0%

		0%

		0%

		17%

		33%

		0%

		50%



		RAZEM

		0%

		14%

		29%

		14%

		43%

		66%

		24%

		10%

		0%

		0%

		29%

		19%

		33%

		5%

		14%





Źródło: Stacja Chemiczno – Rolnicza Oddział w Gorzowie Wlkp. (pomiary zasobności gleby  w okresie 01.2007-12.2010

Na podstawie przeprowadzonych badań w latach 2007-2010 można wywnioskować, iż gleby Gminy Drezdenko charakteryzują się wysoką oraz bardzo wysoką zawartością fosforu. Odmiennie kształtuje się zasobność gleb w potas. Gleby Gminy Drezdenko charakteryzują się bardzo niską oraz niską zawartością tego makroelementu. Ponadto gleby analizowanego terenu cechuje średnia zasobność                  w magnez. Zgodnie z danymi Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Gorzowie Wlkp. około 33% gleb gminy charakteryzuje się średnią zawartością magnezu. Natomiast bardzo wysoką oraz wysoką zawartością charakteryzuje się 19% gleb gminy. 

Tabela 21. Wyniki badań zasobności gleb w mikroelementy za lata 2007-2010 


na terenie Gminy Drezdenko

		Terytorialny zasięg działania Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej

		MANGAN

		MIEDŹ

		CYNK

		ŻELAZO



		

		niska

		średnia

		wysoka

		niska

		średnia

		wysoka

		niska

		średnia

		wysoka

		niska

		średnia

		wysoka





		RAZEM

		0%

		80%

		20%

		80%

		20%

		0%

		0%

		80%

		20%

		0%

		100%

		0%





Źródło: Stacja Chemiczno – Rolnicza Oddział w Gorzowie Wlkp. (pomiary zasobności gleby  w okresie 01.2007-12.2010

Zgodnie z prowadzonymi badaniami przez Okręgową Stację Chemiczno – Rolniczą w Gorzowie Wlkp. określono, iż gleby Gminy Drezdenko wykazują średnią zawartość żelaza (100%) oraz manganu i cynku (po 80%). Ponadto gleby gminy charakteryzuje niska zasobność w miedź na poziomie około 80%. 


4.3. Wody podziemne


4.3.1. Charakterystyka ogólna wód podziemnych


Na terenie gminy Drezdenko, zasoby wód podziemnych o znaczeniu użytkowym występują w utworach czwartorzędowych oraz trzeciorzędowych co związane jest głównie występowaniem na terenie gminy Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Wody z tych utworów są podstawowym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę do picia i na potrzeby gospodarcze w gminie. Rozpoznane i zatwierdzone zasoby tych wód są znaczne                     i zaspakajają w całości zapotrzebowanie na wodę zarówno odbiorców indywidualnych,  jak również jednostki prowadzące działalność gospodarczą. 


Na terenie gminy Drezdenko znajduje się Główny Zbiornik Wód Poziemnych              Nr 138 o nazwie Pradolina Toruń – Eberswalde (Noteć) o powierzchni 2.100 km2. Średnia głębokość ujęcia to 30 m, natomiast zasoby dyspozycyjne oszacowano na 400 tys. m3/d. Przedmiotowy zbiornik jest zbiornikiem czwartorzędowym pradolin. 

Zgodnie z art. 98 ustawy Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150              z późn. zm.) wody podziemne oraz obszary ich zasilania podlegają ochronie polegającej na zmniejszaniu ryzyka zanieczyszczenia tych wód poprzez ograniczenie oddziaływania na obszary ich zasilania oraz utrzymywaniu równowagi zasobów tych wód. W tym celu tworzone się obszary ochronne na zasadach określonych Prawem wodnym. 

4.3.1.1. Jakość wód podziemnych


Na terenie Gminy Drezdenko zlokalizowanych jest 5 ujęć wód podziemnych, korzystając z ich zasobów ingeruje się w środowisko przyrodnicze co powoduje zmiany,  tj. obniżenie jakości wody podziemnej, zmniejszenie ilości pokładów wody. Podstawowy  wpływ na wody podziemne mają tu uwarunkowania naturalne samego zbiornika,                     w głównej mierze stopień jego izolacji, a tym samym podatność i wrażliwość                          na zanieczyszczenia. 

Do głównych czynników wpływających na pogorszenie stanu wód podziemnych należy eutrofizacja powierzchniowych warstw litosfery, związana z nadmiernym nawożeniem            i intensyfikacją gospodarki rolnej. Spływające związki azotu (amonowego, azotynowego) przenikają zwłaszcza do płycej położonych zasobów wód podziemnych powodując ich degradację. Ponadto na typowe antropogeniczne zanieczyszczenia nakładają się zanieczyszczenia typowo naturalne np. podwyższone stężenia chlorków. 

Monitoring jakości wód podziemnych województwa lubuskiego prowadzony jest przez Państwowy Instytut Geologiczny na poziomie krajowym oraz przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze na poziomie regionalnym. Zgodnie              z danymi WIOŚ w roku 2009 badania jakości wód podziemnych prowadzone były                     w ramach monitoringu operacyjnego, którym zostały objęte jednolite części wód podziemnych zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu. W 2010 roku badania jakości wód podziemnych na terenie województwa przeprowadzone były w ramach monitoringu diagnostycznego. Badania wykonał Państwowy Instytut Geologiczny na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Ocena jakości wód została wykonana                     w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych. Badaniami jakości wód objęto także wody gminy Drezdenko. W latach 2009-2010 punkt pomiarowo – kontrolny znajdował się                  na terenie miejscowości Gościm. Szczegółowe dane dotyczące stanu czystości wód podziemnych na terenie Gminy Drezdenko w 2009 oraz 2010 roku prezentuje tabela 22 oraz 23. 


Tabela 22. Jakość wód podziemnych w gminie wg badań z 2009 roku


		JCWPd

		Identyfikator UE

		Miejscowość/ gmina

		Stratygrafia

		Klasa wody

		Przekroczone wskaźniki

		Przekroczone wskaźniki dla wód pitnych



		36

		PL02G036_008

		Gościm / Drezdenko

		Czwartorzęd

		IV

		ASPC

		Mn, Fe





Źródło: Monitoring jakości wód podziemnych województwa lubuskiego, Rok badań:2009, www.zgora.pios.gov.pl

Zgodnie z danymi jakość wód podziemnych w punkcie pomiarowo – kontrolnym                       w m. Gościm została opisana klasą IV, co oznacza że wody podziemne w tym punkcie charakteryzuje jakość niezadowalająca. Głównymi czynnik, który wykazywał przekroczenia były substancje anionowe powierzchniowo czynne. 


Tabela 23. Jakość wód podziemnych w gminie wg badań z 2010 roku


		JCWPd

		Identyfikator UE

		Miejscowość/ gmina

		Stratygrafia

		Klasa wody

		Wskaźniki w granicach stężeń III klasy jakości



		36

		PL02G036_008

		Gościm / Drezdenko

		Czwartorzęd

		III

		Ni





Źródło: Monitoring jakości wód podziemnych województwa lubuskiego, Rok badań: 2009, www.zgora.pios.gov.pl

Zgodnie z danymi jakość wód podziemnych w punkcie pomiarowo – kontrolnym                       w m. Gościm uległa poprawie, w porównaniu do roku ubiegłego. Na podstawie badań wykonanych w 2010 roku określono, iż jakość wód w przedmiotowym punkcie charakteryzuje się klasą III, tj. wody zadowalającej jakości. Wskaźnikiem w granicach stężenia III klasy jakości były zbyt wysokie stężenia Ni. 

4.4. Wody powierzchniowe


Gmina położona jest w dorzeczu rzeki Noteć a sieć hydrograficzna nawiązuje bezpośrednio do mezoregionów geograficznych i jednostek geomorfologicznych. System wód powierzchniowych tworzą tu - oprócz koryt głównych rzek - liczne drobniejsze dopływy, starorzecza, jeziora, oczka wodne i tereny podmokłe. 


4.4.1. Sieć rzeczna


Gmina Drezdenko pod względem hydrogeologicznym posiada bardzo bogatą sieć hydrologiczną. Do najważniejszych cieków występujących na terenie Gminy Drezdenko zalicza się rzekę Noteć. Jest ona prawym dopływem Warty, do której wpada w jej 68,2 km Wypływa z jeziora Przedecz na pojezierzu Kujawskim. Długość całkowita Noteci wynosi 388,4 km a powierzchnia zlewni 17.330,5 km2. Główne dopływy rzeki: Drawa, Miała, kanał Pulsa. Przepływy charakterystyczne w rzece Noteci są określone wg profilu wodowskazowego w km 188,5 w miejscowości Nowe Drezdenko. Powierzchnia dorzecza w tym profilu wynosi 15.970 km2. Poziom najwyższej wielkiej wody H = 519 cm, zaobserwowano 25 lutego 1971 r., a poziom najniższy zaobserwowano 1934.07.01  H = 76 cm. Przepływy charakterystyczne rzeki dla przekroju w Nowym Drezdenku wynoszą: średnia woda roczna Qśrw =   86,6 m3/s, średnia wielka woda roczna Qśrw  =  140,0 m3/s woda wielka roczna Q ww =  292,0 m3/s.Rzeka ta decyduje o poziomie wód w Dolinie Noteci. Drugą co do wielkości rzeką przepływającą przez teren gminy jest rzeka Drawa, będąca prawym dopływem Noteci, do której wpada w jej 48,9 km. Wypływa z jeziora Krzywego około 7 km na południowy wschód od Połczyna Zdroju i przepływa przez Drawieński Park Narodowy. Charakterystykę pozostałych cieków gminy Drezdenko przedstawia tabela 24.

Tabela 24. Sieć rzeczna Gminy Drezdenko

		Nazwa cieku

		Długość w gminie


[km]

		Powierzchnia zlewni/pow. 

w gminie [km2]



		rzeka Miała

		2,23

		3



		rzeka Stara Noteć

		13,605

		90



		kanał Chełstnica

		2,90

		2



		kanał Człapia

		7,17

		38



		kanał Gościmka

		8,85

		40



		kanał Kostny

		4,94

		6



		kanał Leniwka

		1,76

		2,5



		kanał Lubiatka

		17,41

		30



		kanał Niegosławka

		1,89

		5



		kanał Opaskowy-Noteć

		19,476

		10



		kanał Perkoz

		1,96

		1



		kanał Rudawa

		14,275

		40



		kanał Wierzbica

		8,30

		35



		kanał Zbiornik-Lipno

		0,80

		1



		kanał Zielony

		2,80

		16



		kanał Goszczanowski

		3,55

		25



		kanał Główny

		4,78

		130





Źródło: Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

4.4.2. Jeziora 

Na terenie opracowania znajduje się 21 jezior o powierzchni powyżej 1ha,                  wynoszącej 808,53 ha. Dzięki temu krajobraz gminy jest urozmaicony. Wykaz jezior gminy Drezdenko przedstawia poniższa tabela. 


Tabela 25. Jeziora Gminy Drezdenko


		Lp.

		Nazwa jeziora

		Powierzchnia                 ogółem  [ha]

		Pow. lustra                     wody [ha]



		1.

		Niewlino (Wanda)

		14,68

		12,35



		2.

		Grotowskie

		18,2

		18,2



		3.

		Kliczyna (Płytkie)

		20,99

		20,29



		4.

		Lubowo (Morawy)

		102,56

		102,56



		5.

		Rąpino (Irena)

		59,26

		55,26



		6.

		Zdroje (Źródlane)

		32,06

		30,96



		7.

		Siwino (Podgórne)

		17,66

		16,74



		8.

		Solecko (Piekarskie)

		92,05

		91,18



		9.

		Glinki (Błotne)

		25,53

		24,48



		10.

		Lubiatówko (Pawle)

		65,98

		64,80



		11.

		Łąkie 

		64,4

		62,32



		12.

		Gostynie (Boruckie)

		66,25

		57,76



		13.

		Goszczanowski Staw

		48,15

		45,75



		14.

		Łubowo

		102,8

		101,18



		15.

		Kosin Mały

		6,04

		6,04



		16.

		Kosin Duży

		14,68

		14,68



		17.

		Radowskie (Łubówko)

		15,38

		15,38



		18.

		Solczyk

		9,84

		9,84



		19.

		Miel

		8,41

		7,59



		20.

		Perskie

		20,48

		17,59



		21.

		Lubiewo

		3,43

		1,95



		Ogółem                                                808,83

		776,90





Źródło: Urząd Miejski w Drezdenku


4.4.3. Jakość wód powierzchniowych


Do czynników wpływających na jakość wód powierzchniowych należą uwarunkowania naturalne, takie jak warunki klimatyczne i hydrologiczne, czy zdolność samooczyszczania oraz zanieczyszczenia antropogeniczne. 


Znaczną część zanieczyszczeń trafiających do wód powierzchniowych stanowią zanieczyszczenia obszarowe. Źródłem tych zanieczyszczeń jest przede wszystkim: 


· rolnictwo, co wynika głównie z faktu stosowania nawozów sztucznych i naturalnych (np. gnojowica), a także środków ochrony roślin (obecnie w ilościach malejących),


· hodowla zwierząt poprzez niewłaściwe składowanie obornika i gnojowicy oraz ich niewłaściwe, zbyt duże lub zbyt częste stosowanie na polach,


· niedostateczna infrastruktura odprowadzająca ścieki bytowo – gospodarcze, zwłaszcza w miejscowościach korzystających z wodociągów oraz na obszarach rekreacji, zarówno zbiorowej jak i indywidualnej, usytuowanych w sąsiedztwie zbiorników wodnych.

Do zanieczyszczeń punktowych, stwarzających bardzo poważne zagrożenie          dla czystości wód powierzchniowych należą przede wszystkim: 


· bezpośrednie zrzuty surowych ścieków bytowo – gospodarczych do cieków  wodnych (na nie skanalizowanych obszarach),


· zrzuty niedostatecznie oczyszczonych ścieków (nie odpowiadających warunkom pozwolenia wodno-prawnego).


4.4.3.1. Stan czystości rzek


W 2008 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wykonał po raz pierwszy ocenę stanu wód powierzchniowych w oparciu o nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu kwalifikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, które dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia Dyrektywy 2000/60/WE (Ramowej Dyrektywy Wodnej). Rozporządzenie wymaga dokonania oceny:


· stanu ekologicznego wód powierzchniowych – oceniany na podstawie wyników badań elementów biologicznych, fizykochemicznych i substancji szczególnie szkodliwych. W ocenie stanu ekologicznego w 2008 roku nie uwzględniono oceny hydromorfologicznej z powodu braku opracowanych metod,

· elementów fizykochemicznych – oceniane elementy fizykochemiczne (wspierające elementy biologiczne) podzielone zostały na cztery grupy wskaźników charakteryzujących stan fizyczny, warunki tlenowe, i zanieczyszczenia organiczne, zakwaszenie i warunki biogenne,

· stanu chemicznego, 

· stanu jakości wód – przeprowadza się na podstawie oceny stanu ekologicznego        i stanu chemicznego. W przypadku gdy stan ekologiczny jest umiarkowany, słaby lub zły, wówczas stan wód klasyfikuje się jako zły. Natomiast gdy stan ekologiczny jest dobry lub bardzo dobry wówczas rozpatruje również wyniki oceny stanu chemicznego wód. 


Ocena wód powierzchniowych w ostatnich latach na terenie Województwa Lubuskiego została wykonana wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu kwalifikacji stanu jednolitych wód powierzchniowych.                 Na terenie gminy znajdują się punkty pomiarowo – kontrolne, w który prowadzi się badania jakości rzeki Noteć, rzeki Starej Noteci oraz rzeki Miały. Ocenę jakości wód rzecznych objętych monitoringiem operacyjnym w 2008 roku prezentuje tabela 26.


Tabela 26. Ocena jakości wód rzecznych Gminy Drezdenko w 2008 roku*

		Kod jednolitej części wód/

Nazwa punktu

		Ocena


elementów fizyko-chemicznych

		Ocena substancji szczególnie szkodliwych

		Ocena elementów biologicznych

		Ocena


stanu / potencjały


ekologicznego


		Ocena


stanu chemicznego

		Stan wód

		JCW silnie zmieniona



		PLRW600021188971/ Noteć od Bukówki do Kanału Goszczanowskiego bez Kanału Goszczanowskiego

		Poniżej stanu dobrego

		Dobry

		IV

		Słaby

		Brak danych

		Zły

		N



		PLRW600023188974/


Stara Noteć

		Poniżej stanu dobrego

		Dobry

		II

		Umiarkowany

		Brak danych

		Zły

		T



		PLRW600020188929/


Miała od dopływu 


z Pęckowa do ujścia

		Poniżej stanu dobrego

		Brak danych

		III

		Umiarkowany

		Brak danych

		Zły

		N





Źródło: Ocena stanu jednolitych części wód rzek w 2008 roku na terenie województwa lubuskiego, WIOŚ Zielona Góra

* brak dostępnych danych za lata 2009-2010


Ocena jakości wód rzek w punktach pomiarowo - kontrolnych zlokalizowanym            na terenie Gminy Drezdenko  przeprowadzona w 2008 roku wykazała, iż ogólny stan jakości wód charakteryzowała się stanem złym.  Na taki wynik wpływ miało sklasyfikowanie oceny elementów fizykochemicznych poniżej stanu dobrego. 

Na podstawie wyników badań rzek prowadzonych w latach 2007-2009 oceniony został stopień zagrożenia wód eutrofizacją spowodowaną „zrzutem” ścieków komunalnych. Oceny dokonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008) w 4 punktach pomiarowo-kontrolnych                na rzekach Gminy Drezdenko. O stopniu eutrofizacji wód decydowały elementy biologiczne (chlorofil „a”, fitobentos – wskaźnik okrzemkowy, makrolity – Makrofitowy Indeks Rzeczny) oraz elementy fizykochemiczne (tlen rozpuszczony, BZT5, ogólny węgiel


organiczny, azot amonowy, azot Kjeldahla, azot azotanowy, azot ogólny, fosfor ogólny). Przekroczenie wartości granicznej jednego spośród ww. wskaźników decydowało o tym, że wody w punkcie pomiarowo-kontrolnym zostały uznane za eutroficzne. Wyniki oceny stopnia eutrofizacji wód rzecznych dla poszczególnej jednolitych części wód na terenie gminy przedstawia tabela 27. 


Tabela 27. Ocena stopnia eutrofizacji wód rzecznych w latach 2007-2009

		Kod jednolitej części wód

		Nazwa jednolitej części wód

		Stwierdzona eutrofizacja



		PLRW600020188929

		Miała od dopływu


z Pęckowa do ujścia

		TAK



		PLRW600021188971

		Noteć od Bukówki do Kanału Goszczanowskiego bez Kanału Goszczanowskiego

		TAK



		PLRW60002118899

		Noteć od Kanału Goszczanowskiego do ujścia

		TAK



		PLRW600023188974

		Stara Noteć

		TAK





Źródło: Ocena stopnia eutrofizacji rzek (w jcw) na terenie województwa lubuskiego – badanych w latach 2007-2009,              WIOŚ Zielona Góra


Badania wykazały, iż wody rzeczne na terenie jednolitych części wód powierzchniowych znajdujących się w granicach gminy są zeutrofizowane. Wskaźnikami decydującymi o jakości wód były głównie związki azotu i fosforu.


Dodatkowo w 2010 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska dokonał oceny jakości wód rzecznych przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych. Wody powinny spełniać wymagania określone dla wód śródlądowych będących środowiskiem życia ryb (karpiowatych lub łososiowatych) w warunkach naturalnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002r. (Dz. U. z 2002r. nr 176 poz. 1455). Zgodnie z przeprowadzoną analizą wykazano, iż wody rzeki Miały nie spełniają wymagań określonych dla wód będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych, ze względu na zbyt wysokie stężenia fosforu ogólnego                      i azotynów oraz ze względu na niskie stężenia tlenu rozpuszczonego. 

4.4.3.2. Stan czystości jezior


Klasyfikacja jezior  w latach 2004-2007 opierała się na określeniu zasobności wód w związki mineralne i organiczne oraz stwierdzeniu eutrofizacji. Badania oraz oceny stanu czystości jezior były prowadzone zgodnie z Wytycznymi monitoringu podstawowego jezior (Kudelska, Cydzik, Soszka 1994 r.), metodyką zatwierdzoną przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Ogólna ocena jakości wód w jeziorach opierała się na: ocenie klasy czystości wód, określonej na podstawie badań fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz ocenie kategorii podatności zbiornika na degradację, określonej na podstawie jego naturalnych cech morfometrycznych, hydrograficznych i zlewniowych. Jakość wód jeziornych była oceniana jest według następujących klas czystości:

· Klasa I – wody bardzo czyste;


· Klasa II – wody nieznacznie zanieczyszczone i zanieczyszczone;


· Klasa III – wody silnie zanieczyszczone;


· PK – wody pozaklasowe, nie spełniające parametrów dla klasy III.


Klasyfikacja jezior była prowadzona na podstawie badań wykonywanych zgodnie        z programem Systemu Oceny Jakości Jezior (SOJJ), opracowanym przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie. Według programu SOJJ ocena wód jezior opierała się na określeniu zasobności wód w związki mineralne i organiczne (azot ogólny i mineralny, ortofosforany, fosfor ogólny) i stwierdzeniu rezultatów eutrofizacji. Integralną częścią oceny jezior według obowiązującego programu SOJJ było określenie stopnia podatności na degradację, która jest obliczana na podstawie wskaźników morfometryczno - zlewniowych. Pod uwagę brane są następujące parametry: głębokość średnia, termiczne uwarstwienie wód jeziora; wymiana wód, długość linii brzegowej; wielkość zlewni całkowitej i zagospodarowanie zlewni bezpośredniej. 


Podatność na degradację określana jest w sposób następujący: 


· I kategoria – akwen odporny,

· II kategoria – odporność względna, 

· III kategoria – akwen o niskiej odporności, 

· PK - poza kategorią – brak odporności.


Od 2008 roku ocenę jakości wód jeziornych prowadzi się w oparciu                               o  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu kwalifikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, które dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia Dyrektywy 2000/60/WE (Ramowej Dyrektywy Wodnej). 

Charakterystykę badanych w ostatnich latach wód  jeziornych oraz ocenę ich jakości przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 28. Ocena jakości wód jeziornych na terenie Gminy Drezdenko


		Nazwa jeziora

		Rok badania

		Klasa czystości

		Klasa podatności 


na degradację



		Łubowo

		1994

		II

		III



		

		1999

		II

		



		Lubowo

		1993

		II

		III



		

		2001

		III

		



		Solecko

		1995

		II

		II



		

		2001

		II

		





Źródło: www.zgora.pios.gov.pl

Zgodnie z prowadzonymi badaniami monitoringowymi wód jeziornych na terenie gminy, oceniono iż w większości przypadków charakteryzuje je II klasa jakości, tj. wody        są nieznacznie zanieczyszczone oraz zanieczyszczone. Wyjątkiem są wody jeziora Lubowo, którym w 2001 roku przypisano klasę III, tj. wody silnie zanieczyszczone. Klasyfikacja ta była spowodowana obciążeniem wód substancjami organicznymi                     w okresie letnim, które jest wyrażone wskaźnikiem BZT5. Przy powierzchni ziemi wartości odpowiadały klasie III. Podobnie, ChZT przyjmowało wartości klasy III. Dodatkowo rozwój planktonu spowodował ograniczenie przeźroczystości wód do 1,0 m (III klasa) przy znacznej wartości suchej masy sestonu i wysokim stężeniu chlorofilu (III klasa i NON). Podwyższona do III klasy była również zawartość azotu amonowego nad dnem. Zgodnie z powyższym wynik punktacji przeprowadzonej zgodnie z SOJJ wskazuje na III klasę czystości wód tego zbiornika. 

Dodatkowo jeziora były przebadane pod względem ich podatności na degradację.             wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, że tylko jezioro Solecko charakteryzuje                 się II klasą jakości pod względem podatności wód na degradację, tj. wody posiadają odporność względną na degradację. Natomiast wody jezioro Łubowo oraz Lubowo                  są akwenami o niskiej odporności na degradację. 


Wody w zbiornikach wodnych są narażone na zanieczyszczenia ze względu            na położenie w zagłębieniach terenu. Podlegają one wpływom otaczającego obszaru związanym ze spływem wód powierzchniowych zawierających związki biogenne. Substancje zanieczyszczające mogą być trwale kumulowane w osadach dennych jezior. 

W 2011 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze dokonał ogólnej oceny stopnia eutrofizacji jezior województwa. Ocena została wykonana                      na podstawie wyników badań monitoringowych za lata 2008-2010, w jeziorach w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2008r,  Nr 162,             poz. 1008). O stopniu eutrofizacji decydowały elementy biologiczne (chlorofil „a”, makrolity – wartość indeksu makrofitowego, fitobentos – wartość indeksu okrzemkowego) oraz elementy fizykochemiczne (fosfor całkowity, azot całkowity, przezroczystość wód). Przekroczenie wartości granicznej jednego z pośród ww. wskaźników decydowało o tym, że wody w jeziorze został  uznane za eutroficzne. Wyniki ogólnej eutrofizacji jezior znajdujących się w Gminie Drezdenko prezentuje rysunek 1. 

Rysunek 1. Eutrofizacja wód jeziornych w Gminie Drezdenko   

Źródło: Ogólna ocena stopnia eutrofizacji wód jezior, WIOŚ Zielona Góra 2011r.


4.4.4. Źródła i tendencje przeobrażeń wód powierzchniowych


W odniesieniu do wód administrowanych, statutowym zadaniem RZGW Poznań jest utrzymanie na określonych przez Ministra Środowiska wodach, w należytym stanie technicznym koryt rzek i kanałów oraz istniejących budowli regulacyjnych i hydrotechnicznych, a także realizowanie na tych wodach zadań inwestycyjnych. Działania takie prowadzą niestety do przeobrażeń i znaczących zmian stosunków wodnych.


Analizując formy korzystania z wód powierzchniowych w gminie, można stwierdzić, iż do najważniejszych elementów zmian antropogenicznych należy zaliczyć:


· zmiany sieci hydrograficznej spowodowane melioracyjną przebudową koryt niewielkich cieków,

· osuszenie podmokłych terenów jako efekt melioracji,


· zabudowa techniczna rzek (podpiętrzenia progowe, jazy), zastawki progowe na rowach melioracyjnych,

· zanieczyszczenia płytkich wód podziemnych na terenie niektórych jednostek osadniczych (bezodpływowe zbiorniki, oczyszczalnie przydomowe, kolektory opadowe, rolnictwo),

· zanieczyszczenie płytkich wód podziemnych na obszarach „dzikich” składowisk odpadów,

· zanieczyszczenia odciekami ze składowiska odpadów komunalnych,


· bakteriologiczne zanieczyszczenie cieków (zrzuty ścieków, kąpieliska, tereny rekreacyjne),


· zanieczyszczenie wody na cele przeciwpożarowe i nawadnianie (zbiorniki wodne, mała retencja), zmiana walorów fizycznych i chemicznych poprzez gospodarcze wykorzystanie wód.


4.4.4.1. Punktowe źródła przeobrażeń


Do zanieczyszczeń punktowych, stwarzających bardzo poważne zagrożenie                       dla czystości wód powierzchniowych należą przede wszystkim: 


· bezpośrednie zrzuty surowych ścieków bytowych do cieków wodnych (na nieskanalizowanych obszarach),

· zrzuty niedostatecznie oczyszczonych ścieków (nieodpowiadających warunkom pozwolenia wodnoprawnego),

· zrzuty niedostatecznie oczyszczonych ścieków deszczowych.

4.4.4.2. Obszarowe źródła przeobrażeń


Do czynników wpływających na jakość wód powierzchniowych należą uwarunkowania naturalne, takie jak warunki klimatyczne i hydrologiczne, czy zdolność samooczyszczania oraz zanieczyszczenia antropogeniczne. Znaczną część zanieczyszczeń trafiających do wód powierzchniowych stanowią zanieczyszczenia obszarowe. Źródłem tych zanieczyszczeń są przede wszystkim:


· rolnictwo, co wynika głównie z faktu stosowania nawozów sztucznych i naturalnych, a także środków ochrony roślin (obecnie w ilościach malejących),

· hodowla zwierząt poprzez niewłaściwe składowanie obornika i gnojowicy oraz ich niewłaściwe, zbyt duże lub zbyt częste stosowanie na polach,

· niedostateczna infrastruktura odprowadzająca ścieki bytowo – gospodarcze, zwłaszcza w miejscowościach korzystających z wodociągów oraz na obszarach rekreacji, zarówno zbiorowej jak i indywidualnej, usytuowanych w sąsiedztwie jezior.


Źródłami obszarowego zanieczyszczenia wód na obszarze gminy są głównie spływy powierzchniowe z terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Spływom zanieczyszczeń obszarowych i ich migracji do wód sprzyja intensywne urzeźbienie terenu, dość gęsta sieć systemów drenarskich i rowów melioracyjnych. Dodatkowym problemem jest fakt, iż obszary rolnicze gminy posiadają zbyt małą powierzchnią zalesień i  zadrzewień śródpolnych oraz brakuje tutaj czynnych zielonych stref ochronnych.


4.5. Powietrze atmosferyczne


Substancje zanieczyszczające powietrze atmosferyczne mają różne stany skupienia – są to ciała stałe, ciecze lub gazy.  Mogą one swobodnie przemieszczać               się z masami powietrza. Okres przebywania substancji zanieczyszczających w atmosferze jest inny dla każdej z nich i może trwać od kilku dni do wielu, wielu lat. Różne też są źródła zanieczyszczeń, które generalnie możemy podzielić na dwie grupy – naturalne i sztuczne (antropogeniczne). O stanie powietrza decyduje wielkość                           i przestrzenny rozkład emisji zanieczyszczeń ze wszystkich źródeł, z uwzględnieniem przepływów transgenicznych i przemian fizykochemicznych zachodzących w atmosferze.


Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest miejsce wytworzenia substancji zanieczyszczających.  Z punktu widzenia źródeł emisji wyszczególnia się emisję ze źródeł punktowych (emitory zakładów przemysłowych), powierzchniowych (sektor bytowo-gospodarczy) oraz liniowych (transport samochodowy).  


Do głównych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego należą substancje gazowe tj. dwutlenek siarki (SO2) i dwutlenek azotu (NO2). Dwutlenek siarki dostaje się do atmosfery w wyniku spalania różnego rodzaju paliw zawierających siarkę lub jej związki. 

Do zagrożeń, jakie powoduje zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, należą między innymi:


· zmiany klimatyczne – wzrost stężeń CO2, CH4, N2O oraz freonów i halonów                w górnej warstwie atmosfery, poprzez wzmocnienie efektu cieplarnianego prowadzi do częstszych powodzi, susz, huraganów oraz zmiany w tradycyjnych uprawach rolniczych;


· eutrofizacja – nadmiar ilości azotu, pochodzącego z NO2 i NH3 docierającego                  z powietrza do zbiorników wodnych prowadzi do zmian w ekosystemach.


Powyższe zjawiska są następstwem wzrostu ilości substancji zanieczyszczających atmosferę. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem polega na zapobieganiu przekraczania dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu i ograniczaniu ilości lub eliminowaniu wprowadzania do powietrza tych substancji.


Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego o charakterze przemysłowym, powstają w wyniku:


· spalania paliw: pył, dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2),


· procesów technologicznych: fluor (F), kwas siarkowy (H2SO4), tlenek cynku (ZnO), chlorowodór (HCl), fenol, krezol, kwas octowy (CH3COOH),


· procesów górniczych i kopalnych.


Emisja niska, przyczynia się do wzrostu stężeń w atmosferze: dwutlenku siarki (SO2), tlenku węgla (CO), tlenków azotu i niemetanowych lotnych związków organicznych.


Emisja komunikacyjna, powoduje wzrost zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych, będących efektem:


· spalania paliw - zanieczyszczenia gazowe: tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu i węglowodory,


· ścierania opon, hamulców, nawierzchni drogowych - zanieczyszczenia pyłowe: zawierające ołów, kadm, nikiel i miedź.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska wykonują corocznie oceny jakości powietrza dla każdej ze stref województwa. 

Ocena jakości powietrza dla województwa lubuskiego roku 2010 została wykonana                   w oparciu o nowy podział stref. W nowym układzie dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnionych w ocenie strefę stanowią: aglomeracje o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys., miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. mieszkańców oraz pozostały obszar województwa lubuskiego nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tys. mieszkańców.  


Ocena jakości powietrza na terenie Województwa Lubuskiego została dokonana w odniesieniu do stref, w tym aglomeracji, z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin. Jakość powietrza na terenie województwa podlegała ocenie zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.) oraz z innymi rozporządzeniami, tj.:

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r., w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2008 r. Nr 47 poz.281),


· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r., w sprawie stref,           w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2008 r. Nr 52 poz. 310).


Ochronę powietrza dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup ustanowionych kryteriów, ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin. Ocena pod kątem ochrony zdrowia obejmuje następujące zanieczyszczenia:  


· dwutlenek azotu NO2, 


· dwutlenek siarki SO2, 


· benzen C6H6, 


· pył PM10, 


· pył PM2,5


· ozon O3,                         


· ołów Pb w PM10, 


· tlenek węgla CO, 


· arsen As w PM10, 


· kadm Cd w PM10, 


· nikiel Ni w PM10, 


· benzo(a)piren B(a)P w PM10.


W ocenie pod kątem ochrony roślin należy uwzględnić: 


· dwutlenek siarki SO2, 


· tlenki azotu NOx, 


· ozon O3. 


Wynikiem oceny jakości powietrza jest zaliczenie danej strefy do jednej z trzech klas. Wyróżnia się następujące klasy:


Klasa A - gdy stężenie zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekracza odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych oraz poziomów długoterminowych,

Klasa B – gdy stężenia zanieczyszczeń na obszarze strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych                o margines tolerancji,

Klasa C – gdy stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku, gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe oraz poziomy celów długoterminowych,

Klasa D1 – gdy stężenie na terenie strefy nie przekracza poziomu celu długoterminowego,

Klasa D2 - gdy stężenie na terenie strefy przekracza poziomu celu długoterminowego.

Dla strefy, w której poziom choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub przekracza poziom dopuszczalny         w przypadku gdy margines tolerancji nie został określony, wymagane jest opracowanie programu ochrony powietrza.



Biorąc pod uwagę ocenę jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia oraz pod kątem ochrony roślin wykonaną w roku 2010, Gmina Drezdenko zaliczana jest do strefy lubuskiej o ogólnej powierzchni 13.844 km2, posiadającej kod PL0803. Wyniki oceny według kryterium odniesionych dla ochrony zdrowia w roku 2010 prezentuje tabela 29.


Tabela 29. Ocena pod kątem ochrony zdrowia


		Nazwa strefy

		Rok

		Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń



		

		

		SO2

		NO2

		PM2,5

		PM10

		Cd

		As

		Ni

		BaP

		Pb

		C6H6

		CO



		Strefa Lubuska

		2010

		A

		A

		A

		C

		A

		A

		A

		C

		A

		A

		A





Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w Województwie Lubuskim na podstawie badań imisji wykonanych w 2010 roku

Dla większości zanieczyszczeń, zgodnie z oceną jakości powietrza w 2010 roku, strefa lubuska należy do klasy A, tj. stężenia ww. związków nie przekraczają poziomów dopuszczalnych i docelowych. Wyjątek stanowi stężenie BaP oraz pyłu zawieszonego PM10. Wyniki badań stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w powietrzu uzyskane w 2010 roku wskazały przekroczenia poziomu docelowego określonego                  dla benzo(a)pirenu na terenie strefy lubuskiej, gdzie prowadzono pomiary.  Z uwagi na fakt przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu, który jest jednym                        z wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych o najbardziej rakotwórczych właściwościach, konieczne jest opracowanie Programu Ochrony Powietrza (POP)                    dla tego obszaru. Termin osiągnięcia docelowego poziomu benzo(a)pirenu w powietrzu, określony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, określony jest na rok 2013. Źródłem WWA jest spalanie paliw w silnikach spalinowych, spalanie odpadów, liczne procesy przemysłowe (np. produkcja koksu), pożary lasów, dym tytoniowy, a także wszelkie procesy rozkładu termicznego związków organicznych przebiegające przy niewystarczającej ilości tlenu. Główną przyczyną przekroczeń jest oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków z dużych zakładów energetycznych oraz warunki meteorologiczne. Zarejestrowane stężenia B(a)P wykazują wyraźną sezonowość, w okresie letnim są niskie, najwyższe natomiast są w okresie grzewczym.


Badania pyłu zawieszonego PM10 wykonane w województwie lubuskim wykazały,                   iż warunki dopuszczalnych stężeń nie zostały zachowane na obszarze strefy lubuskiej.          W przedmiotowej strefie stwierdzono ponadnormatywną liczbę przekroczeń dopuszczalnego 24-godzinnego poziomu stężenia pyłu drobnocząsteczkowego PM10                w powietrzu (wynoszące 35 dni w roku).  Stacją na której zanotowano przekroczenia stężeń pyłu zawieszonego to stacja we Wschowie przy ul. Kazimierza Wielkiego, gdzie zaobserwowano 47 dni z przekroczeniami.  Na tej podstawie strefa lubuska na terenie której znajduje się Gmina Drezdenko została opisana symbolem klasy C. Klasyfikacja taka wymaga opracowania programu ochrony powietrza. Należy zaznaczyć, iż dla Wschowy (wcześniej strefa nowosolsko – wschowska) opracowano w 2009r. program ochrony powietrza ze względu na ponadnormatywną liczbę przekroczeń średniodobowego stężenia pyłu PM10  w 2005r. Opracowany POP jest sukcesywnie wdrażany. 

Wyniki oceny według kryterium odniesionych dla ochrony roślin w 2010 roku prezentuje tabela 30.


Tabela 30. Ocena pod kątem ochrony roślin


		Nazwa strefy

		Kod strefy

		Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń



		

		

		SO2

		NOx



		Strefa Lubuska

		2010

		A

		A





Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w Województwie Lubuskim na podstawie badań imisji wykonanych w 2010 roku


Zgodnie z przeprowadzoną oceną zanieczyszczeń z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla ochrony roślin z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych                oraz  docelowych, dla wszystkich zanieczyszczeń strefa lubuska na której leży Gmina Drezdenko została przypisana do klasy A. 


Ocena zanieczyszczeń ozonu w 2010 roku została przeprowadzona                      dla kryteriów ochrony zdrowia oraz dla ochrony roślin. Gmina Drezdenko pod względem oceny zawartości ozonu w powietrzu zaliczana jest do strefy lubuskiej. Strefa                         ta charakteryzuje się kodem  PL0803 i zajmuje powierzchnię 13.844 km2. Wyniki oceny według kryterium odniesionych dla ochrony zdrowia oraz ochrony roślin dla ozonu w 2010 roku przedstawia tabela 31. 


Tabela 31. Ocena pod kątem ochrony zdrowia i roślin dla ozonu w 2010 roku

		Nazwa 


strefy

		Rok

		Symbol klasy wynikowej dla zanieczyszczeń O3



		

		

		Ze względu na ochronę 


zdrowia

		Ze względu na 


ochronę roślin



		

		

		Poziom docelowy określony dla ozonu pod katem ochrony zdrowia

		Poziom celu długoterminowego określony dla ozonu pod kątem ochrony zdrowia

		Poziom docelowy określony dla ozonu pod katem ochrony roślin

		Poziom celu długoterminowego określony dla ozonu pod kątem ochrony roślin



		Strefa lubuska

		2010

		A

		D2

		C

		D2





Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w Województwie Lubuskim na podstawie badań imisji wykonanych w 2010 roku


Na podstawie wyników badań stężenia ozonu, mierzonego w 2010 roku przez stacje zlokalizowane na terenie województwa lubuskiego określono, że stężenie docelowe ozonu w powietrzu nie zostało przekroczone na żadnej ze stacji tła miejskiego, działającej pod kątem ochrony zdrowie ludzi. Na tej podstawie strefa lubuska została opisana symbolem klasy A. Przekroczony został natomiast poziom celu długoterminowego określony dla ozonu ze względu na  ochronę zdrowia ludzi. Poziom celu długoterminowego nie wymaga przygotowywania Programu Ochrony Powietrza, jednak osiągnięcie do 2020 roku poziomów celu długoterminowego dla ozonu, jest jednym                   z głównych celów wojewódzkich programów ochrony środowiska.


Prowadzone pomiary stężeń ozonu za względu na ochronę roślin w latach               2006-2010 na stacji w Smolarach Bytnickich wykazały, ze stężenia docelowe, jak i poziom celu długoterminowego, określone dla ozonu zostały przekroczone. Poziom celu długoterminowego nie wymaga przygotowywania Programu Ochrony Powietrza, jednak osiągnięcie do 2020 roku poziomów celu długoterminowego dla ozonu, jest jednym                   z głównych celów wojewódzkich programów ochrony środowiska. W 2010 roku został przekroczony poziom docelowy określony dla ozonu po kątem ochrony roślin, konieczne jest zatem opracowanie Programu Ochrony Powietrza (POP) dla tego obszaru. Termin osiągnięcia docelowego poziomu ozonu w powietrzu, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji                        w powietrzu. Zgodnie z tym rozporządzeniem osiągnięcie docelowego poziomu                       w powietrzu określono na 2013 rok.

4.5.1. Emisja zanieczyszczeń na terenie gminy


Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego to zjawisko przedostawania się do powietrza substancji i pyłów z powierzchni ziemi, które w wyniku ruchu mas powietrza mogą być przenoszone na duże odległości. Rozróżnia się emisją naturalną oraz emisję antropogeniczną. Ze względu na źródło emisji wyróżnia się emisje ze źródeł punktowych (sektor energetyczno-przemysłowy), powierzchniowych (sektor komunalno-bytowy oraz liniowych (transport samochodowy).

Gmina Drezdenko nie posiada większych zakładów przemysłowych, które mogłyby powodować emisję zanieczyszczeń do powietrza, natomiast w każdej miejscowości występują skupiska źródeł niskiej emisji gazów i pyłów. W głównym źródłem zanieczyszczeń na terenie gminy jest emisja z sektora ciepłowniczego i emisja niezorganizowana z transportu drogowego i indywidualnych gospodarstw domowych.


Emisja niska: podstawowym problemem jest emisja zanieczyszczeń ze spalania węgla kamiennego w lokalnych kotłowniach i indywidualnych paleniskach domowych wyposażonych w nieekonomiczne piece z rusztem stałym, spalające opał o niskiej jakości, co jest źródłem pyłów i sadzy będących uciążliwymi dla okolicznych mieszkańców. Wynika to w głównej mierze ze słabego rozwoju sieci cieplnej i brak infrastruktury sieci gazowej. Szkodliwość emitorów wyraźnie wzrasta w okresie jesienno-zimowym, kiedy to obserwuje się wyraźny wzrost stężenia pyłów i gazów emisyjnych, jednak ich negatywne oddziaływanie ma charakter w głównej mierze lokalny.

Emisja komunalna: dominującą formą zaopatrzenia w ciepło mieszkańców gminy jest indywidualny system grzewczy. Chociaż nie jest on źródłem poważniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza, to jednak w okresie zimowym stanowi pewien problem.               W celu poprawy parametrów termomodernizacyjnych budynków i ograniczenia emisji należałoby przewidzieć: 


· docieplenie stropów nad nieogrzewanymi piwnicami,


· docieplenie stropodachów lub dachów,


· docieplenie ścian zewnętrznych osłonowych,


· wymianę okien pojedynczo szklonych na podwójnie lub potrójnie szklone,


· wymianę drzwi zewnętrznych na ocieplone.

Emisja komunikacyjna: zanieczyszczenia komunikacyjne należą do czynników najbardziej obciążających powietrze atmosferyczne. Szczególnie uciążliwe są zanieczyszczenia gazowe powstające w trakcie spalania paliw przez pojazdy mechaniczne. Drugą grupę emisji komunikacyjnych stanowią pyły, powstające w wyniku tarcia i zużywania się elementów pojazdów. Przy ocenie jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Drezdenko, należy jak najbardziej uwzględnić ilość zanieczyszczeń pochodzących z ruchu samochodowego, odbywającego się na jego obszarze. Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych drogowych, są drogi wojewódzkie, których całkowita długość na trenie gminy wynosi 97,93 km. System komunikacyjny gminy uzupełniają drogi powiatowe oraz gminne.


W 2010 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadziła Generalny Pomiar Ruchu. Zgodnie z wykonanymi pomiarami średnie natężenie ruchu         na drogach wojewódzkich leżących na terenie Gminy Drezdenko przedstawia tabela 32.

Tabela 32.  Natężenie ruchu na drogach wojewódzkich w gminie


		Nr drogi

		Opis odcinka

		Pojazdy ogółem

		Pojazdy osobowe

		Pojazdy


dostawcze


i ciężarowe



		

		Długość [km]

		Nazwa

		

		

		



		Nr 154

		7,1

		DW 156/Nowe Kurowo/ - DW 158 /Trzebicz/

		417

		337

		80



		Nr 156

		5,9

		DW 154/Nowe Kurowo/ - DW 160 /Klesno/

		2.258

		1.738

		520



		Nr 157

		12,8

		DW 156/Zwierzyn/ - DW 158 /Goszczanowo/

		1.210

		901

		309



		Nr 158

		6,1

		DW 154/Trzebicz/ - DW 160 /Drezdenko/

		2.888

		2.209

		679



		Nr 160

		2,1

		DW 174/Drezdenko/ - DW 158 /Drezdenko/

		7.235

		6.160

		1.075



		Nr 161

		8,3

		DW 164/Podlesiec/ - DW 170 /Przeborowo/

		183

		167

		16



		Nr 164

		3,0

		DW 174/Drezdenko/ - DW 156 /Klesno/

		4.214

		3.423

		791



		Nr 170

		7,5

		DW 161/Przeborowo/ - DW 174 /Nowe Bielice/

		907

		731

		176



		Nr 174

		11,1

		DW 164/Drezdenko/ - DW 170 /Nowe Bielice/

		2.096

		1.660

		436



		Nr 176

		5,9

		DW 181/Niegosław/ - Gr. Woj. /Karwin/

		660

		494

		106



		Nr 181

		5,9

		DW 160/Drezdenko/ - Gr. Woj /Niegosław/

		2.789

		2.002

		787





Źródła: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze 


Ilość emitowanych zanieczyszczeń zależy od natężenia ruchu, rodzaju pojazdów oraz paliwa stosowanego do ich napędu. Przy obliczaniu szacunkowych ilości zanieczyszczeń powstających w wyniku ruchu komunikacyjnego przyjęto następujące założenia: 


· samochody osobowe jako paliwa używają benzyny, średnie spalanie na 100 km –   8 litrów benzyny (5,76 kg),


· samochody ciężarowe jako paliwa używają oleju napędowego, średnie spalanie na 100 km – 36 l oleju napędowego (29,52 kg). 


Emisja poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń powstających w wyniku spalania 1 kg oleju napędowego i benzyny przedstawia tabela 33.

Tabela 33. Rodzaje i ilości zanieczyszczeń emitowanych przy spalaniu 

1 kg benzyny i oleju napędowego 

		Rodzaje zanieczyszczenia

		Benzyna [g/kg paliwa]

		Olej napędowy [g/kg paliwa]



		Pyły

		-

		4,3



		SO2

		2,0

		6,0



		NO2

		33,0

		76,0



		CO

		240,0

		23,0



		węglowodory alifatyczne

		30,0

		13,0



		węglowodory aromatyczne

		13,0

		6,0





Na podstawie wartości zamieszczonych w tabeli 33 oraz średniego natężenia ruchu w 2010 roku obliczono emisję spalin samochodowych na wybranych drogach wojewódzkich. Otrzymane wartości przedstawia zamieszczona poniżej tabela 34. Należy podkreślić, iż jest to emisja szacunkowa.


Tabela 34. Ilość emisji spalin samochodowych na poszczególnych drogach wojewódzkich

		Rodzaje zanieczyszczenia

		Ilość emisji z


pojazdów osobowych


[Mg/rok]

		Ilość emisji 

z pojazdów ciężarowych


[Mg/rok]



		Droga wojewódzka nr 154 „DW 156/Nowe Kurowo/ - DW 158 /Trzebicz/”



		Pyły

		-

		0,72



		SO2

		0,28

		1,01



		NO2

		4,55

		12,74



		CO

		33,08

		3,86



		węglowodory alifatyczne

		4,13

		2,18



		węglowodory aromatyczne

		1,79

		1,01



		Droga wojewódzka nr 158 „DW 154/Trzebicz/ - DW 160 /Drezdenko/”



		Pyły

		-

		5,26



		SO2

		1,55

		7,34



		NO2

		25,61

		92,92



		CO

		186,28

		28,12



		węglowodory alifatyczne

		23,28

		15,89



		węglowodory aromatyczne

		1,65

		7,34



		Droga wojewódzka nr 164 „DW 174/Drezdenko/ - DW 156 /Klesno/”



		Pyły

		-

		3,01



		SO2

		1,18

		4,20



		NO2

		19,52

		53,24



		CO

		141,96

		16,11



		węglowodory alifatyczne

		17,74

		9,11



		węglowodory aromatyczne

		7,69

		4,20



		Droga wojewódzka nr 176 „DW 181/Niegosław/ - Gr. Woj. /Karwin/”



		Pyły

		-

		0,79



		SO2

		0,34

		1,11



		NO2

		5,54

		14,03



		CO

		40,29

		4,25



		węglowodory alifatyczne

		5,04

		2,40



		węglowodory aromatyczne

		2,18

		1,11



		Suma zanieczyszczeń



		Pyły

		-

		9,78



		SO2

		3,35

		13,66



		NO2

		55,22

		172,93



		CO

		401,61

		52,34



		węglowodory alifatyczne

		50,19

		29,58



		węglowodory aromatyczne

		13,31

		13,66





Źródło: Obliczenia własne


Emisja zanieczyszczeń pochodzących z ruchu kolejowego na terenie gminy jest niewielka i nie przyczynia się w znaczący sposób do pogorszenia jakości powietrza atmosferycznego. 

4.5.2. Metody ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza 


Utrzymanie dobrej jakości powietrza, a nawet poprawę jego jakości, można uzyskać przez ograniczenie szkodliwych dla środowiska technologii, zmniejszenie oddziaływania obszarów niskiej emisji na środowisko naturalne, stworzenie warunków rozwoju dla gazyfikacji gminy (budowy sieci gazowej wysokiego ciśnienia i stacji redukcyjnych, doprowadzenie sieci do miejscowości o zwartej zabudowie), likwidację lub modernizację kotłowni tradycyjnych (zmiana nośnika energii z węgla np. na gaz), poprawę nawierzchni dróg, budowę obwodnic, a przede wszystkim poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.


Zgodnie z art. 3 ustawy Prawo energetyczne odnawialne źródło energii to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną            z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków lub rozkładu szczątek roślinnych                           i zwierzęcych. Rozwój bardziej przyjaznych środowisku alternatywnych źródeł energii,         a takimi są źródła odnawialne, może być jednym z najbardziej skutecznych sposobów zapobiegania degradacji środowiska. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii pozwala uniknąć lub zmniejszyć emisję zanieczyszczeń atmosfery, zużycie wody, zanieczyszczenia cieplne, odpady, hałas oraz ujemne skutki wynikające z przemysłowego zagospodarowania terenu.


Jednym z założeń ustawy – Prawo energetyczne jest wspieranie rozwiązań proekologicznych, w tym rozwój energetyki odnawialnej. Zadanie to realizowane jest przez nałożenie obowiązku zakupu energii produkowanej przez odnawialne źródła energii (OZE). 

Zgodnie z dokumentem „Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2007-2010                 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014”, istotnym elementem realizacji zasad zrównoważonego rozwoju kraju jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii          w bilansie paliwowo -energetycznym, co zarazem wpłynie na osiągniecie celów założonych w polityce ekologicznej państwa w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń wpływających na zmiany klimatyczne. Istotnym celem do osiągnięcia jest zwiększenie udziału  energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo - energetycznym w kraju do 7,5% do 2010 roku  i 14 % do 2020 roku w strukturze zużycia nośników pierwotnych. Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej określa prognozę wzrostu mocy zainstalowanej i produkcji energii z OZE na rok 2010. Szczegółowe dane określone                są  w tabeli 35. 

Tabela 35. Prognoza krajowej produkcji energii elektrycznej z OZE na rok 2010


		Rodzaj technologii

		Moc zainstalowana [MW]

		Produkcja Energii [GWh]



		Elektrownie wiatrowe

		600

		1200



		Małe elektrownie wodne

		200

		800



		Systemy fotowoltaniczne

		2

		2



		Biogazownie komunalne

		500

		2000



		Biogazownie rolnicze

		30

		120



		Gaz wysypiskowy

		60

		360



		Elektrowciepłownie na biomasę

		1200

		9600



		RAZEM

		2592

		14.082





Źródło: Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej (dla 7,5% udziału energii elektrycznej z OZE)

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, konieczne jest dostosowanie istniejących przepisów do dyrektyw unijnych, głównie Dyrektywy 2001/77/WE, która wymaga osiągnięcia 7,5% wskaźnika energii, pochodzącej ze źródeł odnawialnych w łącznym zużyciu energii elektrycznej brutto w 2010 roku. Istota jest również Dyrektywa 2003/30/WE, która określa wskaźnik udziału biokomponentów (liczony wg wartości opałowej) w rynku paliw transportowych, wynoszący dla Polski 5,75%. 


Na szczycie Unii Europejskiej, który odbył się 7 oraz 8 marca 2007 roku przyjęto Plan Działań integrujących politykę klimatyczną z polityką energetyczną dla państw członkowskich, mający na celu ograniczenie wzrostu średniej globalnej temperatury         o więcej niż 2ºC, powyżej poziomu sprzed okresu uprzemysłowienia oraz zmniejszyć zagrożenie wzrostem cen oraz ograniczoną dostępnością ropy i gazu. Przyjęto nowe cele UE tj. cele 3 x 20% + 10%. 


· zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku co najmniej o 20%            w porównaniu do 1990 r.


· racjonalizacja wykorzystania energii i w konsekwencji ograniczenie jej zużycia        o 20%

· zwiększenie udziału energii produkowanej z OZE do 20% całkowitego zużycia energii średnio w UE w 2020 r.


· Osiągnięcie co najmniej 10% udziału biopaliw w sprzedaży paliw transportowych     w 2020 roku we wszystkich państwach członkowskich.


Odnawialne źródła energii w ostatnich latach w Polsce stały się coraz ważniejszymi elementami bilansu energetycznego. Potencjał techniczny odnawialnych źródeł energii        w Polsce przedstawia tabela 36. 

Tabela 36. Potencjał techniczny OZE w Polsce


		Źródło energii

		Szacunki wg analizowanych ekspertyz PJ/rok

		Szacunki KAPE S.A.


w 2007 roku PJ/rok



		Biomasa

		128-895

		530



		Energia wodna

		30-50

		30



		Geotermia

		100-220

		170



		Energia wiatru

		4-281

		250



		Promieniowanie słoneczne

		55-445

		170



		Razem

		317-1891

		1150





Źródło: Materiały informacyjne POLEKO


W Polsce istnieje wiele instytucji które świadczą pomoc inwestycyjną                      dla odnawialnych źródeł energii tj. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Ochrony Środowiska oraz Banki komercyjne. Ministerstwo Środowiska poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już od drugiej połowy lat 90 finansuje przedsięwzięcia związane z OZE. W latach 2004-2006 NFOŚiGW dofinansował 234 przedsięwzięcia związanych z OZE ( dofinansowanie: około 303,8 mln). 


Mówiąc o źródłach odnawialnych należy mieć na uwadze przede wszystkim energię wodną, wiatrową, geotermalną, promieniowania słonecznego oraz produkcję biomasy. Polska dysponuje stosunkowo dużym potencjałem zasobów odnawialnych, jest on jednak zróżnicowany w poszczególnych rejonach naszego kraju. Rozpatrując rozwój energii odnawialnej na obszarze Gminy Drezdenko, właściwe będzie kierowanie się ogólnymi uwarunkowaniami określonymi dla całego regionu lubuskiego. 


Aktualnie na terenie Gminy Drezdenko brak jest instalacji pozyskujących energię              ze źródeł odnawialnych. 


4.6. Klimat akustyczny


Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r.            Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) definiuje hałas jako: dźwięki o częstotliwościach                              od 16 Hz do 16 000 Hz. 


Podstawowym wskaźnikiem klimatu akustycznego jest sumaryczny poziom hałasu danego obszaru. W decydującym stopniu zależy on od jego urbanizacji oraz rodzaju emitowanego hałasu, tj.:


· hałasu komunikacyjnego od dróg i szyn, który rozprzestrzenia się na odległe obszary ze względu na rozległość źródeł,

· hałasu przemysłowego obejmującego swym zasięgiem najbliższe otoczenie,

· hałasu komunalnego towarzyszącego obiektom sportu, rekreacji i rozrywki.


Nadmierny hałas jest uciążliwością postrzeganą częściej niż degradacja innych elementów środowiska. Jego oddziaływanie nie powoduje nieodwracalnych zmian w środowisku, lecz jego ograniczanie napotyka wiele trudności i pociąga za sobą znaczące koszty (szczególnie hałasów komunikacyjnych).

Wskaźnikiem oceny hałasu jest równoważny poziom dźwięku A wyrażony                   w decybelach (dB). Poziom ten stanowi uśrednioną wartość w odniesieniu do pory doby (dzień od 6.00 do 22.00 lub noc od 22.00 do 6.00). Wartości dopuszczalne poziomu równoważnego hałasu określa rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska                      z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku                      (Dz. U. 2007 r. Nr 120, poz. 826). 


Od stycznia 2002 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wartości progowych poziomów hałasu. Wskaźnikiem oceny hałasu jest tzw. poziom progowy. Przekroczenie tego wskaźnika powoduje zaliczenie obszaru, na którym                 to przekroczenie występuje do kategorii terenu zagrożonego hałasem.

Czynnikiem, który w sposób istotny wpływa na relacje między warunkami akustycznymi, a człowiekiem jest tzw. subiektywna wrażliwość na hałas. Dotyczy              ona zarówno fizjologicznych predyspozycji odbioru dźwięku, reakcji emocjonalnych            jak i subiektywnych odczuć. Odczuwanie dźwięku jako hałasu zależy więc zarówno od cech indywidualnych każdego człowieka jak też od cech fizycznych dźwięku. Wśród ludzi występują ogromne różnice indywidualne stąd ocena hałasu zależy od wieku, wrażliwości, stanu zdrowia, odporności psychicznej i chwilowego nastroju człowieka. Subiektywne odczuwanie hałasu przejawia się m. in. tym, że hałas wytwarzany przez daną osobę może nie być dla niej dokuczliwy, natomiast dla osoby postronnej może być męczący lub wręcz nieznośny. Dokuczliwość hałasu dodatkowo potęguje się wówczas, jeśli wystąpi                on niespodziewanie lub nie można określić kierunku, z którego się on pojawi. Przykładową skalę subiektywnej uciążliwości hałasu komunikacyjnego przedstawia poniższa tabela 37. 


Tabela 37. Skala subiektywnej uciążliwości hałasu komunikacyjnego


		Uciążliwość

		LAeq [dB]



		mała

		<52



		średnia

		52...62



		duża

		63...70



		bardzo duża

		>70





Źródło: Akustyka w urbanistyce, architekturze i budownictwie, Arkady, Warszawa 1971r.

Granica podziału między hałasem dokuczliwym, a niedokuczliwym jest płynna i zależna nie tylko od rodzaju słyszanych zakłóceń, ale również od odporności nerwowo-psychicznej człowieka, jego chwilowego nastroju lub rodzaju wykonywanej pracy. Bardzo często ten sam zespół dźwięków może w pewnych przypadkach wywoływać wrażenie przyjemne, a w innych znów nieprzyjemne. Wszystkie te czynniki powodują trudności w ocenie rzeczywistego zagrożenia społeczeństwa, gdy dysponujemy jedynie akustyczną oceną terenu na którym występuje skażenie hałasem. Dlatego też wyniki badań pomiarowych hałasu wymagają konfrontacji z opinią ludności wyrażoną w wypowiedziach ankietowych.


4.6.1. Hałas komunikacyjny


Głównymi czynnikami mającymi wpływ na poziom hałasu komunikacyjnego          są natężenie ruchu i udział transportu ciężkiego w strumieniu wszystkich pojazdów, stan techniczny pojazdów, rodzaj nawierzchni dróg, organizacja ruchu drogowego. Dynamiczny rozwój motoryzacji, a tym samym wzrost natężenia przewozów towarowych      i osobowych w ruchu lokalnym i tranzytowym miał znaczny wpływ na emisję hałasu.              W ostatnich latach w wyniku licznych przemian społeczno - gospodarczych na obszarze województwa lubuskiego nastąpił dynamiczny wzrost liczby pojazdów poruszających się po drogach na jego terenie.  


Na obszarze Gminy Drezdenko największe i główne zagrożenie hałasem komunikacyjnym występuje wzdłuż największych szlaków drogowych jakim są drogi wojewódzkie. Ruch pojazdów na terenie gminy przechodzi przez wsie położone wzdłuż trasy, przyczyniając się do hałasu komunikacyjnego będącego poważnym oraz dokuczliwym problemem. Szczegółowe dane dotyczące natężenia ruchu na różnych odcinkach dróg wojewódzkich przechodzących przez teren Gminy Drezdenko zaprezentowano w rozdziale 4.7.1. Emisja zanieczyszczeń na terenie gminy. 


Przy natężeniu ruchu na poziomie od 1.000 do 5.000 pojazdów/dobę, a taki kształtuje się głównie na drogach wojewódzkich oraz około 8.000 pojazdów /dobę              na drogach krajowych, zasięg oddziaływania akustycznego nie jest duży. Przyjmuje się, że przy natężeniu ruchu około 1.000 samochodów na dobę, strefa uciążliwości mieści się w granicach pasa drogowego. Ze względu na komunikacyjne drogowe oddziaływanie akustyczne na terenie gminy należy podjąć działania zmierzające do zmniejszenia ponadnormatywnych poziomów dźwięku, zwłaszcza na terenie miejscowości o zwartej zabudowie. 

W tym celu należy przeprowadzić analizę układu komunikacyjnego miejscowości, zadbać o stan techniczny nawierzchni, zastosować osłony dźwiękochłonne oraz dźwiękoszczelne w stosunku do zabudowy mieszkaniowej podlegającej ochronie                za pomocą zabezpieczeń urbanistycznych. W stosunku do projektowanej zabudowy należy zadbać o zachowanie odpowiednich odległości od ciągów komunikacyjnych.


System komunikacyjny stwarza zagrożenia dla stanu akustycznego środowiska głównie z tytułu transportu drogowego, w tym przede wszystkim ruchu tranzytowego pojazdów ciężkich.


Zgodnie z danymi Urzędu Miejskiego w Drezdenku na terenie gminy planuje się wykonać szereg prac modernizacyjnych ciągów komunikacyjnych, mających wpłynąć pozytywnie na zmniejszenie negatywnego oddziaływania klimatu akustycznego                      na mieszkańców. 

W ostatnich latach Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie prowadził pomiarów emisji hałasu komunikacyjnego w gminie Drezdenko. W roku 2009 oceniony został natomiast stan klimatu akustycznego na terenie innych miejscowości powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego. Wykonanie pomiarów akustycznych miało na celu określenie wartości poziomu długookresowego – LDWN, służącego do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem. Badaniami objęto drogę krajową nr 22 na terenie miasta Strzelce – Krajeńskie. Przy realizacji pomiarów emisji hałasu zastosowano metodę bezpośrednich ciągłych pomiarów w ograniczonym czasie. Do pomiarów wykorzystywano mierniki SVAN 945 A, SVAN 945 oraz kalibrator  SV 30. Zgodnie z przeprowadzonymi pomiarami określono, że największe natężenie ruchu odnotowano w okresie letnim w porze dziennej, natomiast w porze nocnej największy udział pojazdów ciężkich – 17,1%. Równoważny poziom dźwięku w porze dziennej wahał się w przedziale 66,1 – 68,4 dB, a w porze nocnej od 61,1 do 65,8 dB. Najniższe wartości równoważnego poziomu dźwięku, natężenia ruchu i udziału pojazdów ciężkich odnotowano w dniu weekendowym. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku wyniosło 6,1 do 8,4 dB w porze dziennej i od 11,1 do 15,8 dB w porze nocnej. 

4.6.2. Hałas przemysłowy


Następujący rozwój gospodarczy powoduje powstawanie nowych zakładów przemysłowych oraz rozbudowę lub modernizację już funkcjonujących. Działające zakłady, szczególnie usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie terenów wymagających ochrony przed hałasem są często źródłem uciążliwości akustycznej dla otoczenia. 


Oddziaływanie akustyczne zakładów przemysłowych ma charakter punktowy. O wpływie zakładu na klimat akustyczny środowiska decyduje jego lokalizacja. W przypadku zakładów zlokalizowanych w otoczeniu terenów, dla których rozporządzenie nie przewiduje dopuszczalnych poziomów dźwięku (tereny przemysłowe, aktywizacja gospodarcza, tereny rolne, lasy itp.) problem hałasu nie występuje. Pojawia się on wówczas, gdy zakład sąsiaduje z obszarami zapisanymi w planach zagospodarowania przestrzennego gminy, jako tereny wymagające ochrony przed hałasem (zabudowa mieszkaniowa, tereny oświaty, służby zdrowia, tereny rekreacyjne). Wówczas występują sytuacje, w których zakłady przekraczają obowiązujące wartości dopuszczalne poziomu równoważnego hałasu. Ochrona przed hałasem polega na zapobieganiu przekraczania dopuszczalnych wartości poziomu równoważnego hałasu.


Hałas przemysłowy charakteryzuje się długotrwałością występowania (zmianowy charakter pracy), a także czasowymi krótkotrwałymi dużymi natężeniami. W ostatnich latach Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze nie prowadził pomiarów hałasu przemysłowego w Gminie Drezdenko. 


4.6.3. Hałas komunalny


Spośród źródeł hałasu komunalnego najistotniejsze znaczenie ma hałas towarzyszący obiektom sportu, rekreacji i rozrywki. Dyskoteki, nocne kluby, obiekty koncertowe na wolnym powietrzu, nawet ogródki wiedeńskie przy restauracjach i kawiarniach są źródłem hałasu. Z ich działalnością związany jest dyskomfort akustyczny. 


Negatywnie odbierany jest również tzw. hałas osiedlowy. Na terenie gminy z tego typu hałasem mamy do czynienia na terenach zwartej zabudowy w większych miejscowościach gminy. W ostatnich latach można zauważyć pojawienie się tzw. hałasu weekendowego spowodowanego nowym modelem życia mieszkańców; zwłaszcza wsi, którzy obszary ogródków wiejskich zamieniają na powierzchnie trawiaste i stosując zabiegi pielęgnacyjne trawników wykorzystują kosiarki będące głównym lokalnym emitorem hałasu w weekendy. 


4.7. Pola elektromagnetyczne

Pola elektromagnetyczne występują w otaczającym nas środowisku, w postaci pola wytwarzanego w sposób naturalny lub sztuczny o różnych częstotliwościach. Zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska                                (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) zostały wdrożone nowe regulacje dotyczące ochrony przed polami elektromagnetycznymi (PEM). Ustawa definiuje pola jako, pola elektryczne, magnetyczne, elektromagnetyczne, o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz (zakres promieniowania niejonizującego). Głównym celem ochrony przed PEM jest zapewnienie jak najlepszego stanu środowiska, poprzez utrzymywanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczanych, lub co najmniej na tych poziomach. Źródłami pół elektromagnetycznych wytwarzanych w sposób sztuczny, na terenie województwa lubuskiego są:


· stacje i linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia (110 kV i więcej),

· stacje nadawcze radiowe i telewizyjne,

· stacje bazowe telefonii komórkowej.


Najbardziej rozpowszechnione źródła promieniowania to m. in. - nadajniki baz telefonii komórkowej, które pracują w paśmie 900 MHz, 1800 MHz i w wyższych częstotliwościach; - nadajniki stacji radiowych, emitujący w sposób ciągły w paśmie częstotliwości od 88 MHz do 107  MHz, - nadajniki radiostacji telewizyjnych emitujących  w paśmie częstotliwości od 181 MHz do 694 MHz. 

Na terenie gminy Drezdenko zlokalizowane są stacje telefonii komórkowej będące emitorami pola elektromagnetycznego. Wpływ promieniowania elektromagnetycznego zależy od wysokości jego natężenia oraz częstotliwości, dlatego dopuszczalne wartości poziomów pól elektromagnetycznych (mierzone składową elektryczną, składową magnetyczną i gęstością mocy) dla terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz dla miejsc dostępnych dla ludności określane są w kolejnych pasmach częstotliwości.


W 2008 roku badania poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzono                        w 45 punktach pomiarowych na obszarze województwa lubuskiego. Pomiarami objęto tereny miast powyżej 50 tys. mieszkańców i pozostałych miast oraz tereny wiejskie, ustalając na każdym z wymienionych obszarów badawczych po 15 punktów pomiarowych, zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla ludności (zgodnie z definicją zawartą w art. 124 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska). Punkty pomiarowe zlokalizowane były także na terenie Gminy Drezdenko. Pomiary prowadzone były                     w obrębie funkcjonowania dwóch stacji bazowych telefonii komórkowej. Przedmiotowe stacje znajdują się na terenie oczyszczalni ścieków, tj. PTK CENTERTEL (Orange)                      nr 4416 lub 4194 dz. nr 224/2 oraz PTC Era GSM nr 42100 dz. nr 224/2. W wyniku prowadzonych badań nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. Są one znacznie niższe od dopuszczalnych poziomów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska. W latach 2009-2010 badania poziomów pól elektromagnetycznych na terenie Gminy Drezdenko nie były prowadzone. 


4.8. Charakterystyka elementów przyrody ożywionej


4.8.1. Ogólna charakterystyka


Środowisko przyrodnicze Drezdenka i okolic  w wyniku wielowiekowej działalności człowieka, zwłaszcza od końca XVIII w. do czasów współczesnych ulegało znacznym przeobrażeniom. Tereny które od wieków miały ustabilizowany układ ekologiczny, posiadały naturalną łączność różnorodnych biotopów, na skutek przeprowadzonych                   na wielką skalę prac melioracyjnych zyskały znaczenie rolnicze.


Powstały trakty komunikacyjne i zagęściła się sieć osadnicza, zachwiana została zachwiana naturalna łączność między trzema wielkimi kompleksami leśnymi, których pozostałości noszą dziś dumną nazwę Puszcz – Drawskiej, Noteckiej i Barlineckiej.


Od południa w skład analizowanego terenu wchodzą lasy Puszczy Noteckiej. Jest                   to zalesiony obszar największego w Polsce kompleksu wydm śródlądowych, położony              w dorzeczu warciańsko – noteckim. Ponad 90% powierzchni Puszczy Noteckiej                      to siedliska wybitnie borowe z przewagą borów chrobotkowych. Gatunkiem lasotwórczym jest tu sosna. Zbiorowiska lasów liściastych są tu rzadko spotykane  - wykształcają się lokalnie w obniżeniach terenowych, na obrzeżach niektórych jezior itp. Są to zubożałe postacie kwaśnej buczyny niżowej, olsu, łęgu jesionowego – olszowego. W dolinie przeważają zbiorowiska łąk kośnych, natomiast w lokalnych obniżeniach, na obrzeżach starorzeczy lub na pozostałościach po ich częściowemu osuszeniu rozwinięte                       są turzycowiska; na mniejszych powierzchniach – zbiorowiska szuwarowe. 


Na powierzchniach stojących i wolno płynących wód w starorzeczach, w wypłaconych zakolach i zatokach rzeki oraz w niektórych kanałach rozwijają się platy zespołu lilii wodnych tworzone przez chronione rośliny: grążel żółty i grzybienie białe. Lustro wody często opanowują jednogatunkowe agregacje rzęsy drobnej. W rowach i kanałach                  o szybszym nurcie wody, do częstych należą zespoły rdestnic. 


Brzegi Noteci oraz mniejszych cieków wodnych, często porastają często porastają wierzby tworząc zbiorowiska wierzbowe i łozowiska jak również zubożały łęg topolowo wierzbowy. Są to głównie: olsza czarna, wierzba szara, topola czarna i biała, dąb bezszypułkowy. Krzewy, to przede wszystkim tworzące łozowiska różne gatunki wierzb, m.in.: wierzba wiciowa, pięciopręcikow, krucha i wiklina.


Pradolina Toruńsko – Eberswaldzka stanowi odwieczną trasę ptasich wędrówek. Bardzo zróżnicowane i bogate biotopy są potencjalnym miejscem wyprowadzania lęgów oraz żerowiskami licznych gatunków ptaków. Dominującym gatunkiem jest krzyżówka. Inne zasługujące na uwagę to: kormoran czarny i żuraw. Często można zaobserwować bielika dla którego obszar jest bogaty w bazę pokarmową. Występuje tu także, rzadka w Polsce, dzierżba srokosz i sikora czarnogłowa. Stwierdzono tu także obecność bardzo rzadkiej wodniczki.   


4.8.2. Zieleń urządzona



Mówiąc o zieleni urządzonej mówimy o zagospodarowanym terenie pod względem polepszenia środowiska przyrodniczego danego obszaru. Zagospodarowanie takie ma        na celu: 


· zapobieganie erozji,


· kształtowanie stosunków wodnych,


· poprawę mikroklimatu,


· poprawę estetyki krajobrazu.


Do terenów zagospodarowanych w taki sposób zaliczamy parki miejskie, kompleksy pałacowo – dworskie oraz zieleń śródpolną. Na terenie gminy Drezdenko najistotniejsze kompleksy zadrzewień śródpolnych zlokalizowane są wzdłuż większości dróg, a także w rejonie oczek wodnych, cieków, rowów i miedz. Istniejące już zadrzewienia i zakrzaczenia winny podlegać systematycznym pracom pielęgnacyjnym i renowacji oraz w razie konieczności rozbudowie. Zieleń cmentarna stanowi uzupełnienie roślinności na terenie gminy. Parki wiejskie, aleje oraz starodrzewy przykościelne i cmentarne to wartościowy element krajobrazu gminy zarówno jako składnik szaty roślinnej, jak i część zasobów kulturowych. Teren gminy charakteryzuje się stosunkowo dużym bogactwem zieleni pałacowo - dworskiej. Wśród nich znajdują się również obiekty objęte ochroną konserwatorską. Wykaz zabytkowych parków na terenie Gminy Drezdenko przedstawia tabela 38.


Tabela 38.  Parki zabytkowe na terenie Gminy Drezdenko

		Lp.

		Miejscowość

		Data założenia

		Powierzchnia


[ha]

		Lokalizacja

		Rodzaj parku


Nr rejestru zabytków



		1.

		Drezdenko

		połowa XIX wieku

		1,8

		ul. Chełm Drezdenecki nr 3 i 4

		ogród dworski



		2.

		Karwin

		początek XIX wieku

		3,6

		północno-wschodnia część wsi, otoczony z trzech stron gruntami leśnymi

		dworski



		3.

		Radowo

		początek XIX wieku

		4,46

		północno-zachodnia część założenia ogrodowo-dworskiego

		ogród dworski





Źródło: Urząd Miejski w Drezdenku


4.8.3. Przyczyny degradacji szaty roślinnej i przeobrażeń fauny



Z uwagi na wysokie walory przyrodnicze terenu gminy, problemy ochrony środowiska przyrodniczego dotyczą wielu dziedzin życia gospodarczego człowieka.        Do największych zagrożeń, które mają wpływ na kształtowanie się środowiska przyrodniczego należą: 


· zauważalny od wielu lat obniżający się poziom wód gruntowych i powierzchniowych,


· pogorszenie się jakości wód,


· zatrucia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami bytowymi i gnojowicą,


· kłusownictwo,


· rosnąca liczba inwestycji w miejscach atrakcyjnych krajobrazowo w sąsiedztwie jezior,


· zagrożenie drzewostanów owadami,


· występowanie grzybów pasożytniczych,


· zagrożenia pożarami.


Głównym objawem degradacji środowiska przyrodniczego jest przekształcanie ekosystemów wodnych. Jest to wynikiem systematycznego obniżania się poziomu wód gruntowych i powierzchniowych na skutek zmian klimatycznych i niewłaściwego zmeliorowania terenu. W sytuacji obecnej najlepszym rozwiązaniem dla terenów, gdzie występują wahania zwierciadła wody jest zastosowanie tak zwanej małej retencji              oraz ograniczenie stosowania melioracji odwadniających w większych obszarach.


W ramach ochrony dzikich zwierząt należy zwrócić uwagę na potrzebę dokarmiania zwierząt w okresach długich i intensywnych opadów śnieżnych                    oraz utrzymujących się mrozów. 


4.9. Formy ochrony przyrody

Na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity           z 2009 r. Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z późn zm.) formami ochrony przyrody są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. Na terenie Gminy Drezdenko znajduje się wiele form ochrony przyrody i krajobrazu.


4.9.1. Rezerwaty przyrody


W brzmieniu ustawy o ochronie przyrody, rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym tj. ekosystemy, ostoje oraz siedliska przyrodnicze, również siedliska roślin, zwierząt, grzybów, a także  twory                   i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi oraz walorami krajobrazowymi. Przedmiotem ochrony może być całość przyrody na terenie rezerwatu lub poszczególne jej składniki,       tj. fauna, flora czy twory przyrody nieożywionej. Na obszarze Gminy Drezdenko znajduje się 6 rezerwatów przyrody. Charakterystykę ustanowionych rezerwatów z ich szczegółowym opisem przedstawia tabela 39.


Tabela 39.  Rezerwaty przyrody na terenie Gminy Drezdenko


		Lp.

		Nazwa rezerwatu

		Powierzchnia


[km2]

		Lokalizacja

		Cel  ochrony rezerwatowej

		Rodzaj


rezerwatu



		1.

		Czaplenice 

		8,1

		gm. Drezdenko 


przy jeziorze Solecko,


Nadleśnictwo Karwin


Leśnictwo Wilcze Doły, 


oddz.165 c,d,f. 

		Półwysep z fragmentem lasu sosnowego w wieku 140-170 l. z kolonią czapli siwej, z domieszką buka oraz płatami brzozy i olszy

		leśny



		2.

		Czaplisko

		2,9

		gm. Drezdenko na zach. brzegu jez. Łąkie (Witalskie) Nadleśnictwo Karwin Leśnictwo Kościelec oddz. 262 c.

		Ochrona starych drzew sosnowych rodzimego pochodzenia 160-190 lat. Dąb pomnikowy około 300 lat.

		leśny



		3.

		Łabędziniec

		2,79

		gm. Drezdenko


Nadleśnictwo Karwin


Leśnictwo Wilcze Doły 


oddz. 193 a, b, c, d, f




		Pięć wysp o pow. 0,05 do 2,17 ha na jeziorze Solecko, z bogatą fauną, szczególnie ptactwa wodno-błotnego. Pojedynczo sosny – 150 lat i dęby 300 letnie. 

		faunistyczny



		4.

		Jezioro 


Łubówko




		77,50

		gm. Drezdenko, 


Nadleśnictwo Smolarz, 


Leśnictwo Radowo


Obręb Drezdenko


oddz. 318,319,320

		Ochrona i zachowanie unikalnego krajobrazu morenowego oraz buczyny o naturalnym charakterze.

		leśny



		5.

		Lubiatowskie Uroczyska

		188,42

		gm. Drezdenko,


Nadleśnictwo Karwin

		Porośnięte lasami pola sandrowe nad jeziorem Lubiatówko z urozmaiconą rzeźbą terenu. Występuje tu wiele zbiorowisk rośli rzadkich chronionych, miejsce występowania i rozrodu ptaków błotnych i drapieżnych

		faunistyczny



		6. 

		Goszczanowskie 


Źródliska

		0,226

		Gm. Drezdenko

Nadleśnictwo Karwin


Obręb Karwin 

		Zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych – łęgu źródliskowego wyróżniającego się szczególnym bogactwem flory skupiającej rzadkie hydrofilne gatunki roślin kwiatowych oraz mszaków jak również lasu klonowo – lipowego stanowiącego zboczowy las wielogatunkowy i wielowarstwowy. 

		leśny





Źródło: Urząd Miejski w Drezdenku, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. 


4.9.2. Pomniki przyrody


Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej            lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi                   je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych              lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Na terenie Gminy Drezdenko znajduje się 36 pomników przyrody. Aktualny wykaz pomników przyrody znajdujących się z granicach Gminy Drezdenko przedstawia                tabela 40. 


Tabela 40. Wykaz pomników przyrody na terenie Gminy Drezdenko

		Lp.

		Nazwa pomnika przyrody
(jak w akcie prawnym o ustanowieniu)

		Opis pomnika przyrody

		Obwód na wysokości 1,3 m
 [cm]

		Wys. [m]

		Miejscowość, Obręb ewidencyjny

		Opis lokalizacji



		

		

		

		

		

		

		



		1.

		Aleja Modrzewia

		Modrzew europejski 

/Larix decidua / 

z uwagi na walory przyrodnicze na ochronę i miano pomnika przyrody zasługuje cała aleja – 26 osobników

		Od 178 do 300

		Od 4 do 19

		Klesno, 3

		Leśnictwo „Czarny Las” oddz.301 


b, c, d



		

		

		

		

		

		

		



		2.

		Buk pospolity

		Buk pospolity /Fagus sylvatica/

		325

		30

		Karwin, 21

		Drzewo rośnie przy drodze leśnej 


w m. Karwin



		

		

		

		

		

		

		



		3.

		Buk pospolity

		Buk pospolity /Fagus sylvatica/

		325

		30

		Karwin, 21

		Drzewo rośnie przy drodze leśnej 


w m. Karwin



		

		

		

		

		

		

		



		4.

		Buk pospolity

		Buk pospolity /Fagus sylvatica/

		330

		30

		Karwin, 21

		Drzewo rośnie przy drodze leśnej 

w m. Karwin



		

		

		

		

		

		

		



		5.

		Daglezja 

		Daglezja /Pseudotsuga menziesii)

		265

		25

		Grotów, 27

		Drzewo rośnie przy drodze leśnej 

w Grotowie



		

		

		

		

		

		

		



		6.

		Dąb szypułkowy 

		Dąb szypułkowy /Quercus robur/

		540

		23

		Grotów, 27

		Drzewo rośnie 50 m od drogi leśnej w Lubiatowie



		

		

		

		

		

		

		



		7.

		Dąb bezszypułkowy 

		Dąb bezszypułkowy /Quercus petraea)/

		360

		27

		Gościm, 25

		Drzewo rośnie nad jeziorem Łąkie na skarpie 



		

		

		

		

		

		

		



		8.

		Dąb szypułkowy 

		Dąb szypułkowy /Quercus robur/

		570

		27

		Zielątkowo, 24

		Drzewo rośnie przy budynku mieszkalnym nr 39 w Zielątkowie 



		

		

		

		

		

		

		



		9.

		Buk pospolity

		Buk pospolity /Fagus sylvatica/

		385

		25

		Gościm, 25

		Drzewo rośnie przy drodze leśnej 

w Gościmiu



		

		

		

		

		

		

		



		10.

		Dąb szypułkowy 

		Dąb szypułkowy /Quercus robur/

		430

		25

		Gościm, 25

		Drzewo rośnie przy drodze leśnej w Gościmiu



		

		

		

		

		

		

		



		11.

		Zywotnik olbrzymi

		Żywotnik olbrzymi /Thuja plicata/

		520

		27

		Klesno, 3

		Drzewo rośnie obok zabudowań leśniczówki, drzewo zrośnięte z trzech pni 



		

		

		

		

		

		

		



		12.

		Głaz narzutowy

		Głaz narzutowy

		750

		4

		Drezdenko, 1

		Głaz  umiejscowiony 

w Nowym Drezdenku na wysepce skrzyżowania szosy do Dobiegniewa z szosą do Krzyża. Na głazie pamiątkowa tablica z 1965 r. z okazji 1000 – lecia Państwa Polskiego.



		

		

		

		

		

		

		



		13.

		Dąb szypułkowy 

		Dąb szypułkowy /Quercus robur/

		500

		28

		Goszczanowiec, 23

		Rośnie na placu przed kościołem



		

		

		

		

		

		

		



		14.

		Dąb szypułkowy 

		Dąb szypułkowy /Quercus robur/

		360

		22

		Rąpin, 19

		Rośnie przy drodze asfaltowej obok kościoła



		

		

		

		

		

		

		



		15.

		Dąb szypułkowy 

		Dąb szypułkowy /Quercus robur/

		550

		25

		Rąpin, 19

		Drzewo rośnie ok. 700 m na wschód od szosy Drezdenko – Międzychód na skraju lasu i ugoru



		

		

		

		

		

		

		



		16.

		Skupienie drzew  – Dąb szypułkowy – 

3 sztuki

		Skupienie drzew  – Dąb szypułkowy 

/Quercus robur/ - 3 sztuki

		395,445,590

		Od 28 

do 37

		Karwin, 21

		Rośnie ok.  150 m na północ od siedziby leśnictwa we wsi Karwin



		

		

		

		

		

		

		



		17.

		Skupisko wydm

		Skupisko wydm

		15235m²

		

		Zagórze, 5

		Skupisko wydm położonych na południowym brzegu jeziora Łubowo



		

		

		

		

		

		

		



		18.

		Klon zwyczajny

		Klon zwyczajny /Acer platanoides/

		350

		30

		Przeborowo, 31

		Drzewo rośnie przy drodze na terenie parku otaczającego stary kościółek 



		

		

		

		

		

		

		



		19.

		Wiąz pospolity 

		Wiąz pospolity 

/Ulmus minor/

		350

		30

		Przeborowo, 31

		Drzewo rośnie przy drodze na terenie parku otaczającego stary kościółek 



		

		

		

		

		

		

		



		20.

		Kasztanowiec zwyczajny

		Kasztanowiec zwyczajny 

/ Aesculus hippocastanum/

		280

		30

		Przeborowo, 31

		Drzewo rośnie na terenie posesji 


Villa Drawa



		

		

		

		

		

		

		



		21.

		Jesion wyniosły 

		Jesion wyniosły /Fraxinus excelsior/

		523

		30

		Drawiny, 6

		Drzewo rośnie na terenie prywatnej posesji Drawiny 56



		

		

		

		

		

		

		



		22.

		Dąb bezszypułkowy

		Dąb bezszypułkowy /Quercus petraea/

		630

		40

		Kosin, 11

		Drzewo rośnie między budynkami gospodarczymi na  podwórzu gospodarstwa agroturystycznego 



		

		

		

		

		

		

		



		23.

		Dąb bezszypułkowy

		Dąb bezszypułkowy /Quercus petraea/

		530

		30

		Klesno, 3

		rośnie na zboczu skarpy, w odległości 

5 m od jezdni drogi Drezdenko-Strzelce Kraj.



		

		

		

		

		

		

		



		24.

		Cis pospolity

		Cis pospolity/Taxus baccata/

		

		Od 10 do 20

		Klesno, 3

		drzewiaste formy rosną w postaci szpaleru na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą posesji po wewnętrznej stronie ogrodzenia



		

		

		

		

		

		

		



		25.

		Lipa drobnolistna

		Lipa drobnolistna /Tilia cordata/

		360

		35

		Grotów, 27

		rośnie na terenie szkoły podstawowej



		

		

		

		

		

		

		



		26.

		Jesion wyniosły 

		Jesion wyniosły /Fraxinus excelsior/

		270

		30

		Grotów, 27

		rośnie na terenie szkoły podstawowej



		

		

		

		

		

		

		



		27.

		Grupa drzew dwa dęby bezszypułkowe

		Grupa drzew dwa dęby bezszypułkowe /Quercus petreae/

		500.,450

		30., 40

		Goszczanowiec, 23

		rosną na terenie otwartym przy polnej drodze



		

		

		

		

		

		

		



		28.

		Lipa drobnolistna 

		Lipa drobnolistna /Tilia cordata/

		550

		20

		Drezdenko, 1

		rośnie na skwerze przy ul. Kościelnej przylegającym do kościoła parafialnego. Proponuje się nazwanie drzewa im. Ks. Feliksa Popielewicza



		

		

		

		

		

		

		



		29.

		Dąb szypułkowy 

		Dąb szypułkowy /Quercus robur/

		500

		35

		Drezdenko, 1

		rośnie na terenie przedszkola na wzgórzu od strony Starej Noteci



		

		

		

		

		

		

		



		30.

		Grupa drzew - platany klonolistne 

		Grupa drzew - platany klonolistne /Plantanus acerifolia/

		Od 180 do 215

		Od 28 do 35

		Drezdenko, 1

		rosną na trawniku między jezdnią a chodnikiem na odcinku ok.


200 m między skrzyżowaniami ulic Kopernika z ogrodową i z drugiej strony 

z mulicą Milicką. Proponuje się nazwanie drzew im. Eryka Pietruszaka





		

		

		

		

		

		

		



		31.

		Cis pospolity

		Cis pospolity /Taxus baccata/ 

		

		10

		Drezdenko, 1

		cisy rosną na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Marszałkowskiej. Proponuje się nazwanie tej grupy drzew im. Antoniego Wiencławskiego



		

		

		

		

		

		

		



		32.

		Grupa drzew wierzby płaczące 

		Grupa drzew wierzby płaczące /Salix alba/

		265. 340. 347. 350. 356

		30

		Drezdenko, 1

		rosną na grobli między Starą Notecią a stawkiem w Ogródku Jordanowskim



		

		

		

		

		

		

		



		33.

		Dąb szypułkowy odm. stożkowa /Qurecus robur/

		Dąb szypułkowy odm. stożkowa /Qurecus robur/

		320

		25

		Drezdenko, 1

		rośnie przy drodze wjazdowej do młyna, przy ogrodzeniu marketu NETTO. Proponuje się nazwanie drzewa im. Witolda Zieleniewskiego



		

		

		

		

		

		

		



		34.

		Grupa drzew dwa cisy pospolite 

		Grupa drzew dwa cisy pospolite /Taxus baccata/

		

		Od 10 do 20

		Drezdenko, 1

		rosną w  odległości kilku metrów od ogrodzenia oddzielającego teren GS od ul. Niepodległości



		

		

		

		

		

		

		



		35.

		Żywotnik olbrzymi

		Żywotnik olbrzymi /Thuja plicata/

		200

		20

		Drezdenko, 1

		rośnie w  północno-wschodnim narożniku cmentarza komunalnego



		

		

		

		

		

		

		



		36.

		Dąb szypułkowy 

		Dąb szypułkowy /Quercus robur/

		440

		30

		Drezdenko, 1

		rośnie przy wschodnim murze cmentarza komunalnego



		

		

		

		

		

		

		





Źródło: Urząd Miejski w Drezdenku, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. 


4.9.3. Użytki ekologiczne


Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, użytki ekologiczne są to pozostałości ekosystemów zasługujące na ochronę, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Tereny użytków ekologicznych nie mogą być objęte ochroną rezerwatową ze względu na niewielką powierzchnię i zazwyczaj mniejszą rangę ich walorów przyrodniczych. Na terenie Gminy Drezdenko znajduje się 21 użytków ekologicznych. Aktualny wykaz użytków ekologicznych ustanowionych w granicach Gminy Drezdenko przedstawia tabela 41. 


Tabela 41. Wykaz użytków ekologicznych Gminy Drezdenko


		Lp.

		Nazwa użytku ekologicznego
(jak w akcie prawnym o ustanowieniu)

		Rodzaj użytku ekologicznego
(jak w akcie prawnym o ustanowieniu)

		Pow. [ha]

		Obowiązująca podstawa prawna wraz 


z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego

		Obręb ewid., nr działek ewid.

		Opis lokalizacji

		Opis



		1.

		TRZYNASTKA

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk

		2,11

		Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego 


Nr 5 z 2002r /Dz. U. Woj. Lub.


Nr 44, poz.554/

		Karwin,13/2

		Leśnictwo Ustronie -adres leśny:


10-13-1-01-13-o

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów  siedlisk



		2.

		SZESTNASTKA

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk

		4,45

		Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego Nr 5 z 2002r /Dz. U. Woj. Lub. Nr 44, poz.554/

		Karwin, 16/1

		Leśnictwo Ustronie-adres leśny: 10-13—1-01-16-d

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów  siedlisk



		3.

		PRZY GRUNTACH

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk

		0,42

		Rozporządzenie wojewody Lubuskiego Nr 5 z 2002r /Dz. U. Woj. Lub. Nr 44, poz.554/

		Karwin, 28/3

		Leśnictwo Ustronie -adres leśny:10-13-1-01-28-h

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów  siedlisk



		4.

		ŁĄKI

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk

		17,25

		Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego Nr 5 z 2002r /Dz. U. Woj. Lub. Nr 44, poz.554/

		Karwin, 82/2,112

		Leśnictwo Ustronie-adres leśny: 10-13-1-01-82-i i j,10-13-1-01-112-c i d

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów  siedlisk



		5.

		BAGNO

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk

		3

		Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego Nr 5 z 2002r /Dz. U. Woj. Lub. Nr 44, poz.554/

		Karwin, 109/1

		Leśnictwo Ustronie -adres leśny:10-13-1-01-109-b

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów  siedlisk



		6.

		DŁUGIE BAGNO

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk

		12,65

		Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego Nr 5 z 2002r /Dz. U. Woj. Lub. Nr 44, poz.554/

		Karwin, 138,139/2,140,162/2,163

		Leśnictwo Ustronie-adres leśny:10-13-1-01-138-h i b i c,10-13-1-01-140-c

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów  siedlisk



		7.

		ODYNIEC I

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk

		3,58

		Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego Nr 5 z 2002r /Dz. U. Woj. Lub. Nr 44, poz.554/

		Karwin, 190

		Leśnictwo Odyniec-adres leśny 10-13-1-04-190-b

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów  siedlisk



		8.

		WĄSKIE ŁĄKI

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk

		5,94

		Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego Nr 5 z 2002r /Dz. U. Woj. Lub. Nr 44, poz.554/

		Grotów, 195,196,197/1,226,227

		Leśnictwo Jeleń-adres 10-13-1-05-195-d,10-13-1-05-196-c,10-13-1-05-197-d i f,10-13-1-05-226-b,10-13-1-05-227-a

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów  siedlisk



		9.

		PODMOKŁE ŁĄKI

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk

		17,79

		Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego Nr 5 z 2002r /Dz. U. Woj. Lub. Nr 44, poz.554/

		Grotów, 173,205,206

		Leśnictwo Lubiatów-adres:10-13-1-06-205-b i c,10-13-1-06-a i d i f         

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów  siedlisk



		10.

		RAMIONA

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk

		2,9

		Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego Nr 5 z 2002r /Dz. U. Woj. Lub. Nr 44, poz.554/

		Lubiatów,


132,133

		Leśnictwo Sosnówka adres:10-13-1-03-132-h,10-13-133


-c i d

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów  siedlisk



		11.

		JELENIE BAGNO

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk

		14,43

		Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego Nr 5 z 2002r /Dz. U. Woj. Lub. Nr 44, ,poz.554/

		Grotów, 235/2,236/2,237/2

		adres: 


10-13-1-05

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów  siedlisk



		12.

		BAGIENKO

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk

		3,30

		Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego Nr 5 z 2002r /Dz. U. Woj. Lub. Nr 44, ,poz.554/

		Grotów, 262

		Leśnictwo Jeleń adres: 


10-13-1-05-262-b

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów  siedlisk



		13.

		ODYNIEC

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk

		6,21

		Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego Nr 5 z 2002r /Dz. U. Woj. Lub. Nr 44, ,poz.554/

		Karwin, 249,272

		Leśnictwo Odyniec:10-13-1-04-249-d,10-13-1-04-272-c

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów  siedlisk



		14.

		NAD LUBIATKĄ

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk

		3

		Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego Nr 5 z 2002r /Dz. U. Woj. Lub. Nr 44, poz.554/

		Trzebicz, 43/1,44/1

		Leśnictwo Irena:10-13-2-08-43-j,10-13-2-08-44-o

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów  siedlisk



		15.

		KOŁO

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk

		1,47

		Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego Nr 5 z 2002r /Dz. U. Woj. Lub. Nr 44, ,poz.554/

		Gościm, 173/2

		Leśnictwo Kościelec:10-13-1-12-173-c

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów  siedlisk



		16.

		NIEUŻYTEK

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk

		2,77

		Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego Nr 5 z 2002r /Dz. U. Woj. Lub. Nr 44, poz.554/

		Gościm, 233/2

		Leśnictwo Kościelec;10-13-1-12-233-g

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów  siedlisk



		17.

		NAD JEZIOREM PIERSKA

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk

		1,88

		Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego Nr 5 z 2002r /Dz. U. Woj. Lub. Nr 44, ,poz.554/

		Gościm, 252,279/1

		Leśnictwo Solecko;10-13-2-11-279-b

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów  siedlisk



		18.

		BAGNA W OBRĘBIE PIERSKA

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk

		5,5

		Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego Nr 5 z 2002r /Dz. U. Woj. Lub. Nr 44, poz.554/

		Gościm, 253/1,253/2

		Leśnictwo Solecko;10-13-2-11-253-b i h

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów  siedlisk



		19.

		BAGIENKA

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk

		1,28

		Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego Nr 5 z 2002r /Dz. U. Woj. Lub. Nr 44, poz.554/

		Gościm, 279/2

		Leśnictwo Solecko: 10-13-2-11-279-h i j

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów  siedlisk



		20.

		OWALNE BAGNO

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk

		3,15

		Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego Nr 5 z 2002r /Dz. U. Woj. Lub. Nr 44, poz.554/

		Gościm, 285/1

		Leśnictwo Solecko adres: 10-13-2-11-285-d

		Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów  siedlisk



		21.

		JEZIORKO KOSINEK

		Śródleśne oczko wodne 

		235/2

		Uchwała Nr XXVII/201/04 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28.09.204r Dz. U Woj. Lubuskiego Nr 91 z dnia 19.11.2004r

		Lubiewo, 227/2

		Leśnictwo Sarbinowo oddział leśny 227h

		Śródleśne oczko wodne położone nieopodal osady Kosinek. Wokół oczka szuwar kłoci wiechowatej,

miejscami torfowce,

na lustrze wody grzebienie białe.





Źródło: Urząd Miejski w Drezdenku, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. 

4.9.4. Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe


Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe               to fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego, zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe i estetyczne”. Zespoły wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości przyrodniczych, kulturowych i estetycznych. Na terenie Gminy Drezdenko znajduje się jeden zespół przyrodniczo –krajobrazowy pn. Drezdeneckie Uroczyska. Zespół został utworzony Uchwałą nr XVIII/128/03 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 grudnia             2003 roku. Całkowita powierzchnia ustanowionego zespołu to 1.184,3004 ha. Celem ochrony zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Drezdeneckie Uroczyska” jest zachowanie cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego na terenach bezpośrednio przylegających do zachodnich granic wraz z florą i fauną – dla potrzeb edukacyjnych, naukowych, turystycznych i wypoczynkowych. 


4.9.5. Obszary chronionego krajobrazu 


W Polsce podstawą prawną dla ich wyznaczania jest Ustawa o ochronie przyrody. Obszary chronionego krajobrazu są bardzo słabą formą ochrony przyrody, o niewielkich rygorach ochronności. Obszary chronionego krajobrazu są przeznaczone głównie na rekreację, a działalność gospodarcza podlega tylko niewielkim ograniczeniom (zakaz wznoszenia obiektów szkodliwych dla środowiska i niszczenia środowiska naturalnego).


Na terenie Gminy Drezdenko ustanowiono 3 obszary chronionego krajobrazu. Podstawą prawną funkcjonowania ww. form przyrody jest  rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 roku   w sprawie obszarów chronionego krajobrazu  /Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr 9 poz. 172, z późn zm. Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2006 r. Nr 54 poz. 1189; Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2008 r. Nr 91 poz. 1373; Dz. U. Woj. Lubuskiego              z 2009 r. Nr 4 poz. 99/; Uchwała Nr LVII/579/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego               z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr 113 poz. 1820). Na terenie gminy ustanowiono następujące obszary chronionego krajobrazu: 

· „1- Puszcza Drawska” obszar o powierzchni 42.157,80 ha położony w gminach: Dobiegniew 29.070,80 ha, Drezdenko 9.568 ha, Stare Kurowo 2.605 ha, Strzelce Kraj. 889 ha, Zwierzyn 25 ha,


· „4-Dolina Warty i Dolnej Noteci” obszar o powierzchni 33.888 ha położony                   w gminach: Deszczno 1.279 ha, Drezdenko 6.908 ha, Gorzów Wlkp. 360 ha, Przytoczna 2.007 ha, Santok 7.247 ha, Skwierzyna 4.954 ha, Stare Kurowo 4.133 ha, Zwierzyn 7.000ha,


· „6-Pojezierze Puszczy Noteckiej” obszar o powierzchni 12.000 ha położony              w gminie  Drezdenko.

4.9.6. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000


Innym rodzajem ochrony przyrody na terenie gminy jest Natura 2000, która została powołana na mocy postanowień Dyrektywy 92/43/EWG (tzw. siedliskowej lub Habitatowej), a wcześniej Dyrektywy 17/409/EWG (tzw. Ptasiej). W wyżej wymienionych dyrektywach państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązały się do utworzenia              do końca 2004 roku sieci obszarów chronionych. Pojęcie oraz zasady tworzenia Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 wprowadza Dyrektywa Siedliskowa, jednak część unormowań (dotyczących zasad wybierania do ochrony siedlisk ważnych                    dla ptaków) jest także zawarta w Dyrektywie Ptasiej. Zgodnie z tekstem Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej, NATURA 2000 jest to spójna Europejska Sieć Ekologiczna która obejmuje:


· Specjalne obszary ochrony (SOO) tworzone dla ochrony: siedlisk naturalnych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt oraz obszary specjalnej ochrony (OSO) tworzone w ramach Dyrektywy Ptasiej dla ochrony siedlisk ptaków, połączone w miarę możliwości fragmentami krajobrazu zagospodarowanymi w sposób umożliwiający migrację, rozprzestrzenianie i wymianę genetyczna gatunków.

· Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty – projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk, zatwierdzony przez Komisję Europejską w drodze decyzji, który w regionie biogeograficznym, do którego należy, w znaczący sposób przyczynia się do zachowania lub odtworzenia stanu właściwej ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku będącego przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także może znacząco przyczynić się do spójności sieci obszarów Natura 2000 i zachowania różnorodności biologicznej w obrębie danego regionu biogeograficznego; w przypadku gatunków zwierząt występujących na dużych obszarach obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty jest obszar w obrębie naturalnego zasięgu takich gatunków, charakteryzujący się fizycznymi lub biologicznymi czynnikami istotnymi dla ich życia lub rozmnażania. 

Sieć ma w każdym państwie członkowskim UE obejmować obszary proporcjonalnie      do reprezentacji na jego terytorium siedlisk naturalnych i siedlisk gatunków wskazanych w Dyrektywie Siedliskowej do objęcia tą formą ochrony.


W ramach procesu integracji Polski z Unią Europejską, nasz kraj został zobowiązany do wyznaczenia na swoim terytorium sieci NATURA 2000, do dnia akcesji do UE. W pracach przygotowawczych (Projekt z marca 2004r. Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wyznaczenia obszarów specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000), w celu ochrony populacji awifauny wytypowano wstępnie na terenie Polski 71 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO). OSO zajmują łącznie powierzchnię                          2 438,8 tys. ha, tj. 8,6 % powierzchni kraju oraz 879,2 tys. ha obszarów morskich. Razem stanowi to 3 318,0 tys. ha. 

W Europejską Ekologiczną Sieć Natura 2000 zostały także włączone tereny znajdujące się w granicach Gminy Drezdenko. Na terenie Gminy Drezdenko zostały utworzone 4 obszary Natura 2000. 

„Dolina Dolnej Noteci” (kod obszaru: PLB 080002) - obszar specjalnej ochrony ptaków  (OSO). Utworzony obszar zajmuje powierzchnię 22241,5 ha. Pod względem krajobrazowym jest to szeroka dolina rzeczna, poprzecinana licznymi kanałami                        z pozostałościami starorzeczy i kompleksami torfianek. Na większości obszaru występuje średnio intensywna i ekstensywna gospodarka łąkowo-pastwiskowa. Na terenie obszaru występuje co najmniej 16 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 3 gatunki               z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: kania czarna (PCK), kania ruda (PCK), rybitwa czarna; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występują: błotniak stawowy, derkacz, dzięcioł średni, kropiatka. W okresie wędrówek stosunkowo duże koncentracje osiąga łabędź czarnodzioby oraz gęsi. W okresie zimy występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego łabędzia krzykliwego. Głównymi zagrożeniami dla wysokich walorów przyrodniczych obszaru są urbanizacja terenu, zaniechanie gospodarki pastwiskowej, melioracje, regulacja - prostowanie koryt rzecznych oraz zanieczyszczenie wód.

„Puszcza Notecka” (kod obszaru: PLB 300015) – obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO).  Utworzony obszar zajmuje powierzchnię 178.255,77 ha. Obszar stanowi zwarty, jednolity kompleks leśny w międzyrzeczu Noteci i Warty, będącym częścią pradoliny Eberswaldsko-Toruńskiej, równiny akumulacyjnej przekształconej przez wiatr. Jest to największy w Polsce obszar wydm śródlądowych, głównie o wysokości 20-30 m, maksymalnie do 98 m n.p.m. W środkowej części obszaru uformowały się wały o przebiegu południkowym, leżące 500-600 m od siebie. W części wschodniej mają one kształt paraboliczny. Wydmy pokryte są monotonnym, jednowiekowym lasem, głównie sosnowym (92%), posadzonym tu po wielkiej klęsce spowodowanej pojawieniem się szkodników owadzich w okresie międzywojennym. Pozostałości drzewostanów naturalnych są chronione w rezerwatach np. Cegliniec. Na terenie ostoi znajduje się ponad 50 jezior, raczej płytkich, pochodzenia wytopiskowego, zwykle z grubą warstwą mułu i zakwitami glonów. W zagłębieniach terenu lub na brzegach jezior utrzymują się torfowiska, na ogół w pewnym stopniu przekształcone. Biorąc pod uwagę niezwykłą wartość przyrodniczą przedmiotowego obszaru to na jego terenie występuje co najmniej 30 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla powyżej 2% populacji krajowej bielika (PCK), kani czarnej (PCK) i kani rudej (PCK) oraz co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: bąk (PCK), podgorzałka (PCK), puchacz (PCK), rybołów (PCK), trzmielojad, gągoł, nurogęś. W stosunkowo wysokiej liczebności występuje bocian czarny, błotniak stawowy, ortolan i żuraw. Co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego bielika występuje tu w okresie zimy. Ten ogromny obszar leśny (jeden              z największych w centralnej i północnej Polsce) jest ostoją rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków i ssaków. To jedyna, stała w ostatnich latach, ostoja wilka w zachodniej Polsce. Flora bogata między innymi w 9 gatunków storczyków. Głównymi zagrożeniami dla wysokich walorów przyrodniczych obszaru są zagrożenia spowodowane przez wypalanie roślinności, zaniechanie dotychczasowego użytkowania rolnego, wylewanie ścieków, czyszczenie stawów i usuwanie mułu dennego, składowanie odpadów organicznych, gradacje szkodników i pożary, wyrąb drzew, usuwanie martwego drewna               z lasu, lokalizację i eksploatacja składowisk odpadów niekomunalnych, płoszenie ptaków, niszczenie gniazd, penetrowanie siedlisk, polowanie w terminach niedozwolonych. 


„Lasy Puszczy nad Drawą” (kod obszaru: PLB 320016) - obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO).  Utworzony obszar zajmuje powierzchnię 170.279,00 ha. Obszar obejmuje większą część dużego kompleksu leśnego na równinie sandrowej, położonej                            w środkowym i dolnym biegu rzeki Drawy. W lasach dominują bory sosnowe z domieszką brzozy, dębu i topoli. Zostały one znacznie przekształcone w wyniku prowadzenia gospodarki leśnej na tym terenie przez kilkaset lat. Jednakże pewne fragmenty lasów np. Melico-Fagetum, Luzulo pilosae – Fagetum zachowały swój naturalny charakter.                     W miejscach, gdzie teren jest pofalowany, wzgórza osiągają wysokość do 220 m. Najcenniejszym przyrodniczo obszarem jest centralna część ostoi, położona w widłach rzek: Drawy i Płocicznej,. Są tu liczne jeziora (największym z nich jest J. Ostrowieckie – 370 ha). W rzeźbie terenu odznaczają się meandry obu rzek, obramowane wysokimi skarpami. Charakterystyczną cechą tych rzek jest bystry prąd wywołany silnym spadkiem terenu. Ich koryta i doliny zachowały charakter zbliżony do naturalnego. Jeziora                     są zróżnicowane pod względem trofizmu wód, od dystroficznych przez mezotroficzne               do eutroficznych. Na analizowanym obszarze występuje co najmniej 38 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej,14 gatunków z Polskie Czerwonej Księgi (PCK). Jedna             z najważniejszych ostoi puchacza oraz kilku gatunków ptaków drapieżnych w Polsce. Ważne zimowisko łabędzia krzykliwego (do 150 ptaków). Jedno z najważniejszych                    w Polsce lęgowisku żurawia. W okresie lęgowym obszar zasiedla powyżej 2% populacji krajowej (C6) bielika (PCK) i puchacza (PCK), co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: błotniak stawowy, bocian czarny, kania czarna (PCK), kania ruda (PCK), orlik krzykliwy (PCK), lelek, muchołówka mała, rybitwa czarna, rybołów (PCK), trzmielojad i gągoł; w stosunkowo wysokich zagęszczeniach (C7) występują: bąk (PCK), dzięcioł czarny, lerka, zimorodek i żuraw. Głównymi zagrożeniami dla wysokich walorów przyrodniczych obszaru są działania związane z eksploatacją surowców naturalnych, tj. budowa kopalni odkrywkowych, powodująca zmianę stosunków wodnych, zagrożenie eksploatacją położonego w pobliżu obszaru złoża węgla brunatnego, zabudowa rekreacyjna miejsc atrakcyjnych krajobrazowo jak również wyrąb niektórych starodrzewi i drzew dziuplastych, sadzenie monokultur drzew, ograniczenie zrębów zupełnych, zanieczyszczenie i eutrofizacja wód, naturalna sukcesja roślinności                           i zalesianie obszarów, na których zaniechano użytkowania rolniczego oraz rekreacja pobytowa i kłusownictwo.

„Uroczyska Puszczy Drawskiej” (kod obszaru: PLH 320046) - specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO). Utworzony obszar zajmuje powierzchnię 74.416,30 ha. Ostoja obejmuje większą część dużego kompleksu leśnego, położonego na równinie sandrowej, w środkowym i dolnym biegu rzeki Drawy. W miejscach, gdzie teren jest pofałdowany, wzgórza osiągają wysokość do 121 m. Najcenniejszym przyrodniczo obszarem jest centralna część ostoi, położona w widłach rzek: Drawy i Płocicznej. Ich koryta i doliny zachowały charakter zbliżony do naturalnego. Obie rzeki meandrują, a doliny obramowane są wysokimi skarpami. Na wielu odcinkach rzeki płyną szybko ze względu na duży spadek terenu. Występują tu liczne jeziora (największym z nich jest Jezioro Ostrowieckie - 370 ha), zróżnicowane pod względem trofizmu wód: od dystroficznych przez mezotroficzne do eutroficznych. W lasach dominują drzewostany sosnowe, jednak duży jest udział buczyn i dąbrów, a niektóre ich płaty mają charakter zbliżony                          do naturalnego. Jest to jeden z ważniejszych obszarów w Polsce ponieważ uroczysko Radęcin w Drawieńskim Parku Narodowym i kwaśne buczyny na zboczach doliny Drawy są jednymi z nielicznych w Polsce fragmentami buczyn o zachowanej naturalnej dynamice. Dobrze zachowały się cenne siedliska przyrodnicze, w tym 23 z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Występują tu także liczne populacje wielu rzadkich i zagrożonych gatunków - 25 z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, m.in.: silne populacje: bobra, wydry, żółwia błotnego. Szczególnie bogata jest ichtiofauna, w tym reofilna fauna wodna, z zagrożonymi gatunkami, takimi jak: łosoś, minóg rzeczny, certa oraz stosunkowo liczne          i trwałe populacje gatunków rzadkich w naszym kraju, jak: głowacz białopłetwy, pstrąg potokowy i lipień. Głównymi zagrożeniami dla wysokich walorów przyrodniczych obszaru są działania związane z rozwojem turystyki (np. rozwój turystyki, który nie uwzględnia potrzeb ochrony przyrody zabudowa, zaśmiecanie i wandalizm; nadmierna                                 i niekontrolowana turystyka kajakowa na rzekach). Poważny problem może stanowić zmiana stosunków wodnych, pozyskiwanie piasku i żwiru, zamiary budowy zbiorników wodnych (Mierzęcka Struga), wielkoprzemysłowe hodowle trzody chlewnej (Chomętowo) oraz zanieczyszczenia wód. Kłusownictwo, zwłaszcza dotyczące ryb i dużych ssaków. Gospodarka leśna wymaga dostosowania do wymogów zachowania i odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych; odtworzenia wymagają zasoby rozkładającego się drewna w lasach. Problemem może być spadek poziomu wód gruntowych, zagrażający ekosystemom hydrogenicznym.


4.10. Poważne Awarie 


Poważna awaria to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstała w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące                                   do natychmiastowego powstania zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub środowiska               lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Natomiast poważne awarie przemysłowe to poważne awarie występujące na terenie danego zakładu.


Zdarzające się losowo awarie techniczne i technologiczne w jednostkach stosujących, produkujących lub magazynujących materiały niebezpieczne oraz w transporcie takich substancji, powodować mogą negatywne skutki w środowisku. Skutki te określa się jako "awarie przemysłowe". Obejmują one następujące rodzaje zdarzeń:


· zanieczyszczenie poszczególnych elementów środowiska w wyniku awarii               i katastrof w zakładach przemysłowych, transporcie, rozładunku i przeładunku materiałów niebezpiecznych i innych substancji,

· pożary na rozległych obszarach lub długo trwające a także towarzyszące awariom z udziałem materiałów niebezpiecznych, powodujące zniszczenie                            lub zanieczyszczenie środowiska,

· zanieczyszczenie chemiczne lub biologiczne środowiska w wyniku katastrof budowli hydrotechnicznych,

· zanieczyszczenie chemiczne lub biologiczne środowiska w wyniku klęsk żywiołowych: huraganów, powodzi, suszy, trzęsienia ziemi. 


Zgodnie z danymi Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim na terenie gminy brak jest lokalizacji zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Ponadto w 2009 roku na terenie Gminy Drezdenko zgodnie z danymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, nie zanotowano żadnych zdarzeń o znamionach poważnej awarii.


Zagrożeniem mogącym wystąpić na terenie gminy jest transport drogowy materiałów niebezpiecznych, stwarzający potencjalną możliwość wystąpienia awarii. Transportem drogowym przewozi się głównie substancje ropopochodne i gaz płynny, amoniak, kwas siarkowy i kwas fluorowodorowy, tlenek ołowiu. 

Jednym z najważniejszych zadań w zakresie prewencji awarii przemysłowych jest ewidencja źródeł, mogących spowodować tego typu zagrożenia, którą prowadzi Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim. 

Odrębne zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi stanowi możliwość wystąpienia klęsk żywiołowych, które w gminie najczęściej mogą być spowodowane pożarami lasów bądź powodzią. Na omawianym terenie zagrożenia powodziowe mogą wystąpić w przypadku niekorzystnych zjawisk hydrologicznych. Obecność na terenie gminy źródeł awarii przemysłowych zmusza ją do prowadzenia polityki przestrzennej             w kierunku zmniejszenia zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi. Musi               to wynikać z zapisów w studium uwarunkowań oraz strategii zrównoważonego rozwoju.


V. POLITYKA I HARMONOGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 


5.1. Założenia rozwoju społeczno – gospodarczego w świetle ochrony środowiska


Założenia rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Drezdenko w świetle ochrony środowiska zostały wyznaczone w oparciu o poniższe dokumenty:


· Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016,


· Program Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2003-2010,


· Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego na lata 2005 – 2011,


· Plan Gospodarki Odpadami Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017.


· Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Drezdenko do roku 2015,


· Wieloletnie programy inwestycyjne dla Gminy Drezdenko.


5.1.1. Cele i kierunki działań w zakresie ochrony środowiska określone w strategii rozwoju gminy Drezdenko

W Strategii rozwoju Gminy Drezdenko władze samorządowe gminy Drezdenko deklarują dla zainteresowanych oraz mieszkańców misję:


„Wspólnym wysiłkiem w interesie dobra wspólnego mieszkańców oraz odwiedzających nas gości z entuzjazmem, zapałem i wyobraźnią w trudzie i znoju konsekwentnie krok po kroku będziemy dążyć do urzeczywistnienia zarysowanej wizji rozwojowej w niniejszej strategii i przekształcenie gminy w małą ojczyznę                 o poziomie europejskim życia i dobrobytu”.


Ponadto w przedmiotowej Strategii zaproponowano określone cele szczegółowe mające w pozytywny sposób wpłynąć na walory przyrodnicze gminy. Jeden z głównych celów strategicznych brzmi „Gmina terenem ekologicznym zdrowym dla mieszkańców                        i przyjezdnych”. Do realizacji nakreślonego celu strategicznego wyznaczono cele szczegółowe: 

Cel szczegółowy: Rozwijanie infrastruktury komunalnej

Zadania realizacyjne: 


· opracowanie planu długofalowego inwestycji komunalnej (gaz, wodociągi, kanalizacja, drogi),


· opracowanie aplikacji inwestycji do funduszy pomocowych,


· opracowanie programu rozwoju mieszkalnictwa,


· inicjowanie mieszkalnictwa społecznego,


· utworzenie komunalnego mieszkalnictwa socjalnego.

Cel szczegółowy: Zalesienie gleb V i VI klasy

Zadania realizacyjne:


· wspólnie z dyrekcją Lasów Państwowych opracowanie planu zalesienia gminy              w ramach programu „Zielone Płuca Polski i Europy”.

Cel szczegółowy: Tworzenie parków, zieleńców oraz ukwiecenie miejscowości


Zadania realizacyjne: 


· umieszczenie w planie zagospodarowania przestrzennego parków i zieleńców,


· restaurowanie parków pałacowych,


· zorganizowanie konkursu na ukwiecenie posesji, balkonu, działkę itp.,

Cel szczegółowy: rozwijanie szlaków pieszych, rowerowych i wodnych


Zadania realizacyjne: 


· opracowanie zagospodarowania wytyczonych szlaków pieszych i rowerowych,


· dzierżawa terenów pod biwakowiska, punkty małej gastronomii itp.,


· organizowanie imprez turystycznych na szlakach pieszych, rowerowych                         i wodnych.

Cel szczegółowy: Wyznaczenie stref ciszy i terenów chronionych


Zadania realizacyjne: 


· wspólnie z dyrekcją Lasów Państwowych AWRSP ustalenie stref ciszy, krajobrazu chronionego w celu rozwoju turystyki ekologicznej,


· ziołolecznictwo (strefy i uprawy ziół),


· osiedla domków weekendowych,


· plan przejęcia lasów i gruntów w dyspozycję gminy.

Cel szczegółowy: Dbanie o czystość

Zadania realizacyjne: 


· konkurs na ekologiczne i czyste i estetyczne obejście gospodarskie, posiadłość, obiekt turystyczny, agroturystyczny,


· akcje czysty las, naturalne środowisko,


· ustalenie mandatów i opłat karnych za bałagan i brud.

5.1.2. Cele i kierunki działań w zakresie ochrony środowiska określone w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego

Cele przyjęte w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego, to:


1. Gospodarka wodna,


2. Gospodarka odpadami,


3. Powietrze atmosferyczne,


4. Hałas, 


5. Promieniowanie elektromagnetyczne,


6. Ochrona przyrody i krajobrazu,


7. Ochrona gleb i powierzchni ziemi,


8. Ochrona lasów,


9. Ochrona zasobów kopalin,


10. Wykorzystanie energii odnawialnej,


11. Edukacja ekologiczna,


12. System transportowy. 


Najważniejsze cele środowiskowe zapisane w Powiatowym Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego, które zostały uwzględnione                 w Gminnym Programie Ochrony Środowiska przedstawiono w poniższej tabeli. 


Tabela 42. Cele polityki ekorozwojowej Powiatowego Programu Ochrony Środowiska 


		ELEMENT EKOROZWOJU

		CELE POLITYKI EKOROZWOJOWEJ



		jakość środowiska

		Poprawa, a przynajmniej nie pogorszenie:


· jakości powietrza,


· jakości wód,


· stanu powierzchni ziemi i gleb,


· poziomu natężenia hałasu, 


· poziomu promieniowania niejonizującego,


· bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego.



		konserwatorska ochrona przyrody

		Zachowanie wartości przyrodniczych w ramach:


· przestrzennych form przyrody,


· gatunkowej ochrony roślin i zwierząt,


· ochrony indywidualnej.



		racjonalna gospodarka zasobami

		Racjonalna gospodarka:


· energią, 


· wodą,


· przestrzenią, 


· surowcami. 



		proekologiczne kierunki rozwojowe

		Promowanie i rozwijanie funkcji zgodnych 

z predyspozycjami środowiska.


Promowanie i rozwijanie form działalności najmniej oddziaływujących ujemnie na środowisko.


Kształtowanie regionalnej struktury funkcjonalno-przestrzennej w nawiązaniu do systemów ekologicznych.



		stan zdrowia społeczeństwa

		Poprawa, a przynajmniej niepogarszanie stanu zdrowia społeczeństwa przez:


· działalność profilaktyczną,

· działalność leczniczą.





Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego

5.2. Cele, kierunki i zadania do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko

We wcześniejszych rozdziałach przeprowadzono analizę stanu środowiska          oraz uwarunkowań społeczno – gospodarczych na terenie Gminy Drezdenko. Szczegółowo omówiono poszczególne elementy środowiska, towarzyszące im zagrożenia. Konsekwencją dokonanej analizy i zidentyfikowanych zagrożeń jest podjęcie działań zmierzających do naprawy niekorzystnego stanu środowiska.


W celu realizacji przyjętego założenia konieczne jest ustalenie głównych zasad polityki ekologicznej w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska. Wymaga to wyznaczenia: 


· celów ekologicznych – cel po osiągnięciu którego, ma nastąpić poprawa danego elementu środowiska stanowiący ostateczny efekt podejmowanych kierunków działań (a w ramach kierunków działań, zadań ekologicznych);


· kierunków działań – kierunki służące do osiągnięcia wyznaczonych celów ekologicznych;


· zadań ekologicznych – konkretne przedsięwzięcia prowadzące do realizacji wyznaczonych kierunków działań w ramach danego celu ekologicznego. Zadania        te mają charakter długookresowy i winny być realizowane aż do osiągnięcia założonego celu. Z uwagi na długi okres „dochodzenia” do wyznaczonego celu,                             z zaproponowanych zadań należy określić zadania priorytetowe (priorytety ekologiczne) do realizacji.


Cele, zadania, limity i okresy ich uzyskania wynikają przede wszystkim                          z opracowanych i zatwierdzonych dokumentów, takich jak:


· Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016,


· Programu Ochrony Środowiska Województwa Lubuskiego,

· Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego,

· Wieloletnich Planów Inwestycyjnych Gminy Drezdenko.


Program Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko oparty więc został                           o postanowienia wyżej wymienionych dokumentów oraz o postanowienia wynikające            z dokumentów planistycznych, koncepcji i innych opracowań lokalnych, z uwzględnieniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów.


Wyznaczone cele ekologiczne, a w ich ramach kierunki działań, jakie należy podjąć w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy, stanowią podstawę dla realizacji konkretnych zadań ekologicznych na przestrzeni kilkunastu lat. 


Zadania zostały wyznaczone na podstawie analizy stanu środowiska przyrodniczego na terenie gminy, przewidywanych kierunków rozwoju oraz informacji          w zakresie planowanych inwestycji (dziedzina ochrony środowiska), które przekazane zostały przez Urząd Miejski w Drezdenku, instytucje obligatoryjnie zajmujące się ochroną środowiska na obszarze gminy i całego Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego. 


W celu realizacji Polityki ekologicznej dla gminy konieczne było ustalenie harmonogramu prowadzenia zadań ekologicznych z rozbiciem na zadania krótko                               i długookresowe oraz mechanizmy finansowo - ekonomiczne. 


Do najważniejszych kryteriów w skali gminy branych pod uwagę podczas sporządzania planu operacyjnego należy wymienić:


· cele i kierunki wynikające z Polityki Ekologicznej Państwa;


· zadania i kierunki zawarte w Wojewódzkim Programie Ochrony Środowiska,

· kryteria przyjęte w Strategii rozwoju województwa,

· zadania i kierunki zawarte w Programie Ochrony Środowiska Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego,

· kryteria przyjęte w Strategii rozwoju Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego,

· cele i zadania przyjęte w strategii rozwoju gminy,

· dysproporcje pomiędzy stanem wymaganym a aktualnym,

· wymogi wynikające z obowiązujących ustaw,

· możliwość uzyskania wsparcia finansowego z różnych źródeł,

· ponadlokalny wymiar przedsięwzięcia,

· obecne zaawansowanie inwestycji,

· potrzeby gminy ważne przy osiągnięciu zrównoważonego rozwoju,

· wielokrotna korzyść z tytułu realizacji przedsięwzięcia.


Cele i zadania dla Gminy Drezdenko zostały wyznaczone w okresie od 2011                 do 2014 – jako działania krótkookresowe oraz w okresie od 2015 – 2018 – jako działania długookresowe. Szczegółowa charakterystyka przyjętych celów, kierunków i zadań ekologicznych w opracowanej aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko przedstawia się następująco:


CEL 1: OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH 

Kierunek ekologiczny: Poprawa jakości wód i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych


Zadania ekologiczne:


1.  Budowa nowych oraz sukcesywna wymiana i renowacja wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej,


· Budowa wodociągu w m. Czartowo,

2. Wyposażenie aglomeracji (o równoważnej liczbie mieszkańców równej i powyżej 2.000) w systemy kanalizacji zbiorczej zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków,


3. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na obszarze Gminy Drezdenko,

· Budowa kanalizacji sanitarnej Lipno – Niegosław – projekt techniczny,  

4. Wspieranie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, w miejscach gdzie niemożliwa jest lub ekonomicznie nieuzasadniona budowa sieci kanalizacyjnej,

5. Dostosowanie istniejących oczyszczalni ścieków do wymogów ustawowych (usuwanie fosforu i azotu),

6. Wspieranie budowy szczelnych zbiorników na gnojowicę i/lub gnojówkę oraz płyt obornikowych w gospodarstwach rolnych prowadzących hodowlę i chów zwierząt,

7. Poprawa i modernizacja systemów odprowadzania ścieków z dróg gminnych,


8. Prowadzenie kontroli zrzutu ścieków przemysłowych i komunalnych na terenie gminy.


Kierunek ekologiczny: Racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych


Zadania ekologiczne:


1. Modernizacja ujęć wody na terenie Gminy Drezdenko,


2. Optymalizacja zużycia wody poprzez zapobieganie stratom wody na przesyle (modernizacja sieci wodociągowej) oraz wprowadzanie zamkniętych obiegów wody                w przemyśle i oszczędne korzystanie z wody przez indywidualnych użytkowników.


Kierunek ekologiczny: Ochrona przed powodzią


Zadania ekologiczne:


1. Ujęcie w planach zagospodarowania przestrzennego terenów zalewowych,


2. Modernizacja i utrzymywania w dobrym stanie technicznym wałów przeciwpowodziowych,


3. Współpraca gminy z zarządcami urządzeń wodnych w zakresie inwentaryzacji, odbudowy i regulacji oraz prawidłowa eksploatacja systemów melioracji podstawowej.


CEL 2: POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

Kierunek ekologiczny: Systematyczna poprawa jakości powietrza

Zadania ekologiczne: 


1. Redukcja zanieczyszczeń transportu kołowego poprzez modernizację ciągów komunikacyjnych na terenie gminy,


· Modernizacja drogi Lipno,


· Przebudowa drogi i budowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni                              w  m. Goszczanowo,


· Przebudowa ulic w rejonie ulic: Plac Kościelny, Kościelna, Wiejska,


· Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników                   w Drezdenku rejon os. Południe, ul. Południowa – Armii Krajowej – Okrężna i ulica Willowa – etap II,

2. Współpraca gminy z zarządcami dróg wojewódzkich i powiatowych w zakresie wyznaczania potrzeb modernizacji ciągów komunikacyjnych,


3. Wsparcie budowy infrastruktury rowerowej; budowa nowych tras rowerowych                          i modernizacja istniejących, w tym wyłączenie tras rowerowych poza pasy dróg samochodowych, budowa parkingów dla rowerów, itp.,


4. Usprawnienie komunikacji publicznej na terenie gminy,


5. Eliminowanie węgla, jako paliwa w kotłowniach komunalnych na rzecz paliw niskoemisyjnych (drewno, wierzba energetyczna, gaz, olej opałowy),


6. Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania alternatywnych źródeł energii,


7. Wspieranie działań inwestycyjnych w zakresie ochrony powietrza na terenie gminy podejmowanych przez podmioty gospodarcze,


8. Rozbudowa sieci gazowej na obszarze Gminy Drezdenko,


9. Poprawa stanu dróg na obszarze gminy,


10. Kontrola przedsiębiorstw w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza.


Kierunek ekologiczny: Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza

Zadania ekologiczny: 


1. Wspieranie budowy nowych alternatywnych źródeł energii,


2. Modernizacja istniejących kotłowni zakładowych celem ich dostosowania do spełnienia wymogów ochrony środowiska,


3. Ograniczenie emisji ze źródeł punktowych obiektu energetycznego spalania paliw poprzez kontrolę instalacji oraz wprowadzanie nowoczesnych technik spalania paliw                  i stosowanie wysokoparowych urządzeń odpylających,


4. Konsekwentne wdrażanie krajowych programów redukcji emisji,


5. Modernizacja, hermetyzacja i automatyzacja procesów technologicznych w zakładach na terenie gminy,


6. Wdrożenie nowoczesnych technologii w zakładach, przyjaznych środowisku oraz systemów zarządzania środowiskiem (ISO 14001),


7. Promocja wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii zwiększających efektywne wykorzystanie energii i zmniejszające materiałochłonność gospodarki,


8. Działania w celu zwiększenia rozwoju wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.


CEL 3: POPRAWA KLIMATU AKUSTYCZNEGO

Kierunek ekologiczny: Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców ponadnormatywnym hałasem


Zadania ekologiczne: 


1. Integrowanie opracowań planistycznych z problemami zagrożenia hałasem – przestrzeganie odległości lokalizacji obiektów mieszkaniowych od pasa drogowego,


2. Wyznaczenie stref ochronnych wokół przedsiębiorstw, w obrębie, których nie należy lokalizować budynków mieszkalnych (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego),


3. Wprowadzanie pasów zieleni pełniących funkcję ekranów akustycznych w miejscach szczególnie obciążonych hałasem komunikacyjnym,


4. Zwiększenie izolacyjności budynków (np. poprzez wymianę okien) gdy inne metody ograniczania hałasu emisji nie dają skutecznych rezultatów,

5. Modernizacja i renowacja nawierzchni dróg zakładowych i dojazdowych do zakładu               w celu obniżenia emisji hałasu,


6. Dokonanie rozpoznania klimatu akustycznego ze wskazaniem terenów szczególnie narażonych na emisję hałasu,


7. Monitorowanie natężenia ruchu i poziomu hałasu wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych przechodzących przez teren powiatu,


8. Systematyczna kontrola zakładów przemysłowych zwłaszcza tych zlokalizowanych                w pobliżu jednostek osadniczych lub na ich terenie.


CEL 4: OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM 

Kierunek ekologiczny: Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym


Zadania ekologiczne: 


1. Uwzględnienie w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego zagadnień pola elektromagnetycznego (pozostawienie w sąsiedztwie linii wysokich napięć wolnych przestrzeni),


2. Budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych na terenie gminy uwzględnieniem ich małokonfliktowych lokalizacji oraz likwidacja sieci na potrzeby nowych uzbrojeń terenu,


3. Przestrzeganie granic stref ochronnych zgodnie z ocenami oddziaływania                          na środowisko dla urządzeń nadawczych,


4. Identyfikacja i kontrole zagrożeń promieniowania elektromagnetycznego na terenie Gminy Drezdenko,


5. Prowadzenie rejestru o terenach, na których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych pól elektromagnetycznych w miejscach dostępnych dla ludności                       i przeznaczonych pod zabudowę,


6. Podnoszenie świadomości społeczeństwa o źródłach i stopniu oddziaływania pól elektromagnetycznych.


CEL 5: OCHRONA GLEB I ZŁÓŻ KOPALIN 

Kierunek ekologiczny: Ochrona gleb przed degradacją


Zadania ekologiczne: 


1. Ochrona i wprowadzanie zadrzewień śródpolnych i przydrożnych spełniających rolę przeciwerozyjną,


2. Podjęcie działań ochronnych gleb przed erozją oraz procesami zakwaszenia,


3. Promocja stosowania dobrych praktyk rolniczych na terenie gminy,


4. Rozwój systemu monitorowania gleb oraz kontrola jakości gleb,


5. Wspieranie i promowanie rolnictwa ekologicznego,


6. Ochrona gleb przed negatywnym wpływem transportu i infrastruktury transportowej.


Kierunek ekologiczny: Racjonalna gospodarka surowcami mineralnymi 


Zadania ekologiczne:


1. Bieżąca rekultywacja terenów poeksploatacyjnych,


2. Bieżące rekultywowanie nielegalnych wyrobisk i zapobieganie ich powstawaniu,


3. Uwzględnienie w planach zagospodarowanie przestrzennego wszystkich znanych złóż w granicach ich udokumentowania wraz z zapisami o ochronie ich obszarów przed trwałym zainwestowaniem,

4. Kontrola w zakresie wykonywania postanowień udzielanych koncesji oraz eliminacja nielegalnych koncesji.


CEL 6: OCHRONA PRZED NADZWYCZAJMYMI ZAGROŻENIAMI 


Kierunek ekologiczny: Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii                         i ograniczenie skutków dla ludzi, środowiska 


Zadania ekologiczne: 


1. Wspieranie współpracy z właściwymi służbami w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom,


2. Wyznaczenie drogowych tras transportu substancji niebezpiecznych, omijających                w miarę możliwości tereny miejskie, mocno zurbanizowane oraz zorganizowanie miejsc postojowych dla środków transportujących  takie substancje,


3. Informowanie i ostrzeganie społeczeństwa o zagrożeniach,


4. Szkolenia dla administracji samorządowej i podmiotów gospodarczych.


CEL 7: OCHRONA WALORÓW PRZYRODNICZYCH 

Kierunek ekologiczny: Ochrona środowiska przyrodniczego i rozwój systemu obszarów chronionych


Zadania ekologiczne:


1. Utrzymanie czystości w miejscach o większym natężeniu turystycznym,


2. Bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych,


3. Przestrzeganie procedur lokalizacyjnych chroniących tereny cenne przyrodniczo przed przeinwestowaniem,


4. Rozwój prac inwentaryzacyjnych w zakresie oceny stanu i rozpoznawania zagrożeń różnorodności biologicznej (wykonanie nowych i aktualizacja istniejących waloryzacji przyrodniczych),


5. Utrzymanie i rozwój śródmiejskich, w tym osiedlowych terenów zieleni,

6. Tworzenie nowych form ochrony przyrody na terenie gminy,

7. Budowa przejść dla zwierząt nad trasami komunikacyjnymi i przepławek dla ryb.


Kierunek ekologiczny: Racjonalne użytkowanie lasów


Zadania ekologiczne:


1. Zalesianie nowych terenów, z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczo – krajobrazowych,


2. Prowadzenie waloryzacji przyrodniczej obszarów leśnych,

3. Zwiększenie ilości i powierzchni zadrzewień na terenach rolniczych oraz rozszerzenie zakresu leśnej rekultywacji terenów zdegradowanych,


4. Tworzenie spójnych kompleksów leśnych szczególnie w obszarze korytarzy ekologicznych i wododziałów,


5. Ochrona zieleni dolin rzecznych, terenów torfowiskowych i źródliskowych,


6. Stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (pożary, choroby, szkody przemysłowe),


7. Zapewnienie lasom i zadrzewieniom właściwego znaczenia w planowaniu przestrzennym, w tym kształtowaniu granicy rolno-leśnej i ochronie krajobrazu,


8. Opracowanie i wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Polityki Leśnej Państwa.


CEL 8: EDUKACJA EKOLOGICZNA 

Kierunek ekologiczny: Rozwój systemu edukacji ekologicznej


Zadania ekologiczne:


1. Informowanie mieszkańców gminy o stanie środowiska w gminie i działań podejmowanych na rzecz jego ochrony,


2. Prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej na terenach cennych przyrodniczo,


3. Realizacja działań edukacyjnych na terenie gminy, 

4. Współpraca władz lokalnych ze szkołami, przedstawicielami środowiska naukowego, zakładami pracy i pozarządowymi organizacjami w celu wykorzystanie różnorodnych form edukacji ekologicznej.


5.2.1. Harmonogram realizacji zadań ekologicznych


W harmonogramie realizacyjnym przygotowanym dla Gminy Drezdenko, poszczególnym celom strategicznym, w ramach wyznaczonych kierunków działań, przyporządkowano konkretne zadania z określeniem czasu ich realizacji i instytucje, które powinny je realizować lub współrealizować. Z uwagi na specyfikę niektórych zadań        np. edukacja ekologiczna, czy zadania kontrolne będą one realizowane zarówno                  w ramach harmonogramu krótko i długoterminowego.


W ramach wyznaczonych harmonogramów realizacyjnych, zadania podzielono na zadania własne gminy i zadania koordynowane. Opracowanie pt. „Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym” wydane przez Ministerstwo Środowiska w 2002 roku, definiuje wyżej wymienione zadania następująco:


· zadania własne gminy – przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy,


· zadania koordynowane - pozostałe zadania związane z ochroną środowiska                i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla wojewódzkiego i centralnego, bądź instytucji działających na terenie powiatu i gminy, ale podległych bezpośrednio organom wojewódzkim, bądź centralnym.


Proces zarządzania środowiskiem spoczywa na władzach lokalnych. Mając                  na uwadze spójność koordynacji działań pomiędzy poszczególnymi szczeblami władz samorządowych i rządowych a także współpracę z pozostałymi partnerami, zarządzanie środowiskiem Gminy Drezdenko przy pomocy Programu Ochrony Środowiska wymagać będzie ustalenia roli i zakresu działania poszczególnych podmiotów zaangażowanych             w jego realizację, struktury organizacji Programu oraz systemu monitoringu. Władze gminy pełnią w odniesieniu do Programu kilka funkcji. Jedną z ważniejszych jest funkcja regulacyjna, na którą składają się akty prawa lokalnego – uchwały oraz decyzje administracyjne związane odpowiednio z określonymi obszarami zagadnień środowiskowych. Władze pełnią również funkcje wykonawcze (zadania wynikające              z ustaw) i kontrolne. 

Do podstawowych instrumentów prawnych odnoszących się do zagadnień ochrony środowiska należą: standardy i normy środowiskowe, pozwolenia i odpowiedzialność administracyjna, karna i cywilna. Głównymi instrumentami finansowymi są opłaty ekologiczne, kary, fundusze celowe, ulgi podatkowe. Wśród instrumentów o charakterze społecznym wyróżniamy dostęp do informacji, komunikacje społeczną, edukację                 i promocję ekologiczną.


Dokonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko wynika z dostosowania ww. dokumentu do Polityki Ekologicznej Państwa. Zgodnie               z art.14 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150 z późn. zm.). Politykę ekologiczną Państwa przyjmuje się na 4 lata. Cele i zadania dla Gminy Drezdenko zostały wyznaczone w okresie od 2011 do 2014 – jako harmonogram działań krótkookresowych oraz w okresie od 2015 – 2018 - jako harmonogram długookresowy.        W przygotowanym harmonogramie realizacyjnym zestawiono cele i zadania ekologiczne dla gminy w odniesieniu do konkretnych elementów środowiska. Harmonogram zadań              i celów krótkookresowych na lata 2011-2014 oraz długookresowych na lata 2015-2018  dla Gminy Drezdenko został przedstawiony w tabeli 43.

Tabela 43. Krótkoterminowy i długoterminowy harmonogram realizacyjny (plan operacyjny) Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko na lata 2011 – 2018
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		509.167,00 zł

		Budżet jednostek realizujących, 


fundusze unijne


środki z funduszy ochrony środowiska



		

		2. Wyposażenie aglomeracji (o równoważnej liczbie mieszkańców  równej i powyżej 2.000) w systemy kanalizacji zbiorczej zgodnie 


z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków

		Urząd Miejski 


w Drezdenku

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych 

		Budżet jednostek realizujących, 


fundusze unijne


środki z funduszy ochrony środowiska



		

		3. Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na obszarze Gminy Drezdenko

		Urząd Miejski


w Drezdenku

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych

		Budżet jednostek realizujących, 


fundusze unijne


środki z funduszy ochrony środowiska



		

		3a. Budowa kanalizacji sanitarnej Lipno – Niegosław –


projekt techniczny  

		Urząd Miejski 


w Drezdenku

		

		

		

		

		

		233.000,00 zł

		Budżet jednostek realizujących, 


fundusze unijne


środki z funduszy ochrony środowiska



		

		4. Wspieranie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, w miejscach gdzie niemożliwa jest lub ekonomicznie nieuzasadniona budowa sieci kanalizacyjnej

		Urząd Miejski


w Drezdenku

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych

		Budżet jednostek realizujących,


fundusze unijne


środki z funduszy ochrony środowiska



		

		5. Dostosowanie istniejących oczyszczalni ścieków do wymogów ustawowych (usuwanie fosforu i azotu)

		Urząd Miejski


w Drezdenku, 

Zarządcy obiektów

		

		

		

		

		

		wg kosztorysu

		Środki własne jednostek realizujących, 


Budżet Gminy, 


środki pomocowe UE, środki z Funduszy Ochrony Środowiska



		

		6. Wspieranie budowy szczelnych zbiorników na gnojowicę i/lub gnojówkę oraz płyt obornikowych w gospodarstwach rolnych prowadzących hodowlę i chów zwierząt

		Urząd Miejski


w Drezdenku

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych

		Budżet jednostek realizujących,


fundusze unijne


środki z funduszy ochrony środowiska



		

		7. Poprawa i modernizacja systemów odprowadzania ścieków z dróg gminnych 

		Urząd Miejski


w Drezdenku

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych

		Budżet Gminy, Fundusze Ochrony Środowiska



		

		ZADANIA KOORDYNOWANE


1. Prowadzenie kontroli zrzutu ścieków przemysłowych i komunalnych na terenie gminy




		WIOŚ, Starostwo Powiatowe,


Urząd Miejski


w Drezdenku

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych

		Środki własne jednostek realizujących



		Racjonalizacja wykorzystania zasobów 


wodnych

		ZADANIA WŁASNE


1. Modernizacja istniejących ujęć wody na terenie Gminy Drezdenko

		Urząd Miejski


w Drezdenku, Zarządcy ujęć

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych

		Środki własne jednostek realizujących



		

		ZADANIA KOORDYNOWANE


1. Optymalizacja zużycia wody poprzez zapobieganie stratom wody 


na przesyle (modernizacja sieci wodociągowej) oraz wprowadzanie zamkniętych obiegów wody w przemyśle i oszczędne korzystanie 


z wody przez indywidualnych użytkowników

		Przedsiębiorstwa wodociągowe,


Urząd Miejski


w Drezdenku, Użytkownicy środowiska

		

		

		

		

		

		Brak danych kosztowych

		Środki własne jednostek realizujących, środki pomocowe UE, 


środki z Funduszy Ochrony Środowiska,


Budżet Gminy



		Ochrona przed powodzią



		ZADANIA WŁASNE


1. Ujęcie w planach zagospodarowania przestrzennego terenów zalewowych




		Urząd Miejski


w Drezdenku

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych 

		Środki własne jednostek realizujących



		

		ZADANIA KOORDYNOWANE


1. Modernizacja i utrzymywania w dobrym stanie technicznym wałów przeciwpowodziowych

		Urząd Miejski


w Drezdenku, Starostwo Powiatowe, ZMiUW,


RZGW

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych

		Środki własne jednostek realizujących



		

		2. Współpraca gminy z zarządcami urządzeń wodnych w zakresie inwentaryzacji, odbudowy i regulacji oraz prawidłowa eksploatacja systemów melioracji podstawowej

		

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych

		Środki własne jednostek realizujących



		CEL 2: POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO



		Systematyczna poprawa jakości powietrza

		ZADANIA WŁASNE


1. Redukcja zanieczyszczeń transportu kołowego poprzez modernizację ciągów komunikacyjnych na terenie gminy

		Urząd Miejski


w Drezdenku

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych

		Środki własne jednostek realizujących



		

		1a. Modernizacja drogi Lipno 

		Urząd Miejski


W Drezdenku 

		

		

		

		

		

		1.368.500,00 zł

		Środki własne jednostek realizujących, 


fundusze 


pomocowe UE



		

		1b. Przebudowa drogi i budowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni w  m. Goszczewo 

		Urząd Miejski 


w Drezdenku

		

		

		

		

		

		800.000,00 zł

		Środki własne jednostek realizujących, 


fundusze 


pomocowe UE



		

		1c. Przebudowa ulic w rejonie ulic: Plac Kościelny, Kościelna, Wiejska 

		Urząd Miejski


w Drezdenku

		

		

		

		

		

		4.181.777,00 zł

		Środki własne jednostek realizujących, 


fundusze 


pomocowe UE



		

		1d. Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku rejon os. Południe, ul. Południowa – Armii Krajowej – Okrężna i ulica Willowa – etap II 

		Urząd Miejski w Drezdenku 

		

		

		

		

		

		900.000,00 zl

		Środki własne jednostek realizujących, 


fundusze 


pomocowe UE



		

		2. Współpraca gminy z zarządcami dróg wojewódzkich i powiatowych 

w zakresie wyznaczania potrzeb modernizacji ciągów komunikacyjnych

		Urząd Miejski


w Drezdenku

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych

		Środki własne jednostek realizujących



		

		3. Wsparcie budowy infrastruktury rowerowej; budowa nowych tras rowerowych i modernizacja istniejących, w tym wyłączenie tras rowerowych poza pasy dróg samochodowych, budowa parkingów dla rowerów

		Urząd Miejski


w Drezdenku

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych

		Środki własne jednostek realizujących



		

		4. Usprawnienie komunikacji publicznej na terenie gminy 

		Urząd Miejski


w Drezdenku

		

		

		

		

		

		Brak danych kosztowych

		Budżet Gminy,


Fundusze unijne 



		

		5. Eliminowanie węgla jako paliwa w kotłowniach komunalnych na 

rzecz paliw niskoemisyjnych (drewno, wierzba energetyczna, gaz, 

olej opałowy)

		Urząd Miejski


w Drezdenku

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych

		Środki własne jednostek realizujących, WFOŚiGW, 


fundusze 


pomocowe UE



		

		6. Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb 

i możliwości ochrony powietrza, w tym oszczędności energii 

i stosowania alternatywnych źródeł energii 

		Urząd Miejski


w Drezdenku, Starostwo Powiatowe 

		

		

		

		

		

		Brak danych kosztowych

		Środki własne jednostek realizujących, 


Budżet Państwa, NFOŚiGW, 


WFOŚiGW, 


fundusze 


pomocowe UE



		

		ZADANIA KOORDYNOWANE


 1. Wspieranie działań inwestycyjnych w zakresie ochrony powietrza na terenie gminy podejmowanych przez podmioty gospodarcze

		Wojewoda 


WFOŚiGW, NFOŚiGW, Starostwo Powiatowe, 


Urząd Miejski


w Drezdenku

		

		

		

		

		

		Brak danych kosztowych

		Środki własne jednostek realizujących, 


Budżet Państwa, NFOŚiGW, 


WFOŚiGW, 


fundusze 


pomocowe UE



		

		2. Rozbudowa sieci gazowej na obszarze Gminy Drezdenko

		Gestor sieci 

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych

		Środki prywatne



		

		3. Poprawa stanu dróg na obszarze gminy

		Zarządcy dróg

		

		

		

		

		

		Brak danych kosztowych

		Budżet Państwa, Fundusz Spójności



		

		4. Kontrola przedsiębiorstw w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza

		WIOŚ 

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych 

		Środki własne jednostek realizujących



		Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza

		ZADANIA WŁASNE


1. Wspieranie budowy nowych alternatywnych źródeł energii

		Urząd Miejski


w Drezdenku,

Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe, NFOŚiGW, WFOŚiGW

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych 

		Środki własne jednostek realizujących



		

		ZADANIA KOORDYNOWANE


1. Modernizacja istniejących kotłowni zakładowych celem ich dostosowania do spełnienia wymogów ochrony środowiska 




		Zakłady przemysłowe

		

		

		

		

		

		Brak danych kosztowych 

		Budżet Państwa, Środki własne jednostek realizujących, Fundusze 


pomocowe UE



		

		2. Ograniczenie emisji ze źródeł punktowych obiektu energetycznego spalania paliw poprzez kontrolę instalacji oraz wprowadzanie nowoczesnych technik spalania paliw i stosowanie wysokoparowych urządzeń odpylających 

		WIOŚ, Użytkownicy środowiska, Zakłady przemysłowe

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych 

		Budżet Państwa, Środki własne jednostek realizujących, Fundusze 


pomocowe UE



		

		3. Konsekwentne wdrażanie krajowych programów redukcji emisji

		Wojewoda, Starostwo Powiatowe, Użytkownicy środowiska, Urząd Miejski


w Drezdenku

		

		

		

		

		

		Brak danych kosztowych 

		Budżet Państwa, Środki własne jednostek realizujących, Fundusze 


pomocowe UE



		

		4. Modernizacja, hermetyzacja i automatyzacja procesów technologicznych w zakładach na terenie gminy

		Podmioty gospodarcze

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych

		Środki własne jednostek realizujących, Fundusze 


pomocowe UE



		

		5. Wdrożenie nowoczesnych technologii w zakładach, przyjaznych środowisku oraz systemów zarządzania środowiskiem 


(ISO 14001)

		Podmioty gospodarcze, NFOŚiGW,


WFOŚiGW, Starostwo Powiatowe, 


Urząd Miejski


w Drezdenku

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych

		Środki własne jednostek realizujących, Fundusze 


pomocowe UE



		

		6. Promocja wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii zwiększających efektywne wykorzystanie energii i zmniejszające materiałochłonność gospodarki

		Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe, 


Urząd Miejski


w Drezdenku,

Użytkownicy środowiska, Organizacje pozarządowe

		

		

		

		

		

		Brak danych kosztowych

		Środki własne jednostek realizujących, Fundusze 


pomocowe UE, Programy operacyjne, Budżet Państwa, NFOŚiGW, 


WFOŚiGW



		

		7. Działania w celu zwiększenia rozwoju wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

		Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe,


Urząd Miejski


w Drezdenku

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych

		Środki własne jednostek realizujących, Fundusze 


pomocowe UE, Programy operacyjne,


Budżet Państwa, NFOŚiGW, 


WFOŚiGW



		CEL 3: POPRAWA KLIMATU AKUSTYCZNEGO



		Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców ponadnormatywnym hałasem

		ZADANIA WŁASNE


1. Integrowanie opracowań planistycznych z problemami zagrożenia hałasem – przestrzeganie odległości lokalizacji obiektów mieszkaniowych od pasa drogowego




		Urząd Miejski


w Drezdenku

		Zadanie ciągłe

		Koszty administracyjne

		Środki własne jednostek realizujących, Fundusze 


pomocowe UE



		

		2. Wyznaczenie stref ochronnych wokół przedsiębiorstw, w obrębie których nie należy lokalizować budynków mieszkalnych (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego)

		Urząd Miejski


w Drezdenku

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych

		Środki własne jednostek realizujących, Fundusze 


pomocowe UE



		

		3. Wprowadzanie pasów zieleni pełniących funkcję ekranów akustycznych w miejscach szczególnie obciążonych hałasem komunikacyjnym

		Urząd Miejski


w Drezdenku

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych 

		Środki własne jednostek realizujących



		

		4. Zwiększenie izolacyjności budynków (np. poprzez wymianę okien) gdy inne metody ograniczania hałasu emisji nie dają skutecznych rezultatów

		Urząd Miejski


w Drezdenku

		

		

		

		

		

		Brak danych kosztowych

		Środki jednostek realizujących, NFOŚiGW, WGOŚiGW, 


Fundusze 


pomocowe UE



		

		ZADANIA KOORDYNOWANE


1. Modernizacja i renowacja nawierzchni dróg zakładowych 

i dojazdowych do zakładu w celu obniżenia emisji hałasu

		Urząd Miejski


w Drezdenku, Zakłady przemysłowe

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych

		Środki własne jednostek realizujących, Fundusze 


pomocowe UE



		

		2. Dokonanie rozpoznania klimatu akustycznego ze wskazaniem terenów szczególnie narażonych na emisję hałasu

		WIOŚ,


Urząd Wojewódzki

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych

		Budżet Państwa, WFOŚiGW



		

		3. Monitorowanie natężenia ruchu i poziomu hałasu wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych przechodzących przez teren powiatu

		WIOŚ, 


GDDiKA, Zarządcy dróg

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych

		Budżet Państwa, Środki jednostek realizujących, NFOŚiGW, WGOŚiGW, 


Fundusze 


pomocowe UE



		

		4. Systematyczna kontrola zakładów przemysłowych zwłaszcza tych zlokalizowanych w pobliżu jednostek osadniczych lub na ich terenie

		WIOŚ 

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych

		Budżet państwa, NFOŚiGW, 


WFOŚiGW



		CEL 4: OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM 



		Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym

		ZADANIA WŁASNE


1. Uwzględnienie w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego zagadnień pola elektromagnetycznego (pozostawienie w sąsiedztwie linii wysokich napięć wolnych przestrzeni)

		Urząd Miejski


w Drezdenku

		Zadanie ciągłe

		Koszty administracyjne 

		Budżet Gminy



		

		2. Budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych na terenie gminy uwzględnieniem ich małokonfliktowych lokalizacji oraz likwidacja sieci na potrzeby nowych uzbrojeń terenu

		Urząd Miejski


w Drezdenku,


Gestor sieci

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych  

		Środki jednostek realizujących, Fundusze 


pomocowe UE



		

		ZADANIA KOORDYNOWANE


1. Przestrzeganie granic stref ochronnych zgodnie z ocenami oddziaływania na środowisko dla urządzeń nadawczych




		Właściciele obiektów

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych  

		-



		

		2. Identyfikacja i kontrole zagrożeń promieniowania elektromagnetycznego na terenie Gminy Drezdenko

		WIOŚ, 


Urząd Miejski


w Drezdenku

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych

		Budżet Państwa, NFOŚiGW, 


WFOŚiGW



		

		3. Prowadzenie rejestru o terenach, na których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych pól elektromagnetycznych w miejscach dostępnych dla ludności i przeznaczonych pod zabudowę

		WIOŚ 

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych

		Budżet Państwa, NFOŚiGW, 


WFOŚiGW



		

		4. Podnoszenie świadomości społeczeństwa o źródłach i stopniu oddziaływania pól elektromagnetycznych 

		Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe, Użytkownicy emitujący PEM, Urząd Miejski


w Drezdenku

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych

		Budżet Państwa, Budżet Gminy,


NFOŚiGW, 


WFOŚiGW



		CEL 5: OCHRONA GLEB I ZŁÓŻ KOPALIN 



		Ochrona gleb przed degradacją

		ZADANIA WŁASNE


1. Ochrona i wprowadzanie zadrzewień śródpolnych i przydrożnych spełniających rolę przeciwerozyjną




		Urząd Miejski


w Drezdenku, Właściciele gruntów

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych

		Środki własne jednostek realizujących



		

		ZADANIA KOORDYNOWANE


1. Podjęcie działań ochronnych gleb przed erozja oraz procesami zakwaszenia




		Właściciele gruntów, Starostwo Powiatowe, 


Urząd Miejski


w Drezdenku

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych

		Środki własne jednostek realizujących, Środki 


pomocowe UE



		

		2. Promocja stosowania dobrych praktyk rolniczych na terenie gminy

		ODR, ARiMR,


Urząd Miejski


w Drezdenku, Starostwo Powiatowe, Stacja Chemiczno - Rolnicza

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych

		Budżet Państwa, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Środki własne jednostek realizujących, 


Środki 


pomocowe UE



		

		3. Rozwój systemu monitorowania gleb oraz kontrola jakości gleb

		Stacja Chemiczno-Rolnicza

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych

		Budżet Państwa, NFOŚiGW, 


WFOŚiGW, 


Środki 


pomocowe UE



		

		4. Wspieranie i promowanie rolnictwa ekologicznego

		ODR, ARiMR,


Urząd Miejski


w Drezdenku, Starostwo Powiatowe, Stacja Chemiczno - Rolnicza

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych

		Budżet Państwa, NFOŚiGW, WFOŚiGW, 


Środki własne jednostek realizujących, 


Środki 


pomocowe UE



		

		5. Ochrona gleb przed negatywnym wpływem transportu i infrastruktury transportowej

		ODR, ARiMR,


Urząd Miejski


w Drezdenku, Starostwo Powiatowe, Stacja Chemiczno - Rolnicza

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych

		Budżet Państwa, NFOŚiGW, WFOŚiGW, 


Środki własne jednostek realizujących, 


Środki 


pomocowe UE



		Racjonalne gospodarka surowcami mineralnymi 

		ZADANIA WŁASNE


1. Bieżąca rekultywacja terenów poeksploatacyjnych 




		Przedsiębiorstwa, Urząd Miejski


w Drezdenku

		Zadanie ciągłe

		Brak danych


kosztowych

		Środki własne jednostek realizujących



		

		2. Bieżące rekultywowanie nielegalnych wyrobisk i zapobieganie 


ich powstawaniu

		Urząd Miejski


w Drezdenku

		Zadanie ciągłe

		Brak danych


kosztowych

		Środki własne jednostek realizujących



		

		3. Uwzględnienie w planach zagospodarowanie przestrzennego wszystkich znanych złóż w granicach ich udokumentowania wraz z zapisami o ochronie ich obszarów przed trwałym zainwestowaniem

		Urząd Miejski


w Drezdenku

		Zadanie ciągłe

		Brak danych


kosztowych

		Środki własne jednostek realizujących



		

		ZADANIA KOORDYNOWANE


1. Kontrola w zakresie wykonywania postanowień udzielanych koncesji oraz eliminacja nielegalnych koncesji

		Okręgowy Urząd Górniczy, Geolog Wojewódzki, Starostwo Powiatowe

		Zadanie ciągłe

		Brak danych


kosztowych

		Budżet Państwa, Środki 


pomocowe UE, NFOŚiGW



		CEL 6: OCHRONA PRZED NADZWYCZAJMYMI ZAGROŻENIAMI 



		Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii i ograniczenie skutków dla ludzi, środowiska

		ZADANIA KOORDYNOWANE


1. Wspieranie współpracy z właściwymi służbami w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom

		Wojewoda,


Marszałek, GIOŚ, WIOŚ, PSP, Policja

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych

		Budżet Państwa, NFOŚiGW, 


Środki 


pomocowe UE



		

		2. Wyznaczenie drogowych tras transportu substancji niebezpiecznych, omijających w miarę możliwości tereny miejskie, mocno zurbanizowane oraz zorganizowanie miejsc postojowych dla środków transportujących  takie substancje

		Administracja wojewódzka, powiatowa 


i gminna

		

		

		

		

		

		Brak danych kosztowych

		Budżet Państwa, NFOŚiGW, 


Środki 


pomocowe UE



		

		3. Informowanie i ostrzeganie społeczeństwa o zagrożeniach 

		Urząd Wojewódzki


KW Policji, 


PSP, WIOŚ

		Zadanie ciągłe

		Brak danych


kosztowych

		Środki własne jednostek realizujących



		

		4. Szkolenia dla administracji samorządowej i podmiotów gospodarczych

		Urząd Wojewódzki

		

		

		

		

		

		Brak danych


kosztowych

		Budżet Państwa, NFOŚiGW, 


Środki 


pomocowe UE



		CEL 7: OCHRONA WALORÓW PRZYRODNICZYCH  



		Ochrona środowiska przyrodniczego 


i rozwój systemu obszarów 


chronionych

		ZADANIA WŁASNE


1. Utrzymanie czystości w miejscach o większym natężeniu turystycznym 

		Urząd Miejski


w Drezdenku

		Zadanie ciągłe

		10.000,00 / rok

		Środki własne jednostki realizującej



		

		2. Bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych

		Urząd Miejski


w Drezdenku

		Zadanie ciągłe

		Brak danych


kosztowych

		Środki własne jednostek realizujących, dotacje, środki pomocowe UE



		

		3. Przestrzeganie procedur lokalizacyjnych chroniących tereny cenne przyrodniczo przed przeinwestowaniem

		Urząd Miejski


w Drezdenku

		Zadanie ciągłe

		Brak danych


kosztowych

		-



		

		4. Rozwój prac inwentaryzacyjnych w zakresie oceny stanu i rozpoznawania zagrożeń różnorodności biologicznej (wykonanie nowych i aktualizacja istniejących waloryzacji przyrodniczych)

		Urząd Miejski


w Drezdenku, Organizacje pozarządowe

		Zadanie ciągłe

		Brak danych


kosztowych

		Środki własne jednostek realizujących, dotacje, środki pomocowe UE



		

		5. Utrzymanie i rozwój śródmiejskich, w tym osiedlowych terenów zieleni.

		Urząd Miejski


w Drezdenku

		Zadanie ciągłe

		Brak danych


kosztowych

		Środki własne jednostki realizującej



		

		ZADANIA KOORDYNOWANE


1. Tworzenie nowych form ochrony przyrody na terenie gminy

		Urząd Wojewódzki, RDOŚ, 


Starostwo Powiatowe, 


Urząd Miejski


w Drezdenku

		Zadanie ciągłe

		Brak danych


kosztowych

		Budżet Państwa, Źródła pozabudżetowe, WFOŚiGW, 


Fundusze celowe 



		

		2. Budowa przejść dla zwierząt nad trasami komunikacyjnymi i przepławek dla ryb

		Zarządcy dróg, ZMiUW

		Zadanie ciągłe

		Brak danych


kosztowych

		Budżet Państwa, Źródła pozabudżetowe, WFOŚiGW, 


Fundusze celowe 



		Racjonalne użytkowanie 


lasów




		ZADANIA KOORDYNOWANE


1. Zalesianie nowych terenów, z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczo – krajobrazowych

		Lasy Państwowe, 


Lasy Prywatne, 


Podmioty prywatne

		Zadanie ciągłe

		Brak danych


kosztowych

		Środki Budżetowe, Fundusze 


pomocowe UE, 


NFOŚiGW



		

		2. Prowadzenie waloryzacji przyrodniczej obszarów leśnych

		Lasy Państwowe, ANR,


Podmioty prywatne

		Zadanie ciągłe

		Brak danych


kosztowych

		Środki Budżetowe, Fundusze 


pomocowe UE, 


NFOŚiGW



		

		3. Zwiększenie ilości i powierzchni zadrzewień na terenach rolniczych oraz rozszerzenie zakresu leśnej rekultywacji terenów zdegradowanych 

		Lasy Państwowe, Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe, 


Urząd Miejski


w Drezdenku

		Zadanie ciągłe

		Brak danych


kosztowych

		Środki Budżetowe, Fundusze 


pomocowe UE, 


NFOŚiGW



		

		4. Tworzenie spójnych kompleksów leśnych szczególnie w obszarze korytarzy ekologicznych i wododziałów




		Lasy Państwowe, Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe, 


Urząd Miejski


w Drezdenku

		Zadanie ciągłe

		Brak danych


kosztowych

		Środki Budżetowe, Fundusze 


pomocowe UE, 


NFOŚiGW



		

		5. Ochrona zieleni dolin rzecznych, terenów torfowiskowych i źródliskowych




		Lasy Państwowe, Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe, 


Urząd Miejski


w Drezdenku

		Zadanie ciągłe

		Brak danych


kosztowych

		Środki Budżetowe, Fundusze 


pomocowe UE, 


NFOŚiGW



		

		6. Stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (pożary, choroby, szkody przemysłowe)




		Lasy Państwowe, Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe, 


Urząd Miejski


w Drezdenku

		Zadanie ciągłe

		Brak danych


kosztowych

		Środki Budżetowe, Fundusze 


pomocowe UE, 


NFOŚiGW



		

		7. Zapewnienie lasom i zadrzewieniom właściwego znaczenia w planowaniu przestrzennym, w tym kształtowaniu granicy rolno-leśnej 


i ochronie krajobrazu




		Lasy Państwowe, Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe, 


Urząd Miejski


w Drezdenku

		Zadanie ciągłe

		Brak danych


kosztowych

		Środki Budżetowe, Fundusze 


pomocowe UE, 


NFOŚiGW



		

		8. Opracowanie i wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Polityki Leśnej Państwa




		Lasy Państwowe, Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe, 


Urząd Miejski


w Drezdenku

		Zadanie ciągłe

		Brak danych


kosztowych

		Środki Budżetowe, Fundusze 


pomocowe UE, 


NFOŚiGW



		CEL 8: EDUKACJA EKOLOGICZNA   



		Rozwój systemu edukacji ekologicznej 

		ZADANIA WŁASNE


1. Informowanie mieszkańców gminy o stanie środowiska w gminie 


i działań podejmowanych na rzecz jego ochrony 

		Urząd Miejski


w Drezdenku 

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych

		Budżet Gminy, 


Programy pomocowe UE



		

		ZADANIA KOORDYNOWANE


1. Prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej na terenach cennych przyrodniczo

		Lasy Państwowe, Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe, 


Urząd Miejski


w Drezdenku, Organizacje pozarządowe

		

		

		

		

		

		Brak danych kosztowych

		Środki Budżetowe, Fundusze 


pomocowe UE, 


NFOŚiGW



		

		2. Realizacja działań edukacyjnych na terenie gminy

		Lasy Państwowe, Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe, 


Urząd Miejski


w Drezdenku, Organizacje pozarządowe

		

		

		

		

		

		Brak danych kosztowych

		Środki Budżetowe, Fundusze 


pomocowe UE, 


NFOŚiGW



		

		3. Współpraca władz lokalnych ze szkołami, przedstawicielami środowiska naukowego, zakładami pracy i pozarządowymi organizacjami w celu wykorzystanie różnorodnych form edukacji ekologicznej.

		Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego 

		Zadanie ciągłe

		Brak danych kosztowych

		Środki własne jednostek realizujących, dotacje, środki pomocowe UE





VI. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACYJNO - INFORMACYJNEGO


Edukacja ekologiczna znalazła stosowną rangę zarówno w Konstytucji RP                 (art. 5 i 74) jak i sektorowych uregulowaniach prawnych, przede wszystkim w ustawach: Prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody i w ustawie o systemie oświaty.


Artykuł 4 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody mówi, iż „Obowiązkiem organów administracji publicznej, instytucji naukowych i oświatowych, a także publicznych środków masowego przekazu jest prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej                             i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody”.


Zasady uspołeczniania polityki ekologicznej przez stworzenie warunków do udziału obywateli, grup społecznych i organizacji w procesie kształtowania modelu zrównoważonego rozwoju znalazły się również w Polityce Ekologicznej Państwa.

Istotne znaczenie dla edukacji ekologicznej wynika również z podpisanych przez Polskę dokumentów międzynarodowych przede wszystkim Agendy 21. Ponadto wartość mają inne międzynarodowe konwencje, których Polska jest sygnatariuszem takie jak: Konwencja o ochronie różnorodności biologicznej, Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach ochrony środowiska. Umieszczanie zapisów dotyczących edukacji w międzynarodowych konwencjach i zapisach świadczy o dużej roli jaką promocja edukacji ekologicznej powinna pełnić w działaniach na rzecz ochrony środowiska.    


Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych                  na spotkaniu przedstawicieli Ministerstw ds. Środowiska oraz Edukacji w Wilnie 17-18 marca 2005 r. przyjęła Strategię EKG ONZ dotyczącą edukacji dla zrównoważonego rozwoju.


W wyniku realizacji ustaleń Agendy 21 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej            i Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, powstał w 2000r. dokument pn. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej (NSEE). Zostały w nim określone cele, z których do podstawowych należą miedzy innymi, upowszechnianie idei ekorozwoju we wszystkich sferach życia oraz wdrożenie edukacji ekologicznej jako edukacji interdyscyplinarnej.


Cele zawarte w Strategii Edukacji Ekologicznej i przełożone na konkretne zadania, ujęte zostały w Narodowym Programie Edukacji Ekologicznej. Należą do nich: 


· Rozpowszechnianie idei ekorozwoju we wszystkich sferach życia, uwzględniając również pracę i wypoczynek; czyli objęcie stałą edukacją ekologiczną wszystkich mieszkańców Rzeczpospolitej Polskiej,


· Wdrożenie edukacji ekologicznej jako przedmiotu interdyscyplinarnego                     na wszystkich stopniach edukacji formalnej i nieformalnej,


· Tworzenie wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów edukacji ekologicznej, stanowiących rozwinięcie Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej, uwzględniające propozycje wnoszone przez poszczególne podmioty realizujące projekty ekologiczne dla lokalnej społeczności,


· Promowanie dobrych doświadczeń z zakresu metodyki edukacji ekologicznej.

Na podstawie postanowień tego dokumentu powinna być realizowana edukacja ekologiczna na obszarach jednostek samorządowych.


6.1. Potrzeba edukacji ekologicznej


Edukacja środowiskowa (edukacja ekologiczna) jest koncepcją kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem „myśleć globalnie, działać lokalnie". Ważnym elementem jest łączenie wiedzy przyrodniczej z humanistyczną oraz działaniami praktycznymi. Obejmuje ona przedstawianie we wszystkich działaniach tematyki z zakresu ochrony i kształtowania środowiska. Musi docierać do wszystkich grup społecznych i wiekowych. W związku z tym ważne jest znalezienie odpowiednich środków przekazu tak, aby w najprostszy i najskuteczniejszy sposób przekazywać informację ekologiczną. 


Uwzględniając konieczne zróżnicowanie form i treści przekazu, można przyjąć  podział mieszkańców na cztery główne grupy, do których trafiać będą odpowiednio przygotowane formy edukacyjne:


· pracowników samorządowych powiatu i gmin (zarząd i pracownicy urzędów),


· dziennikarzy i nauczycieli,


· dzieci i młodzieży,


· dorosłych mieszkańców.


Należy równocześnie wyznaczyć cele i efekty, jakie ma przynieść prowadzona akcja edukacyjno-informacyjna. Są nimi przede wszystkim:


1. Ograniczenie zanieczyszczania wód – poprawa jakości wód;


2. Dające się zmierzyć ograniczenie masy odpadów wytwarzanych przez gospodarstwa domowe, a tym samym wydłużenie okresu wykorzystania składowiska odpadów,


3. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza,


4. Poprawa stanu zieleni (parki, lasy),


5. Powstanie trwałych grup mieszkańców współpracujących z samorządem lokalnym, podejmujących nowe wyzwania w zakresie edukacji ekologicznej,


6. Zwiększenie sprzyjającego nastawienia społeczności lokalnej do ochrony środowiska. 


6.2. Społeczne kampanie informacyjne


Działania edukacyjne powinny kłaść duży nacisk na realizację szerokich kampanii edukacyjnych, których celem byłoby propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. Realizacja takich zadań prowadzona właściwie powinna być z wykorzystaniem wszystkich lokalnie dostępnych form.


6.2.1. Media w kampanii informacyjnej


Media poprzez spore możliwości oddziaływania, spełniają ważną rolę                        w kształtowaniu świadomości proekologicznej. Prowadzona właściwa polityka medialna ma na celu dotarcie z treściami ekologicznymi głównie do osób dorosłych. 



W celu osiągnięcia pożądanych efektów prowadzona polityka medialna powinna być oparta w głównej mierze o media lokalne (prasa, radio), a także z racji znacznego wzrostu jego znaczenia - również o Internet.


Prasa lokalna


Współpracując z prasą władze samorządowe gminy dysponują specyficznymi formami edukowania społeczeństwa, m. in. poprzez:


· Ogłoszenie,


· Wkładka informacyjna do gazety. 


Wskazane jest także, aby na łamach lokalnej prasy utworzyć rubrykę (stronę) poświęconą szeroko rozumianej ochronie środowiska. Publikowane byłyby tam artykuły poświęcone poszczególnym zagadnieniom ochrony środowiska. Autorami mogą być zaproszeni specjaliści, przedstawiciele pozarządowych organizacji ekologicznych, przedstawiciele władz samorządowych itp. 


Lokalne rozgłośnie radiowe


Sposobami wykorzystania lokalnej rozgłośni radiowej o zasięgu regionalnym            w celu propagowania wybranych zagadnień ochrony środowiska może być:


· Wyprodukowanie przez agencję reklamową radiowego spotu informacyjnego,


· Zaproponowanie dziennikarzom przeprowadzenia w studio dyskusji z udziałem specjalistów i przedstawicieli władz gminy,


· Ankieta radiowa. Jest to metoda zdobywania informacji na temat wiedzy mieszkańców o problematyce, np. recyklingowej. 

Internet



Ważną inicjatywą służącą komunikacji społecznej i informowaniu mieszkańców         o podejmowanych przez władze samorządowe działaniach jest wykorzystanie możliwości, jakie daje Internet. 


· Strona WWW: Stworzenie strony internetowej, na której znalazłyby się wszystkie bieżące informacje dotyczące zakresu ochrony środowiska. 

· Poczta elektroniczna. Możemy wysyłać listy elektroniczne zawierające informacje np. na temat selektywnej zbiórki odpadów do tych mieszkańców gminy, którzy korzystają z Internetu. 


Współpraca z mediami ma na celu uzyskanie aktywnego poparcia mieszkańców dla realizowanych przez samorząd działań. Chodzi o taką profesjonalną działalność                 z zakresu public relations, której celem jest nie tylko przeforsowanie trudnych decyzji, lecz przede wszystkim promowanie postaw prospołecznych. Promocja zachowań proekologicznych oraz ogólnie ochrony środowiska za pośrednictwem mediów, odgrywa bardzo ważną rolę i jest jednym z podstawowych źródeł informacji. Dzięki pomocy mediów w trakcie realizacji programu możliwe będzie również przeprowadzenie rozmaitych akcji              i kampanii edukacyjnych.


6.2.2. Okresowe kampanie informacyjne

Do najpopularniejszych i stosunkowo łatwych do przeprowadzenia działań                   z zakresu kampanii informacyjnych należy zaliczyć akcję ulotkową, festyny, radiową otwartą debatę. 


Akcja ulotkowa



Akcja ulotkowa to najpopularniejsza forma przekazu treści ekologicznych.                  Z założenia ulotki (broszury informacyjne) trafiają bezpośrednio do adresatów, czyli mieszkańców. Bezpośrednie dostarczanie wybranej grupie daje większą gwarancję osiągnięcia zamierzonego celu. 


Ulotki powinny zawierać tylko najważniejsze elementy wprowadzanych działań – pełen zakres informacji powinien być przekazany za pośrednictwem innych form przekazu. Ulotki winny wyjaśniać i uzasadniać wprowadzane przedsięwzięcia, a także przedstawiać korzyści z nich płynące. 


Przekazywane treści powinny być zredagowane w sposób jasny i skrótowy (najlepiej hasłowo), a forma ulotki powinna być przejrzysta i czytelna. 

Festyny

Festyn ma być w założeniu imprezą rodzinną, na której spotykają się wszyscy mieszkańcy gminy. Oprócz typowej rozrywki w czasie trwania festynu mogą być przekazywane mieszkańcom także informacje ekologiczne. Mogą to być różnego rodzaju konkursy: sprawnościowe, wiedzy z danej dziedziny itp. Wskazane aby proponowane formy edukacji poprzez zabawę angażowały w nią dzieci i rodziców.


W trakcie trwania festynu można propagować treści z szeroko rozumianej ochrony środowiska:


· Wystawę zdrowej żywności połączona z degustacją;


· Wystawę sadzonek drzew, krzewów, kwiatów;


· Prezentację literatury ekologicznej i prac plastycznych związanych z ekologią, wykonanych przez młodzież.


Zagadnieniem, które powinno również znaleźć się w kręgu zainteresowań tematycznych kampanii edukacyjnej, jest promocja roweru jako środka transportu. Rower jako środek transportu powinien być promowany poprzez dwie funkcje komunikacyjne, które spełnia mianowicie: środka transportu, rekreacyjno-turystyczną.

Na promocję roweru jako środka transportu może składać się organizacja letnich festynów i rajdów rowerowych, połączonych z promocją agroturystyki. Wskazany jest udział rowerzystów w obchodach Dnia Ziemi i Dnia Bez Samochodu. 


Należy również przypuszczać, że realizacja założeń koncepcji budowy ponadlokalnych dróg rowerowych, które przebiegać będą przez teren gminy, wpłynie pozytywnie na zwiększenie ruchu rowerowego. 


   Wskazane jest, aby w rajdach i wycieczkach (przynajmniej w większych imprezach -  o charakterze festynów), ze względów promocyjnych udział brali także przedstawiciele władz samorządowych.

Gminna Debata 


Skuteczną formą przekazu spośród różnego rodzaju społecznych okresowych akcji informacyjnych w dziedzinie ochrony środowiska jest przeprowadzenie za pośrednictwem lokalnej rozgłośni radiowej tzw. Gminnej Debaty. 


Debata powinna być sformułowana na zasadzie dialogu władz samorządowych         z mieszkańcami. Celem debaty jest sprowokowanie dyskusji na tematy związane                 z ochroną środowiska na danym terenie. 


W przypadku podjęcia tej formy przekazu należy zaangażować w nią wszystkie lokalne media. Przed datą samej debaty powinna być rozpoczęta wcześniej kampania informacyjna. W prasie lokalnej, w Internecie lub na billboardach umieszczonych                na terenie gminy pojawiają się wtedy hasła – tematy publicznej dyskusji. Jednocześnie powinny zostać podane adresy i telefony redakcji współdziałających w przygotowaniu debaty, pod które mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi, dotyczące poruszanych tematów. Mogą nimi być m. in.:


· „czystość” – czy nasze gmina jest czysta?


· „ekologia” – jakie są odczucia mieszkańców, co do stanu środowiska w gminie?


· „rozwój-inwestycje” – jakie oczekiwania mają mieszkańcy wobec kierunków rozwoju gminy?


Równolegle z częścią informacyjną w lokalnej prasie winny ukazać się artykuły omawiające poruszane problemy. W trakcie samej debaty na żywo omawiane byłyby przy udziale zaproszonych gości zgłoszone przez mieszkańców uwagi do przedmiotowego problemu. 


Efektem przeprowadzonej debaty poza nagłośnieniem danego tematu powinny być także jakieś wymierne efekty, np. likwidacja dzikich wylewisk ścieków. W związku z tym wskazane jest po pewnym czasie (np. po pół roku) wrócenie do omawianego w czasie debaty problemu i przedstawienie mieszkańcom efektów podjętych działań. 


6.3. Realizacja edukacji ekologicznej w gminie


Działania edukacyjne na terenie Gminy Drezdenko prowadzone w zakresie edukacji ekologicznej obejmują dwa zasadnicze segmenty:


1) Edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, opartą na ścisłej współpracy z placówkami oświaty. Poza przekazywaniem treści ekologicznych w czasie godzin lekcyjnych stosowane są również inne formy przekazu. Realizuje się różnego typu konkursy ekologiczne, np. rywalizacje między klasami lub szkołami, wycieczki, np. na składowisko, do oczyszczalni ścieków. Na terenie placówek oświatowych działają także Szkolne Koła Ligi Ochrony Przyrody.


Urząd Miejski w Drezdenku realizuje edukację ekologiczną na terenie gminy poprzez współfinansowanie, wspólną organizację i pomoc merytoryczną w takich przedsięwzięciach, jak: 


· organizacja Dnia Ziemi, czy Światowego Dnia Ochrony Środowiska, 


· coroczna organizacja akcji Sprzątanie Świata przy współudziale placówek oświatowych i przedszkoli,


· prowadzenie programów autorskich, czy innowacji pedagogicznych w szkołach, 


· programy edukacyjne np. związane z gospodarowaniem odpadami lub innymi realizowanymi przez gminę przedsięwzięciami na rzecz środowiska, 


· konkursy związane z tematyką lokalnej gospodarki odpadowej,


· udostępnianie i popularyzacja informacji, w tym także materiałów drukowanych            na temat zagrożeń i prośrodowiskowych działań gminy celem wspólnej edukacji mieszkańców tego terenu, 


· prenumerata czasopism przyrodniczych i ekologicznych, 


· wzbogacanie bibliotek szkolnych w materiały dydaktyczne przydatne w realizacji zagadnień związanych z gospodarką odpadową, ekologią i ochroną środowiska, 


· wspieranie programów i ekologicznych przedsięwzięć szkół w niezbędne pomoce naukowe, wykorzystywane podczas realizacji tych działań. 

2) Edukację ekologiczną dorosłych członków społeczności lokalnych, realizowaną między innymi poprzez politykę medialną oraz prowadzenie okresowych akcji ekologicznych obejmujących wszystkich mieszkańców gminy np. sprzątanie świata, wystawy, konkursy, festyny.


VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA


7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji


Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska wiąże                  się z wysokimi nakładami inwestycyjnymi. Większość instytucji, które udzielają dotacji        lub korzystnie oprocentowanych kredytów na inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska (gospodarki odpadami) wymaga, żeby inwestycja osiągnęła odpowiednio duży efekt ekologiczny i objęła swym zasięgiem możliwie największą liczbę mieszkańców aglomeracji, gminy lub związku komunalnego. Dlatego w przypadku Gminy Drezdenko należy dążyć aby podejmowane działania obejmowały swym zasięgiem kilka gmin                         (np. międzygminne działania na rzecz ochrony środowiska, związkowy model gospodarki odpadami).


Wspólne działanie kilku gmin nie tylko ma wpływ na finansowanie inwestycji (obniży koszty, które będzie musiała ponieść pojedyncza gmina), ale również obniży koszty eksploatacyjne. Oznacza to, że przedsięwzięcie winno być realizowane wspólnie.


W zależności od przyjętego w danym przypadku rozwiązania wariantu organizacyjnego poszczególne miasta i gminy samodzielnie lub wspólnie finansować będą realizację konkretnych zadań. 


Środki na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska pochodzić mogą z następujących źródeł:


· własne środki gminy,


· dofinansowanie wojewódzkiego i narodowego funduszu ochrony środowiska                      i gospodarki wodnej,


· emisja obligacji komunalnych,


· fundusze strukturalne i celowe,


· kredyty bankowe na preferencyjnych warunkach (np. Bank Ochrony Środowiska),


· pozyskanie inwestora strategicznego, może nim być także inwestor zagraniczny.


Należy zaznaczyć, że wszystkie instytucje udzielające pomocy finansowej                w dziedzinie ochrony środowiska wymagają od inwestora nie tylko wypełnienia odpowiedniego formularza, ale również przedstawienia szeregu opracowań                        i dokumentacji planujących czy opisujących dane przedsięwzięcie. Są to :


· Plan zagospodarowania przestrzennego i Strategie rozwoju gminy,


· Program ochrony środowiska, Plan gospodarki odpadami, Koncepcje gospodarki wodno-ściekowej, Plan zalesiania itp.


· projekt budowlany i wykonawczy wraz ze źródłową dokumentacją ekonomiczną, finansową i przetargową,


· studium wykonalności (lub biznes plan w przypadku przedsięwzięć komercyjnych),


· wymagane przez prawo zezwolenia na realizację projektu.


7.1.1. Emisja obligacji komunalnych


Obligacje komunalne to dłużne papiery wartościowe stwierdzające zobowiązanie emitenta wobec nabywcy obligacji. Emisja obligacji jest sposobem gromadzenia środków finansowych. Daje ona emitentowi środki na rozwój, a kupującemu obligacje korzystne ulokowanie środków pieniężnych na określony czas. Istnieje możliwość emisji obligacji    na inwestycje służące ochronie środowiska. W przypadku podmiotów szczególnie uciążliwych dla otoczenia obligacje mogą być odpowiednio uatrakcyjnione zobowiązaniem do radykalnego ograniczenia tej uciążliwości. Podmiotowe obligację mogą być nabywane z budżetu samorządów, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kupowane przez inne podmioty, odczuwające ekologiczną uciążliwość emitenta. Obligacja jest wyrazem zobowiązań przedmiotu emitującego i jednocześnie praw nabywców obligacji do otrzymywania ich spłaty wraz z odsetkami i innych świadczeń o charakterze rzeczowym. Jest zatem zbliżona do transakcji kredytowej w banku.


Przez emisję obligacji realizuje się przepływ kapitału. Kredyt uzyskany w drodze emisji obligacji nie jest łatwy ani tani, gdyż zysk zamierzonego przedsięwzięcia musi być na tyle wysoki, aby pokrył związane z obligacją zobowiązania. Można przewidywać, że zainteresowanie obligacjami – dotąd znikome – będzie wzrastać w miarę wykształcenia się myślenia kategoriami majątkowymi (kapitałowymi).


7.1.2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Polskie miasta i gminy najczęściej korzystają z pomocy finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Jednym z priorytetów tego funduszu jest ochrona powierzchni ziemi. Fundusz przewiduje dofinansowanie (poprzez pożyczki) wdrażania projektów związanych z realizacją programów ochrony poszczególnych elementów środowiska w tym także gospodarki odpadami. Wniosek do NFOŚiGW składa się wg wzoru stosowanego w Funduszu. Maksymalnym udziałem pomocy funduszu w finansowaniu przedsięwzięcia jest pożyczka w wysokości 50% całości nakładów inwestycyjnych. Oprocentowanie tej pożyczki wynosi dla samorządów terytorialnych 0,3 % stopy redyskontowej. 


W NFOŚiGW istnieje możliwość umarzania pożyczek jeśli:


· zadanie zostało zrealizowane terminowo,


· osiągnięto założony efekt rzeczowy i ekologiczny,


· spłacono terminowo co najmniej 50 % udzielonej pożyczki wraz z oprocentowaniem.


Fundusz preferuje wnioski podmiotów, które zadeklarują przeznaczenie umorzonych kwot na inwestycje proekologiczne. Okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 5 lat.


7.1.3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska na poziomie lokalnym i regionalnym,                  a także ponadregionalnym. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że gwarantuje                         on stabilność finansową w realizacji przedsięwzięć ochrony środowiska, które                               są kapitałochłonne i wieloletnie. 


Wojewódzki Fundusz udziela pożyczek i dotacji a także może zlecać bankom udzielanie kredytów oraz dokonywać dopłat do kredytów preferencyjnych udzielanych przez banki ze środków własnych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Udzielana pożyczka nie może przekroczyć 50% kosztów rzeczywistych zadania a okres kredytowania nie może być dłuższy niż 10 lat. Pożyczka udzielona przez Wojewódzki Fundusz jednostkom samorządu terytorialnego, może być częściowo umorzona, przy czym jednymi z warunków jest spłacenie w terminach określonych w umowie co najmniej 70 % udzielonej pożyczki wraz z oprocentowaniem oraz oświadczenie wnioskodawcy                 o przeznaczeniu środków finansowych, uzyskanych w wyniku umorzenia na inne zadanie realizowane w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Fundusz udziela dotacji na działania nieinwestycyjne, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 50 % kosztów rzeczywistych zadania.


7.1.4. Fundusze Unii Europejskiej


W maju 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej,  dzięki temu może ubiegać się o dofinansowanie inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska z funduszy spójności oraz z funduszy strukturalnych. 


7.1.4.1. Fundusze strukturalne 


Fundusze strukturalne są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. W ten sposób wpływa się na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej Unii. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE. Polityka Strukturalna                 i Fundusze mają pomóc władzom centralnym i regionalnym słabiej rozwiniętych regionów w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów gospodarczych. 


W latach 2007-2013, w wyniku reformy polityki spójności, liczba Funduszy strukturalnych została ograniczona do dwóch: Europejski Fundusz Społeczny oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Do głównego nurtu programowania został włączony również Fundusz Spójności, który w latach 2007-2013 będzie podlegał podobnym zasadom, jak Fundusze strukturalne. Fundusz Spójności jest instrumentem finansowym UE, nienależącym do Funduszy strukturalnych i wdrażany jest na poziomie wybranych państw a nie regionów. Jego celem jest ułatwienie integracji słabiej rozwiniętych krajów poprzez budowę sieci transportowych oraz obiektów ochrony środowiska o znaczeniu ponadregionalnym.


7.1.4.2. Programy pomocowe – operacyjne


Programy pomocowe (tzw. programy operacyjne stanowią narzędzia realizacji Narodowej Strategii Spójności. Dokumentem określającym kierunki i wysokość wsparcia finansowego ze strony Funduszy na realizację zamierzeń rozwojowych w Polsce w latach                2007-2013 jest Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia). Narodowa Strategia Spójności (NSS) to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w Polsce w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13. Łączna suma środków zaangażowanych w realizację NSS w latach 2007-2013 wyniesie około 85,6 mld euro,      z czego 67,3 mld euro będzie pochodziło z budżetu UE. 

Narodowa Strategia Spójności  będzie realizowana za pomocą następujących programów operacyjnych:

1. Program Infrastruktura i Środowisko – 27,9 mld euro,


2. Program Kapitał Ludzki – 9,7 mld euro,


3. Program Innowacyjna Gospodarka – 8,3 mld euro,


4. Program Rozwój Polski Wschodniej – 2,3 mld euro,


5. Program Pomoc Techniczna – 0,5 mld euro,


6. Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 0,7 mld euro,


7. 16 regionalnych programów – 16,6 mld euro.


PROGRAM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO


Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. W ramach programu realizowanych będą następujące priorytety z zakresu ochrony środowiska:


1. Gospodarka wodno-ściekowa, 


2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,


3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, 


4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska,


5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, 


6. Transport przyjazny środowisku, 


7. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, 


8. Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,


9. Pomoc techniczna - Fundusz Spójności.


PROGRAM KAPITAŁ LUDZKI


Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program koncentruje wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej                 i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

PROGRAM INNOWACYJNA GOSPODARKA


Program ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Interwencja          w ramach tego programu obejmuje zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi  o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw. 


PROGRAM POMOC TECHNICZNA


Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 jest pierwszym polskim programem operacyjnym na lata 2007-2013 zatwierdzonym przez Komisję Europejską. Program stanowi jeden z elementów systemu realizacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013. Celem nadrzędnym Programu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji NSRO. Zostanie on osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, mających za zadanie możliwie skuteczną neutralizację słabych stron i zagrożeń, przy jednoczesnym jak najefektywniejszym wykorzystaniu mocnych stron oraz istniejących szans.

PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ 


Europejska Współpraca Terytorialna stanowi trzeci cel polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2007 –2013. Stanowi ona kontynuację Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III z okresu 2000-2006. Ma ona służyć promocji, wspieraniu oraz realizacji wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym na terytorium całej UE. 


W okresie 2007-2013 wdrażana będzie za pomocą trzech typów programów operacyjnych:


· współpracy transgranicznej, której celem jest rozwijanie wspólnych inicjatyw lokalnych i regionalnych, dawne programy INTERREG IIIA;


· współpracy transnarodowej, ukierunkowanej na  integrację terytorialną Unii Europejskiej poprzez wspieranie dostępności, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, innowacyjność i ochronę środowiska naturalnego,  dawne programy INTERREG IIIB;


· współpracy międzyregionalnej (INTERREG IVC), umożliwiającej wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie m.in. wspierania innowacyjności  mi gospodarki opartej na wiedzy oraz ochrony środowiska, dawny program INTERREG IIIC.


16 REGIONALNYCH PROGRAMÓW


Każde polskie województwo posiada własny regionalny program rozwoju (tzw. regionalny program operacyjny), w ramach którego o dotacje Unii Europejskiej mogą ubiegać się podmioty z danego województwa. Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa lubuskiego na lata 2007-2013 ma na celu wsparcie rozwoju województwa, zmierzającego do zwiększenia jego konkurencyjności, spójności gospodarczej, terytorialnej, społecznej i wzrostu poziomu życia mieszkańców.   


PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 


Podstawą realizacji założeń strategicznych programu, opasanych w Krajowym Planie Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, są działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków krajowych przeznaczonych            na ten cel w ustawie budżetowej. Dysponentem środków na terenie Polski jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 


FUNDUSZ LIFE+

Fundusz LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja               i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony przyrody.


LIFE+ składa się z trzech komponentów, w ramach których współfinansowane są projekty w zakresie:


· wdrażania dyrektywy Ptasiej i dyrektywy Siedliskowej, w tym ochrony priorytetowych siedlisk i gatunków,


· ochrony środowiska, zapobiegania zmianom klimatycznym, innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie ochrony zdrowia i polepszania jakości życia oraz wdrażania polityki zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych                    i gospodarki odpadami,


· działań informacyjnych i komunikacyjnych, kampanii na rzecz zwiększania świadomości ekologicznej w społeczeństwie, w tym kampanie na temat zapobiegania pożarom lasów oraz wymiany najlepszych doświadczeń i praktyk.


PODMIOTY UDZIALEJĄCE INNEJ POMOCY


1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy finansowej producentom rolnym w zakresie ochrony środowiska przez przyznawanie płatności bezpośrednich udzielanych do upraw roślin energetycznych - plantacji wierzby lub róży bezkolcowej wykorzystywanych na cele energetyczne oraz przez przyznawanie kredytów na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa – agroturystyka                   w gospodarstwach rolnych.


2. Fundacja „Fundusz Współpracy” jest administratorem tzw. Counterpart Funds (CPF). Są to środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, pochodzące z odsprzedaży pomocy rzeczowej dla Polski, głównie fundusze złotowe Komisji Europejskiej, przekazywane na mocy kolejnych umów, a także środki przekazane rządowi RP na mocy porozumień i umów bilateralnych ze Szwajcarią, Włochami, Japonią, Australią, Austrią i USA. Fundusze te przeznaczone zostały na granty dla organizacji i instytucji, wspierające, w zależności od woli donatora, różne dziedziny, w tym ochronę środowiska. 

3. Inicjatywa JASPERS to wsparcie dla projektów w europejskich regionach. Celem inicjatywy JASPERS jest wsparcie przygotowania dużych projektów inwestycyjnych, przyspieszenie przygotowania projektów umożliwiających wykorzystanie środków unijnych przyznanych Polsce, polepszenie jakości wniosków o dofinansowanie zatwierdzanych przez Komisję Europejską. Inicjatywa JASPERS dotyczy wsparcia dużych projektów od 25 mln euro w sektorze środowiska, które kwalifikują się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności. Wsparcie nie ma charakteru finansowego, ale doradczy. Przedmiotem wsparcia JASPERS jest pomoc techniczna w przygotowaniu dużych projektów inwestycyjnych. 


4. INTERACT II  jest programem wsparcia technicznego, który ma na celu ulepszenie zarządzania i wdrażania programów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Budżet tego programu na lata 2007-2013 wynosi         34 033 512 euro, w tym wkład Polski - 449 376 euro. Misją INTERACT II jest wspieranie Europejskiej Współpracy Terytorialnej, współfinansowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w okresie programowania                   2007 – 2013 w zapewnianiu usług dla grup docelowych. Usługi te mają na celu: zabezpieczanie i zwiększanie wydajności i efektywności programów i projektów Współpracy Terytorialnej, odnoszących się do konkretnych obszarów geograficznych lub dziedzin tematycznych oraz dążenie do poprawy jakości                i know-how w wymianie transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej w Państwach Członkowskich UE i krajach stowarzyszonych Norwegii i Szwajcarii. 

5. Fundacja na rzecz Rozwoju Wsi Polskiej „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja. Zakres działania fundacji obejmuje dofinansowanie inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej obszarów wiejskich oraz rozwój szeroko rozumianej pozarolniczej małej i średniej przedsiębiorczości na terenach wiejskich. W szczególności do celów statutowych Fundacji należy działanie na rzecz: rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej obszarów wiejskich (budowa i modernizacja dróg publicznych, zbiorowe zaopatrzenie wsi         w wodę, ochronę środowiska na wsi), szeroko rozumianej pozarolniczej małej            i średniej przedsiębiorczości na terenach wiejskich, rozwoju i produkcji biopaliwa         i bioetanolu oraz energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych pochodzenia rolniczego (produkty rolnicze i biomasa), rozwoju kultury oraz zachowania i wykorzystania lokalnego potencjału rozwojowego w postaci dziedzictwa kulturowego i historycznego terenów wiejskich, dla wspomagania lokalnej aktywności społeczno-zawodowej, promocji integracji społecznej, zwiększenia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej terenów wiejskich, tworzenia miejsc pracy. Fundacja udziela pomocy finansowej w formie dotacji i kredytów. Pomoc mogą uzyskać zarówno jednostki samorządu terytorialnego jak i rolnicy oraz podmioty gospodarcze.

6. Fundacja Wspomaganie Wsi udzielała dotacji i preferencyjnych kredytów na budowę wodociągów i kanalizacji na terenach wiejskich oraz organizuje szkolenia dla mieszkańców wsi w zakresie prowadzenia małej przedsiębiorczości, agroturystyki, ochrony środowiska, podstaw demokracji lokalnej i budowania świadomości obywatelskiej. W zakresie ochrony środowiska, fundacja wspiera rozwój małej retencji wodnej udzielając preferencyjnych kredytów na rekonstrukcję małych elektrowni wodnych na terenach nizinnych, elektrowni wiatrowych oraz na zainstalowanie kolektorów słonecznych.

7.1.5. Bank Ochrony Środowiska

Bank Ochrony Środowiska udziela kredytów ze środków własnych oraz środków NFOŚiGW i WFOŚiGW z przeznaczeniem na inwestycje służące likwidacji degradacji i ochronie środowiska. 


Na bazie wieloletniego doświadczenia Bank realizuje zadania związane z jego proekologiczną misją, współpracuje z organizacjami zajmującymi się finansowaniem ochrony środowiska tj. Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacją Polska Wieś 2000 im. M. Rataja, Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej oraz innymi funduszami pomocowymi.


Bank udziela na cele proekologiczne następujących instrumentów:


· Kredyt na zakup lub montaż wyrobów służących ochronie środowiska,


· Kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjne na terenach wiejskich w zakresie agroturystyki,


· Kredyty na przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji,


· Kredyty dla firm realizujących inwestycje w formule "Trzeciej strony",

· Kredyty na zbiorowe zaopatrzenie w wodę wsi i miast do 20 tys. mieszkańców.


· Kredyty ze środków BOŚ z dopłatami WFOŚ i GW w Poznaniu                                 do oprocentowania. 


Organizacja niepublicznych emisji Obligacji Komunalnych


Potencjalnymi Emitentami mogą być jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa), związki tych jednostek oraz Miasto Stołeczne Warszawa. 


Warunkami zorganizowania przez BOŚ emisji obligacji są:


· uzyskanie pozytywnej opinii Banku o zdolności kredytowej Emitenta, 


· wymagane dokumenty, zaświadczenia i zezwolenia: wniosek o organizację emisji Obligacji Komunalnych, Uchwała Rady Gminy (Powiatu) o emisji Obligacji Komunalnych, pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o ww. Uchwale, prognoza budżetu na czas trwania emisji,


· przedmiot finansowania: inwestycje jednostek samorządu terytorialnego,


· waluta: PLN,


· kwota finansowania: zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych i Prawa Bankowego,


· okres finansowania: brak ograniczeń,


· warunki spłaty: jednorazowe spłaty każdej serii Obligacji, odsetki płatne                    po zakończeniu kolejnych okresów odsetkowych,


· wymagane zabezpieczenia: zgodnie z Ustawą o obligacjach.


Bank prowadzi pełną obsługę emisji Obligacji Komunalnych, w tym:


· przygotowanie programu emisji Obligacji Komunalnych,


· gwarantowanie dojścia emisji do skutku,


· obsługę wykupu obligacji i wypłaty odsetek,


· prowadzenie depozytu obligacji,


· obsługę transakcji na rynku wtórnym.


Koszty emisji: prowizja za zorganizowanie emisji Obligacji, prowizja za uplasowanie emisji, prowizja za objęcie Obligacji przez bank z tytułu gwarancji zamknięcia emisji. Prowizje, w każdym przypadku ustalane są indywidualnie. Oprocentowanie: ustalane jest na podstawie przeprowadzanych przez Bank analiz finansowych i oceny ryzyka Emitenta w wysokości: oprocentowanie bonów skarbowych + marża. 


Korzyści: relatywnie niskie koszty pozyskania środków, krótki czas potrzebny na pozyskanie środków, promocja Emitenta na rynku kapitałowym, elastyczność programu emisyjnego.

7.2. Zarządzanie aktualizacją Programu Ochrony Środowiska


Warunkiem realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska jest ustalenie systemu zarządzania tym dokumentem. Zarządzanie Aktualizacją Programu odbywa          się z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, w oparciu o instrumenty zarządzania zgodne z kompetencjami i obowiązkami podmiotów zarządzających. 


W odniesieniu do aktualizacji gminnego Programu Ochrony Środowiska jednostką, na której będą spoczywały główne zadania zarządzania tym programem będzie             Urząd Miejski w Drezdenku, jednak całościowe zarządzanie środowiskiem w gminie będzie odbywać się na kilku szczeblach. Oprócz szczebla gminnego są jeszcze szczeble powiatowy i wojewódzki obejmujące działania podejmowane w skali województwa                   i powiatu, a także szczeble jednostek organizacyjnych, obejmujących działania podejmowane przez podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska. Na każdą z tych jednostek nałożone są różne (czasami zbieżne) obowiązki.

Na trochę innych zasadach odbywa się zarządzanie w stosunku do podmiotów gospodarczych korzystających ze środowiska. Kierują się one głównie rachunkiem (efektami) ekonomicznym i zasadami konkurencji rynkowej choć od jakiegoś czasu uwzględniają one także głos opinii społecznej. Na tym szczeblu zarządzane środowiskiem odbywa się przez:


· dotrzymywanie wymagań stawianych przez przepisy prawa,

· porządkowanie technologii i reżimów obsługi urządzeń,

· modernizacje stosowanych technologii,

· eliminowanie technologii uciążliwych dla środowiska,

· instalowanie urządzeń ochrony środowiska,

· stałą kontrole zanieczyszczeń.


Instytucje działające w ramach administracji a odpowiedzialne za wykonanie           i egzekwowanie prawa mają głównie na celu zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez:


· racjonalne planowanie przestrzenne,

· kontrolowanie gospodarczego korzystania ze środowiska,

· porządkowanie działalności związanej z gospodarczym korzystaniem                        ze środowiska,

· instalowanie urządzeń ochrony środowiska.


Instrumenty służące do zarządzania programem ochrony środowiska wynikają           z obowiązujących aktów pranych (np. Prawo ochrony środowiska, o zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie przyrody, o odpadach itp.) i można je podzielić na instrumenty prawne, finansowe, społeczne oraz strukturalne.


7.2.1. Instrumenty prawne


Do instrumentów prawnych zaliczamy:


· pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, w tym pozwolenia zintegrowane,


· decyzje zatwierdzające plany gospodarki odpadami,


· koncesje geologiczne wydawane na rozpoznanie i eksploatacje surowców mineralnych,


· raporty oddziaływania na środowisko planowanych czy istniejących inwestycji,


· uchwały zatwierdzające plany zagospodarowania przestrzennego,


· decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.


Szczególnym instrumentem prawnym jest od niedawna monitoring czyli kontrola jakości stanu środowiska. Prowadzony on jest zarówno jako badania jakości środowiska jak też w odniesieniu do ilości zasobów środowiska. Obecnie, wprowadzenie badań monitoringowych jako obowiązujących przez zapisy w niektórych aktach prawnych czynią je instrumentem o znaczeniu prawym.


7.2.2. Instrumenty finansowe


Do instrumentów finansowych zaliczamy:


· opłaty za korzystanie ze środowiska – za emisje zanieczyszczeń do powietrza,        za pobór wody powierzchniowej i podziemnej, za odprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, za składowanie odpadów, za powierzchnie, z której odprowadzane            są ścieki,


· administracyjne kary pieniężne,


· odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna,


· kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska.


7.2.3. Instrumenty społeczne


Współdziałanie to jeden z najważniejszych instrumentów społecznych pomagający               w dobrym zarządzaniu ochroną środowiska na terenie Gminy. Uzgodnienia i usprawnienia instytucjonalne są ważnym elementem skutecznego zarządzania opartego o zasady zrównoważonego rozwoju. Można je podzielić na:


1. Narzędzia dla usprawnienia współpracy i budowania partnerstwa tzw. „uczenie               się poprzez działanie”. Można w nich wyróżnić dwie kategorie dotyczące:

· działań samorządów (dokształcanie profesjonalne i system szkoleń, interdyscyplinarny model pracy, współpraca i partnerstwo w systemach sieciowych),


· powiązań między władzami samorządowymi a społeczeństwem (udział społeczeństwa w zarządzaniu poprzez system konsultacji i debat publicznych, wprowadzenie mechanizmów, tzw. budowania świadomości – kampanie edukacyjne).


2. Narzędzia dla formułowania, integrowania i wdrożenia polityk środowiskowych

· środowiskowe porozumienia, karty, deklaracje, statuty,


· strategie i plany działań,


· systemy zarządzania środowiskiem,


· ocena wpływu na środowisko,


· ocena strategii środowiskowych.

3. Narzędzia włączające mechanizmy rynkowe w realizacje zrównoważonego rozwoju:

· opłaty, podatki, grzywny (na rzecz środowiska);

· regulacje cenowe;

· regulacje użytkowania, oceny inwestycji;

· środowiskowe zalecenia dla budżetowania;

· kryteria środowiskowe w procedurach przetargowych.

4. Narzędzia dla pomiaru, oceny i monitorowania skutków zrównoważonego rozwoju

· wskaźniki równowagi środowiskowej,


· ustalenie wyraźnych celów operacyjnych;

· monitorowanie skuteczności procesów zarządzania.


Kolejnym bardzo istotnym elementem instrumentów społecznych jest edukacja ekologiczna. Pod tym pojęciem należy rozumieć różnorodne działania, które zmierzają        do kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz przyjaznych                      dla środowiska nawyków. Podstawą jest tu rzetelne i ciągłe przekazywanie wiedzy              na temat ochrony środowiska oraz komunikowanie się władz samorządów lokalnych                ze społeczeństwem na drodze podejmowanych działań inwestycyjnych. 


Ważna dla ochrony środowiska jest również współpraca pomiędzy powiatowymi         i gminnymi służbami ochrony środowiska, instytucjami naukowymi, organizacjami społecznymi oraz podmiotami gospodarczymi. Powinny to być relacje partnerskie które będą prowadziły do wspólnej realizacji poszczególnych przedsięwzięć. I tak pozarządowe organizacje ekologiczne mogą zajmować się zarówno działaniami planistycznymi             (np. przygotowywać plany ochrony rezerwatów i parków narodowych, opracowywać operaty ochrony przyrody dla nadleśnictw), prowadzić konstruktywne (i jak najbardziej fachowe) programy ochrony różnych gatunków czy typów siedlisk, realizować prośrodowiskowe inwestycje (np. związane z alternatywnymi źródłami energii),                   itp. Tradycyjną rolą organizacji jest też prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska i monitoringu.


Niezbędne jest aby prowadzona komunikacja społeczna objęła swym zasięgiem wszystkie grupy społeczeństwa. Bardzo ważną sprawą jest właściwe, rzetelne                        i odpowiednio wcześniejsze informowanie tych mieszkańców, których planowane inwestycje będą dotyczyły w sposób bezpośredni (np. mieszkańców przez tereny, których posesji będzie przebiegać wodociąg). Nie może mieć miejsca sytuacja, że o planowanych zamierzeniach dowiadują się oni z „innych” źródeł np. prasy. W takim przypadku wielokrotnie zajmą oni postawę negatywną (czasami nawet wrogą) w stosunku do planowanej inwestycji. Jak uczy doświadczenie wydłuża to lub nawet czasami uniemożliwia realizacje planowanych celów. 


Należy jednak pamiętać, że głównym celem prowadzonej edukacji ekologicznej będzie zmiana postaw (nawyków) społeczeństwa w odniesieniu do poszczególnych dziedzin życia tak aby były one zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Z uwagi     na specyfikę tego zagadnienia trzeba mieć świadomość, że będzie to proces wieloletni,    co nie oznacza, że nie należy go prowadzić.


Działania edukacyjne powinny być realizowane w różnych dziedzinach, różnych formach oraz na różnych poziomach, począwszy od szkół wszystkich stopni                             a skończywszy na tematycznych szkoleniach adresowanych do poszczególnych grup zawodowych i organizacji.

W szczególności szkolenia ekologiczne powinny być organizowane dla:

· pracowników administracji,

· samorządów mieszkańców,

· nauczycieli szkół wszystkich szczebli,

· Dziennikarzy,

· dyrekcji i kadry zakładów produkcyjnych.


Edukacja i informacja z komunikacją są ze sobą ściśle powiązane, bowiem dobra        i właściwa informacja potęguje proces edukacji.


7.2.4. Instrumenty strukturalne 


Do instrumentów strukturalnych należą wszelkie programy strategiczne                     np. strategie rozwoju wraz z programami sektorowymi a także program ochrony środowiska i to one wytyczają główne tendencje i kierunki działań w ramach rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska. Nadrzędnym dokumentem powinna być strategia rozwoju powiatu. Dokument ten jest bazą dla opracowania programów sektorowych np. dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, przemysłu, ochrony zdrowia, turystyki, ochrony środowiska itp. 


W programach tych powinny być uwzględnione z jednej strony kierunki rozwoju poszczególnych dziedzin gospodarki i ich konsekwencje dla środowiska, a z drugiej wytyczono pewne ramy tego rozwoju, warunkowane troską o stan środowiska.


Oznacza to, że ochrona środowiska na terenie powiatu wymaga podejmowania pewnych działań w określonych dziedzinach gospodarki jak i codziennego życia jego mieszkańców.


7.3. Monitorowanie Programu Ochrony Środowiska 


7.3.1. Zasady monitoringu


W procesie wdrażania Programu ważna jest kontrola przebiegu tego procesu        oraz ocena stopnia realizacji zadań w nim wyznaczonych z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów. Z tego względu ważne jest wyznaczenie systemu monitorowania,            na podstawie którego będzie możliwe dokonanie oceny procesu wdrażania, jak i również będą mogły być dokonane ewentualne modyfikacje Programu. Monitoring powinien być sprawowany w następujących zakresach:


· monitoring środowiska,

· monitoring programu,

· monitoring odczuć społecznych.


Monitoring środowiska – system kontroli środowiska, jest narzędziem wspomagającym prawne, finansowe i społeczne instrumenty zarządzania środowiskiem. Dostarcza informacji o efektach wszystkich działań na rzecz ochrony środowiska i może być traktowany jako podstawa do oceny całej polityki ochrony środowiska. Jest jednym              z najważniejszych kryteriów, na podstawie których tworzona jest nowa polityka. Mierniki efektów ekologicznych są w znacznym stopniu dostępne jako wielkości mierzone                w ramach istniejących systemów kontroli i monitoringu. Pomiary poziomów emisji i imisji, zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, są wykonywane w ramach działalności np. WIOŚ, RZGW, IMGW, a przyrost obszarów aktywnych przyrodniczo (lasów, łąk, terenów parkowych, użytków ekologicznych) znany jest instytucjom takim jak np. Urzędy Gmin, RDLP.

Monitoring programu – najważniejszym wskaźnikiem jest monitorowanie realizacji poszczególnych zadań. Rada Miejska w Drezdenku będzie oceniała co dwa lata stopień wdrożenia Programu, natomiast na bieżąco będzie kontrolowany postęp w zakresie wykonania przedsięwzięć zdefiniowanych w programie. W 2012 roku nastąpi ocena realizacji przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2011 - 2018. Wyniki oceny będą stanowiły wkład dla listy przedsięwzięć, obejmujących okres 2011 - 2012. Ten cykl będzie się powtarzał co każde dwa lata, co zapewni ciągły nadzór nad wykonaniem Programu. W przypadku nie osiągnięcia zaplanowanych zamierzeń należy dokonać analizy sytuacji i poznać jej przyczyny. Powodem mogą być np. brak czasu, pieniędzy, zasobów ludzkich lub też zmiana kolejności przewidzianych w programie zadań priorytetowych.


W cyklach czteroletnich będzie oceniany stopień realizacji celów ekologicznych (określonych w tym dokumencie dla okresu do 2018 roku). Ocena ta będzie bazą               do ewentualnej korekty celów i strategii ich realizacji. Taka procedura pozwoli                     na spełnienie wymagań zapisanych w ustawie Prawo ochrony środowiska, a dotyczących okresu na jaki jest przyjmowany program ochrony środowiska i systemu raportowania          o stanie realizacji programu ochrony środowiska. 


· Ocena postępów we wdrażaniu programu ochrony środowiska, w tym przygotowanie raportu - co dwa lata,


· Aktualizacja listy przedsięwzięć - co dwa lata,


· Aktualizacja polityki ochrony środowiska, tj. celów ekologicznych i kierunków działań - co cztery lata.


Harmonogram monitoringu realizacji aktualizacji  Programu Ochrony Środowiska          dla Gminy Drezdenko przedstawiony jest w poniższej tabeli. 


Tabela 44. Monitoring realizacji aktualizacji Programu Ochrony Środowiska


		Monitoring




		2011

		2012

		2013

		2014

		Itd.



		Monitoring stanu środowiska

		

		

		

		

		



		Mierniki efektywności Programu

		

		

		

		

		



		Ocena realizacji listy przedsięwzięć

		

		

		

		

		



		Raporty z realizacji Programu

		

		

		

		

		



		Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska

		

		

		

		

		





Wyjaśnienie: obszar zaznaczony na czarno określa czas realizacji monitoringu


Monitoring odczuć społecznych – jest on sprawowany na podstawie badań opinii społecznej i specjalistycznych opracowań służących jakościowej ocenie udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska, a także ocenie odbioru przez społeczeństwo efektów Programu, między innymi przez ilość i jakość interwencji zgłaszanych do powiatowych władz środowiskowych.


7.3.2. Monitorowanie założonych efektów ekologicznych


W ocenie postępu wdrażania aktualizacji Programu Ochrony Środowiska oraz jego faktycznego wpływu na środowisko pomocna jest analiza i monitorowanie założonych efektów ekologicznych. Powinno być ono realizowane przy pomocy wskaźników (mierników) stanu środowiska i zmian presji na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości społecznej.


W tabeli 45 zaproponowano najistotniejsze wskaźniki, przyjmując, że lista ta nie jest wyczerpująca i powinna być modyfikowana. Jednocześnie zaznacza się, iż działania zawarte w tabeli są przykładowe i nie stanowią sztywnych założeń jakimi należy kierować się przy monitorowaniu realizacji POŚ. Lista ta została oparta na dokonanej w rozdziale IV, analizie wskaźnikowej stanu środowiska gminy.


Obok wskaźników zamieszczonych w tabeli wskazano również źródło informacji,         z którego mogą być czerpane. Pomiary poziomów emisji i imisji, zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, są wykonywane w ramach działalności np. WIOŚ., RZGW, IMGW, a przyrost obszarów aktywnych przyrodniczo (lasów, łąk, terenów parkowych, użytków ekologicznych) znany jest instytucjom takim jak np. Urząd Miejski, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska czy RLDP. 


Tabela 45. Wskaźniki monitoringowe efektywności Programu Ochrony Środowiska


		Wskaźniki

		Jednostka miary

		Lata

		Źródło informacji o wskaźnikach



		

		

		2011

		2012

		2013

		2014

		



		Cel 1. OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH



		Jakość cieków  wodnych, udział wód pozaklasowych (wg oceny ogólnej)

		% udziału w ogólnej ilości punktów pomiarowych


(na terenie gminy)

		

		

		

		

		WIOŚ



		Jakość wód podziemnych, udział wód o bardzo dobrej i dobrej jakości (klasa Ia i Ib)

		% udziału w ogólnej ilości punktów monitoringu


(na terenie gminy)

		

		

		

		

		WIOŚ



		Ilość zużytej wody/1 mieszkańca na rok

		m3/osoba

		

		

		

		

		Urząd Statystyczny



		Udział ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków

		% ogółu ludności

		

		

		

		

		Urząd Statystyczny



		100% długości wałów przeciwpowodziowych ma właściwy stan techniczny

		% w stosunku do całego rozmiaru ewidencyjnego długości wałów

		

		

		

		

		Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych



		Cel 2. POPRAWA JAKOSCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO



		Wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych do powietrza z zakładów


objętych sprawozdawczością GUS

		Mg

		

		

		

		

		WIOŚ,


Urząd Statystyczny



		Wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych do powietrza z zakładów


objętych sprawozdawczością GUS (bez CO2)

		Mg

		

		

		

		

		WIOŚ,


Urząd Statystyczny



		Cel 3. POPRAWA KLIMATU AKUSTYCZNEGO 



		Zmniejszenie liczby zakładów emitujących hałas o wielkościach ponadnormatywnych

		przypadki przekroczeń norm krajowych stwierdzonych w trakcie kontroli WIOŚ

		

		

		

		

		WIOŚ



		Cel 4. OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM



		Budowa i modernizacja sieci 

na terenie Gminy

		km

		

		

		

		

		UM Drezdenko,


Gestor sieci



		Zmniejszenie ilości terenów na których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych pól elektromagnetycznych

		przypadki przekroczeń norm krajowych stwierdzonych w trakcie kontroli WIOŚ

		

		

		

		

		WIOŚ



		Cel 5. OCHRONA GLEB I ZŁÓŻ KOPALIN



		Powierzchnia terenów zrekultywowanych

		ha

		

		

		

		

		UM Drezdenko,


Starostwo Powiatowe



		Cel 6. OCHRONA PRZED NADZWYCZAJNYMI ZAGROŻENIAMI 



		Ilość poważnych awarii na terenie gminy

		szt.

		

		

		

		

		GIOŚ



		Cel 7. OCHRONA WALORÓW PRZYRODNICZYCH 



		% powierzchni gminy objęty prawną ochroną przyrody

		%

		

		

		

		

		Urząd Wojewódzki



		Obszar Chronionego Krajobrazu

		ha

		

		

		

		

		Urząd Wojewódzki



		Liczba rezerwatów

		szt.

		

		

		

		

		Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska



		Liczba pomników przyrody

		szt.

		

		

		

		

		Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska



		Liczba użytków ekologicznych

		szt.

		

		

		

		

		Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska



		Liczba Parków Krajobrazowych




		szt.

		

		

		

		

		Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska



		Użytki leśne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione

		% powierzchni gminy

		

		

		

		

		RDLP,


Urząd Statystyczny



		Cel 8. EDUKACJA EKOLOGICZNA



		Ilość zrealizowanych szkoleń związanych z ochroną środowiska

		szt.

		

		

		

		

		UM Drezdenko



		Ilość akcji przeprowadzonych akcji edukacyjnych

		szt.

		

		

		

		

		UM Drezdenko



		Ilość zielonych szkół

		szt.

		

		

		

		

		UM Drezdenko





Źródło: Opracowanie własne

VIII. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM


Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko została wykonana zgodnie z ustawowymi wymogami (ustawa Prawo ochrony środowiska –               art. 17). Przy tworzeniu ww. opracowania kierowano się także wskazaniami Ministerstwa Środowiska w tym zakresie (m. in. Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu lokalnym i regionalnym).


W aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dokonano charakterystyki zasobów     i składników środowiska przyrodniczego terenu gminy w zakresie takich elementów środowiska jak: rzeźba terenu, litologia, wody podziemne i powierzchniowe, gleby             oraz flora i fauna. Na podstawie szczegółowej analizy scharakteryzowanych elementów środowiska sporządzono ocenę zagrożeń i tendencji przeobrażeń środowiska przyrodniczego. Wskazano również źródła i przyczyny zachodzących przeobrażeń.


Stan poszczególnych elementów środowiska na terenie gminy oceniono jako dobry.  Największe zagrożenia, a tym samym zanieczyszczenia, dotyczą stanu:


· wód powierzchniowych – spowodowane jest to w dużej mierze nieuregulowaną gospodarką wodno-ściekową (nielegalne odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych, niedostateczna rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej),


· powietrza atmosferycznego - związane jest to głównie z emisją komunikacyjną, powodowaną przez drogi wojewódzkie o dużym natężeniu ruchu; przyczynia się ona do powstawania znacznych ilości zanieczyszczeń (jednak w większości o lokalnym, liniowym znaczeniu), przede wszystkim tlenków azotu. Wpływ na zanieczyszczenie powietrza ma również emisja niska z palenisk domowych, obserwowany jest jej większy udział w okresie jesienno – zimowym,


· środowiska akustycznego - dotyczy to przede wszystkim zwiększonego poziomu hałasu komunikacyjnego głównie wzdłuż dróg wojewódzkich przechodzących przez centralne części terenów mieszkalnych.


Uwzględniając stan poszczególnych elementów środowiska zaproponowano działania zmierzające do poprawy istniejących warunków. W ramach gminnej polityki ekologicznej wyznaczono cele ekologiczne, kierunki działania oraz zadania, których realizacja przyczyni się do ogólnej poprawy stanu środowiska. Zadania podzielono             na krótkoterminowe (2011 – 2014) oraz długoterminowe (2015 – 2018), które zostały zamieszczone w tabeli 43. W polityce gminnej uwzględniono wytyczne Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska oraz Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego. 
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6. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2009-2012                z perspektywą na lata 2013-2020,


7. Program opieki nad zabytkami województwa lubuskiego na lata 2009-2012,


8. Roczne oceny jakości powietrza dla województwa lubuskiego,


9. Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2004-2008,


10. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego,


11. Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego,


12. Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego                  do roku 2015,  


13. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Drezdenko do roku 2015,


14. Program Ochrony Środowiska na lata 2004-2007 dla Miasta i Gminy Drezdenko, 


15. Gospodarka ściekowa dla Miasta i Gminy Drezdenko,


16. Wieloletnie programy inwestycyjne dla Gminy Drezdenko.


Przy tworzeniu opracowania wykorzystano materiały i informacje                                     z Urzędu Miejskiego w Drezdenku oraz dane dotyczące poszczególnych elementów programu uzyskane w jednostkach i podmiotach gospodarczych działających                      na omawianym terenie.
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I. WSTĘP  
 


1.1. Podstawa prawna opracowania 


 
Prognozę Oddziaływania na Środowisko aktualizacji Programu Ochrony 


Środowiska dla Gminy Drezdenko przeprowadza się w celu określenia wpływu                        
na środowisko założonych w nim celów i zadań zarówno krótko i długoterminowych.  
Podstawę prawną opracowania prognozy stanowi ustawa z dnia 3 października 2008 r.              
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                        
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.         
Nr 199 poz.1227 z późn. zm.). 


Zgodnie z rozdz. 2, art. 51, ust.2 ww. ustawy prognoza oddziaływania                         
na środowisko: 
Zawiera: 


a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu    
oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami, 


b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji,    


postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości                          
jej przeprowadzania, 


d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym 


Określa, analizuje i ocenia: 
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu                       


w przypadku braku     realizacji projektowanego dokumentu,  
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym     


oddziaływaniem, 
c)  istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 


realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące 
obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody, 


d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym,    
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego 
dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska 
zostały uwzględnione      podczas opracowywania dokumentu, 


e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania 
bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne               
i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 
integralność tego obszaru, a także na  środowisko, a w szczególności na: 


� różnorodność biologiczną, 
� ludzi, 
� zwierzęta, 
� rośliny, 
� wodę, 
� powietrze, 
� powierzchnię ziemi, 
� krajobraz, 
� klimat, 
� zasoby naturalne, 
� zabytki, 
� dobra materialne 
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� z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska            
i między oddziaływaniami na te elementy; 


Przedstawia: 
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 


przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być 
rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele             
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, 


b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru– rozwiązania 
alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz                    
z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej 
do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym 
wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk 
we współczesnej wiedzy. 


 


1.2. Potrzeba opracowania prognozy 


 
Opracowana aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko 


jest realizacją zapisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku        
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.). Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 
prezentuje aktualne problemy związane z ochroną środowiska oraz kształtowaniem 
środowiska przyrodniczego na terenie gminy. Zagadnienia z zakresu ochrony środowiska 
obejmują przede wszystkim ochronę powietrza, wód, powierzchni ziemi, środowiska 
akustycznego oraz zasobów przyrodniczych. Celem merytorycznym Prognozy 
oddziaływania na środowisko jest ocena wpływu na środowisko działań i celów 
zaproponowanych w aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko.  


 
1.3. Metodyka opracowania Prognozy oddziaływania na  środowisko 


 


Prognoza oddziaływania na środowisko dla aktualizacji programu ochrony 
środowiska została opracowana na podstawie art. 51 ust.2 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                    
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.         
Nr 199 poz.1227 z późn. zm.). 


Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko zostały opracowane 
stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości                     
i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu. W prognozie oddziaływania                  
na środowisko uwzględniono także informacje Urzędu Miejskiego w Drezdenku, Starostwa 
Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich, dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Zielonej Górze oraz dane zgromadzone przez Główny Urząd Statystyczny. 
 


Podczas opracowywania niniejszego dokumentu wykorzystano także następujące 
dokumenty:  


• Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, 
• Krajowy program zwiększania lesistości,  
• Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, 
• Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, 
• Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, 
• Narodowy Program Edukacji Ekologicznej,  
• Program Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2003-2010, 
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• Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego. Aktualizacja z horyzontem 
czasowym do 2020 roku, 


• Strategia Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego do roku 2015, 
• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego, 
• Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 


2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2020, 
• Program opieki nad zabytkami województwa lubuskiego na lata 2009-2012, 
• Roczne oceny jakości powietrza dla województwa lubuskiego,  
• Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2004-2008, 
• Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego, 
• Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego, 
• Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Strzelecko – 


Drezdeneckiego do roku 2015,   
• Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Drezdenko do roku 2015, 
• Program Ochrony Środowiska na lata 2004-2007 dla Miasta i Gminy Drezdenko,  
• Gospodarka ściekowa dla Miasta i Gminy Drezdenko, 
• Wieloletnie programy inwestycyjne dla Gminy Drezdenko. 
 


 
Podczas realizacji przedmiotowego dokumentu dokonano oceny aktualnego stanu 


środowiska przyrodniczego Gminy Drezdenko. Ponadto przedstawiono wpływ realizacji 
ustaleń projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska na poszczególne elementy 
środowiska, tj.: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, 
powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki oraz dobra materialne, 
przy jednoczesnym uwzględnieniu zależności między tymi elementami oraz 
oddziaływaniami na te elementy.  


 
 
II. CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH CELÓW PROGRAMU  
OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY DREZDENKO 


 
 


2.1. Główne cele aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Drezdenko 
 


Ochrona środowiska przyrodniczego jest jedną z głównych dróg do osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju, czyli osiągnięcia ładu ekologicznego, społecznego, 
ekonomicznego (gospodarczego) oraz przestrzennego. Wszystkie wymienione zasady 
zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska zostały uwzględnione w niniejszym  
opracowaniu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska. Zasady te są zależne                 
od specyfiki oraz od rzeczywistych potrzeb gminy, na niej bowiem spoczywa większość 
obowiązków związanych z wdrażaniem zadań zmierzających do osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju.  
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Do najistotniejszych założeń wytyczonych dla Gminy Drezdenko w zakresie 
rozwoju społeczno – gospodarczego i ochrony środowiska należą: 


• racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych (zmniejszenie zużycia energii, 
surowców i materiałów, wzrost udziału wykorzystywanych zasobów odnawialnych, 
ochrona zasobów kopalin), 


• ochrona powietrza, ochrona przed hałasem, ochrona przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym (zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji 
gazów i pyłów, zminimalizowanie możliwości wystąpienia ponadnormatywnego 
hałasu, minimalizacja możliwości wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych), 


• ochrona wód (zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód, racjonalizacja 
zużycia wody, właściwa gospodarka wodno-ściekowa), 


• ochrona gleb, 


• ochrona zasobów przyrodniczych (zachowanie zasobów przyrodniczych 
z uwzględnieniem ich różnorodności oraz rozwój zasobów leśnych, racjonalna 
eksploatacja lasów), 


• prowadzenie skutecznej akcji edukacyjno-informacyjnej gwarantującej powodzenie 
realizacji wyżej wymienionych działań. 


Realizacja zdefiniowanych ekologicznych celów strategicznych w powiązaniu 
z programem edukacji ekologicznej społeczeństwa powinna zapewnić gminie, rozwój 
zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.  


 
Cele i zadania dla Gminy Drezdenko zostały wyznaczone w okresie od 2011                 


do 2014 – jako działania krótkookresowe oraz w okresie od 2015 – 2018 – jako działania 
długookresowe. Szczegółowa charakterystyka przyjętych celów, kierunków i zadań 
ekologicznych w opracowanej aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Drezdenko przedstawia się następująco: 
 
CEL 1: OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH  
 
Kierunek ekologiczny: Poprawa jako ści wód i osi ągni ęcie dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych 
1.  Budowa nowych oraz sukcesywna wymiana i renowacja wyeksploatowanych odcinków 
sieci wodociągowej, 


� Budowa wodociągu w m. Czartowo, 
2. Wyposażenie aglomeracji (o równoważnej liczbie mieszkańców równej i powyżej 2.000) 
w systemy kanalizacji zbiorczej zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków, 
3. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na obszarze Gminy Drezdenko, 


� Budowa kanalizacji sanitarnej Lipno – Niegosław – projekt techniczny,   
4. Wspieranie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, w miejscach 
gdzie niemożliwa jest lub ekonomicznie nieuzasadniona budowa sieci kanalizacyjnej, 
5. Dostosowanie istniejących oczyszczalni ścieków do wymogów ustawowych (usuwanie 
fosforu i azotu), 
6. Wspieranie budowy szczelnych zbiorników na gnojowicę i/lub gnojówkę oraz płyt 
obornikowych w gospodarstwach rolnych prowadzących hodowlę i chów zwierząt, 
7. Poprawa i modernizacja systemów odprowadzania ścieków z dróg gminnych, 
8. Prowadzenie kontroli zrzutu ścieków przemysłowych i komunalnych na terenie gminy. 
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Kierunek ekologiczny: Racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych 
Zadania ekologiczne: 
1. Modernizacja ujęć wody na terenie Gminy Drezdenko, 
2. Optymalizacja zużycia wody poprzez zapobieganie stratom wody na przesyle 
(modernizacja sieci wodociągowej) oraz wprowadzanie zamkniętych obiegów wody                
w przemyśle i oszczędne korzystanie z wody przez indywidualnych użytkowników. 
Kierunek ekologiczny: Ochrona przed powodzi ą 
Zadania ekologiczne: 
1. Ujęcie w planach zagospodarowania przestrzennego terenów zalewowych, 
2. Modernizacja i utrzymywania w dobrym stanie technicznym wałów 
przeciwpowodziowych, 
3. Współpraca gminy z zarządcami urządzeń wodnych w zakresie inwentaryzacji, 
odbudowy i regulacji oraz prawidłowa eksploatacja systemów melioracji podstawowej. 
 
CEL 2: POPRAWA JAKO ŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO  
 
Kierunek ekologiczny: Systematyczna poprawa jako ści powietrza  
Zadania ekologiczne:  
1. Redukcja zanieczyszczeń transportu kołowego poprzez modernizację ciągów 
komunikacyjnych na terenie gminy, 


� Modernizacja drogi Lipno, 
� Przebudowa drogi i budowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni                              


w  m. Goszczanowo, 
� Przebudowa ulic w rejonie ulic: Plac Kościelny, Kościelna, Wiejska, 
� Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników                   


w Drezdenku rejon os. Południe, ul. Południowa – Armii Krajowej – Okrężna i ulica 
Willowa – etap II, 


2. Współpraca gminy z zarządcami dróg wojewódzkich i powiatowych w zakresie 
wyznaczania potrzeb modernizacji ciągów komunikacyjnych, 
3. Wsparcie budowy infrastruktury rowerowej; budowa nowych tras rowerowych                          
i modernizacja istniejących, w tym wyłączenie tras rowerowych poza pasy dróg 
samochodowych, budowa parkingów dla rowerów, itp., 
4. Usprawnienie komunikacji publicznej na terenie gminy, 
5. Eliminowanie węgla, jako paliwa w kotłowniach komunalnych na rzecz paliw 
niskoemisyjnych (drewno, wierzba energetyczna, gaz, olej opałowy), 
6. Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony 
powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania alternatywnych źródeł energii, 
7. Wspieranie działań inwestycyjnych w zakresie ochrony powietrza na terenie gminy 
podejmowanych przez podmioty gospodarcze, 
8. Rozbudowa sieci gazowej na obszarze Gminy Drezdenko, 
9. Poprawa stanu dróg na obszarze gminy, 
10. Kontrola przedsiębiorstw w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza.  
Kierunek ekologiczny: Spełnienie wymaga ń prawnych w zakresie jako ści powietrza 
Zadania ekologiczny:  
1. Wspieranie budowy nowych alternatywnych źródeł energii, 
2. Modernizacja istniejących kotłowni zakładowych celem ich dostosowania do spełnienia 
wymogów ochrony środowiska, 
3. Ograniczenie emisji ze źródeł punktowych obiektu energetycznego spalania paliw 
poprzez kontrolę instalacji oraz wprowadzanie nowoczesnych technik spalania paliw                  
i stosowanie wysokoparowych urządzeń odpylających, 
4. Konsekwentne wdrażanie krajowych programów redukcji emisji, 
5. Modernizacja, hermetyzacja i automatyzacja procesów technologicznych w zakładach 
na terenie gminy, 
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6. Wdrożenie nowoczesnych technologii w zakładach, przyjaznych środowisku oraz 
systemów zarządzania środowiskiem (ISO 14001), 
7. Promocja wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii 
zwiększających efektywne wykorzystanie energii i zmniejszające materiałochłonność 
gospodarki, 
8. Działania w celu zwiększenia rozwoju wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. 
 
CEL 3: POPRAWA KLIMATU AKUSTYCZNEGO  
 
Kierunek ekologiczny: Zmniejszenie zagro żenia mieszka ńców ponadnormatywnym 
hałasem 
Zadania ekologiczne:  
1. Integrowanie opracowań planistycznych z problemami zagrożenia hałasem – 
przestrzeganie odległości lokalizacji obiektów mieszkaniowych od pasa drogowego, 
2. Wyznaczenie stref ochronnych wokół przedsiębiorstw, w obrębie, których nie należy 
lokalizować budynków mieszkalnych (Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego), 
3. Wprowadzanie pasów zieleni pełniących funkcję ekranów akustycznych w miejscach 
szczególnie obciążonych hałasem komunikacyjnym, 
4. Zwiększenie izolacyjności budynków (np. poprzez wymianę okien) gdy inne metody 
ograniczania hałasu emisji nie dają skutecznych rezultatów, 
5. Modernizacja i renowacja nawierzchni dróg zakładowych i dojazdowych do zakładu               
w celu obniżenia emisji hałasu, 
6. Dokonanie rozpoznania klimatu akustycznego ze wskazaniem terenów szczególnie 
narażonych na emisję hałasu, 
7. Monitorowanie natężenia ruchu i poziomu hałasu wzdłuż głównych szlaków 
komunikacyjnych przechodzących przez teren powiatu, 
8. Systematyczna kontrola zakładów przemysłowych zwłaszcza tych zlokalizowanych                
w pobliżu jednostek osadniczych lub na ich terenie. 
 
CEL 4: OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETY CZNYM  
 
Kierunek ekologiczny: Ochrona przed promieniowaniem  elektromagnetycznym 
Zadania ekologiczne:  
1. Uwzględnienie w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego zagadnień 
pola elektromagnetycznego (pozostawienie w sąsiedztwie linii wysokich napięć wolnych 
przestrzeni), 
2. Budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych na terenie gminy uwzględnieniem 
ich małokonfliktowych lokalizacji oraz likwidacja sieci na potrzeby nowych uzbrojeń terenu, 
3. Przestrzeganie granic stref ochronnych zgodnie z ocenami oddziaływania                          
na środowisko dla urządzeń nadawczych, 
4. Identyfikacja i kontrole zagrożeń promieniowania elektromagnetycznego na terenie 
Gminy Drezdenko, 
5. Prowadzenie rejestru o terenach, na których odnotowano przekroczenia 
dopuszczalnych pól elektromagnetycznych w miejscach dostępnych dla ludności                       
i przeznaczonych pod zabudowę, 
6. Podnoszenie świadomości społeczeństwa o źródłach i stopniu oddziaływania pól 
elektromagnetycznych. 
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CEL 5: OCHRONA GLEB I ZŁÓ Ż KOPALIN  
 
Kierunek ekologiczny: Ochrona gleb przed degradacj ą 
Zadania ekologiczne:  
1. Ochrona i wprowadzanie zadrzewień śródpolnych i przydrożnych spełniających rolę 
przeciwerozyjną, 
2. Podjęcie działań ochronnych gleb przed erozją oraz procesami zakwaszenia, 
3. Promocja stosowania dobrych praktyk rolniczych na terenie gminy, 
4. Rozwój systemu monitorowania gleb oraz kontrola jakości gleb, 
5. Wspieranie i promowanie rolnictwa ekologicznego, 
6. Ochrona gleb przed negatywnym wpływem transportu i infrastruktury transportowej. 
Kierunek ekologiczny: Racjonalna gospodarka surowca mi mineralnymi  
Zadania ekologiczne: 
1. Bieżąca rekultywacja terenów poeksploatacyjnych, 
2. Kontrola w zakresie wykonywania postanowień udzielanych koncesji oraz eliminacja 
nielegalnych koncesji, 
3. Bieżące rekultywowanie nielegalnych wyrobisk i zapobieganie ich powstawaniu, 
4. Uwzględnienie w planach zagospodarowanie przestrzennego wszystkich znanych złóż 
w granicach ich udokumentowania wraz z zapisami o ochronie ich obszarów przed 
trwałym zainwestowaniem. 
 
CEL 6: OCHRONA PRZED NADZWYCZAJMYMI ZAGRO ŻENIAMI  
 
Kierunek ekologiczny: Ograniczenie ryzyka wyst ąpienia powa żnych awarii                         
i ograniczenie skutków dla ludzi, środowiska  
Zadania ekologiczne:  
1. Wspieranie współpracy z właściwymi służbami w zakresie przeciwdziałania poważnym 
awariom, 
2. Wyznaczenie drogowych tras transportu substancji niebezpiecznych, omijających                
w miarę możliwości tereny miejskie, mocno zurbanizowane oraz zorganizowanie miejsc 
postojowych dla środków transportujących  takie substancje, 
3. Informowanie i ostrzeganie społeczeństwa o zagrożeniach, 
4. Szkolenia dla administracji samorządowej i podmiotów gospodarczych. 
 
CEL 7: OCHRONA WALORÓW PRZYRODNICZYCH  
 
Kierunek ekologiczny: Ochrona środowiska przyrodniczego i rozwój systemu 
obszarów chronionych 
Zadania ekologiczne: 
1. Utrzymanie czystości w miejscach o większym natężeniu turystycznym, 
2. Bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych, 
3. Tworzenie nowych form ochrony przyrody na terenie gminy 
4. Przestrzeganie procedur lokalizacyjnych chroniących tereny cenne przyrodniczo przed 
przeinwestowaniem, 
5. Rozwój prac inwentaryzacyjnych w zakresie oceny stanu i rozpoznawania zagrożeń 
różnorodności biologicznej (wykonanie nowych i aktualizacja istniejących waloryzacji 
przyrodniczych). 
6. Utrzymanie i rozwój śródmiejskich, w tym osiedlowych terenów zieleni. 
7. Budowa przejść dla zwierząt nad trasami komunikacyjnymi i przepławek dla ryb. 
Kierunek ekologiczny: Racjonalne u żytkowanie lasów 
Zadania ekologiczne: 
1. Zalesianie nowych terenów, z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczo – 
krajobrazowych, 
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2. Prowadzenie waloryzacji przyrodniczej obszarów leśnych, 
3. Zwiększenie ilości i powierzchni zadrzewień na terenach rolniczych oraz rozszerzenie 
zakresu leśnej rekultywacji terenów zdegradowanych, 
4. Tworzenie spójnych kompleksów leśnych szczególnie w obszarze korytarzy 
ekologicznych i wododziałów, 
5. Ochrona zieleni dolin rzecznych, terenów torfowiskowych i źródliskowych, 
6. Stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym 
(pożary, choroby, szkody przemysłowe), 
7. Zapewnienie lasom i zadrzewieniom właściwego znaczenia w planowaniu 
przestrzennym, w tym kształtowaniu granicy rolno-leśnej i ochronie krajobrazu, 
8. Opracowanie i wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Polityki Leśnej 
Państwa. 
 
CEL 8: EDUKACJA EKOLOGICZNA  
 
Kierunek ekologiczny: Rozwój systemu edukacji ekolo gicznej 
Zadania ekologiczne: 
1. Informowanie mieszkańców gminy o stanie środowiska w gminie i działań 
podejmowanych na rzecz jego ochrony, 
2. Prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej na terenach cennych 
przyrodniczo, 
3. Realizacja działań edukacyjnych na terenie gminy,  
4. Współpraca władz lokalnych ze szkołami, przedstawicielami środowiska naukowego, 
zakładami pracy i pozarządowymi organizacjami w celu wykorzystanie różnorodnych form 
edukacji ekologicznej. 
 
 
III. OCENA ZGODNOŚCI KIERUNKÓW, CELÓW ORAZ ZADA Ń 
EKOLOGICZNYCH ZAPROPONOWANYCH W PROGRAMIE 
OCHRONY ŚRODOWISKA Z INNYMI DOKUMENTAMI  
 


 
Prognoza oddziaływania na środowisko dla aktualizacji programu ochrony 


środowiska uwzględnia także art. 51 ust. 2 pkt. 2, z dnia 3 października 2008r.                         
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                    
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.         
Nr 199 poz.1227 z późn. zm.). Aktualizacja uwzględnia cele ochrony środowiska 
ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu 
widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy 
środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu. 
Podczas opracowywania aktualizacji Programu uwzględniono aktualne akty Unii 
Europejskiej, tj.: 
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008r. 


dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, 
2. Dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października  


2001r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza                     
z dużych obiektów energetycznego spalania, 


3. Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska,                               
w szczególności gleby, w przypadku wykorzystania osadów ściekowych w rolnictwie 
(86/278/EWG), 


4. Dyrektywa 2006/11/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006r.               
w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje 
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niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty (wersja 
ujednolicona), 


5. Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006r.                      
w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem  i pogorszeniem ich 
stanu, 


6. Dyrektywa rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków 
komunalnych, 


7. Dyrektywa Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed 
zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego 
(91/676/EWG), 


8. Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 8 maja 2000r.                 
w sprawie zbliżenia ustawodastw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji 
hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń, 


9. Dyrektywa 2002/49/WE parlamentu Europejskiego i rady z dnia 25 czerwca 2002r. 
odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, 


10. Dyrektywa Rady z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania zanieczyszczenia 
środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu (87/217/EWG), 


11. Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006r.            
w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca 
dyrektywę (91/157/EWG), 


12. Dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli 
niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi, 


13. Dyrektywa 2004/35/WE parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004r.    
w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania                         
i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, 


14. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008r.                
w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy. 


 


3.1. Dokumenty na szczeblu krajowym i wojewódzkim  


 


Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko zostały opracowane 
stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości                     
i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu. Podczas opracowywania 
dokumentu wykorzystano także następujące dokumenty:  


• Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, 
• Krajowy program zwiększania lesistości,  
• Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, 
• Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, 
• Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, 
• Narodowy Program Edukacji Ekologicznej, 
• Program Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2003-2010, 
• Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego. Aktualizacja z horyzontem 


czasowym do 2020 roku, 
• Strategia Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego do roku 2015, 
• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego, 
• Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 


2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2020, 
• Program opieki nad zabytkami województwa lubuskiego na lata 2009-2012, 
• Roczne oceny jakości powietrza dla województwa lubuskiego,  
• Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2004-2008. 
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Wraz z rozwojem gospodarczym kraju i rosnącą konsumpcją rośnie zapotrzebowanie 
na dobra i surowce naturalne. Oznacza to, że we współczesnym świecie konieczne jest 
zachowanie równowagi pomiędzy gospodarczym i społecznym rozwojem kraju,                       
a realizacją celów ochrony środowiska przyrodniczego. Łączenie aspektów ekologicznych 
i polityk poszczególnych sektorów gospodarki określone jest w celach i zadaniach polityki 
ekologicznej Państwa. Dotyczy to energetyki, przemysłu, transportu, gospodarki 
komunalnej i budownictwa, rolnictwa, leśnictwa, turystyki i innych dziedzin działalności, 
które wywierają wpływ na środowisko w formie bezpośredniego i pośredniego korzystania 
z jego zasobów. Realizacja polityki ekologicznej państwa zmierza do zmiany modelu 
produkcji, zmniejszenia materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności 
gospodarki oraz stosowania najlepszych dostępnych technik. Polityka ekologiczna 
Państwa w latach 2009-2012 to dokument strategiczny, który przez określenie celów                  
i priorytetów ekologicznych wskazuje kierunek działań koniecznych dla zapewnienia 
właściwej ochrony środowisku naturalnemu. 
 


Polityka Ekologiczna Pa ństwa w latach 2009-2012 z perspektyw ą do roku 2016  


 


Nakreślone główne kierunki działań w dokumencie pn. „Polityka Ekologiczna 
Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” są niezbędne w celu realizacji 
podstawowych założeń dot. ochrony środowiska. W Polityce Ekologicznej Państwa 
sformułowano cele średniookresowe do roku 2016 oraz określono kierunki działań               
w latach 2009-2012. Charakterystykę głównych założeń ww. dokumentu związanych            
z ochroną środowiska przedstawiono poniżej. 


 
Cel: Udział społecze ństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska  
Cele średniookresowe do 2016r.: 
Głównym celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie              
z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie”, prowadzącą do: 


• proekologicznych zachowań konsumenckich, 
• prośrodowiskowych nawyków i pobudzenia odpowiedzialności za stan środowiska, 
• organizowania akcji lokalnych służących ochronie środowiska, 
• uczestniczenia w procedurach prawnych i kontrolnych dotyczących ochrony 


środowiska. 
Kierunki działa ń w latach 2009-2012: 
Warunkami spełniania celów średniookresowych są: 


• doskonalenie metod udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie przez 
wszystkie instytucje publiczne, 


• rozwój szkolnej edukacji w zakresie ochrony środowiska, dostępu do informacji           
o środowisku oraz kształtowanie zachowań zgodnie z zasadą zrównoważonego 
rozwoju (akcje, szkolenia dla nauczycieli i szkół), 


• promowanie etykiet znakujących aspekt środowiskowy produktów w celu 
ułatwienia konsumentom zachowań proekologicznych, 


• finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne projektów realizowanych przez 
organizacje pozarządowe, 


• zapewnienie udziału pozarządowych organizacji ekologicznych we wszystkich 
gremiach podejmujących decyzje dotyczące ochrony środowiska, 


• szkolenia dla pracowników instytucji publicznych oraz przedsiębiorców w zakresie 
przepisów o dostępie społeczeństwa do informacji o środowisku, 


• ściślejsza współpraca z dziennikarzami w zakresie edukacji ekologicznej 
wszystkich grup społecznych – większe niż dotąd zaangażowanie w tym zakresie 
funduszy ekologicznych. 
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Cel: Ochrona przyrody  
Cele średniookresowe do 2016r.: 
Podstawowym celem jest zachowanie bogatej różnorodności biologicznej polskiej 
przyrody na różnych poziomach organizacji: na poziomie wewnątrzgatunkowym 
(genetycznym), gatunkowym oraz ponadgatunkowym (ekosystemowym), wraz                      
z umożliwieniem zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju, który w sposób 
niekonfliktowy współistnieje z różnorodnością biologiczną. 
Kierunki działa ń w latach 2009-2012: 


• dokończenie inwentaryzacji i waloryzacji różnorodności biologicznej Polski 
(ustanowienie pełnej listy obszarów ochrony ptaków i ochrony siedlisk                      
w europejskiej sieci Natura 2000, 


• realizacja zadań wynikających z Krajowej strategii ochrony i zrównoważonego 
użytkowania różnorodności biologicznej:  


� przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych (ekosystemów)           
i ostoi gatunków na obszarach chronionych wraz z zachowaniem 
zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej roślin, 
zwierząt i grzybów, 


� przywrócenie drożności lądowych i wodnych korytarzy ekologicznych 
umożliwiających przemieszczanie się zwierząt i funkcjonowanie populacji     
w skali kraju,  


� wsparcie procesu opracowania planów ochrony dla obszarów chronionych, 
� zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i właściwych 


metod ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu. 
• egzekwowanie wymogów ochrony przyrody w miejscowych planach 


zagospodarowania przestrzennego oraz rygorystyczne przestrzeganie zasad 
ochrony środowiska, 


• wypracowanie metod skutecznej ochrony cennych przyrodniczo zadrzewień 
przydrożnych oraz terenów zieleni miejskiej, 


• kontynuacja tworzenia krajowej sieci obszarów chronionych uwzględniająca 
utworzenie nowych parków narodowych, rezerwatów, parków krajobrazowych oraz 
powstanie form i obiektów ochrony przyrody,  


• uwzględnienie w systemie ochrony przyrody korytarzy ekologicznych, jako miejsc 
dopełniających obszarową formę ochrony przyrody, 


• ścisła współpraca w zakresie ochrony przyrody z organizacjami pozarządowymi 
oraz prowadzenie szerokich akcji edukacyjnych wśród społeczeństwa. 


 
Cel: Ochrona i zrównowa żony rozwój lasów  
Cele średniookresowe do 2016r.: 
W perspektywie średniookresowej zakłada się dalsze prace w kierunku racjonalnego 
użytkowania zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej           
i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego. Oznacza to rozwijanie idei trwale 
zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. 
Kierunki działa ń w latach 2009-2012: 


• realizacja przez Lasy Państwowe „Krajowego programu zwiększenia lesistości”, 
oraz dokonanie aktualizacji tego programu,  


• zalesianie obszarów, 
• tworzenie spójnych kompleksów leśnych połączonych korytarzami ekologicznymi, 
• dostosowanie gospodarki leśnej do wymogów wynikających z ochrony sieci 


obszarów Natura 2000, 
• spełnienie roli lasów jakim jest utrzymanie znacznej retencji wodnej i jej 


powiększenie przez przywracanie przesuszonych przez meliorację terenów 
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wodno-błotnych (Lasy Państwowe będą realizowały dwa duże programy 
wieloletnie z udziałem środków z Programu „Infrastruktura i Środowisko”), 


• dostosowanie składu gatunkowego drzewostanów do siedliska, 
• zwiększenie różnorodności genetycznej i gatunkowej biocenoz leśnych,  
• rozbudowę funkcji leśnych banków genów, 
• wprowadzenie alternatywnego systemu certyfikacji lasów. 


 
 
Cel: Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi  
Cele średniookresowe do 2016r.: 
Głównym celem średniookresowym jest racjonalizacja gospodarowania zasobami wód 
powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę narodową         
od deficytów wody i zabezpieczyć przed skutkami powodzi oraz zwiększenie 
samofinansowania gospodarki wodnej. Naczelnym zadaniem będzie dążenie                      
do maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych na cele przemysłowe i konsumpcyjne, 
zwiększenie retencji wodnej oraz skuteczna ochrona głównych zbiorników wód 
podziemnych przed zanieczyszczeniem. 
Kierunki działa ń w latach 2009-2012: 
Obecny stan gospodarki wodnej wymaga głębokiej i szybkiej reformy. Pierwszym jej 
krokiem będzie przyjęcie przez Rząd i Parlament Narodowej Strategii Gospodarowania 
Wodami do 2030 r. (z uwzględnieniem etapu 2015 r.). Powinna ona formułować główne 
kierunki działań, w tym m. in.: 


• wyodrębnienie w ramach gospodarowania wodami dwóch sektorów, tj. sektora 
zarządzania zasobami wodnymi (funkcja organu właściwego w sprawach 
gospodarowania wodami, zarządzającego zasobami wodnymi i wykonującego 
kontrole) oraz sektora administrowania majątkiem Skarbu Państwa (utrzymanie 
wód i urządzeń wodnych oraz planowanie i realizacja inwestycji w gospodarce 
wodnej), 


• stopniowe wprowadzanie odpłatności przez użytkowników wód za korzystanie 
przez nich z zasobów wodnych, z uwzględnieniem oddziaływania na środowisko, 


• pełne dostosowanie polskiego prawa do prawa UE, 
• opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego gospodarowania wodami 


spójnego z systemem informatycznym resortu „Środowisko”, 
• przygotowanie oceny ryzyka powodziowego, która wskazywała będzie obszary 


narażone na niebezpieczeństwo powodzi, dla których należało będzie do 2013 r. 
opracować mapy zagrożenia i mapy ryzyka powodziowego, 


• wyznaczenie obszarów zalewowych tam, gdzie nie zostały jeszcze wyznaczone, 
• realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo wodne przez państwową służbę 


hydrologiczno-meteorologiczną i państwową służbę hydrogeologiczną, 
• rozwój tzw. małej retencji wody przy wsparciu finansowym z programów UE, 
• realizacja projektów z środków Programu Operacyjnego „Infrastruktura                       


i Środowisko” (priorytet III), mających na celu zapewnienie odpowiedniej ilości 
zasobów wodnych na potrzeby ludności i gospodarki kraju oraz ochrony przed 
powodzią, 


• modernizacja systemów melioracyjnych przez zaopatrzenie ich w urządzenia 
piętrzące wodę, umożliwiające sterowanie odpływem, 


• dokończenie systemu monitorowania terenów osuwiskowych, 
• rozpoczęcie realizacji ochrony głównych zbiorników wód podziemnych, 
• propagowanie zachowań sprzyjających oszczędzaniu wody przez działania 


edukacyjno-promocyjne (akcje, kampanie skierowane do wszystkich grup 
społecznych). 
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Cel: Ochrona powierzchni ziemi  
Cele średniookresowe do 2016r.: 
Głównymi celami średniookresowymi dla ochrony powierzchni ziemi, a w szczególności 
dla ochrony gruntów użytkowanych rolniczo jest: 


• rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami 
rozwoju zrównoważonego, 


• przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez 
czynniki antropogenie, 


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


Kierunki działa ń w latach 2009-2012: 
W latach 2009-2012 powinny zostać podjęte lub być kontynuowane następujące działania: 


• opracowanie krajowej strategii ochrony gleb, w tym walki z ich zakwaszeniem, 
• promocja rolnictwa ekologicznego i rolnictwa integrowanego, 
• waloryzacja terenów pod względem ich przydatności do produkcji zdrowej 


żywności oraz promocja takiej żywności, 
• rozwój monitoringu gleb, 
• finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne inicjatyw dotyczących 


rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych, 
• zakończenie opracowania systemu osłony przeciwosuwiskowej przez Państwowy 


Instytut Geologiczny. 
 
Cel: Gospodarowanie zasobami geologicznymi  
Cele średniookresowe do 2016r.: 
Podstawowym celem jest racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz sektorów 
gospodarczych w kopaliny i wodę z zasobów podziemnych oraz otoczenia ich ochroną 
przed ilościową i jakościową degradacją. W terminie do 2016 r. jest konieczne: 


• doskonalenie prawodawstwa dotyczącego ochrony zasobów kopalin i wód 
podziemnych, 


• ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas prowadzenia prac 
geologicznych i eksploatacji kopalin, 


• eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin, 
• wzmocnienie ochrony niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania 


przestrzennego, 
• wykonanie bilansu pojemności struktur geologicznych, w których możliwa jest 


sekwestracja dwutlenku węgla na terenie Polski, 
• rozpoznanie geologiczne złóż soli kamiennej, wyczerpanych złóż ropy i innych 


struktur geologicznych pod kątem magazynowania ropy naftowej i gazu ziemnego 
oraz składowania odpadów, w tym promieniotwórczych, 


• dokończenie dokumentowania zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych                   
i termalnych oraz głównych zbiorników wód podziemnych. 


Kierunki działa ń w latach 2009-2012: 
Prace w dziedzinie geologii najczęściej wymagają długiego horyzontu czasowego.              
W latach 2009-2012 realizowane będą następujące działania:  


• ułatwienia dla przedsiębiorstw prowadzących prace poszukiwawczo rozpoznawcze 
przez uchwalenie nowego prawa geologicznego i górniczego, 


• ułatwienia w dostępie do map i danych geologicznych, 
• uzupełnienia mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000 o nowe warstwy 


tematyczne, 
• uzupełnienie baz danych geologiczno-inżynierskich dla aglomeracji miejskich, 
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• tworzenie stanowisk dokumentacyjnych i geoparków w celu prawnej ochrony 
dziedzictwa geologicznego Polski oraz inwentaryzacja stanowisk geologicznych                 
i utworzenie ich centralnego rejestru, 


• zakończenie prac nad systemem osłony przeciwosuwiskowej SOPO i utworzenie 
centralnego rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, 


• określenie obszarów zagrożonych naturalnymi mikrowstrząsami sejsmicznymi, 
• prowadzenie polityki koncesyjnej mającej na celu zwiększenie udokumentowania 


złóż surowców energetycznych z jednoczesnym promowaniem nowych technologii 
pozyskiwania energii ze złóż, zwłaszcza węgla, w celu minimalizowania 
negatywnego wpływu na środowisko dotychczasowego sposobu eksploatacji, 


• promowanie wykorzystania metanu z pokładów węgla. 
 
Cel: Jako ść powietrza  
Cele średniookresowe do 2016r.: 
Najważniejszym zadaniem będzie dążenie do spełnienia przez RP zobowiązań 
wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz z dwóch dyrektyw unijnych. Do roku 2016 
zakłada się także całkowitą likwidację emisji substancji niszczących warstwę ozonową 
przez wycofanie ich z obrotu i stosowania na terytorium Polski. 
Kierunki działa ń w latach 2009-2012: 
Z powyższego przeglądu zadań, jakie stoją obecnie przed Polską w zakresie ochrony 
powietrza przed zanieczyszczeniem wynika, że największym jest wyzwaniem: 


• dalsza redukcja emisji SO2, NOx i pyłu drobnego z procesów wytwarzania energii; 
zadanie to jest szczególnie trudne dlatego, że struktura przemysłu energetycznego 
Polski jest głównie oparta na spalaniu węgla i nie można jej zmienić w ciągu kilku 
lat, 


• możliwie szybkie uchwalenie nowej polityki energetycznej Polski do 2030 r.,              
w której zawarte będą mechanizmy stymulujące zarówno oszczędność energii, jak 
i promujące rozwój odnawialnych źródeł energii; te dwie metody bowiem                  
w najbardziej radykalny sposób zmniejszają emisję wszelkich zanieczyszczeń          
do środowiska, jak też są efektywne kosztowo i akceptowane społecznie, 


• modernizacja systemu energetycznego,  
• podjęcie działań związanych z gazyfikacją węgla (w tym także z gazyfikacją 


podziemną) oraz z techniką podziemnego składowania dwutlenku węgla,  
• opracowanie i wdrożenie przez właściwych marszałków województw programów 


naprawczych w 161 strefach miejskich, w których notuje się przekroczenia 
standardów dla pyłu drobnego PM10 i PM2,5 zawartych w Dyrektywie CAFE. 


 
Cel: Ochrona wód  
Cele średniookresowe do 2016r.: 
Naczelnym celem polityki ekologicznej Polski w zakresie ochrony zasobów wodnych jest 
utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, w tym również zachowanie               
i przywracanie ciągłości ekologicznej cieków. Ten długofalowy cel powinien być 
zrealizowany do 2015 r. tak, jak to przewiduje dla wszystkich krajów Unii Europejskiej 
Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE, natomiast w polskim prawodawstwie ustawa - 
Prawo wodne.  
Kierunki działa ń w latach 2009-2012: 
Do końca 2012 r. powinny zostać zrealizowane następujące działania: 


• budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem 
biogenów dla wszystkich aglomeracji powyżej 15 000 RLM oraz rozbudowa dla 
nich sieci kanalizacyjnych wspierana dotacjami z Programu Operacyjnego 
„Infrastruktura i Środowisko” (priorytet I), 
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• uruchomienie działań zapisanych w planach gospodarowania wodami                      
na obszarach dorzeczy w Polsce oraz w programie wodnośrodowiskowym kraju, 


• opracowanie programów działań specjalnych mających na celu ograniczenie 
zanieczyszczenia powodowanego przez substancje niebezpieczne i priorytetowe 
pochodzące przede wszystkim ze źródeł przemysłowych, 


• realizacja programów działań na obszarach szczególnie narażonych na azotany 
pochodzenia rolniczego, 


• wyposażenie zakładów sektora rolno-spożywczego w wysokosprawne 
oczyszczalnie ścieków, 


• wyposażenie jak największej liczby gospodarstw rolnych w zbiorniki na gnojowicę          
i płyty obornikowe, 


• ustanowienie obszarów ochronnych dla głównych zbiorników wód podziemnych 
oraz stref ochrony ujęć wód podziemnych, 


• rozwój sieci monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 
• ścisła współpraca z państwami leżącymi nad Morzem Bałtyckim w realizacji 


programu ochrony wód tego morza w ramach Konwencji Helsińskiej, 
• wdrożenie do praktyki najbardziej skutecznych i ekonomicznie opłacalnych metod 


odzysku osadów ściekowych z dużych oczyszczalni ścieków. 
 
Cel: Gospodarka odpadami  
Cele średniookresowe do 2016r.: 
Celami średniookresowymi w zakresie gospodarki odpadami są: 


• utrzymanie tendencji oddzielenia ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu 
gospodarczego kraju (mniej odpadów na jednostkę produktów, mniej opakowań, 
dłuższe okresy życia produktów itp.), 


• znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób 
bezpieczny dla środowiska, 


• zamknięcie wszystkich składowisk, które nie spełniają standardów UE i ich 
rekultywacja, 


• sporządzenie spisu zamkniętych oraz opuszczonych składowisk odpadów 
wydobywczych, wraz z identyfikacją obiektów wpływających znacząco na 
środowisko (obowiązek wynikający z dyrektywy 2006/21/WE oraz ustawy z dnia 10 
lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865), 


• eliminacja kierowania na składowiska zużytego sprzętu elektrycznego                          
i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów, pełne zorganizowanie 
krajowego systemu zbierania wraków samochodów i demontaż pojazdów 
wycofanych z eksploatacji. 


Kierunki działa ń w latach 2009-2012: 
Aby osiągnąć cele średniookresowe konieczne jest w latach 2009-2012: 


• zorganizowanie banku danych o odpadach (do końca 2009 r.), 
• reforma obecnego systemu zbierania i odzysku odpadów komunalnych                     


w gminach, dająca władzom samorządowym znacznie większe uprawnienia             
w zarządzaniu i kontrolowaniu systemu (do końca 2009 r.), 


• zwiększenie stawek opłat za składowanie odpadów zmieszanych 
biodegradowalnych oraz odpadów, które można poddać procesom odzysku, 


• finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne inwestycji dotyczących odzysku 
i recyklingu odpadów, a także wspieranie wdrożeń nowych technologii w tym 
zakresie, 


• dostosowanie składowisk odpadów do standardów UE (do końca 2009 r.), 
• wprowadzenie rozwiązań poprawiających skuteczność systemu recyklingu 


wyeksploatowanych pojazdów, 
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• finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne modernizacji technologii 
prowadzących do zmniejszania ilości odpadów na jednostkę produkcji (technologie 
małoodpadowe), 


• realizacja projektów dotyczących redukcji ilości składowanych odpadów 
komunalnych i zwiększenia udziału odpadów komunalnych poddawanych 
odzyskowi i unieszkodliwieniu wspieranych dotacjami Programu Operacyjnego 
„Infrastruktura i Środowisko”, 


• intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania 
odpadów (np. opakowań, toreb foliowych) i ich preselekcję w gospodarstwach 
domowych, 


• wzmocnienie przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli podmiotów 
odbierających odpady od wytwórców oraz podmiotów posiadających instalacje         
do odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów, 


• dokończenie akcji likwidacji mogilników, zawierających przeterminowane środki 
ochrony roślin i inne odpady niebezpieczne oraz akcji eliminacji PCB                        
z transformatorów i kondensatorów (do końca 2010 r.). 


 
Cel: Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznyc h   
Cele średniookresowe do 2016r.: 
Celem średniookresowym w zakresie ochrony przed hałasem jest dokonanie wiarygodnej 
oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do 
zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe. Podobny jest też cel działań 
związanych z zabezpieczeniem społeczeństwa przed nadmiernym oddziaływaniem pól 
elektromagnetycznych. 
Kierunki działa ń w latach 2009-2012: 


• sporządzenie map akustycznych dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców oraz dla 
dróg krajowych i lotnisk, a także wynikających z nich programów ochrony przed 
hałasem (władze samorządowe), 


•  likwidacja źródeł hałasu przez tworzenie stref wolnych od transportu, ograniczenie 
szybkości ruchu, wymianę taboru tramwajowego na mniej hałaśliwy, a także 
budowę ekranów akustycznych, 


• wykorzystywanie planowania przestrzennego dla rozdzielenia potencjalnych źródeł 
hałasu od terenów mieszkaniowych, 


• rozwój systemu monitoringu hałasu, 
• zorganizowanie laboratorium referencyjnego do pomiaru pól w ramach Inspekcji 


Ochrony Środowiska i szkolenie specjalistów w zakresie ich pomiaru,  
• opracowanie w Ministerstwie Środowiska procedur zapewniających bezpieczną 


lokalizację źródeł pól elektromagnetycznych, 
•  zobowiązanie operatorów telefonii komórkowej do zgłoszenia organowi ochrony 


środowiska instalacji stanowiących źródła promieniowania. 
 
Cel: Substancje chemiczne w środowisku    
Cele średniookresowe do 2016r.: 
Średniookresowym celem polityki ekologicznej w odniesieniu do chemikaliów jest 
stworzenie efektywnego systemu nadzoru nad substancjami chemicznymi dopuszczonymi 
na rynek, zgodnego z zasadami Rozporządzenia REACH. 
Kierunki działa ń w latach 2009-2012: 


• przyjęcie przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o substancjach i preparatach 
chemicznych oraz niektórych innych ustaw, przygotowanie aktów wykonawczych 
do znowelizowanej ustawy w celu pełnej implementacji do polskiego prawa 
przepisów rozporządzenia REACH i innych aktów wspólnotowych, 
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•  kontynuowanie programów krajowych dotyczących usuwania PCB                            
z transformatorów, kondensatorów i innych urządzeń zawierających te związki 
wraz z dekontaminacją tych urządzeń, usuwaniem azbestu i likwidacją mogilników. 


• prowadzenie szkoleń dotyczących odpowiedzialnego stosowania chemikaliów             
i postępowania z ich odpadami, wspieranych finansowo przez fundusze 
ekologiczne oraz propagowanie produktów z substancji ulegających biodegradacji 


• uczestniczenie w pracach Europejskiej Agencji Chemikaliów oraz ratyfikacja 
Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych. 


 
Program Ochrony Środowiska Województwa Lubuskiego na lata 2003-2010  
 
 


Cele i zadania ekologiczne przedstawione w Programie są wyznacznikiem 
konkretnych przedsięwzięć zmierzających do dalszej poprawy jakości środowiska                           
i zachowania cennych zasobów przyrody w województwie. W opracowanym dokumencie 
pn. „Program Ochrony Środowiska Województwa Lubuskiego na lata 2003-2010”, 
wyznaczono następujące priorytety ekologiczne, tj.: 


• W zakresie poprawy jakości środowiska: 
� Poprawa jakości wód. Zasoby wodne są tym komponentem, który wymaga 


największej liczby przedsięwzięć zarówno do poprawy i ochrony jakości 
zasobów wodnych jak i ochrony zasobów ilościowych. Przedsięwzięcia 
priorytetowe w skali województwa wynikają z konieczności spełnienia przez 
województwo lubuskie przyjętych przez Polskę zobowiązań w zakresie 
wdrażania wymagań dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania 
ścieków komunalnych oraz Dyrektywy 98/83/EEC w zakresie stacji 
uzdatniania wody i poprawy stanu sieci wodociągowej, 


� Racjonalizacja gospodarki odpadami w świetle wymagań określonych                 
w nowych ustawach- wykorzystanie wzrastającej ilości odpadów 
komunalnych, które obecnie są w większości składowane, 


� Ochrona przed hałasem komunikacyjnym i poprawa jakości powietrza 
atmosferycznego, zwłaszcza obszarów zurbanizowanych                                    
i uprzemysłowionych (przedsięwzięcia z zakresu poprawy systemu 
transportowego przynoszą podwójną korzyść). 


• W zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania 
zasobów przyrody: 


� Efektywna ochrona przyrody, w tym wdrożenie sytemu NATURA 2000, 
� Ochrona gleb oraz ochrona i zrównoważone użytkowanie lasów 


• W zakresie zrównoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii: 
� Ochrona przeciwpowodziowa, tj. zabezpieczenie środowiska i człowieka 


przed zagrożeniami powodziowymi. 
• W zakresie zadań systemowych: 


� Rozwój edukacji ekologicznej, 
� Zarządzanie środowiskowe (rozpowszechnianie systemów zarządzania 


środowiskowego w zakładach przemysłowych, instytucjach publicznych, w 
tym doskonalenie zarządzania środowiskiem na szczeblu samorządu 
województwa). 


 
Przeprowadzona analiza celów i działań zawartych w aktualizacji Programu 


Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko pozwala stwierdzić, że cele i działania 
przedstawione w projekcie Programu są zgodne z „Polityką Ekologiczną Państwa w latach 
2009-2012 z perspektywą do roku 2016” oraz z „Programem Ochrony Środowiska 
Województwa Lubuskiego na lata 2003-2010”. Zgodność zadań i kierunków nakreślonych 
w ww. dokumentach przedstawiono w tabeli 1.  
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Tabele 1. Ocena zgodności celów zawartych w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko” z Polityką Ekologiczną Państwa  


oraz Programem Ochrony Środowiska Województwa Lubuskiego 
 


Cele zawarte w aktualizacji  
Programu Ochrony Środowiska  


dla Gminy Drezdenko 


Cele zawarte w Polityce  
Ekologicznej Pa ństwa  


Cele zawarte w Programie Ochrony 
Środowiska Województwa Lubuskiego 


CEL 1: OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH  


Kierunek ekologiczny: Poprawa jakości wód i osiągnięcie 
dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych 
Kierunek ekologiczny: Racjonalizacja wykorzystania 
zasobów wodnych 
Kierunek ekologiczny: Ochrona przed powodzią 


Cel:  Racjonalne gospodarowanie zasobami 
wodnymi  
Cel:  Ochrona wód 


CEL 1. Poprawa jakości środowiska i 
bezpieczeństwa ekologicznego 
1.1. Jakość wód 
CEL 3. Zrównoważone wykorzystanie 
surowców, materiałów, wody i energii 
3.3. Ochrona przed powodzią 


CEL 2: POPRAWA JAKOSCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO  


Kierunek ekologiczny:  Systematyczna poprawa jakości 
powietrza  
Kierunek ekologiczny: Spełnienie wymagań prawnych 
 w zakresie jakości powietrza 


Cel:  Jakość powietrza 


 
CEL 1. Poprawa jakości środowiska  
i bezpieczeństwa ekologicznego 
1.3. Jakość powietrza 
CEL 3. Zrównoważone wykorzystanie 
surowców, materiałów, wody i energii 
3.2. Wykorzystanie energii odnawialnej 
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CEL 3: POPRAWA KLIMATU AKUSTYCZNEGO 


Kierunek ekologiczny:  Zmniejszenie zagrożenia 
mieszkańców ponadnormatywnym hałasem 


Cel:  Oddziaływanie hałasu i pól 
elektromagnetycznych 


CEL 1. Poprawa jakości środowiska  
i bezpieczeństwa ekologicznego 
1.4. Hałas i pola elektromagnetyczne 


CEL 4: OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETY CZNYM  


Kierunek ekologiczny:  Ochrona przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym 


Cel:  Oddziaływanie hałasu i pól 
elektromagnetycznych 


CEL 1. Poprawa jakości środowiska  
i bezpieczeństwa ekologicznego 
1.4. Hałas i pola elektromagnetyczne 


CEL 5: OCHRONA GLEB I ZŁÓ Ż KOPALIN  


Kierunek ekologiczny: Ochrona gleb przed degradacją 
Kierunek ekologiczny: Racjonalna gospodarka  
surowcami mineralnymi  


Cel:  Ochrona powierzchni ziemi  
Cel: Gospodarowanie zasobami geologicznymi 


CEL 2.  Ochrona dziedzictwa przyrodniczego  
i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody 
2.3. Ochrona gleb  
2.4. Ochrona zasobów kopalin 


CEL 6: OCHRONA PRZED NADZWYCZAJNYMI ZAGRO ŻENIAMI  


 
Kierunek ekologiczny: Ograniczenie ryzyka wystąpienia 
poważnych awarii i ograniczenie skutków dla ludzi, 
środowiska  
 


Cel:  Substancje chemiczne w środowisku    
 


CEL 1. Poprawa jakości środowiska i 
bezpieczeństwa ekologicznego 
1.5. Awarie przemysłowe 
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CEL 7: OCHRONA WALORÓW PRZYRODNICZYCH  


Kierunek ekologiczny:  Ochrona środowiska przyrodniczego  
i rozwój systemu obszarów chronionych 
Kierunek ekologiczny:  Racjonalne użytkowanie lasów 


Cel:  Ochrona przyrody  
Cel:  Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 


Cel 2.  Ochrona dziedzictwa przyrodniczego  
i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody 
2.1. Przyroda i krajobraz  
2.2. Lasy 


CEL 8: EDUKACJA EKOLOGICZNA 


Kierunek ekologiczny:  Rozwój systemu edukacji 
ekologicznej 
 


Cel:  Udział społeczeństwa w działaniach na 
rzecz ochrony środowiska 


CEL 4. Zagadnienia systemowe 
4.1. Włączanie aspektów ekologicznych  
do polityk sektorowych 
4.2. Przyszłościowy rozwój województwa  
w aspekcie ochrony środowiska 
4.3. Aktywizacja rynku do działań na rzecz 
ochrony środowiska 


     Źródło: Opracowanie własne  
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3.2. Dokumenty na szczeblu powiatowym  


Przeprowadzona analiza celów i działań zawartych w aktualizacji Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko pozwala stwierdzić, że cele i działania 
przedstawione w projekcie są zgodne z celami przedstawionymi w Programie Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego. Zgodność działań i kierunków           
ww. dokumentów obrazuje tabela 2.  
 


Tabele 2. Ocena zgodności celów zawartych w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy 
Drezdenko na lata 2011-2014” z „Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu                        


Strzelecko - Drezdeneckiego”  
 


Cele zawarte w aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Drezdenko 


Cele zawarte w Programie Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Strzelecko - 


Drezdeneckiego 


CEL 1: OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH  


Kierunek ekologiczny: Poprawa jakości wód  
i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych 
i podziemnych 
Kierunek ekologiczny: Racjonalizacja 
wykorzystania zasobów wodnych 
Kierunek ekologiczny: Ochrona przed powodzią 


Cel. 1. Gospodarka wodna 
 


CEL 2: POPRAWA JAKOSCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 


Kierunek ekologiczny:  Systematyczna poprawa 
jakości powietrza  
Kierunek ekologiczny: Spełnienie wymagań 
prawnych w zakresie jakości powietrza 


Cel 3. Powietrze atmosferyczne 
 


CEL 3: POPRAWA KLIMATU AKUSTYCZNEGO 


Kierunek ekologiczny:  Zmniejszenie zagrożenia 
mieszkańców ponadnormatywnym hałasem  


Cel 4. Hałas 


CEL 4: OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETY CZNYM 


Kierunek ekologiczny:  Ochrona przed 
promieniowaniem elektromagnetycznym 


Cel 5. Promieniowanie elektromagnetyczne  


CEL 5: OCHRONA GLEB I ZŁÓ Ż KOPALIN  


Kierunek ekologiczny: Ochrona gleb przed 
degradacją 
Kierunek ekologiczny: Racjonalna gospodarka  
surowcami mineralnymi 


Cel 7. Ochrona gleb i powierzchni ziemi  
Cel 9. Ochrona zasobów kopalin 
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CEL 6: OCHRONA PRZED NADZWYCZAJNYMI ZAGRO ŻENIAMI 


Kierunek ekologiczny: Ograniczenie ryzyka 
wystąpienia poważnych awarii i ograniczenie 
skutków dla ludzi, środowiska  
 


Cel 12. System transportowy 


CEL 7: OCHRONA WALORÓW PRZYRODNICZYCH  


Kierunek ekologiczny:  Ochrona środowiska 
przyrodniczego  
i rozwój systemu obszarów chronionych 
Kierunek ekologiczny:  Racjonalne użytkowanie 
lasów 


Cel 6. Ochrona przyrody i krajobrazu 
Cel 8. Ochrona lasów 


CEL 8: EDUKACJA EKOLOGICZNA  


Kierunek ekologiczny:  Rozwój systemu edukacji 
ekologicznej 


Cel 11. Edukacja ekologiczna  


Źródło: Opracowanie własne 


 
 
IV. ANALIZA STANU ŚRODOWISKA GMINY DREZDENKO 
 
4.1. Ogólna charakterystyka gminy 


4.1.1. Położenie geograficzne  


Gmina Drezdenko położona jest na terenie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego               
w północno - wschodniej części województwa lubuskiego na skraju Puszczy Drawskiej                    
i Noteckiej. Obszar gminy w większości rozciąga się w poprzek Pradoliny Noteci, zajmując 
środkową część Kotliny Gorzowskiej oraz wkracza na wschodnią część Pojezierza 
Myśliborskiego. Samo miasto Drezdenko, znajduje się w Pradolinie Toruńsko – 
Eberswaldzkiej. Gmina od strony wschodniej sąsiaduje z gminą Krzyż, która należy                 
do województwa wielkopolskiego. Ponadto graniczy z gminami: Drawsko, Sieraków, 
Międzychód, Skwierzyna, Santok, Zwierzyń, Stare Kurowo oraz Dobiegniew. 


 
4.1.2. Rzeźba terenu i geomorfologia  


Teren gminy należy do urozmaiconych. Rzeźba terenu została wykształcona               
w okresie czwartorzędowym pod wpływem lodowca ze zlodowacenia bałtyckiego.  
W rejonie Noteci do głębokości 20 – 30 m występują utwory rzeczne terasów 
akumulacyjnych halocenu i utwory piaszczysto-żwirowe  osadzone przez topniejący 
lądolód w okresie plajstocenu. Generalnie można stwierdzić, że pod ww. utworami 
występują już utwory morenowe – gliny piaszczyste z przewarstwieniami piaszczystymi.  
Urozmaicona rzeźba terenu, pas wzgórz moreny czołowej na linii Zwierzyn – Stare 
Kurowo – Drezdenko dzieli region na dwie części: północną wysoczyznę – część 
Wysoczyzny Pomorskiej oraz obszar południowy – płaski, stanowiący fragment pradoliny 
Warciańsko – Noteckiej. Niemalże przez sam środek gminy przepływa największa rzeka 
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tej ziemi, Noteć. Ten prastary ciek wodny usadowił się na równej jak stół pradolinie, która 
rozciąga się od niemieckiego miasta Eberswalde, aż po nadwiślański polski Toruń.  
 
4.1.3. Geologia i gleby  


W rejonie gminy Drezdenko występują złoża surowców mineralnych w postaci 
piasków i pospółek piaszczysto-żwirowych. Część złóż jest udokumentowana i częściowo 
eksploatowana. Zgodnie z danymi Państwowego Instytutu Geologicznego obecnie na 
terenie gminy zlokalizowane są cztery obszary górnicze o aktualnym statusie, tj.: 


� nazwa złoża Lipno – Niegosław: obszar górniczy Niegosław dz. nr 26/1, kopaliną 
są kruszywa naturalne,  


� nazwa złoża Międzychód: obszar górniczy Międzychód, kopaliną jest gaz ziemny, 
� nazwa złoża Lubiatów: obszar górniczy Lubiatów I, kopalinę stanowi ropa naftowa i 


gaz ziemny,   
� nazwa złoża Grotów: obszar górniczy Grotów, kopalinę stanowi ropa naftowa i gaz 


ziemny.  
 


Na terenie gminy aktualnie eksploatowane jest jedno złoże Grotów, w którym główną 
kopaliną jest ropa naftowa, a kopaliną towarzyszącą jest gaz ziemny. Powierzchnia złoża 
wynosi 1.564 ha. Zgodnie z danymi PIG w 2010 roku z przedmiotowego złoża wydobyto 
łącznie 0,49 tys. Mg ropy naftowej oraz 0,11 mln m3 gazu ziemnego. Ponadto na terenie 
gminy znajdują się także złoża zagospodarowane, które są eksploatowane okresowo. 
Jednym z nich jest złoże Lubiatów, którego podobnie jak w przypadku złoża Grotów 
główna kopaliną jest ropa naftowa, a kopaliną towarzyszącą jest gaz ziemny. W 2010 roku 
eksploatacja złoża nie była prowadzona. Kolejnym złożem eksploatowanym okresowo jest 
złoże Międzychód, które posiada dość znaczne pokłady gazu ziemnego, bo aż 4.524,51 
mln m3. Eksploatacja gazu ziemnego na tym złożu nie była prowadzona.  
 


Gmina Drezdenko charakteryzuje się niewielkim zróżnicowaniem warunków 
przyrodniczych tj. klimat i pokrywa glebowa, mających wpływ na jego produktywność 
rolniczą. Pod względem walorów produkcyjnych przeważają gleby o średniej (klasa IV)              
i małej wartości (klasy V do VIz) Klasa III obejmuje tylko do kilku procent powierzchni 
użytkowanej rolniczo, natomiast relatywnie bardzo duży jest udział gleb najmniej 
urodzajnych (V -VI z klasy) sięgający do 52% i więcej przestrzeni rolniczej. Te najsłabsze 
gleby, głównie wytworzone z piasków luźnych, albo słabo gliniastych, odznaczają się dużą 
przepuszczalnością, kwaśnym odczynem, małą zawartością próchnicy i słabo rozwiniętym 
kompleksem sorpcyjnym. Mady rzeczne wykorzystywane są najczęściej jako użytek 
zielony, W areale gruntów ornych największy udział ma kompleks żytni dobry, a następnie 
żytni bardzo dobry oraz żytni słaby. W areale trwałych użytków zielonych prawie równy 
udział mają użytki zielone średnie, słabe i bardzo słabe; użytki zielone bardzo dobre                    
i dobre prawie nie występują. 
 


4.1.4. Hydrogeologia i zasoby wodne  


Na terenie gminy Drezdenko, zasoby wód podziemnych o znaczeniu użytkowym 
występują w utworach czwartorzędowych oraz trzeciorzędowych co związane jest głównie 
występowaniem na terenie gminy Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Wody z tych 
utworów są podstawowym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę do picia i na potrzeby 
gospodarcze w gminie. Rozpoznane i zatwierdzone zasoby tych wód są znaczne                     
i zaspakajają w całości zapotrzebowanie na wodę zarówno odbiorców indywidualnych,  
jak również jednostki prowadzące działalność gospodarczą.  
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Na terenie gminy Drezdenko znajduje się Główny Zbiornik Wód Poziemnych Nr 138                 
o nazwie Pradolina Toruń – Eberswalde (Noteć) o powierzchni 2.100 km2. Średnia 
głębokość ujęcia to 30 m, natomiast zasoby dyspozycyjne oszacowano na 400 tys. m3/d. 
Przedmiotowy zbiornik jest zbiornikiem czwartorzędowym pradolin.  


 
Gmina Drezdenko pod względem hydrogeologicznym posiada bardzo bogatą sieć 


hydrologiczną. Do najważniejszych cieków występujących na terenie Gminy Drezdenko 
zalicza się rzekę Noteć. Jest ona prawym dopływem Warty, do której wpada w jej 68,2 km 
Wypływa z jeziora Przedecz na pojezierzu Kujawskim. Długość całkowita Noteci wynosi 
388,4 km a powierzchnia zlewni 17.330,5 km2. Główne dopływy rzeki: Drawa, Miała, kanał 
Pulsa. Przepływy charakterystyczne w rzece Noteci są określone wg profilu 
wodowskazowego w km 188,5 w miejscowości Nowe Drezdenko. Powierzchnia dorzecza 
w tym profilu wynosi 15.970 km2. Poziom najwyższej wielkiej wody H = 519 cm, 
zaobserwowano 25 lutego 1971 r., a poziom najniższy zaobserwowano 1934.07.01  H = 
76 cm. Przepływy charakterystyczne rzeki dla przekroju w Nowym Drezdenku wynoszą: 
średnia woda roczna Qśrw =   86,6 m3/s, średnia wielka woda roczna Qśrw  =  140,0 m3/s 
woda wielka roczna Q ww =  292,0 m3/s.Rzeka ta decyduje o poziomie wód w Dolinie 
Noteci. Drugą co do wielkości rzeką przepływającą przez teren gminy jest rzeka Drawa, 
będąca prawym dopływem Noteci, do której wpada w jej 48,9 km. Wypływa z jeziora 
Krzywego około 7 km na południowy wschód od Połczyna Zdroju i przepływa przez 
Drawieński Park Narodowy. 
Ponadto na terenie gminy znajdują się 23 jeziora o powierzchni powyżej 1ha,                            
o powierzchni ni o ogólnej 815,58 ha. Dzięki temu krajobraz gminy jest bardzo 
urozmaicony. 
 
4.1.5. Przyroda ożywiona i nieożywiona  


Środowisko przyrodnicze Drezdenka i okolic  w wyniku wielowiekowej działalności 
człowieka, zwłaszcza od końca XVIII w. do czasów współczesnych ulegało znacznym 
przeobrażeniom. Tereny które od wieków miały ustabilizowany układ ekologiczny, 
posiadały naturalną łączność różnorodnych biotopów, na skutek przeprowadzonych                   
na wielką skalę prac melioracyjnych zyskały znaczenie rolnicze. 
Powstały trakty komunikacyjne i zagęściła się sieć osadnicza, zachwiana została 
zachwiana naturalna łączność między trzema wielkimi kompleksami leśnymi, których 
pozostałości noszą dziś dumną nazwę Puszcz – Drawskiej, Noteckiej i Barlineckiej. 
Od południa w skład analizowanego terenu wchodzą lasy Puszczy Noteckiej. Jest                   
to zalesiony obszar największego w Polsce kompleksu wydm śródlądowych, położony              
w dorzeczu warciańsko – noteckim. Ponad 90% powierzchni Puszczy Noteckiej                      
to siedliska wybitnie borowe z przewagą borów chrobotkowych. Gatunkiem lasotwórczym 
jest tu sosna. Zbiorowiska lasów liściastych są tu rzadko spotykane  - wykształcają się 
lokalnie w obniżeniach terenowych, na obrzeżach niektórych jezior itp. Są to zubożałe 
postacie kwaśnej buczyny niżowej, olsu, łęgu jesionowego – olszowego. W dolinie 
przeważają zbiorowiska łąk kośnych, natomiast w lokalnych obniżeniach, na obrzeżach 
starorzeczy lub na pozostałościach po ich częściowemu osuszeniu rozwinięte są 
turzycowiska; na mniejszych powierzchniach – zbiorowiska szuwarowe.  
Na powierzchniach stojących i wolno płynących wód w starorzeczach, w wypłaconych 
zakolach i zatokach rzeki oraz w niektórych kanałach rozwijają się platy zespołu lilii 
wodnych tworzone przez chronione rośliny: grążel żółty i grzybienie białe. Lustro wody 
często opanowują jednogatunkowe agregacje rzęsy drobnej. W rowach i kanałach                   
o szybszym nurcie wody, do częstych należą zespoły rdestnic.  
Brzegi Noteci oraz mniejszych cieków wodnych, często porastają często porastają 
wierzby tworząc zbiorowiska wierzbowe i łozowiska jak również zubożały łęg topolowo 
wierzbowy. Są to głównie: olsza czarna, wierzba szara, topola czarna i biała, dąb 
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bezszypułkowy. Krzewy, to przede wszystkim tworzące łozowiska różne gatunki wierzb, 
m.in.: wierzba wiciowa, pięciopręcikow, krucha i wiklina. 
Pradolina Toruńsko – Eberswaldzka stanowi odwieczną trasę ptasich wędrówek. Bardzo 
zróżnicowane i bogate biotopy są potencjalnym miejscem wyprowadzania lęgów oraz 
żerowiskami licznych gatunków ptaków. Dominującym gatunkiem jest krzyżówka. Inne 
zasługujące na uwagę to: kormoran czarny i żuraw. Często można zaobserwować bielika 
dla którego obszar jest bogaty w bazę pokarmową. Występuje tu także, rzadka w Polsce, 
dzierżba srokosz i sikora czarnogłowa. Stwierdzono tu także obecność bardzo rzadkiej 
wodniczki.    


 
Zgodnie z danymi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie 


Wielkopolskim, na terenie Gminy Drezdenko położone są obszary chronione na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 
ze zm.). Zgodnie z ww. ustawą jedną z form ochrony przyrody w gminie są rezerwaty 
przyrody. Na obszarze Gminy Drezdenko znajduje się aktualnie 6 rezerwatów                    
przyrody, tj.: 


� Rezerwat przyrody Czaplenice: jest rezerwatem leśnym, zlokalizowany przy 
jeziorze Solecko, na terenie Nadleśnictwa Karwin, Leśnictwo Wilcze Doły, oddz. 
165 c,d,f. Celem ochrony rezerwatowej jest półwysep z fragmentem lasu 
sosnowego w wieku 140-170 l z kolonia czapli siwej, z domieszką buka oraz 
płatami brzozy i olszy, 


� Rezerwat przyrody Czaplisko: jest rezerwatem leśnym, zlokalizowanym na 
zachodnim brzegu jeziora Łąkie, na terenie Nadleśnictwa Karwin, Leśnictwo 
Kościelec, oddz. 262 c. Celem ochrony rezerwatowej jest starodrzew sosnowy 
rodzimego pochodzenia (160-190 lat) oraz dąb pomnikowy (około 100 lat). 


� Rezerwat przyrody Łabędziniec: jest rezerwatem faunistycznym, zlokalizowanym 
na terenie Nadleśnictwa Karwin, Leśnictwo Wilcze Doły, oddz. 193 a,b,c,d,f. 
Celem ochrony rezerwatowej jest pięć wysp o pow. 0,05 do 2,17 ha na jeziorze 
Solecko, z bogatą fauną, szczególnie ptactwa wodno-błotnego. Ponadto ochroną 
objęto pojedynczo sosny – 150 lat i dęby 300 letnie, 


� Rezerwat przyrody jezioro Łubówko: jest rezerwatem leśnym, zlokalizowanym na 
terenie Nadleśnictwa Smolarz, Leśnictwo Radowo, Obręb Drezdenko, oddz. 318, 
319,320. Celem ochrony rezerwatowej jest ochrona oraz zachowanie unikalnego 
krajobrazu morenowego i buczyny o naturalnym charakterze, 


� Rezerwat przyrody Lubiatowskie Uroczyska: jest rezerwatem faunistycznym, 
znajdującym się na terenie Nadleśnictwa Karwin. Celem ochrony rezerwatowej są 
porośnięte lasami pola sandrowe nad jeziorem Lubiatowko z urozmaiconą rzeźbą 
terenu. Występuje tu wiele zbiorowisk rośli rzadkich chronionych, miejsce 
występowania i rozrodu ptaków błotnych i drapieżnych, 


� Rezerwat Goszczanowskie Źródliska: jest rezerwatem leśnym, zlokalizowanym na 
terenie Nadleśnictwa Karwin, Obręb Karwin. Przedmiotowy obszar ochrony 
zajmuje powierzchnię 0,226 km2. Celem ochrony rezerwatowej jest zachowanie 
cennych siedlisk przyrodniczych – łęgu źródliskowego wyróżniającego się 
szczególnym bogactwem flory skupiającej rzadkie hydrofilne gatunki roślin 
kwiatowych oraz mszaków jak również lasu klonowo – lipowego stanowiącego 
zboczowy las wielogatunkowy i wielowarstwowy. 
 


Ponadto na terenie Gminy Drezdenko ustanowiono 3 obszary chronionego krajobrazu. 
Podstawą prawną funkcjonowania ww. form przyrody jest rozporządzenie Nr 3 Wojewody 
Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu            
/Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr 9 poz. 172, ze zm. Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2006 r. Nr 54 
poz. 1189; Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2008 r. Nr 91 poz. 1373; Dz. U. Woj. Lubuskiego              
z 2009 r. Nr 4 poz. 99/; Uchwała Nr LVII/579/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego               
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z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów 
chronionego krajobrazu (Dz. U. Woj. Lubuskiego Nr 113 poz. 1820). Na terenie gminy 
ustanowiono następujące obszary chronionego krajobrazu:  


• „1- Puszcza Drawska”  obszar o powierzchni 42.157,80 ha położony w gminach: 
Dobiegniew 29.070,80 ha, Drezdenko 9.568 ha, Stare Kurowo 2.605 ha, Strzelce 
Kraj. 889 ha, Zwierzyn 25 ha, 


• „4-Dolina Warty i Dolnej Noteci”  obszar o powierzchni 33.888 ha położony                   
w gminach: Deszczno 1.279 ha, Drezdenko 6.908 ha, Gorzów Wlkp. 360 ha, 
Przytoczna 2.007 ha, Santok 7.247 ha, Skwierzyna 4.954 ha, Stare Kurowo 4.133 
ha, Zwierzyn 7.000ha, 


• „6-Pojezierze Puszczy Noteckiej”  obszar o powierzchni 12.000 ha położony              
w gminie  Drezdenko. 


 
Dodatkowo na terenie gminy występuje 36 pomników przyrody, 21 użytków 


ekologicznych oraz 1 zespół przyrodniczo – krajobrazowy.  
 


Tereny gminy zostały także włączone w Europejską Ekologiczną Sieć Natura 2000. 
Na terenie gminy znajdują się następujące obszary, tj.: 


„Dolina Dolnej Noteci” (kod obszaru: PLB 080002) - obszar specjalnej ochrony 
ptaków  (OSO). Utworzony obszar zajmuje powierzchnię 22241,5 ha. Pod względem 
krajobrazowym jest to szeroka dolina rzeczna, poprzecinana licznymi kanałami                        
z pozostałościami starorzeczy i kompleksami torfianek. Na większości obszaru występuje 
średnio intensywna i ekstensywna gospodarka łąkowo-pastwiskowa. Na terenie obszaru 
występuje co najmniej 16 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 3 gatunki               
z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% 
populacji krajowej następujących gatunków ptaków: kania czarna (PCK), kania ruda 
(PCK), rybitwa czarna; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występują: błotniak 
stawowy, derkacz, dzięcioł średni, kropiatka. W okresie wędrówek stosunkowo duże 
koncentracje osiąga łabędź czarnodzioby oraz gęsi. W okresie zimy występuje co 
najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego łabędzia krzykliwego. Głównymi 
zagrożeniami dla wysokich walorów przyrodniczych obszaru są urbanizacja terenu, 
zaniechanie gospodarki pastwiskowej, melioracje, regulacja - prostowanie koryt rzecznych 
oraz zanieczyszczenie wód. 


„Puszcza Notecka” (kod obszaru: PLB 300015)  – obszar specjalnej ochrony 
ptaków (OSO).  Utworzony obszar zajmuje powierzchnię 178.255,77 ha. Obszar stanowi 
zwarty, jednolity kompleks leśny w międzyrzeczu Noteci i Warty, będącym częścią 
pradoliny Eberswaldsko-Toruńskiej, równiny akumulacyjnej przekształconej przez wiatr. 
Jest to największy w Polsce obszar wydm śródlądowych, głównie o wysokości 20-30 m, 
maksymalnie do 98 m n.p.m. W środkowej części obszaru uformowały się wały o 
przebiegu południkowym, leżące 500-600 m od siebie. W części wschodniej mają one 
kształt paraboliczny. Wydmy pokryte są monotonnym, jednowiekowym lasem, głównie 
sosnowym (92%), posadzonym tu po wielkiej klęsce spowodowanej pojawieniem się 
szkodników owadzich w okresie międzywojennym. Pozostałości drzewostanów 
naturalnych są chronione w rezerwatach np. Cegliniec. Na terenie ostoi znajduje się 
ponad 50 jezior, raczej płytkich, pochodzenia wytopiskowego, zwykle z grubą warstwą 
mułu i zakwitami glonów. W zagłębieniach terenu lub na brzegach jezior utrzymują się 
torfowiska, na ogół w pewnym stopniu przekształcone. Biorąc pod uwagę niezwykłą 
wartość przyrodniczą przedmiotowego obszaru to na jego terenie występuje co najmniej 
30 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 7 gatunków z Polskiej Czerwonej 
Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla powyżej 2% populacji krajowej bielika 
(PCK), kani czarnej (PCK) i kani rudej (PCK) oraz co najmniej 1% populacji krajowej 
następujących gatunków ptaków: bąk (PCK), podgorzałka (PCK), puchacz (PCK), rybołów 
(PCK), trzmielojad, gągoł, nurogęś. W stosunkowo wysokiej liczebności występuje bocian 
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czarny, błotniak stawowy, ortolan i żuraw. Co najmniej 1% populacji szlaku 
wędrówkowego bielika występuje tu w okresie zimy. Ten ogromny obszar leśny (jeden              
z największych w centralnej i północnej Polsce) jest ostoją rzadkich i zagrożonych 
gatunków ptaków i ssaków. To jedyna, stała w ostatnich latach, ostoja wilka w zachodniej 
Polsce. Flora bogata między innymi w 9 gatunków storczyków. Głównymi zagrożeniami 
dla wysokich walorów przyrodniczych obszaru są zagrożenia spowodowane przez 
wypalanie roślinności, zaniechanie dotychczasowego użytkowania rolnego, wylewanie 
ścieków, czyszczenie stawów i usuwanie mułu dennego, składowanie odpadów 
organicznych, gradacje szkodników i pożary, wyrąb drzew, usuwanie martwego drewna               
z lasu, lokalizację i eksploatacja składowisk odpadów niekomunalnych, płoszenie ptaków, 
niszczenie gniazd, penetrowanie siedlisk, polowanie w terminach niedozwolonych.  


„Lasy Puszczy nad Draw ą” (kod obszaru: PLB 320016) -  obszar specjalnej 
ochrony ptaków (OSO).  Utworzony obszar zajmuje powierzchnię 170.279,00 ha. Obszar 
obejmuje większą część dużego kompleksu leśnego na równinie sandrowej, położonej                            
w środkowym i dolnym biegu rzeki Drawy. W lasach dominują bory sosnowe z domieszką 
brzozy, dębu i topoli. Zostały one znacznie przekształcone w wyniku prowadzenia 
gospodarki leśnej na tym terenie przez kilkaset lat. Jednakże pewne fragmenty lasów np. 
Melico-Fagetum, Luzulo pilosae – Fagetum zachowały swój naturalny charakter.                     
W miejscach, gdzie teren jest pofalowany, wzgórza osiągają wysokość do 220 m. 
Najcenniejszym przyrodniczo obszarem jest centralna część ostoi, położona w widłach 
rzek: Drawy i Płocicznej,. Są tu liczne jeziora (największym z nich jest J. Ostrowieckie – 
370 ha). W rzeźbie terenu odznaczają się meandry obu rzek, obramowane wysokimi 
skarpami. Charakterystyczną cechą tych rzek jest bystry prąd wywołany silnym spadkiem 
terenu. Ich koryta i doliny zachowały charakter zbliżony do naturalnego. Jeziora                     
są zróżnicowane pod względem trofizmu wód, od dystroficznych przez mezotroficzne               
do eutroficznych. Na analizowanym obszarze występuje co najmniej 38 gatunków ptaków 
z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej,14 gatunków z Polskie Czerwonej Księgi (PCK). Jedna             
z najważniejszych ostoi puchacza oraz kilku gatunków ptaków drapieżnych w Polsce. 
Ważne zimowisko łabędzia krzykliwego (do 150 ptaków). Jedno z najważniejszych                    
w Polsce lęgowisku żurawia. W okresie lęgowym obszar zasiedla powyżej 2% populacji 
krajowej (C6) bielika (PCK) i puchacza (PCK), co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) 
następujących gatunków ptaków: błotniak stawowy, bocian czarny, kania czarna (PCK), 
kania ruda (PCK), orlik krzykliwy (PCK), lelek, muchołówka mała, rybitwa czarna, rybołów 
(PCK), trzmielojad i gągoł; w stosunkowo wysokich zagęszczeniach (C7) występują: bąk 
(PCK), dzięcioł czarny, lerka, zimorodek i żuraw. Głównymi zagrożeniami dla wysokich 
walorów przyrodniczych obszaru są działania związane z eksploatacją surowców 
naturalnych, tj. budowa kopalni odkrywkowych, powodująca zmianę stosunków wodnych, 
zagrożenie eksploatacją położonego w pobliżu obszaru złoża węgla brunatnego, 
zabudowa rekreacyjna miejsc atrakcyjnych krajobrazowo jak również wyrąb niektórych 
starodrzewi i drzew dziuplastych, sadzenie monokultur drzew, ograniczenie zrębów 
zupełnych, zanieczyszczenie i eutrofizacja wód, naturalna sukcesja roślinności                           
i zalesianie obszarów, na których zaniechano użytkowania rolniczego oraz rekreacja 
pobytowa i kłusownictwo. 


„Uroczyska Puszczy Drawskiej” (kod obszaru: PLH 320 046) - specjalny obszar 
ochrony siedlisk (SOO). Utworzony obszar zajmuje powierzchnię 74.416,30 ha. Ostoja 
obejmuje większą część dużego kompleksu leśnego, położonego na równinie sandrowej, 
w środkowym i dolnym biegu rzeki Drawy. W miejscach, gdzie teren jest pofałdowany, 
wzgórza osiągają wysokość do 121 m. Najcenniejszym przyrodniczo obszarem jest 
centralna część ostoi, położona w widłach rzek: Drawy i Płocicznej. Ich koryta i doliny 
zachowały charakter zbliżony do naturalnego. Obie rzeki meandrują, a doliny 
obramowane są wysokimi skarpami. Na wielu odcinkach rzeki płyną szybko ze względu 
na duży spadek terenu. Występują tu liczne jeziora (największym z nich jest Jezioro 
Ostrowieckie - 370 ha), zróżnicowane pod względem trofizmu wód: od dystroficznych 
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przez mezotroficzne do eutroficznych. W lasach dominują drzewostany sosnowe, jednak 
duży jest udział buczyn i dąbrów, a niektóre ich płaty mają charakter zbliżony                          
do naturalnego. Jest to jeden z ważniejszych obszarów w Polsce ponieważ uroczysko 
Radęcin w Drawieńskim Parku Narodowym i kwaśne buczyny na zboczach doliny Drawy 
są jednymi z nielicznych w Polsce fragmentami buczyn o zachowanej naturalnej 
dynamice. Dobrze zachowały się cenne siedliska przyrodnicze, w tym 23 z Załącznika I 
Dyrektywy Siedliskowej. Występują tu także liczne populacje wielu rzadkich i zagrożonych 
gatunków - 25 z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, m.in.: silne populacje: bobra, 
wydry, żółwia błotnego. Szczególnie bogata jest ichtiofauna, w tym reofilna fauna wodna, 
z zagrożonymi gatunkami, takimi jak: łosoś, minóg rzeczny, certa oraz stosunkowo liczne          
i trwałe populacje gatunków rzadkich w naszym kraju, jak: głowacz białopłetwy, pstrąg 
potokowy i lipień. Głównymi zagrożeniami dla wysokich walorów przyrodniczych obszaru 
są działania związane z rozwojem turystyki (np. rozwój turystyki, który nie uwzględnia 
potrzeb ochrony przyrody zabudowa, zaśmiecanie i wandalizm; nadmierna                                 
i niekontrolowana turystyka kajakowa na rzekach). Poważny problem może stanowić 
zmiana stosunków wodnych, pozyskiwanie piasku i żwiru, zamiary budowy zbiorników 
wodnych (Mierzęcka Struga), wielkoprzemysłowe hodowle trzody chlewnej (Chomętowo) 
oraz zanieczyszczenia wód. Kłusownictwo, zwłaszcza dotyczące ryb i dużych ssaków. 
Gospodarka leśna wymaga dostosowania do wymogów zachowania i odtworzenia 
właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych; odtworzenia wymagają zasoby 
rozkładającego się drewna w lasach. Problemem może być spadek poziomu wód 
gruntowych, zagrażający ekosystemom hydrogenicznym. 


 
4.2. Aktualny stan i zagro żenia środowiska na terenie gminy 


4.2.1. Stan powierzchni ziemi oraz gleb 


Na terenie gminy Drezdenko do działalności przeobrażających teren, należy 
przede wszystkim intensywne użytkowanie rolnicze. Do przeobrażonych terenów należy 
także eksploatowane składowisko odpadów. 
Aktualnie na terenie gminy prowadzona jest eksploatacja jednego złoża Grotów,                     
w którym główną kopaliną jest ropa naftowa, a kopaliną towarzyszącą jest gaz ziemny. 
Powierzchnia złoża wynosi 1.564 ha. Zgodnie z danymi PIG w 2010 roku                                  
z przedmiotowego złoża wydobyto łącznie 0,49 tys. Mg ropy naftowej oraz 0,11 mln m3 
gazu ziemnego.  
Użytkowanie rolnicze niesie mniejsze zagrożenie, niż eksploatacja surowców kopalnych. 
Łatwiejsza do realizacji jest rekultywacja terenów rolniczych, najczęściej stosowaną 
metodą jest zalesianie słabych gruntów.  
Eksploatacja złóż powoduje znaczne zmiany w przypowierzchniowej warstwie skorupy 
ziemskiej, między innymi w postaci znacznych obszarów wyłączonych z użytkowania 
(grunty zdewastowane i zdegradowane). Intensywna eksploatacja złóż, np. piasków                  
i żwirów, powoduje zmiany w ukształtowaniu terenu w postaci pozostawionych dołów 
wyrobiskowych i hałd w miejscach wydobywania.  
Każdy przedsiębiorca wydobywający ze złoża kopalinę, po jej wydobyciu zobowiązany 
jest do przeprowadzenia rekultywacji tego terenu, zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustawą o ochronie gruntów leśnych                    
i rolnych. Prowadzone prace rekultywacyjne po zakończonej eksploatacji w niewielkim 
stopniu łagodzą przeobrażenia spowodowane wydobywaniem kopalin 
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Gleby na terenie Gminy Drezdenko pod względem odczynu mają charakter bardzo 
kwaśny i kwaśny. Wyniki prowadzonych badań gleby wskazują na ich podwyższoną 
kwasowość. Kwasowość to ważny wskaźnik degradacji gleb uprawnych. Nadmierna 
kwasowość najczęściej jest powodowana przez naturalne czynniki klimatyczno – glebowe, 
w mniejszym stopniu przez zanieczyszczenia kwasotwórcze powstające przez 
zanieczyszczenia przemysłowe i komunikacyjne lub przez niektóre nawozy.                      
Na zakwaszenie gleb wpływają również związki siarki i azotu z atmosfery oraz 
fizjologiczne kwaśne nawozy sztuczne.  Stacja Chemiczno – Rolnicza Oddział                           
w Gorzowie Wlkp. prowadziła badania odczynu gleb na terenie poszczególnych 
miejscowości gminy Drezdenko w latach 2007-2010. Zgodnie z przeprowadzonymi 
badaniami gleby miejscowości Goszczanówko oraz Modropole charakteryzują się 
największą kwasowością. W miejscowości Goszczanówko, aż 60% gleb stanowią gleby              
o odczynie bardzo kwaśnym, natomiast gleby kwaśne zajmują 20% powierzchni. Podobna 
sytuacja kształtuje się w miejscowości Modropole gdzie całkowita powierzchnia gleb 
bardzo kwaśnych i kwaśnych to 75%. Gleby miejscowości Drezdenko charakteryzują się 
odczynem obojętnym i zasadowym (100%).  


 
 


4.2.2. Stan wód podziemnych i powierzchniowych  


4.2.2.1. Stan wód podziemnych 
 


Wody podziemne, z uwagi na powszechność występowania oraz wysoką jakość są 
bardzo ważnym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę pitną. Z powodu ich 
gospodarczego znaczenia oraz powszechnego zagrożenia jakości zanieczyszczeniami 
przedostającymi się z powierzchni ziemi, konieczna jest ich szczególna ochrona. Ochrona 
ta realizowana jest między innymi przy wykorzystaniu sieci punktów monitorujących 
zarówno stan jakościowy jak i ilościowy wód podziemnych. Badania jakości wód 
podziemnych prowadzone są: 


• w sieci krajowej przez Państwowy Instytut Geologiczny, 
• w sieci regionalnej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska                    


oraz Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Zielonej Górze. 
 
Na terenie Gminy Drezdenko zlokalizowanych jest 5 ujęć wód podziemnych, 


korzystając z ich zasobów ingeruje się w środowisko przyrodnicze co powoduje zmiany,  
tj. obniżenie jakości wody podziemnej, zmniejszenie ilości pokładów wody. Podstawowy  
wpływ na wody podziemne mają tu uwarunkowania naturalne samego zbiornika,                     
w głównej mierze stopień jego izolacji, a tym samym podatność i wrażliwość                          
na zanieczyszczenia.  


Zgodnie z danymi WIOŚ w roku 2009 badania jakości wód podziemnych prowadzone 
były w ramach monitoringu operacyjnego, którym zostały objęte jednolite części wód 
podziemnych zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu. W 2010 roku badania jakości 
wód podziemnych na terenie województwa przeprowadzone były w ramach monitoringu 
diagnostycznego. Badania wykonał Państwowy Instytut Geologiczny na zlecenie 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Ocena jakości wód została wykonana                   
w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie 
kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych. Badaniami jakości wód objęto także 
wody gminy Drezdenko. W latach 2009-2010 punkt pomiarowo – kontrolny znajdował się 
na terenie miejscowości Gościm. Zgodnie z badaniami prowadzonymi w roku 2009, jakość 
wód podziemnych w punkcie pomiarowo – kontrolnym w m. Gościm została opisana klasą 
IV, co oznacza, że wody podziemne w tym punkcie charakteryzowała jakość 
niezadowalająca. Głównymi czynnik, który wykazywał przekroczenia były substancje 
anionowe powierzchniowo czynne. Badania wykonane w roku 2010 potwierdziły,                    







PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY DREZDENKO NA LATA 2011-2014 


 


 
     ABRYS Technika Sp. z o. o.                           tel./fax. 061 8430 630, 061 8432 554 
   ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań                          e-mail:projekty@abrys-technika.pl 
          


 


34 


że jakość wód podziemnych w punkcie pomiarowo – kontrolnym w m. Gościm uległa 
poprawie, w porównaniu do roku ubiegłego. Na podstawie badań wykonanych                           
w 2010 roku określono, iż jakość wód w przedmiotowym punkcie charakteryzuje się klasą 
III, tj. wodami zadowalającej jakości. Wskaźnikiem w granicach stężenia III klasy jakości 
były zbyt wysokie stężenia Ni.  


 
4.2.2.2. Stan wód powierzchniowych 
 


 
Do czynników wpływających na jakość wód powierzchniowych należą 


uwarunkowania naturalne, takie jak warunki klimatyczne i hydrologiczne, czy zdolność 
samooczyszczania oraz zanieczyszczenia antropogeniczne. Znaczną część 
zanieczyszczeń trafiających do wód powierzchniowych stanowią zanieczyszczenia 
obszarowe. Źródłem tych zanieczyszczeń jest przede wszystkim:  


• niedostateczna infrastruktura odprowadzająca ścieki bytowe, zwłaszcza                       
w miejscowościach korzystających z wodociągów oraz na obszarach rekreacji, 
zarówno zbiorowej jak i indywidualnej, usytuowanych w sąsiedztwie zbiorników 
wodnych, 


• rolnictwo, co wynika głównie z faktu stosowania nawozów sztucznych i naturalnych 
(np. gnojowica), a także środków ochrony roślin (obecnie w ilościach malejących), 


• hodowla zwierząt poprzez niewłaściwe składowanie obornika i gnojowicy oraz ich 
niewłaściwe, zbyt duże lub zbyt częste stosowanie na polach. 


 
Do zanieczyszczeń punktowych, stwarzających bardzo poważne zagrożenie                   


dla czystości wód powierzchniowych należą przede wszystkim:  
• bezpośrednie zrzuty surowych ścieków bytowo – gospodarczych do cieków  


wodnych (na nieskanalizowanych obszarach); 
•  zrzuty niedostatecznie oczyszczonych ścieków (nieodpowiadających warunkom 


pozwolenia wodno prawnego.  
 


Stan czystości rzek występujących na terenie Gminy Drezdenko kontroluje 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Ocena wód 
powierzchniowych w ostatnich latach na terenie Województwa Lubuskiego została 
wykonana wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie 
sposobu kwalifikacji stanu jednolitych wód powierzchniowych. Na terenie gminy znajdują 
się punkty pomiarowo – kontrolne, w który prowadzi się badania jakości rzeki Noteć, rzeki 
Starej Noteci oraz rzeki Miały. Ocena jakości wód rzek w punktach pomiarowo - 
kontrolnych zlokalizowanym na terenie Gminy Drezdenko  przeprowadzona w 2008 roku 
wykazała, iż ogólny stan jakości wód charakteryzowała się stanem złym.  Na taki wynik 
wpływ miało sklasyfikowanie oceny elementów fizykochemicznych poniżej stanu dobrego.  
Dodatkowo na podstawie wyników badań rzek prowadzonych w latach 2007-2009 
oceniony został stopień zagrożenia wód eutrofizacją spowodowaną „zrzutem” ścieków 
komunalnych. Oceny dokonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008) w 4 punktach pomiarowo-kontrolnych                
na rzekach Gminy Drezdenko. O stopniu eutrofizacji wód decydowały elementy 
biologiczne (chlorofil „a”, fitobentos – wskaźnik okrzemkowy, makrolity – Makrofitowy 
Indeks Rzeczny) oraz elementy fizykochemiczne (tlen rozpuszczony, BZT5, ogólny węgiel 
organiczny, azot amonowy, azot Kjeldahla, azot azotanowy, azot ogólny, fosfor ogólny). 
Przekroczenie wartości granicznej jednego spośród ww. wskaźników decydowało o tym, 
że wody w punkcie pomiarowo-kontrolnym zostały uznane za eutroficzne. Badania 
wykazały, iż wody rzeczne na terenie jednolitych części wód powierzchniowych 
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znajdujących się w granicach gminy są zeutrofizowane. Wskaźnikami decydującymi                 
o jakości wód były głównie związki azotu i fosforu. 


Dodatkowo w 2010 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska dokonał 
oceny jakości wód rzecznych przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach 
naturalnych. Wody powinny spełniać wymagania określone dla wód śródlądowych 
będących środowiskiem życia ryb (karpiowatych lub łososiowatych) w warunkach 
naturalnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002r. 
(Dz. U. nr 2002/176 poz. 1455). Zgodnie z przeprowadzoną analizą wykazano, iż wody 
rzeki Miały nie spełniają wymagań określonych dla wód będących środowiskiem życia ryb 
w warunkach naturalnych, ze względu na zbyt wysokie stężenia fosforu ogólnego                      
i azotynów oraz ze względu na niskie stężenia tlenu rozpuszczonego.  
 


Wody w zbiornikach wodnych są narażone na zanieczyszczenia ze względu            
na położenie w zagłębieniach terenu. Podlegają one wpływom otaczającego obszaru 
związanym ze spływem wód powierzchniowych zawierających związki biogenne.  Ostatnie 
badania jakości wód jeziornych gminy były prowadzone w 2001 roku. Zgodnie                          
z badaniami monitoringowymi wód jeziornych, oceniono iż w większości przypadków 
charakteryzują się one II klasą jakości, tj. wody są nieznacznie zanieczyszczone oraz 
zanieczyszczone. Wyjątkiem są wody jeziora Lubowa, którym w 2001 roku przypisano 
klasę III, tj. wody silnie zanieczyszczone. Klasyfikacja ta była spowodowana obciążeniem 
wód substancjami organicznymi w okresie letnim, które jest wyrażone wskaźnikiem BZT5. 
Przy powierzchni ziemi wartości odpowiadały klasie III. Podobnie, ChZT przyjmowało 
wartości klasy III. Dodatkowo rozwój planktonu spowodował ograniczenie 
przeźroczystości wód do 1,0 m (III klasa) przy znacznej wartości suchej masy sestonu i 
wysokim stężeniu chlorofilu (III klasa i NON). Podwyższona do III klasy była również 
zawartość azotu amonowego nad dnem. Zgodnie z powyższym wynik punktacji 
przeprowadzonej zgodnie z SOJJ wskazuje na III klasę czystości wód tego zbiornika.  
Dodatkowo jeziora były przebadane pod względem ich podatności na degradację.             
wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, że tylko jezioro Solecko charakteryzuje                 
się II klasą jakości pod względem podatności wód na degradację, tj. wody posiadają 
odporność względną na degradację. Natomiast wody jezioro Lubiewo oraz Lubowo                  
są akwenami o niskiej odporności na degradację.  


W latach 2009 -2010 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził 
ocenę wód w jeziorach zlokalizowanych na terenie województwa lubuskiego. Ocena 
została wykonana w oparciu o nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 
sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu kwalifikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych, które dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia Dyrektywy 
2000/60/WE (Ramowej Dyrektywy Wodnej). Zgodnie z danymi WIOŚ w latach 2009-2010, 
wody jeziorne znajdujące się w granicach Gminy Drezdenko nie podlegały badaniom 
monitoringowym.  
 


4.2.3. Stan powietrza atmosferycznego   


Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego to zjawisko przedostawania 
się do powietrza substancji i pyłów z powierzchni ziemi, które w wyniku ruchu mas 
powietrza mogą być przenoszone na duże odległości. Rozróżnia się emisją naturalną oraz 
emisję antropogeniczną. Ze względu na źródło emisji wyróżnia się emisje ze źródeł 
punktowych (sektor energetyczno-przemysłowy), powierzchniowych (sektor komunalno-
bytowy oraz liniowych (transport samochodowy). 


Na terenie Gminy Drezdenko głównymi rodzajami zanieczyszczeń powietrza 
atmosferycznego są: zanieczyszczenia komunikacyjne (liniowe), zanieczyszczenia 
pochodzące ze źródeł niskiej emisji, oraz zanieczyszczenia o charakterze przemysłowym 
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(punktowe). Głównymi ciągami komunikacyjnymi w gminie, które mają największy wpływ                 
na wzrost emisji substancji charakterystycznych dla ruchu transportowego to drogi 
wojewódzkie, tj. nr 154 relacji Łęgowo – Przynotecko – Trzebicz, nr 156 relacji Lipiany – 
Barlinek – Strzelce Krajeńskie – Zwierzyn – Klesno, nr 157 relacji Zwierzyn – 
Goszczanowo, nr 158 relacji Gorzów Wlkp. – Santok – Drezdenko, nr 160 relacji Suchań 
– Piasecznik – Choszczno – Drezdenko – Międzychód – Gorzyń – Lewice Miedzichowo, 
nr 161 relacji Dobiegniew – Podlesiec – Nowe Bielice, nr 170 relacji Przeborowo – 
Drawiny – Nowe Bielice, nr 174 relacji Nowe Drezdenko – Kosin - Stare Bielice – Nowe 
Bielice – Krzyż – Lubcz Mały – Wieleń Północny – Nowe Dwory – Gajewo – Kuźnica 
Czarnkowska, nr 176 relacji Niegosław – Karwin – granica województwa wielkopolskiego, 
nr 181 relacji Drezdenko – Wieleń – Czarnków. Zgodnie z przeprowadzonym w 2010 roku 
Generalnym Pomiarem Ruchu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, 
największe natężenie ruchu wynosiło 7.235 pojazdów na dobę na odcinku                            
DW 174/Drezdenko/ - DW 158 /Drezdenko/ drogi wojewódzkiej nr 160.  
W przedmiotowym projekcie planuje się szereg działań inwestycyjnych w zakresie 
rozbudowy oraz modernizacji infrastruktury drogowej, które mają zapewnić ogólną 
poprawę stanu jakości powietrza na terenie gminy.  
 


Ocena jakości powietrza na terenie Województwa Lubuskiego została dokonana                     
w odniesieniu do stref, w tym aglomeracji, z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych ze 
względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin. Jakość powietrza 
na terenie województwa podlegała ocenie zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.) oraz z innymi rozporządzeniami, tj.: 


� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r., w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 r. Nr 47, poz.281), 


� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r., w sprawie stref,                      
w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2008 r. Nr 52, poz.310) 


 
 Biorąc pod uwagę ocenę jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia oraz pod 
kątem ochrony roślin wykonaną w roku 2010, Gmina Drezdenko zaliczana jest do strefy 
lubuskiej o ogólnej powierzchni 13.844 km2, posiadającej kod PL0803. Zgodnie                     
z przeprowadzoną oceną pod względem ochrony zdrowia w 2010 roku dla większości 
zanieczyszczeń, tj.: NO2, SO2, C6H6, Pb, CO, As, Cd oraz Ni, strefa lubuska należy                   
do klasy A, tj. stężenia ww. związków nie przekraczają poziomów dopuszczalnych                     
i docelowych. Wyjątek stanowi stężenie BaP oraz pyłu zawieszonego PM10. Wyniki 
badań stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w powietrzu uzyskane w 2010 
roku wskazały przekroczenia poziomu docelowego określonego dla benzo(a)pirenu na 
terenie strefy lubuskiej, gdzie prowadzono pomiary.  Z uwagi na fakt przekroczenia 
poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu, który jest jednym z wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych o najbardziej rakotwórczych właściwościach, konieczne 
jest opracowanie Programu Ochrony Powietrza (POP) dla tego obszaru. Termin 
osiągnięcia docelowego poziomu benzo(a)pirenu w powietrzu, określony 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu, określony jest na rok 2013. Źródłem WWA jest spalanie 
paliw w silnikach spalinowych, spalanie odpadów, liczne procesy przemysłowe (np. 
produkcja koksu), pożary lasów, dym tytoniowy, a także wszelkie procesy rozkładu 
termicznego związków organicznych przebiegające przy niewystarczającej ilości tlenu. 
Główną przyczyną przekroczeń jest oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym 
ogrzewaniem budynków z dużych zakładów energetycznych oraz warunki 
meteorologiczne. Zarejestrowane stężenia B(a)P wykazują wyraźną sezonowość,                      
w okresie letnim są niskie, najwyższe natomiast są w okresie grzewczym. 
Badania pyłu zawieszonego PM10 wykonane w województwie lubuskim wykazały,                   
iż warunki dopuszczalnych stężeń nie zostały zachowane na obszarze strefy lubuskiej.          
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W przedmiotowej strefie stwierdzono ponadnormatywną liczbę przekroczeń 
dopuszczalnego 24-godzinnego poziomu stężenia pyłu drobnocząsteczkowego PM10                
w powietrzu (wynoszące 35 dni w roku).  Stacją na której zanotowano przekroczenia 
stężeń pyłu zawieszonego to stacja we Wschowie przy ul. Kazimierza Wielkiego, gdzie 
zaobserwowano 47 dni z przekroczeniami.  Na tej podstawie strefa lubuska na terenie 
której znajduje się Gmina Drezdenko została opisana symbolem klasy C. Klasyfikacja taka 
wymaga opracowania programu ochrony powietrza. Należy zaznaczyć, iż dla Wschowy 
(wcześniej strefa nowosolsko – wschowska) opracowano w 2009r. program ochrony 
powietrza ze względu na ponadnormatywną liczbę przekroczeń średniodobowego 
stężenia pyłu PM10 w 2005r. Opracowany POP jest sukcesywnie wdrażany.  
 


Zgodnie z przeprowadzoną oceną zanieczyszczeń z uwzględnieniem kryteriów 
ustanowionych dla ochrony roślin z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych                
oraz  docelowych, dla wszystkich zanieczyszczeń strefa lubuska na której leży Gmina 
Drezdenko została przypisana do klasy A.  
 


Ocena zanieczyszczeń ozonu w 2010 roku została przeprowadzona                      
dla kryteriów ochrony zdrowia oraz dla ochrony roślin. Gmina Drezdenko pod względem 
oceny zawartości ozonu w powietrzu zaliczana jest do strefy lubuskiej. Strefa                         
ta charakteryzuje się kodem  PL0803 i zajmuje powierzchnię 13.844 km2. Na podstawie 
wyników badań stężenia ozonu, mierzonego w 2010 roku przez stacje zlokalizowane             
na terenie województwa lubuskiego określono, że stężenie docelowe ozonu w powietrzu 
nie zostało przekroczone na żadnej ze stacji tła miejskiego, działającej pod kątem ochrony 
zdrowie ludzi. Na tej podstawie strefa lubuska została opisana symbolem klasy A. 
Przekroczony został natomiast poziom celu długoterminowego określony dla ozonu                  
ze względu na ochronę zdrowia ludzi. Poziom celu długoterminowego nie wymaga 
przygotowywania Programu Ochrony Powietrza, jednak osiągnięcie do 2020 roku 
poziomów celu długoterminowego dla ozonu, jest jednym z głównych celów wojewódzkich 
programów ochrony środowiska. 


Prowadzone pomiary stężeń ozonu za względu na ochronę roślin w latach               
2006-2010 na stacji w Smolarach Bytnickich wykazały, ze stężenia docelowe, jak i poziom 
celu długoterminowego, określone dla ozonu zostały przekroczone. Poziom celu 
długoterminowego nie wymaga przygotowywania Programu Ochrony Powietrza, jednak 
osiągnięcie do 2020 roku poziomów celu długoterminowego dla ozonu, jest jednym                   
z głównych celów wojewódzkich programów ochrony środowiska. W 2010 roku został 
przekroczony poziom docelowy określony dla ozonu po kątem ochrony roślin, konieczne 
jest zatem opracowanie Programu Ochrony Powietrza (POP) dla tego obszaru. Termin 
osiągnięcia docelowego poziomu ozonu w powietrzu, określa rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji                        
w powietrzu. Zgodnie z tym rozporządzeniem osiągnięcie docelowego poziomu                       
w powietrzu określono na 2013 rok. 


 
 


4.2.4. Stan przyrody i różnorodności biologicznej 


Zgodnie z danymi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie 
Wielkopolskim, na terenie Gminy Drezdenko położone są obszary chronione na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 
z późn. zm.).           
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Szata roślinna występująca na terenie gminy spełnia następujące funkcje: 
• sanitarno-higieniczną polegającą przede wszystkim na wzbogacaniu powietrza         


w tlen i zmniejszaniu w atmosferze ilości dwutlenku węgla, 
• ochronną – polegającą na ochronie gleb przed nadmierną erozją wietrzną, jak 


również stanowiącą ostoję i schronienie dla świata zwierzęcego, 
• retencyjną – polegającą na retencjonowaniu zasobów wodnych (opadów 


atmosferycznych i wód podziemnych), 
• dekoracyjną wynikającą w dużej mierze z naturalnych cech roślinności (kształt, 


barwa), uzyskiwane dzięki temu efekty plastyczno - dekoracyjne korzystnie 
oddziałują na psychikę człowieka, 


• produkcyjną – polegającą na pozyskiwaniu naturalnych surowców – drewno, 
grzyby. 


 
Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych na których mogą wstępować 


gatunki chronione, czy też uprawy rolne poddawane są następującym zagrożeniom               
i degradacji: 


• wypalanie traw i osuszanie terenów, 
• zmiana łąk kośnych i pól na monokultury roślin pastewnych i zbożowych, 
• zanieczyszczenia powiązane z ruchem komunikacyjnym, 
• zanieczyszczenia pyłowe ze źródeł niskiej emisji, 
• zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych w następstwie 


eutrofizacja cieków wodnych, 
• niezrekultywowane wyrobiska poeksploatacyjne kruszywa naturalnego, 
• zanieczyszczenia punktowe z dzikich składowisk odpadów, które powodują 


zmianę siedlisk a w następstwie przekształcenie roślinności, 
• niszczenie siedlisk przez ich zamianę na tereny zamieszkałe, drogi itp. 
 
Ochrona terenów zieleni jest obowiązkiem gmin, które podejmują działania                    


w kierunku rozwoju tych terenów. Rygorom ochronnym poddane są parki, zadrzewienia 
itp. Tworzenie nowych założeń parkowych oraz kształtowane miejskiej zieleni urządzonej 
wpłynie na poprawę ich struktury przyrodniczej. Szczególnie ważna będzie renowacja 
parków oraz terenów zieleni usytuowanych wzdłuż skarp i dolin rzecznych znajdujących 
się na terenie gminy.  


 
4.2.5. Stan klimatu akustycznego 


Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008r.          
Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) definiuje hałas jako: dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz                        
do 16 000 Hz. Podstawowym wskaźnikiem klimatu akustycznego jest sumaryczny poziom 
hałasu danego obszaru. W decydującym stopniu zależy on od jego urbanizacji oraz 
rodzaju emitowanego hałasu, tj.: 


• hałasu komunikacyjnego od dróg i szyn, który rozprzestrzenia się na odległe 
obszary ze względu na rozległość źródeł, 


• hałasu przemysłowego obejmującego swym zasięgiem najbliższe otoczenie, 
• hałasu komunalnego towarzyszącego obiektom sportu, rekreacji i rozrywki. 


 
Głównymi czynnikami mającymi wpływ na poziom hałasu komunikacyjnego          


są natężenie ruchu i udział transportu ciężkiego w strumieniu wszystkich pojazdów, stan 
techniczny pojazdów, rodzaj nawierzchni dróg oraz organizacja ruchu drogowego.                
Na obszarze Gminy Drezdenko największe i główne zagrożenie hałasem komunikacyjnym 
występuje wzdłuż największych szlaków drogowych jakim są drogi wojewódzkie. Ruch 
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pojazdów na terenie gminy przechodzi przez wsie położone wzdłuż trasy, przyczyniając 
się do hałasu komunikacyjnego będącego poważnym oraz dokuczliwym problemem. 
System komunikacyjny stwarza zagrożenia dla stanu akustycznego środowiska głównie    
z tytułu transportu drogowego, w tym przede wszystkim ruchu tranzytowego pojazdów 
ciężkich. Punktem wyjściowym winno być więc prowadzenie monitoringu hałasu                   
na terenie gminy która dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. 
Dotyczy to przede wszystkim ruchliwych tras komunikacyjnych. 
Pomocne w ocenie oddziaływania akustycznego na terenie gminy będą mapy akustyczne. 
Zgodnie z art. 179 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska zarządzający drogą 
przedkłada niezwłocznie po wykonaniu: fragment mapy akustycznej obejmującej dany 
powiat – właściwemu Marszałowi oraz Staroście oraz fragment mapy akustycznej 
obejmującej określone województwo – właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony 
środowiska. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku, tereny wymagające ochrony akustycznej należy sytuować                    
w odpowiedniej odległości gwarantującej zachowanie na tych terenach dopuszczalnych 
poziomów hałasu (poza zasięgiem ponadnormatywnego oddziaływania drogi)                                 
lub w odległości mniejszej przy zastosowaniu skutecznych środków ograniczających 
emisję hałasu co najmniej do poziomów dopuszczalnych.  
W ostatnich latach Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie prowadził pomiarów 
emisji hałasu komunikacyjnego w gminie Drezdenko. W roku 2009 oceniony został 
natomiast stan klimatu akustycznego na terenie innych miejscowości powiatu Strzelecko – 
Drezdeneckiego. Wykonanie pomiarów akustycznych miało na celu określenie wartości 
poziomu długookresowego – LDWN, służącego do prowadzenia długookresowej polityki               
w zakresie ochrony środowiska przed hałasem. Badaniami objęto drogę krajową nr 22 na 
terenie miasta Strzelce – Krajeńskie. Przy realizacji pomiarów emisji hałasu zastosowano 
metodę bezpośrednich ciągłych pomiarów w ograniczonym czasie. Do pomiarów 
wykorzystywano mierniki SVAN 945 A, SVAN 945 oraz kalibrator SV 30. Zgodnie                      
z przeprowadzonymi pomiarami określono, że największe natężenie ruchu odnotowano w 
okresie letnim w porze dziennej, natomiast w porze nocnej największy udział pojazdów 
ciężkich – 17,1%. Równoważny poziom dźwięku w porze dziennej wahał się w przedziale 
66,1 – 68,4 dB, a w porze nocnej od 61,1 do 65,8 dB. Najniższe wartości równoważnego 
poziomu dźwięku, natężenia ruchu i udziału pojazdów ciężkich odnotowano w dniu 
weekendowym. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku wyniosło 6,1 do 8,4 dB 
w porze dziennej i od 11,1 do 15,8 dB w porze nocnej.  
 


 
Innym źródłem hałasu mogącym wystąpić na terenie gminy są zakłady 


przemysłowe i odbywające się w nich procesy technologiczne. Poziom hałasu 
przemysłowego jest kształtowany indywidualnie dla każdego obiektu i zależny jest od 
rodzaju maszyn i urządzeń hałasotwórczych, izolacyjności obudowy hal przemysłowych, 
prowadzonych procesów technologicznych oraz od funkcji urbanistycznej sąsiadujących z 
nimi terenów. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska zapewnienie właściwego 
kształtowania klimatu akustycznego w otoczeniu obiektów przemysłowych i warsztatów 
rzemieślniczych jest obowiązkiem ich właściciela (lub innego podmiotu posiadającego do 
niego tytuł prawny). Specyfiką hałasu przemysłowego jest jego długotrwałość 
występowania (zmianowy charakter pracy), a także czasowe krótkotrwałe duże natężenia. 
Presja hałasu przemysłowego staje się w ostatnich latach mniejsza. Oddawane                    
do użytkowania zakłady są prawidłowo projektowane pod kątem minimalizacji emisji 
hałasu do środowiska, co zapewniają (wymuszają) obowiązujące przepisy. Zakłady 
istniejące podejmują w większości niezbędne działania organizacyjne i techniczne 
ograniczające emisję hałasu do wartości zapewniających właściwy standard jakościowy 
środowiska. W ostatnich latach Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej 
Górze nie prowadził pomiarów hałasu przemysłowego w Gminie Drezdenko. 
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4.2.6. Stan środowiska pod względem poziomu pól elektromagnetycznych  


Pola elektromagnetyczne występują w otaczającym nas środowisku, w postaci 
pola wytwarzanego w sposób naturalny lub sztuczny o różnych częstotliwościach.  
Zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska                               
(Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)) zostały wdrożone nowe regulacje dotyczące 
ochrony przed polami elektromagnetycznymi (PEM). Ustawa definiuje pola jako, pola 
elektryczne, magnetyczne, elektromagnetyczne, o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz 
(zakres promieniowania niejonizującego).  
Głównym celem ochrony przed PEM jest zapewnienie jak najlepszego stanu środowiska, 
poprzez utrzymywanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczanych, lub 
co najmniej na tych poziomach. Źródłami pół elektromagnetycznych wytwarzanych                 
w sposób sztuczny, na terenie województwa zachodniopomorskiego są: 


• stacje i linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia (110 kV i więcej), 
• stacje nadawcze radiowe i telewizyjne,  
• stacje bazowe telefonii komórkowej. 


 
Najbardziej rozpowszechnione źródła promieniowania to m. in. - nadajniki baz 


telefonii komórkowej, które pracują w paśmie 900 MHz, 1800 MHz i w wyższych 
częstotliwościach; - nadajniki stacji radiowych, emitujący w sposób ciągły w paśmie 
częstotliwości od 88 MHz do 107  MHz, - nadajniki radiostacji telewizyjnych emitujących  
w paśmie częstotliwości od 181 MHz do 694 MHz.  


Na terenie gminy Drezdenko zlokalizowane są stacje telefonii komórkowej będące 
emitorami pola elektromagnetycznego. Wpływ promieniowania elektromagnetycznego 
zależy od wysokości jego natężenia oraz częstotliwości, dlatego dopuszczalne wartości 
poziomów pól elektromagnetycznych (mierzone składową elektryczną, składową 
magnetyczną i gęstością mocy) dla terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz dla 
miejsc dostępnych dla ludności określane są w kolejnych pasmach częstotliwości. 
 


W 2008 roku badania poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzono                        
w 45 punktach pomiarowych na obszarze województwa lubuskiego. Pomiarami objęto 
tereny miast powyżej 50 tys. mieszkańców i pozostałych miast oraz tereny wiejskie, 
ustalając na każdym z wymienionych obszarów badawczych po 15 punktów pomiarowych, 
zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla ludności (zgodnie z definicją zawartą w art. 
124 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska). Punkty pomiarowe zlokalizowane były 
także na terenie Gminy Drezdenko. Pomiary prowadzone były w obrębie funkcjonowania 
dwóch stacji bazowych telefonii komórkowej. Przedmiotowe stacje znajdują się na terenie 
oczyszczalni ścieków, tj. PTK CENTERTEL (Orange) nr 4416 lub 4194 dz. nr 224/2 oraz 
PTC Era GSM nr 42100 dz. nr 224/2. W wyniku prowadzonych badań nie stwierdzono 
przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. Są one znacznie 
niższe od dopuszczalnych poziomów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska. 
W latach 2009-2010 badania poziomów pól elektromagnetycznych na terenie Gminy 
Drezdenko nie były prowadzone.  
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4.3. Potencjalny wpływ na środowisko w przypadku braku opracowanego 
dokumentu   


 


 
Opracowany projekt dokumentu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy 


Drezdenko na lata 2011-2014” prezentuje kierunki działań w celu ogólnej poprawy 
środowiska przyrodniczego gminy. Założone cele i działania uwzględniają obowiązujące 
przepisy prawa, a ich realizacja w pozytywny sposób wpłynie na poszczególne elementy 
środowiska przyrodniczego gminy, tj. wody powierzchniowe i podziemne, rzeźbę terenu, 
powietrze atmosferyczne, hałas itd. W wyniku ciągłego rozwoju gospodarczego oraz 
zwiększającego się zapotrzebowania na surowce brak realizacji celów i zadań 
ekologicznych zapisanych w Programie przyczyni się do pogorszenia stanu 
poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego.  
 


Brak opracowania aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Drezdenko będzie równoważny z brakiem realizacji celów i działań ekologicznych 
wskazanych w projekcie. Będzie to powodowało, iż stan środowiska przyrodniczego 
gminy będzie ulegał pogorszeniu. W wyniku przeprowadzenia analizy prognozuje się,                  
iż głównymi działaniami, które będą wywierały negatywne oddziaływanie na środowisko 
będą: 


• niedostatecznie rozbudowana infrastruktura odprowadzająca ścieki bytowe, 
zwłaszcza w miejscowościach korzystających z wodociągów oraz na obszarach 
rekreacji, zarówno zbiorowej jak i indywidualnej, usytuowanych w sąsiedztwie 
zbiorników wodnych,  


• niewłaściwe stosowanie nawozów sztucznych i naturalnych (np. gnojowica),              
a także środków ochrony roślin (obecnie w ilościach malejących), niewłaściwe 
składowanie obornika i gnojowicy oraz ich niewłaściwe, zbyt duże lub zbyt częste 
stosowanie na polach, 


• zanieczyszczenia punktowe z dzikich składowisk odpadów, które powodują 
zmianę siedlisk a w następstwie przekształcenie roślinności, 


• niszczenie siedlisk przez ich zamianę na tereny zamieszkałe, drogi itp., 
• pożary lasów, 
• wypalanie traw, 
• rozwój przemysłu – powodującego pogorszenie się ogólnego stanu środowiska, 
• rosnącą liczba inwestycji w miejscach atrakcyjnych krajobrazowo, 
• przebieg przez ekosystemy leśne ciągów komunikacyjnych, stanowiących bariery 


dla przemieszczania się zwierzyny. 
 
 


4.4. Potencjalny wpływ na środowisko w wyniku realizacji ustale ń zawartych 
w aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko  


 


Podstawowym celem aktualizacji Programu Ochrony Środowiska jest 
charakterystyka wszystkich problemów związanych z ochroną środowiska oraz 
prawidłowym kształtowaniem środowiska przyrodniczego na terenie gminy. Program 
wskazuje tzw. „punkty zapalne” w środowisku, wywołane niezrównoważonym rozwojem 
gospodarczym oraz przedstawia konkretne propozycje działań zmierzających                        
do stopniowej likwidacji zagrożeń. 


Wdrożenie zaproponowanych w aktualizacji działań wpłynie w sposób pozytywny 
zarówno na środowisko przyrodnicze gminy oraz jej mieszkańców. Prognozowane zmiany 
stanu środowiska wynikające z realizacji ustaleń projektu Programu będą następujące: 
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• poprawa stanu powietrza atmosferycznego – ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń do powietrza poprzez eliminację wykorzystywania 
konwencjonalnych źródeł energii w kotłowniach lokalnych                             
oraz gospodarstwach domowych, eliminacja emisji poprzez modernizację 
ciągów komunikacyjnych oraz modernizacje taboru, wykorzystywanie 
odnawialnych źródeł energii, 


• poprawa jakości środowiska gruntowo – wodnego gminy – rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy, modernizacja i rozbudowa 
stacji uzdatniania wody w celu zapewnienia właściwej jakości wody, 
wspieranie działań mających na celu zagospodarowanie wód opadowych         
w gospodarstwach domowych i zakładach przemysłowych, 


• zapobieganie degradacji powierzchni ziemi - kształtowanie struktury upraw 
przeciwdziałającej erozji i pogarszaniu się jakości gleb oraz podejmowanie  
działań zmniejszających poziom zakwaszenia gleb, wspieranie przedsięwzięć 
mających na celu tworzenie i rozwój gospodarstw ekologicznych oraz 
wspieranie rolnictwa integrowanego, 


• minimalizacja możliwości wystąpienia ponadnormatywnego hałasu                       
w środowisku – poprzez integrowanie opracowań planistycznych z 
problemami zagrożenia hałasem – przestrzeganie odległości lokalizacji 
obiektów mieszkaniowych od pasa drogowego, 


• ochrona mieszkańców przed negatywnym oddziaływaniem pól 
elektromagnetycznych - przestrzeganie granic stref ochronnych zgodnie             
z ocenami oddziaływania na środowisko dla urządzeń nadawczych.  


 


 
V. OCENA I ANALIZA PRZEWIDYWANYCH ZNACZ ĄCYCH 
ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO  
 
5.1. Potencjalne znacz ące oddziaływania realizowanego dokumentu  
 


Opracowany Program Ochrony Środowiska prezentuje aktualny stan 
komponentów środowiska przyrodniczego gminy. Wskazane w opracowaniu działania 
zmierzają do: racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych (zmniejszenie zużycia 
energii, surowców i materiałów, wzrostu udziału wykorzystywanych zasobów 
odnawialnych, ochrony zasobów kopalin), ochrony powietrza, ochrony przed hałasem 
(zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcji emisji gazów i pyłów, zminimalizowania 
możliwości wystąpienia ponadnormatywnego hałasu), ochrony przed polami 
elektromagnetycznymi, ochrony wód (zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód, 
racjonalizacji zużycia wody, właściwej gospodarki wodno-ściekowa), ochrony gleb, 
ochrony zasobów przyrodniczych (zachowanie zasobów przyrodniczych 
z uwzględnieniem ich różnorodności oraz rozwoju zasobów leśnych, racjonalnej 
eksploatacji lasów) oraz prowadzenie skutecznej akcji edukacyjno-informacyjnej 
gwarantującej powodzenie realizacji wyżej wymienionych działań. 


Realizacja projektu pozwoliła wykazać szczegółowe zadania, które mogą                  
oddziaływać na środowisko przyrodnicze gminy. Do takich oddziaływań można zaliczyć 
rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej lub budowę nowych i modernizację 
istniejących ciągów komunikacyjnych w gminie. Poniżej przedstawiono wpływ założeń 
aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko na poszczególne 
komponenty środowiska. Ponadto przewidywaną ocenę znaczących oddziaływań, w tym 
oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 
średnioterminowe, długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne na 
poszczególne komponenty środowiska w gminie przedstawiono w tabeli 3.  
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Wpływ na klimat oraz jakość powietrza atmosferycznego gminy 
Realizacja działań zapisanych w projekcie pozwoli wyeliminować negatywne 
oddziaływanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego gminy, a tym samym 
wpłynie pozytywnie na warunki klimatyczne. Pozytywny wpływ na jakość powietrza będzie 
miała realizacja działań związanych z eliminowaniem węgla jako paliwa w kotłowniach 
komunalnych na rzecz paliw niskoemisyjnych (drewno, wierzba energetyczna, gaz, olej 
opałowy). Opracowany projekt zakłada także zmniejszenie emisji z procesów 
technologicznych poprzez modernizację istniejących kotłowni zakładowych w celu ich 
dostosowania do termicznego przekształcania odpadów powstających w procesie 
produkcji, zgodnie z wymogami ochrony środowiska.  
Dość znaczący pozytywny wpływ na poprawę jakości powietrza oraz warunków 
klimatycznych prognozuje się w wyniku realizacji działań związanych z rozwojem 
energetyki odnawialnej. Aktualnie na terenie Gminy Drezdenko brak jest instalacji 
pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych. W opracowanym Programie zakłada się 
rozwój wykorzystania energii odnawialnej poprzez działania promocyjne wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii oraz technologii zwiększających efektywne wykorzystanie 
energii i zmniejszające materiałochłonność gospodarki. Na etapie opracowywania projektu 
brak jest danych dot. potencjalnych obszarów na których planuje się wykorzystywanie 
energii odnawialnej. Rozpatrując szerszy horyzont czasowy realizacja działań związanych 
z wykorzystaniem energetyki odnawialnej w gminie winna być związana z szeroką                      
i szczegółową analizą wpływu oddziaływania tych obiektów na florę i faunę.   
Negatywne krótkookresowe oddziaływanie na jakość powietrza atmosferycznego może 
wystąpić podczas wszystkich prac budowlanych, tj. budowa nowych ciągów 
komunikacyjnych w gminie, modernizacja dróg, budowa nowych i modernizacja 
istniejących odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, budowa sieci gazowej. 
Realizacja takich zadań jak budowa dróg, czy budowa nowych odcinków sieci będzie 
ingerowała w środowisko przyrodnicze gminy, spowoduje degradację pokrywy glebowej 
oraz spowoduje krótkookresowe pylenie podczas realizacji inwestycji. W długoterminowej 
perspektywie wpłynie to w sposób pozytywny na jakość powietrza atmosferycznego.   
 


 
Wpływ na środowisko gruntowo-wodne, powierzchnię ziemi i krajobraz na terenie gminy  
Prawidłowa realizacja działań zapisanych w projekcie pozwoli wyeliminować wystąpienie 
potencjalnych zagrożeń środowiska gruntowo-wodnego gminy. Sukcesywna budowa, 
wymiana i renowacja wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej oraz budowa 
sieci kanalizacyjnej wpłynie w pozytywny sposób na poprawę środowiska gruntowo – 
wodnego gminy. Realizacja działań zapisanych w Programie wyeliminuje możliwość 
przedostawania się zanieczyszczeń do środowiska.  
Kolejnym planowanym działaniem, które będzie w sposób pozytywny wpływać                    
na środowisko wodno-gruntowe gminy będzie wspieranie budowy indywidualnych 
systemów oczyszczania ścieków, w miejscach gdzie niemożliwa jest lub ekonomicznie 
nieuzasadniona budowa sieci kanalizacyjnej. Realizacja działania zapobiegać będzie 
niekontrolowanym zrzutom ścieków poprzez zapewnienie wszystkim mieszkańców gminy 
dostępu do odpowiednich rozwiązań technologicznych umożliwiających 
zagospodarowanie powstających ścieków.  
Negatywne krótkookresowe oddziaływania mogą być spowodowane realizacją działań 
związanych z wszystkimi pracami budowlanymi, tj. budowa nowych ciągów 
komunikacyjnych czy budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Przy realizacji 
działań inwestycyjnych może dochodzić do zaburzenia stosunków wodnych na etapie 
budowy. Ponadto realizacja działań wpłynie na degradację pokrywy glebowej. 
Długoterminowo prognozuje się występowanie oddziaływania nieskumulowanego 
związanego z budową ciągów komunikacyjnych, możliwe jest przedostawanie 
zanieczyszczeń ze spływających ciągów komunikacyjnych bezpośrednio do środowiska 
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gruntowo – wodnego. Ograniczenie wystąpienia negatywnych oddziaływań możliwe jest 
poprzez odpowiedni dobór lokalizacji planowanej inwestycji. Podczas realizacji danej 
inwestycji należy brać pod uwagę lokalne uwarunkowania, które w jak najmniejszy sposób 
będą wpływały na degradację środowiska. Przeciwdziałanie wystąpieniu negatywnych 
oddziaływań winno odbywać się na etapie planowania danej inwestycji. Opracowanie 
właściwego projektu, który uwzględniałby potrzeby ochrony środowiska oraz zasady 
zrównoważonego rozwoju, zarówno na etapie budowy jak i w fazie eksploatacji inwestycji 
pozwoli w znacznym stopniu ograniczyć negatywne oddziaływania. 
 


 
Wpływ na różnorodność biologiczną, rośliny i zwierzęta, przyrodę, obszary                              
o szczególnych właściwościach naturalnych oraz zasoby naturalne gminy 
Zgodnie z założeniami Programu Ochrony Środowiska realizacja niektórych zadań 
założonych w Programie może wywierać krótkookresowy negatywny wpływ                         
na różnorodność biologiczną gminy. Planowane inwestycje mogą wywierać negatywne 
oddziaływanie na organizmy żywe. Związane jest to przede wszystkim z realizacją działań 
inwestycyjnych, tj. budowa dróg, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                 
na obszarze gminy. Podczas ich realizacji mogą nastąpić negatywne oddziaływania 
związane z oddziaływaniem hałasu oraz usunięciem części roślinności.  
Zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody, w stosunku do gatunków dziko 
występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową obowiązuje zakaz niszczenia ich 
siedlisk i ostoi. Przed podejmowaniem jakichkolwiek prac inwestycyjnych należy 
przeprowadzić analizę możliwości wystąpienia negatywnego oddziaływania na obszary               
o szczególnych walorach naturalnych występujących na terenie gminy. Przeciwdziałanie 
wystąpieniu negatywnych oddziaływań winno odbywać się na etapie planowania danej 
inwestycji.   
 


 
Wpływ na zdrowie i życie ludzi 
Realizacja działań zapisanych w projekcie Programu będzie wywierała pozytywny wpływ 
dla zdrowia ludzi. Cele i kierunki zawarte w projekcie mają na celu uporządkowanie 
gospodarki wodno – ściekowej. Sukcesywna budowa, wymiana i renowacja 
wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacyjnej 
wpłynie w pozytywny sposób na poprawę stanu wód powierzchniowych i podziemnych. 
Realizacja działań zapisanych w Programie wyeliminuje możliwość przedostawania              
się zanieczyszczeń do środowiska. Ponadto działania zapisane w Programie dotyczą 
racjonalnego gospodarowania wodami. Wykonanie działań przyczyni się do optymalizacji 
zużycia wody poprzez zapobieganie stratom wody na przesyle (modernizacja sieci 
wodociągowej) oraz wprowadzanie zamkniętych obiegów wody w przemyśle i oszczędne 
korzystanie z wody przez indywidualnych użytkowników. Inwestycje związane                           
z sukcesywną wymianą i renowacją wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej, 
zminimalizowanie strat wody na przesyle wody wodociągowej oraz modernizacja                      
i rozbudowa stacji uzdatniania wody w celu zapewnienia właściwej jakości wody, 
przyczynią się do ogólnej poprawy jakości wody pitnej, a tym samym wpłynął pozytywnie 
na standard życia mieszkańców gminy.  
Przewiduje się krótkoterminowe negatywne oddziaływanie hałasu na mieszkańców gminy 
podczas realizacji zadań związanych z rozbudową infrastruktury. Emisja hałasu związana 
będzie głównie z realizacją działań inwestycyjnych, tj. budowa sieci wodociągowej                     
i kanalizacyjnej, budowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych na obszarze gminy. 
Podczas realizacji tych działań hałas będzie oddziaływał na najbliższą zabudowę. 
Ponadto wykonanie wszystkich zaplanowanych działań związanych z rozbudową ciągów 
komunikacyjnych w gminie może przyczynić się do zwiększenia ruchu pojazdów,                        
co w konsekwencji spowoduje zwiększenie emisji hałasu komunikacyjnego. W wyniku 
działań zapisanych w Programie prognozuje się zmniejszenie negatywnego oddziaływania 
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na środowisko akustyczne gminy. W ramach planowanych działań uwzględniono zadania 
związane z ochroną przed hałasem komunikacyjnym, dot. integrowania opracowań 
planistycznych z problemami zagrożenia hałasem – przestrzeganie odległości lokalizacji 
obiektów mieszkaniowych od pasa drogowego. Ponadto w Programie uwzględniono 
zadania związane z ochroną przed hałasem przemysłowym, tj. wyznaczenie stref 
ochronnych wokół przedsiębiorstw, w obrębie których nie należy lokalizować budynków 
mieszkaniowych (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego). Działania 
związane z ochroną środowiska akustycznego w gminie będą realizowane zgodnie                   
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Na terenach 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenach zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej oraz terenach mieszkaniowo – usługowych obowiązują dopuszczalne 
poziomy hałasu w środowisku. Tereny wymagające ochrony akustycznej w gminie należy 
wyznaczać w odpowiedniej odległości od obiektów stanowiących źródło hałasu 
gwarantującego zachowanie na tych terenach dopuszczalnych poziomów hałasu (poza 
zasięgiem ponadnormatywnego oddziaływania szlaków komunikacyjnych lub innych 
obiektów) lub w odległości mniejszej przy zastosowaniu skutecznych środków 
technicznych, technologicznych lub organizacyjnych ograniczających emisję hałasu na 
terenach chronionych akustycznie co najmniej do poziomów dopuszczalnych.   
Program Ochrony Środowiska prezentuje także aktualne dane dot. środowiska 
akustycznego wokół głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy, którymi są drogi 
wojewódzkie. W ramach ochrony przed hałasem komunikacyjnym w Programie Ochrony 
Środowiska uwzględniono także realizację działań związanych z wprowadzaniem pasów 
zieleni pełniących funkcję ekranów akustycznych w miejscach szczególnie obciążonych 
hałasem komunikacyjny. Dodatkowo w celu ograniczenia zagrożenia ponadnormatywnym 
hałasem komunikacyjnym planuje się monitorowanie natężenia ruchu i poziomu hałasu 
wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych. Realizacja działań ma pozwolić na 
zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska akustycznego wokół głównych szlaków 
komunikacyjnych gminy, m.in. poprzez zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do 
dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany (zgodnie z art. 112 Prawo ochrony 
środowiska).  
 
Wpływ na dobra materialne i zabytki 


 


Zgodnie z przeprowadzoną analizą prognozuje się, iż realizacja założeń Programu 
Ochrony Środowiska nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na obiekty 
objęte ochroną konserwatorską oraz dobra materialne gminy.  Prognozuje się natomiast 
pozytywny wpływ na dobra materialne oraz zabytki, co związane będzie bezpośrednio                
z realizacją zadań związanych z zapewnieniem wysokiej jakości powietrza oraz rozwojem 
energetyki odnawialnej. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza przyczyni się 
do zmniejszenia niszczenia fasad budynków, w tym także objętych ochroną 
konserwatorską.   
 


Zgodnie z przeprowadzoną analizą realizacja proponowanych działań zapisanych 
w Programie nie będzie wywierała znaczącego negatywnego oddziaływania na 
środowisko, gdyż w większości przypadków wpłynie pozytywnie na jakość 
poszczególnych komponentów przyrodniczych gminy. Ponadto realizacja działań 
zaproponowanych w projekcie pozwoli na dostosowanie do polskich oraz unijnych 
przepisów.  


Przewidywaną ocenę znaczących oddziaływań, w tym oddziaływania 
bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe, 
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne na poszczególne 
komponenty środowiska w gminie przedstawiono w tabeli 3. 
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Tabela 3. Przewidywana ocena znaczących oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska w gminie  
 


Element środowiska 


Główne kierunki działa ń 


O
bs


za
ry


 
N


at
ur


a 
20


00
 


R
ó
żn


or
od


no
ś
ć


 
bi


ol
og


ic
zn


a 


Lu
dz


ie
 i 


zw
ie


rz
ę


ta
 


R
o
ś


lin
y 


W
od


a 


P
ow


ie
tr


ze
 


 
P


ow
ie


rz
ch


ni
a 


zi
em


i 
i k


ra
jo


br
az


 
 


K
lim


at
 


Z
as


ob
y 


na
tu


ra
ln


e 


Z
ab


yt
ki


 


D
ob


ra
 


m
at


er
ia


ln
e 


CEL 1: OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH  


Budowa nowych oraz sukcesywna 
wymiana i renowacja 
wyeksploatowanych odcinków sieci 
wodociągowej, tj.:  


� Budowa wodociągu w m. 
Czartowo  


+ 
B 
D 
- 
K 
C 
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B 
D 
- 
K 
C 
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B 
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0 0 


Wyposażenie aglomeracji  
(o równoważnej liczbie mieszkańców  
równej i powyżej 2.000) w systemy 
kanalizacji zbiorczej zgodnie z Krajowym 
Programem Oczyszczania Ścieków 
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Budowa kanalizacji sanitarnej oraz 
deszczowej na obszarze Gminy 
Drezdenko, tj.: 


� Budowa kanalizacji sanitarnej 
Lipno – Niegosław – projekt 
techniczny   


+ 
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Wspieranie budowy indywidualnych 
systemów oczyszczania ścieków,                  
w miejscach gdzie niemożliwa jest lub 
ekonomicznie nieuzasadniona budowa 
sieci kanalizacyjnej 
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0 0 


Dostosowanie istniejących oczyszczalni 
ścieków do wymogów ustawowych 
(usuwanie fosforu i azotu) 
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0 0 


Wspieranie budowy szczelnych 
zbiorników na gnojowicę i/lub gnojówkę 
oraz płyt obornikowych w 
gospodarstwach rolnych prowadzących 
hodowlę i chów zwierząt 
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Poprawa i modernizacja systemów 
odprowadzania ścieków z dróg gminnych 
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B 
D 
- 
K 
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Prowadzenie kontroli zrzutu ścieków 
przemysłowych i komunalnych na terenie 
gminy 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


0 0 







PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY DREZDENKO NA LATA 2011-2014 


 


 
     ABRYS Technika Sp. z o. o.                           tel./fax. 061 8430 630, 061 8432 554 
   ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań                          e-mail:projekty@abrys-technika.pl 
          


 


48 


Modernizacja ujęcia wody na terenie 
Gminy Drezdenko 
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Optymalizacja zużycia wody poprzez 
zapobieganie stratom wody na przesyle 
(modernizacja sieci wodociągowej) oraz 
wprowadzanie zamkniętych obiegów 
wody w przemyśle i oszczędne 
korzystanie z wody przez indywidualnych 
użytkowników 
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Ujęcie w planach zagospodarowania 
przestrzennego terenów zalewowych  
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Modernizacja i utrzymywania w dobrym 
stanie technicznym wałów 
przeciwpowodziowych 
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Współpraca gminy z zarządcami 
urządzeń wodnych w zakresie 
inwentaryzacji, odbudowy i regulacji oraz 
prawidłowa eksploatacja systemów 
melioracji podstawowej 
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CEL 2: POPRAWA JAKO ŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO  


Redukcja zanieczyszczeń transportu 
kołowego poprzez modernizację ciągów 
komunikacyjnych na terenie gminy, tj.: 


� Modernizacja drogi Lipno, 
� Przebudowa drogi i budowa 


chodników wraz z odwodnieniem 
jezdni w m. Goszczanowo, 


� Przebudowa ulic w rejonie ulic: 
Plac Kościelny, Kościelna, 
Wiejska, 


� Uzbrojenie terenu wraz z 
budową oświetlenia, nawierzchni 
ulic i chodników w Drezdenku 
rejon os. Południe, ul. 
Południowa – Armii Krajowej – 
Okrężna i ulica Willowa – etap II 


+ 
P 
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- 
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0 0 


Współpraca gminy z zarządcami dróg 
wojewódzkich i powiatowych w zakresie 
wyznaczania potrzeb modernizacji 
ciągów komunikacyjnych 


0 
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Wsparcie budowy infrastruktury 
rowerowej; budowa nowych tras 
rowerowych i modernizacja istniejących, 
w tym wyłączenie tras rowerowych poza 
pasy dróg samochodowych, budowa 
parkingów dla rowerów 
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Usprawnienie komunikacji publicznej  
na terenie gminy 


+ 
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+ 
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Eliminowanie węgla, jako paliwa w 
kotłowniach komunalnych na rzecz paliw 
niskoemisyjnych (drewno, wierzba 
energetyczna, gaz, olej opałowy) 


+ 
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B 
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+ 
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Zwiększenie świadomości społeczeństwa 
w zakresie potrzeb i możliwości ochrony 
powietrza, w tym oszczędności energii i 
stosowania alternatywnych źródeł energii 
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Wspieranie działań inwestycyjnych w 
zakresie ochrony powietrza na terenie 
gminy podejmowanych przez podmioty 
gospodarcze 
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Rozbudowa sieci gazowej na obszarze 
Gminy Drezdenko 
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Poprawa stanu dróg na obszarze gminy 
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Kontrola przedsiębiorstw w zakresie 
emisji pyłów i gazów do powietrza 


+ 
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Wspieranie budowy nowych 
alternatywnych źródeł energii 
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+ 
P 
D 


+ 
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+ 
P 
D 


+ 
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D 


Modernizacja istniejących kotłowni 
zakładowych celem ich dostosowania do 
spełnienia wymogów ochrony środowiska 


+ 
P 
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+ 
P 
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+ 
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D 


Ograniczenie emisji ze źródeł 
punktowych obiektu energetycznego 
spalania paliw poprzez kontrolę instalacji 
oraz wprowadzanie nowoczesnych 
technik spalania paliw i stosowanie 
wysokoparowych urządzeń odpylających 


+ 
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Konsekwentne wdrażanie krajowych 
programów redukcji emisji 
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Modernizacja, hermetyzacja i 
automatyzacja procesów 
technologicznych w zakładach na terenie 
gminy 
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Wdrożenie nowoczesnych technologii w 
zakładach, przyjaznych środowisku oraz 
systemów zarządzania środowiskiem 
(ISO 14001) 
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Promocja wspierania rozwoju 
odnawialnych źródeł energii oraz 
technologii zwiększających efektywne 
wykorzystanie energii i zmniejszające 
materiałochłonność gospodarki 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
B 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


Działania w celu zwiększenia rozwoju 
wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
B 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


CEL 3: POPRAWA KLIMATU AKUSTYCZNEGO  


Integrowanie opracowań planistycznych 
z problemami zagrożenia hałasem – 
przestrzeganie odległości lokalizacji 
obiektów mieszkaniowych od pasa 
drogowego 


0 
+ 
P 
D 


+ 
B 
D 


0 0 0 0 0 0 0 0 


Wyznaczenie stref ochronnych wokół 
przedsiębiorstw, w obrębie których nie 
należy lokalizować budynków 
mieszkalnych (Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego) 


0 0 
+ 
P 
D 


0 0 0 0 0 0 0 0 


Wprowadzanie pasów zieleni pełniących 
funkcję ekranów akustycznych w 
miejscach szczególnie obciążonych 
hałasem komunikacyjnym 


+ 
P 
D 


+ 
B 
D 


+ 
P 
D 


0 0 0 0 0 0 0 0 
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Zwiększenie izolacyjności budynków  
(np. poprzez wymianę okien) gdy inne 
metody ograniczania hałasu emisji nie 
dają skutecznych rezultatów 


+ 
P 
D 
- 
K 
C 


+ 
B 
D 
- 
K 
C 


+ 
P 
D 
- 
K 
C 


0 0 0 0 0 0 0 0 


Modernizacja i renowacja nawierzchni 
dróg zakładowych i dojazdowych do 
zakładu w celu obniżenia emisji hałasu 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


0 0 0 0 0 0 0 0 


Dokonanie rozpoznania klimatu 
akustycznego ze wskazaniem terenów 
szczególnie narażonych na emisję 
hałasu 


+ 
P 
Ś 


+ 
B 
Ś 


+ 
P 
Ś 


0 0 0 0 0 0 0 0 


Monitorowanie natężenia ruchu i 
poziomu hałasu wzdłuż głównych 
szlaków komunikacyjnych 
przechodzących przez teren gminy 


+ 
P 
D 


+ 
B 
D 


+ 
P 
D 


0 0 0 0 0 0 0 0 


Systematyczna kontrola zakładów 
przemysłowych zwłaszcza tych 
zlokalizowanych w pobliżu jednostek 
osadniczych lub na ich terenie 


+ 
P 
D 


+ 
B 
D 


+ 
P 
D 


0 0 0 0 0 0 0 0 


CEL 4: OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETY CZNYM 


Uwzględnienie w Miejscowych Planach 
Zagospodarowania Przestrzennego 
zagadnień pola elektromagnetycznego 
(pozostawienie w sąsiedztwie linii 
wysokich napięć wolnych przestrzeni) 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


0 0 0 
+ 
P 
D 


0 0 0 0 
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Budowa i modernizacja sieci 
elektroenergetycznych na terenie gminy 
uwzględnieniem ich małokonfliktowych 
lokalizacji oraz likwidacja sieci na 
potrzeby nowych uzbrojeń terenu 


+ 
P 
D 
- 
K 
C 


+ 
P 
D 
- 
K 
C 


+ 
P 
D 
- 
K 
C 


0 0 0 
- 
K 
C 


0 0 0 0 


Przestrzeganie granic stref ochronnych 
zgodnie z ocenami oddziaływania                          
na środowisko dla urządzeń  
nadawczych 


+ 
P 
D 


+ 
B 
D 


+ 
P 
D 


0 0 0 
+ 
P 
D 


0 0 0 0 


Identyfikacja i kontrole zagrożeń 
promieniowania elektromagnetycznego 
na terenie Gminy Drezdenko 


+ 
P 
K 


+ 
B 
K 


+ 
P 
K 


0 0 0 
+ 
P 
K 


0 0 0 0 


Prowadzenie rejestru o terenach,  
na których odnotowano przekroczenia 
dopuszczalnych pól 
elektromagnetycznych w miejscach 
dostępnych dla ludności i 
przeznaczonych pod zabudowę 


+ 
P 
K 


+ 
B 
K 


+ 
P 
K 


0 0 0 
+ 
P 
K 


0 0 0 0 


Podnoszenie świadomości 
społeczeństwa o źródłach i stopniu 
oddziaływania pól elektromagnetycznych 


+ 
P 
Ś 


+ 
B 
Ś 


+ 
P 
Ś 


0 0 0 
+ 
P 
Ś 


0 0 0 0 


CEL 5: OCHRONA GLEB I ZŁÓ Ż KOPALIN  


Ochrona i wprowadzanie zadrzewień 
śródpolnych i przydrożnych 
spełniających rolę przeciwerozyjną 


+ 
W 
Ś 


+ 
W 
Ś 


+ 
W 
Ś 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


0 0 
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Podjęcie działań ochronnych gleb przed 
erozja oraz procesami zakwaszenia 


+ 
W 
C 


+ 
W 
C 


+ 
W 
C 


+ 
W 
C 


+ 
W 
C 


0 
+ 
W 
C 


0 0 0 0 


Promocja stosowania dobrych praktyk 
rolniczych na terenie gminy 


+ 
P 
Ś 


+ 
P 
Ś 


+ 
B 
Ś 


+ 
P 
Ś 


0 0 
+ 
B 
Ś 


0 0 0 0 


Rozwój systemu monitorowania gleb 
oraz kontrola jakości gleb 


+ 
P 
Ś 


+ 
P 
Ś 


+ 
B 
Ś 


+ 
P 
Ś 


0 0 
+ 
B 
Ś 


0 0 0 0 


Wspieranie i promowanie rolnictwa 
ekologicznego 


+ 
P 
Ś 


+ 
P 
Ś 


+ 
B 
Ś 


+ 
P 
Ś 


0 0 
+ 
B 
Ś 


0 0 0 0 


Ochrona gleb przed negatywnym 
wpływem transportu i infrastruktury 
transportowej 


+ 
P 
Ś 


+ 
P 
Ś 


+ 
B 
Ś 


+ 
P 
Ś 


0 0 
+ 
B 
Ś 


0 0 0 0 


Bieżąca rekultywacja terenów 
poeksploatacyjnych 


0 
+ 
P 
Ś 


+ 
B 
Ś 


+ 
P 
Ś 


0 0 
+ 
P 
Ś 


+ 
P 
Ś 


+ 
P 
Ś 


0 0 


Bieżące rekultywowanie nielegalnych 
wyrobisk i zapobieganie  
ich powstawaniu 


0 
+ 
P 
Ś 


+ 
B 
Ś 


+ 
P 
Ś 


0 0 
+ 
P 
Ś 


+ 
P 
Ś 


+ 
P 
Ś 


0 0 
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Uwzględnienie w planach 
zagospodarowanie przestrzennego 
wszystkich znanych złóż w granicach ich 
udokumentowania wraz z zapisami o 
ochronie ich obszarów przed trwałym 
zainwestowaniem 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


0 0 


Kontrola w zakresie wykonywania 
postanowień udzielanych koncesji oraz 
eliminacja nielegalnych koncesji 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


0 0 


CEL 6: OCHRONA PRZED NADZWYCZAJMYMI ZAGRO ŻENIAMI 


Wspieranie współpracy z właściwymi 
służbami w zakresie przeciwdziałania 
poważnym awariom 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
B 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


0 0 


Wyznaczenie drogowych tras transportu 
substancji niebezpiecznych, omijających 
w miarę możliwości tereny miejskie, 
mocno zurbanizowane oraz 
zorganizowanie miejsc postojowych dla 
środków transportujących takie 
substancje 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
B 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


0 0 


Informowanie i ostrzeganie 
społeczeństwa o zagrożeniach 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
B 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


0 0 
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Szkolenia dla administracji 
samorządowej i podmiotów 
gospodarczych 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
B 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


0 0 


CEL 7: OCHRONA WALORÓW PRZYRODNICZYCH   


Utrzymanie czystości w miejscach o 
większym natężeniu turystycznym 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
B 
D 


+ 
P 
D 


+ 
B 
D 


+ 
B 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


0 0 


Bieżąca ochrona obszarów i obiektów 
prawnie chronionych 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


0 0 


Przestrzeganie procedur lokalizacyjnych 
chroniących tereny cenne przyrodniczo 
przed przeinwestowaniem 


+ 
B 
D 


+ 
B 
D 


+ 
B 
D 


+ 
B 
D 


0 0 
+ 
B 
D 


+ 
B 
D 


0 0 0 


Rozwój prac inwentaryzacyjnych  
w zakresie oceny stanu i rozpoznawania 
zagrożeń różnorodności biologicznej 
(wykonanie nowych i aktualizacja 
istniejących waloryzacji przyrodniczych) 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


0 0 


Utrzymanie i rozwój śródmiejskich, w tym 
osiedlowych terenów zieleni 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


0 0 
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Tworzenie nowych form ochrony 
przyrody na terenie gminy  


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
B 
D 


+ 
P 
D 


+ 
B 
D 


+ 
B 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


0 0 


Budowa przejść dla zwierząt nad trasami 
komunikacyjnymi i przepławek dla ryb 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
B 
D 


+ 
P 
D 


+ 
B 
D 


+ 
B 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


+ 
P 
D 


0 0 


Zalesianie nowych terenów, z 
uwzględnieniem uwarunkowań 
przyrodniczo – krajobrazowych 


+ 
P 
D 


+ 
B 
D 


+ 
B 
D 


+ 
B 
D 


0 
+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


0 0 0 


Prowadzenie waloryzacji przyrodniczej 
obszarów leśnych 


+ 
P 
D 


+ 
B 
D 


+ 
B 
D 


+ 
B 
D 


0 
+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


0 0 0 


Zwiększenie ilości i powierzchni 
zadrzewień na terenach rolniczych oraz 
rozszerzenie zakresu leśnej rekultywacji 
terenów zdegradowanych 


+ 
P 
D 


+ 
B 
D 


+ 
B 
D 


+ 
B 
D 


0 
+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


0 0 0 


Tworzenie spójnych kompleksów leśnych 
szczególnie w obszarze korytarzy 
ekologicznych i wododziałów 


+ 
P 
D 


+ 
B 
D 


+ 
B 
D 


+ 
B 
D 


0 
+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


0 0 0 


Ochrona zieleni dolin rzecznych, terenów 
torfowiskowych i źródliskowych 


+ 
P 
D 


+ 
B 
D 


+ 
B 
D 


+ 
B 
D 


0 
+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


0 0 0 
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Stały monitoring środowiska leśnego w 
celu przeciwdziałania stanom 
niepożądanym (pożary, choroby, szkody 
przemysłowe) 


+ 
P 
D 


+ 
B 
D 


+ 
B 
D 


+ 
B 
D 


0 
+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


0 0 0 


Zapewnienie lasom i zadrzewieniom 
właściwego znaczenia w planowaniu 
przestrzennym, w tym kształtowaniu 
granicy rolno-leśnej i ochronie krajobrazu 


+ 
P 
D 


+ 
B 
D 


+ 
B 
D 


+ 
B 
D 


0 
+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


0 0 0 


Opracowanie i wdrażanie Regionalnego 
Programu Operacyjnego Polityki Leśnej 
Państwa 


+ 
P 
D 


+ 
B 
D 


+ 
B 
D 


+ 
B 
D 


0 
+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


0 0 0 


CEL 8: EDUKACJA EKOLOGICZNA    


Informowanie mieszkańców gminy o 
stanie środowiska w gminie i działań 
podejmowanych na rzecz jego ochrony 


+ 
B 
D 


+ 
B 
D 


+ 
B 
D 


+ 
B 
D 


+ 
B 
D 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


+ 
B 
S 


Prowadzenie działań z zakresu edukacji 
ekologicznej na terenach cennych 
przyrodniczo 


+ 
P 
K 


+ 
P 
K 


+ 
B 
K 


+ 
P 
K 


+ 
P 
K 


+ 
P 
K 


+ 
P 
K 


+ 
P 
K 


+ 
P 
K 


+ 
P 
K 


+ 
P 
K 


Realizacja działań edukacyjnych na 
terenie gminy 


+ 
P 
K 


+ 
P 
K 


+ 
B 
K 


+ 
P 
K 


+ 
P 
K 


+ 
P 
K 


+ 
P 
K 


+ 
P 
K 


+ 
P 
K 


+ 
P 
K 


+ 
P 
K 
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Współpraca władz lokalnych ze szkołami, 
przedstawicielami środowiska 
naukowego, zakładami pracy i 
pozarządowymi organizacjami w celu 
wykorzystanie różnorodnych form 
edukacji ekologicznej 


+ 
P 
K 


+ 
P 
K 


+ 
B 
K 


+ 
P 
K 


+ 
P 
K 


+ 
P 
K 


+ 
P 
K 


+ 
P 
K 


+ 
P 
K 


+ 
P 
K 


+ 
P 
K 


 
 
B – działanie spowoduje oddziaływanie bezpośrednie  na dany element środowiska, 
P – działanie spowoduje oddziaływanie pośrednie  na dany element środowiska, 
W – działanie spowoduje oddziaływanie wtórne  na dany element środowiska, 
Sk – działanie spowoduje oddziaływanie skumulowane  na dany element środowiska, 
K – działanie spowoduje oddziaływanie krótkoterminowe  na dany element środowiska, 
Ś– działanie spowoduje oddziaływanie średnioterminowe  na dany element środowiska, 
D– działanie spowoduje oddziaływanie długoterminowe  na dany element środowiska, 
S– działanie spowoduje oddziaływanie stałe  na dany element środowiska, 
C– działanie spowoduje oddziaływanie chwilowe  na dany element środowiska, 
 
+   wpływ pozytywny, 
-    wpływ negatywny, 
0   brak wpływu. 
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5.2. Istniej ące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 
realizacji projektowanego dokumentu, w szczególno ści obszarów 
podlegaj ących ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietni a 2004 r.            
o ochronie przyrody 
 


Analizując aktualny stan środowiska przyrodniczego na terenie gminy można 
zdefiniować podstawowe problemy, które mogą wpływać na środowisko przyrodnicze. 
Niedostatecznie rozbudowana infrastruktura odprowadzająca ścieki bytowe, zwłaszcza           
w miejscowościach korzystających z wodociągów oraz na obszarach rekreacji, zarówno 
zbiorowej jak i indywidualnej, usytuowanych  w sąsiedztwie zbiorników wodnych stanowi 
potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo – wodnego. 
Ponadto niewłaściwe stosowanie nawozów sztucznych i naturalnych (np. gnojowica),              
a także środków ochrony roślin (obecnie w ilościach malejących), niewłaściwe 
składowanie obornika i gnojowicy oraz ich niewłaściwe, zbyt duże lub zbyt częste 
stosowanie na polach może stanowić znaczące zagrożenie dla środowiska glebowego 
gminy. Ponadto potencjalnym problemem środowiskowym w gminie jest także niszczenie 
siedlisk przez ich zamianę na tereny zamieszkałe, drogi itp., pożary lasów, wypalanie 
traw, rozwój przemysłu – powodującego pogorszenie się ogólnego stanu środowiska, 
rosnąca liczba inwestycji w miejscach atrakcyjnych krajobrazowo, a także budowa ciągów 
komunikacyjnych przebiegających przez ekosystemy leśne, które stanowią barierę dla 
przemieszczania się zwierzyny. 


 
5.3. Przedstawienie rozwi ązań alternatywnych do rozwi ązań zawartych              
w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich  wyboru oraz 
opisem metod dokonania oceny prowadz ącej do takiego wyboru 
 


 
Realizacja działań przedstawionych w projekcie w horyzoncie długoterminowym 


ma doprowadzić do znaczącej poprawy ogólnego stanu komponentów środowiska 
przyrodniczego gminy. Warunkiem osiągnięcia tej poprawy jest zachowanie określonych 
terminów realizacji przyjętych zadań, dostępność środków finansowych oraz 
współdziałanie ze strony mieszkańców i przedsiębiorców. Szczególny nacisk należy 
położyć na szeroko rozumianą edukacje ekologiczną mieszkańców w zakresie zagrożeń 
środowiskowych. W przypadku pozostałych działań zaproponowanych w projekcie, 
wpływających korzystnie na środowisko, zaproponowanie rozwiązań alternatywnych jest 
nieuzasadnione.  
 
5.4. Metody i działania minimalizuj ące negatywne skutki realizacji ustale ń                  
w opracowanym dokumencie 


 


Przeprowadzona analiza obecnego stanu środowiska przyrodniczego                       
Gminy Drezdenko pozwala stwierdzić, iż jest on dobry. W związku tym                                
w przedmiotowym projekcie zaproponowano szereg działań mających pozytywnie 
wpłynąć na poprawę środowiska przyrodniczego gminy. Negatywne krótkookresowe 
oddziaływania mogą być spowodowane realizacją działań związanych z wszystkimi 
pracami budowlanymi, tj. budowa ciągów komunikacyjnych, budowa nowych odcinków 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, działania termomodernizacyjne, rozbudowa sieci 
gazowej. 


Ograniczenie negatywnego oddziaływania planowanych inwestycji na środowisko 
można ograniczyć do poziomu racjonalnego poprzez prawidłowe prowadzenie prac 
projektowych, co związane jest głównie z odpowiednim doborem lokalizacji danej 
inwestycji. Skala wywołanych przekształceń środowiska może w dużym stopniu zależeć 
od lokalnych uwarunkowań. Prawidłowy projekt winien uwzględniać także potrzeby 
ochrony środowiska zarówno na etapie budowy jak i w fazie eksploatacji inwestycji 
pozwoli także ograniczyć te oddziaływania.  
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Dokonując ogólnej charakterystyki działań mogących ograniczyć potencjalne 
negatywne oddziaływania założeń dokumentu pn. Program Ochrony Środowiska dla 
Gminy Drezdenko można wyróżnić: 


� dostosowanie terminów realizacji inwestycji do terminów rozrodu zwierząt, 
� stosowanie odpowiednich technologii, materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych,  
� w trakcie realizacji planowanych działań należy w sposób prawidłowy technicznie 


zabezpieczyć sprzęt oraz plac budowy, w tym zwłaszcza tam gdzie realizowana 
inwestycja może stykać się ze szczególnie wrażliwymi ekosystemami na zmiany 
warunków siedliskowych.  


 
Negatywne oddziaływania mogą być spowodowane realizacją działań związanych 


budową ciągów komunikacyjnych. Przy realizacji infrastruktury transportu drogowego 
należy uwzględnić ich lokalizację, ponieważ ich eksploatacja nie może stwarzać 
zagrożenia dla trwałości ekosystemów przyrodniczych oraz funkcjonowania środowiska 
przyrodniczego. Realizując inwestycje drogowe należy ograniczać presje na tereny 
wrażliwe, unikać tworzenia barier dla funkcjonowania przyrody. Istotne jest zachowanie 
drożności korytarzy ekologicznych oraz utrzymanie głównych szlaków migracji zwierząt. 
Zapewnienie przepustów lub kładek dla zwierząt w poprzek drogi, pozwoli utrzymać te 
szlaki migracyjne. Aby ograniczyć oddziaływanie drogi, jako źródła emisji hałasu i spalin 
należy w projekcie uwzględnić możliwość budowy ekranów akustycznych oraz takie 
rozwiązania, które poprawią płynność ruchu (np. wydzielenie pasa awaryjnego, 
wydzielenie pasów do skrętu w rejonie skrzyżowań, budowa zatok w rejonie przystanków 
komunikacji, budowa przestrzeni parkingowych, odpowiednia geometria łuków). Ponadto 
nasadzenia wzdłuż drogi mogą ograniczyć rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń.                  
W przypadku, gdy całkowite uniknięcie danego oddziaływania jest niemożliwe i istnieje 
niebezpieczeństwo nieodwracalnego zniszczenia szczególnie cennych elementów 
przyrody, konieczne jest podjęcie odpowiednio wcześniej działań kompensacyjnych. 
Należy m.in. zapewnić odtworzenie zniszczonych siedlisk w miejscach zastępczych.  


W niektórych przypadkach należy zmienić lokalizacje planowanej inwestycji. 
Ostateczną metodą minimalizacji negatywnych skutków na środowisko jest 
zrezygnowanie z realizacji planowanej inwestycji. Rezygnacja z realizacji działań jest 
równoznaczna z brakiem rozwiązania ważnych problemów mogących także wywierać 
negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze gminy.  
 
5.5. Analiza skutków realizacji celów i działa ń zawartych w projekcie 
aktualizacji oraz cz ęstotliwo ść przeprowadzania analizy 
 


Realizacja działań przedstawionych w projekcie „Program Ochrony Środowiska         
dla Gminy Drezdenko na lata 2011-2014” wymaga monitorowania oraz szybkiej realizacji 
w przypadku pojawienia się rozbieżności między planowanymi rezultatami a stanem 
osiągniętym  w rzeczywistości. Opracowany projekt Programu charakteryzuje zasady 
oceny oraz monitorowania realizacji zapisów dokumentu. W ramach zaproponowanych 
celów przedstawiono określone wskaźniki, które pomogą określić stopień realizacji 
poszczególnych zadań i działań ekologicznych. Każdemu wskaźnikowi przypisano także 
źródło otrzymania danych do weryfikacji, co w znaczny sposób ułatwi ich pozyskanie.              
W ramach prac nad przygotowaniem Prognozy dokonano oceny i weryfikacji wskaźników.  
Wskaźniki monitorowania realizacji aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Drezdenko na lata 2011-2014” zostały przedstawione w tabeli 4. 
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Tabela 4. Wskaźniki monitorowania realizacji programu ochrony środowiska 
 


Lata 
Wskaźniki Jednostka 


miary 2011 2012 2013 2014 
Źródło informacji 


o wska źnikach 


Cel 1. OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH 


Jakość cieków  wodnych, 
udział wód pozaklasowych (wg 
oceny ogólnej) 


% udziału w 
ogólnej ilości 


punktów 
pomiarowych 
(na terenie 


gminy) 


    WIOŚ 


Jakość wód podziemnych, 
udział wód o bardzo dobrej i 
dobrej jakości (klasa Ia i Ib) 


% udziału w 
ogólnej ilości 


punktów 
monitoringu 
(na terenie 


gminy) 


    WIOŚ 


Ilość zużytej wody/1 
mieszkańca na rok 


m3/osoba     Urząd  
Statystyczny 


Udział ludności obsługiwanej 
przez oczyszczalnie ścieków 


% ogółu 
ludności     Urząd  


Statystyczny 


100% długości wałów 
przeciwpowodziowych ma 
właściwy stan techniczny 


% w stosunku 
do całego 
rozmiaru 


ewidencyjnego 
długości 
wałów 


    Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych 


Cel 2. POPRAWA JAKOSCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 


Wielkość emisji 
zanieczyszczeń pyłowych do 
powietrza z zakładów 
objętych sprawozdawczością 
GUS 


Mg     WIOŚ, 
Urząd Statystyczny 


Wielkość emisji 
zanieczyszczeń gazowych do 
powietrza z zakładów 
objętych sprawozdawczością 
GUS (bez CO2) 


Mg     
WIOŚ, 
Urząd  


Statystyczny 


Cel 3. POPRAWA KLIMATU AKUSTYCZNEGO  


Zmniejszenie liczby zakładów 
emitujących hałas o 
wielkościach 
ponadnormatywnych 


przypadki 
przekroczeń 


norm 
krajowych 


stwierdzonych 
w trakcie 


kontroli WIOŚ 


    WIOŚ 


Cel 4. OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETY CZNYM 


Budowa i modernizacja sieci  
na terenie Gminy 


km     UM Drezdenko, 
Gestor sieci 







PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY DREZDENKO NA LATA 2011-2014 


 


 
     ABRYS Technika Sp. z o. o.                           tel./fax. 061 8430 630, 061 8432 554 
   ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań                          e-mail:projekty@abrys-technika.pl 
          


 


64 


Zmniejszenie ilości terenów na 
których odnotowano 
przekroczenia dopuszczalnych 
pól elektromagnetycznych 


przypadki 
przekroczeń 


norm 
krajowych 


stwierdzonych 
w trakcie 


kontroli WIOŚ 


    WIOŚ 


Cel 5. OCHRONA GLEB I ZŁÓ Ż KOPALIN 


Powierzchnia terenów 
zrekultywowanych ha     UM Drezdenko, 


Starostwo Powiatowe 


Cel 6. OCHRONA PRZED NADZWYCZAJNYMI ZAGRO ŻENIAMI  
Ilość poważnych awarii na 
terenie gminy 


szt.     GIOŚ 


Cel 7. OCHRONA WALORÓW PRZYRODNICZYCH  
% powierzchni gminy objęty 
prawną ochroną przyrody %     Urząd Wojewódzki 


Obszar Chronionego 
Krajobrazu ha     Urząd Wojewódzki 


Liczba rezerwatów szt.     Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 


Liczba pomników przyrody szt.     Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 


Liczba użytków ekologicznych szt.     Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 


Liczba Parków Krajobrazowych szt.     Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 


Użytki leśne oraz grunty 
zadrzewione i zakrzewione 


% powierzchni 
gminy 


    RDLP, 
Urząd Statystyczny 


Cel 8. EDUKACJA EKOLOGICZNA 
Ilość zrealizowanych szkoleń 
związanych z ochroną 
środowiska 


szt.     UM Drezdenko 


Ilość akcji przeprowadzonych 
akcji edukacyjnych szt.     UM Drezdenko 


Ilość zielonych szkół szt.     UM Drezdenko 


Źródło: Opracowanie własne 


 
Przyjęte w aktualizacji POŚ wskaźniki monitorowania są bardzo rozbudowane i nie 


wymagają uzupełnienia. Pozwoli to na przeprowadzenie bardzo dokładnej oceny 
efektywności realizacji Programu, będąc jednocześnie dobrym punktem wyjścia do analizy 
i opracowania sprawozdania z realizacji Programu. W celu ułatwienia zbierania 
poszczególnych danych i informacji, przy każdym wskaźniku powinno być podane źródło 
informacji.  
 


Ocena realizacji postanowień Programu na podstawie wyznaczonych wskaźników 
będzie dokonywana co dwa lata, zgodnie z art. 51 ust. pkt. C ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa             
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.                  
Nr 199 poz.1227 z późn. zm.). Monitorowanie systemu wdrażania Programu ułatwi 
podejmowanie słusznych decyzji oraz wprowadzanie określonych działań korygujących, 
które będą ukierunkowane na właściwe zarządzanie i realizację działań mających 
zapewnić odpowiedni stan środowiska przyrodniczego. 
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VI. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 
 


Obowiązek oszacowania transgranicznego oddziaływania POŚ wynika z zapisów 
Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, 
sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (Dz. U. z 1999 r., Nr 96, poz. 1110). 


Jako oddziaływanie transgraniczne ”określa się" jakiekolwiek oddziaływanie,            
nie mające wyłącznie charakteru globalnego, na terenie podlegającym jurysdykcji Strony, 
spowodowane planowaną działalnością, której fizyczna przyczyna jest w całości lub 
częściowo położona na terenie podlegającym jurysdykcji innej Strony; przy czym 
"oddziaływanie" oznacza jakikolwiek skutek planowanej działalności dla środowiska                  
z uwzględnieniem: zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, flory, fauny, gleby, powietrza, wody, 
klimatu, krajobrazu i pomników historii lub innych budowli albo wzajemnych oddziaływań 
miedzy tymi czynnikami; obejmuje ono również skutki dla dziedzictwa kultury lub               
dla warunków społeczno-gospodarczych spowodowane zmianami tych czynników. 


W pierwszej kolejności uwaga powinna być zwrócona na inwestycje i działalność 
zlokalizowaną blisko granic międzynarodowych, a także bardziej odległe, które mogą 
powodować powstawanie znaczących oddziaływań transgranicznych daleko od miejsca 
zlokalizowania inwestycji. 


W Konwencji podano katalog rodzajów działalności podlegających ocenie pod 
kątem transgranicznego oddziaływania. Zaprezentowane działania do realizacji w POŚ 
mają charakter regionalny i ewentualne negatywne oddziaływanie, które może wystąpić 
będzie miało charakter lokalny. Na etapie przygotowywania prognozy stwierdzono,                  
iż realizacja przedsięwzięć zapisanych w Projekcie nie wskazuje na możliwość 
negatywnego trans granicznego oddziaływania na środowisko, które może objąć 
terytorium innych Państw.  


 
 
VII. STRESZCZNIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 


Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Drezdenko została przeprowadzona w celu określenia wpływu                 
na środowisko założonych w nim celów i zadań zarówno krótko i długoterminowych. 
Podstawę prawną opracowania prognozy stanowi Ustawa z dnia 3 października 2008 r.           
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                   
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.         
Nr 199 poz.1227 z późn. zm.). 


W Prognozie przeanalizowano zakres, zawartość i cele przedstawione w projekcie 
i określono, że są one zgodne z wojewódzkimi, krajowymi i międzynarodowymi 
dokumentami związanymi z ochroną środowiska. Szczegółowo porównano zgodność 
celów i zadań projektu Programu z Polityką Ekologiczną Państwa w latach 2009-2012          
z perspektywą do roku 2016, Programem Ochrony Środowiska dla Województwa 
Lubuskiego oraz Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelecko - 
Drezdeneckiego.  


W aktualizacji dokonano oceny istniejącego stanu środowiska przyrodniczego 
gminy, a w szczególności stanu powierzchni ziemi oraz gleb, wód powierzchniowych oraz 
podziemnych, powietrza atmosferycznego, przyrody i różnorodności biologicznej, klimatu 
akustycznego oraz stanu środowiska pod względem poziomów pól elektromagnetycznych.  
Wskazane w opracowaniu działania zmierzają do: racjonalnego użytkowanie zasobów 
naturalnych (zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów, wzrost udziału 
wykorzystywanych zasobów odnawialnych, ochrona zasobów kopalin), ochrony powietrza 
(zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji gazów i pyłów), ochrony przed 
hałasem (zminimalizowanie możliwości wystąpienia ponadnormatywnego hałasu), 







PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY DREZDENKO NA LATA 2011-2014 


 


 
     ABRYS Technika Sp. z o. o.                           tel./fax. 061 8430 630, 061 8432 554 
   ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań                          e-mail:projekty@abrys-technika.pl 
          


 


66 


ochrony wód (zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód, racjonalizacja zużycia 
wody, właściwa gospodarka wodno-ściekowa), ochrony gleb, ochrony zasobów 
przyrodniczych (zachowanie zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem ich 
różnorodności oraz rozwój zasobów leśnych) oraz prowadzenia skutecznej akcji 
edukacyjno-informacyjnej gwarantującej powodzenie realizacji wyżej wymienionych 
działań. 


Realizacja projektu pozwoliła wykazać szczegółowe zadania, które mogą                  
oddziaływać na środowisko przyrodnicze gminy. Do takich oddziaływań można zaliczyć 
rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej lub modernizację istniejących ciągów 
komunikacyjnych w gminie. Ponadto w dokumencie przedstawiono wpływ założeń 
aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drezdenko na poszczególne 
komponenty środowiska, tj. różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, 
powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki oraz dobra 
materialne z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 
oddziaływaniami na te elementy. W projekcie pokazano także, iż realizacja działań 
przedstawionych w aktualizacji Programu jest niezbędna do ogólnej poprawy jakości 
środowiska przyrodniczego w gminie. W celu zrealizowania wytyczonych celów należy 
podjąć współpracę pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi za poszczególne elementy 
systemu, zachować terminowość realizacji określonych inwestycji, a także podnieść 
poziom świadomości ekologicznej mieszkańców, którzy aktywnie będą uczestniczyć 
podczas realizowania konkretnych założeń projektu. 
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