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1. WPROWADZENIE
Zgodnie z art. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst
jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Programy Ochrony Środowiska
sporządza się na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym w celu realizacji polityki
ekologicznej państwa. W związku z powyższym Programy te mają wdrożyć ustalenia polityki
na odpowiednio niższym poziomie. Natomiast ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 39, poz 251 z późn. zm.) nakłada obowiązek sporządzania
Planów Gospodarki Odpadami, oraz ich aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata na szczeblu
krajowym, wojewódzki, powiatowym i gminnym. Plany te stanowią integralną część Programów
Ochrony Środowiska. Nieinszy Program zawiera główne założenia Planu Gospodarki Odpadami
dla miasta Świętochłowice będącego odrębnym opracowaniem.
Program Ochrony Środowiska (POŚ) dla gminy Świętochłowice został przyjęty
do realizacji uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr XVI/130/2004 z dnia 25 lutego 2004
r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Świętochłowice, zmienioną
uchwałą Nr XXII/184/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.
Dokument ten został opracowany w oparciu o art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). Miał za zadanie wdrożyć
zapisy „Polityki ekologicznej państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata
2007 – 2010”. Przedmiotowy Program wyznaczał cele krótkoterminowe do 2006 r. oraz
długoterminowe do 2015 r.
W 2006 r. Rada Ministrów przedłożyła Sejmowi RP projekt następnej „Polityki
ekologicznej Państwa na lata 2007 – 2010 z perspektywą do roku 2014”, jednakże ze względu
na skróconą kadencję parlament nie zdążył jej uchwalić w 2007 r. W 2008 r. przeprowadzono
analizę tego dokumentu i w związku z jego nadmierną ogólnikowością oraz nieaktualnością
wielu zagadnień przystąpiono do jego aktualizacji, jednak ze względu na opóźnienia konieczna
była zmiana horyzontu czasowego. Ostatecznie uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
22 maja 2009 r. przyjęto „Politykę ekologiczną Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą
do roku 2016”.
Wobec tego, że polityka ekologiczna państwa jest dokumentem nadrzędnym w stosunku
do POŚ zaistniała potrzeba zaktualizowania dokumentu przyjętego w 2004 r. uchwałą Rady
Miejskiej w Świętochłowicach.
Zgodnie z art. 18 ustawy Prawo ochrony środowiska z realizacji zadań określonych
w Programie Ochrony Środowiska organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza
co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub
radzie gminy.
Z Programu Ochrony Środowiska dla gminy Świętochłowice zarząd powiatu/gminy
wykonał dwa raporty obejmujące lata 2004 – 2005 oraz lata 2006 – 2008. Wnioski z tych
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raportów uwzględnione zostały w aktualizacji POŚ.
W świetle przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity
z 2007 r. Dz. U. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) Plan Gospodarki Odpadami (PGO) jest integralną
częścią Programu Ochrony Środowiska.
Pierwszy Plan Gospodarki Odpadami obejmujący lata 2004 – 2015 został przyjęty
do realizacji uchwała Nr XXI/167/2004 Rady Miejskiej z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie
przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Świętochłowice, zmienioną uchwałą
Nr XXII/185/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. Dokument ten został opracowany w oparciu
o wytyczne zawarte w ustawie z dnia 21 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628).
Pierwsza aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami miała miejsce w 2006 r. w związku
z nowelizacją ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zaktualizowany PGO został przyjęty do realizacji 29 marca 2006 r. uchwałą Rady Miejskiej
Nr XLVI/334/06 w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Świętochłowice.
W dniu 29 kwietnia 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałą Nr III/37/3/2009
aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego.
Wobec tego, że Krajowy Plan Gospodarki Odpadami oraz Plan Gospodarki Odpadami dla
województwa śląskiego są dokumentami nadrzędnymi w stosunku do PGO dla miasta
Świętochłowice zaistniała także potrzeba zaktualizowania tego dokumentu. Aktualizacja PGO
stanowi odrębny dokument.

1.1 Cel i zakres opracowania
Opracowany w 2003 r. Program Ochrony Środowiska dla gminy Świętochłowice stanowi
podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w mieście. Realizacja programu
ma doprowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania
środowiskiem oraz zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją,
a także stworzyć warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa.
Celem aktualizacji POŚ jest dostosowanie treści pierwotnego dokumentu do aktualnie
panującej sytuacji społeczno – gospodarczej, dokumentów strategicznych wyższego szczebla
oraz przepisów prawnych.
Program Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową, ustala cele i zadania
środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania środowiskowego, odnoszące się
do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów.
Przy tworzeniu oraz aktualizacji Programu przyjęto założenie, iż powinien on spełniać
rolę

narzędzia w pracy

przyszłych

użytkowników,

ułatwiającego

i

przyśpieszającego

rozwiązywanie zagadnień techniczno-ekonomicznych związanych z przyszłymi projektami.
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Ponadto celami Programu Ochrony Środowiska są:
1. Opis aktualnego stanu środowiska naturalnego i przedstawienie propozycji zadań
niezbędnych do kompleksowego rozwiązania zidentyfikowanych problemów w zakresie
ochrony środowiska.
2. Wyznaczenie hierarchii ważności poszczególnych inwestycji (ustalenie priorytetów).
3. Przedstawienie rozwiązań technicznych, analiz ekonomicznych, formalno-prawnych dla
proponowanych działań proekologicznych.
4. Wyznaczenie optymalnych harmonogramów realizacji całości zamierzeń inwestycyjnych
miasta na prawach powiatu ze wskazaniem źródeł finansowania.
Program wspomaga także dążenie do uzyskania w mieście sukcesywnego z roku na rok
ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój
walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie z uwzględnieniem konieczności ochrony
środowiska.
Program Ochrony Środowiska dla miasta Świętochłowice uwzględnia wymagania ustawy
– Prawo ochrony środowiska zarówno w zakresie zawartości jak i w zakresie metodyki jego
konstruowania. Dokument posiada strukturę podobną do pierwotnej wersji dokumentu.
Wprowadzone zmiany gwarantują łatwość jego aktualizacji oraz dostosowania do „Polityki
ekologicznej Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016”. Struktura
opracowania obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska w mieście w odniesieniu
do ochrony przyrody, powierzchni ziemi, gospodarki zasobami geologicznymi, ochrony wód,
jakości powietrza, gospodarki odpadami, oddziaływania hałasu i pól elektromagnetycznych,
substancji chemicznych w środowisku oraz kierunków działań systemowych z podaniem
ich charakterystyki, oceną stanu aktualnego (stan na 31.12.2008 r., tam gdzie było to możliwe
na 2009 r.) i stanu docelowego umożliwiając tym samym identyfikację potrzeb w tym zakresie.
Identyfikacja

potrzeb

miasta

w

zakresie

ochrony

środowiska,

w

odniesieniu

do obowiązujących w kraju przepisów prawnych i regulacji prawnych Unii Europejskiej, polega
na sformułowaniu celów i kierunków działań z podziałem na cele średniookresowe do roku 2017
i kierunki działań na lata 2010 - 2013. Tak wyznaczony zakres czasowy pozwala na zachowanie
okres 4 lat na który przyjmowany jest POŚ.
Analizę kierunków ochrony środowiska w zakresie ochrony zasobów naturalnych oraz
poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego w mieście wieńczy tzw. matryca
logiczna – tabelaryczne zestawienie celów, zadań i oczekiwanych rezultatów z podaniem
sprawdzalnym wyznaczników osiągnięć oraz źródeł i sposobów weryfikacji. Dla tych kierunków
działań utworzony został także harmonogram realizacji Programu. Harmonogram zawiera wykaz
zadań miasta z podziałem na zadania własne i koordynowane, określenie terminu i jednostki
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odpowiedzialnej za realizację zadań, planowane efekty ekologiczne oraz planowane koszty
przedsięwzięć z wykazaniem źródeł ich finansowania.
Program ochrony środowiska dla miasta Świętochłowice zwiera omówienie uwarunkowań
finansowych miasta.

1.2 Opis przyjętej metodyki
Obowiązek wykonania Programu Ochrony Środowiska wynika z ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150
z późn. zm.), a w szczególności:
•

„Art. 17. 1. Organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki
ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne
programu ochrony środowiska, uwzględniając wymagania, o których mowa w art. 14.
2. Projekty programów ochrony środowiska podlegają zaopiniowaniu przez:
1) ministra właściwego do spraw środowiska w przypadku projektów
wojewódzkich programów ochrony środowiska;
2) organ wykonawczy województwa w przypadku projektów powiatowych
programów ochrony środowiska;
3) organ wykonawczy powiatu w przypadku projektów gminnych programów
ochrony środowiska.
4. Organ o którym mowa w ust. 1, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa,
na zasadach i trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w postępowaniu,
którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska.

•

Art. 18. 1. Programy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uchwala odpowiednio sejmik
województwa, rada powiatu albo rada gminy.
2. Z wykonania programów organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza
co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie
powiatu lub radzie gminy.”
Ustawa – Prawo ochrony środowiska nie określa treści i zakresu programu ochrony

środowiska, zwraca jednak uwagę (art. 17 pkt. 1), by uwzględniał on wymagania zawarte w art.
14 wynikające z polityki ekologicznej państwa:
„Art. 14. 1. Polityka ekologiczna państwa, na podstawie aktualnego stanu środowiska,
określa w szczególności:
1) cele ekologiczne,
2) priorytety ekologiczne,
2a) poziomy celów długoterminowych,
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3) rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,
4) środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne
i środki finansowe.
2. Politykę ekologiczną państwa przyjmuje się na 4 lata, z tym że przewidziane w niej
działania w perspektywie obejmują kolejne 4 lata.”
Struktura Programu Ochrony Środowiska powinna nawiązywać do struktury „Polityki
ekologicznej Państwa w latach 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016”.
Program

Ochrony

Środowiska

dla

miasta

Świętochłowice

opracowany

został

z uwzględnieniem układu strukturalnego cytowanego wyżej dokumentu dotyczącego Polityki
ekologicznej państwa, którego następujące rozdziały:
•

ochrona zasobów naturalnych,

•

poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego,

•

kierunki działań systemowych,

•

nakłady na realizację

weszły w skład treści poszczególnych rozdziałów przedmiotowego opracowania.
Aktualizację

POŚ

rozpoczęto

od

analizy

treści

pierwotnego

dokumentu

oraz

dokumentów sprawozdawczych z jego realizacji. Istotnym faktem jest to, iż niniejszy dokument
jest przede wszystkim aktualizacją poprzedniego, a co za tym idzie jego podstawowym
zadaniem jest odniesienie zapisów dokumentu pierwotnego do bieżącej sytuacji i uwarunkowań.
Następnie przeprowadzono szereg rozmów, obserwacji i analiz materiałów i dokumentów
związanych z ochroną środowiska w mieście Świętochłowice a także dokumentów nadrzędnych.
Do podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie miasta rozesłano ankietę szeroko
poruszającą tematykę ochrony środowiska w zakładzie. Takie przygotowanie pozwoliło
na opracowanie wstępnego projektu dokument, który przekazano do opiniowania przez
pracowników Urzędu Miasta i jednostek mu podległych. Zebrane wnioski zostaną uwzględnione
w projekcie dokumentu, który zostanie przekazany do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Katowicach celem określenia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko projektu POŚ.
Następnie opracowana zostanie prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Programu
Ochrony Środowiska dla miasta Świętochłowice.
Tak przygotowany projekt POŚ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
przekazany zostanie do procedury opiniowania prowadzonej przez organ wykonawczy
województwa śląskiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach. Zebrane wnioski zostaną
uwzględnione w projekcie dokumentu, który zostanie upubliczniony w celu zebrania opinii
społeczeństwa.
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1.3 Uwarunkowania prawne
Do sformułowania treści Programu Ochrony Środowiska dla miasta Świętochłowice
a w szczególności celów, kierunków działań oraz konkretnych przedsięwzięć w zakresie ochrony
oraz poprawy stanu środowiska w mieście posłużyła analiza zewnętrznych i wewnętrznych
uwarunkowań prawnych, takich jak:
•

„Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016”,

•

„Program Ochrony Środowiska województwa śląskiego do 2004 r. oraz cele
długoterminowe do roku 2015”,

•

„Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego”,

•

„Strategia rozwoju województwa śląskiego na lata 2000 – 2020”,

•

„Strategia rozwoju miasta Świętochłowice do roku 2015”.

Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016
Polityka ekologiczna państwa to dokument strategiczny, który dzięki określeniu celów
i priorytetów ekologicznych wskazuje kierunki działań koniecznych dla zapewnienia właściwej
ochrony środowisku naturalnemu. Ponadto dokument ten ma za zadanie realizację zobowiązań
wynikających z Traktatu Akcesyjnego i konwencji międzynarodowych, w sposób uwzględniający
najważniejsze zidentyfikowane problemy ochrony środowiska w kraju.
Przyjęty 22 maja 2009 r. dokument koncentruje się głównie na działaniach, które mają
służyć poprawie jakości środowiska, realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, powstawaniu
korzystnych zmian klimatu oraz ochronie zasobów naturalnych, w tym różnorodności
biologicznej.
Program Ochrony Środowiska województwa śląskiego do 2004 r. oraz cele
długoterminowe do roku 2015
Obowiązujący do chwili obecnej Program Ochrony Środowiska województwa śląskiego
do 2004 r. oraz cele długoterminowe do roku 2015 jest dziś aktualny w części formułującej cele
długoterminowe w obszarze poprawy stanu środowiska województwa śląskiego, do których
należą:
•

Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód
podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania.

•

Polepszenie jakości powietrza atmosferycznego.

•

Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców i środowiska poprzez obniżenie jego
natężenia do poziomu obowiązujących standardów.

•

Kontrola i ograniczenie emisji promieniowania niejonizującego do środowiska.

•

Eliminowanie i zmniejszenie skutków dla środowiska z tytułu awarii przemysłowych.
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•

Minimalizacja ilości powstających odpadów, wzrost wtórnego wykorzystania i bezpieczne
składowanie pozostałych odpadów.

•

Przekształcenie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych województwa śląskiego.

•

Racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych.

•

Ochrona zasobów złóż poprzez ich racjonalne wykorzystanie w koordynacji z planami
rozwoju regionu.

•

Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej (genetycznej gatunkowej i siedliskowej)
i krajobrazowej oraz wzrost lesistości województwa i ochrona lasów.
Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego
Przyjęty 29 kwietnia 2009 r. Plan Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego

ma na celu określenie systemu dobrej gospodarki odpadami na terenie województwa
uwzględniającej uwarunkowania i wymagania środowiskowe, ekonomiczne i społeczne.
W przedmiotowym dokumencie dokonano analizy aktualnego stanu w odniesieniu do skali
regionu, następnie zidentyfikowano występujące problemy i sformułowano cele, kierunki działań
i zadania, które w perspektywie czasu pozwolą na wyeliminowanie zidentyfikowanych
nieprawidłowości.
Zaproponowany w PGO system gospodarki odpadami zgodnie z zapisami KPGO 2010
zakłada podział województwa na Regiony Gospodarki Odpadami Komunalnymi, w ramach
których realizowane będą przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem wytwarzanych
odpadów.
Strategia rozwoju województwa śląskiego na lata 2000 – 2020
Strategia rozwoju województwa śląskiego jest dokumentem określającym rozwój
województwa a pośrednio także poszczególnych jego powiatów. Województwo śląskie
podzielone zostało na 4 obszary polityki rozwoju. Miasto Świętochłowice należy do środkowego
obszaru polityki rozwoju, którego główną składową jest aglomeracja górnośląska. W ramach
3 pól strategicznych zidentyfikowano priorytety dziedzinowe w których określono 4 cele
strategiczne:
•

„Wzrost wykształcenie mieszkańców oraz ich zdolności adaptacyjnych do zmian
społecznych i gospodarczych w poczuciu bezpieczeństwa społecznego i publicznego.

•

Rozbudowa oraz unowocześnienie systemów infrastruktury technicznej.

•

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki.

•

Poprawa jakości środowiska naturalnego i kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności
przestrzeni”.
Z punktu widzenia niniejszego Programu największe znaczenie ma IV cel strategiczny -

„Poprawa jakości środowiska naturalnego i kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności
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przestrzeni”, w ramach którego wyznaczono następujące kierunki działań:
•

„wspieranie rozwoju obszarów metropolitalnych,

•

zagospodarowanie centrów miast oraz zdegradowanych dzielnic,

•

rewitalizacja terenów zdegradowanych,

•

kształtowanie ośrodków wiejskich,

•

uporządkowanie i wdrożenie systemu gospodarki odpadami,

•

utworzenie systemu kształtowania i wykorzystania zasobów wodnych,

•

polepszenie jakości powietrza,

•

ochrona przed hałasem,

•

ukształtowanie regionalnego systemu obszarów chronionych”.
Strategia rozwoju miasta Świętochłowice do roku 2015
Strategia rozwoju miasta Świętochłowice jest dokumentem strategicznym określającym

kierunki rozwoju. Misja sformułowana w tym dokumencie brzmi następująco „utrzymanie pozycji
miasta jako wysokiej jakości centrum aglomeracyjnego z silną zróżnicowaną wewnętrznie
i wzrastającą gospodarką oparta na:
•

przyciąganiu

inwestorów

przez

oferowanie

wysokiej

jakości

usług

publicznych

atrakcyjnych lokalizacji oraz wysokiej jakości zasobów pracy,
•

stymulowaniu rdzeniowych dla gospodarki miejskiej przedsiębiorstw państwowych
sektora hutniczego i przemysłu maszynowego.

•

wzmacnianiu zatrudnienia w istniejących, zdywersyfikowanych sektorach przemysłowych
przetwórstwa hutniczego i maszynowego,

•

nowym społecznie i architektonicznie kształcie Centrum Miasta.
Celami strategicznymi miasta Świętochłowice są:

•

odtworzenie i podtrzymywanie zdolności inwestycyjnych przedsiębiorstw przemysłowych
samorządu terytorialnego i środowisk biznesu lokalnego,

•

wzmocnienie środowiska biznesu i podniesienie jakości kształcenia”.
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2. CHARAKTERYSTYKA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
2.1 Lokalizacja miasta Świętochłowice
Miasto Świętochłowice położone jest na południu Polski, w południowej części Wyżyny
Śląskiej, w dorzeczu górnej Wisły i górnej Odry. Usytuowane jest w centralnej części tzw.
Konurbacji górnośląskiej (Subregionie Centralnym), oddalone 7 km od stolicy województwa
śląskiego - Katowic.
Miasto od północy graniczy z Bytomiem, od zachodu i południowego zachodu z Rudą
Śląską, a od wschodu i południowego wschodu z Chorzowem (rysunek nr 1). Obszar
Świętochłowic zajmuje 13,22 km2 i rozciąga się w kierunku południowym na długość około 6 km,
natomiast w kierunku równoleżnikowym na około 3,7 km. Długość granic wynosi 23,22 km.
W Subregionie Centralnym Świętochłowice są najmniejszym obszarowo miastem na prawach
powiatu.
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Ilustracja 1: Położenie miasta Świętochłowice

Miasto Świętochłowice wchodzi w skład międzygminnego Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego, utworzonego przez 14 miast na prawach powiatu, leżących na obszarze
konurbacji śląsko – dąbrowskiej. W skład Związku oprócz Świętochłowic wchodzą miasta takie
jak: Bytom, Chorzów, Gliwice, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary
Śląskie,

Ruda

Śląska

Siemianowice

Śląskie,

Sosnowiec,

Tychy,

Zabrze.

Obszar

Górnośląskiego Związku Metropolitalnego stanowi spójny organizm funkcjonalno-przestrzenny.
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Miasto Świętochłowice posiada dość dobrze rozwiniętą sieć dróg o znaczeniu nie tylko
lokalnym ale również regionalnym. Układ komunikacyjny miasta tworzą: tranzytowa linia
kolejowa, Drogowa Trasa Średnicowa, sieć ulic z głównymi: Katowicką, Bytomską, Chorzowską,
Łagiewnicką, Wojska Polskiego i Śląską. Ponadto za pomocą Drogowej Trasy Średnicowej
Świętochłowice posiadają dogodne połączenie z autostradą A-4. Miasto znajduje się także
w niewielkiej odległości od międzynarodowego portu lotniczego w Pyrzowicach.
Układ przestrzenny miasta tworzą dwa skupiska zwartej zabudowy - obiektów
przemysłowych przemieszanych z budownictwem mieszkaniowym: śródmieście z dzielnicami
takimi jak: Centrum i Zgoda oraz Lipiny, Chropaczów i Piaśniki tworzące drugie skupisko.

2.2 Klimat
Świętochłowice leżą w obrębie śląsko-krakowskiej dzielnicy klimatycznej. Charakteryzuje
ją przewaga wpływów oceanicznych nad kontynentalnymi oraz sporadyczne oddziaływanie
docierających tu od południowego zachodu przez Bramę Morawską mas powietrza
zwrotnikowego.
Teren ten charakteryzuje różnorodność typów pogody. Ponadto na warunki pogodowe
wpływ ma również gospodarcza działalność człowieka oraz zanieczyszczenie środowiska.
Duża wilgotność mas powietrza napływających wraz z wiatrami zachodnimi znad Oceanu
Atlantyckiego i duża ilość jąder kondensacji w zapylonym powietrzu sprzyja dużemu
zachmurzeniu. Te same masy powietrza wpływają na ilość, częstotliwość i roczny rozkład
opadów na obszarze miasta.
Największym zachmurzeniem odznaczają się miesiące zimowe, najmniejsze natomiast
jest wiosną oraz w lipcu. Liczba dni pochmurnych waha się w ciągu roku od 175 do 225,
pogodnych - w granicach 140 - 190.
Średnie roczne opady atmosferyczne z wielolecia 1961 – 1986 dla posterunku
opadowego w Lipinach wyniosły 743 mm. Największe opady notuje się latem (lipiec)
a najmniejsze zimą (luty, marzec).
Średnie roczne temperatury wahają się około 8oC a w zwartej zabudowie mieszkaniowej
może być większa o około 1,5 – 2oC.
Opad śnieżny pojawia się od października do maja, przeważnie w ciągu 35 - 40 dni
w roku.

2.3 Krótki rys historyczny
W końcu X wieku Śląsk został włączony do państwa pierwszych Piastów. Od przejęcia
Śląska pod piastowskie skrzydła Mieszka I teren ten pozostawał do 1327 r. w państwie polskim.
W 1327 r. tereny Świętochłowic trafiły pod panowanie czeskie.
W 1471 r. na krótko, bo niespełna na 20 lat ziemia górnośląska znalazła się pod rządami
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króla węgierskiego Macieja Korwina.
W 1490 r. Górny Śląsk wrócił pod władanie dziedziców czeskiej korony
W 1697 r. ziemia bytomska stała się wolnym państwem stanowym Donnersmarcków.
W 1742 r. Chropaczów i Świętochłowice zostały zagarnięte wraz z całym Śląskiem przez
Prusy. Z tamtych czasów w centrum miasta zachował się dawny dwór prawdopodobnie z XVIII
wieku w północno – zachodniej dzielnicy Lipiny huta cynku i kopalnia „Matylda”. Przed I wojną
światową w skutek wyziewów cynkowych i złych warunków mieszkaniowych Lipiny były jedną
z najbardziej niezdrowych miejscowości na Śląsku o najwyższym wskaźniku śmiertelności
w Europie.
Początki miastu dały dawne Świętochłowice i Chropaczów oraz Lipiny, które w XIX wieku
wyłoniły się z Chropaczowa.
W okresie przed II wojną światową Świętochłowice były gminą wiejską.
Z dniem 1 stycznia 1947 r. Świętochłowice, wespół z Nowym Bytomiem, Rudą,
Szopienicami i Piekarami Śląskimi stały się miastami.

2.4 Sytuacja społeczna, zaludnienie, ruchy naturalne
Miasto Świętochłowice zajmuje obszar o powierzchni 13,22 km2 co stanowi zaledwie
0,1% całkowitej - powierzchni województwa śląskiego, którego powierzchnia wynosi 12294 km2.
Liczba mieszkańców (wg faktycznego miejsca zamieszkania) na terenie miasta według
danych GUS na dzień 31.12.2008 r. wynosi 54 360 co stanowi około 1,2 % liczny ludności
województwa Śląskiego, na tej podstawie można stwierdzić, że Świętochłowice są miastem
o jednej z największych w kraju i Europie liczbie zaludnienia około 4 112 osób na km2.
W 1995 roku miasto Świętochłowice zamieszkiwało 59 600 mieszkańców. Do końca
2000 r. liczba ludności spadła do 58 979. W dalszych latach postępował spadek ludności i tak
na koniec 2003 roku liczba mieszkańców kształtowała się na poziomie 56 023, natomiast
na koniec 2008 r. było to 54 360 mieszkańców.
Liczbę mieszkańców w mieście Świętochłowice w latach 2003 – 2008 przedstawiono
na rysunku nr 2.

strona 21

56500

56000

ilość mieszkańców [szt.]

55500

55000

54500

54000

53500

53000
2001 r.

2002 r.

2003 r.

2004 r.

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

lata

lustracja 2: Liczba mieszkańców w mieście Świętochłowice w latach 2003 – 2008
Źródło: Dane GUS

Tak jak w latach ubiegłych na terenie miasta zaobserwować można spadek ilości
mieszkańców. Tendencja ta panuje w całym województwie śląskim. W 2008 r. ilość
mieszkańców miasta zmniejszyła się o około 3% w porównaniu do roku 2003 i o około 4%
w porównaniu do roku 2001 oraz o około 8,8% w porównaniu do roku 1995. Na spadek ilości
mieszkańców wpływ ma ujemny przyrost naturalny oraz ujemne saldo migracji. Ruch naturalny
ludności na terenie miasta Świętochłowice wg stanu na dzień 31.12.2008 przedstawiono
w tabeli nr 1.
Tabela 1 Ruch naturalny ludności
Rok

Powierzchnia

Ludność

[km2]

[tys.]

[na 1 km2]

2001*

13

58241

ok. 4300

2008^

13

54360

4112

Urodzenia

Zgony

Przyrost

Saldo

ogółem

niemowląt

naturalny

migracji

470

2449

18

-731

-176

581

587

3

-6

-109

Źródło: * - Program Ochrony Środowiska dla gminy Świętochłowice, 2003 r.; ^ - dane GUS 2008

Analizując ruch naturalny ludności w 2008 r. na terenie miasta Świętochłowice
w porównaniu do roku 2002 mimo ogólnie panującej tendencji spadku ilości mieszkańców
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można zauważyć korzystne zmiany dotyczące zwiększenia ilości urodzeń oraz zmniejszenia
ogólnej ilości zgonów o około 76% i o około 83% zgonów niemowląt. Ujemny przyrost naturalny
w 2002 r. z -731 zmniejszył się w roku 2008 do -6. W 2008 r. zmniejszeniu uległo także saldo
migracji, natomiast obszar ten nadal charakteryzuje się bardzo wysokim ujemnym saldem
migracji.
Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w 2008 r. kształtował się na poziomie około
17,7%, liczba ludności w wieku produkcyjnym wynosi około 65,5% a liczba ludności w wieku
poprodukcyjnym wynosi około 16,7%. Największą grupę stanowią osoby w wieku 50 - 54 lat.
Struktura ludności wskazuje na tendencje do starzenia się społeczeństwa Świętochłowic.
Brak impulsu rozwojowego prowadzić będzie do sytuacji, w której w perspektywie 15 lat liczba
osób w wieku produkcyjnym spadnie o około 30%, natomiast liczba osób w wieku
poprodukcyjnym wzrośnie nawet o około 40%. Zauważalna tendencja spadku liczby dzieci
w wieku 0 - 12 lat będzie tę sytuację w dalszych latach pogłębiać. Zmianę tendencji ruchu
naturalnego winny przynieść działania prodemograficzne.

2.5 Struktura utrzymania i zatrudnienia oraz charakterystyka sektora
gospodarczego
Wg danych GUS na dzień 31.12.2008 r. na terenie miasta Świętochłowice
zarejestrowanych było 3 779 podmiotów gospodarczych z czego 174 w sektorze publicznym
a 3 605 w sektorze prywatnym. W porównaniu do roku 2001 ilość podmiotów gospodarczych
na terenie miasta zwiększyła się o 325 w tym w sektorze publicznym o 99 a w prywatnym o 226.
Strukturę podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie miasta Świętochłowice w roku
2001 i 2008 przedstawiono w tabeli nr 2.
Tabela 2 Podmioty gospodarki narodowej na terenie miasta Świętochłowice
Sekcja - PKD

Liczba zarejestrowanych podmiotów

A – rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
B - rybołówstwo i rybactwo
C – górnictwo i kopalnictwo
D – przetwórstwo przemysłowe
E – dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz

gospodarczych
2001 r.*
2008 r.^
16
17
1
5
277
279
1
-

działalność związana z rekultywacją
F – budownictwo
G – handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów mechanicznych,

400
1464

422
1386

motocykli oraz artykułów użytku osobistego o domowego
H – hotele i restauracje
I – transport, gospodarka magazynowa i łączność
J – pośrednictwo finansowe
K – obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z

110
341
133
347

142
344
156
544

prowadzeniem działalności gospodarczej
L – administracja publiczna i obrona narodowa
M – edukacja
N – ochrona zdrowia i opieka społeczna

16
55
105

9
87
142
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Sekcja - PKD

Liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych

O – pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i

189

245

indywidualna

Źródło: * - Program Ochrony Środowiska dla gminy Świętochłowice, 2003 r.; ^ - dane GUS 2008

Około 70% ogólnej ilości podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie
Świętochłowic można zaliczyć do sektora szeroko pojętych usług. Pozostałe około 30% działa
m. in. w sektorach takich jak: rolnictwo, rybołówstwo i rybactwo, przemysł oraz budownictwo.
Pośród funkcjonujących w mieście podmiotów gospodarczych do największych (zatrudniających
największą liczbę pracowników) można zaliczyć:
•

ArcelorMittal Poland S. A.,

•

Laboratorium Kosmetyczne Malwa Sp. z o. o.,

•

Grupa Delta Trans.
Ogólny profil gospodarczy miasta Świętochłowice określony jest jako przemysłowy,

jednak następuje coraz większy wzrost zatrudnienia w sferze usług rynkowych i nierynkowych.
Zgodnie z danymi GUS na dzień 31.12.2008 r. zatrudnienie posiadało 8 779 świętochłowiczan,
większość z nich pracuje w sektorze prywatnym. Na terenie miasta istnieje także znaczna grupa
osób bezrobotnych – 1 249 osób z czego 818 to kobiety (około 65%). Natomiast w porównaniu
do roku 2001 ilość ta znacznie zmniejszyła się bo aż o 3 019 osób w tym kobiet o 1 568.
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3. Ochrona zasobów naturalnych
3.1 Ochrona przyrody
3.1.1 Charakterystyka i ocena stanu aktualnego
3.1.1.1 Zbiorowiska roślinne
Szata roślinna miasta Świętochłowice została znacznie przekształcona różnorodną
działalnością człowieka, związaną głównie z rozwojem przemysłu i urbanizacją tego terenu.
Zbiorowiska roślinne reprezentowane są tu niemal wyłącznie przez układy antropogeniczne,
nieprzedstawiające

większej

wartości

przyrodniczej

(zbiorowiska

ruderalne

—

klasa

Artemisietea, często z udziałem tzw. kenofitów — gatunków obcych, trwale zadomowionych
w Polsce, tereny parkowe, wtórne zadrzewienia). Cenne ze względu na tworzenie warunków
do bytowania w ich płatach szeregu chronionych gatunków fauny, w tym wielu ptaków,
są zbiorowiska szuwarów z klasy Phragmitetea australis, towarzyszące brzegom zbiorników
wodnych. Ich charakter zbliżony jest do naturalnego.
3.1.1.2 Flora i fauna
Aktualnie szata roślinna na terenie miasta jest wynikiem długotrwałego oddziaływania
człowieka. Flora nie jest bogata i liczy niewiele ponad 300 gatunków roślin. Dominują gatunki
pospolite ale można także odnaleźć tu wiele gatunków rzadkich i chronionych takich jak:
•

bluszcz pospolity (Hedera helix),

•

kruszczyk błotny (Epipactis palustris),

•

kruszczyk szerokolistny ((Epipactis helleborine),

•

centuria pospolita (Centaurium umbellatum),

•

skrzyp olbrzymi (Equisetum telmateia).
Na terenie miasta ze względu na charakter roślinności można wyróżnić 10 typów obszarów:

1. zwarta zabudowa miejska i przemysłowa bez większych zadrzewień,
2. zabudowa luźniejsza, na ogół z większymi zadrzewieniami,
3. ogródki działkowe,
4. parki, tereny rekreacyjne i większe skwery,
5. zadrzewienia na siedliskach zbliżonych do naturalnych,
6. cmentarze,
7. tereny rolnicze,
8. łąki,
9. zbiorniki wodne,
10. nieużytki poprzemysłowe i inni (zadrzewione lub niezadrzewione).
Wśród nasadzeń dominują gatunki liściaste rodzimego i obcego pochodzenia takie jak:
topole, wierzby, brzozy, graby, buki, dęby, wiązy, jarząby, robinie, klony, jawory, kasztanowce,
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platany i inne.
Najbardziej akcentacyjne pod względem fauny terenami w mieście są obszary położone
w pobliżu zbiorowisk wodnych, trzcinowisk i cieków a także większe kompleksy zadrzewień
i ogródki działkowe. Z waloryzacji przyrodniczej miasta wynika, że na terenie Świętochłowic
odnaleziono około 260 gatunków, z czego około 60 podlega ochronie prawnej.
Na terenie miasta można spotkać m. in.:
•

stawonogi: biegacz, paź królowej (motyl), mieniak tęczowy (motyl), tygrzyk paskowaty
(pająk),

•

płazy i gady: zaskroniec, ropucha szara i zielona, traszka zwyczajna i grzebieniasta,
ropucha paskówka, rzekotka drzewna, kumak nizinny, żaba trawna, jeziorkowa i wodna,

•

ptaki: remiza, perkoza, kokoszka, śmieszka, rybitwa, kukułka, zimorodek, sójka, piegża,
dzięcioł,

•

ssaki: ryjówka aksamitna, kret, łasica, nietoperz.

3.1.1.3 Gospodarka łowiecka, rybactwo, wędkarstwo
Jedną z podstawowych przyczyn zmian ilościowych w faunie miasta jest odłów (pozyskanie)
ssaków i ptaków stanowiących zwierzynę łowną. Na terenie Świętochłowic i okolic działają
2 koła łowieckie, które gospodarują na obszarach leśnych i polnych. Tereny w Świętochłowicach
wchodzą w obręb obwodu łowieckiego nr 139 oraz nr 131. Strukturę powierzchni obwodów
łowieckich na terenie miasta przedstawiono w tabeli nr 3.
Tabela 3 Struktura obwodów łowieckich na terenie miasta Świętochłowice
Lp.

1

Nr obwodu

131

Koło łowieckie

„Diana”

Powierzchnia

Powierzchnia obwodu w granicach

ogólna

administracyjnych miasta [ha]

obwodu

Ogółem

Lasy

Wyłączona

Grunty inne

[ha]

[ha]

[ha]

[ha]

[ha]

10083

1162

-

860

302

8502

160

-

80

80

1322

-

940

382

Bytom
2

139

„Cietrzew”
Ruda

Śląska

-

Kochłowice
OGÓŁEM

Źródło: Polski Związek Łowiecki
W kategorii gruntów wyłączonych z gospodarki łowieckiej, zajmujących około 70% powierzchni
miasta, 100% stanowią tereny zurbanizowane (940 ha).
Każde z kół łowieckich corocznie przygotowuje plany łowieckie obejmujące pozyskanie
zwierzyny, stan populacji na podstawie corocznej inwentaryzacji oraz zagospodarowanie
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i szkody łowieckie. Wybrane elementy rocznych planów łowieckich koła łowieckiego „Diana”
w Bytomiu za lata 2001/2002 oraz 2008/2009 przedstawiono w tabeli nr 4.
Tabela 4 Wybrane elementy rocznych planów łowieckich koła łowieckiego „Diana”
w Bytomiu
Lp.

Gatunek

Plan

Wykonanie

2001/2002

2008/2009

2001/2002

2008/2009

1

Bażant

75

120

79

119

2

Lis

10

5

6

4

3

Zając

30

-

4

-

4

Dzika kaczka

90

70

68

61

5

Piżmak

20

2

7

0

Źródło: Polski Związek Łowiecki
W gospodarce łowieckiej na terenie Świętochłowic i w najbliższej okolicy można zauważyć
następujące tendencje:
•

Zupełny brak przedstawicieli jeleniowatych (jeleń, sarna), ze względu na bezleśny
charakter miasta (występują jedynie rozproszone wtórne zbiorowiska lasopodobne sztuczne zadrzewienia).

•

Stosunkowo wysoki stan populacji i plan odstrzału ptactwa wodnego z uwagi
na obecność licznych akwenów wód powierzchniowych oraz bażanta.
Wielkość pozyskania drobnej zwierzyny łownej limitowana jest określoną tzw. „pojemnością

wyżywieniową łowiska”.
Dominujący udział terenów wyłączonych z gospodarki łowieckiej w strukturze użytkowania
obwodów łowieckich na terenie miasta jednoznacznie wyklucza obecność cennych terenów
łowieckich. Przedstawiciele drobnej zwierzyny łownej terenów otwartych mogą jedynie znaleźć
miejsca bytowania w rozproszonych wtórnych zbiorowiskach lasopodobnych, szczątkowych
fragmentach użytków rolnych, otoczeniu stawów i drobnych cieków wodnych północno zachodniej części miasta, obszaru „Wzgórze Hugona” oraz „Piaśniki - Chropaczów”
w południowej i wschodniej części Świętochłowic.
Gospodarka wędkarska w skali miasta ma niewielkie znaczenie — dotyczy głównie
niewielkich stawków częściowo pochodzenia antropogenicznego w północno - zachodniej,
wschodniej i centralnej części miasta.
3.1.1.4 Obszary leśne
Na terenie miasta Świętochłowice brak jest terenów leśnych, występują jedynie zbiorowiska
lasopodobne i sztucznie utworzone zalesienia w tzw. „zespołach rolniczo - leśnych” i „parkowo leśnych” północno - zachodniej, południowej, wschodniej i centralnej jego części.
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3.1.1.5 Zalesienia i zadrzewienia
Pomimo braku obszarów leśnych na terenie miasta, w ramach jednostek funkcjonalnych
wyróżniono tzw. „zespoły rolniczo - leśne” (północno - zachodnie Świętochłowice), „parkowo leśne” („Piaśniki - Chropaczów”, „Planty Bytomskie”) oraz tereny sztucznie utworzonych zalesień
(„Wzgórze

Hugona”),

obejmujące

tereny

zieleni

wysokiej

nieurządzonej

(szczątkowe

zbiorowiska łęgowe, zbiorowiska sukcesji naturalnej), sztucznie utworzone zalesienia,
zbiorowiska lasopodobne, mocno przemieszane ze sobą — zwłaszcza w północno - zachodnich
Świętochłowicach oraz „Piaśnikach - Chropaczowie”.
Ogółem grunty zadrzewione i zakrzewione zajmują 174 ha, co stanowi około 13% ogólnej
powierzchni miasta, natomiast istnieje możliwość zagospodarowania w tym samym kierunku
części istniejących nieużytków.
Ww. kierunek zwiększenia powierzchni zadrzewień i zalesień w skali Świętochłowic —
z uwzględnieniem zagrożenia erozyjnego gruntów — ze względu na niewielką powierzchnię
terenów rolniczych (około 152 ha) ma podrzędne znaczenie dla terenów niskich klas gleb
i trwale odłogowanych.
Najważniejsze zamierzenia miasta w zakresie realizacji zadrzewień i zalesień, jako
elementu zwiększania powierzchni obszarów przyrodniczo cennych (docelowo — około 36%
ogólnej powierzchni) to:
1. Stymulowanie

procesów

sukcesji

naturalnej

(gatunki

„pionierskie”,

zbiorowiska

zaroślowe) o planowane nasadzenia drzew i krzewów na terenie nieużytków, terenów
poeksploatacyjnych.
2. Stopniowa

przebudowa

składu

gatunkowego

sztucznie

założonych

zalesień,

wprowadzanie warstwy podszytu.
3. Uzupełnianie fragmentów zieleni wysokiej (łęgowej) w dolinach cieków wodnych
i sąsiedztwie stawów i mokradeł.
4. Urządzanie nowych zadrzewień śródpolnych w układzie „wyspowym” lub „pasmowym” —
z dostosowaniem składu gatunkowego drzew i krzewów do warunków siedliskowo glebowych.
Biorąc pod uwagę aktualny stan środowiska przyrodniczego miasta, zamierzenia rozwojowe
w zakresie zwiększania powierzchni zadrzewień i zakrzewień należą do najważniejszych obok
kształtowania terenów zieleni ogólnomiejskiej.
3.1.1.6 Zieleń urządzona
Na terenie miasta ważną funkcję pełni zieleń urządzona, która zajmuje ogólnie
powierzchnię około 297,9 ha co stanowi około 23% ogólnej powierzchni miasta (stan
na 31.12.2008 r.). Tereny zieleni urządzonej w mieście Świętochłowice przedstawiono w tabeli
nr 5.
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Tabela 5 Tereny zieleni urządzonej na terenie miasta Świętochłowice
Wyszczególnienie

Ilość obiektów

Powierzchnia

[szt.]

[ha]

Parki spacerowo-wypoczynkowe

6

25

Zieleńce

18

12,8

Zieleń uliczna

-

17,6

Tereny zieleni osiedlowej

-

95,1

Żywopłoty nieformalne i formalne

-

1300 m. b.

8

13,6

drzew - 485

-

Cmentarze
Nasadzenia w ciągu roku

krzewów - 112
Ubytki w ciągu roku

drzew - 656

-

krzewów - 180
Parki spacerowo-wypoczynkowe

1

30,2

52

103,6

ogólnie dostępne innych jednostek
Zieleńce innych jednostek

Źródło: UM Świętochłowice
W porównaniu do informacji zamieszczonych w poprzednim POŚ tj. 301 ha można
stwierdzić, że tereny zieleni urządzonej na terenie miasta zajmują porównywalną powierzchnię.
Obecnie stanowią około 297,9 ha. Niepokojąca jest ilość ubytków drzew i krzewów w ciągu
roku, która jest większa od ilości wykonanych nasadzeń w tym samym okresie.
Szczególną rolę w strukturze zieleni miasta spełniają:
1. Zespół Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” - bardzo cenny dla rekreacji, sportu
i wypoczynku oraz estetyki krajobrazu - element łącznikowy z sąsiednimi ekosystemami:
Piaśniki, Chropaczów, Planty Bytomskie, tereny przyrodniczo cenne Chorzowa.
2. Park leśny „Piaśniki” - z grupami starodrzewia w wieku 80 - 100 lat - tereny rekreacji
i wypoczynku.
Planowane zamierzenia w zakresie kształtowania nowych kierunków zieleni miejskiej oraz
adaptacji istniejącej zieleni wysokiej do funkcji rekreacyjno - wypoczynkowych i estetycznych
w krajobrazie to:
1. tworzenie stref izolacyjnych i ochronnych zieleni niskiej i wysokiej,
2. renowacja pasów zieleni przyulicznej (stopniowa wymiana drzewostanów),
3. prace pielęgnacyjno - konserwacyjne cennych grup starodrzewia parków miejskich,
4. wzbogacanie składu gatunkowego zieleni wysokiej i niskiej parków miejskich,
5. realizacja

terenów

zieleni

urządzonej

wypoczynkowych,
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wokół

obiektów

rekreacyjno-sportowo-

6. wymiana drzewostanów na terenach osiedlowych.
Ilość i różnorodność podejmowanych działań w zakresie kształtowania i odnowy terenów
zieleni miejskiej ogólnodostępnej wpływa również bezpośrednio na jej funkcje rekreacyjno wypoczynkowo - sportowe oraz ogólne walory estetyczno - kompozycyjne w krajobrazie
miejskim - poprzez odpowiedni dobór gatunków i odmian (ozdobnych) drzew i krzewów
dostosowany do warunków siedliskowo - glebowych.
Wprowadzanie rzadkich oraz cennych gatunków i odmian drzew i krzewów powinno być
formą promocji walorów miasta i zwiększać walory estetyczne krajobrazu miejskiego.
3.1.1.7 Formy ochrony przyrody wynikające z ustawy o ochronie przyrody i innych aktów
prawnych
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2009 r.
Dz. U. Nr 151, poz. 1220) formami ochrony są:
•

parki narodowe,

•

rezerwaty przyrody,

•

parki krajobrazowe,

•

obszary chronionego krajobrazu,

•

obszary Natura 2000,

•

pomniki przyrody,

•

stanowiska dokumentacyjne,

•

użytki ekologiczne,

•

zespoły przyrodniczo - krajobrazowe,

•

ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
Na terenie miasta zgodnie z ww. ustawą formami ochrony przyrody są pomniki przyrody

oraz użytki ekologiczne.
Za pomniki przyrody uznaje się pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej
lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej
lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród
innych towarów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła,
wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
Na terenie miasta zlokalizowane są trzy pomniki przyrody ustanowione na podstawie
uchwały nr XV/123/07 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie
ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 35/08 poz. 763). Są to:
•

platan klonolistny (Platanus acerifolia) o obwodzie pnia 300 cm, mierzonego
na wysokości 130 cm, rosnący przy ul. Katowickiej 30b,

•

platan klonolistny (Platanus acerifolia) o obwodzie pnia 231 cm, mierzonego
na wysokości 130 cm, rosnący w Parku im. Mieszkańców Heiloo,
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•

kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum) o obwodzie pnia 300 cm, mierzonego
na wysokości 130 cm, rosnący w Parku im. Mieszkańców Heiloo.
Według danych zamieszczonych w pierwszym POŚ na terenie miasta proponowano

utworzenie około 40 pomników przyrody. Obecnie ilość tę zweryfikowano. W 2007 r. powołano
3 pomniki przyrody. Natomiast w latach kolejnych ochroną prawną w formie pomników przyrody
proponuje się objęcie jeszcze 10 drzew.
Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających
znaczenie dla zachowania unikalnych zasobów genowych i typów środowisk jak: naturalne
zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska,
wydmy, płaty nieużytkowej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce oraz
stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, w tym miejsca ich sezonowego
przebywania lub rozrodu.
Istotnym powodem tworzenia użytków ekologicznych jest potrzeba objęcia ochroną
niewielkich powierzchniowo obiektów, ale cennych pod względem przyrodniczym. Nie mogły
one być objęte ochroną rezerwatową ze względu na niewielka powierzchnię i zazwyczaj
mniejszą rangę ich walorów przyrodniczych.
Na terenie miasta zlokalizowane są trzy użytki ekologiczne takie jak:
•

staw „Foryśka” (rozporządzenie nr VIII/76/2003 Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 20 sierpnia 2003 r. - Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 92/03, poz. 2447),

•

„Las

na

Górze

Hugona”

(rozporządzenie

nr

XVI/132/2004

Rady

Miejskiej

w Świętochłowicach z dnia 25 lutego 2004 r. - Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 24/04, poz. 832),
•

„Lasek

Chropaczowski”

(rozporządzenie

nr

XXXI/247/2009

Rady

Miejskiej

w Świętochłowicach z dnia 25 marca 2009 r. - Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 95/09, poz. 2159).
Użytek ekologiczny staw „Foryśka”
Przedmiotem ochrony jest staw wraz z przyległymi terenami położony przy Osiedlu Paśniki
II w Świętochłowicach na działkach lub ich części: 285/4, 72/6, 73/7, 75/8, 77/9, 83/11, 80/10,
90/13, 92/17, 283/5, 203/36, 641/34, 642/34, 644/35, 329/34, 84/11, 81/10, 78/9, 71/6, 69/4,
cz. dz. 374/33, cz. dz. 158/36, cz. dz. 204/36, cz. dz. 91/13, cz. dz. 86/12, cz. dz. 94/17,
cz. dz. 93/17. W samym akwenie i w jego bezpośrednim otoczeniu żyje stosunkowo dużo
gatunków zwierząt rzadkich w skali regionu i podlegających w Polsce ochronie prawnej. Linię
brzegową porasta roślinność wynurzona tworząc miejscami dość szerokie pasma szuwarów,
w których dominuje głównie pałka. Miejscami brzegi stawu porastają wierzby (Salix), bez czarny
(Sambucus nigra) i inne w większości nasadzane drzewa i krzewy oraz gęste zarośla rdestowca
(Reynoutria). Atrakcją przyrodniczą na tym terenie jest gniazdowanie w nadbrzeżnych zaroślach
remiza (Remiz pendulinus). Gatunek ten podlega w Polsce ochronie prawnej. W szuwarach
otaczających zbiornik wodny licznie gniazdują łyski (Fulica atra). Występują tu także kokoszki
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wodne (Gallinula chloropus) objęte ochroną prawną. Na stawie występują również pospolite
w naszym kraju kaczki krzyżówki (Anas platyrhynchos) a także objęte ochroną prawną perkozy
dwuczubego (Podiceps cristatus). W okolicy akwenu można również spotkać inne gatunki
ptaków, które zlatują tu regularnie w poszukiwaniu pokarmu lub odpoczywające i pożywiające
się tu w czasie przelotów. Nad lustrem wody częste są polujące jaskółki oknówki (Riparia
riparia), na samym zbiorniku widoczne są odpoczywające lub polujące mewy śmieszki (Larus
ridibundus). W okresie jesiennych przelotów zlatują tu także inne ptaki związane ze zbiornikami
wodnymi np. rybitwy czarne (Chlidonias niger). W zaroślach nawodnych swe gniazda zakładają
drobne ptaki śpiewające jak np. łozówki (Acrocephalus palustris), potrzosy (Emberiza
schoeniclus) oraz cierniówki (Sylvia communis). Wszystkie te gatunki ptaków objęte są ochroną
prawną. Wzdłuż brzegu akwenu i w szuwarach występują żaby z grupy zielonych, które objęte
są ochroną. W pobliżu zbiornika występują też nieliczne inne gatunki płazów, które odbywają
w nim gody. Spotkać tu można traszkę zwyczajną (Triturus vulgaris), ropuchę szarą (Bufo bufo)
oraz żabę trawną (Rana temporaria), które podlegają ochronie prawnej. W samym zbiorniku
żyje kilka gatunków ryb. W wodzie rozwijają się także bezkręgowce stanowiące ważne ogniwo
w sieci pokarmowej.
„Las na Górze Hugona”
Użyte ten o powierzchni około 11 ha położony jest na działkach o numerach: Lz 1211/120,
cz. dz. Lz 1244/14, cz. dz. Lz 1658/14, Lz 121, cz. dz. Lz 122, cz. dz. Lz 1704/133.
Przedmiotem ochrony jest las grądowy. Szata roślinna na omawianym terenie należy
do najlepiej wykształconych i zróżnicowanych w Świętochłowicach. Chociaż jest prawie
w całości pochodzenia antropogenicznego, posiada dużą wartość przyrodniczą i spełnia ważną
rolę biocenotyczną. Jest siedliskiem licznych gatunków roślin, grzybów i zwierząt, w tym także
gatunków podlegających ochronie. Odnotowano tu około 110 gatunków roślin naczyniowych,
wśród których można odnaleźć dwa gatunki objęte ścisłą ochroną (kruszczyk szerokolistny Epipactis latifolia, kruszyna pospolita - Frangula alnus) oraz gatunki częściowo chronione
(kalina koralowa - Viburnum opulus, konwalia majowa - Convallaria majalis). Prawie w całości
teren ten porastają zbiorowiska leśne, gdzie leśne gatunki roślin stanowią około 50% ogólnej
liczby flory. W wyniku szczegółowej analizy flory uznano, że na znacznej powierzchni
omawianego obszaru występuje słabo wykształcona postać grądu subkontynentalnego, a także
na mniej żyznym siedlisku występują fitocenozy w postaci bardzo słabo wykształconego
kontynentalnego boru mieszanego. Bujnie rozwija się tu podszyt, którego zwarcie wynosi około
60 - 70%. Na terenie Wzgórza odnaleziono około 92 gatunki kręgowców – 5 gatunków ryb,
15 gatunków reprezentujących herpetofaunę, 53 gatunki ptaków oraz 19 gatunków ssaków.
Spośród nich aż 71 podlega ochronie prawnej a trzy chronione są prawem łowieckim.
Do największych osobliwości faunistycznych należą: traszka grzebieniasta (Triturus cristatus),
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kumak nizinny (Bombina bombina), grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus), ropucha paskówka
(Bufo calamita), rzekotka drzewna (Hyla arborea) oraz zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix),
a także krogulec (Accipiter), zimorodek (Alcedo atthis), dzięcioł zielony (Picus viridis), trzciniak
(Acrocephalus arundinaceus) i derkacz (Crex Crex).
„Lasek Chropaczowski”
Użytek ten o powierzchni 13,3 ha położony jest na działkach lub ich części o numerach:
2717/327, 2719/335, 2721/344, 2723/345, 2725/350, 2727/355, 2729/358, 2731/361, 2733/364,
2735/373,

2737/375,

2739/375,

2741/376,

2743/379,

2745/379,

cz.

dz.

1284/187,

cz. dz. 2083/331, cz. dz. 2715/334, cz. dz. 2747/380, cz. dz. 2791/341. Na terenie
tym występuje wiele gatunków zwierząt i roślin objętych w Polsce ochroną prawną. Żyją
tu w większości zwierzęta związane z terenami zadrzewionymi i cienistymi. Spotkać można
ślimaka winniczka (Helix pomatia), żabę trawną (Rana temporaria), ropuchę szarą (Bufo bufo),
traszkę zwyczajną (Triturus vulgaris) oraz zaskrońca (Natrix natrix). W pobliżu miejsc wilgotnych
oraz w zaroślach porastających staw gniazda zakładają kaczki krzyżówki (Anas platyrhynchos
L.) oraz kokoszki wodne (Gallinula chloropus). Obszar Lasku Chropaczowskiego jest także
miejscem schronienia i gniazdowania wielu gatunków ptaków takich jak: modraszka (Parus
caeruleus), bogatka (Parus major), kowalik (Sitta europaea), pełzacz (Certhia sp.), zięba
(Fringilla coelebs), kos (Turdus merula), drozd śpiewak (Turdus philomelos), rudzik (Erithacus
rubecula), kapturka (Sylvia atricapilla) a także dzięcioły duże (Picoides major). Oprócz gatunków
gniazdujących na terenie lasu występują także sójki (Garrulus glandarius), dzięcioły zielone
(Picus viridis), wilgi (Oriolus oriolus) i jastrzębie (Accipiter gentilis). Teren ten jest także
miejscem bytowania ssaków. Występują tu nietoperze (Chiroptera), które są pod ochroną.
Innymi chronionymi gatunkami ssaków na omawianym terenie są przedstawiciele rzędu
owadożernych: ryjówka aksamitna (Sorex araneus), kret (Talpa europaea) oraz jeż wschodni
(Erinaceus concolor). Ponadto na terenie lasku występują również chronione gatunki roślin takie
jak: kalina koralowa (Viburnum opulus L.), przytulia wonna (Galium odoratum) oraz kruszczyk
szerokolistny (Epipactis helleborine).
Obszary i obiekty objęte ochroną prawną oraz obszary cenne przyrodniczo zlokalizowane
na terenie miasta Świętochłowice przedstawiono na rysunku nr 3.
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Ilustracja 3: Obiekty i obszary prawnie chronione oraz obszary cenne
przyrodniczo na terenie miasta
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3.1.2 Stan docelowy i identyfikacja potrzeb uwzględniające dostosowanie
do wymagań Unii Europejskiej
3.1.2.1 Regulacje prawa wspólnotowego
Przyjęte wspólne dla Unii Europejskiej regulacje prawa w zakresie ochrony przyrody
zawarte są m. in. w następujących aktach prawnych:
•

Dyrektywa Rady Nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (D.U.UE.L.92.2006.7 z późn. zm.),

•

Dyrektywa Rady Nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego
ptactwa,

•

Dyrektywa Rady Nr 81/854/EWG z dnia 19 października 1981 r. dostosowująca,
w związku z przystąpieniem Grecji, dyrektywę 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego
ptactwa,

•

Dyrektywa Komisji Nr 91/244/EWG z dnia 6 marca 1991 r. zmieniająca dyrektywę Rady
79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa,

•

Dyrektywa Rady Nr 94/24/WE z dnia 8 czerwca 1994 r. zmieniająca załącznik
II do dyrektywy 74/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa,

•

Dyrektywa Komisji Nr 97/49/WE z dnia 29 lipca 1997 r. zmieniająca dyrektywę Rady
79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa,

•

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy
wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) Nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków
dzikich i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.U.UE.L.06.166.1 z późn. zm),

•

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 359/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zawieszające
wprowadzanie

do

wspólnoty

niektórych

gatunków

dzikiej

fauny

i

flory

(Dz.U.UE.L.09.110.3),
•

Decyzja komisji z dnia 18 grudnia 1996 r. dotycząca formularza zawierającego
informacje o terenach proponowanych jako tereny Natura 2000 (Dz.U.UE.L.97.107.1),

•

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony
gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.U.UE.L.97.61.1 z późn.
zm.),

•

Zalecenie Komisji z dnia 13 czerwca 2007 r. określające działania dotyczące wykonania
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory
w drodze regulacji handlu nimi (Dz..U.UE.L.07.159.45).

3.1.2.2 Aktualny stan prawa polskiego
Poniżej podane zostały ustawy wraz z ważniejszymi rozporządzeniami dotyczącymi tego
zagadnienia:
•

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2009 r. Nr 151,
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poz. 1220),
•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko
występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko
występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków
dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów, typów
i podtypów rezerwatów przyrody (Dz. U. Nr 60, poz. 533),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania
projektu

planu

ochrony

dla

parku

narodowego,

rezerwatu

przyrody

i

parku

krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów
i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794),
•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie
wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
(Dz. U. Nr 179, poz. 1275),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
(Dz. U. Nr 198, poz. 1226),

•

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 października 2009 r. w sprawie stawek
opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2010
(Dz. U. Nr 69, poz. 894),

•

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 45,
poz. 435),

•

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r.
Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

3.1.2.3 Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska miasta Świętochłowice
w zakresie ochrony przyrody wraz ze stanem docelowym
Działania władz miasta w kierunku ochrony wartości środowiska przyrodniczego i poprawy
stanu aktualnego to przede wszystkim:
1. Ochrona lokalnych wartości przyrodniczych — ze szczególnym uwzględnieniem

strona 36

zespołów „rolniczo - leśnych” oraz „parkowo - leśnych”, jako skupisk terenów
przyrodniczo cennych.
2. Ustalenie spójnej koncepcji zagospodarowania przeobrażonych i zdegradowanych
terenów poeksploatacyjnych i poprzemysłowych.
3. Kształtowanie terenów zieleni urządzonej ze szczególnym uwzględnieniem różnorodnych
funkcji rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowych.
4. Połączenie obiektów rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowych oraz wszelkich form zieleni
urządzonej.
Miasto Świętochłowice na podstawie dotychczas sporządzonych opracowań posiada pełne
i bardzo szczegółowe rozpoznanie, przede wszystkim obszarów przyrodniczo cennych oraz
zasobów zieleni miejskiej, a także ma wizję:
1. zrównoważonego rozwoju rekreacji i turystyki w środowisku przyrodniczym,
2. kształtowania terenów zieleni urządzonej i nieurządzonej (zadrzewień i zakrzaczeń) z uwzględnieniem naturalnej sukcesji terenów poeksploatacyjnych i poprzemysłowych.
Potrzeby miasta w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego dotyczą również
podejmowania inicjatyw z sąsiednimi miastami na rzecz wspólnej ochrony obszarów
przyrodniczo

cennych,

rekultywacji

zdegradowanych

terenów

poeksploatacyjnych

i poprzemysłowych oraz rozwoju funkcji rekreacyjnych o zasięgu ponadlokalnym w oparciu
o zespoły parkowo - leśne.
Do osiągnięcia stanu docelowego w zakresie ochrony przyrody niezbędne staje się również
stałe podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej poprzez różnorodność
programów zintegrowanej edukacji ekologicznej, koordynowanej przez lokalne organizacje
i stowarzyszenia lub własną aktywność miasta w tym zakresie (analogicznie, jak dotychczas).
W opracowaniu „Najcenniejsze przyrodniczo obszary w Świętochłowicach – charakterystyka
gatunkowa” wskazano najcenniejsze pod względem przyrodniczym miejsca na terenie miasta.
Do przedmiotowych miejsc zaliczono:
•

Wzgórze Hugona (południowa część Świętochłowic),

•

Lasek Chropaczowski (północno – wschodnia część miasta),

•

Staw Foryśka wraz z okolicą (środkowa część miasta),

•

Dolina Lipinki (północno – zachodnia część miasta),

•

„Oczka wodne” (środkowo – zachodnia część miasta).
Trzy pierwsze miejsca objęto ochroną w formie użytków ekologicznych. Natomiast Dolina

Lipinki wraz z kompleksem stawów i oczek wodnych w dolinie potoku, jest ważnym obszarem
pod względem ornitologicznym. Podczas badań prowadzonych w latach 1997 – 1999 na terenie
tym zidentyfikowano szereg gatunków chronionych i rzadkich w skali Polski a nawet Europy –
m. in.: derkacza, przepiórkę, wodnika, kropiatkę, zimorodka, brodźca samotnego, dudka, sowę
uszatą, pójdźkę, dzięcioła zielonego, dziwonię, strzyżyka, bączka, ślepowrona, raniuszka
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i krętogłowa. Dolina ta jest także ostoją gadów takich jak np. zaskroniec zwyczajny, jaszczurka
żyworodna i jaszczurka zwinka. Świat roślin na tym terenie jest bogaty, znaleziono tu rzadkie
na śląsku storczyki: kruszczyka błotnego i szerokolistnego, listerę jajowatą, kruszczyka
rdzawoczerwonego oraz konwalię majową, grążela żółtego, kosaćca żółtego. Uwzględnione
„Oczka wodne” to obszar stanowiący zespół zbiorników wodnych, na których stwierdzono
ropuchę szarą, traszkę grzebieniastą i zwyczajną, żabę wodną i jeziorkową. Ponadto
na szczególną uwagę zasługują dość licznie występujące zaskrońce zwyczajne i jaszczurki
zwinki. Z ptaków na terenie tym gniazdują rzadkie raniuszki.
Wobec dynamicznie zachodzących procesów urbanizacyjnych i związanym z tym
zajmowaniem nowych terenów pod inwestycje, konieczne jest zapewnienie trwałości
funkcjonowania ekosystemów na wskazanych obszarach. Można to osiągnąć poprzez objęcie
cennych obszarów ochroną prawną np. poprzez uznanie ich za użytki ekologiczne lub zespoły
przyrodniczo – krajobrazowe.
Ponadto na terenie miasta możliwe jest powołanie 10 pomników przyrody.

3.1.3 Cele i kierunki działań
Podstawowym celem „Polityki ekologicznej państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą
do roku 2016” jest zachowanie bogatej bioróżnorodności biologicznej polskiej przyrody
na różnych poziomach organizacji to jest: na poziomie wewnątrzgatunkowym (genetycznym),
gatunkowym

oraz

ponadgatunkowym

(ekosystemowym),

wraz

z

umożliwieniem

zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju, który w sposób niekonfliktowy będzie
współistniał z różnorodnością biologiczną.
Celem długoterminowym określonym w „Programie ochrony środowiska dla województwa
śląskiego” jest ochrona i wzrost różnorodności biologicznej, ochrona i wzrost różnorodności
krajobrazowej oraz wzrost lesistości województwa i ochrona lasów.
Ochrona przyrody została także uwzględniona w „Strategi rozwoju województwa śląskiego
na lata 2000 – 2020”. W dokumencie tym sformułowano cel strategiczny: poprawa środowiska
naturalnego i kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni, w ramach którego
kierunkiem działań 9 jest ukształtowanie regionalnego systemu obszarów chronionych.
W 2008 r. na terenie Polski rozpoczął działalność nowy organ to jest Generalny Dyrektor
Ochrony Środowiska i Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska. Do ich zadań należą m. in.:
uczestnictwo w procedurze oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,
kontrola odpowiedzialności za szkody w środowisku, współpraca z organami samorządu
terytorialnego w sprawach ocen oddziaływania na środowisko i ochrony przyrody, udział
w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, udział w postępowaniach w sprawie
transgranicznego oddziaływania na środowisko. Ponadto organ ten wykonuje zadania związane
z obszarami Natura 2000.
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3.1.3.1 Cel średniookresowy do 2017 r.
Celem średniookresowym programu do roku 2017 w zakresie ochrony przyrody jest
„Zachowanie różnorodności biologicznej oraz powiększanie powierzchni obszarów
przyrodniczo cennych w oparciu o istniejące i docelowe tereny zieleni (urządzonej
i nieurządzonej)”.
Cel ten jest zgodny z ww. celami określonymi w dokumentach nadrzędnych.
3.1.3.2 Kierunki działań w latach 2010 - 2013
Kierunki działań:
•

Obejmowanie ochroną prawną drzew – pomniki przyrody na podstawie inwentaryzacji
przyrodniczej.

•

Prace pielęgnacyjno - konserwatorskie w stosunku do proponowanych oraz istniejących
pomników przyrody.

•

Tworzenie nowych obszarów objętych ochroną prawną.

•

Tworzenie ścieżek przyrodniczo – dydaktycznych oraz tras rowerowych.

•

Adaptacja istniejących terenów zieleni ogólnodostępnej do celów rekreacyjno wypoczynkowych (bieżąca pielęgnacja, nowe nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej,
przebudowa części drzewostanów).

•

Kształtowanie istniejących i nowych terenów zakrzewień i zadrzewień.

•

Edukacja ekologiczna oraz promowanie obszarów przyrodniczo cennych na terenie
miasta.

•

Egzekwowanie wymogów ochrony przyrody w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.

3.1.3.3 Matryca logiczna
Tabela 6 Matryca logiczna realizacji programu w zakresie ochrony przyrody
Cele

Logika interwencji

Rezultaty

Obiektywne

Źródła i sposoby

sprawdzalne

weryfikacji

Założenia

wyznaczniki
osiągnięcia
Cel

Ochrona różnorodności

średniookresowy biologicznej środowiska

Ilość oraz

Inwentaryzacja

różnorodność

przyrodnicza miasta,

przyrodniczego miasta,

występujących na

Opracowania

jako elementu

terenie miasta

planistyczne,

zwiększającego jego

gatunków flory i

Dokumentacje

atrakcyjność.

fauny.

projektowe,
koncepcje, prognozy

Kierunki działań

Ochrona pozostałości

Ilość pomników

Inwentaryzacja

Pozyskanie

obszarów przyrodniczo

przyrody.

przyrodnicza

odpowiednich
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Cele

Logika interwencji

Rezultaty

Obiektywne

Źródła i sposoby

sprawdzalne

weryfikacji

Założenia

wyznaczniki
osiągnięcia
cennych.

Wzrost powierzchni

Opracowania

środków finansowych

Podnoszenie świadomości zakrzewionych

przyrodnicze

Pozyskanie

ekologicznej

i zadrzewionych.

Ekofizjografie

inwestorów

społeczeństwa.

Wzrost powierzchni

Organizacje

terenów zieleni

i stowarzyszenia

miejskiej.

ekologiczne

Wzrost powierzchni

Informacje dotyczące

objętych ochroną

akcji ekologicznych

prawną.

związanych

Wzrost ilości

z ochroną przyrody

gatunków flory

Sprawozdania

i fauny.

z realizacji POŚ
UM Świętochłowice

Oczekiwane

Ochrona różnorodności

Zwiększenie ilości

Inwentaryzacja

rezultaty

biologicznej środowiska

oraz różnorodności

przyrodnicza miasta

przyrodniczego miasta,

występujących na

Opracowania

jako elementu

terenie miasta

planistyczne

zwiększającego jego

gatunków flory i fauny Dokumentacje

atrakcyjność

projektowe,
koncepcje, prognozy
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3.1.3.4 Harmonogram realizacji programu
Tabela 7 Harmonogram realizacji programu w zakresie ochrony przyrody
Lp.

Nazwa zadania

Termin realizacji

Jednostka

Planowany efekt

Koszty

odpowiedzialna

ekologiczny

[tys. PLN]

Źródła finansowania

Zadania własne
1

Urządzenie terenów zieleni

2010 – 2013

UM Świętochłowice

Poprawa przyrodniczego

1200

Środki własne

100

Środki własne

b. d.

Środki własne

b. d.

Środki własne

wizerunku miasta
2

Obejmowanie ochroną prawną oraz

2010 – 2013

UM Świętochłowice

pielęgnacja pomników przyrody (10

Ochrona obiektów
przyrodniczo cennych

pomników)
3

Obejmowanie ochroną prawną nowych 2010 – 2013
terenów przyrodniczo cennych

UM Świętochłowice

z perspektywą do

Ochrona obiektów
przyrodniczo cennych

2017
4

Kształtowanie nowych terenów

2010 – 2013

zakrzewień i zalesień

z perspektywą do

UM Świętochłowice

Wzrost różnorodności
przyrodniczej

Fundusze ochrony

2017
5

Wprowadzanie do miejscowych

2010 – 2013

planów zagospodarowania

z perspektywą do

przestrzennego zapisów

2017

środowiska
UM Świętochłowice

Ochrona obszarów

b. d.

Środki własne

b. d.

Środki własne

przyrodniczo cennych

poświęconych ochronie przyrody
Zadania koordynowane
1

Realizacja zieleni urządzonej

2010 – 2013

Podmioty

Poprawa przyrodniczego

w obiektach rekreacyjno-

z perspektywą do

gospodarcze, osoby

wizerunku miasta

wypoczynkowych, usługowych,

2017

prawne (właściciele,

handlowych, przemysłowych nie

zarządcy obiektów)
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Fundusze ochrony
środowiska

Lp.

Nazwa zadania

Termin realizacji

Jednostka

Planowany efekt

Koszty

odpowiedzialna

ekologiczny

[tys. PLN]

Źródła finansowania

będących własnością komunalną
2

Realizacja form zieleni izolacyjno-

2010 – 2013

Zarząd Dróg

Utrzymanie ciągłości

osłonowej wzdłuż ciągów

z perspektywą do

Wojewódzkich

ekosystemów w obszarach

Fundusze ochrony

komunikacyjnych o randze

2017

w Katowicach,

zurbanizowanych

środowiska

pozaklasowej

b. d.

Środki własne

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych
i Autostrad

3

Kształtowanie terenów zieleni

2010 – 2013

Zarządcy Spółdzielni

Wzrost różnorodności

osiedlowej (wymiana części

z perspektywą do

Mieszkaniowych,

biologicznej.

Fundusze ochrony

drzewostanu, nowe nasadzenia,

2017

Inni administratorzy

Poprawa przyrodniczego

środowiska

budynków

wizerunku miasta

bieżąca pielęgnacja)

mieszkalnych
wielorodzinnych
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b. d.

Środki własne

3.2 Ochrona powierzchni ziemi i zasoby geologiczne
3.2.1 Charakterystyka i ocena stanu aktualnego
Struktura użytkowania gruntów na terenie miasta Świętochłowice została przedstawiona
w tabeli nr 8 oraz na rysunku nr 4.
Tabela 8 Struktura użytkowania gruntów w mieście Świętochłowice stan na 1.01.2009 r.
Struktura użytkowania

Powierzchnia

Powierzchnia

[ha]

ogółem
[ha]

Użytki rolne

Grunty orne

135

Łąki trwałe

7

Pastwiska trwałe

10

Grunty zadrzewione i Grunty zadrzewione i zakrzewione

152

174

174

Grunty zabudowane i Tereny mieszkalne

191

772

zurbanizowane

Tereny przemysłowe

132

Inne tereny zabudowane

149

Zurbanizowane tereny niezabudowane

31

Tereny rekreacji i wypoczynku

83

Tereny

Drogi

150

komunikacyjne

Tereny kolejowe

31

Inne komunikacyjne

5

zakrzewione

Grunty pod wodami

Powierzchniowymi płynącymi

2

Powierzchniowymi stojącymi

46

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne

21

21

Nieużytki

Nieużytki

107

107

Tereny różne

Tereny różne

56

56

Źródło: UM Świętochłowice
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48

11%

4%

8%

13%

2%
4%
Użytki rolne
Grunty zadrzew ione
i zakrzew ione
Grunty zabudow ane
i zurbanizow ane
Grunty pod w odami
Użytki ekologiczne
Nieużytki
Tereny różne

58%

Ilustracja 4: Struktura użytkowania gruntów na terenie Świętochłowic

Z powyższych danych wynika, że na terenie miasta największą powierzchnię zajmują tereny
zabudowane i zurbanizowane - około 58%. Bardzo mało jest użytków rolnych, które stanowią
około 11%. Tereny użytkowane rolniczo zlokalizowane są w północnej części analizowanego
terenu. Brak lasów i gruntów leśnych na terenie Świętochłowic, jest bardzo niekorzystnym
czynnikiem wpływającym na zanieczyszczenie środowiska. Istniejące tereny zadrzewione
i zakrzewione stanowiące około 13% przyczyniają się do poprawy klimatu w mieście.
W ostatnich latach na terenie miasta nie prowadzono monitoringu powierzchni ziemi i gleby.
Według badań przeprowadzonych w przeszłości przez Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska
w Katowicach wynika, że w Świętochłowicach są wielokrotnie przekroczone normy zawartości
metali ciężkich. Tereny te nie nadają się do upraw spożywczych i wskazana jest uprawa roślin
paszowych, przemysłowych przeznaczanych na biopaliwa.
W mieście zlokalizowane są ogródki działkowe, zlokalizowane głównie w północno –
wschodniej, wschodniej oraz częściowo w południowej części. Wszystkie te ogródki działkowe
mają bardzo niekorzystną lokalizację ze względu na bliskość zakładów przemysłowych i lokalną
niską emisję.
Według badań przeprowadzonych w latach osiemdziesiątych przez Instytut Ekologii
Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach ogródki zaliczono do lokalizacji B, jest to klasa
niekorzystna przydatności gleb dla upraw spożywczych.
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Miasto Świętochłowice położone jest w południowej części Wyżyny Śląskiej, na płaskowyżu
Bytomsko – Katowickim, w sąsiedztwie kilku dużych miast Górnego Śląska takich jak: Zabrze,
Bytom, Ruda Śląska, będących źródłem napływu dodatkowych zanieczyszczeń.
W wyniku intensywnej eksploatacji węgla kamiennego i działalności hut oraz przemysłu
powierzchnia ziemi uległa głębokim przekształceniom. Jest to także efekt rozwoju infrastruktury
miejskiej. Na terenie miasta nie ma już roślinności o naturalnym charakterze, roślinność
półnaturalna jest bardzo rzadka.
Głównymi źródłami zanieczyszczenia powierzchni ziemi w mieście w przeszłości były
zakłady wytwarzające w wyniku swojej działalności odpady przemysłowe, takie jak:
•

Huta „Florian”,

•

KWK „Polska”,

•

Zakłady Metalurgiczne „Silesia”.
Przemysł oraz nadmierna urbanizacja prowadzona przez lata spowodowały stopniową

degradację terenów w mieście. W chwili obecnej przykłada się ogromną wagę do rekultywacji
tych terenów i do przywrócenia ich do stanu właściwego, tak aby mogły być wykorzystane pod
inwestycje, które nie będą zagrażały środowisku naturalnemu.
Na terenie miasta Świętochłowice istnieje kilka hałd poprzemysłowych, które w ostatnich
latach zrekultywowano lub są w trakcie rekultywacji.
Hałdy te są ukształtowane nadpoziomowo, nieuformowane, najczęściej o stromych, słabo
utrwalonych skarpach.
Przeważająca część powierzchni hałd jest zazieleniona - głównie jest to zieleń trawiasta.
Działalność Zakładów "Silesia" spowodowała zniszczenie pokrywy glebowej i utworzenie
nieużytków poprzemysłowych o powierzchni 26,4 ha.
W czasie wieloletniej działalności, składowania odpadów hutniczych przez Zakłady "Silesia"
powstały dwie hałdy. Badania gleb przeprowadzone na powyższych terenach wykazały znaczne
przekroczenia zawartości metali ciężkich, tj. ołowiu, kadmu.
W północno - zachodniej części miasta, przy ul. Chrobrego - Żelaznej, zlokalizowana jest
hałda zwana „północną”. Przez lata gromadzone były na tym terenie odpady hutnicze. Materiał
ten charakteryzuje się dużą różnorodnością pod względem składu chemicznego i stopnia
granulacji. Podstawowym materiałem zalegającym na zwałowiskach jest żużel z pieców
muflowych, który w czasie stygnięcia na powierzchni ulegał w znacznej części scalaniu
w tzw. spieki. Ponadto na hałdzie lokowano części zużytych ceramicznych mufli, a także odpady
powstałe przy zgazowaniu węgla w czadnicach oraz żużel z kotłowni.
Drugą hałdą powstałą w związku z działalnością Zakładu „Silesia” jest hałda zlokalizowana
również w północno - wschodniej części miasta zwana „południową” (rejon ul. Kolejowej
w Świętochłowicach). Struktura i skład są identyczne jak hałdy „północnej”.
W 2005 r. firma ,,RETMAR’’ Sp. z o. o. przystąpiła do rozbiórki hałdy odpadów Huty Cynku

strona 45

Silesia w rejonie ul. Kolejowej w Świętochłowicach. Zgodnie z zawartą umową dzierżawy
Inwestor zobowiązany został do przekształcenia terenu objętego umową w grunt nadający
się do zagospodarowania pod budownictwo. W związku z powyższym zaprojektowano,
iż po zakończeniu robót eksploatacyjnych odzyskany teren zostanie obsiany mieszanką traw.
W celu realizacji powyższego założenia po zakończeniu prac przeprowadzona zostanie
makroniwelacja terenu, nawiezienie i rozścielenie humusu dla utworzenia warstwy glebowej
(min 30 cm) oraz obsianie terenu mieszanką traw.
W roku 2008 firma „Zodiak’” s. c. z Rudy Śląskiej rozpoczęła przedsięwzięcie dotyczące
zagospodarowania terenu po rozbiórce hałdy żużla wielkopiecowego pomiędzy torami
bocznicowymi PKP a oddziałem ArcelorMittal Poland S. A. w Świętochłowicach. Teren
ten zostanie zniwelowany poprzez wykonanie prac ziemnych związanych z wypełnieniem
warstwami istniejącego wyrobiska odkrywkowego, z zagęszczeniem i jego wyprofilowaniem.
Prace na przedmiotowym terenie trwać będą do 08.07.2010 r.
Również w 2008 r. firma ,,WADROX’’ S. A. z siedzibą w Częstochowie a prowadzącą
Zakład w Świętochłowicach przy ul. Przemysłowej 1 rozpoczęła prace związane z rozbiórką
hałdy odpadów poprzemysłowych Huty Cynku Silesia. Zagospodarowanie terenu powstałego
w wyniku rozbiórki hałdy odpadów pohutniczych będzie zgodne z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego.

Prace

związane

z

rozbiórką

hałdy

planuje

się do 10.02.2018 r.
Kolejną hałdą w północnej części miasta jest hałda tzw. „Ajska”, powstała w związku
z działalnością KWK "Śląsk - Matylda" (odpady powęglowe - przepalony łupek) oraz Zakładów
„Silesia” (odpady poprodukcyjne). Hałda ta jest największą hałdą na terenie miasta.
Powierzchnia hałdy (32,8 ha) została zagospodarowana jako teren rekreacyjny - powstał
na hałdzie tor motokrosowy. Na dzień dzisiejszy hałda stanowi niezrekultywowany teren, który
miasto ma nadzieję w najbliższym czasie zrekultywować.
W środkowo - zachodniej części miasta przy Drogowej Trasie Średnicowej zlokalizowana
jest hałda powstała w wyniku działalności Huty „Pokój”. Materiał zdeponowany to przede
wszystkim odpady takie jak żużel stalowniczy powstały podczas procesów hutniczych wytopu
stali z Huty „Pokój” dostarczanego na miejsce zwałowania transportem kolejowym.
W 2006 r, firma ,,Zodiak’’ s. c. z Rudy Śląskiej rozpoczęła prace związane
z zagospodarowaniem i rekultywacją (niwelacją) terenu po rozbiórce hałdy żużla stalowniczego
HILKIM w Świętochłowicach przy Drogowej Trasie Średnicowej. Zagospodarowanie terenu
będzie polegało na ukształtowaniu powierzchni dna i skarp poprzez wyrównanie, plantowanie
i profilowanie do projektowanego poziomu, na całej powierzchni warstwami z odpadów.
Na zagospodarowanym i zrekultywowanym terenie zostanie wykonana warstwa biologiczna
o grubości 25 - 30 cm i teren zostanie zatrawiony. Prace związane z zagospodarowaniem
terenu zgodnie z otrzymanym zezwoleniem maja trwać do dnia 30.06.2010 r.
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W południowo - wschodniej części miasta, na skutek wieloletniej działalności przemysłu
chemicznego Zakładów Chemicznych „Hajduki” powstała hałda odpadów poprodukcyjnych oraz
zdegradowano staw „Kalina”. W pierwszym etapie wykonano wokół hałdy betonowy ekran
szczelny o głębokości 10 - 12 m, który miał zapobiegać przedostawaniu się jakichkolwiek
zanieczyszczeń z hałdy do wód powierzchniowych. Za pomocą drenażu opaskowego odcieki
z hałdy przejęte zostały poprzez zbiornik odcieków do przepompowni przy ul. Komandra
a następnie do oczyszczalni „Klimzowiec”. Po odpowiednim ukształtowaniu skarp (z użyciem
skały płonnej) hałdę przykryto warstwa ziemi urodzajnej oraz zazieleniono. Zasypano mały staw,
całość obsadzono zielenią.
Na terenie miasta zlokalizowane są również dwa składowiska odpadów.
Czynne Składowisko Odpadów Komunalnych zarządzane przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. zlokalizowane jest w zachodniej części
miasta Świętochłowice (rysunek nr 5), na terenie wyrobiska hałdy hutniczej huty „Florian”,
pomiędzy stawami „Edward”, „Marcin” i „Durka” („Szwajcer”). Od strony północno-zachodniej
teren graniczy z dzielnicą Rudy Śląskiej – Chebzie. Po stronie zachodniej znajdują się tereny
przemysłowe huty „Pokój”. Po stronie południowo-zachodniej, południowej i południowowschodniej składowiska znajdują się hałdy przemysłowe i stawy. Po stronie wschodniej
składowiska znajduje się bocznica kolejowa huty „Florian” (10 torowisk), za nią w odległości
ok. 150 m od składowiska ogrody działkowe. Od strony północno-wschodniej znajduje się staw
„Szwajcer”, od strony północnej – hałdy i tereny przemysłowe hut cynku „Constantin” i „Gabor”.
Najbliższym terenem zabudowy mieszkaniowej jest zlokalizowane w odległości ponad 300 m
na wschód od składowiska „Osiedle Ustronie”. Jest ono oddzielone od składowiska pasem
ogrodów działkowych szerokości ok. 150 m. Ponadto w odległości od 900 do 1200 m od granicy
składowiska leżą tereny mieszkalne po stronach NW, NE, SW, SE. Na podstawie analizy
wszelkich aspektów techniczno-ekologicznych eksploatacji składowiska, w oparciu o zebrane
dane archiwalne, badania stanu środowiska, istniejące dokumentacje techniczne oraz
obowiązujące przepisy prawne, w 2002 roku sporządzony został przegląd ekologiczny
składowiska odpadów w Świętochłowicach. Obowiązek wykonania tego typu opracowania został
nałożony na Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach decyzją
Wojewody Śląskiego nr ŚR-II-6626/44/D/02 z 20.02.2002r, podjętej na mocy Prawa Ochrony
Środowiska oraz Ustawy o Odpadach. Jak wykazała analiza wyników badań wpływu
składowiska na otoczenie – nie stwierdzono negatywnego oddziaływania związanego
z deponowaniem odpadów na tym obiekcie, co świadczy o stosowaniu technologii składowania
zgodnie z instrukcją eksploatacji składowiska, i powoduje, iż tworzenie obszaru ograniczonego
użytkowania nie jest zasadne. Mimo, iż składowisko nie wykazuje ujemnego wpływu
na środowisko należy w dalszym ciągu kontynuować monitoring wód podziemnych, hałasu,
a także

monitoring

imisji

zanieczyszczeń powietrza
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atmosferycznego

(dotychczas

nie

prowadzono) na granicy najbliższej zabudowy mieszkalnej. Z przeprowadzonego przeglądu
ekologicznego nie wynika konieczność dostosowania funkcjonowania istniejącego składowiska
odpadów do wymogów przepisów o odpadach.
Nieczynne składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane jest przy ul. Żelaznej. Teren
przeznaczony pod wysypisko to wyrobisko powstałe po eksploatacji gliny, na którym
składowano odpady pohutnicze.

Po ich usunięciu rozpoczęto składowanie odpadów

komunalnych. Odpady zostały zdeponowane bez wykonania odpowiednich zabezpieczeń
w związku z powyższym mogą stanowić zagrożenie dla wód podziemnych. Na terenie
przedmiotowego składowiska prowadzony jest monitoring wód (4 piezometry). Na podstawie
analizy wykonanych w lutym 2009 r. badań (próby pobrano z dwóch piezometrów)

można

stwierdzić, że tylko dla siarczanów wody w dwóch piezometrach klasyfikowane są do klasy V.
Wartości pozostałych wskaźników mieszczą się w granicach dopuszczalnych dla klasy I-IV,
w tym dla I klasy: odczyn, amoniak, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, rtęć, żelazo
ogólne, bor oraz cynk w piezometrze P-3 i miedź w P-4. Dla składowiska przeprowadzone były
prace inżynieryjne i rekultywacyjne. W ramach robót inżynieryjnych wykonane zostało siedem
studni

odgazowujących

dla

zorganizowanego

ujmowania

gazu

składowiskowego,

z odprowadzeniem do atmosfery kominkami stalowymi oraz wykonano warstwę filtracyjną dla
odprowadzenia gazu spod warstwy uszczelniającej wierzchowinę do studni odgazowujących.
Na podstawie przeprowadzonych w 2009 r. badań składu gazu składowiskowego w zakresie:
CO4, CO2 i O2 można stwierdzić iż obecna emisja gazu składowiskowego nie odbiega znacząco
w stosunku do emisji z lat ubiegłych. Gaz ten charakteryzuje się niską opłacalnością
wykorzystania.
Na rysunku nr 5 przedstawiono lokalizację poszczególnych terenów zdegradowanych,
przeznaczonych do rekultywacji oraz czynnego składowiska odpadów.
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Ilustracja 5: Lokalizacja terenów poddanych rekultywacji
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W

wyniku

działalności

górniczej

KWK

„Polska”

duża

część

miasta

znalazła

się pod wpływem oddziaływania górniczego. Większość terenów objęta jest I i II kategorią szkód
górniczych. Deformacje terenu są tu jednak nieduże, spękane ściany, uszkodzenia dróg
i instalacji wodno – kanalizacyjnych świadczą o prawidłowo prowadzonej eksploatacji górniczej
z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej.
Wg danych z 2006 r. tereny i hałdy poprzemysłowe na terenie miasta zajmowały około
230 ha co stanowiło około 17%. Natomiast powierzchnia to po rekultywacji może być
wykorzystana pod inwestycje.
W rejonie miasta Świętochłowice występują utwory karbonu górnego, triasu oraz
czwartorzędu. Miasto położone jest w granicach dwóch częściowo nakładających się jednostek
geologiczno-strukturalnych. Starsze podłoże stanowi piętro waryscyjskie reprezentowane przez
zapadlisko górnośląskie (Górnośląskie Zagłębie Węglowe – GZW). Do młodszego pietra
alpejskiego należy monoklina śląsko-krakowska, która zajmuje północną część miasta. Utwory
karbonu górnego i triasu odsłaniają się w licznych miejscach na powierzchni lub leżą pod
osadami czwartorzędu co przedstawione zostało na rysunku nr 6.
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Ilustracja 6: Przekrój geologiczny przez rejon Świętochłowice (źródło: Wody podziemne miast Polski Świętochłowice)

Seria węglonośna karbonu górnego zbudowana jest z piaskowców, mułowców i iłowców, wśród
których występują pokłady węgla kamiennego. W profilu tego kompleksu, rozpoznanego
w obszarze miasta głębokimi otworami geologicznymi, wyróżnia się:
•

serię paraliczną, do której należą warstwy pietrzkowickie, gruszkowskie, jaklowieckie
i porębskie zbudowane z iłowców i mułowców, wśród których występują nieliczne
pokłady węgla o miąższości nieprzekraczającej 1 m, ławice piaskowców występują
rzadko i grupują się głównie w stropowej partii serii,

•

górnośląska serię piaskowcową, reprezentowaną przez utwory warstw rudzkich
i siodłowych, dominują piaskowce różnoziarniste, które w górnej części profilu
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przechodzą w piaskowce gruboziarniste, zlepieńcowate oraz zlepieńce o niewielkiej
zawartości spoiwa, warstwy mułowców i iłowców występują podrzędnie, a pokłady węgla
są nieliczne i charakteryzują się znacznymi zmianami miąższości, utwory serii mają swe
wychodnie na stropie karbonu w centralnej i południowej części miasta,
•

serię mułowcową, reprezentowaną przez warstwy załęskie, jest to seria typu
limnicznego, w której dominują iłowce i mułowce.
Trias w rejonie Świętochłowic występuje jedynie w północnej części miasta. Wykształcony

jest jako iły, piaski, piaskowce, wapienie, dolomity i margle triasu dolnego (pstry piaskowiec)
oraz wapienie i margle, a także dolomity triasu środkowego (wapień muszlowy). Trias w rejonie
miasta Świętochłowice stanowi południowe obrzeżenie niecki bytomskiej i jego miąższość rośnie
w kierunku północnym.
Bezpośrednio na utworach karbońskich lub triasowych zalegają plejstoceńskie osady
pochodzenia lodowcowego oraz holoceńskie utwory rzeczne. Osady plejstocenu to głównie gliny
zwałowe i piaszczyste, podrzędnie piaski gliniaste z domieszką piasków i żwirów, lokalnie
zawierające okruchy margli i węgla kamiennego. Utwory plejstocenu zalegają na głębokości
od około 6,5 do 24,5 m. Utwory holocenu – mułki, iły i piaski rzeczne występują głównie wzdłuż
doliny Rawy. Bardziej miąższe osady czwartorzędu występują w dolinach rzecznych,
zagłębieniach podłoża, zmniejszając się znacznie lub wyklinowując się w miejscach wypiętrzeń.
W

niektórych rejonach miasta stwierdzono całkowity brak pokrywy czwartorzędowej.

Na utworach

czwartorzędowych

zalegają

grunty

antropogeniczne

w

formie

nasypów.

Są to żużle, odpady kopalniane z domieszką glin i piasków, kamieni, przesycone odpadami
chemicznymi. Nasypy te mają miąższość od około 0,8 do 9 m.
W przeszłości na terenie miasta znaczący udział miał przemysł wydobywczy i hutniczy,
który przyczynił się do intensywnego rozwoju Świętochłowic. Na terenie miasta wydobywano
węgiel kamienny. W wyniku prowadzonego w przeszłości przemysłu duże obszary miasta
zostały zajęte przez antropogeniczne formy terenu, głównie hałdy (ze skał płonnych i żużli
wielkopiecowych), pogórnicze zapadliska i niecki osiadania. W wyniku szkód górniczych dawne
źródło Rawy wyschło, natomiast powierzchniowe zbiorniki wód powstały w zagłębieniach
powstałych wskutek osiadania terenu w wyniku działalności górniczej. Obecnie w wyniku
procesu restrukturyzacji kopalnie węgla kamiennego zostały zlikwidowane. Teren miasta
Świętochłowice położony jest w zasięgu działalności Kampanii Węglowej S. A. co przedstawiono
na rysunku nr 7.
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Ilustracja 7: Mapa rozmieszczenia złóż węgla kamiennego z uwzględnieniem miasta Świętochłowice
(źródło: „Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce” wg stanu na 31.12.2008 r.

Na terenie miasta występuje udokumentowane złoże surowców ilastych ceramiki
budowlanej. Dane dotyczące złoża przedstawiono w tabeli nr 9 a jego lokalizację na rysunku
nr 8.
Tabela 9 Złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej na terenie miasta Świętochłowice
wg stanu na 31.12.2008 r.
Nazwa złoża

Polska

Stan

Zasoby [tys. m3]

zagospodarowania

Geologiczne

złoża

bilansowe

Złoże z którego

550

Wydobycie

Przemysłowe
-

-

wydobycie zostało
zaniechane

Źródła: „Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce” stan na dzień 31.12.2008 r.
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Ilustracja 8: Lokalizacja złoża Polska (źródło: PIG)

Obecnie na terenie miasta nie jest prowadzone wydobycie kopalin. Główny problem
związany jest z rekultywacją terenów oraz zagrożeniem występowania szkód górniczych.

3.2.2 Stan docelowy i identyfikacja potrzeb uwzględniające dostosowanie
do wymagań Unii Europejskiej w zakresie powierzchni ziemi
3.2.2.1 Regulacje prawa wspólnotowego
Prawo UE nie zajmuje się wszystkimi zagrożeniami, na jakie narażona jest gleba w sposób
kompleksowy. W 2006 r. Komisja Europejska przyjęła strategię tematyczną dotyczącą ochrony
gleb. Strategia ta dotyczy różnorodnych zagrożeń i tworzy wspólne ramy dla ochrony gleb.
Ponadto trwają prace nad Ramową Dyrektywą Glebową. Ponadto obowiązujące prawodawstwo
UE nie reguluje także spraw dotyczących rozpoznania geologicznego, pozostawiając
to w kompetencji państw członkowskich.
3.2.2.2 Aktualny stan prawa polskiego
Poniżej podane zostały ustawy oraz rozporządzeniami dotyczącymi tego zagadnienia:
•

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r.
Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

•

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity
z 2004 r. Dz. U. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.),

•

Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity z 2003 r.
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Dz. U. Nr 178, poz. 1749),
•

Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975),

•

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity z dnia 2005 r. Dz. U. Nr 45,
poz. 435 z późn. zm.),

•

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033),

•

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity z dnia
2005 r. Dz. U. Nr 228, poz. 1947),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów
jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji
dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. Nr 121, poz. 840),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4,poz. 44),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rejestru
obszarów górniczych (Dz. U. Nr 148, poz. 1660),

•

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity z 2005 r.
Dz. U. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rejestru
obszarów górniczych (Dz. U. Nr 148, poz. 1660),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie kryteriów
bilansowości złóż kopalin (Dz. U. Nr 153, poz. 1774 z późn. zm.),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac
geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1777),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż
(Dz. U. Nr 128, poz. 1075 z późn. zm.),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie podziemnych
składowisk odpadów (Dz. U. Nr 110, poz. 935),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać operaty ewidencyjne zasobów
kopalin (Dz. U. Nr 166, poz. 979),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne
i geologiczna-inżynierskie (Dz. U. Nr 201, poz. 1673),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych
wymagań,

jakim

powinny

odpowiadać
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dokumentacje

geologiczne

złóż

kopalin

(Dz. U. Nr 136, poz. 1151 z późn. zm.),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie złóż wód

•

podziemnych zaliczanych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych
kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż
lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych (Dz. U. Nr 31, poz. 220 z późn.
zm.).
3.2.2.3 Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska miasta Świętochłowice
w zakresie ochrony powierzchni ziemi wraz ze stanem docelowym
Działalność przemysłu, górnictwa i hutnictwa oraz lokalna niska emisja spowodowała
tak duże zanieczyszczenie powietrza, wody, ziemi i gleb, że spożywcza produkcja rolnicza
niemoże być prowadzona. W wyniku przeprowadzonych w przeszłości badań Instytutu Ekologii
Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach lokalizacja terenów rolnych miasta Świętochłowice
została zakwalifikowana jako niekorzystna dla działalności rolnej. Wyniki analiz gleb wskazały
przekroczenia norm granicznych metali ciężkich, a także wysoki poziom kwasowości gleb.
Z tego powodu zaleca się wyeliminowanie upraw spożywczych.
Badania te zostały przeprowadzone w latach osiemdziesiątych

dlatego ważnym

jest aby powtarzać w cyklu 3 - 5 letnim badania gleb użytków rolnych w zakresie kwasowości
i zawartości metali ciężkich.
Na terenach o niekorzystnych warunkach glebowych istnieje możliwość uprawy roślin
energetycznych

takich

jak:

wierzba

energetyczna,

malwa

pensylwańska

czy

rzepak

przemysłowy. Rośliny te pozwalają zagospodarować nieużytki, nie wymagają bowiem żyznych
i urodzajnych gleb, przyczyniają się również jako ekologiczne paliwo do zmniejszenia użycia
nieodnawialnych paliw takich jak węgiel kamienny.
Ochrona gruntów jest równoważna ochronie powierzchni ziemi, oba te pojęcia znajdują
się w

Polskim

prawodawstwie

ekologicznym.

Jednak

żadna

z

obowiązujących

lub projektowanych ustaw ekologicznych nie ujmuje w miarę całościowo zagadnień ochrony
gruntów, dlatego dla prowadzenia jakiejkolwiek gospodarki rolnej należałoby wyznaczyć
dokładne granice obszarów zanieczyszczonych i przeprowadzić ich klasyfikację na szczeblu
lokalnym.
Ze względu na lokalizacje wielu składowisk odpadów poprzemysłowych i pogórniczych,
ważnym zadaniem na terenie miasta jest zabezpieczenie tych terenów oraz ich rekultywacja.
Obecnie na terenie miasta zgodnie z „Bilansem zasobów kopalin i wód podziemnych
w Polsce” zlokalizowane jest jedynie bilansowe złoże surowców ilastych. Wydobycie
z przedmiotowego złoża zostało zaniechane. Ze względów ekonomicznych na terenie miasta
zaniechano także wydobycia węgla kamiennego. W związku z powyższym w chwili obecnej
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nie ma konieczności podejmowania działań związanych z ochroną przedmiotowych złóż.
Natomiast konieczna jest rekultywacja terenów związanych z wydobyciem. Ponadto w celu
ograniczenia zużywania jako paliwo węgla kamiennego należy zwrócić uwagę na edukację
ekologiczną w zakresie odnawialnych źródeł energii. Bardzo ważnym zadaniem jest także
usuwanie szkód górniczych, powstających na skutek prowadzonej w przeszłości działalności
górniczej.

3.2.3 Cele i kierunki działań w zakresie powierzchni ziemi
Głównymi celami w zakresie ochrony powierzchni ziemi sformułowanymi w „Polityce
ekologicznej państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016” są:
•

rozpowszechnienie

dobrych

praktyk

rolnych

i

leśnych,

zgodnie

z

zasadami

zrównoważonego rozwoju,
•

przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno - błotnych przez czynniki
antropogenne,

•

zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych, przywracając
im funkcję przyrodniczą, rekreacyjną lub rolnicza (ten cel jest bardzo ważny ze względu
na istniejący stan na terenie analizowanego miasta).
W „Strategi rozwoju województwa śląskiego na lata 2000 – 2020” w ramach celu

strategicznego IV – poprawa jakości środowiska naturalnego i kulturowego oraz zwiększenia
atrakcyjności przestrzeni sformułowano kierunki działań w zakresie ochrony jakości gleby
i ziemi, które brzmią następująco:
•

zagospodarowanie centrów miasta oraz zdegradowanych dzielnic,

•

rewitalizacja terenów zdegradowanych.

Cel długoterminowy do 2015 r. przyjęty w „Programie ochrony środowiska województwa
śląskiego:
•

Przekształcenie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych województwa śląskiego.

•

Racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych.
Podstawowym celem w zakresie zasobów geologicznych sformułowanym w „Polityce

ekologicznej państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016” jest racjonalizacja
zapotrzebowania ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wodę z zasobów
podziemnych oraz otoczenia ich ochroną przed ilościową i jakościową degradacją.
Cel długoterminowy do 2015 r. w Programie ochrony środowiska dla województwa
śląskiego został sformułowany jako racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych.
W „Strategi rozwoju województwa śląskiego na lata 2000 – 2020” jednym z kierunków jest
rewitalizacja terenów zdegradowanych.
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3.2.3.1 Cel średniookresowy do 2017 r.
Celem średniookresowym programu do roku 2017 w zakresie ochrony powierzchni ziemi
jest „Ograniczenie negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na środowisko
oraz sukcesywna rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych.”
Cel ten jest zgodny z ww. celami określonymi w dokumentach nadrzędnych.
Celem średniookresowym programu do roku 2017 w zakresie zasobów geologicznych jest
„Ograniczenie negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na środowisko
oraz

sukcesywna

rekultywacja

terenów

zdegradowanych

i

zdewastowanych

oraz propagowanie odnawialnych źródeł energii.”
Cel ten jest zgodny z ww. celami określonymi w dokumentach nadrzędnych.
3.2.3.2 Kierunki działań w latach 2010 - 2013
Kierunki działań:
•

Wykorzystanie nieużytków na uprawy roślin energetycznych.

•

Okresowe badania gleb na zawartość metali ciężkich i odczyn pH.

•

Rekultywacja terenów poprzemysłowych i pogórniczych.

•

Edukacja ekologiczna w zakresie odnawialnych źródeł energii.

3.2.3.3 Matryca logiczna
Tabela 10 Matryca logiczna realizacji programu w zakresie ochrony powierzchni ziemi
Cele

Logika interwencji

Rezultaty

Obiektywne

Źródła i sposoby

sprawdzalne

weryfikacji

Założenia

wyznaczniki
osiągnięcia
Cel

Poprawa jakości

Zwiększenie

średniookresowy środowiska pod względem inwestycji na terenie
ochrony ziemi i gleby w

miasta.

tym zwiększenie

Urząd Miejski w
Świętochłowicach
Główny Urząd
Statystyczny

atrakcyjności miasta.
Kierunki działań

Zwiększenie powierzchni

Zmniejszenie

Urząd Miejski w

Pozyskanie środków

terenów, które można

wykorzystania paliw

Świętochłowicach

oraz inwestorów

będzie wykorzystać pod

nieodnawialnych.

inwestycje.

Zwiększenie zieleni

Określenie faktycznego

na terenie miasta.

stanu zanieczyszczenia

Przywrócenie

gleby na terenie miasta.

terenów górniczych
i poprzemysłowych
naturze
i wykorzystanie ich
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Cele

Logika interwencji

Rezultaty

Obiektywne

Źródła i sposoby

sprawdzalne

weryfikacji

Założenia

wyznaczniki
osiągnięcia
w kierunku np.
rekreacyjnym.
Oczekiwane

Stworzenie miasta

Oszacowanie

Badania poziomu

Ogólna poprawa

rezultaty

przyjaznego środowisku

zanieczyszczeń

zanieczyszczeń

stanu jakości

oraz zwiększenie jego

w glebie.

Obserwacja rośli

środowiska

atrakcyjności.

Tabela 11 Matryca logiczna realizacji programu w zakresie zasobów geologicznych
Cele

Logika interwencji

Rezultaty

Obiektywne

Źródła i sposoby

sprawdzalne

weryfikacji

Założenia

wyznaczniki
osiągnięcia
Cel

Poprawa jakości

Zwiększenie

średniookresowy środowiska pod względem inwestycji na terenie
ochrony ziemi i gleby

miasta.

w tym zwiększenie

Urząd Miejski
w Świętochłowicach
Główny Urząd
Statystyczny

atrakcyjności miasta.
Kierunki działań

Zwiększenie powierzchni

Zmniejszenie

Urząd Miejski

Pozyskanie środków

terenów, które można

wykorzystania paliw

w Świętochłowicach

oraz inwestorów

będzie wykorzystać pod

nieodnawialnych.

inwestycje.

Przywrócenie

Wzrost wykorzystania

terenów górniczych

odnawialnych źródeł

naturze

energii.

i wykorzystanie
ich w kierunku np.
rekreacyjnym.

Oczekiwane

Stworzenie miasta

Ilość terenów

rezultaty

przyjaznego środowisku

poddanych

stanu jakości

oraz zwiększenie jego

rekultywacji.

środowiska

atrakcyjności.
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Sprawozdanie z POŚ Ogólna poprawa

3.2.3.4 Harmonogram realizacji programu
Tabela 12 Harmonogram realizacji programu w zakresie ochrony powierzchni ziemi i zasobów geologicznych
Lp.

Nazwa zadania

Termin realizacji

Jednostka

Planowany efekt

Koszty

odpowiedzialna

ekologiczny

[tys. PLN]

Źródła finansowania

Zadania własne
1

Okresowe badania gleb na

2010 – 2013

UM Świętochłowice

zawartość metali ciężkich i odczyn

Określenie zanieczyszczenia 50

Środki własne

gleb

Fundusze ochrony środowiska

pH
Zadania koordynowane
1

Rekultywacja terenów

2010 – 2013

Właściciele

Zagospodarowanie terenów

poprzemysłowych i pogórniczych

z perspektywą

i użytkownicy

poprzemysłowych.

do 2017

terenów

Eliminacja negatywnego

b. d.

Środki własne
Fundusze ochrony środowiska

oddziaływania składowanych
odpadów
2

Wykorzystanie nieużytków na

2010 – 2013

uprawy energetyczne

z perspektywą

Właściciele terenów

Zmniejszenie zużycia paliw
nieodnawialnych

do 2017
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b. d.

Środki własne
Fundusze ochrony środowiska

4. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego
4.1

Ochrona wód

4.1.1 Charakterystyka i ocena stanu aktualnego
4.1.1.1 Wody powierzchniowe
Wody płynące
Przez centralną część miasta Świętochłowice przebiega dział wodny pierwszego rzędu,
oddzielający dorzecze Wisły i Odry.
Północna część miasta drenowana jest przez Strugę Chropaczowską, która jest
dopływem Bytomki, znajdującej się w zlewni rzeki Odry.
Przez południowe rejony miasta płynie kolektor Rawa należący do zlewni Wisły. Dawne
źródła Rawy wyschły w wyniku szkód górniczych. Obecnie jest on odbiornikiem wód opadowych
i ścieków komunalnych pochodzących z Chorzowa i Świętochłowic. Odbiornik te jest źródłem
nieprzyjemnych zapachów, w związku z powyższym zostanie przykryty. Ponadto przykrycie
Rawy wpłynie również na zwiększenie temperatury ścieków wpływających do jedynej na terenie
obu miast oczyszczalni ścieków Klimzowiec (zbyt niska temperatura ścieków wpływa
negatywnie na pracę oczyszczalni).
Obecnie

monitoring

jakości

wód

powierzchniowych

prowadzony

jest

zgodnie

z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska dla województwa śląskiego na lata 2007
– 2009” wraz z aneksami. Rok 2007 zapoczątkował okres zasadniczych zmian w programie
badawczym jakości wody w rzekach. Głównym celem okresu obejmującego lata 2007 – 2009
jest wdrożenie i dopracowanie nowego systemu monitoringu wód powierzchniowych oraz
systemu klasyfikacji ich stanu ekologicznego i chemicznego. System ten wdrażany jest
stopniowo w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych, jednak do końca 2009 r.
powinien odpowiadać wymaganiom Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Na

terenie

miasta

Świętochłowice

brak

jest

punktów

monitoringu

jakości

wód powierzchniowych.
Jedyny istniejący punkt pomiarowo - kontrolny na Rawie zlokalizowany jest na terenie
miasta Mysłowice (0,4 km - ujście do Brynicy). W punkcie tym prowadzony jest monitoring
diagnostyczny. Średnie wartości badanych parametrów w roku 2004, 2007 oraz 2008
przedstawiono w tabeli nr 13.
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Tabela 13 Średnie wartości badanych parametrów kolektora Rawy w roku 2004, 2007 oraz
2008
Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość średnia w punkcie pomiarowym
2004 r.

2007 r.

2008 r.

(ujście do

(ujście do

(ujście do

Brynicy km

Brynicy km

Brynicy km 0,4)

0,1/0,8)

0,4)

C

-

14,340

15,090↑

1

Temperatura wody

2

Zapach

krotność

-

13,920

-

3

Barwa

mg Pt/l

-

31,250

-

4

Zawiesina ogólna

mg/l

-

76,580

121,800↑

5

Odczyn

-

-

7,458

7,525↑

6

Tlen rozp.

mgO2/l

-

3,713

3,583↓

7

BZT5

mgO2/l

35,525

22,920↓

30,830↑

8

ChZT-Mn

mgO2/l

27,197

-

27,730

9

ChZT-Cr

mgO2/l

111,396

116,300↑

-

10

Ogólny węg. org.

mgC/l

27,893

17,410↓

13,080↓

11

Amoniak

mgNH4/l

19,471

12,040↓

18,500↑

12

Azot amonowy

mgN/l

-

9,346

14,370↑

13

Azot Kjeldahla

mgN/l

23,642

15,050↓

17,270↑

14

Azotany

mgNO3/l

-

4,516

2,879↓

15

Azot azotanowy

mgN/l

-

1,021

0,6508↓

16

Azotyny

mgNO2/l

1,011

0,5299↓

-

17

Azot azotynowy

mgN/l

-

0,1614

-

18

Azot ogólny

mgN/l

25,667

16,240↓

18,110↑

19

Fosforany

mgPO4/l

3,268

5,704

-

20

Fosfor ogólny

mgP/l

2,790

2,880

2,789↓

21

Przew. elektrol.

μS/cm

4177,000

4746,000↑

6070,000↑

22

Subst. rozp. og.

mg/l

2574,000

-

4110,000↑

23

Twardość ogólna

mgCaCO3/l

-

-

820,000

24

Siarczany

mgSO4/l

422,675

386,100↓

399,000↑

25

Chlorki

mgCl/l

980,734

1139,000↑

1611,000↑

26

Wapń

mgCa/l

-

-

173,900

27

Magnez

mgMg/l

-

-

93,730

28

Arsen

mgAs/l

-

-

0,00225

29

Bar

mgBa/l

-

0,0615

0,157↑

30

Bor

mgB/l

-

0,889

0,750↓

31

Chrom +6

mgCr/l

-

0,010

0,005↓

32

Chrom ogólny

mgCr/l

-

0,003

0,0015↓

33

Cynk

mgZn/l

-

0,1955

0,037↓

34

Glin

mgAl/l

-

-

0,01125

0
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Lp.

Parametr

Jednostka

Wartość średnia w punkcie pomiarowym
2004 r.

2007 r.

2008 r.

(ujście do

(ujście do

(ujście do

Brynicy km

Brynicy km

Brynicy km 0,4)

0,1/0,8)

0,4)

35

Kadm

mgCd/l

-

0,002375

0,0007867↑

36

Mangan

mgMn/l

-

1,129

-

37

Miedź

mgCu/l

-

0,00575

0,00325↓

38

Ołów

mgPb/l

-

0,010

-

39

Żelazo

mgFe/l

-

0,119

-

40

Cyjanki niezw.

mgCN/l

-

-

0,00475

41

Fenole lotne

mg/l

-

-

0,0025

42

Substancje ropopoch.

mg/l

-

0,1153

-

43

Oleje mineralne

mg/l

-

-

0,01625

44

Chlorofil „a”

ug/l

-

1,755

-

45

Saprobowość fitopl.

Indeks fitopl.

3,443

-

-

46

Lb.b.coli fek.

w 100 ml

48379166,700

-

-

47

Og.lb.b.coli

w 100 ml

230000,000

-

-

V*

^

Klasa jakości wody

V*

Źródło: WIOŚ Katowice
Objaśnienia: ↓ - wartość parametru uległa zmniejszeniu; ↑ - wartość parametru uległa zwiększeniu;
* - klasyfikacja na podstawie rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie
klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia
monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 264);
^ - klasyfikacja na podstawie rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r.
w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008)

W 2007 r. wody Rawy w badanym punkcie WIOŚ zakwalifikował do klasy V (wody złej
jakości). Klasyfikacji dokonano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego
2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych,
sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych
wód (Dz. U. Nr 32, poz. 264, utraciło moc z dniem 1 stycznia 2005 r.) na podstawie oceny 30
badanych wskaźników jakości wody. W klasie V występowały wskaźniki takie jak: zapach,
zawiesina ogólna, tlen rozpuszczony, BZT5, ChZT-Cr, ogólny węgiel organiczny, amoniak, azot
Kjeldahla, azot ogólny, fosforany, fosfor ogólny, przewodność elektrolityczna, siarczany, chlorki
oraz mangan. Natomiast do klasy IV należały następujące wskaźniki: barwa, azotyny oraz
kadm.
W 2008 r. klasyfikacja jakości wód uległa zmianie i została wykonana w oparciu o nowe
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji
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jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008). Wstępną ocenę jakości
wód wykonano w odniesieniu do JCWP. Ocena ta obejmowała klasyfikację stanu/potencjału
ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych. Pojęcie stanu
ekologicznego odnosi się do JCWP naturalnych, pojęcie potencjału ekologicznego do JCWP
sztucznych lub silnie zmienionych. Ocenę przeprowadzona została w punktach monitoringu
diagnostycznego i operacyjnego, zlokalizowanych na zamknięciu JCWP. Wynik wstępnej oceny
wód Rawy w punkcie ujście do Brynicy (0,4 km rzeki) przedstawiono w tabeli nr 14.
Tabela 14 Wstępna ocena wód rzeki Rawy w punkcie ujście do Brynicy w 2008 r.
Wstępna klasyfikacja wód Rawy
w punkcie ujście do Brynicy
(0,4 km)
Kod jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP)
Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych

PLRW20000212689
Rawa

Elementy klasyfikacji

Klasyfikacja elementów biologicznych

stanu/potencjału

Klasyfikacja elementów fizykochemicznych

ekologicznego

Klasyfikacja substancji szczególnie szkodliwych

Klasa V
Poniżej stanu dobrego
Stan dobry i powyżej dobrego

Stan/potencjał ekologiczny

Zły

Ocena stanu chemicznego

Nieosiągający dobrego

Ocena stanu wód

Zły

Silnie zmienione JCWP

Nie

Sztuczne JCWP

Tak

Typ cieku

0

Źródło: WIOŚ Katowice
Wody Rawy w analizowany punkcie tak jak w roku 2007 należą do wód złej jakości. Ponadto
zagrożone są nieosiągnięciem dobrego stanu chemicznego do roku 2015.
Wody stojące
Na terenie miasta Świętochłowice znajduje się szereg zbiorników powierzchniowych
pochodzenia antropogenicznego, utworzonych w zagłębiach powstałych wskutek osiadania
terenu w wyniku działalności górniczej. Większość zbiorników ma charakter bezodpływowy.
Jedynie w północnych rejonach miasta część z nich łączy się ze Strugą Chropaczowską.
Do największych zbiorników zlokalizowanych na terenie miasta można zaliczyć stawy:
•

Kalina,

•

Marcin,

•

Wąwóz,

•

Zacisze,

•

Szwajcer,

•

Wojskowy,
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•

Skałka.
Badania jakości wody prowadzone są dla stawów takich jak: Foryśka, Zojra, Krauzego,

Ajska, Trupek, Gliniok, Wąwóz, Wojskowy, Skałka, Matylda, Zacisze, Milicyjny oraz Kalina.
Część stawów, z uwagi na dobrą jakość wód jest wykorzystywana w celach rekreacyjnych
(Foryśka i Wąwóz). W innych stawach wody są pozaklasowe. Najbardziej zanieczyszczonym
zbiornikiem na terenie miasta Świętochłowice jest staw Kalina. Staw ten jest źródłem
uciążliwego fetoru i stanowi zagrożenie dla mieszkańców pobliskich osiedli mieszkaniowych.
Na dnie stawu spoczywa gruba warstwa toksycznego osadu złożonego z rożnych substancji
chemicznych oraz odpadów przemysłowych. Badania wykazały, że głównym źródłem
zanieczyszczeń była hałda odpadów poprodukcyjnych Zakładów Chemicznych „Hajduki”. Woda
w przedmiotowym stawie jest pozbawiona tlenu i ma silny alkaliczny odczyn. Na dnie zalega
warstwa gęstego osadu o odczynie alkalicznym (pH = 8,5 - 10,2), zawierającego fenole lotne
w stężeniu od kilkuset do kilku tysięcy mg/dm3 i ChZT powyżej 10 000 mgO2/dm3.
4.1.1.2 Wody podziemne
Wody podziemne na terenie miasta Świętochłowice występują w utworach czwartorzędu,
triasu i karbonu. Na wodonośność tych utworów oraz jakość występujących w nich wód wpływ
mają czynniki antropogeniczne: przemysłowo-miejskie, zagospodarowanie terenu i górnictwo
podziemne. Prowadzona w przeszłości intensywna eksploatacja górnicza spowodowała
odwodnienie poziomów wodonośnych na tym terenie oraz zmianę jakości wody.
Czwartorzędowe

piętro

wodonośne

zbudowane

jest

w

większości

z

słabo

przepuszczalnych utworów w postaci gliny. Utwory przepuszczalne, takie jak: piaski i żwiry
wodnolodowcowe występują w centralnej części miasta, tworząc małe, nieciągłe płyty
na wzniesieniach. Występujące w tych utworach wody podziemne zostały przekształcone
w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. Wody te występują często w postaci
poziomów zawieszonych w obrębie występowania piasków wodnolodowcowych i osadów
rzecznych. Zwierciadło jest swobodne lub lekko napięte, leży na głębokości od 0,9 do 20 m.
Piętro to zasilane jest przez infiltrację wód opadowych. Całe piętro czwartorzędowe w obrębie
miasta Świętochłowice jest zdegradowane w wyniku drenującej działalności kopalń węgla
kamiennego i rud cynku i ołowiu i nie ma charakteru użytkowego poziomu wodonośnego.
Wody tego poziomu są podatne na oddziaływanie czynników zewnętrznych, w tym także
zanieczyszczenia docierające bezpośrednio z powierzchni.

Charakteryzują się dużym

zróżnicowaniem

uzależniona

jonowym.

Jakość

wód

tego

pietra

jest

od

głębokości

występowania. Należą do wód słodkich, akratopegów, słabo zasadowych, średniotwardych
i twardych.
Triasowe piętro wodonośne zlokalizowane jest w północno - wschodniej części miasta.
Zbudowane jest ze skał dolomityczno - wapniowych wapnia muszlowego i retu. Są to poziomy
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szczelinowo - porowe. Przedmiotowy poziom wodonośny jest odkryty lub częściowo przykryty
słabo przepuszczalnymi utworami czwartorzędu. Warstwę podścielającą i izolującą stanowi
seria ilasto - marglistych osadów dolnego triasu. Miąższość zawodnionych utworów
nie przekracza 40 m. Kierunek przepływu wód w tym kompleksie następuje od wychodni
w kierunku północnym, ku wyrobiskom górniczym nieczynnych kopalń rud cynku i ołowiu. Wody
tego piętra zaliczane są do GZWP nr 329 – Bytom.
Wody tego poziomu mają generalnie nietrwałą jakość, ze względu na brak izolacji i bardzo
wysoką antropopresje obszaru. Należą do wód słodkich, akratopegów i słabo zasadowych.
Karbońskie piętro wodonośne zbudowane jest z piaskowców górnośląskiej serii
piaskowej. Tworzą one odrębne poziomy wodonośne pozostające w więzi hydraulicznej
w obszarach

sedymentacyjnych

wyklinowań

utworów

nieprzepuszczalnych,

w

strefach

uskokowych i w obszarach, gdzie prowadzone były roboty górnicze. Piaskowce karbońskie
w warunkach naturalnych są słabo przepuszczalne. Eksploatacja górnicza, a zwłaszcza drenaż
tego piętra spowodowały zmianę warunków hydrogeologicznych oraz obniżenie zwierciadła
wody. Natomiast w wyniku likwidacji kopalń aktualnie poziom wodonośny karbonu podnosi się.
Eksploatacja węgla kamiennego spowodowała sczerpanie zasobów statystycznych wód
podziemnych. Występujące w górotworze karbońskim wody pochodzą z infiltracji wód
opadowych migrujących przez osady czwartorzędu i spękany górotwór karboński. Piętro
to w obrębie miasta nie ma charakteru użytkowego poziomu wodonośnego.
Karbońskie

piętro

wodonośne

dotyczy

głównie

wód

kopalnianych.

Są

to

wody

zmineralizowane, bardzo twarde i zasolone.
Podsumowując można stwierdzić, że miasto Świętochłowice to obszar zdegradowanego
środowiska wód podziemnych. W związku z powyższym na analizowanym terenie brak jest
Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Około 5 km na południe od miasta znajduje
się GZWP Nr 331 – Dolina kopalna rzeki górna Kłodnica, natomiast 6 km na północ
zlokalizowany jest GZWP Nr 329 – Bytom. Na analizowanym obszarze nie wyznaczono także
głównych użytkowych poziomów wód podziemnych. Szczególnie zanieczyszczonym miejscem
zarówno pod względem zanieczyszczenia wód podziemnych jak i powierzchniowych
jest otoczenie stawu Kalina w południowej części miasta.
Dwa razy w roku wykonywane są badania wód podziemnych na terenie składowiska
odpadów Zakładów Chemicznych „Hajduki” przy stawie Kalina (14 piezometrów). Dokonując
oceny wód, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie
kryteriów i sposobu oceny wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896) na podstawie badań
wykonanych w lutym 2009 r. na analizowanym terenie można stwierdzić, że we wszystkich
punktach pod względem wskaźników takich jak: ogólny węgiel organiczny, fenole lotne
oraz węglowodory aromatyczne wody klasyfikują się do klasy V (wody złej jakości, w których
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wartości elementów fizykochemicznych potwierdzają znaczący wpływ działalności człowieka).
Ponadto do klasy V można zaliczyć także wody w 11 punktach dla przewodności elektrycznej
właściwej, 10 punktach dla wodorowęglanów, 9 punktach dla siarczanów, 7 punktach
dla odczynu, 4 dla magnezu, 2 dla wapnia oraz w 1 dla niklu. W tabeli nr 15 zestawiono wyniki
badań ww. parametrów wraz z wartościami granicznymi klasyfikującymi wody w poszczególnych
piezometrach do klasy V. Na podstawie wykonanych badań można stwierdzić, że parametry
te znacznie przekraczają wartości graniczne dla klasy V.

strona 67

Tabela 15 Wartości parametrów badanej wody podziemnej w klasie V
Parametr
Ogólny węgiel

Jednostka
mgC/l

Numer piezometru
P-3a

P-4b

P-4a

P-4c

P-6a

P-6b

P-7c

P-8a

P-9b

P-9a

P-10b

P-10a

P-8c

P-7a

2445

175

177

7040

518

307

12060

5530

3780

2150

5310

5300

647

7090

1200

550

1330

1690

14

3700

1,77

12,58

7,17

11,18

0,11

52,65

17,85

4,08

14,52

12,21

3,19

22,4

-

2586

1952

2257

1696

4453

2300

534

1702

2390

-

2245

organiczny
Wartość graniczna

mgC/l

>20

w klasie V
Fenole lotne

mg/l

130

22

19

1640

2190

14

1700

1270

(indeks fenolowy)
Wartość graniczna

mg/l

>0,05

w klasie V
Węglowodory

mg/l

2,24

1,47

1,22

87,6

55,75

1,4

17,65

9,32

aromatyczne –
suma (BTX)
Wartość graniczna

mg/l

>0,1

w klasie V
Przewodność

mS/cm

4,9

-

-

21,4

28,7

-

26,1

18,36

elektryczna
właściwa
Wartość graniczna

mS/cm

>3

w klasie V
Wodorowęglany

mgHCO3/l

Wartość graniczna

mgHCO3/l

-

-

-

4697

3416

1586

4880

-

-

-

1520

2414

-

2300

w klasie V
Siarczany

854
>800

mgSO4/l
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2130

Parametr

Jednostka

Numer piezometru
P-3a

Wartość graniczna

P-4b

P-4a

P-4c

P-6a

P-6b

P-7c

mgSO4/l

P-8a

P-9b

P-9a

P-10b

P-10a

P-8c

P-7a

10,77

-

11,01

9,88

-

-

-

-

-

-

-

632

-

-

-

-

-

346

-

-

0,18

-

-

-

>500

w klasie V
Odczyn

pH

Wartość graniczna

pH

11,47

-

-

10,94

-

-

9,12

10,38
<6,5 lub >9,5

w klasie IV-V
Magnez

mgMg/l

Wartość graniczna

mgMg/l

-

-

-

-

600

337

513

>150

w klasie V
Wapń

mgCa/l

Wartość graniczna

mgCa/l

-

-

-

-

461

-

-

>300

w klasie V
Nikiel

mgNi/l

Wartość graniczna

mgNi/l

-

-

-

-

-

-

-

>0,1

w klasie V

Źródło: Sprawozdanie z badań Nr 0205/SL/09 oraz Nr 0204/SL/09
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Pozostałe badane parametry takie jak: chlorki, arsen, chrom, cynk, ołów, rtęć oraz przewodność
elektryczna właściwa, siarczany, wapń, magnez, wodorowęglany, nikiel w pozostałych punktach
występują najczęściej w klasie I-III.
Monitoring wód podziemnych na terenie miasta prowadzony jest również na terenie
nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Żelaznej (4 piezometry). Wyniki badań
prowadzonych w lutym 2009 r. (próby pobrano z 2 piezometrów) wraz z oceną jakości wody
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów
i sposobu oceny stanu wód podziemnych) przedstawiono w tabeli nr 16.
Tabela 16 Wyniki monitoringu wód podziemnych przy ul. Żelaznej wraz z oceną jakości
wody
Parametr

Jednostka

P-3

P-4

Wynik

Klasa jakości wód

Wynik

Klasa jakości wód

pH

7,36

I

6,9

I

μS/cm

2620

IV

1910

II

mgNH4/l

0,18

I

0,15

I

mgC/l

13,6

IV

11,3

IV

μg/l

<0,002**

I

<0,002**

I

Siarczany

mgSO4/l

960

V

620

V

Chrom

mgCr /l

<0,010**

I

<0,010**

I

Cynk

mgZn/l

0,03

I

0,16

II

Kadm

mgCd/l

0,0053

IV

<0,002**

II

Miedź

mgCu/l

0,012

II

<0,005**

I

Ołów

mgPb/l

0,025

II

<0,020**

II

Rtęć

mgHg/l

<0,0010**

I

<0,001**

I

Żelazo ogólne

mgFe/l

<0,050**

I

<0,050**

I

Bor

mgB/l

<0,050**

I

<0,050**

I

Odczyn
Przewodność
elektryczna
właściwa
Amoniak
Ogólny węgiel
organiczny
Wielopierścienio
we węglowodory
aromatyczne
(WWA-suma)
+6

+6

Źródło: Sprawozdanie 0210/SL/2009
Na podstawie analizy wykonanych badań można stwierdzić, że tylko dla siarczanów
wody w obu piezometrach klasyfikowane są do klasy V. Wartości pozostałych wskaźników
mieszczą się w granicach dopuszczalnych dla klasy I-IV, w tym dla I klasy: odczyn, amoniak,
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, rtęć, żelazo ogólne, bor oraz cynk w piezometrze
P-3 i miedź w P-4.
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4.1.1.3 Zaopatrzenie w wodę
Miasta Świętochłowice zaopatrywane jest w wodę z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągowego (GPW) w Katowicach.
Sieć

wodociągowa

na

terenie

miasta

administrowana

jest

przez

Chorzowsko-

Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (ChŚPWiK) w Chorzowie.
Łączna długość sieci wodociągowej na terenie miasta na koniec 2008 r. wynosiła 67,9 km.
W poprzednim POŚ długość ta wynosiła 67 km. W związku z powyższym można stwierdzić,
że długość sieci zwiększyła się o około 0,9 km. Ilość przyłączy wynosi 2 262 sztuk (27,9 km)
i zwiększyła się o 81 sztuk (poprzedni POŚ 2 181 sztuk).
Sieć wodociągowa wraz z przyłączami na terenie miasta Świętochłowice wykonana jest
z materiałów takich jak:
•

stal – 40%,

•

PE – 30%,

•

żeliwo szare – 25%,

•

inne (np. PCW) – 5%.

Sieć powstała w latach 1900 – 2009, przy czym około 40% sieci wybudowano przed 1950 r.
Stanowi jeden system połączony w pierścienie zasilane z wodociągów magistralnych poprzez
studnie magistralne. Każda ze studni magistralnych zasila określony rejon miasta. Stan
techniczny sieci jest niezadowalający, ponadto do złego stanu sieci w dużej mierze przyczyniają
się szkody górnicze. W 2008 r. zanotowano 106 awarii sieci. Straty wody wyniosły 327 823 m3,
co stanowiło 13,5% w odniesieniu do ilości wody tłoczonej do sieci. W związku z powyższym
konieczna jest wymiana najbardziej awaryjnych odcinków sieci.
W 2008 r. do sieci wodociągowej podłączonych było 53 413 mieszkańców co stanowi około
98% oraz 138 podmiotów gospodarczych. Zgodnie z kształtowaniem polityki przestrzennej
miasta Świętochłowice obszarami pozbawionymi dostępu do sieci wodociągowej są:
•

północna i w znacznie mniejszym stopniu południowa część dzielnicy Lipiny,

•

rejon ul. Bytomskiej w dzielnicy Chropaczów,

•

rejon ul. Uroczysko w dzielnicy Piaśniki,

•

zachodnia oraz południowa część dzielnicy Centrum,

•

centralna oraz południowo-zachodnia część dzielnicy Zgoda.

Mapkę orientacyjną układu sieci wodociągowej przedstawiono na rysunku nr 9.
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Ilustracja 9: Lokalizacja sieci wodociągowe

Źródło: ChŚPWiK
Strukturę zużycia wody przedstawiono w tabeli nr 17.
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Tabela 17 Struktura zużycia wody w latach 2007 - 2008
2007 r.

2008 r.

Zakup wody z GPW [m3/rok]

2402564

2418759

Zużycie wody ogółem [m /rok]

2402564

2418759

1829013

1969999

1585822

1711537

przemysł

94603

97748

handel

23555

25400

Inne cele ogrody działkowe, kościoły,

125033

135314

-Zużycie własne

120129

120937

-Straty wody w sieci

453422

327823

3

3

-Sprzedaż wody ogółem [m /rok]
w tym:
gospodarstwa domowe

budowy, szkoły, przedszkola, szpitale

Źródło: Dane CHŚPWiK
Największymi odbiorcami wody na terenie miasta są:
•

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – 593 715,7 m3 wody w 2008 r.,

•

Spółdzielnia Mieszkaniowa Świętochłowice – 683 082,6 m3 wody w 2008 r.
W

porównaniu

do

poprzedniego

POŚ

zauważyć

można

spadek

zużycia

wody

w gospodarstwach domowych o około 15% ponieważ wynosiło ono 2004945 m /rok a obecnie
3

1711537 m3/rok oraz wzrost zużycia wody przez podmioty usługowo-produkcyjne o około 3%
gdyż poprzednio wynosiło ono 119720 m3/rok a obecnie 123148 m3/rok. Zmniejszaniu uległy
straty wody z 15 - 19% do 13,5%.
4.1.1.4 Gospodarka ściekowa
Sieć kanalizacyjna na terenie miasta Świętochłowice administrowana jest przez ChŚPWiK
w Chorzowie.
W 2008 r. długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 84,4 km i w porównani do informacji
zamieszczonych w poprzednim POŚ, kiedy wynosiła 69,5 km zwiększyła się o 14,9 km. Ilość
przyłączy wynosi 2 168 sztuk (27,9 km).
Sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami na terenie miasta wykonana jest z następujących
materiałów:
•

PCW – 35%,

•

beton – 30%,

•

kamionka – 30%,

•

kanały murowane – 5%.

Sieć powstała w latach 1900 – 2009, przy czym około 50% sieci wybudowano przed 1950 r.
Stan techniczny istniejącej sieci jest zły i wymaga kompleksowej modernizacji.
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W 2008 r. do sieci kanalizacyjnej podłączonych było 50 742 mieszkańców co stanowiło
około 93% oraz 130 podmiotów usługowo - produkcyjnych. Zgodnie z kształtowaniem polityki
przestrzennej miasta Świętochłowice obszarami pozbawionymi dostępu do sieci kanalizacyjnej
są:
•

północna i w znacznie mniejszym stopniu południowa część dzielnicy Lipiny,

•

rejon ul. Bytomskiej w dzielnicy Chropaczów,

•

rejon ul. Uroczysko w dzielnicy Piaśniki,

•

zachodnia oraz południowa część dzielnicy Centrum,

•

centralna oraz południowo-zachodnia część dzielnicy Zgoda.

Mapkę orientacyjną układu sieci kanalizacyjnej przedstawiono na rysunku nr 10.
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Ilustracja 10: Lokalizacja sieci kanalizacyjnej

Źródło: ChŚPWiK
W częściach nieskanalizowanych budowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków
oraz zbiorniki bezodpływowe tzw. szamba. Według danych Chorzowska – Świętochłowickiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 2008 r. na terenie miasta
Świętochłowice zarejestrowanych było około 122 przydomowych oczyszczalni ścieków (osadniki
przepływowe) oraz około 12 przydomowych zbiorników bezodpływowych. Do przyjmowania
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nieczystości ciekłych służy stacja zlewna zlokalizowana na oczyszczalni ścieków Klimzowiec.
ChŚPWiK Sp. z o. o. dysponuje własnym sprzętem asenizacyjnym.
Na terenie miasta Świętochłowice brak jest oczyszczalni ścieków. Ścieki odprowadzane są
do Oczyszczalni Ścieków „Klimzowiec”, ul. Gałeczki, 41 - 500 Chorzów. Oczyszczalnia
ta zlokalizowana jest na terenie miasta Chorzowa (część mechaniczna) i częściowo miasta
Katowice (część biologiczna). Do oczyszczalni odprowadzane są ścieki z Chorzowa,
Świętochłowic oraz części miasta Katowice. Oczyszczalnia ta zaprojektowana została
do oczyszczania wód Rawy stanowiącej główny ogólnospławny kolektor ścieków dla miast
Świętochłowic i Chorzowa. Obecnie oczyszczalnia jest przeciążona i posiada przestarzałą
technologię oczyszczania co powoduje, że znacznie odbiega od obowiązujących standardów
dla tej wielkości obiektu. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie działań
modernizacyjnych zgodnie z zadaniem nr 1b pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków
Klimzowiec i gospodarka osadem ściekowym – roboty budowlane”.
4.1.1.5 Ochrona przed powodzią i suszą
Na terenie miasta Świętochłowice znajdują się początkowe odcinki cieków wodnych
co ogranicza możliwość wystąpienia fali powodziowej. Z kolei istniejące liczne zbiorniki wodne
sprzyjają retencji wód opadowych przyczyniając się do zmniejszenia zagrożenia związanego
z gwałtownymi deszczami.
Lokalne podtopienia mogą nastąpić w okresach nawalnych deszczy, ograniczona
przepustowość kanalizacji powoduje występowanie tzw. cofki, w tym również z kolektora Rawa.
4.1.1.6 Źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych
Występujące

na

terenie

miasta

Świętochłowice

punktowe

i

obszarowe

źródła

zanieczyszczeń stanowią przede wszystkim:
•

ścieki socjalno - bytowe z zabudowy mieszkaniowej oraz zakładów usługowo produkcyjnych,

•

ścieki przemysłowe,

•

składowiska odpadów,

•

ścieki deszczowe spływające z dróg, placów i stacji paliw.
Miasto wyposażone jest w system kanalizacji oparty głównie o sieć ogólnospławną, która

odprowadza ścieki sanitarne i deszczowe wprost do rzeki Rawy – zamienionej w kolektor
ściekowy. Część kanałów odprowadza ścieki do przepompowni w Chropaczowie i stamtąd
do oczyszczalni „Klimzowiec”. Na terenie Świętochłowic niewielka część budynków nie jest
podłączona do kanalizacji, ścieki z tych budynków odprowadzane są do przydomowych
oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych tzw. szamb. Ścieki z nieszczelnych
szamb oraz odprowadzane bezpośrednio do wód powierzchniowych są źródłem zanieczyszczeń
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wyrażonych

jako

BZT5,

ChZT,

azot

amonowy,

fosforany

oraz

zanieczyszczenia

bakteriologiczne. Natomiast ścieki deszczowe z dróg, placów i stacji paliw są źródłem
zanieczyszczenia głównie substancjami ropopochodnymi.
Zagrożenie dla wód podziemnych stanowią także m. in. odpady komunalne, zdeponowane
bez wykonania jakichkolwiek zabezpieczeń na składowisku odpadów komunalnych przy
ul. Żelaznej. Teren na którym zlokalizowane jest składowisko to wyrobisko powstałe
po eksploatacji gliny, na którym składowano odpady hutnicze. Po ich wydobyciu rozpoczęto
składowanie odpadów komunalnych. Odcieki z przedmiotowego składowiska mogą mieć wpływ
głównie na wody gruntowe. Ponadto na terenie miasta znajdują się liczne nasypy, poprzez które
infiltrująca woda może zanieczyszczać czwartorzędowe wody podziemne.
Degradacja środowiska oraz powstanie szeregu składowisk odpadów związane było
na terenie miasta głównie z działalnością zakładów takich jak: Huta Florian, Zakładów
Metalurgicznych Silesia S. A. oraz Zakładów Chemicznych „Hajduki” S. A. Tereny
te sukcesywnie są rekultywowane jednakże ilość

zdeponowanych odpadów długo jeszcze

będzie stanowić zagrożenie dla jakości wód podziemnych a także powierzchniowych.
Przykładem jest wyżej opisana hałda Zakładów Chemicznych „Hajduki” S. A., która oddziałuje
na stan wód stawu Kalina a także wody podziemne.
Na obszarze miasta Świętochłowice występuje bardzo wysoki stopień zagrożenia
zanieczyszczenia wód podziemnych, ponieważ brak jest izolacji od powierzchni a także istnieją
liczne źródła mogące powodować zanieczyszczenie.
4.1.1.7 Wpływ eksploatacji górniczej oraz składowisk odpadów
Główne zagrożenia dla wód podziemnych na terenie miasta Świętochłowice wynika
z działalności kopalń węgla kamiennego oraz zagospodarowania terenu. Wpływ eksploatacji
górniczej na jakość wód podziemnych a także powierzchniowych przejawia się przez osiadanie
terenu, powodując zaburzenia w naturalnym spływie wód powierzchniowych oraz uszkodzenia
sieci

wodociągowej

i

kanalizacyjnej.

Obszar

miasta

charakteryzuje

się

znacznym

przekształceniem i degradacją, co związane jest z prowadzoną działalności górniczą
i przemysłową a także jego zurbanizowaniem. Przejawem degradacji są liczne zwałowiska
surowców energetycznych i hutniczych, składowiska surowców przemysłowych, składowiska
odpadów oraz składowiska paliw.

4.1.2 Stan docelowy i identyfikacja potrzeb uwzględniające dostosowanie
do wymagań Unii Europejskiej
4.1.2.1 Regulacje prawa wspólnotowego
Przyjęte wspólne dla Unii Europejskiej regulacje prawa w zakresie gospodarki wodnościekowej zawarte są m. in. w następujących dyrektywach:
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•

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka
powodziowego i zarządzania nimi (Dz.U.UE.L.07.288.27),

•

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/113/WE w sprawie wymagań jakości
wód, w których żyją skorupiaki (Dz.U.UE.L.06.376.14 z późn. zm.),

•

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/118/WE w sprawie ochrony wód
podziemnych

przed

zanieczyszczeniem

i

pogorszeniem

ich

stanu

(Dz.U.UE.L.06.372.19),
•

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/44/WE w sprawie jakości wód
słodkich

wymagających

ochrony

lub

poprawy

w

celu

zachowania

życia

ryb

(Dz.U.UE.L.06.264.20 z późn. zm.),
•

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/11/WE w sprawie zanieczyszczenia
spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne doprowadzane do środowiska
wodnego wspólnoty (Dz.U.UE.L.06.64.52),

•

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/7/WE dotycząca zarządzania jakością
wody w kąpieliskach i uchylająca dyrektywę 76/160/EWG (Dz.U.UE.L.06.64.37 z późn.
zm),

•

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE ustanawiająca ramy
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U.UE.L.00.327.1 z późn. zm.),

•

Dyrektywa Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U.UE.L.98.330.32 z późn. zm.),

•

Decyzja Komisji 93/481/EWG dotycząca formatu prezentacji narodowych programów
zgodnie z art.17 Dyrektywy Rady 91/271/EWG (Dz.U.UE.L.93.226.23),

•

Dyrektywa Rady 91/676/EWG dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami
powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz.U.UE.L.91.375.1 z późn.
zm.),

•

Dyrektywa

Rady

91/271/EWG

dotycząca

oczyszczania

ścieków

komunalnych

(Dz.U.UE.L.91.135.40 z późn. zm.),
•

Dyrektywa Rady 86/280/EWG w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków
i wskaźników

jakości

wód

w

odniesieniu

do

zrzutów

niektórych

substancji

niebezpiecznych zawartych w wykazie I załącznika do dyrektywy 76/464/EWG
(Dz.U.UE.L.86.181.16 z późn. zm.),
•

Dyrektywa Rady 84/491/EWG w sprawie dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników
jakości wód w odniesieniu do zrzutów heksachlorocycloheksanu (Dz.U.UE.L.84.274.11
z późn. zm.),

•

Dyrektywa Rady 84/156/EWG w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków
i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów rtęci z sektorów innych niż przemysł
elektrolizy chlorków metali alkalicznych (Dz.U.UE.L.84.74.49 z późn. zm.),
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•

Dyrektywa Rady 83/513/EWG w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków
i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów kadmu (Dz.U.UE.L.83.291.1 z późn.
zm.),

•

Dyrektywa Rady 82/176/EWG w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków
i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów rtęci z przemysłu elektrolizy chlorków
metali alkalicznych (Dz.U.UE.L.82.81.29 z późn. zm.),

•

Dyrektywa

Rady

zanieczyszczeniem

80/68/EWG

w

spowodowanym

sprawie

ochrony

wód

podziemnych

przez

niektóre

substancje

przed

niebezpieczne

(Dz.U.UE.L.80.20.43 z późn. zm.),
•

Dyrektywa

Rady

76/160/EWG

dotycząca

jakości

wody

w

kąpieliskach

(Dz.U.UE.L.76.31.1).
Pozostałe obszary związane z gospodarką wodno-ściekową nie ujęte w powyższych
dyrektywach, państwa członkowskie normują na poziomie krajowym.
4.1.2.2 Aktualny stan prawa polskiego
Poniżej podane zostały ustawy wraz z ważniejszymi rozporządzeniami dotyczącymi tego
zagadnienia:
•

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r.
Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2839),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. r. w sprawie wzorów
wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz
o wysokości należnych opłat (Dz. U. Nr 97, poz. 816),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów
przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat
za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 169, poz. 1217),

•

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć

mogących

znacząco oddziaływać

na środowisko

oraz

szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573),
•

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości
jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków do wód
lub do ziemi (Dz. U. Nr 260, poz. 2177),
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•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań
w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez
zarządzającego

drogą,

linią

kolejową,

linią

tramwajową,

lotniskiem,

portem

(Dz. U. Nr192, poz. 1392),
•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody
(Dz. U. Nr 206, poz. 1291),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie określenia
wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 120, poz. 827),

•

Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 239, poz.
2019 z późn. zm.),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód
powierzchniowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1018),

•

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego
zakresu

opracowania

planów

gospodarowania

wodami

na

obszarze

dorzeczy

(Dz. U. Nr 106, poz. 882),
•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie formy i sposobu
prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
(Dz. U. Nr 81, poz. 685),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów
i sposobu oceny wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach
przemysłowych

do

urządzeń

kanalizacyjnych

wymaga

uzyskania

pozwolenia

wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988 z późn. zm.),
•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie wykazu
substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. Nr 233, poz. 1987),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283, poz. 2841 z późn. zm.),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie prowadzenia
ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów (Dz. U. Nr 7,
poz. 55),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
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szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających
na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 4, poz. 44),
•

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic
obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań,
jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. 2002 Nr 204, poz. 1728),

•

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań,
jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. Nr 183, poz. 1530),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań,
jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb
w warunkach naturalnych (Dz. U. Nr 176, poz. 1455),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984
z póżn. zm.),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów
wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych
(Dz. U. Nr 241, poz. 2093),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych
mas

substancji,

które

mogą

być

odprowadzane

w

ściekach

przemysłowych

(Dz. U. Nr 180, poz. 1867),
•

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 123, poz. 858),

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70),

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886),

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964),

•

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417),

•

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst
jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 44, poz. 287),

•

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska,
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ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z póżn.
zm.),
•

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 39,
poz. 251),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu,
sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220,
poz. 1858),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych
wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny
odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów. (Dz. Nr 61, poz. 549 z póżn. zm.),

•

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008),

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie
warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188,
poz. 1576),

•

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156,
poz. 1118),

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75,
poz. 690 z późn. zm.),

•

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033),

•

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie
szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu
ich stosowania (Dz. U. Nr 8, poz. 479).

4.1.2.3 Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska miasta Świętochłowice
w zakresie gospodarki wodno - ściekowej wraz ze stanem docelowym
Zaopatrzenie w wodę
Sieć wodociągowa jest rozbudowana w stopniu wystarczającym. Docelowo przewidzieć
należy jedynie nieznaczny wzrost długości sieci związany z wyposażeniem nowych terenów pod
budownictwo mieszkaniowe oraz tereny komercyjne. W 2010 r. należy wykonać 0,5 km sieci
wodociągowej. W kolejnych latach przyrost sieci powinien kształtować się na podobnym
poziomie.
Znaczna część sieci znajduje się w złym stanie technicznym, dotyczy to zwłaszcza
odcinków rurociągów stalowych ulegających korozji. Docelowo założyć należy wymianę
lub renowację wszystkich odcinków wodociągów z rur stalowych i żeliwnych, tj. około 40 km.
W pierwszej kolejności założyć należy wymianę odcinków znajdujących się w najgorszym stanie
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technicznym (najbardziej awaryjnych). W 2010 r. planowana jest modernizacja 1,2 km sieci
wodociągowej. W kolejnych latach planuje się modernizować ok. 0,5 km sieci rocznie.
Ważne jest także aby montować nowe wodomierze oraz sprawdzać i ponownie legalizować
już działające. W najbliższych latach wymienić należy około 2 112 wodomierzy.
Zmniejszenie strat i zużycia wody przyczynia się do zachowania cennych zasobów wody
pitnej, w tym celu prowadzić należy działania uświadamiające mieszkańców o tej konieczności
poprzez np. akcje w szkołach, kampanie reklamowe itp. Istotnym czynnikiem ograniczającym
zużycie wody może być również zakładanie oszczędnościowych zaworów zabezpieczających
w budynkach użyteczności publicznej.
Gospodarka ściekowa
Miasto prawie w całości wyposażona jest w sieć kanalizacyjną. W celu uzupełniającej
rozbudowy tej kanalizacji wykonać należy dodatkowo w 2010 r. 1,1 km sieci, w 2011 r. ok.
0,7 km. Natomiast w kolejnych latach przyrost sieci powinien kształtować się na poziomie ok.
0,5 km.
Niektóre odcinki sieci kanalizacyjnej znajdują się w złym stanie technicznym dlatego
wymianie przewiduje się poddać w 2010 r. ok. 1,4 km, w 2011 r. ok. 2,3 km. W kolejnych latach
modernizacji powinno dolegać ok. 1,0 km sieci rocznie.
Zakłada się również wymianę oraz wykonanie na nowych odcinkach przekrycia rzeki Rawy
– zamieniając ją na kolektor ogólnospławny o przekroju zamkniętym. Ma to na celu poprawę
warunków hydraulicznych kolektora,

przeciwdziałając

występującym

cofkom,

ograniczy

to również nieprzyjemny zapach. Planowane są również prace przy wymianie i wykonaniu
przekrycia Czarnego Rowu.
W zakresie kanalizacji deszczowej brak jest rozpoznanego zakresu niezbędnych inwestycji.
Przy

odprowadzaniu

ścieków

deszczowych

z

terenów

zanieczyszczonych

(stacje

benzynowe, parkingi, centrum miasta, drogi wojewódzkie i krajowe itp.) należy przewidywać
wykonanie podczyszczalni wód deszczowych w celu usunięcia zawiesiny (do wartości 100 mg/l)
i substancji ropopochodnych (do wartości 15 mg/l).
Wody podziemne, powierzchniowe i ochrona przed powodzią i suszą
Z analizy zagrożenia powodziowego wynika, że jest ono znikome.
W ramach działań związanych z poprawą jakości wód podziemnych i powierzchniowych
należy podejmować działania prowadzące do odprowadzania do wód lub do ziemi ścieków
oczyszczonych a także prowadzić rekultywację terenów zanieczyszczonych.
Dla najbardziej zanieczyszczonych wód powierzchniowych na terenie miasta należy m. in.
staw Kalina w związku z powyższym w kolejnych latach należy kontynuować już podjęte
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działania w zakresie jego rewitalizacji.

4.1.3 Cele i kierunki działań
Cele przyjęte w „Polityce Ekologicznej Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą
do roku 2016”:
•

racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki
sposób, aby uchronić gospodarkę narodowa od deficytów wody i zabezpieczyć przed
skutkami powodzi oraz zwiększenia samofinansowania gospodarki wodnej;

•

do końca 2015 r. Polska powinna zapewnić 75% redukcję całkowitego ładunku azotu
i fosforu w ściekach komunalnych kończąc krajowy program budowy oczyszczalni
ścieków i sieci kanalizacyjnych dla wszystkich aglomeracji powyżej 2000 RLM;

•

naczelnym celem w zakresie ochrony zasobów wodnych jest utrzymanie lub osiągnięcie
dobrego stanu wszystkich wód, w tym również zachowania i przywrócenia ciągłości
ekologicznej cieków (cel powinien być osiągnięty do końca 2015 r.).

Cel przyjęty w „Strategii rozwoju województwa śląskiego na lata 2000 – 2020” brzmi utworzenie
systemu kształtowania i wykorzystania zasobów wodnych. W ramach tego celu określono
kierunek działania: Poprawa jakości środowiska naturalnego i kulturowego oraz zwiększenie
atrakcyjności przestrzeni.
Cel długoterminowy do 2015 r. przyjęty w „Programie ochrony środowiska województwa
śląskiego:
•

przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód
podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania.

4.1.3.1 Cel średniookresowy do 2017 r.
Celem średniookresowym programu do roku 2017 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
jest

„Przywrócenie

czystości

wód

powierzchniowych,

ochrona

zasobów

wód

podziemnych oraz zapewnienie mieszkańcom wody o wysokiej jakości.”
Cel ten jest zgodny z ww. celami określonymi w dokumentach nadrzędnych.
4.1.3.2 Kierunki działań w latach 2010 - 2013
Kierunki działań:
•

Rewitalizacja stawu Kalina.

•

Edukacja

oraz

propagowanie

postaw

do oszczędzania wody.
•

Montaż wodomierzy.

•

Renowacja lub wymiana sieci wodociągowej.

•

Renowacja lub wymiana sieci kanalizacyjnej.
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i

zachowań

motywujących

ludność

•

Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej.

•

Budowa oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej.

•

Przykrycie koryta Rawy i otwartych kanałów ściekowych.

•

Prowadzenie badań wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów Z. Ch. „Hajduki”
oraz nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Żelaznej.

4.1.3.3 Matryca logiczna
Tabela 18 Matryca logiczna realizacji programu w zakresie ochrony wód
Cele

Logika interwencji

Rezultaty

Obiektywne

Źródła i sposoby

sprawdzalne

weryfikacji

Założenia

wyznaczniki
osiągnięcia
Cel

Przywrócenie czystości

Poprawa stanu

Wojewódzki Inspektor

czystości wód

Ochrony Środowiska

ochrona zasobów wód

powierzchniowych

Główny Urząd

podziemnych oraz

oraz podziemnych.

Statystyczny

średniookresowy wód powierzchniowych,

zapewnienie mieszkańcom Zapewnienie
wody o wysokiej jakości.

CHŚPWiK

mieszkańcom
potrzebnych ilości
wody o odpowiedniej
jakości.

Kierunki działań

Zmniejszenie strat wody w Długość sieci

Wojewódzki Inspektor Pozyskanie środków

sieci wodociągowej.

kanalizacyjnej i

Ochrony Środowiska

Poprawa jakości wody

wodociągowej.

Główny Urząd

dostarczanej

Stan techniczny sieci

Statystyczny

mieszkańcom.

wodociągowej i

CHŚPWiK

Poprawa jakości wód

kanalizacyjnej.

powierzchniowych oraz

Ilość

ochrona czystości wód

odprowadzanych

podziemnych

ścieków komunalnych

oraz inwestorów

i przemysłowych
wymagających
oczyszczenia.
Stopień redukcji
zanieczyszczeń w
ściekach.
Oczekiwane

Poprawa warunków życia

Poprawa stanu wód

Wojewódzki Inspektor Ogólna poprawa

rezultaty

mieszkańców.

powierzchniowych i

Ochrony Środowiska

Zwiększenie atrakcyjności

podziemnych.

stanu jakości
środowiska
przyrodniczego.

miasta.
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4.1.3.4 Harmonogram realizacji programu
Tabela 19 Harmonogram realizacji programu w zakresie ochrony wód
Lp.

Nazwa zadania

Termin realizacji

Jednostka

Planowany efekt

Koszty

odpowiedzialna

ekologiczny

[tys. PLN]

Źródła finansowania

Zadania własne
1

Rewitalizacja stawu Kalina

2010

UM Świętochłowice Ochrona czystości wód

563

Środki własne

b. d.

Środki własne

powierzchniowych

ChŚPWiK

i podziemnych
2

Rozbudowa sieci wodociągowej, w tym:

2010 – 2013

UM Świętochłowice Ochrona czystości wód
powierzchniowych

ChŚPWiK

Fundusze ochrony

i podziemnych
2.1

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul.

2010

Uroczysko
3

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, w tym:

UM Świętochłowice

Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul.

Środki własne ChŚPWiK

b. d.

Środki własne

ChŚPWiK
2010 – 2013

UM Świętochłowice Ochrona czystości wód
ChŚPWiK

3.1

Środowiska
250

2010

Uroczysko kanalizacja deszczowa – 250,0

powierzchniowych

Fundusze ochrony

i podziemnych

Środowiska

UM Świętochłowice

700

Środki własne ChŚPWiK

250

Środki własne ChŚPWiK

b. d.

Środki własne

ChŚPWiK

mb, kanalizacja sanitarna 160,0 mb
3.2

Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. W.

2010

Polskiego 30-46 kanalizacja ogólnospławna
4

Przekrycie rzeki Rawy

UM Świętochłowice
ChŚPWiK

2010

UM Świętochłowice Ochrona czystości wód
powierzchniowych
i podziemnych
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Fundusz Spójności

Lp.
5

Nazwa zadania
Renowacja lub wymiana sieci

Termin realizacji
2010 – 2013

wodociągowej, w tym:
5.1

Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Matki
Wymiana sieci wodociągowej – osiedle

2010

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Lipowej

Koszty

odpowiedzialna

ekologiczny

[tys. PLN]

UM Świętochłowice Zmniejszenie zużycia wody

b. d.

Źródła finansowania
Środki własne

i poprawa jakości.

Fundusze ochrony

Ochrona czystości wód

Środowiska

UM Świętochłowice powierzchniowych

500

Środki własne ChŚPWiK

300

Środki własne ChŚPWiK

150

Środki własne ChŚPWiK

60

Środki własne ChŚPWiK

b. d.

Środki własne

i podziemnych

ChŚPWiK
2010

Licealna
5.3

Planowany efekt

ChŚPWiK

Polki
5.2

Jednostka

UM Świętochłowice
ChŚPWiK

2010

UM Świętochłowice
ChŚPWiK

5.4

Wymiana sieci wodociągowej w rejonie

2010

ul. Imieli 14
6

Renowacja lub wymiana sieci

ChŚPWiK
2010 – 2013

kanalizacyjnej, w tym:
6.1

Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Matki

UM Świętochłowice
UM Świętochłowice Ochrona czystości wód
ChŚPWiK

powierzchniowych

Fundusze ochrony

i podziemnych

Środowiska

2010

1225

Środki własne ChŚPWiK

2010

800

Środki własne ChŚPWiK

2010

400

Środki własne ChŚPWiK

Polki – sieć kanalizacyjna wraz z
przyłączami dług. Około 600 m
6.2

Uporządkowanie kanalizacji w rejonie
ul. Morcinka i stawu DURKA – kanalizacja
dług. Około 530 m, przepompownia
ścieków, rurociąg tłoczny dług. Około 200 m

6.3

Wymiana sieci kanalizacyjnej w ul. Hajduki
– kanalizacja ogólnospławna 230,0 mb
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Lp.
6.4

Nazwa zadania
Rozpoczęcie zadania „Uporządkowanie

Termin realizacji

Jednostka

Planowany efekt

Koszty

odpowiedzialna

ekologiczny

[tys. PLN]

2011

Źródła finansowania

2500

Środki własne ChŚPWiK

8

Środki własne

kanalizacji na terenie byłych Zakładów
Zgoda” - kanalizacja ogólnospławna dług.
600 mb
7

Badanie wód podziemnych w rejonie

2010 - 2013

UM Świętochłowice Identyfikacja stanu wód

składowiska odpadów Z. Ch. „Hajduki” -

podziemnych

Fundusze ochrony

staw Kalina oraz nieczynnego składowiska

Środowiska

odpadów komunalnych przy ul. Żelaznej
8

Wymiana wodomierzy, w tym:

2010 – 2013 z

ChŚPWiK

Zmniejszenie zużycia wody

Z uwagi na

perspektywą

zmniejszające się

do 2017

ceny oraz

8.1

Wymiana 290 wodomierzy

2010

prowadzoną akcję

8.2

Wymiana 514 wodomierzy

2011

kontroli i wymiany

8.3

Wymiana 534 wodomierzy

2012

wodomierzy na

8.4

Wymiana 774 wodomierzy

2013

mniejsze trudno

8.5

Wymiana 415 wodomierzy

2014

zaplanować koszty

Środki własne ChŚPWiK

tych wymian
Zadania koordynowane
1

Renowacja lub wymiana sieci magistralnej

2010 – 2013

Górnośląskie

Zmniejszenie zużycia wody

z perspektywą

Przedsiębiorstwo

i poprawa jakości

do 2017

Wodociągów

b. d.

Środki własne
Fundusze ochrony
Środowiska

i Kanalizacji
2

Rozpoznanie problemu oczyszczania wód

2010 – 2013

Przedsiębiorcy

Ochrona czystości wód
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b. d.

Środki własne

Lp.

Nazwa zadania

Termin realizacji

Jednostka

Planowany efekt

Koszty

odpowiedzialna

ekologiczny

[tys. PLN]

Źródła finansowania

deszczowych wraz z budową

z perspektywą

powierzchniowych

Fundusze ochrony

podczyszczalni

do 2017

i podziemnych

Środowiska
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4.2 Jakość powietrza
4.2.1 Charakterystyka i ocena stanu aktualnego
Zgodnie z definicją przedstawioną w ustawie Prawo ochrony środowiska art. 85 ochrona
powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez:
•

utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów
lub co najmniej na tych poziomach,

•

zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych,
gdy nie są one dotrzymane,

•

zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów
docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach.
Szczególne znaczenie konieczności ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami wynika

z faktu, że zanieczyszczenia powietrza oddziałują bezpośrednio na zdrowie człowieka,
organizmy

żywe,

roślinność,

wody,

gleby,

a

także

zabytki

i

budowle.

Ponadto

są to zanieczyszczenia, które łatwo przenoszą się nawet na duże odległości, oddziałują
na zmiany klimatu i wywołują niekorzystne procesy w ochronnej warstwie ozonowej.
Istnieją dwie
substancjami

grupy zanieczyszczeń powietrza,

pyłowymi

i

zanieczyszczenia

należą do nich zanieczyszczenia

substancjami

gazowymi

pochodzenia

nieorganicznego i organicznego.
Podstawową masę zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery stanowią zanieczyszczenia
powstające w trakcie wszelkiego typu procesów spalania paliw, w tym:
•

w procesach energetycznego spalania węgla kamiennego i brunatnego, gazu ziemnego,
paliw płynnych,

•

przy pracy silników spalinowych pojazdów mechanicznych.

Do zanieczyszczeń energetycznych należą: dwutlenek węgla, tlenek węgla, dwutlenek siarki,
tlenki azotu, pyły oraz benzo(a)piren.
W trakcie prowadzenia różnego rodzaju procesów technologicznych do atmosfery mogą
być emitowane poza wyżej wymienionymi zanieczyszczeniami również zanieczyszczania
w postaci różnego rodzaju związków organicznych, a wśród nich silnie toksyczne węglowodory
aromatyczne.
Głównymi związkami wpływającymi na powstawanie efektu cieplarnianego są dwutlenek węgla
odpowiadający w około 55% za efekt cieplarniany oraz metan w 20%.
Metan stanowiący zanieczyszczenie powietrza, emitowany na powierzchni ziemi jest jednym
z głównych składników różnego typu biogazów.
Pozostałe wymienione związki mają działanie toksyczne na organizm ludzki, organizmy
zwierzęce i roślinne.
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Dwutlenek siarki i tlenki azotu niezależnie od szkodliwości związanej z bezpośrednim
oddziaływaniem na organizmy żywe są równocześnie źródłem kwaśnych deszczy.
Zanieczyszczeniami widocznymi, uciążliwymi i odczuwalnymi bezpośrednio są pyły w szerokim
spektrum frakcji.
Najbardziej toksycznymi związkami są węglowodory aromatyczne (WWA) posiadające
właściwości kancerogenne. Najsilniejsze działanie rakotwórcze wykazują WWA mające więcej
niż trzy pierścienie benzenowe w cząsteczce. Najbardziej znany wśród nich jest benzo(a)piren,
którego emisja związana jest również z procesem spalania węgla zwłaszcza w niskosprawnych
paleniskach indywidualnych.
Żadne z zanieczyszczeń nie występuje pojedynczo, niejednokrotnie ulegają one w powietrzu
dalszym przemianom. W działaniu na organizmy żywe obserwuje się występowanie zjawiska
synergizmu, tj. działania skojarzonego, wywołującego efekt większy niż ten, który powinien
wynikać z sumy efektów poszczególnych składników.
Na stopień oddziaływania mają również wpływ warunki klimatyczne takie jak: temperatura,
nasłonecznienie, wilgotność powietrza, prędkość wiatru.
Oprócz

szkodliwego

oddziaływania na środowisko

naturalne

i zdrowie

ludzi emisje

zanieczyszczeń powodują straty gospodarcze.
Wielkości dopuszczalnych poziomów stężeń niektórych substancji zanieczyszczających
w powietrzu określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r.
(Dz. U. nr 47 poz. 81). W rozporządzeniu określone są równocześnie dopuszczalne częstości
przekraczania poziomów stężeń dopuszczalnych oraz marginesy tolerancji. Wymagania
te dostosowane są do wymogów wg dyrektyw UE. Rozporządzenie to nie normuje poziomów
dopuszczalnych niektórych substancji w powietrzu na terenach parków narodowych.
Źródłami zanieczyszczeń powietrza są:
•

źródła energetyczne i przemysłowe,

•

niska emisja,

•

komunikacyjne źródła zanieczyszczeń,

•

emisja niezorganizowana,

•

emisja transgraniczna.
Wszystkie wymienione wyżej źródła zanieczyszczeń występują na terenie miasta

Świętochłowice.
4.2.1.1 Źródła energetyczne i przemysłowe
Miasto

Świętochłowice

jest

ośrodkiem

usługowo-przemysłowym

zlokalizowanym

w centralnej części GOP-u.
Na terenie miasta zlokalizowanych jest szereg podmiotów gospodarczych będących
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źródłem emisji do powietrza. W wyniku przekształceń restrukturyzacyjnych emisja z wielu źródeł
została zredukowana.
Huta Florian będąca niegdyś głównym źródłem emisji do powietrza obecnie jest oddziałem
spółki ArcelorMittal Poland S. A. - Zakład Świętochłowice natomiast emisja została
zredukowana w wyniku:
•

stopniowej likwidacji wydziałów surowcowych (w tym zatrzymania ostatniego pieca
martenowskiego),

•

działań inwestycyjnych w zakresie ochrony powietrza.

Obecnie źródłami emisji na terenie zakładu są:
•

instalacja do obróbki metali żelaznych poprzez nakładanie powłok metalurgicznych
(operacje technologiczne: proces obróbki chemicznej i elektrochemicznej taśmy stalowej
– wanna do mycia wstępnego czyszczenia elektrochemicznego oraz wanna płucząca;
obróbka cieplna taśmy stalowej – strefa podgrzewcza pieca, strefa grzewcza pieca
do nagrzewania taśmy oraz strefa wyżarzania taśmy; obróbka wykończająca blachy
po ocynkowaniu – suszarka pasywacji),

•

instalacja

do

powierzchniowej

obróbki

substancji,

przedmiotów

lub

produktów

z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych (operacje technologiczne: proces
obróbki chemicznej taśmy – wanna do wstępnego czyszczenia, odtłuszczania, wanna
płucząca, wanna do chromowania i pasywacji; nakładanie powłok organicznych – kabina
do nakładania powłok podkładowych i dekoracyjnych, piece suszarnicze, końcowa strefa
pieca suszarniczego),
•

nowa instalacja do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów
z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych (operacje technologiczne: nakładanie
i suszenie powłok organicznych – dwie kabiny do nakładania powłok organicznych oraz
piece suszarnicze).

Do opalania pieca wykorzystywany jest gaz ziemny.
W 2008 r. z zakładu wyemitowano łącznie 168,544 Mg zanieczyszczeń, w tym:
•

pyły ze spalania paliw – 0,374 Mg/rok,

•

SO2 – 0,066 Mg/rok,

•

NO – 47,254 Mg/rok,

•

CO – 119,436 Mg/rok,

•

WWA – 1,414 Mg/rok,

•

LZO – 6,193 Mg/rok.

Zakład działa na podstawie pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Wojewodę Śląskiego
nr ŚR-II-6618/14/06/9/07 z dnia 20 kwietnia 2007 r. Decyzja ważna jest do 20 kwietnia 2017 r.
Zakład Urządzeń Technicznych „Zgoda” S. A. w Likwidacji będący niegdyś jednym
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ze znaczących źródeł emisji obecnie nie prowadzi działalności gospodarczej. Dnia 21 maja
2008 r. uchwałą walnego zgromadzenia spółka została postawiona w stan likwidacji.
Źródłem emisji na terenie Metalco Sp. z o. o. są piece topielno-rafinacyjne oraz obrotowe.
Piece zasilane są gazem ziemnym niskozaazotowanym. W 2008 r. zakład wyemitował 453 Mg
zanieczyszczeń, w tym:
•

CO2 – 451 Mg/rok,

•

pozostałe – 2 Mg/rok.

Ilość wyemitowanych zanieczyszczeń była znacznie niższa niż dopuszczalna ilość określona
w pozwoleniu zintegrowanym w związku z przejściowym obniżeniem działalności gospodarczej.
Zakład

działa na podstawie

pozwolenia

zintegrowanego

wydanego

przez Marszałka

Województwa Śląskiego nr 1094/03/2008 r.
Na terenie Laboratorium Kosmetycznego Malwa Sp. z o. o. (dawniej Fabryka Kosmetyków
Pollena – Malwa) do 2003 r. eksploatowana była kotłownia węglowa opalana koksem. Obecnie
na terenie zakładu brak jest źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Źródłem emisji na terenie Baterpol Sp. z o. o. są:
•

rozdrabnianie i segregacja złomu akumulatorowego wraz z odsiarczeniem pasty
ołowiowej,

•

piec obrotowo-wychylny UOP 1 oraz UOP 2,

•

kocioł PK 420 (silos siarczanu sodu),

•

kocioł parowy PK-520 (wytwornica pary),

•

silos węglanu sodu.

W 2008 r. zakład wyemitował 517 Mg zanieczyszczeń, w tym substancje takie jak: cynk, SO 2,
CO2, Cd, H2S, H2SO4, Pb, Cu, Sb, Se, pyły ze spalania, pyły pozostałe, CO, NO2.
Zakład działa na podstawie pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Wojewodę Śląskiego
nr ŚR-III/6618/PZ/75/7/05/06 wydanego dnia 13 stycznia 2006 r. Decyzja ważna jest
do 13 stycznia 2016 r.
Na terenie Centrum Materiałów Meblowych CMm źródłem emisji do powietrza jest lakiernia
oraz kotłownia o mocy 300 kW opalana drewnem. Z zakładu emitowane są pyły ze spalania
drewna oraz substancje zawierające LZO.
Zakład działa na podstawie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
wydanego przez Prezydenta Miasta Świętochłowice nr 1/2005 wydanego dnia 8 lutego 2005 r.
Decyzja ważna jest do 11 grudnia 2014 r.
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Na terenie Warsztatu Odlewniczego – Ślusarstwo Usługowe S. C. źródłem emisji
do powietrza jest kotłownia opalana olejem opałowym oraz piec do wytopu żeliwa. Zakład
w ostatnim okresie znacznie ograniczył produkcję i wykonuje w ciągu roku 3 wytopy. W 2008 r.
zakład wyemitował 0,209 Mg zanieczyszczeń, w tym:
•

pył całkowity – 0,163 Mg/rok,

•

pył zawieszony – 0,012 Mg/rok,

•

CO – 0,024 Mg/rok,

•

CO2 – 0,010 Mg/rok.

Zakład nie jest zobligowany do uzyskania decyzji administracyjnej w zakresie emisji
do powietrza.
Na terenie Delta Trans Transporte Sp. z o.o. źródłem emisji do powietrza są dwa piece
opalane olejem opałowym o mocy 0,18 MW i 0,083 MW oraz cztery piece opalane gazem
ziemnym o następujących mocach: 2,3 MW, 2 x 0,044 MW i 0,032 MW. W 2008 r. zakład
wyemitował 1,180 Mg zanieczyszczeń, w tym:
•

pył – 0,136 Mg/rok,

•

SOx – 0,624 Mg/rok,

•

COx – 0,045 Mg/rok,

•

NOx – 0,375 Mg/rok.

Zakład nie jest zobligowany do uzyskania decyzji administracyjnej w zakresie emisji
do powietrza.
Poza ww. przedsiębiorstwami na terenie miasta działa szereg podmiotów gospodarczych
będących źródłem emisji do powietrza. Brak danych dotyczących wielkości emisji z tych
podmiotów.
Dostawę energii cieplnej (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa) na terenie pięciu
miast w tym także Świętochłowic zabezpiecza PEC Katowice S. A. W utrzymaniu ciągłości
dostaw system ciepłowniczy PEC Katowice S. A. Wspierany jest przez Elektrownię Chorzów
„ELCHO” Sp. z o. o., a uzupełnienie w zakresie źródeł ciepła stanowią lokalne kotłownie.
Niskotemperaturowe systemy ciepłownicze zlokalizowane na terenie miasta to:
•

kotłownia na olej opałowy przy ul. Górniczej o mocy zainstalowanej 690 kW,

•

kotłownia gazowa przy ul. Świerczewskiego 1 o mocy zainstalowanej 460 kW,

•

kotłownia gazowa przy ul. Wojska Polskiego 25 o mocy zainstalowanej 70 kW,

•

kotłownia gazowa przy ul. Wojska Polskiego 37a o mocy zainstalowanej 210 kW,

•

kotłownia zapasowa gazowa przy ul. Imieli 12 o mocy zainstalowanej 580 kW.

strona 94

Poza wymienionymi źródłami energetycznymi na terenie miasta zlokalizowanych jest szereg
kotłowni lokalnych zaopatrujących w ciepło zakłady przemysłowe, obiekty użyteczności
publicznej, obiekty strefy usług itp., wykorzystujące jako nośniki energii paliwo węglowe, gaz
ziemny, olej opałowy lub sporadycznie źródła energii odnawialnej.
W większości przypadków stanowią one źródła niskiej emisji. Do źródeł niskiej emisji
zalicza się lokalne kotłownie o emitorach nie wyższych niż 40m oraz indywidualne ogrzewanie
mieszkań i budynków mieszkalnych.
Odrębną grupę zakładów wprowadzających zanieczyszczenia do środowiska (w tym
do powietrza) stanowią zakłady o stosunkowo niewielkim zasięgu oddziaływania w zakresie
emisji zanieczyszczeń, lecz ze względu na ich rodzaj będące uciążliwymi i toksycznymi. Należą
do nich np. zakłady lakiernicze, czy przetwórstwa spożywczego. Z zakładów lakierniczych
emitowane są między innymi związki nieorganiczne metali, rozpuszczalniki (ksyleny, tolueny,
butanol,

izopropanol),

z

zakładów

przetwórstwa

spożywczego

np.

zakładów

wędliniarskich - wędzarniczych związki takie, jak węglowodory alifatyczne i aromatyczne,
formaldechyd, fenol. Tylko część zakładów na terenie miasta posiadała wymagane decyzje
i zezwolenia. Sytuacja taka niekorzystnie wpływa na jakość powietrza gdyż wielkość
emitowanych zanieczyszczeń nie jest kontrolowana.
4.2.1.2 Niska emisja
Uciążliwym źródłem zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta jest emisja substancji
zanieczyszczających pochodzących z procesów spalania paliw dla pokrycia potrzeb grzewczych
stanowiąca źródło niskiej emisji.
Dla oszacowania skali zagadnienia przedstawiono poniżej sposób pokrycia potrzeb
cieplnych odbiorców na terenie miasta, ze wskazaniem stopnia wykorzystania ciepła z systemu
ciepłowniczego, z gazu ziemnego i innych nośników energetycznych.
Z systemu ciepłowniczego PEC-u Katowice S. A. korzysta około 65%.
W 2008 r. PEC Katowice S. A. łącznie sprzedał mieszkańcom miasta 400129 GJ energii,
co odpowiada 59,53 MW dostarczonej mocy. Ilość energii dostarczonej do poszczególnych
sektorów rynku przedstawiono w tabeli nr 20.
Tabela 20 Ilości sprzedanej energii w 2008 r. przez PEC Katowice S. A. na terenie miasta
Świętochłowice
Lp.

Sektor rynku

Ilość sprzedanej energii

Ilość dostarczonej mocy

w 2008 r.

w 2008 r.

[GJ]

[MW]

1

Mieszkalnictwo-spółdzielcze

247912

37

2

Mieszkalnictwo-komunalne

70069

10,31

3

Budżetowy

49379

7,35
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Lp.

Sektor rynku

Ilość sprzedanej energii

Ilość dostarczonej mocy

w 2008 r.

w 2008 r.

[GJ]

[MW]

4

Przemysł

12872

1,91

5

Przedsiębiorcy

9525

1,42

6

Mieszkalnictwo-wspólnota mieszkaniowa

7394

1,1

7

Mieszkalnictwo indywidualne

2978

0,44

Źródło: PEC Katowice S. A.
System ciepłowniczy na terenie miasta podzielony jest na dwa podsystemy:
•

podsystem północny zasilany magistralą DN 500 doprowadzającą energię cieplną
do osiedli: Chropaczów, Leśne, Na Wzgórzu, Paśniki, Lipiny,

•

podsystem południowy zasilany wysokoparametrową siecią zabezpieczającą dostawę
do śródmieścia i zakładów zlokalizowanych po zachodniej stronie ul. Szkolnej.

Dodatkowo sieć niskoparametrowa doprowadzona jest w rejonie skrzyżowania ulicy Bytomskiej
i Wyzwolenia. Lokalizację sieci ciepłowniczej PEC Katowice S. A. Na terenie Świętochłowic
przedstawiono na rysunku nr 11.
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Ilustracja 11: Poglądowa lokalizacja sieci ciepłowniczej

Na terenie miasta łączna długość sieci ciepłowniczej wynosi 39,043 km, w tym 13,097 km
sieci preizolowanej oraz 25,946 km sieci tradycyjnej.
Stan istniejącej sieci ciepłowniczej przedstawia się następująco:
•

sieci cieplne preizolowane – 100% stan dobry,

•

sieci cieplna tradycyjna – 30% stan dobry, 50% stan dostateczny, 10% stan do wymiany,

•

wymiennikowanie – 90% stan dobry, 10% do modernizacji.
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Świętochłowice posiadają rozbudowaną sieć gazową średnioprężną i niskoprężną o długości
95,197 km z zasilaną za pośrednictwem 6 stacji redukcyjno – pomiarowych, 4 szafki i 2 szafki
murowane oraz SRP Baterpol:
•

ul. Górnicza SRP murowana o przepustowości 1000m3/h (stacja do remontu),

•

ul. Polna SPR szafka o przepustowości 2000 m3/h (Stacja po modernizacji),

•

ul. Zubrzyckiego SRP Paśniki II szafka o przepustowości 1500 m3/h (stan dobry),

•

ul. Bieszczadzka SRP Piaśniki I murowana o przepustowości 1500 m3/h (stacja
do remontu),

•

ul. Bytomska SRP Bytomska-Wschód szafka o przepustowości 600 m3/h (stan dobry),

•

ul. Chorzowska SRP Metalco szafka o przepustowości 150 m3/h (stan dobry).

Wszystkie dzielnice Świętochłowic są zgazyfikowane. Stan sieci gazociągowej na terenie
miasta jest dobry. Planowane modernizacje wykonywane są na bieżąco. Sieć w około 85,5%
o średnicy od 50 d0 350 mm wykonane są ze stali, pozostała część o średnicy od 25 do 63 mm
z PE.
Do sieci gazowej na terenie miasta w 2008 r. podłączonych było 14629 gospodarstw
domowych, z tego około 11% wykorzystuje gaz do ogrzewania (1 675 gospodarstw domowych).
Gaz doprowadzony jest do około 75% odbiorców.
Zestawienie i charakter zmian w ilości odbiorców gazu ziemnego i wielkości zużycia gazu przez
poszczególne grupy odbiorców przedstawia tabela nr 21 sporządzona w oparciu o dane
statystyczne pozyskane z GSG Zabrze.
Utrzymanie komfortu ciepła dla mieszkania (domu jednorodzinnego o powierzchni
użytkowej około 100 m2) wymaga zużycia gazu ziemnego na poziomie około 2 400 m3 rocznie,
przy założeniu, że budynek jest docieplony, a gaz używany jest również na pokrycie potrzeb
wytworzenia ciepłej wody użytkowej.
Odbiorcy indywidualni w kotłowniach budynków jednorodzinnych posiadają często
zainstalowane równolegle kotły węglowe i kotły opalane gazem, a stopień wykorzystania
poszczególnych kotłów uzależniony jest od poziomu cen gazu i zamożności odbiorcy.
Na korzystanie z podwójnego sposobu ogrzewania wskazuje wartość rzeczywistego średniego
zużycia gazu przez tę grupę na poziomie 900 ÷ 1 100 m3/h.
Tabela 21 Zużycie gazu w Świętochłowicach w latach
Wyszczególnienie

Jedn.

Rok
2002

2007

2008

Odbiorcy gazu w tym:

Ilość

15258

14896

14820

Gospodarstwa domowe w tym:

Ilość

14904

14702

14629

Ogrzewający mieszkanie

Ilość

1159

1612

1675

Przemysł+handel+usługi

Ilość

354

194

191

8244

5129

5247

Zużycie gazu w ciągu roku w tym:

tys. m

3
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Wyszczególnienie

Jedn.

Rok
2002

2007

2008

Gospodarstwa domowe w tym:

tys. m3

5066

4579

4727

Ogrzewający mieszkanie

tys. m

3

1473

1589

1765

Przemysł+handel+usługi

tys. m

3

3178

549

520

Średnie zużycie na ogrzewanie mieszkania

m /rok

1271

986

1053

Średnie zużycie przez odbiorcę komunalnego

m /rok

339

349

359

3
3

Źródło: GSG Zabrze
Ciągle jeszcze relatywnie niewielki jest udział wykorzystania dla pokrycia potrzeb grzewczych
innych paliw takich jak olej opałowy i gaz płynny, źródeł energii odnawialnej i energii
elektrycznej.
Z analizy bilansu potrzeb cieplnych wszystkich odbiorców na terenie miasta i sposobu pokrycia
tego zapotrzebowania wynika, że większość energii w skali roku uzyskiwana jest jeszcze
z kotłów węglowych i palenisk indywidualnych pracujących ze średnią sprawnością na poziomie
30 ÷ 60%.
Podstawowym

nośnikiem

energii

cieplnej

dla

istniejącej

zabudowy

mieszkaniowej,

nie podłączonej do systemów ciepłowniczych lub systemu gazowniczego jest paliwo stałe,
przede wszystkim węgiel kamienny i koks, przy czym część mieszkańców ze względów
ekonomicznych korzysta z niskiej jakości asortymentów węgla, w tym mułów węglowych
lub wszelkiego rodzaju odpadów palnych.
Dla obniżenia poziomu niskiej emisji prowadzone są systematycznie działania obejmujące
modernizację systemów grzewczych.
W wielu obiektach będących w gestii organów gminy przeprowadzono modernizację systemów
ogrzewania budynków przez podłączenie do systemu ciepłowniczego.
Działania te przeprowadzone były również w wielu zakładach przemysłowych i usługowych.
Czynnikiem

hamującym

proces

przechodzenia,

głównie

indywidualnych

odbiorców,

z ogrzewania paliwem stałym na inne proekologiczne jest koszt paliwa.
Celem promowania działań w kierunku likwidacji „niskiej emisji” gmina dofinansowuje
ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania modernizacyjne związane
z redukcją niskiej emisji prowadzone przez właścicieli lub zarządców nieruchomości oraz
właścicieli

lub

najemców

pojedynczych

lokali

mieszkalnych.

Obowiązujące

na

dzień

31.12.2009 r. zasady dofinansowania określone są w załączniku nr 1 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Świętochłowic nr 484/09 z dnia 17 września 2009 r. w sprawie: zasad
przyznawania środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
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Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dofinansowywane są koszty likwidacji niskosprawnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym
(tj. piece kaflowe, piece metalowe, kotły węglowe bez certyfikatu) i zastosowanie:
•

kotłów gazowych,

•

kotłów elektrycznych, pieców akumulacyjnych,

•

kotłów na olej opałowy,

•

niskoemisyjnych kotłów węglowych posiadających aktualny na dzień składania wniosku
certyfikat – świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” - przyznany
przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu lub inną akredytowaną jednostkę,
spełniającą kryteria energetyczno-emisyjne na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”,

•

urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii np. pomp cieplnych, solarów.

Dla domków wolnostojących, w których wyodrębniono dwa osobne lokale mieszkalne dotacja
przysługuje do każdego lokalu.
Dofinansowaniu nie podlegają inne koszty związane ze zmianą ogrzewania np. koszty instalacji,
doprowadzenia mediów, projektu prac budowlanych a także zakup urządzeń dogrzewających
np. przenośne urządzenia grzewcze, kominki.
Dofinansowanie można otrzymać jednorazowo do każdego lokalu mieszkalnego, nieruchomości
lub domu jednorodzinnego. Aby otrzymać dofinansowanie po zakończeniu inwestycji,
na zadanie zrealizowane nie wcześniej niż 3 lata od składania wniosku należy wypełnić wniosek
przedstawiony w załączeniu do opracowania i złożyć w Wydziale Gospodarki Miejskiej i Ekologii
Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.
Wysokość dofinansowania kosztów modernizacji indywidualnych systemów ogrzewania
z GFOSiGW kształtowała się w ostatnich latach na poziomie:
•

w roku 2001 - 120 tys. zł,

•

w roku 2002 - 577,4 tys. zł,

•

w roku 2008 – 84,7 tys. zł.
Dla miasta Świętochłowice w 2003 r. opracowano „Program ograniczenia niskiej emisji

w wydzielonej części miasta Świętochłowice” obejmujący lata 2003 - 2006. Opracowanie
to dotyczyło obszaru zlokalizowanego w Śródmieściu Świętochłowic, w obrębie ulic: Dworcowej,
Katowickiej, Biskupa T. Kubiny, Szkolnej i Bytomskiej, gdzie 86% potrzeb energetycznych
pokrywanych było z wykorzystaniem węgla w niskosprawnych paleniskach i kotłach. Zabudowę
analizowanego

obszaru

i czterokondygnacyjne,

stanowią

łącznie

128

budynki

sprzed

obiektów.

1945

Działania

r.

przeważnie

określone

w

dwu,

trzy

przedmiotowym

opracowaniu ukierunkowane były na :
•

wymianę urządzeń piecowych i kotłowych starej generacji o niskiej sprawności
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na urządzenia nowe, wysokosprawne węglowe lub gazowe,
•

działania termomodernizacyjne, głównie docieplenie przegród zewnętrznych (bez stolarki
okiennej).
Koszty inwestycyjne oszacowano na poziomie 22 mln zł.
W latach 2003 – 2006 nie udało się zrealizować założeń analizowanego Programu

w związku z powyższym zasadne jest rozważenie aktualizacji „Programu ograniczenia niskiej
emisji w wydzielonej części miasta Świętochłowice” a następnie jego realizacja w latach
kolejnych.
W związku z wysokimi kosztami paliwa gazowego, istotnym elementem polityki gminy, dla
obniżenia emisji do powietrza zanieczyszczeń wynikających z „niskiej emisji”, poza
promowaniem wykorzystania systemu ciepłowniczego, stosowania paliw czystych ekologicznie
(gaz, olej opałowy), lub biopaliw (słoma, odpady drewniane), jest stworzenie mechanizmów
popularyzujących stosowanie wysokosprawnych, niskoemisyjnych kotłów na paliwo stałe.
Obecnie oferowany jest na polskim rynku szereg rozwiązań tego typu, są to na przykład kotły:
•

komorowe węglowe z ceramiczną komorą dopalania spalin;

•

retortowe wyposażone w ślimakowy podajnik paliwa;
o

mocy

do

300

kW,

do

wykorzystywania

przez

indywidualnych

odbiorców

np. w budynkach jednorodzinnych lub zabudowie gospodarczej oraz w budynkach
użyteczności publicznej.
•

kotły rusztowe o mocy do 900 kW z ciągłym podawaniem paliwa i ze spalaniem w górnej
warstwie, wyposażone w aparaturę sterowniczą i kontrolno – pomiarową. Układy
mokrego odżużlania i system odpylania spalin mogą być wykorzystywane w większych
kotłowniach.
Wymienione kotły posiadają sprawność powyżej 80% (w porównaniu do dotychczas

stosowanych, których sprawność była około 50 – 65%), oraz spełniają wymagania emisyjne
(normy dopuszczalnych emisji). Warunkiem dotrzymania gwarantowanych parametrów emisji
jest spalanie określonych sortymentów węgla.
Dla wskazania możliwości obniżenia stanu zanieczyszczenia powietrza w wyniku
modernizacji kotłowni, zestawienie wskaźników emisji zanieczyszczeń przy wykorzystaniu
kotłów węglowych tradycyjnych, kotłów węglowych niskoemisyjnych i kotłów gazowych
przedstawia tabela nr 22.
Tabela 22 Wskaźniki emisji zanieczyszczeń
Parametry
Sprawność cieplna [%]

Kocioł węglowy

Kocioł węglowy

tradycyjny

niskoemisyjny

55 - 65

80 – 82,9

Zawartość zanieczyszczeń
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Kocioł gazowy
90 - 92

Parametry

Kocioł węglowy

Kocioł węglowy

tradycyjny

niskoemisyjny

SO2 [g/GJ]

300

300

-

NOx [g/GJ]

200 - 250

100

70

CO [g/GJ]

1800 - 3500

500

110

Pył [g/GJ]

300 - 1100

400

-

160000

120000

61600

900

10

-

CO2 [g/GJ]
B(a)P [mg/GJ]

Kocioł gazowy

Źródło: POŚ Świętochłowice 2003 r.
4.2.1.3 Komunikacyjne źródła zanieczyszczeń
Charakterystycznymi cechami emisji komunikacyjnej są:
•

stosunkowo duże stężenie tlenku węgla, tlenków azotu i węglowodorów lotnych;

•

koncentracja zanieczyszczeń wzdłuż dróg;

•

nierównomierność w okresach dobowych i sezonowych związana ze zmianami natężenia
ruchu.
Na wielkość tej emisji mają wpływ:

•

stan jezdni,

•

konstrukcja i stan techniczny silników pojazdów, warunki pracy silników,

•

rodzaj paliwa,

•

płynność ruchu.
Świętochłowice posiadają dogodne połączenia komunikacyjne w postaci Drogowej Trasy

Średnicowej (DTŚ) z autostradą A-4 jak i bezpośrednie z węzłami kolejowymi w Katowicach
i Gliwicach oraz znajdują się w niewielkiej odległości od międzynarodowego portu lotniczego
w Pyrzowicach.
Ogółem długość dróg, których zarządzaniem zajmuje się Wydział Inwestycji i Remontów
UM w 2007 r. wynosiła 78,59 km, z czego:
•

długość dróg wojewódzkich – 5,91 km (7,52%),

•

długość dróg powiatowych – 23,28 km (29,62%),

•

długość dróg gminnych – 49,4 km (62,85%).
Przez Świętochłowice przebiegają drogi tranzytowe pomiędzy miastami aglomeracji śląskiej

takie jak:
•

Drogowa Trasa Średnicowa – łącząca Świętochłowice z Katowicami i Gliwicami,

•

sieć ulic tranzytu w osi północ-południe – ulice Śląska, Wojska Polskiego, Katowicka,
Bytomska,

•

sieć ulic tranzytu w osi wschód-zachód – ulice Chorzowska, Wojska Polskiego,
Katowicka.
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Drogi te posiadają powiązania z drogami wojewódzkimi:
•

nr 914 relacji Katowice - Bytom zlokalizowanej po wschodniej stronie miasta,

•

nr 925 relacji Bytom - Ruda Śląska, zlokalizowanej wzdłuż zachodniej granicy
Świętochłowic.
Parametry dróg, ich przepustowość i stan techniczny (poza DTŚ) nie odpowiadają

wymaganiom współczesnego ruchu samochodowego. Stan dróg w mieście określa się jako zły
i bardzo zły, jedynie Drogowa Trasa Średnicowa ma europejską jakość.
Nasilają się zagrożenia wyczerpywaniem przepustowości poszczególnych odcinków
międzywęzłowych i skrzyżowań, co stanowi istotny czynnik w lokalnym wzroście poziomu
zanieczyszczeń dla obszarów przylegających do dróg. Zasadne byłoby wykonanie analizy
stopnia dotrzymywania przez parametry dróg (np. przepustowość, stan techniczny) wymogów
współczesnego ruchu samochodowego. Pewną poprawę jakości układu komunikacyjnego
przyniosło otwarcie DTŚ.
Ze względu na dużą ilość czynników, jak i znaczny zakres ich zmienności bardzo trudno jest
wyznaczyć ilość substancji toksycznych emitowanych przez silniki pojazdów do atmosfery.
Na podstawie znanych wartości średniego statystycznego składu mieszanki dla poszczególnych
rodzajów silników i odpowiadających im wartości emisji substancji oszacowano sumaryczna
emisję (wg J Jakubowski – „Motoryzacja a środowisko”), tabela nr 23 przedstawia przeciętny
skład spalin silnikowych.
Oprócz toksycznych produktów spalania wielkim mankamentem motoryzacji jest ogromna
ilość tlenu potrzebna do procesu spalania. Okazuje się, że na 1 litr spalanego paliwa potrzeba
2000 - 2500 litrów tlenu.
Tabela 23 Przeciętny skład spalin silnikowych
Skład

Silnik o zapłonie

Silnik wysokoprężny

Uwagi

iskrowym
Azot

24-77

76-78

nietoksyczny

Tlen

0,3-8

1.02.2018

nietoksyczny

Para wodna

3,0-5,5

0,5-4

nietoksyczny

Dwutlenek węgla

5,0-12

1-10

nietoksyczny

Tlenek węgla

0,5-10

0,01-0,5

toksyczny

Tlenki azotu

0,0-0,8

0,0002-0,5

toksyczny

Węglowodory

0,2-3

0,009-0,5

toksyczny

Sadza

0,0-0,04

0,01-1,1

toksyczny

Aldehydy

0,0-0,2

0,001-0,009

toksyczny

Szczególne znaczenie ma wysoki poziom stężeń benzo(a)pirenu i innych węglowodorów
aromatycznych ze względu na ich działania kancerogenne.
Wysokość stężeń zanieczyszczeń uzależniona jest od płynności ruchu i wyraźnie wzrasta
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w rejonach skrzyżowań i na terenach obiektów związanych z infrastrukturą drogi.
W pasach zabudowań sąsiadujących z ulicami o dużym natężeniu ruchu obserwuje
się dodatkowo wysokie zapylenie związane zarówno z emisją spalin, jak i z emisją wtórną pyłów
z powierzchni dróg.
4.2.1.4 Emisja niezorganizowana
Do emisji niezorganizowanej zaliczyć można emisję zanieczyszczeń wprowadzanych
do powietrza z obiektów powierzchniowych takich jak: hałdy, wysypiska, oczyszczalnie ścieków,
a także emisję zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza bez pośrednictwa przeznaczonych
do tego celu środków technicznych np. spawanie czy lakierowanie wykonywane poza obrębem
warsztatu czy spalanie na powierzchni ziemi jak wypalanie traw, itp.
Na terenie Świętochłowic zlokalizowane są dwa składowiska odpadów komunalnych :
•

stare, zamknięte przy ul. Żelaznej, dla którego przeprowadzone zostały prace
inżynieryjne i rekultywacyjne. W ramach robót inżynieryjnych wykonane zostało siedem
studni odgazowujących dla zorganizowanego ujmowania gazu składowiskowego,
z odprowadzeniem do atmosfery kominkami stalowymi oraz wykonano warstwę
filtracyjną dla odprowadzenia gazu spod warstwy uszczelniającej wierzchowinę do studni
odgazowujących. Przeprowadzone w 2009 r. badania składu gazu składowiskowego
w zakresie: CO4, CO2 i O2 przedstawiono w tabeli nr 24.

Tabela 24 Stężenie badanych substancji w gazie składowiskowym oraz wielkość emisji
substancji zanieczyszczających do powietrza
Źródło
emisji

CO2
Stężenie substancji

CH4
Wielkość

Stężenie substancji

emisji*
Studzienka

O2
Wielkość

Stężenie

emisji*

substancji

%

mg/m3

g/h

%

mg/m3

g/h

%

0,1

1977

18,39

0,01

71,4

0,66

20

0,12

2372,4

22,06

0,02

150

1,4

19,8

p.o.m

p.o.m.

p.o.

p.o.m.

p.o.m.

p.o.

21

0,18

3558,6

33,09

0,002

142,9

1,37

18,8

0,72

14234,4

132,38

0,009

64,3

0,6

19,4

0,62

12257,4

113,99

0,058

414,3

3,85

17,9

nr 1
Studzienka
nr 2
Studzienka
nr 3
Studzienka
nr 4
Studzienka
nr 5
Studzienka
nr 6
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Studzienka

0,38

7512,6

69,87

0,082

585,7

5,45

18,5

nr 7

Źródło: Sprawozdanie z badań 0210/SL/2009
* - z uwagi na dolną granicę oznaczalności przyrządu pomiarowego należy przyjąć, że emisja
gazowa ze studzienek odgazowujących kształtuje się na poziomie niższym niż wykonano
w obliczeniach
Na podstawie analizowanych wyników badań można stwierdzić iż obecna emisja gazu
składowiskowego nie odbiega znacząco w stosunku do emisji z lat ubiegłych. Gaz ten
charakteryzuje się niską opłacalnością wykorzystania.
•

czynne zlokalizowane na terenach hałd pohutniczych dawnej Huty „Florian”. Składowisko
zostało uruchomione w 1993 r. Składowisko posiada instalacje odgazowania. Aktualnie
gaz składowiskowy nie jest wykorzystywany ze względu na zbyt małą jego ilość.
Na jednej z kwater składowane są odpady przemysłowe Huty Florian.
Głównymi składnikami gazu składowiskowego jest metan i dwutlenek węgla. Gaz

powstający na wysypisku w przypadku niekontrolowanej emisji może stanowić zagrożenie dla
zdrowia i życia ludzi oraz zagrożenie możliwością wybuchu. W znaczący sposób wpływa
również na pogłębianie się efektu cieplarnianego. Emitowany do atmosfery metan wpływa
znacznie intensywniej od CO2 na efekt cieplarniany.
Działaniem obniżającym wytwarzanie i emisję gazu składowiskowego dla aktualnie
eksploatowanego składowiska będzie redukcja odpadów biodegradowalnych realizowana
w ramach programu gospodarki odpadami.
Ważnym zanieczyszczeniem powietrza jest wtórna emisja ze stawu „Kalina”. Na dnie tego
zbiornika zalegają szlamy, w składzie których jest dużo niebezpiecznych związków. Fenole
te wydzielają nieprzyjemny, szkodliwy dla organizmu ludzkiego zapach
W chwili obecnej na terenie Świętochłowic nie ma czynnych hałd czy zwałowisk
pokopalnianych, tzn. takich, z których emitowane byłyby w sposób niezorganizowany pyły
i dymy ze spalania resztek węgla zawartego w odpadach. Prowadzenie prac rozbiórkowych hałd
wiąże się wyłącznie z występowaniem pylenia w trakcie załadunku skały płonnej i emisji spalin
przy transporcie samochodowym.
Na terenie Świętochłowic nie ma oczyszczalni ścieków. Nie występuje więc zagadnienie
emisji gazów pofermentacyjnych.
Jednym z zagadnień stanowiących pewne zagrożenie co do stanu jakości powietrza
występującym na terenie Świętochłowic jest zły stan techniczny obiektów budowlanych,
zabudowanych wyrobami zawierającymi azbest.
W latach osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych w ramach działań
termomodernizacyjnych prowadzono docieplanie zewnętrznych powierzchni ścian budynków
strona 105

wykonywanych z wielkiej płyty przez zaizolowanie ściany warstwą wełny mineralnej niskiej
jakości o grubości 4 cm (a sporadycznie 5 cm) na stelażu z drewnianych listew i pokrycie
płytami azbesto - cementowymi. Płyty azbestowo – cementowe są kruche, w związku z czym
łatwo ulegają uszkodzeniu, wykruszaniu. Efektem czego jest odsłanianie warstwy wełny
mineralnej, pogarszanie jakości izolacji termicznej lub w niektórych przypadkach wręcz
całkowite jej zniszczenie.
Niezależnie od zwiększenia strat ciepła i co za tym idzie wzrostu emisji zanieczyszczeń
energetycznych do otoczenia, pojawia się zagadnienie emisji pyłów (cząstek) azbestu
stanowiących zagrożenie dla zdrowia ludzi (powoduje pylicę płuc zwaną azbestozą, która może
doprowadzić do raka płuc).
Zagrożenie pyleniem azbestu występuje w trakcie uszkadzania płyt azbestowych oraz
podczas planowanych działań związanych z demontażem elementów zawierających azbest
i ich transportem na wyznaczone miejsce składowania. Wszystkie te działania powinny być
prowadzone z zachowaniem „zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu
i usuwaniu wyrobów zawierających azbest” określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824).
4.2.1.5 Emisja transgraniczna
Świętochłowice

zlokalizowane

są

praktycznie

w

centrum

GOP-u.

Lokalizacja

w bezpośrednim sąsiedztwie dużych zakładów przemysłowych, skupisk zwartej zabudowy
budownictwa mieszkaniowego, jak i skoncentrowany system układu komunikacyjnego
wszystkich sąsiadujących miast powoduje ścisłą współzależność stanu zanieczyszczenia
powietrza na całym terenie GOP.
4.2.1.6 Ocena stanu jakości powietrza
Jednym z elementów mających istotny wpływ na stan jakości powietrza są warunki
klimatyczne obszaru, a w szczególności warunki anemologiczne (kierunek i prędkość wiatru).
Klimat rejonu Świętochłowic zaliczany jest do śląsko-krakowskiej dzielnicy klimatycznej,
której cechą jest przewaga oceanicznych mas powietrza nad kontynentalnymi. Wieloletnia
średnia roczna temperatura powietrza wynosi +70C. Najwyższe temperatury powietrza
przypadają na lipiec (średnia tego miesiąca wynosi +180C), najniższe występują w styczniu
(średnia miesiąca –2,50C).
Na terenie Świętochłowic przeważają wiatry zachodnie (21% czasu w roku) i południowo –
zachodnie (20,1% czasu w roku). Cisze atmosferyczne trwają ok. 9% roku. Miasto znajduje
się w obrębie obszaru, gdzie średnia prędkość wiatru nie przekracza 3,5 m/s.
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Kierunek i prędkość wiatru decydują o napływie zanieczyszczeń z zewnątrz, natomiast cisze
niekorzystnie wpływają na przewietrzanie terenu i powodują lokalne wzrosty koncentracji
zanieczyszczeń.
Rzeczywisty stan zanieczyszczenia powietrza określany jest na podstawie prowadzonych
badań stężeń zanieczyszczeń gazowych oraz pyłu zawieszonego na stacjach monitoringu
jakości

powietrza.

Obecnie

na

terenie

miasta

Świętochłowice

brak

jest

punktów

monitoringowych. Ostatnie pomiary opadu pyłu i metali ciężkich, w tym kadmu i ołowiu
na stacjach zlokalizowanych odpowiednio: dwie na terenie Śródmieścia i dwie w dzielnicy Lipiny
prowadzono w 2003 r.
Obecnie zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) ocena jakości powietrza
dokonywana jest w strefach, w tym w aglomeracjach. Na terenie województwa wyznaczono
11 stref (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których
dokonuje się oceny jakości powietrza – Dz. U. Nr 52, poz. 310) wymienionych poniżej:
•

strefa śląska,

•

aglomeracja górnośląska,

•

aglomeracja rybnicko-jastrzębska,

•

miasto Bielsko-Biała,

•

miasto Częstochowa,

•

strefa bielsko-żywiecka,

•

strefa bieruńsko-pszczyńska,

•

strefa częstochowsko-lubliniecka,

•

strefa gliwicko-mikołowska,

•

strefa raciborsko-wodzisławska,

•

strefa tarnogórsko-będzińska.
Podstawę klasyfikacji stref zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska stanowiły

dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz poziomy dopuszczalne powiększone
o margines tolerancji z dozwolonymi przypadkami przekroczeń, poziomy docelowe oraz
poziomy celów długoterminowych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin,
określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281).
Miasto Świętochłowice dla celów oceny powietrza pod kątem zawartości dwutlenku siarki,
dwutlenku azotu, tlenków azotu, tlenku węgla i benzenu, pyłu zawieszonego PM10 oraz
zawartego w tym pyle ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu a także ozonu
zakwalifikowane jest do aglomeracji górnośląskiej łącznie z miastami takimi jak: Bytom,
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Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Sląskie, Ruda
Sląska, Siemianowice Sląskie, Sosnowiec, Tychy.
Obecnie wykonano siódmą roczną ocenę jakości powietrza w województwie śląskim. Ocena
ta obejmuje rok 2008 i wykonano ją w ramach państwowego monitoringu środowiska. Ocenę
wykonano ze względu na ochronę zdrowia (benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, ołów,
tlenek

węgla,

ozon,

pył

PM10,

arsen,

benzo(a)piren,

kadm,

nikiel).

Klasyfikację

dla poszczególnych substancji w aglomeracji górnośląskiej przedstawiono w tabeli nr 25.
Tabela 25 Wyniki klasyfikacji substancji podlegających ocenie w aglomeracji górnośląskiej
w 2008 r.
Substancja podlegająca ocenie

Klasyfikacja ze względu na ochronę zdrowia

Dwutlenek azotu

A

Dwutlenek siarki

A

Pył PM10

C

Ozon

A (8 godzin)

Tlenek węgla

A (8 godzin)

Benzen

A

Arsen

A

Benzo(a)piren

C

Kadm

A

Nikiel

A

Ołów

A

Źródło: WIOŚ Katowice
Objaśnienia: A – stężenie zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekracza poziomów
dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych; C -

stężenie

zanieczyszczenia na terenie strefy przekracza poziomy dopuszczalne powiększone o margines
tolerancji, w przypadku gdy jest określony
Dla zanieczyszczeń takich jak: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, benzen, arsen, kadm,
nikiel, ołów, ozon, tlenek węgla analizowany teren został zakwalifikowany do klasy A,
co oznacza konieczność utrzymania jakości powietrza na tym samym lub lepszym poziomie.
Ze względu na benzo(a)piren (rok), pył PM10 (rok) oraz pył PM10 (24 h) aglomeracja
górnośląska została zakwalifikowana do opracowania programu ochrony powietrza (POP).
Główną przyczyną występowania przekroczeń pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu
w okresie zimowym jest emisja z indywidualnego systemu ogrzewania budynków, w okresie
letnim bliskość głównych drug z intensywnym ruchem, emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych
z powierzchni odkrytych np. dróg, chodników, boisk itp. oraz niekorzystne warunki
meteorologiczne i napływ zanieczyszczeń z innych obszarów.
Na terenie miasta Świętochłowice brak punktów monitoringowych. Najbliższe punkty
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zlokalizowane są na terenie Chorzowa, Bytomia i Rudy Sląskiej:
•

Chorzów – dwie stacje pomiarowe zlokalizowane przy ul. Komunikacyjnej i ul. Farna,

•

Bytom – dwie stacje pomiarowe zlokalizowane przy ul. Modrzejewskiego i ul. Rostka,

•

Ruda Śląska – jedna stacja pomiarowa zlokalizowana przy ul. Maja.

4.2.2 Stan docelowy i identyfikacja potrzeb uwzględniające dostosowanie
do wymagań Unii Europejskiej
4.2.2.1 Regulacje prawa wspólnotowego
Przyjęte wspólne dla Unii Europejskiej regulacje prawa w zakresie ochrony powietrza
zawarte są m. in. w następujących dyrektywach:
•

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 443/2009 z dnia 23 kwietnia
2009 r. określające normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach
zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich
pojazdów dostawczych (Dz.U.UE.L.09.140.1),

•

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie

wysiłków

podjętych

przez

państwa

członkowskie,

zmierzających

do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań
Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (Dz.U.UE.L.09.140.136),
•

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu
drogowego (Dz.U.UE.L.09.120.5),

•

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r.
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz.U.UE.L.08.152.1),

•

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. ustanawiające
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych
urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających niektóre
fluorowane gazy cieplarniane (Dz.U.UE.L.07.335.10),

•

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1497/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych
systemów

ochrony

przeciwpożarowej

zawierających

niektóre

fluorowane

gazy

cieplarniane (Dz.U.UE.L.07.333.4),
•

Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2006 r. ustalająca odpowiednie poziomy emisji
przyznane Wspólnocie i każdemu z jej państw członkowskich w ramach Protokołu
z Kioto na mocy decyzji Rady 2002/358/WE (Dz.U.UE.L.06.358.87),

•

Dyrektywa 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r.
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dotycząca emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniająca
dyrektywę Rady 70/156/EWG (Dz.U.UE.L.06.161.12),
•

Rozporządzenie(WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja
2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz.U.UE.L.06.161.1
z późn. zm.),

•

Dyrektywa Komisji 2005/78/WE z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie wykonania
dyrektywy 2005/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia
ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają zostać
podjęte w celu zapobiegania emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych przez silniki
wysokoprężne stosowane w pojazdach oraz emisji zanieczyszczeń gazowych z silników
z wymuszonym zapłonem napędzanych gazem ziemnym lub gazem płynnym
stosowanych w pojazdach oraz zmieniająca załączniki I, II, III, IV i VI do tej dyrektywy
(Dz.U.UE.L.05.313.1 z późn. zm.),

•

Dyrektywa 2005/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r.
w sprawie homologacji typu pojazdów ciężkich i silników do nich w odniesieniu do emisji
zanieczyszczeń (Euro IV i V) (Dz.U.UE.L.05.275.1 z późn. zm.),

•

Dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r.
w sprawie

arsenu,

kadmu,

rtęci,

niklu

i

wielopierścieniowych

węglowodorów

aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz.U.UE.L.05.23.3 z późn. zm.),
•

Dyrektywa 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r.
w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania
rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach
do odnawiania

pojazdów,

a

także

zmieniająca

dyrektywę

1999/13/WE

(Dz.U.UE.L.04.143.87 z późn. zm.),
•

Dyrektywa 2002/51/WE PA Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r.
w sprawie zmniejszenia poziomu emisji substancji zanieczyszczających środowisko
z silnikowych pojazdów dwu- i trzykołowych oraz zmieniająca dyrektywę 97/24/WE
(Dz.U.UE.L.02.252.20),

•

Dyrektywa 2002/3/WE PA Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lutego 2002 r.
odnosząca się do ozonu w otaczającym powietrzu (Dz.U.UE.L.02.67.14 z późn. zm.),

•

Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r.
w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia
powietrza (Dz.U.UE.L.01.309.22 z późn. zm.),

•

Dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r.
w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych
obiektów energetycznego spalania (Dz.U.UE.L.01.309.1 z późn. zm.),

•

Dyrektywa 2000/69/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2000 r.
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dotycząca wartości dopuszczalnych benzenu i tlenku węgla w otaczającym powietrzu
(Dz.U.UE.L.00.313.12 z późn. zm.),
•

Rozporządzenie (WE) NR 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 czerwca

2000

r.

w

sprawie

substancji

zubożających

warstwę

ozonową

(Dz.U.UE.L.00.244.1 z późn. zm.),
•

Dyrektywa Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. odnosząca się do wartości
dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu
w otaczającym powietrzu (Dz.U.UE.L.99.163.41 z późn. zm.),

•

Dyrektywa Rady 1999/32/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. odnosząca się do redukcji
zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych oraz zmieniająca dyrektywę 93/12/EWG
(Dz.U.UE.L.99.121.13 z późn. zm.),

•

Dyrektywa Rady 1999/13/WE z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ograniczenia emisji
lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników
podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach (Dz.U.UE.L.99.85.1 z późn.
zm.),

•

Dyrektywa 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r.
odnosząca się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę
Rady 93/12/EWG (Dz.U.UE.L.98.350.58 z późn. zm.),

•

Dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania
jakością otaczającego powietrza (Dz.U.UE.L.96.296.55 z późn. zm.),

•

Dyrektywa 94/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r.
w sprawie

kontroli

emisji

lotnych

związków

organicznych

(LZO)

wynikających

ze składowania paliwa i jego dystrybucji z terminali do stacji paliw (Dz.U.UE.L.94.365.24
z późn. zm.),
•

Dyrektywa Rady z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania zanieczyszczenia
środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu (Dz.U.UE.L.87.85.40
z późn. zm.),

•

Dyrektywa Rady z dnia 7 marca 1985 r. w sprawie norm jakości powietrza w odniesieniu
do dwutlenku azotu (Dz.U.UE.L.85.87.1 z późn. zm.).

Dostosowanie się do prawa UE spowoduje konieczność zmniejszenia emisji szkodliwych
substancji do powietrza. Związane jest to z wieloma inwestycjami modernizacji głównie
istniejących źródeł ciepła oraz docieplenie budynków. Działania takie spowodują zmniejszenie
zużycia energii, co w konsekwencji obniży ilość odprowadzanych zanieczyszczeń do powietrza.
4.2.2.2 Aktualny stan prawa polskiego
Poniżej podane zostały ustawy oraz rozporządzenia dotyczące tego zagadnienia:
•

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r.
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Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
•

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego
Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008 - 2012
dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 202, poz.1248),

•

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

•

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

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza (Dz. U. Nr 38, poz.
221),

•

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegółowych

wymagań

dotyczących

ograniczenia

emisji

lotnych

związków

organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych
w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów
(Dz. U. Nr 11, poz. 72 ),
•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2839),

•

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową
(Dz. U. Nr 121, poz. 1263 z późn. zm.),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru
rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za substancje kontrolowane
(Dz. U. Nr 17, poz. 157),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości
stawki opłaty za substancje kontrolowane (Dz. U. Nr 13, poz. 107),

•

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
ewidencji substancji kontrolowanych (Dz. U. Nr 185, poz. 1911),

•

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
ewidencji substancji kontrolowanych (Dz. U. Nr 185 poz. 1911),

•

Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów
cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784 z póżn. zm.),

•

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie
szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji
zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki (Dz. U. Nr 202, poz. 1681),

•

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych
i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070),
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4.2.2.3 Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska miasta Świętochłowice
w zakresie jakości powietrza wraz ze stanem docelowym
Na stan zanieczyszczenia powietrza w przyszłości będzie miała wpływ skala i kierunki
rozwoju miasta. Z punktu widzenia stanu czystości powietrza rozwój danego obszaru ocenia
się poprzez

przewidywany

wzrost

zanieczyszczeń

wynikający

z

rozwoju

budownictwa

mieszkaniowego i strefy aktywności gospodarczej, które to działania wymuszają wzrost potrzeb
energetycznych i w konsekwencji emisję zanieczyszczeń.
Do głównych elementów rozwoju miasta mających bezpośredni wpływ na stopień
zanieczyszczenia powietrza należą m. in.:
•

rozwój budownictwa mieszkaniowego,

•

modernizacja oraz stosowanie ekologicznych systemów ciepłowniczych,

•

kierunki rozwoju gospodarczego,

•

modernizacja istniejącego układu komunikacyjnego.
Z analizy stanu zasobów mieszkaniowych w ostatnich latach wynika, że ogranicza

się on do rozwoju głównie zabudowy jednorodzinnej i działań modernizacyjnych zasobów
istniejących.
Przyjmując, że nowe budynki (mieszkania) realizowane będą jako energooszczędne,
i równolegle

realizowane

będą

działania

termomodernizacyjne

obiektów

istniejących

nie przewiduje się w najbliższych latach przyrostu zapotrzebowania na ciepło dla budownictwa
mieszkaniowego.
Należy założyć, że w nowym budownictwie stosowane będą instalacje grzewcze
wykorzystujące paliwo ekologiczne (np. gaz ziemny), przy stosowaniu paliwa węglowego –
nowoczesne kotły węglowe spełniające wymagania ekologiczne, lub będzie ono podłączone
do systemu ciepłowniczego.
Przewiduje się, że rozwój szeroko rozumianej strefy usług i w konsekwencji wzrost potrzeb
energetycznych równoważony będzie działaniami proekologicznymi i prowadzonymi w kierunku
ograniczania

energochłonności

obiektów

istniejących.

W

efekcie

nie

przewiduje

się podwyższenia sumarycznego poziomu zanieczyszczeń z tych źródeł.
Zakres działań dużych „emitorów” zanieczyszczeń atmosfery (zakładów przemysłowych
i energetycznych),

zlokalizowanych

zarówno

na

terenie

miasta

jak

i

na

obszarach

sąsiadujących, wymuszany jest przez konieczność dotrzymania dopuszczalnych emisji
zanieczyszczeń zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami i wydanymi na ich podstawie
decyzjami o dopuszczalnych emisjach. Decyzje wydawane są na czas określony, wskazują
poziom dopuszczalnych emisji z poszczególnych urządzeń lub emitorów, często wskazany jest
również zakres wymaganych działań naprawczych np. poprawa sprawności urządzenia,
zmniejszenie emisji określonego zanieczyszczenia.
Efektywne ograniczenie niskiej emisji uzyskuje się przez skoordynowane działania
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obejmujące:
•

komplet działań związanych z obniżeniem energochłonności obiektu (działania
termomodernizacyjne) – docieplenie ścian, stropodachów, wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej itp.,

•

wymianę pieców węglowych i tradycyjnych kotłów węglowych na proekologiczne źródła
energii o mocy dostosowanej do potrzeb obiektu i modernizację wewnętrznego systemu
grzewczego budynku, z uwzględnieniem elementów automatycznej regulacji.
W ramach wymiany pieców węglowych i tradycyjnych kotłów na źródła proekologiczne

uwzględnia się przede wszystkim:
•

podłączenie obiektu do systemu ciepłowniczego,

•

podłączenie

do

systemu

gazowniczego

i

zastosowanie

np.

kotła

gazowego

dwufunkcyjnego,
•

wymianę kotła na niskoemisyjny, wysokosprawny kocioł węglowy,

•

zastosowanie źródła energii odnawialnej (np. kotła na biomasę), wykorzystanie energii
słonecznej itp.
Przykładowo przy podjęciu kompleksowych działań modernizacyjnych dla budynku

jednorodzinnego, przy osiągnięciu obniżenia zapotrzebowania na energię cieplną na poziomie
30% i przyjęciu wskaźników emisyjnych jak dla kotła węglowego niskoemisyjnego uzyska
się obniżenie emisji niektórych zanieczyszczeń o przedstawione poniżej wielkości:
•

NOx

-

9,2 kg/rok,

•

CO

-

149 kg/rok,

•

Pył

-

50,6 kg/rok,

•

CO2

-

5 500 kg/rok,

•

B(a)P -

0,06 kg/rok.

Istotne jest również to, że zainstalowanie nowoczesnych kotłów retortowych wymusza
stosowanie określonego gatunku węgla (np. groszek), nie pozwalając na wykorzystywanie jako
paliwa niekontrolowanych produktów odpadowych.
Świętochłowice jako miasto przemysłowe o intensywnej zabudowie zarówno mieszkaniowej
jak i przemysłowej, otoczone innymi miastami przemysłowymi nie daje praktycznie możliwości
wykorzystania biomasy jako paliwa energetycznego.

4.2.3 Cele i kierunki działań
W „Polityce ekologicznej państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016”
określono cele średniookresowe do 2016 r. oraz kierunki działań na lata 2009 – 2012. Zgodnie
z zapisami ww. nadrzędnego dokumentu jaki jest polityka ekologiczna państwa najważniejszym
zadaniem Polski, w tym także miasta Świętochłowice będzie dążenie do spełnienia wymogów
wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz dwóch dyrektyw unijnych. Z Dyrektywy LCP wynika,
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że emisja z dużych źródeł energii, o mocy powyżej 50 MW już w 2008 r. nie powinna być
wyższa niż 454 tys. Mg dla SO2 i 254 tys. Mg dla NO x. Limity te określone na rok 2010 wynoszą
odpowiednio dla SO2 - 426 tys Mg, a dla NO x – 251 tys. Mg, natomiast dla roku 2012 wynoszą
358 tys. Mg dla SO2 oraz 239 tys. Mg dla NOx. Dyrektywa CAFE narzuca spełnienie normy
dotyczącej pyłu drobnego o granulacji 10 mikrometrów (PM10) oraz 2,5 mikrometra (PM2,5).
Zakłada się także, że do roku 2016 całkowicie zlikwidowane zostaną emisje substancji
niszczących warstwę ozonową przez wycofanie ich z obrotu i stosowania na terytorium Polski.
Niezależnie od ww. zobowiązań Polska ratyfikowała także Konwencję Genewską dotyczącą
transgranicznego transportu zanieczyszczeń atmosfery oraz podpisała jej protokół z Aarhus
w sprawie redukcji emisji metali ciężkich. Ponadto innym ważnym zobowiązaniem jest Protokół
z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Zgodnie
z zapisami tego Protokołu Polska powinna zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych takich jak:
CO2, CH4, N2O o 6% w 2012 r. w stosunku do emisji tych gazów w 1988 r. W 2007 r. Rada
Europy podjęła decyzję, aby w 2020 r. łączna emisja gazów cieplarnianych z terenu Wspólnoty
była niższa o 20% niż w 1990 r. W styczniu 2008 r. Komisja Europejska przygotowała pakiet
czterech dyrektyw stanowiący tzw. pakiet klimatyczno-energetyczny. Polska zobowiązała
się także, do tego, że w 2010 r. udział odnawialnych źródeł energii wyniesie nie mniej niż 7,5%,
a w 2020 r. - 14%.
Działania prowadzące do dotrzymania ww. limitów w skali kraju będą miały wpływ także
na ograniczenie poziomu zanieczyszczeń na terenie miasta.
Kierunkami działań dotyczącymi szczególnie terenu Świętochłowic wymienionymi w polityce
ekologicznej jest:
•

dalsza redukcja emisji SO2, NOx i pyłu drobnego z procesów wytwarzania energii,

•

oszczędność energii oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,

•

opracowanie i wdrożenie przez odpowiednich marszałków województw programów
ochrony powietrza w strefach, w których notuje się przekroczenia standardów dla pyłu
PM10 i PM2,5.
Władze samorządowe odpowiadają za programy, polegające głównie na eliminacji niskiej

emisji oraz zmniejszeniu emisji ze środków transportu.
W dokumencie „Program ochrony środowiska województwa śląskiego do 2004 r. oraz cele
długoterminowe do roku 2015” wpisano jako cel długoterminowy „Polepszenie jakości powietrza
atmosferycznego” będący również jednym z celów strategicznych rozwoju województwa
śląskiego, gdzie przyjętymi kierunkami działań są:
•

redukcja niskiej emisji,

•

zintegrowanie i rozbudowa systemu ciepłowniczego regionu,

•

promocja wykorzystania alternatywnych źródeł energii cieplnej.
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Powietrze atmosferyczne traktowane jest jako cel priorytetowy (P), a zadaniem docelowym
w perspektywie do roku 2015 jest osiągnięcie na terenie całego województwa śląskiego
średniorocznych stężeń:
1. pyłu zawieszonego (PM10) na poziomie 40 μg/m3,
2. dwutlenku siarki na poziomie 20 μg/m3,
3. tlenków azotu na poziomie 30 μg/m3,
4. oraz zmniejszenia stężeń pozostałych substancji, przede wszystkim mających wpływ
na stan klimatu Ziemi.
4.2.3.1 Cel średniookresowy do 2017 r.
Celem średniookresowym programu do roku 2017 w zakresie jakości powietrza jest
„Poprawa stanu jakości powietrza w celu spełnienie wymagań prawnych w zakresie
jakości powietrza oraz standardów emisyjnych”
Cel ten jest zgodny z ww. celami określonymi w dokumentach nadrzędnych.
4.2.3.2 Kierunki działań w latach 2010 - 2013
Kierunki działań:
•

Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza ze szczególnym
uwzględnieniem wskazywania szkodliwego oddziaływania zanieczyszczeń pyłowych
i gazowych dla zdrowia oraz kosztów społeczno-ekonomicznych spowodowanych
zanieczyszczeniem atmosfery.

•

Ograniczenie niskiej emisji przez:
- Kontynuację promowania proekologicznego sposobu ogrzewania dla indywidualnych
odbiorców, przez dofinansowywanie wymiany starych kotłów węglowych na nowoczesne
rozwiązania związane z podłączeniem do systemu ciepłowniczego lub zamianę
na wysokosprawne, niskoemisyjne kotły węglowe lub inne proekologiczne.
- Przeprowadzenie działań termomodernizacyjnych wybranych obiektów użyteczności
publicznej należących do miasta, z uwzględnieniem działań modernizacyjnych systemów
grzewczych dostosowując je do obniżonego zapotrzebowania na ciepło.

•

Kontrola podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta, emitujących
zanieczyszczenia do powietrza i inicjowanie działań zmierzających do ich obniżenia.

•

Działania związane z ruchem kołowym:
- Dalsza modernizacja układu drogowo-ulicznego dla zwiększenia przepustowości
i uzyskania większej płynności ruchu kołowego.
- Poprawa staniu technicznego dróg na terenie Miasta, co wpłynie na poprawę stanu
jakości powietrza terenów przyległych.
- Dalsze tworzenie samodzielnych ścieżek lub wydzielonych pasów ruchu rowerowego.
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•

Propagowanie

programu

wdrażania

zasady

Czystszej

Produkcji

w

zakładach

przemysłowych.
•

Monitoring stężeń i emisji gazu składowiskowego na nieczynnym składowisku odpadów
komunalnych przy ul. Żelaznej.

4.2.3.3 Matryca logiczna
Tabela 26 Matryca logiczna realizacji programu w zakresie jakości powietrza
Cele

Logika interwencji

Rezultaty

Obiektywne

Źródła i sposoby

sprawdzalne

weryfikacji

Założenia

wyznaczniki
osiągnięcia
Cel

Poprawa stanu jakości

Obniżenie poziomu

średniookresowy powietrza dla przywrócenia substancji
równowagi ekologicznej.

zanieczyszczających

Pomiary wielkości
zanieczyszczeń
w powietrzu

w powietrzu.
Kierunki działań

Ograniczenie emisji

Wprowadzenie

Główny Urząd

Pozyskanie środków

zanieczyszczeń z

wysokosprawnych,

Statystyczny

finansowych.

procesów energetycznego

niskoemisyjnych

Urząd Miejski w

Pozyskanie

spalania węgla w

kotłów węglowych.

Świętochłowicach

inwestorów.

niskosprawnych kotłach.

Rozszerzenie

PEC Katowice S. A.

Ograniczenie emisji

obszaru

GSG Sp. z o. o.

zanieczyszczeń

oddziaływania

komunikacyjnych poprzez

systemu

rozbudowę i modernizację

ciepłowniczego.

układu komunikacyjnego.

Zwiększenie ilości
podmiotów
wykorzystujących gaz
do celów grzewczych.
Wzrost zużycia paliw
odnawialnych.
Unowocześnienie
układu
komunikacyjnego.

Oczekiwane

Zwiększenie atrakcyjności

Porównawcze

WIOŚ Katowice

Ogólna poprawa

rezultaty

miasta.

pomiary wielkości

Ankiety

jakości powietrza

Poprawa jakości

zanieczyszczeń

Pomiary wielkości

na terenie miasta.

powietrza.

zanieczyszczeń
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4.2.3.4 Harmonogram realizacji programu
Tabela 27 Harmonogram realizacji programu w zakresie jakości powietrza
Lp.

Nazwa zadania

Termin realizacji

Jednostka

Planowany efekt

Koszty

odpowiedzialna

ekologiczny

[tys. PLN]

Źródła finansowania

Zadania własne
1
2

Dofinansowania działań modernizacji

2010 – 2013

systemów grzewczych lokali

z perspektywą do 2017

UM Świętochłowice

Ograniczenie wielkości

Modernizacja systemów ogrzewania

2010 – 2013

UM Świętochłowice

Ograniczenie wielkości

budynków użyteczności publicznej z

z perspektywą do 2017

PEC

emisji

700

Środki własne

b. d.

Środki własne

emisji
Fundusze ochrony środowiska

uwzględnieniem termomodernizacji
2.1

Termomodernizacja przedszkola nr 2

2010

UM Świętochłowice

3

Monitoring stężenia i emisji gazu

2010 - 2013

UM Świętochłowice

Określenie ilości

składowiskowego z nieczynnego

emitowanego gazu

składowiska odpadów komunalnych przy

składowiskowego

ul. Żelaznej

do powietrza

1750

Środki własne budżetu miasta

32

Środki własne

b. d.

Środki własne

Zadania koordynowane
1

2
3

Termomodernizacja budynków

2010 – 2013

MZBM

Zmniejszenie strat ciepła i

mieszkalnych

z perspektywą do 2017

Spółdzielnie

w konsekwencji obniżenie

mieszkaniowe

emisji zanieczyszczeń

Przedsiębiorstwa

Ograniczenie emisji

Wdrażanie w przedsiębiorstwach programu 2010 – 2013
Czystszej Produkcji

z perspektywą do 2017

Likwidacja kotłowni gazowe przy

2010 – 2011

Fundusze ochrony środowiska
b. d.

zanieczyszczeń
PEC Katowice S. A. Ograniczenie emisji

ul. Świerczewskiego oraz podłączenie

zanieczyszczeń

budynku mieszkalnego przy
ul. Świerczewskiego 1a, b, c do miejskiej
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Środki własne
Fundusze ochrony środowiska

b. d.

Środki własne
Fundusze ochrony środowiska

Lp.

Nazwa zadania

Termin realizacji

Jednostka

Planowany efekt

Koszty

odpowiedzialna

ekologiczny

[tys. PLN]

Źródła finansowania

sieci ciepłowniczej
4

Budowa centralnego odciągu pyłów

2010 - 2011

Centrum Materiałów Ograniczenie emisji
Meblowych CMm
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zanieczyszczeń

400

Fundusze unijne

4.3

Gospodarka odpadami
Zagadnienie

dotyczące

gospodarki

odpadami

na

terenie

miasta

Świętochłowice

szczegółowo omówione zostało w „Planie Gospodarki Odpadami dla miasta Świętochłowice”
stanowiącym odrębne opracowanie.

4.3.1 Charakterystyka i ocena stanu aktualnego
Odpady komunalne
Odpady komunalne wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity
z 2007 r. Dz. U. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) to „odpady powstające w gospodarstwach
domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych
wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych”. Odpady komunalne wytwarzane są przede
wszystkim przez gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury (handel, usługi i rzemiosło,
targowiska, szkolnictwa itp.).
Na terenie miasta Świętochłowice zebrano ogółem 23 898,56 Mg w 2007 r. i 23 205,27 Mg
w 2008 r. Zorganizowanym odbiorem zmieszanych odpadów komunalnych objęte jest 99,6%
mieszkańców. Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest ich
składowanie w 2007 r. składowaniu poddano 22 028,22 Mg odpadów komunalnych a w 2008 r.
20 822,30 Mg.
Na terenie miasta prowadzona jest selektywna zbiórka następujących rodzajów odpadów:
•

odpady ulegające biodegradacji (na terenie domków jednorodzinnych),

•

odpady wielkogabarytowe,

•

odpady niebezpieczne (baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
przeterminowane leki, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
opakowania po farbach i rozpuszczalnikach, resztki farb i rozpuszczalników, zużyte oleje
silnikowe, przekładniowe i hydrauliczne, zużyte filtry olejowe, zaolejone szmaty i ścierki),

•

odpady budowlane,

•

odpady opakowaniowe.
Na terenie miasta funkcjonuje jedno czynne składowisko odpadów komunalnych.

Składowisko to zarządzane jest przez Miejskie przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Świętochłowicach Sp. z o. o.
W 2007 r. na terenie Świętochłowic rozpoczął działalność Gminny Punkt Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych (GPZONiW), który zlokalizowany jest na terenie
składowiska

odpadów

komunalnych.

Ponadto

Miejskie

Przedsiębiorstwo

Gospodarki

Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o. o. w IV kwartale 2008 r. rozpoczęło zbiórkę odpadów
niebezpiecznych za pomocą Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych.
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Na terenie hałdy huty „Florian”, przy składowisku odpadów komunalnych funkcjonuje
kompostowania kontenerowa typu KNEER o przepustowości 3 000 Mg/rok.
Na terenie miasta Świętochłowice brak jest oczyszczalni ścieków. Ścieki z terenu miasta
odprowadzane są do oczyszczalni „Klimzowiec” w Chorzowie. W związku z powyższym
na terenie miasta nie są wytwarzane osady ściekowe.
Prognozowane zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi
Prognozy wytwarzania odpadów w latach 2010 – 2017 przedstawiono w tabeli nr 28.
Tabela 28 Prognozy wytwarzania odpadów komunalnych na terenie miasta Świętochłowice
w latach 2010 - 2017
Nazwa strumienie odpadu

2010

2011

2013

2015

2017

Ilość odpadów [mg/rok]
Odpady z gospodarstw
domowych i obiektów
infrastruktury
Odpady z targowisk
Odpady z oczyszczania ulic
i placów
Odpady wielkogabarytowe
Odpady z ogrodów i parków
SUMA

21779,6

21798,3

21820,5

21821,9

21798,6

160
426,7

158,8
423,5

156,3
416,7

153,6
409,7

150,9
402,4

1056,2
640,1
24062,6

1064,0
635,2
24079,8

1073,1
625,1
24091,7

1090,8
614,6
24090,6

1107,7
603,5
24063,1

Źródło: Projekt PGO
Gmina poprzez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów
komunalnych, która jest obowiązana do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczania ilości
odpadów

ulegających

biodegradacji

kierowanych

do

składowania,

zapewni

warunki

funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych tak, aby
było możliwe ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
Gmina wydając zezwolenia na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez określenie
szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązują przedsiębiorców do odbierania
także wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w gospodarstwach
domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
odpadów budowlanych z remontów, odpadów zielonych z pielęgnacji ogrodów i odpadów
niebezpiecznych.
Na terenie Świętochłowic 73 podmioty na podstawie pozwolenia wydanego przez
Prezydenta Miasta lub Wojewodę Śląskiego prowadzą działalność w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi.
Zasadniczym ogniwem w gminnym systemie gospodarki odpadami jest Miejskie
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o. o. – spółka prawa
handlowego, w której 100 % udziału należy do Gminy.
Zakłada się następujący system zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta:
•

zbieranie odpadów zmieszanych,

•

selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji,

•

selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych,

•

selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów
komunalnych,

•

selektywne zbieranie odpadów wielkogabarytowych zgodnie z harmonogramem
określonym na dany rok.
Jednym z podstawowych kierunków przyszłościowych w gospodarce odpadami jest

tworzenie międzygminnych struktur organizacyjnych dla realizacji regionalnych obiektów
gospodarki odpadami komunalnymi, w tym regionalnych zakładów termicznego przekształcania
odpadów.
W dniu 10.09.2008 r. uchwałą Nr XXIII/198/08 Rada Miejska w Świętochłowicach zawarła
porozumienie o współpracy w ramach struktury Górnośląskiego Związku Metropolitarnego.
Jest to porozumienie o współpracy pomiędzy gminami: Bytom, Chorzów, Dąbrowa
Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice
Śląskie, Sosnowiec, Tychy, Zabrze, Świętochłowice.
Porozumienie dotyczy koordynacji działań mających na celu stworzenie kompleksowego
systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miast na prawach powiatu - członków GZM,
w szczególności w zakresie ilości odpadów komunalnych unieszkodliwianych w procesach
składowania. Mają zostać rozbudowane istniejące oraz dobudowane nowe elementy instalacji
zagospodarowania odpadów. Zakres prac objętych projektem zakłada opracowanie założeń
systemowych gospodarki odpadami w skali Metropolii Górnośląskiej, w skład którego docelowo
wchodzić będą:
•

sortownie odpadów komunalnych,

•

linie demontażu odpadów wielkogabarytowych,

•

stacje przerobu odpadów budowlano- remontowych,

•

kompostownie odpadów biodegradowalnych,

•

zakłady termicznego unieszkodliwiania odpadów.
Zintensyfikowanie działań GZM-u ma na celu pozyskiwanie unijnych środków na realizację

w/w kompleksowych obiektów gospodarki odpadami komunalnymi w tym regionalnych zakładów
termicznego przekształcania odpadów.
Natomiast zgodnie z zapisami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 – plan
wojewódzki określa 11 regionów, w ramach których będzie prowadzona wspólna polityka
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gospodarki odpadami komunalnymi. Gmina Świętochłowice została zakwalifikowana do regionu
7 w skład którego weszły: Będzin, Bobrowniki, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza,
Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mierzęcice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Psary, Ruda Śląska,
Siemianowice Śląskie, Siewierz, Sławków, Sosnowiec, Świętochłowice, Wojkowice, Zabrze.
W regionie 7 obecnie funkcjonuje 11 składowisk odpadów, 7 sortowni odpadów oraz 6
kompostowni odpadów.
Funkcjonujące instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych jak i obiekty
planowane do realizacji - szczególnie 2 instalacje termicznego przekształcania odpadów o mocy
przerobowej 450 - 500 tys. Mg/rok oraz lokalne zakłady (sortownie, wytwórnie paliwa
alternatywnego, kompostownie, stacje przerobu odpadów wielkogabarytowych, GPZON)
planowane w Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Świętochłowicach,
Rudzie Śl., Mysłowicach – pozwolą stworzyć w Regionie 7 zintegrowany kompleksowy system
gospodarki odpadami. Koordynację nad budową systemu pełni Górnośląski Związek
Metropolitalny. Planowane instalacje pozwolą na osiągnięcie wymaganej prawem redukcji
składowania odpadów ulegających biodegradacji.
Na terenie gminy planuje się nowe inwestycje mające na celu ograniczenie ilości odpadów
trafiających na składowisko odpadów, należą do nich:
•

kompostownia pryzmowa,

•

linia do segregacji odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Natomiast poza terenem gminy:

•

zakład termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ramach Górnośląskiego
Związku Metropolitalnego.
Inwestycje te umożliwią również ograniczenie ilość odpadów biodegradacji trafiających

na składowisko odpadów.
Odpady powstające w sektorze gospodarczym
Wśród odpadów powstających w sektorze gospodarczym wyróżnia się odpady inne
niż niebezpieczne i odpady niebezpieczne. Odpady inne niż niebezpieczne powstające
w poszczególnych branżach przemysłu, rolnictwie, rzemiośle i usługach stanowią największy
i najważniejszy strumień odpadów na terenie województwa śląskiego. Natomiast źródłem
powstawania odpadów niebezpiecznych, oprócz przemysłu, jest również rolnictwo, transport
oraz służba zdrowia.
W 2008 r. na terenie Świętochłowic wytworzono 312730,3 Mg odpadów z sektora
gospodarczego, z czego 305356 Mg stanowiły odpady inne niż niebezpieczne, 7374,3 Mg –
odpady niebezpieczne. Procesom odzysku poddano 770516,2 Mg odpadów z sektora
gospodarczego, a procesom unieszkodliwienia – 11051,4 tych odpadów.
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Zgodnie z prognozą, ilość odpadów z sektora gospodarczego w 2011 r. wynosić będzie
341144,94 Mg, w 2013 – 358900,08 Mg a w 2017 – 398417,0 Mg.
Główną gałęzią gospodarki w Świętochłowicach podobnie jak w województwie śląskim
są usługi. Jednak nadal bardzo duży udział ma także przemysł i budownictwo. Wśród jednostek
gospodarczych można znaleźć i takie, które kontynuują tradycje zakładów, które na przełomie
wieku XIX i XX stanowiły główny czynnik miastotwórczy. Do zakładów tych należą:
•

Huta Florian S.A. (od 1828 r.), obecnie ArcelorMittal Poland S. A. w Świętochłowicach,

•

daw. Zakłady Metalurgiczne „SILESIA” (od 1847 r.), obecnie Zakład "MetalCo" Sp. z o.o.
Najmniej ludności pracuje w rolnictwie i leśnictwie.
Miasta Świętochłowice nie ominęła ogólna tendencja zmiany profilu zatrudnienia – obecnie

następuje wzrost zatrudnienia w usługach rynkowych i nierynkowych. Stąd, w omawianych
poniżej odpadach z poszczególnych gałęzi przemysłowych, wyróżniono odpady z przemysłu
hutniczego, odpady z przemysłu remontowo – budowlanego i z pozostałych gałęzi
przemysłowych, w tym usług rynkowych i nierynkowych.
Na terenie miasta wydano 16 decyzji na odzysk odpadów innych niż niebezpieczne.
Ponadto na analizowanym terenie odpady unieszkodliwiane są w instalacjach takich jak:
składowisko odpadów niebezpiecznych, obojętnych oraz innych niż niebezpieczne –
Świętochłowice, przy ul. Wojska Polskiego, Stacja Rozdzielania Emulsji – ArcelorMittal Poland
S. A.

4.3.2 Stan docelowy i identyfikacja potrzeb uwzględniające dostosowanie do
wymagań Unii Europejskiej
4.3.2.1 Regulacje prawa wspólnotowego
Przyjęte wspólne dla Unii Europejskiej regulacje prawa w zakresie gospodarki odpadami
zawarte są m. in. w następujących aktach prawnych:
•

Rozporządzenie (WE) Nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniające dyrektywę
79/117/EWG (Dz.U.UE.L.04.158.7 z późn. zm),

•

Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie technicznych wskazówek w celu
ustanowienia gwarancji finansowej zgodnie z dyrektywą 2006/21/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu
wydobywczego (2009/335/WE) (Dz.U.UE.L.09.101.25),

•

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1418/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. dotyczące
wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w załączniku III
lub IIIA rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
do pewnych państw, których nie obowiązuje decyzja OECD w sprawie kontroli
transgranicznego przemieszczania odpadów (Dz.U.UE.L.07.316.6 z późn. zm.),
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•

Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r.
w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca
dyrektywę 91/157/EWG (Dz.U.UE.L.06.266.1 z późn. zm.),

•

Decyzja Komisji

z dnia 20 lutego 2006 r. dotycząca kwestionariusza stanowiącego

podstawę sprawozdań z wdrażania dyrektywy 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów
(Dz.U.UE.L.06.121.38),
•

Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r.
w sprawie odpadów (Dz.U.UE.L.06.114.9 z późn. zm.),

•

Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiająca kryteria i procedury przyjęcia
odpadów na składowiska, na podstawie art. 16 i załącznika II do dyrektywy 1999/31/WE
(Dz.U.UE.L.03.11.27),

•

Dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r.
w sprawie spalania odpadów (Dz.U.UE.L.00.332.91 z późn. zm.),

•

Decyzja Komisji z dnia 17 listopada 2000 r. dotycząca kwestionariusza raportów Państw
Członkowskich dotyczących wdrożenia dyrektywy 1999/31/WE w sprawie składowania
odpadów (Dz.U.UE.L.00.298.24),

•

Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2000 r. zastępująca decyzję 94/3/WE ustanawiającą
wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów
oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie
z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych
(Dz.U.UE.L.00.226.3 z późn. zm.),

•

Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania
odpadów (Dz.U.UE.L.99.182.1 z późn. zm.),

•

Decyzja Komisji

z dnia 25 lutego 1998 r. dotycząca kwestionariusza stanowiącego

podstawę sprawozdań Państw Członkowskich w sprawie wykonania dyrektywy Rady
94/67/WE w sprawie spalania odpadów niebezpiecznych (wykonanie dyrektywy Rady
91/692/EWG) (Dz.U.UE.L.98.67.48),
•

Decyzja Komisji

z dnia 27 maja 1997 r. dotycząca kwestionariuszy stanowiących

podstawę sprawozdań Państw Członkowskich w sprawie wykonania niektórych dyrektyw
w sektorze odpadów (wykonanie dyrektywy Rady 91/692/EWG) (Dz.U.UE.L.97.256.13),
•

Decyzja Komisji z dnia 17 kwietnia 1996 r. ustanawiająca formularz, na którym należy
dostarczać informacje zgodnie z art. 8 ust. 3 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie
odpadów niebezpiecznych (Dz.U.UE.L.96.116.26),

•

Decyzja Komisji z dnia 24 października 1994 r. dotycząca kwestionariuszy stanowiących
podstawę sprawozdań Państw Członkowskich w sprawie wykonania niektórych dyrektyw
w sektorze odpadów (wykonanie dyrektywy Rady 91/692/EWG) (Dz.U.UE.L.94.296.42
z późn. zm.),
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•

Dyrektywa Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych
(Dz.U.UE.L.91.377.20 z póżn. zm.),

•

Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska,
w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie
(Dz.U.UE.L.86.181.6 z późn. zm.),

•

Dyrektywa Rady z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie unieszkodliwiania olejów
odpadowych (Dz.U.UE.L.75.194.23 z poźn. zm.),

•

Rozporządzenie (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.U.UE.L.06.190.1 z późn.
zm.),

•

Rozporządzenie (WE) Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi
(Dz.U.UE.L.02.273.1 z późn. zm.),

•

Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r.
w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.U.UE.L.94.365.10 z późn. zm.),

•

Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie

zużytego

sprzętu

elektrotechnicznego

i

elektronicznego

(WEEE)

(Dz.U.UE.L.03.37.24 z późn. zm.),
•

Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.UE.L.03.37.19 z późn. zm.),

•

Dyrektywa 2005/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r.
dotycząca homologacji typu pojazdów mechanicznych pod względem ich przydatności
do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i odzysku oraz zmieniająca dyrektywę
Rady 70/156/EWG (Dz.U.UE.L.05.310.10 z późn. zm.),

•

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r.
w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.UE.L.00.269.34 z późn. zm.),

•

Dyrektywa 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r.
w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz
zmieniająca dyrektywę 2004/35/WE (Dz.U.UE.L.06.102.15 z późn. zm.),

•

Dyrektywa Rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania
polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (Dz.U.UE.L.96.243.31
z późn. zm.),

•

Dyrektywa Rady z dnia 3 grudnia 1982 r. w sprawie procedur nadzorowania
i monitorowania środowiska naturalnego w odniesieniu do odpadów pochodzących
z przemysłu ditlenku tytanu (Dz.U.UE.L.82.378.1 z późn. zm.),
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•

Dyrektywa Rady z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów pochodzących z przemysłu
ditlenku tytanu (Dz.U.UE.L.78.54.19 z późn. zm.).

4.3.2.2 Aktualny stan prawa polskiego
Poniżej podane zostały ustawy oraz rozporządzenia dotyczące tego zagadnienia:
•

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 39,
poz. 251 z późn. zm.),

•

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r.
Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

•

Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych( Dz. U. Nr 138 poz. 865),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków,
w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347),

•

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 października 2007 r. w sprawie rodzajów
odpadów, które mogą być składowane nieselektywnie na składowiskach podziemnych
(Dz. U. Nr 209, poz. 1514),

•

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie kryteriów oraz
procedur dopuszczania odpadów na składowiska podziemne (Dz. U. Nr 163, poz. 1156),

•

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego
sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. Nr 162, poz. 1153),

•

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie
szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 192,
poz. 1968),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie procesu
odzysku R10 (Dz. U. Nr 228, poz. 1685),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49,
poz. 356),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów
odpadów,

które

posiadacz

odpadów

może

przekazywać

osobom

fizycznym

lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527 z późn. zm.),
•

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia
2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają
zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. Nr 16, poz. 154 z późn. zm.),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu
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informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych
z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz. U. Nr 152, poz. 1734),
•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów
odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów,
oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną
ewidencję odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie warunków
i zakresu

dostępu

do

wojewódzkiej

bazy

danych

dotyczącej

wytwarzania

i gospodarowania odpadami (Dz. U. Nr 101, poz. 687),
•

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów
odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane
(Dz. U. Nr 8, poz. 103),

•

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych
sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych
(Dz. U. Nr 8, poz. 104 z późn. zm.),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych
osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1140),

•

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań
dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. Nr 37,
poz. 339 z późn.zm.),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych
wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny
odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549 z późn.
zm.),

•

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie
kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku
odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553 z późn. zm.),

•

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów
odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191,
poz. 1595),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu,
sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220,
poz.1858),

•

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
(tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów

strona 128

potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (Dz .U. Nr 247, poz. 1816),
•

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).

4.3.2.3 Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska miasta Świętochłowice
w zakresie gospodarki odpadami wraz ze stanem docelowym
Celem strategicznym zgodnym ze Strategią Rozwoju Miasta Świętochłowice do 2025 roku
jest budowa i wdrażanie miejskiego kompleksowego systemu gospodarki odpadami wraz z ich
selektywną zbiórką u "źródła" w oparciu o opracowany Program Ochrony Środowiska oraz Plan
Gospodarki Odpadami dla miasta Świętochłowice.
Działania

techniczno-organizacyjne

w

kierunku

budowy

kompleksowego

systemu

gospodarki odpadami w Gminie będą polegały na:
•

kontynuacji

sytemu

selektywnej

zbiórki

i

transportu

odpadów

surowcowych

przeznaczonych do recyklingu, tzn. surowców wtórnych, odpadów opakowaniowych itp.,
•

wdrożeniu selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych na terenie zabudowy
wielorodzinnej i kontynuacja zbiórki tych odpadów w zabudowie jednorodzinnej,

•

odzysku odpadów ulegających biodegradacji w istniejącej kompostowni kontenerowej
oraz utworzenie dodatkowo kompostowni pryzmowej,

•

kontynuacji selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych

•

selektywnej zbiórce odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów
komunalnych (jak: baterie, lekarstwa, zużyte oleje, świetlówki, akumulatory, zużyty
sprzęt elektroniczny, AGD itp.), poprzez funkcjonujące na terenie gminy MZWON Miejsca Zbiórki Wybranych Odpadów Niebezpiecznych, GPZONiW - Gminny Punktu
Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych oraz MPZOP - Mobilny Punkt
Zbiórki Odpadów Problemowych,

•

zakupie

i

montażu

linii

sortowniczej

zlokalizowanej

na

składowisku

odpadów

komunalnych,
•

prowadzeniu kampanii informacyjno - edukacyjnej,

•

doskonaleniu systemu zarządzania i organizacji gospodarki odpadami poprzez
wprowadzanie nadzoru instytucjonalnego dla wytwarzania odpadów medycznych
i weterynaryjnych oraz odpadów azbestowych i zawierających PCB,

•

kontynuacji działań Zakładu Gospodarki Odpadami (ZGO) jako niezbędnego elementu
kompleksowego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy, stanowiącego jego
bazę

techniczno-technologiczną

oraz

odpowiedzialnego

za

wdrożenie

działań

zmierzających do budowy kompleksowego systemu gospodarki odpadami,
•

udziale gminy w tworzeniu „Systemu gospodarki odpadami” dla miast Górnośląskiego
Związku Metropolitalnego wraz z budową zakładu termicznej utylizacji odpadów.
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Poniżej zestawiono podstawowe założenia programu w zakresie gromadzenia i zbiórki
odpadów:
•

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w tym odpadów ulegających biodegradacji
i opakowaniowych na terenie gminy Świętochłowice odbywa się dwóch systemach:
workowym oraz kontenerowym,

•

Zbiórka odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych
jest prowadzona poprzez utworzone na terenie gminy: MZWON - Miejsc Zbiórki
Wybranych Odpadów Niebezpiecznych, GPZON - Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych oraz MPZOP - Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów
Problemowych.

•

Doskonalenie cyklicznej zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie miasta zgodnie
z harmonogramem ustalonym dla każdej z dzielnic miasta,

•

Nadzorowanie właścicieli nieruchomości, w tym właścicieli garaży oraz zarządców
rodzinnych ogrodów działkowych pod kątem posiadania umów na odbiór komunalnych
oraz wywiązywania się z obowiązków nałożonych w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Świętochłowice,

•

Aktualizacja bazy danej EKOKOSZ w zakresie zawartych umów na odbiór odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.

4.3.3 Cele i kierunki działań
W „Polityce ekologicznej państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016”
określono cele średniookresowe do 2016 r. takie jak:
•

utrzymanie

tendencji

oddzielania

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,

•

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,

•

takie zorganizowanie systemy preselekcji sortownia i odzysku odpadów komunalnych,
aby na składowiska nie trafiało ich więcej niż 50% w stosunku do odpadów
wytworzonych w gospodarstwach domowych.
W „Strategii rozwoju województwa śląskiego na lata 2000 – 2020” w ramach celu

strategicznego IV – poprawa jakości środowiska naturalnego i kulturowego oraz zwiększenie
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atrakcyjności przestrzeni sformułowano kierunek działań – uporządkowanie i wdrożenie
systemu gospodarki odpadami.
W dokumentacji „Program ochrony środowiska województwa śląskiego do roku 2004 oraz
cele długoterminowe do roku 2015 wpisano jako cel długoterminowy minimalizacja ilości
powstających odpadów, wzrost wtórnego wykorzystania i bezpieczne składowanie pozostałych
odpadów.
4.3.3.1 Cel i kierunki działań
Cele i założenia strategiczne w gospodarce odpadami komunalnymi
Cele krótkookresowe:
•

Objęcie wszystkich mieszkańców miasta Świętochłowice zorganizowaną zbiórką
odpadów, a co za tym idzie wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów
komunalnych do środowiska, uporządkowanie pod względem organizacyjnym systemów
zbierania i transportu odpadów komunalnych.

•

Podnoszenie

świadomości

mieszkańców

Świętochłowic

w

zakresie

gospodarki

odpadami.
•

Podnoszenie

skuteczności

selektywnej

zbiórki

odpadów

ze

szczególnym

uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji.
•

Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji do poziomu 75%
wagowo tych odpadów w stosunku do ich ilości wytworzonych w 1995 r. (zgodne
z założeniami zawartymi w WPGO).

•

Dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie
odpadów komunalnych.

•

Dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

•

Uzyskanie

znaczących

efektów

w

selektywnym

zbieraniu

odpadów

(zgodne

z założeniami zawartymi w WPGO):
- niebezpiecznych w 2010 r. do poziomu 50% ich ilości zawartych w strumieniu odpadów
komunalnych tj. do ilości 57,6 Mg,
- wielkogabarytowych w roku 2010, w tym wyrobów AGD i zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego do poziomu 40% ich ilości zawartych w strumieniu
odpadów komunalnych tj. do ilości 422,5 Mg,
- przydatnych do recyklingu w roku 2010, w tym odpadów opakowaniowych,
wchodzących w strumień odpadów komunalnych do poziomu 10% ich ilości zawartych
w strumieniu odpadów komunalnych tj. 2165,6 Mg,
- remontowo - budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych w roku 2010
do poziomu 50%.
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•

Działania w zakresie rozbudowa składowiska odpadów komunalnych.

Dla osiągnięcia wyżej wymienionych celów konieczne jest podjęcie następujących
przedsięwzięć:
•

rozwijanie ponadgminnej struktury gospodarki odpadami komunalnymi, dla realizacji
wspólnych przedsięwzięć (GZM),

•

opracowanie

lokalnych

lub

włączenie

się

w ponadlokalne

programy

edukacji

ekologicznej,
•

rozwijanie selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów ulegających biodegradacji,

•

utrzymanie przez gminy lub powiaty kontroli nad zakładami przetwarzania odpadów
komunalnych, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki
odpadami, w tym doskonalenie systemu udzielania zezwoleń na odbiór i transport
odpadów komunalnych dla zapewnienia właściwej realizacji ustaleń planów gospodarki
odpadami na każdym szczeblu.
Cele długookresowe

•

dalsza organizacja i doskonalenie ponadlokalnych i lokalnych systemów gospodarki
odpadami komunalnymi,

•

dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i wzrost efektów selektywnej
zbiórki odpadów (zgodnie z założeniami WPGO):
◦

niebezpiecznych w 2015 r. do poziomu 80% (tj. do ilości 92,2 Mg), w 2018 r.
do poziomu 90% (tj. do ilości 103,5 Mg) w stosunku do ich ilości zawartych
w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych,

◦

wielkogabarytowych, w tym wyrobów AGD i zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego do poziomu 70% w 2015 r. (tj. do ilości 763,6 Mg) i 90% w 2018 r.
(tj. do ilości 1004,6 Mg) w stosunku do ich ilości zawartej w strumieniu odpadów
komunalnych,

◦

przydatnych do recyklingu w tym odpadów opakowaniowych, wchodzących
w strumień odpadów komunalnych do poziomu 15% w 2015 r. (tj. do ilości
3252,2 Mg) i 20% w 2018 r. (tj. do ilości 4328,9 Mg) w stosunku do ich ilości
zawartych w strumieniu odpadów komunalnych,

◦

budowlano-remontowych

wchodzących

w

strumień

odpadów

komunalnych

do poziomu 80%,
•

kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,

•

wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym
metod termicznego przekształcania odpadów,

•

intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych
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i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,
•

ograniczenie składowania odpadów

ulegających biodegradacji do poziomu 50%

w 2013 r. i 35% w roku 2020 w stosunku do ich ilości wytworzonych w 1995 r. (zgodne
z założeniami zawartymi w WPGO), tj. odpowiednio, do 4619,0 Mg i 3233,3 Mg,
•

zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych do poziomu 60% w stosunku
do ilości odpadów wytworzonych,

•

zapewnienie w maksymalnym stopniu przetwarzania odpadów metodami biologicznymi
i termicznymi poprzez wdrożenie regionalnych, kompleksowych rozwiązań (zgodnie
z założeniami WPGO).

Cele i zadania w gospodarce odpadami w sektorze gospodarczym
Założone cele długookresowe:
•

minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,

•

sukcesywne zwiększanie udziału odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
poddanych procesom odzysku i procesom unieszkodliwiania poza składowaniem.

•

system gospodarki odpadami z sektora gospodarczego powinien uwzględniać hierarchię
postępowania określoną przepisami ustawy o odpadach:
- zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ich ilości i negatywnego
oddziaływania na środowisko,
- zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk odpadów, jeśli nie udało się zapobiec
ich powstawaniu,
- zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu
nie udało się zapobiec i których nie udało się poddać odzyskowi,
Założone cele długookresowe w odniesieniu do odpadów podlegającym szczególnym

zasadom gospodarowania:
•

wzrost

efektywności

systemu

zbierania

odpadów

niebezpiecznych

ze

źródeł

rozproszonych, głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
•

minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych,

•

sukcesywne zwiększanie udziału odpadów niebezpiecznych poddanych procesom
odzysku i procesom unieszkodliwiania,

•

edukacja ekologiczna wytwórców odpadów niebezpiecznych w zakresie zagrożeń
wynikających z niekontrolowanego przedostawania się odpadów niebezpiecznych
do środowiska,

•

rozwój i wzrost efektywności systemu gromadzenia i unieszkodliwiania urządzeń
zawierających

substancje

CFCs

i

zapobieganie

do powietrza,
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wypuszczaniu

tych

substancji

•

odpady niebezpieczne powinny być wydzielane ze strumienia pozostałych odpadów
„u źródła”,

•

niezbędnym elementem systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi są punkty
selektywnego zbierania odpadów, w których przyjmowane będą m. in. oleje odpadowe,
zużyte baterie i akumulatory przenośne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, farby,
lakiery, środki ochrony roślin itp.,

•

w przypadku niektórych rodzajów odpadów niebezpiecznych możliwe jest również
wykorzystanie innych miejsc zbierania tj.: apteki (przeterminowane leki), punkty
serwisowe (oleje odpadowe, zużyte baterie i akumulatory przenośne) oraz sklepy (zużyte
baterie i akumulatory przenośne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny),

•

odpady niebezpieczne zebrane w punktach i innych miejscach zbierania powinny być
kierowane, z wykorzystaniem specjalistycznego transportu (ADR), do instalacji
przetwarzania, instalacji odzysku i innych niż recykling procesów odzysku oraz
do instalacji unieszkodliwiania.
Zadania:

•

odpady niebezpieczne powinny być wydzielane ze strumienia pozostałych odpadów
„u źródła”. Niezbędnym elementem systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
są punkty selektywnego zbierania odpadów, w których przyjmowane będą m. in. oleje
odpadowe,

zużyte

baterie

i akumulatory

przenośne,

zużyty

sprzęt

elektryczny

i elektroniczny, farby, lakiery, środki ochrony roślin itp.,
•

w przypadku niektórych rodzajów odpadów niebezpiecznych możliwe jest również
wykorzystanie innych miejsc zbierania tj.: apteki (przeterminowane leki), punkty
serwisowe (oleje odpadowe, zużyte baterie i akumulatory przenośne) oraz sklepy (zużyte
baterie i akumulatory przenośne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny),

•

odpady niebezpieczne zebrane w punktach i innych miejscach zbierania powinny być
kierowane, z wykorzystaniem specjalistycznego transportu (ADR), do instalacji
przetwarzania, instalacji odzysku i innych niż recykling procesów odzysku oraz
do instalacji unieszkodliwiania.
Odpady powstające w branży remontowo – budowlanej oraz infrastruktury drogowej
Założone cele:

•

zwiększenie

poziomu

selektywnego

zbierania

odpadów

z

budowy,

remontów

i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej,
•

osiągnięcie w 2010 r. poziomu odzysku w wysokości 50% wytwarzanych odpadów
z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej,

•

osiągnięcie w 2018 r. poziomu odzysku w wysokości 80% wytwarzanych odpadów
z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej,
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•

wyeliminowanie procederu niekontrolowanego składowania odpadów z budowy,
remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej w miejscach
do tego nie przeznaczonych.
Zadania:

•

odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury
drogowej powinny być selektywnie zbierane przez firmy posiadające zezwolenia
na zbieranie i transport odpadów oraz przekazywane do instalacji odzysku odpadów
budowlanych.
Szczególne odpady niebezpieczne
Baterie i akumulatory
Nadrzędnym celem jest rozbudowa systemu zbierania, odzysku i unieszkodliwiania

zużytych baterii i akumulatorów ukierunkowanego na całkowite wyeliminowanie ich składowania.
W okresie do 2009 r. należy osiągnąć co najmniej poziomy odzysku i recyklingu (zdefiniowane
w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90,
poz. 607).
W okresie od 2010 do 2018 r. stawia się następujące cele:
•

osiąganie poziomów zbierania i recyklingu (zdefiniowanych i określonych w nowej
dyrektywie

2006/66/WE

Parlamentu

Europejskiego

i

Rady

w

sprawie

baterii

i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywą
91/157/EWG (Dz. Urz. WE L 266 z 26 września 2006 r.), tj.:
- minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych (w tym
akumulatorów Ni-Cd) w wysokości 25% do 2012 r. – zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. a,
- minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych
w wysokości 45% do 2016 r.– zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. b,
- minimalnego poziomu wydajności recyklingu w wysokości 65% średniej wagi baterii
i akumulatorów ołowiowo-kwasowych, w tym recykling zawartości ołowiu w najwyższym,
technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych
kosztów (do 2010 r.) – zgodnie z art. 12 ust. 4,
- minimalnego poziomu wydajności recyklingu w wysokości 75% średniej wagi baterii
i akumulatorów niklowo-kadmowych, w tym recykling zawartości kadmu w najwyższym,
technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych
kosztów (do 2010 r.) – zgodnie z art. 12 ust.4,
- minimalnego poziomu wydajności recyklingu 50% średniej wagi innych odpadów
w postaci baterii i akumulatorów przenośnych (do 2010 r.) – zgodnie z art. 12 ust.4,
•

kontrola i egzekucja prawa w zakresie ustanowienia od 2008 r. zakazu wprowadzania
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do obrotu:
- wszelkich baterii lub akumulatorów przenośnych, które zawierają powyżej 0,0005%
wagowo rtęci, bez względu na to, czy są wmontowane do urządzeń, z wyłączeniem
ogniw guzikowych z zawartością rtęci nie wyższą niż 2% wagowo,
- baterii i akumulatorów przenośnych, które zawierają powyżej 0,002% wagowo kadmu,
w tym tych, które są wmontowane do urządzeń, z wyłączeniem baterii i akumulatorów
przenośnych przeznaczonych do użytku w:
- systemach awaryjnych i alarmowych, w tym w oświetleniu awaryjnym,
- sprzęcie medycznym,
- elektronarzędziach bezprzewodowych,
- kontrola i egzekucja prawa w zakresie ustanowienia od 2012 r. zakazu stosowania
akumulatorów niklowo-kadmowych (Ni-Cd).
Zadania:
•

Zużyte baterie i akumulatory przenośne powinny być zbierane przez sieć punktów
zbierania obejmującą punkty selektywnego zbierania odpadów oraz punkty serwisowe,
placówki oświatowe, jednostki administracji samorządowej, saloniki prasowe, punkty
sprzedaży telefonii komórkowej, sklepy, stacje benzynowe i inne. Zebrane baterie
i akumulatory powinny zostać poddane sortowaniu, a następnie procesom odzysku
i unieszkodliwiania.
Odpady zawierające azbest
Założone cele:

•

ograniczenie

oddziaływania

azbestu

na

środowisko

i

sukcesywna

eliminacja

wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest,
•

zapewnienie

wystarczającej

pojemności

składowisk

w

województwie

śląskim

dla składowania powstających odpadów zawierających azbest.
Zadania:
•

Wyroby zawierające azbest powinny być demontowane przez specjalistyczne firmy
posiadające decyzje zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
i pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz wyposażenie techniczne przy zachowaniu
podstawowych zasad BHP. Odpady zawierające azbest powinny być deponowane
na składowiskach (lub wydzielonych kwaterach).
Odpady zawierające PCB
Założone cele:

•

całkowite wycofanie z użytkowania do 30 czerwca 2010 r. urządzeń i instalacji
zawierających PCB o stężeniu powyżej 0,005% wagowo,
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•

kontrolowane oczyszczenie z PCB transformatorów oraz unieszkodliwienie w całości
kondensatorów oraz olejów zawierających PCB do dnia 31 grudnia 2010 r.,

•

przystąpienie po 2010 r. do inwentaryzacji, wycofywania z eksploatacji oraz likwidacji
urządzeń i olejów zwierających PCB o stężeniu poniżej 0,005% wagowo.
Zadania:

•

Transformatory zawierające PCB powinny być poddawane procesom dekontaminacji,
czyli usunięciu olejów zawierających PCB. Natomiast kondensatory oraz oleje
zawierające PCB powinny być w całości unieszkodliwiane w specjalistycznych
instalacjach termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych.
Oleje odpadowe
Założone cele:

•

rozwój systemu selektywnego zbierania i metod odzysku olejów odpadowych
w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw,

•

osiągnięcie i utrzymanie w latach 2008 - 2014 poziomu:
◦

odzysku w wysokości 50% wprowadzanych olejów smarowych,

◦

recyklingu w wysokości 35% wytwarzanych zużytych olejów smarowych.

Zadania:
Oleje odpadowe powinny być selektywnie zbierane w punktach serwisowych, punktach
zbierania odpadów niebezpiecznych oraz za pośrednictwem firm posiadających stosowne
zezwolenia. Zebrane w ten sposób oleje odpadowe powinny być w pierwszej kolejności
poddawane procesom regeneracji, które umożliwiają odzyskanie z nich olejów bazowych oraz
ponowne

wykorzystanie

do

produkcji

olejów

smarowych.

Inne

procesy

odzysku

i unieszkodliwiania mogą być stosowane w przypadku, gdy wysoki stopień zanieczyszczenia
olejów wyklucza ich regenerację.
Odpady medyczne i weterynaryjne
Założone cele:
•

egzekwowanie

obowiązku

selektywnego

zbierania

odpadów

medycznych

i weterynaryjnych w celu eliminacji zjawiska mieszania ww. odpadów z odpadami
komunalnymi,
•

pełne dostosowanie funkcjonujących na terenie województwa śląskiego instalacji
do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych do przepisów
ochrony środowiska i wymogów najlepszych dostępnych technik,

•

utrzymanie obecnej przepustowości instalacji termicznego przekształcania odpadów
medycznych i weterynaryjnych w celu unieszkodliwiania całości tych odpadów
wytwarzanych na terenie.
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Zadania:
Odpady medyczne i weterynaryjne powinny być zbierane selektywnie we wszystkich
placówkach medycznych i weterynaryjnych, w których są wytwarzane. Istotne jest właściwe
zakwalifikowanie odpadów medycznych i weterynaryjnych w aspekcie wyboru metody
ich unieszkodliwienia. Zakaźne odpady medyczne i weterynaryjne powinny być poddawane
termicznemu przekształcaniu w spalarniach odpadów spełniających wszystkie wymagania
ochrony środowiska.
Inne odpady
Zużyte pojazdy samochodowe
Założone cele:
•

uszczelnienie systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w celu
zrównoważenia ilości wyrejestrowanych pojazdów z ilością pojazdów zbieranych
i poddawanych demontażowi,

•

osiągnięcie minimalnych poziomów odzysku i recyklingu pojazdów przyjętych do stacji
demontażu w skali roku:
◦

od dnia 1 stycznia 2006 r. odpowiednio 75% i 70% dla pojazdów wyprodukowanych
przed dniem 1 stycznia 1980 r. oraz 85% i 80% dla pozostałych pojazdów,

◦

od 1 stycznia 2015 r. odpowiednio 95% i 85%, niezależnie od daty produkcji pojazdu.

Zadania:
System gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji powinien obejmować:
•

zbieranie pojazdów przez posiadające stosowne decyzje administracyjne punkty
zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,

•

zbieranie przez gminy porzuconych pojazdów i dostarczanie ich do punktów zbierania
lub stacji demontażu pojazdów,

•

zbieranie i demontaż w stacjach demontażu pojazdów posiadających stosowne decyzje
administracyjne,

•

odzysk, w tym recykling i unieszkodliwianie, odpadów wyselekcjonowanych z pojazdów
przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze.
Odpadowe opony
Założone cele:

•

zwiększenie poziomu selektywnego zbierania zużytych opon,

•

osiągnięcie i utrzymanie w 2009 r. poziomu:
- odzysku w wysokości 75% wprowadzanych opon,
- recyklingu w wysokości 15% wytwarzanych zużytych opon,

•

osiągnięcie w 2010 r. poziomu:
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- odzysku w wysokości 85% wprowadzanych opon,
- recyklingu w wysokości 15% wytwarzanych zużytych opon,
•

osiągnięcie w 2018 r. poziomu:
- odzysku w wysokości 100% wprowadzanych opon,
- recyklingu w wysokości 20% wytwarzanych zużytych opon,
- wyeliminowanie procederu składowania zużytych opon i ich niekontrolowanego
spalania w instalacjach nie przeznaczonych do tego celu.
Zadania:
Zużyte opony zbierane przez punkty serwisowe, specjalistyczne punkty gromadzenia

odpadów oraz przez firmy posiadające stosowne zezwolenia powinny być poddawane
następującym metodom i technologiom zagospodarowania:
•

bieżnikowanie,

•

wytwarzanie granulatu gumowego,

•

odzyskowi

energii

poprzez

współspalanie

w

cementowniach,

elektrowniach

lub elektrociepłowniach spełniających wymagania w zakresie współspalania odpadów.
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne i sprzęt gospodarstwa domowego
Założone cele:
•

osiągnięcie wymaganego od 2008 r. i utrzymanie w latach następnych, poziomu
selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego
z gospodarstw domowych w wysokości 4 kg/rok w przeliczeniu na mieszkańca, czyli
około 20,6 tys. Mg w skali województwa,

•

osiągnięcie wymaganego od 2008 r. i utrzymanie w latach następnych, poziomów
odzysku i recyklingu zużytego sprzętu w wysokości:

•

dla zużytego sprzętu powstałego z wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa
domowego i automatów do wydawania:

•

◦

poziomu odzysku w wysokości 80% masy zużytego sprzętu,

◦

poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących

dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu teleinformatycznego, telekomunikacyjnego
i audiowizualnego:
◦

poziomu odzysku w wysokości 75% masy zużytego sprzętu,

◦

poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących
ze zużytego sprzętu w wysokości 65% masy zużytego sprzętu,

•

dla zużytego sprzętu powstałego z małogabarytowych urządzeń gospodarstwa
domowego,

sprzętu

oświetleniowego,

narzędzi

elektrycznych

i

elektronicznych

z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych, zabawek,
sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz przyrządów do nadzoru i kontroli:
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◦

poziomu odzysku w wysokości 70% masy zużytego sprzętu,

◦

poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących
ze zużytego sprzętu w wysokości 50% masy zużytego sprzętu;

•

dla zużytych gazowych lamp wyładowczych – poziomu recyklingu części składowych,
materiałów i substancji pochodzących ze zużytych lamp w wysokości 80% masy tych
zużytych lamp,

•

zapewnienie przepustowości zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego

wystarczających

do

przyjmowania

całej

masy

tych

odpadów

wytwarzanych na terenie województwa śląskiego,
•

rozwijanie selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
w oparciu o gminne przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej oraz prywatnych
przedsiębiorców.
Zadania:
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być oddawany do punktów sprzedaży
nowego sprzętu (wymiana 1:1), przekazywany do punktów selektywnego zbierania
odpadów lub zbierany za pośrednictwem firm posiadających zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów oraz zarejestrowanych
w rejestrze GIOŚ. Zebrany w ten sposób zużyty sprzęt powinien być przekazany
do zakładów przetwarzania a następnie za ich pośrednictwem do zakładów odzysku,
lub zakładów prowadzących inne procesy niż recykling.

4.3.3.2 Matryca logiczna
Tabela 29 Matryca logiczna realizacji programu w zakresie gospodarowania odpadami
Cele

Logika interwencji

Rezultaty

Obiektywne

Źródła i sposoby

sprawdzalne

weryfikacji

Założenia

wyznaczniki
osiągnięcia
Cel

Ograniczenie do minimum

Ilość zmieszanych

Pomiary imisji

negatywnego

odpadów

zanieczyszczeń

oddziaływania odpadów na składowanych
Kierunki działań

w środowisku

środowisko

na składowisku

Objęcie wszystkich

Oszczędzanie

Urząd Marszałkowski

Pozyskanie

mieszkańców miasta

zasobów naturalnych

Województwa

odpowiednich

zorganizowaną zbiórką

poprzez wtórne

Śląskiego

środków finansowych

odpadów użytkowych

wykorzystanie

Śląski Urząd

oraz inwestorów

Organizacja i rozwijanie

odzyskanych

Wojewódzki

indywidualnych

systemu zbierania

surowców

w Katowicach

odpadów niebezpiecznych Oszczędzanie

WFOŚiGW

wydzielanych ze

pojemności

UM Świętochłowice

strumienia odpadów

składowiska przez
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Cele

Logika interwencji

Rezultaty

Obiektywne

Źródła i sposoby

sprawdzalne

weryfikacji

Założenia

wyznaczniki
osiągnięcia
komunalnych

zmniejszenie ilości
deponowanych
odpadów
Poprawa jakości
środowiska i walorów
estetycznokrajobrazowych
terenu oraz wzrost
areału gruntów
przydatnych
do przyrodniczego
zagospodarowania

Oczekiwane

Poprawa wyglądu, estetyki Zmniejszenie stopnia Liczba mieszkańców

Ogólna poprawa

rezultaty

i czystości miasta, a tym

zanieczyszczenia

miasta objętych

jakości środowiska

samym podnoszenie

wód

zorganizowanym

w mieście

standardu życia

powierzchniowych

wywozem

mieszkańców

i podziemnych oraz

i selektywną zbiórką

gleby przez odpady

odpadów
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4.3.3.3 Harmonogram realizacji programu
Tabela 30 Harmonogram realizacji programu w zakresie gospodarki odpadami
Lp.

Nazwa zadania

Termin

Jednostka odpowiedzialna

Planowany efekt ekologiczny

realizacji

Koszty

Źródła

[tys. PLN]

finansowania

Zadania własne
1

Zakup i montaż linii do segregacji

2010 - 2011

odpadów wraz z infrastrukturą

UM Świętochłowice, Zakład

Zmniejszenie ilości deponowanych

Gospodarki Odpadami

odpadów na składowisko

UM Świętochłowice,

Zwiększenie selektywnie zbieranych

Zakład Oczyszczania Miasta

odpadów opakowaniowych

UM Świętochłowice,

Zwiększenie selektywnie zbieranych

Zakład Oczyszczania Miasta

odpadów opakowaniowych

UM Świętochłowice,

Zwiększenie selektywnie zbieranych

12074,75

Środki własne
Środki UE

towarzyszącą
2
3
4
5
6

Zakup pojemników na tworzywa sztuczne 2010 - 2013
Zakup pojemników na szkło
Zakup pojemników na papier

2010 - 2013
2010 - 2013

Zakład Oczyszczania Miasta

odpadów opakowaniowych

Zakup worków segregacyjnych do zbiórki 2010 - 2013

UM Świętochłowice,

Zwiększenie selektywnie zbieranych

odpadów w domkach jednorodzinnych

Zakład Oczyszczania Miasta

odpadów opakowaniowych

UM Świętochłowice,

Zmniejszenie ilości odpadów

Zakład Oczyszczania Miasta

biodegradowalnych składowanych

Zakup pojemników na odpady

2010 - 2013

biodegradowalne o poj. 110l i 1100l

42,26

Środki własne

22,8

Środki własne

22,8

Środki własne

64

Środki własne

28

Środki własne

500

Środki własne,

na składowisku odpadów
7

Budowa kompostowni pryzmowej jako

2010

elementu skojarzonej produkcji kompostu

UM Świętochłowice,

Zmniejszenie ilości odpadów

Zakład Oczyszczania Miasta

biodegradowalnych składowanych

w systemie kompostowni pryzmowej

WFOŚiGW

na składowisku odpadów

i kontenerowej
8

Kontynuacja selektywnej zbiórki odpadów 2010 - 2013

UM Świętochłowice,
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Zmniejszenie ilości odpadów

183,44

Środki własne,

Lp.

Nazwa zadania

Termin

Jednostka odpowiedzialna

Planowany efekt ekologiczny

realizacji
wielkogabarytowych oraz zakup

Zakład Oczyszczania Miasta

kontenerów na odpady wielkogabarytowe
9

Rozbudowa składowiska odpadów
Budowa komory na azbest

2010 - 2013
2010

na składowisku odpadów komunalnych
11
12

Zakup nowej wagi dla SOK
Doskonalenie systemu zarządzania

Źródła

[tys. PLN]

finansowania

wielkogabarytowych składowanych
na składowisku odpadów

komunalnych
10

Koszty

2012
2010 - 2018

UM Świętochłowice, Zakład

Przedłużenie okresu funkcjonowania 3500

Środki własne,

Gospodarki Odpadami

składowiska

WFOŚiGW

UM Świętochłowice, Zakład

Unieszkodliwienie odpadów

Gospodarki Odpadami

azbestowych

UM Świętochłowice, Zakład

Ewidencjonowanie odpadów

Gospodarki Odpadami

i surowców wtórnych

UM Świętochłowice

Racjonalne gospodarowanie

i organizacji gospodarki odpadami

odpadami

poprzez wprowadzenie działań
organizacyjnych
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200

Środki własne,
WFOŚiGW

150

Środki własne,

45,8

Środki własne
WFOŚiGW

4.4 Oddziaływanie hałasu
Hałas uważany jest za czynnik zanieczyszczający środowisko. Hałasem nazywa
się wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania mechaniczne
ośrodka sprężystego oddziałujące na organizm ludzki.
Hałas wywołuje zmęczenie, złe samopoczucie, utrudnia wypoczynek, może prowadzić
do częściowej

lub

całkowitej

utraty

słuchu.

Ponadto

powoduje

poważne

zmiany

psychosomatyczne, jak zagrożenie nadciśnieniem, zaburzenia nerwowe, zaburzenia w układzie
kostno-naczyniowym.
Obiekty przemysłowe, ruch drogowy, kolejowy i lotniczy stanowią główne źródła emisji
hałasu do środowiska, a tym samym kształtują klimat akustyczny w rejonie ich oddziaływania.
Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego
środowiska, w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego
lub, co najmniej na tym poziomie jak i na zmniejszaniu poziomu hałasu, co najmniej
do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r.
Dz. U. nr 25, poz. 150, z późn. zm.) definiuje podstawowe pojęcia z zakresu ochrony przed
hałasem jak:
•

emisja, przez którą rozumie się wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku
działalności człowieka, do powietrza, wody, lub ziemi energie, takie jak hałas czy
wibracje,

•

hałas, przez który rozumie się dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16000 Hz,

•

poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB) to wartość poziomu ciśnienia
akustycznego, skorygowana według charakterystyki częstotliwości A, wyznaczona
zgodnie z Polską Normą.
Wskaźnikiem oceny hałasu w środowisku jest poziom równoważny dla przedziału czasu

odniesienia. Równoważny poziom dźwięku A określa się w decybelach (dB). Dopuszczalne
wartości poziomu hałasu w środowisku określono w załączniku do rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826).
Poziomy

dopuszczalne

dotyczą

emisji

hałasu

na

danym

terenie.

Na

terenach

nie wyszczególnionych w załączniku do ww. rozporządzenia, dopuszczalny poziom hałasu
określa się, przyjmując wartości dopuszczalne dla rodzaju terenu o zbliżonym przeznaczeniu.
Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku na terenie podlegającym zaliczeniu do dwóch
lub więcej rodzajów terenów wyszczególnionych w załączniku do rozporządzenia określa
się, przyjmując wartości dopuszczalne poziomów dźwięku ustalone dla przeważającego terenu.
W rozporządzeniu, określono także standardy emisyjne dla takich obiektów jak drogi lub linie
kolejowe (wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk
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tramwajowych poza pasem drogowym) jak i poziomy hałasu w środowisku powodowanego
przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych.
Zgodnie z art. 117 ustawy Prawo ochrony środowiska oceny stanu akustycznego
środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska
na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu określonych wskaźnikami LDWN i LN oraz
z uwzględnieniem pozostałych danych, w szczególności demograficznych oraz dotyczących
sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu. Obowiązkowo oceny stanu akustycznego
środowiska dokonuje się dla:
•

aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys.,

•

dróg, linii kolejowych lub lotnisk zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może
powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach.

4.4.1 Charakterystyka i ocena stanu aktualnego
Problemy związane ze stanem środowiska Świętochłowic, w tym oddziaływania akustyczne,
spowodowane są wieloma czynnikami m. in. historią przemysłową regionu, wieloletnimi
zaniedbaniami, stopniem urbanizacji, gęstością sieci drogowej i kolejowej.
Hałas przemysłowy
Na hałas przemysłowy składają się wszelkie źródła dźwięku znajdujące się na terenie
zakładu, zarówno na otwartej przestrzeni (punktowe źródła hałasu), jak i w budynkach (wtórne
źródła hałasu). Punktowymi źródłami hałasu są np. wentylatory, czerpnie, sprężarki
itp. usytuowane na zewnątrz budynków. Źródłem hałasu wtórnego są obiekty budowlane w tym
produkcyjne, w których hałas pochodzący od pracy maszyn i urządzeń emitowany jest
do środowiska przez ściany, strop, okna i drzwi. Ponadto prace dorywcze wykonywane poza
budynkami produkcyjnymi jak np. cięcie, kucie, a także obsługa zakładów przez transport
kołowy stanowią dodatkowe źródło hałasu.
W Świętochłowicach działa ponad 3 779 podmiotów gospodarczych, w tym kilka większych
zakładów takich jak: ArcelorMittal Poland S. A., Laboratorium Kosmetyczne Malwa Sp. z o. o.,
Baterpol Sp. z o. o., Metalco Sp. z o. o., Delta Trans Transporte, Logistic. Działalność
podmiotów gospodarczych kształtuje klimat akustyczny terenów bezpośrednio z nimi
sąsiadujących.
Hałas drogowy
Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków transportu
poruszających się po wszelkiego rodzaju drogach nie będących drogami kolejowymi
w tym po torach tramwajowych. Jest to hałas typu liniowego.
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Układ drogowy stanowi o rozwoju danego regionu i powiązaniach z innymi ośrodkami.
Świętochłowice położone są w centrum aglomeracji śląskiej, stąd na obszarze miasta odbywa
się duży ruch tranzytowy. Sieć głównych ulic miejskich – ulica Katowicka i ulica Bytomska,
przebiegające przez centrum miasta, łączą Świętochłowice z jednej strony z Chorzowem
Batorym, a dalej Katowicami, a z drugiej strony z Bytomiem. Ulica Chorzowska przebiegającą
przez Lipiny i Piaśniki, łączy Świętochłowice z jednej strony z Chorzowem, a tam z drogą
krajową 79, a z drugiej strony z Rudą Śląską i dalej Gliwicami. Ulice Wojska Polskiego i Śląska,
prowadzą przez Zgodę do Rudy Śląskiej. Ponadto przez teren Świętochłowic przebiega
Drogowa Trasa Średnicowa.
Na terenie miasta funkcjonują linie autobusowe łączące miasta aglomeracji śląskiej,
z czego 3 linie są przyśpieszone (2 Katowice – Gliwice i 1 Katowice - Bytom) oraz linie lokalne
łączące poszczególne dzielnice Świętochłowic. Na terenie miasta funkcjonują 3 linie
tramwajowe (nr 7 – Ruda Śląska - Katowice, nr 9 – Chorzów - Bytom, nr 17 – Chorzów – Ruda
Śląska).
Uzupełnieniem dla komunikacji autobusowo-tramwajowej są przewozy świadczone przez
prywatnych przewoźników. Ponadto przez miasto przebiega sieć linii autobusowych PKS.
Układ linii autobusowych i komunikacja samochodowa indywidualna stanowią podstawowe
systemy transportowe przewozów pasażerskich w mieście. Część dróg cechują niskie
parametry techniczne i zły stan nawierzchni.
Obecnie mamy do czynienia z gwałtownym rozwojem motoryzacji. Konsekwencją tego jest:
•

stały wzrost natężenia ruchu,

•

nakładanie się ruchu tranzytowego na ruch wewnątrzmiejski,

•

dekapitalizacja zasobów drogowej i szynowej infrastruktury komunikacyjnej,

•

rozciąganie się godzin szczytu komunikacyjnego, aż do 2200 włącznie,

•

powstanie nowych obszarów będących w zasięgu uciążliwości hałasu,

•

wzrost populacji zamieszkałych przy głównych drogach i ulicach,

•

stały wzrost uciążliwości hałasu i drgań wywołanych przez ruch drogowy,

•

wzrost uciążliwości hałasu i drgań na terenach wypoczynkowych.
W 2008 r. w ramach „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska dla województwa

śląskiego na lata 2007 – 2009” przeprowadzono badania akustyczne hałasu komunikacyjnego
na terenie 7 miast, w tym także na terenie miasta Świętochłowice. Punkty referencyjne
na terenie miasta zlokalizowane były w następujących miejscach:
•

RP1 - ul. Korfantego/ul. Krasickiego,

•

RP2 – ul. Gołęszyców/ul. Bytomska,

•

RP3 – ul. Szpitalna/Drogowa Trasa Średnicowa.
Poziom dźwięku w ww. punktach wraz z wartościami dopuszczalnymi określonymi dla pory
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dnia i nocy przedstawiono na rysunku nr 12.

Ilustracja 12: Poziom dźwięku w badanych punktach na terenie miasta
Świętochłowice

Źródło: WIOŚ Katowice
Zestawienie oraz ocenę z jednej doby najwyższych wartości poziomów dźwięku z LAeqD
dla pory dnia i LAeqN dla pory nocy uzyskanych z ekspozycji 7 dób pomiarowych tygodnia
przedstawiono w tabeli nr 31.
Tabela 31 Zestawienie i ocena z jednej doby najwyższych wartości poziomów dźwięku
z LAeqD dla pory dnia i LAeqN dla pory nocy uzyskanych z ekspozycji 7 dób pomiarowych
tygodnia dla miasta Świętochłowice w 2008 r.
Punkt

Zmierzone wartości poziomu dźwięku A w [dB]

referencyjny w

LBAeqDPB1d*P

LBAeqNBP1n*P

obrębie rejonu

Dzień

Zmierzony

Przekroczenie

Dzień

Zmierzony

Przekroczenie

badawczego

tygodnia

poziom

poziomu

tygodnia

poziom

poziomu

dźwięku A

dopuszczalne

hałasu A

dopuszczalne

go hałasu
PR1

środa

60,4

-

ul. Korfantego/

go hałasu
poniedziałek/

58

8

wtorek

ul. Krasickiego
PR2

środa

61

6

środa/czwartek

54,4

4,4

piątek

63,3

3,3

czwartek/

57

7

ul. Gołęszyców/
ul. Bytomska
PR3
ul. Szpitalna/

piątek
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Punkt

Zmierzone wartości poziomu dźwięku A w [dB]

referencyjny w

LBAeqDPB1d*P

LBAeqNBP1n*P

obrębie rejonu

Dzień

Zmierzony

Przekroczenie

Dzień

Zmierzony

Przekroczenie

badawczego

tygodnia

poziom

poziomu

tygodnia

poziom

poziomu

dźwięku A

dopuszczalne

hałasu A

dopuszczalne

go hałasu

go hałasu

Drogowa Trasa
Średnicowa

Źródło: WIOŚ Katowice
Na podstawie prowadzonych badań można stwierdzić, że na terenie miasta mamy
do czynienia z przekroczeniem dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku. Potwierdzają
to również badania prowadzone w 2001 r.
Hałas kolejowy
Pod pojęciem hałasu kolejowego rozumie się hałas powstający w wyniku eksploatacji linii
kolejowych.
Przez

teren

Świętochłowic

przebiega

linia

kolejowa

dwutorowa,

zelektryfikowana

zapewniająca Świętochłowicom poprzez węzły kolejowe w Katowicach i Gliwicach połączenia
z Europą Zachodnią i Europą Wschodnią oraz połączenia krajowe (Warszawa, Wrocław,
Kraków, Gdańsk, Gdynia, Częstochowa, Olsztyn, Szczecin, Zielona Góra). Na terenie miasta
znajduje się stacja kolejowa PKP Świętochłowice.
Generalnie w całej Polsce hałas kolejowy kształtuje się na jednakowym poziomie. W porze
nocnej hałas pochodzący od linii kolejowej może przekraczać dopuszczalną wartość 50 dB
w odległości do około 80 m od osi torów. Lokalnie mogą wystąpić niekorzystne zmiany
ze względu na, stan infrastruktury (torowiska), prędkości przejazdu, rodzaju taboru kolejowego,
stanu taboru kolejowego, położenia torowiska (nasyp, wąwóz, teren płaski, blisko położone
budynki mieszkaniowe).

4.4.2 Stan docelowy i identyfikacja potrzeb uwzględniające dostosowanie do
wymagań Unii Europejskiej
Na terenie Świętochłowic mamy do czynienia z obszarami, w których hałas przenikający
do środowiska kształtuje klimat akustyczny tych terenów, z drugiej strony występują miejsca
(nieliczne), które nie są narażone na jakąkolwiek formę oddziaływania akustycznego
związanego z działalnością człowieka. Racjonalnie prowadzona polityka rozwoju przestrzennego
miasta

z

jego

podstawowymi

funkcjami

winna

być

prowadzona

i

ukierunkowana

na powstrzymanie degradacji oraz przywracanie walorów środowiska naturalnego, w tym
na poprawę i kształtowanie klimatu akustycznego.
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Poprawa klimatu akustycznego na terenie miasta możliwa jest poprzez zahamowanie
wzrostu zagrożeń wynikających z emisji hałasu do środowiska jak i poprzez podjęcie działań
zmierzających do obniżenia poziomu hałasu do obowiązujących normatywów.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity
z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), dla Świętochłowic nie ma obligatoryjnej
konieczności dokonania oceny stanu akustycznego środowiska, poprzez sporządzenie mapy
akustycznej. Jednakże specyfika miasta - najgęściej zaludniony obszar na terenie Polski,
wydaje się celowym sporządzenie mapy akustycznej, a na jej podstawie, sporządzanie
w ramach powiatowego programu ochrony środowiska, programu ograniczania hałasu
na obszarach, na których poziom hałasu przekracza wartości dopuszczalne.
Ochrona przed hałasem przemysłowym
Na terenie miasta, działalność gospodarczą prowadzi kilka tysięcy podmiotów. Pojedynczy
zakład, warsztat, przedsiębiorstwo czy placówka handlowo-usługowa prowadząc działalność
gospodarczą, kształtuje klimat akustyczny w swoim bezpośrednim otoczeniu. Z badań
kontrolnych hałasu tych obiektów wynika, iż procedury lokalizacyjne, system ocen oddziaływania
na środowisko, system kontroli i egzekucji daje możliwość oddziaływania na jednostki
organizacyjne nie spełniające wymagań ochrony środowiska przed hałasem.
W przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów
własnych, pomiarów dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego
działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzję
o dopuszczalnym poziomie hałasu. Za przekroczenie dopuszczalnego poziomu uważa
się przekroczenie wskaźnika hałasu LAeqD (równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia
rozumianej jako przedział czasu od godz. 6 do godziny 22) lub LAeqN (równoważny poziom
dźwięku A dla pory nocy rozumianej jako przedział czasu od godz. 22 do godz. 6).
Ochrona przed hałasem drogowym
Układ komunikacyjny miasta, niska jakość dróg wewnętrznych, wzrost zatłoczenia
miejskiego systemu drogowego, nakładanie się ruchu tranzytowego na ruch wewnątrzmiejski
jest przyczyną emisji hałasu do środowiska. Obciążenie dróg na terenie miasta należy zaliczyć
do wysokich. Stan dróg jest bardzo zróżnicowany: od dobrych po bardzo zniszczone także przez
szkody górnicze.
Coraz częściej mieszkańcy interweniują w sprawach dotyczących nadmiernej uciążliwości
spowodowanej hałasem komunikacyjnym. Wynika to z faktu specyficznego uwarunkowania
głównych ciągów komunikacyjnych w mieście, jak i ze stosunkowo dużej liczby poruszających
się pojazdów.
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Strategicznym celem na najbliższe lata w zakresie ochrony środowiska przed hałasem
komunikacyjnym,

jest

zmniejszenie

skali

narażenia

mieszkańców

na

nadmierny,

ponadnormatywny poziom hałasu. Poprawę sytuacji można osiągnąć poprzez modyfikację
systemu transportowego w mieście realizowaną przez modernizację lub przebudowę tras
komunikacyjnych, właściwą dbałość o stan nawierzchni dróg i torowisk tramwajowych,
jak i modernizację systemów transportu zbiorowego. Realizując ten cel należy jednocześnie
podejmować działania w celu niedopuszczenia do pogarszania się klimatu akustycznego
na obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna.
Modernizacja linii tramwajowych, unowocześnienie taboru nie tylko wpłynie na usprawnienie
systemu transportu zbiorowego, ale prowadziło będzie do poprawy sytuacji akustycznej.
Ochronę przed hałasem powstającym w związku z eksploatacją dróg, zapewnia się przez
stosowanie

rozwiązań

technicznych

ograniczających

rozprzestrzenianie

hałasu,

a w szczególności zabezpieczeń akustycznych (ekrany akustyczne) oraz właściwą organizację
ruchu, np. poprzez przebudowę sygnalizacji świetlnej.
Eksploatacja dróg nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska.
Hałas, powstający w związku z eksploatacją drogi nie może spowodować przekroczenia
standardów jakości środowiska poza terenem, do którego zarządzający drogą ma tytuł prawny.
Jeżeli w związku z eksploatacją drogi utworzono obszar ograniczonego użytkowania,
eksploatacja nie może spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza tym
obszarem.
Na emitowanie hałasu do środowiska, w związku z eksploatacją dróg i linii tramwajowych,
nie jest wymagane pozwolenie.
Przy modernizacji dróg należy zwrócić szczególną uwagę na dobór nawierzchni właściwej
dla rzeczywistej prędkości pojazdów. Asfalty porowate zmniejszają emisję hałasu dopiero przy
prędkościach znacznie większych od 70 km/h, zaś tzw. „ciche asfalty” (nawierzchnia, która
obniża emisję hałasu o około 5 dB przy małej prędkości pojazdów, v < 70 km/h) mogą być
stosowana w obszarze zabudowanym. Zastosowanie cichych nawierzchni drogowych poprawi
warunki akustyczne w środowisku zewnętrznym o około 5 dB. Nie zapewni to jednak warunków
komfortu akustycznego w tych punktach, w których poziom dźwięku przed zastosowaniem
działań ochronnych jest większy niż 65 dB w porze dziennej i 55 dB w porze nocnej.
Jedną z dostępnych metod redukcji hałasu komunikacyjnego jest stosowanie biernych
zabezpieczeń akustycznych, tj. ekranów akustycznych. Jednakże w wielu przypadkach nie
ma możliwości ich zastosowania. Względy architektoniczne, zbyt bliska zabudowa wzdłuż
ciągów

komunikacyjnych,

względy

bezpieczeństwa

(ograniczenie

widoczności

przy

skrzyżowaniach) uniemożliwiają ich stosowanie.
Jedyną dostępną metodą redukcji hałasu pozostaje wymiana okien na dźwiękoizolacyjne,
które zapewnią, warunki komfortu akustycznego wewnątrz pomieszczeń zamkniętych.
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Nie zmniejszy to jednak poziomu hałasu w środowisku.
Hałas drogowy powinien być uwzględniony przez organy administracji w przypadkach
udzielania pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych w bezpośredniej odległości
od istniejących i planowanych dróg. Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi
powinny być wznoszone poza zasięgiem uciążliwości określonych w przepisach ochrony
środowiska (w tym także przed hałasem i wibracjami), a w przypadku, gdy ich lokalizacja
znajdzie się w zasięgu ich oddziaływania muszą zostać zastosowane środki techniczne
zmniejszające uciążliwości do poziomu określonego w przepisach ochrony środowiska.
Ochrona przed hałasem kolejowym
Eksploatacja linii kolejowych nie może powodować przekroczenia standardów jakości
środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska, a tym samym nie może, powodować
przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego zarządzający linią
kolejową ma tytuł prawny.
Jeżeli w związku z eksploatacją linii kolejowej utworzono obszar ograniczonego
użytkowania, eksploatacja nie może spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska
poza tym obszarem.
Jeżeli jednak eksploatacja linii kolejowych powoduje, że wzdłuż niej występuje hałas
pochodzący od przejeżdżających składów to właściciel linii kolejowej zobowiązany jest
do zastosowania rozwiązań ograniczających hałas.
W nowych planach zagospodarowania należy przewidzieć wydzielenie terenów zieleni
izolacyjnej w obrębie terenów zabudowy mieszkaniowej od strony linii kolejowych.
4.4.2.1 Regulacje prawa wspólnotowego
Przyjęte wspólne dla Unii Europejskiej regulacje prawa w zakresie ochrony powietrza
zawarte są m.in. w następujących dyrektywach:
•

Dyrektywa 2006/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r.
w sprawie określenia zasad wykonywania operacji przez samoloty objęte częścią II
rozdział 3 tom 1 załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym,
wydanie 2 (1988 rok) (tekst ujednolicony) (Dz.U.UE.L.06.374.1),

•

Dyrektywa 2003/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi
(hałasem) (Dz.U.UE.L.03.42.38 z późn. zm.),

•

Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r.
odnosząca

się

do

oceny

i

zarządzania

(Dz.U.UE.L.02.189.12 z późn. zm.),
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poziomem

hałasu

w

środowisku

•

Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r.
w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji
hałasu

do

środowiska

przez

urządzenia

używane

na

zewnątrz

pomieszczeń

(Dz.U.UE.L.00.162.1 z późn. zm.),
•

Dyrektywa Rady z dnia 4 grudnia 1989 r. w sprawie ograniczenia emisji hałasu
z cywilnych poddźwiękowych samolotów odrzutowych (Dz.U.UE.L.89.363.27),

•

Dyrektywa Rady z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw
Członkowskich odnoszących się do dopuszczalnego poziomu hałasu i układu
wydechowego pojazdów silnikowych (Dz.U.UE.L.70.42.16 z późn. zm.).

4.4.2.2 Aktualny stan prawa polskiego
Poniżej podane zostały ustawy oraz rozporządzenia dotyczące tego zagadnienia:
•

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r.
Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ustalania
wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. Nr 106 poz. 729 z późn. zm.),

•

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu
do środowiska (Dz. U. Nr 263 poz. 2202 z późn. zm.),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowiska (Dz. U. Nr 120 poz. 826),

•

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie wysokości
jednostkowych

stawek

kar

za

przekroczenie

dopuszczalnego

poziomu

hałasu

(Dz. U. Nr 120 poz. 1285),
•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie zakazów lotów
dla statków powietrznych niespełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie
ochrony przed hałasem (Dz. U. Nr 140 poz. 1486 z późn. zm.),

•

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie określenia
zakresu informacji wymaganych do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń
lub zakazów wykonywania operacji lotniczych w celu ograniczenia hałasu emitowanego
na lotnisku (Dz. U. Nr 21 poz. 133),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska
przed hałasem (Dz. U. Nr 179 poz. 1498),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów
pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii
tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym
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organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 18,
poz. 164),
•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań
w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez
zarządzającego

drogą,

linią

kolejową,

linią

tramwajową,

lotniskiem,

portem

(Dz. U. Nr 192, poz. 1392),
•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia
i innych danych oraz terminów i sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody
(Dz. U. Nr 206, poz. 1291),

•

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
Ponadto duże znaczenie przy rozwiązywaniu problemów w zakresie ochrony środowiska

przed hałasem mają przepisy zawarte w aktach w zakresie lokalizacji i budowy obiektów:
•

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156,
poz. 1118),

•

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

4.4.2.3 Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska miasta Świętochłowice
w zakresie oddziaływania hałasu i pól elektromagnetycznych wraz ze stanem
docelowym
Do potrzeb związanych z ochroną środowiska na terenie Świętochłowic w zakresie
zmniejszenia emisji hałasu należy:
1. Dbałość o stan techniczny nawierzchni dróg i torowisk linii tramwajowych celem
zwiększenia płynności ruchu komunikacyjnego, co wpłynie na obniżenie emisji hałasu
do środowiska.
2. W

planach

zagospodarowania

przestrzennego

stosować

zapisy

eliminujące

lub ograniczające zagrożenia i negatywne oddziaływania na środowisko związane
z emisją hałasu do środowiska.
3. Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi lokalizować poza zasięgiem
uciążliwości określonych w przepisach ochrony środowiska (w tym także przed hałasem
i wibracjami),

a

w

przypadku,

gdy

ich

lokalizacja

znajdzie

się

w

zasięgu

ich oddziaływania, należy stosować środki techniczne zmniejszające uciążliwości hałasu
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do poziomu określonego w przepisach ochrony środowiska.

4.4.3 Cele i kierunki działań
Działania zmierzające do ochrony społeczeństwa przed ponadnormatywnym działaniem
hałasu należą do kompetencji władz samorządowych.
Szczególnie ważna jest likwidacja źródeł hałasu poprzez tworzenie stref wolnych
od transportu, ograniczenie szybkości ruchu, wymianę taboru tramwajowego na mniej hałaśliwy,
a także budowę ekranów akustycznych. Istotne jest także wykorzystanie planowania
przestrzennego dla rozdzielenia potencjalnych źródeł hałasu od terenów mieszkaniowych.
Celem średniookresowy do 2016 r. „Polityki ekologicznej państwa w latach 2009 – 2012
z perspektywą do roku 2016” jest dokonanie wiarygodnej oceny narażenia społeczeństwa
na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest
ono największe.
Celem długoterminowych do 2015 r. Programu ochrony środowiska dla województwa
śląskiego jest zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców i środowiska poprzez
obniżenie jego natężenia do poziomu obowiązujących standardów.
W „Strategi rozwoju województwa śląskiego na lata 2000 – 2020” w zakresie IV celu
strategicznego: poprawa jakości środowiska naturalnego i kulturowego oraz zwiększenie
atrakcyjności przestrzeni sformułowano kierunek działań: ochrona przed hałasem.
4.4.3.1 Cel średniookresowy do 2017 r.
Celem średniookresowym programu do roku 2017 w zakresie oddziaływania hałasu jest
„Poprawa klimatu akustycznego miasta poprzez zahamowanie wzrostu zagrożeń
wynikających z emisji hałasu do środowiska”.
Cel ten jest zgodny z ww. celami określonymi w dokumentach nadrzędnych.
4.4.3.2 Kierunki działań w latach 2010 - 2013
Kierunki działań:
•

Przyjęcie zapisów dotyczących ochrony przed hałasem w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.

•

Opracowanie mapy akustycznej.

•

Budowa ekranów akustycznych.

•

Remonty i modernizacja dróg.

•

Modernizacja linii tramwajowych przebiegających przez miasto.

•

Edukacja ekologiczna w zakresie oddziaływania hałasu.
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4.4.3.3 Matryca logiczna
Tabela 32 Matryca logiczna realizacji programu w zakresie oddziaływania hałasu
Cele

Logika interwencji

Rezultaty

Obiektywne

Źródła i sposoby

sprawdzalne

weryfikacji

Założenia

wyznaczniki
osiągnięcia
Cel

Poprawa jakości

Obniżenie poziomu

średniookresowy środowiska pod względem hałasu
ochrony przed hałasem.

Pomiary imisji hałasu
w środowisku.

przenikającego
do środowiska.

Kierunki działań

Ograniczenie hałasu

Ilość

WIOŚ

Pozyskanie

komunikacyjnego.

zmodernizowanych

UM Świętochłowice

odpowiednich

Tworzenie terenów

dróg.

wolnych od oddziaływania

Długość

Sprawozdanie z POŚ środków oraz
inwestorów.

akustycznego związanego

wybudowanych

z przemysłem

ekranów

i komunikacją.

akustycznych.
Długość
zmodernizowanej linii
tramwajowej.

Oczekiwane

Zwiększenie atrakcyjności

Porównawcze

Ankiety

Ogólna poprawa

rezultaty

miasta poprzez obniżenie

pomiary imisji hałasu

Pomiary imisji

klimatu akustycznego

poziomu dźwięku

na wybranych

w środowisku.

obszarach miasta.
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na terenie miasta.

4.4.3.4 Harmonogram realizacji programu
Tabela 33 Harmonogram realizacji programu w zakresie oddziaływania hałasu
Lp.

Nazwa zadania

Termin realizacji

Jednostka

Planowany efekt

Koszty

odpowiedzialna

ekologiczny

[tys. PLN]

Źródła finansowania

Zadania własne
1

Opracowanie planu zagospodarowania

2010 – 2013 z

przestrzennego miasta ze szczegółowym

perspektywą do

opisem dopuszczalnych wartości poziomu

2017

UM Świętochłowice

Kontrola oceny stanu

b. d.

Środki własne

1100

Środki własne budżetu miasta

akustycznego

dźwięku w środowisku dla poszczególnych
rodzajów terenów
2

Opracowanie mapy akustycznej

2010 - 2011

UM Świętochłowice

Kontrola oceny stanu
akustycznego

3

Budowa ekranu przy DTŚ rejon ul. szpitalnej – 2010

UM Świętochłowice

ul. Granitowej

Poprawa klimatu

Środki UE
500

Środki własne budżetu miasta

b. d.

Środki własne,

akustycznego na terenie
miasta

Zadania koordynowane
1

2

Budowa ekranów akustycznych

Modernizacja linii tramwajowych

2010 – 2013 z

Zarządcy dróg

Poprawa klimatu

perspektywą do

akustycznego na terenie

2017

miasta

2010 – 2013 z

Zarządzający linią

Poprawa klimatu

perspektywą do

tramwajową

akustycznego na terenie

2017

Tramwaje Śląskie

miasta
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Fundusze ochrony środowiska
b. d.

Środki własne,
Fundusze ochrony środowiska

4.5 Oddziaływanie pól elektromagnetycznych
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150
z późn. zm.) przez pola elektromagnetyczne rozumie się pola elektryczne, magnetyczne oraz
elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 do 300 GHz. Natomiast ochrona przed polami
elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez
utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej
na tych poziomach oraz zmniejszenie poziomów tych pól co najmniej do dopuszczalnych, gdy
nie są one dotrzymane. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych m. in. dla terenów
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i dla miejsc dostępnych dla ludzi zostały
określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych

poziomów

pól

elektromagnetycznych

w

środowisku

oraz

sposobów

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).

4.5.1 Charakterystyka i ocena stanu aktualnego
Pola elektromagnetyczne (PEM) to zjawiska fizyczne mające swoje źródła zarówno
naturalne jak i sztuczne. Naturalnymi źródłami PEM są wyładowania elektryczne w atmosferze
ziemskiej, promieniowanie radiowe słońc, promieniowanie kosmiczne. Natomiast do sztucznych
źródeł przedmiotowego promieniowania należą: stacje bazowe i telefony komórkowe, stacje
radiowe i telewizyjne, systemy radarowe, urządzenia techniczne jak np. piece indukcyjne,
zgrzewarki,

kuchenki

mikrofalowe,

grzejniki

indukcyjne,

linie

przesyłowe

i

stacje

elektroenergetyczne.
Wg danych zamieszczonych w serwisie internetowym BTSearcg (wyszukiwarka stacji
bazowych GSM, www.btsearcg.pl) na terenie miasta Świętochłowice znajduje się 20 bazowych
stacji telefonii komórkowej - BTS. W tabeli nr 34 umieszczono wykaz stacji.
Tabela 34 Wykaz stacji BTS na terenie miasta Świętochłowice
Lp.

Lokalizacja

Sieć

Pasmo

1

ul. Harcerska 8 - maszt

Era

900

2

ul. Katowicka 23 - budynek

Era

900

3

ul. Lampego 11

Era

900

4

ul. Kubiny 26

Orange

UMTS

5

ul. Armii Ludowej 18

Orange

UMTS

6

ul. Katowicka 54 – urząd miejski

Orange

1800

7

ul. Kubiny 26

Orange

1800

8

ul. Armii Ludowej 18

Orange

1800

9

ul. Lampego 11

Plus

1800

10

ul. Bukowego 23

Plus

UMTS

11

ul. Harcerska 8 - maszt

Plus

900
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Lp.

Lokalizacja

Sieć

Pasmo

12

ul. Metalowców 6 – istniejąca wieża metalowa

Plus

900

13

ul. Chorzowska 134b

Plus

900

14

ul. Kubiny 10

Plus

UMTS

15

ul. Metalowców 6 – istniejąca wieża stalowa

Plus

UMTS

16

ul. Chorzowska 36 - szpital

Plus

900

17

ul. Lampego 11

Plus

UMTS

18

ul. Bukowego 23

Plus

1800

19

ul. Sztygarska 26 – maszt własny

Plus

900

20

ul. Chorzowska 36 - szpital

Plus

UMTS

Źródło: www.btsearch.pl
Oprócz radiokomunikacji istotnym z punktu widzenia środowiska sztucznym źródłem PEM
są przesyłowe linie elektroenergetyczne.
W ostatnich latach emisja PEM wzrasta co związane jest z rozwojem sieci telefonii
komórkowej oraz budową energetycznych linii przesyłowych o napięciu powyżej 110 kW.
W związku z powyższym należy unikać nagromadzenia wielu źródeł PEM na niewielkiej
przestrzeni gdyż sytuacja taka może prowadzić do ponadnormatywnego oddziaływania
na lokalną ludność. Ważne jest także aby służby ochrony środowiska egzekwowały prawny
obowiązek dotyczący pomiarów emisji PEM spoczywający na podmiotach prowadzących
instalacje i użytkujących urządzenia będące źródłem PEM. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony
środowiska do zakresu działań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska należy
m. in. ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacja zmian w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska.

4.5.2 Stan docelowy i identyfikacja potrzeb uwzględniające dostosowanie do
wymagań Unii Europejskiej
4.5.2.1 Regulacje prawa wspólnotowego
Przyjęte wspólne dla Unii Europejskiej regulacje prawa w zakresie ochrony powietrza
zawarte są m.in. w następujących aktach prawnych:
•

Zalecenie Rady 1999/519/WE z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie narażenia ogółu
społeczeństwa na oddziaływanie pól elektromagnetycznych (Dz.U.L.1999 z 30.7.1999 s.
59) oraz sprawozdanie po wykonawcze Komisji z dnia 1 września 2008 r.
(COM(2008)0532),

•

Dyrektywa 2004/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi
(polami elektromagnetycznymi) (Dz.U.L. 159 z 30.4.2004 s 1),
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•

Dyrektywa 1999/5/WE Parlamenty Europejskiego i Rady z 9 marca 1999 r. w sprawie
urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego
uznawania ich zgodności (Dz.U.L. 91 z 7.4.1999 s. 10), a także odnośnie ujednolicenie
normy bezpieczeństwa dla telefonów komórkowych i stacji bazowych.

4.5.2.2 Aktualny stan prawa polskiego
Poniżej podane zostały ustawy oraz rozporządzenia dotyczące tego zagadnienia:
•

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r.
Dz. U. Nr 25, poz. 150. z późn. zm.),

•

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć
szczegółowych

mogących

uwarunkowań

znacząco oddziaływać

związanych

z

na środowisko

kwalifikowaniem

oraz

przedsięwzięcia

do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, opublikowane (Dz. U. Nr 257,
poz. 2573 z późn. zm.),
•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).

4.5.2.3 Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska miasta Świętochłowice
w zakresie promieniowania elektromagnetycznego w środowisku wraz ze stanem
docelowym
Obecnie na terenie miasta brak inwentaryzacji wszystkich potencjalnych źródeł PEM
co uniemożliwia ocenę ich oddziaływania na środowisko. Ponadto na terenie miasta do tej pory
WIOŚ nie prowadził pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. W 2008 r.
wykonano pomiary na terenie Katowic oraz Rybnika. Pomiary PEM są kontynuowane i w latach
2009 – 2010 badania wykonane będą w 135 punktach pomiarowych rozmieszczonych
na terenie całego województwa. Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań wykazały,
że w zbadanych

punktach

pomiarowych

średnia

zmierzona

wartość

natężenia

pola

elektromagnetycznego nie przekroczyła wartości dopuszczalnej, która wynosi 7 V/m.
Stacje bazowe telefonii komórkowej, które są głównym źródłem PEM lokalizowane
są na kominach przemysłowych, wieżach, masztach oraz na dachach budynków różnego typu.
Usytuowanie baz na wieżach, kominach nie powoduje przekroczeń wartości dopuszczalnych
w miejscach dostępnych dla ludzi. Natomiast w przypadku lokalizacji stacji na dachach
budynków może dojść do sytuacji, że w pobliżu masztów z antenami nad powierzchnią dachu
mogą wystąpić obszary średniej gęstości mocy pól elektromagnetycznych o wartości
nieznacznie większej lub równej 0,1 W/m2. Są to jednak przypadki bardzo rzadkie. Lokalizacja
BTS nie podlega na ogół monitoringowi oraz nadzorowi w związku z powyższym może dojść
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do nagromadzenia ich na niewielkiej powierzchni, a co za tym idzie ekspozycji ludności
na zwiększone promieniowanie. Dlatego ważne jest aby egzekwowane były obowiązki
dotyczące pomiarów emisji PEM spoczywające na podmiotach prowadzących instalacje
i użytkujących urządzenia będące ich źródłem.

4.5.3 Cele i kierunki działań
Szczególnie ważna jest likwidacja źródeł pół elektromagnetycznych poprzez tworzenie stref
wolnych od ich źródeł. Istotne jest także wykorzystanie planowania przestrzennego
dla rozdzielenia potencjalnych źródeł PEM od terenów mieszkaniowych.
Celem średniookresowy do 2016 r. „Polityki ekologicznej państwa w latach 2009 – 2012
z perspektywą do roku 2016” jest dokonanie wiarygodnej oceny narażenia społeczeństwa
na ponadnormatywne

oddziaływanie

pól

elektromagnetycznych

i

podjęcie

kroków

do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe.
Celem długoterminowych do 2015 r. Programu ochrony środowiska dla województwa
śląskiego

jest

kontrola

i

ograniczenie

emisji

niejonizującego

promieniowania

elektromagnetycznego do środowiska.
W „Strategi rozwoju województwa śląskiego na lata 2000 – 2020” zagadnienie
to nie zostało uwzględnione.
4.5.3.1 Cel średniookresowy do 2017 r.
Celem średniookresowym programu do roku 2017 w zakresie oddziaływania pól
elektromagnetycznych jest „Kontrola i ograniczenie emisji pól elektromagnetycznych
do środowiska”.
Cel ten jest zgodny z ww. celami określonymi w dokumentach nadrzędnych.
4.5.3.2 Kierunki działań w latach 2010 - 2013
Kierunki działań:
•

Preferowanie mało konfliktowych lokalizacji źródeł PEM.

•

Opracowanie przyszłych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem
zagrożeń promieniowania elektromagnetycznego.

•

Zwracanie szczególnej uwagi na lokalizację zabudowań mieszkalnych, żłobków,
przedszkoli, szkół, szpitali itp. - składowa pola elektromagnetycznego na tym terenie,
nie może przekroczyć wartości 1kV/m.

•

Przeprowadzenie okresowych badań, w celu rozeznania aktualnego oddziaływania PEM
na środowisko.
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4.5.3.3 Matryca logiczna
Tabela

35

Matryca

logiczna

realizacji

programu

w

zakresie

oddziaływania

Obiektywne

Źródła i sposoby

Założenia

sprawdzalne

weryfikacji

pól

elektromagnetycznych
Cele

Logika interwencji

Rezultaty

wyznaczniki
osiągnięcia
Cel

Kontrola i ograniczenie

Obniżenie poziomu

Pomiary PEM

średniookresowy emisji PEM do środowiska

PEM.

Kierunki działań

Rozeznanie stanu

Poziom PEM

WIOŚ

Pozyskanie

zagrożenia oddziaływania

Określenie terenów

UM Świętochłowice

odpowiednich

PEM.

na których zostały

Ograniczenie emisji PEM

przekroczone

do środowiska.

dopuszczalne

środków finansowych

poziomy PEM
Oczekiwane

Ochrona środowiska

Porównawcze

rezultaty

i zdrowia mieszkańców

pomiary PEM

i zdrowia

miasta przed

w wybranych

mieszkańców

niekorzystnym

miejscach

promieniowaniem PEM
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Pomiary PEM

Ochrona środowiska

4.5.3.4 Harmonogram realizacji programu
Tabela 36 Harmonogram realizacji programu w zakresie oddziaływania pól elektromagnetycznych
Lp.

Nazwa zadania

Termin realizacji

Jednostka

Planowany efekt ekologiczny

Koszty

odpowiedzialna

Źródła finansowania

[tys. PLN]

Zadania koordynowane
1

Stworzenie systemu monitoringu

2010 – 2013 z

środowiska ze względu na PEM

perspektywą do

WIOŚ

Określenie wielkości emitowanych
pół elektromagnetycznych oraz

Fundusze ochrony

2017

wyznaczenie terenów na których

środowiska

występuje przekroczenie wartości
dopuszczalnych
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b. d.

Środki własne

4.6 Substancje chemiczne w środowisku
4.6.1 Charakterystyka i ocena stanu aktualnego
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach prowadzi rejestr
zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
Wg danych zamieszczonych na stronie internetowej bip.katowice.kwpsp.gov.pl/dzialalnosc/
przeciwdzialanie_powaznym_awariom_przemyslowym.html (stan na 31.03.2008 r.) na terenie
miasta Świętochłowice nie jest zlokalizowany zakład o zwiększonym lud dużym ryzyku
wystąpienia awarii przemysłowej.
Na terenie zakładów zlokalizowanych w Świętochłowicach przechowywane są substancje
stwarzające potencjalne zagrożenie dla środowiska. Ilości te jednak nie kwalifikują tych
zakładów do zakładów o zwiększonym lud dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.
Wg danych ankietowych w zakładach przechowywane są:
•

ArcelorMittal Poland S. A. Zakład Świętochłowice
Na terenie zakładu substancje niebezpieczne gromadzone są w niewielkich ilościach
w sposób eliminujący zagrożenie wynikające z ich właściwości. Na terenie zakładu
magazynowane są:
- w butlach stalowych w wydzielonym miejscu gazy

techniczne w postaci tlenu –

0,41 Mg, wodoru – 0,25 Mg i acetylenu – 0,024 Mg,
- w murowanym budynku wolnostojącym, wyposażonym w chemoodporne podłoże,
system wentylacji oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe farby dekoracyjne – 102 Mg,
farby podkładowe – 22 Mg, preparaty do chemicznej obróbki metali – 6 Mg,
rozpuszczalniki – 1 Mg,
- w szczelnych beczkach stalowych oleje i smary – 4 000 dm3.
•

Laboratorium Kosmetyczne Malwa Sp. z o. o.
Na terenie zakładu magazynowane są:
- w beczkach metalowych alkohol etylowy – 6,2Mg,
- w beczkach plastikowych dehyquart A, genamin CTAC, quartamin – 0,2 Mg,
- w workach empicol, euperlan – 0,4 Mg,
- w beczkach plastikowych empigen BS/F, tego betaina, rokamin K30 – 0,1 Mg,
- w beczkach plastikowych empinin ksn, ungerol LES270, sulfoetoksylat – 0,3 Mg,
- w workach emulgade SE – 0,1 Mg,
- w beczkach plastikowych ftalan dwuetylu – 0,1 Mg,
- w workach kwas salisylowy – 0,1 Mg,
- w pojemnikach plastikowych phenova – 0,1 Mg,
- w beczkach metalowych luviquat, luviscol – 0,8 Mg,
- w beczkach metalowych neo haliopane E 1000 – 0,5 Mg,
- w pojemnikach octan etylu – 1,6 Mg,
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- w beczkach plastikowych ufanon, empilan, rokamid – 0,1 Mg.
•

Baterpol Sp. z o. o.
Na terenie zakładu magazynowane są:
- w zamkniętym magazynie zużyte akumulatory – 1600 Mg,
- w zbiornikach roztwór siarczanu sodu – 180 Mg, siarczan sodu krystalicznego –
100 Mg, wodorotlenek sodu – 4,8 Mg, siarczek sodu – 1,5 Mg, kwas siarkowy (35%) 15 Mg, nadtlenek wodoru – 0,3 Mg, węglan sodu – 90 Mg, tlen ciekły – 60 Mg.

Ponadto w wielu zakładach przechowywane są oleje opałowe, farby, lakiery itp. substancje.
Zagrożenia występują także w transporcie drogowym oraz kolejowym. Głównymi
zagrożeniami

w

transporcie

zmotoryzowanych,

drogowym

pogarszający

się

jest

stan

duże

natężenie

nawierzchni

dróg,

ruchu,

wzrost

przewóz

liczby

materiałów

niebezpiecznych oraz zły stan techniczny pojazdów. Najczęściej transportem samochodowym
przewożone są paliwa, gaz propan-butan, gazy techniczne. Transport tych materiałów wynika
z dużej liczby odbiorców, w tym stacji paliw. Duży udział w transporcie drogowym ma także
przewóz tranzytowy tych materiałów. Aktualnie brak jest szczegółowego rozeznania w zakresie
tras, rodzaju, ilości i częstotliwości przewożonych drogami publicznymi niebezpiecznych
substancji. Natomiast zagrożenie w transporcie kolejowym mogą wynikać z przewożenia dużych
ilości substancji niebezpiecznych, pogarszającego się stanu szlaków komunikacyjnych.

4.6.2 Stan docelowy i identyfikacja potrzeb uwzględniające dostosowanie
do wymagań Unii Europejskiej
4.6.2.1 Regulacje prawa wspólnotowego
Unia Europejska 1 czerwca 2007 r. wydała Rozporządzenie REACH. W rozporządzeniu
tym ujęto wszystkie zagadnienia dotyczące kontroli oraz warunków produkcji i obrotu
chemikaliami. Celem tego rozporządzenia jest przede wszystkim ochrona zdrowia ludzkiego
i ochrona środowiska, zachęta do wprowadzania nowych, bezpiecznych substancji, zwiększenie
przejrzystości systemu obrotu chemikaliami i ograniczenie do minimum badań na zwierzętach
kręgowych.
4.6.2.2 Aktualny stan prawa polskiego
Poniżej podane zostały ustawy oraz rozporządzenia dotyczące tego zagadnienia:
•

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r.
Dz. U. Nr 25, poz. 150 z póxn. zm.),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu
przedkładania

marszałkowi

województwa

informacji

o

występowaniu

substancji

stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 124, poz. 1033),
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•

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych
preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 53, poz. 439),

•

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst
jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 152, poz. 1222),

•

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów
i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666
z późn. zm.),

•

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu
substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201,
poz. 1674),

•

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie informacji
o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty
charakterystyki (Dz. U. Nr 19, poz. 170),

•

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu
oznakowania

miejsc,

do przechowywania

lub

rurociągów

oraz

zawierających

pojemników

substancje

i

zbiorników

niebezpieczne

lub

służących
preparaty

niebezpieczne (Dz. U. Nr 61, poz. 552),
•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 217, poz. 2141),

•

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne
zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,
w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie
dla środowiska (Dz. U. Nr 96, poz. 860),

•

Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 97, poz. 962 z późn. zm.).

4.6.2.3 Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska miasta Świętochłowice
w zakresie substancji chemicznych w środowisku wraz ze stanem docelowym
Świętochłowice nie są miastem o dużym zagrożeniu występowania sytuacji mogących
pogorszyć stan środowiska i stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.
Ciężar odpowiedzialności za dokonywanie oceny ryzyka oraz badań każdej nowej
substancji został przeniesiony z administracji państwowej na producentów chemikaliów.
Producenci i importerzy zostali zobowiązani do dokonywania rejestracji substancji, a informacja
o ryzyku stworzonym przez poszczególne substancje chemiczne musi być dostępna w całym
łańcuchu dostaw.
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4.6.3 Cele i kierunki działań
Celem średniookresowy do 2016 r. „Polityki ekologicznej państwa w latach 2009 – 2012
z perspektywą do roku 2016” jest stworzenie efektywnego systemu nadzoru nad substancjami
chemicznymi dopuszczonymi do rynku, zgodnie z zasadami REACH.
4.6.3.1 Cel średniookresowy do 2017 r.
Celem średniookresowym programu do roku 2017 w zakresie substancji chemicznych
w środowisku jest „Ograniczenie możliwości zanieczyszczenia środowiska wskutek
przedostania się substancji niebezpiecznej do wód, ziemi, powietrza”.
Cel ten jest zgodny z ww. celami określonymi w dokumentach nadrzędnych.
4.6.3.2 Kierunki działań w latach 2010 - 2013
Kierunki działań:
•

Magazynowanie substancji niebezpiecznych z uwzględnieniem ich własności.

•

Modernizacja dróg.
Działania

w

transportujących

tym
oraz

zakresie
stosujących

dotyczą

właścicieli

substancje

przedsiębiorstw

chemiczne

w

związku

produkujących,
z

powyższym

nie przedstawiono harmonogramu działań.

5. Kierunki działań systemowych
„Polityka ekologiczna państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016”
wprowadza konieczność omówienia tych kierunków działań na szczeblu lokalnym.

5.1 Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych
5.1.1 Charakterystyka i ocena stanu aktualnego
Aby zachować zasoby cenne przyrodniczo, poprawić jakość środowiska i bezpieczeństwo
ekologiczne oraz rozwijać gospodarczo i społecznie miast Świętochłowice należy zgodnie
z zapisami Konstytucji RP kierować się zasadą zrównoważonego rozwoju czyli takiego
gospodarowania, aby zachować środowisko w możliwie dobrym stanie dla przyszłych pokoleń.
Dlatego

ważne

jest

uwzględnianie

zasady

zrównoważonego

rozwoju

we

wszystkich

dokumentach strategicznych sektorów gospodarczych. Ponadto dokumenty te zgodnie z ustawą
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko powinny
być poddawane ocenom oddziaływania na środowisko w celu sprawdzenia, czy rozwiązania
w nich zawarte nie przyniosą zagrożenia dla środowiska teraz i w przyszłości.
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Ponadto ważna jest również ocena potencjalnych skutków dla środowiska realizacji działań
opisanych w dokumentach strategicznych.
W „Strategi rozwoju miasta Świętochłowice do roku 2015” sformułowano następujące wizje,
zgodnie z którą Świętochłowice chcą być miastem:
•

O nowoczesnym i proinnowacyjnym systemie kształcenia zorientowanym na wszystkie
środowiska społeczne, etniczne i zawodowe zaspokajającym oczekiwania edukacyjne
różnych grup wiekowych ludności, promującym zdolnych i chcących osiągać kwalifikacje
adekwatne do wymagań Jednolitego Rynku Europejskiego.

•

Ludzi zdrowych w wymiarze społecznym i fizycznym realizującym wszechstronnie
zasady zrównoważonego rozwoju, czystym we wszystkich dziedzinach funkcjonowania
środowisk lokalnych, skutecznie radzącym sobie z problemami zanieczyszczenia
środowiska i poprawiającym wartości przyrodnicze przestrzeni publicznych oraz osiedli
mieszkaniowych.

•

Pielęgnującym zróżnicowaną wewnętrznie tożsamość kulturową dzielnic miasta,
integrującym różnych użytkowników przestrzeni miejskiej wokół wspólnych inicjatyw
lokalnych na rzecz rozwoju.

•

Wzmacniającym konkurencyjność swoich przedsiębiorstw nawiązującym do tradycji
miasta

o

związanych

wysokich
z

umiejętnościach

pogłębionym

technologicznych

przetwórstwem

wyrobów

środowisk
hutniczych

inżynierskich
oraz

wysoko

przetworzonych produktów przemysłu maszynowego.
•

Rozwijającym sektor usług szczególnie związanych z technikami informacyjnymi.

•

Liderem w Aglomeracji Katowickiej organizacji i świadczenia usług publicznych
dla mieszkańców

i

biznesu

dającym

przewagę

atrakcyjności

lokalizacyjnych

dla inwestorów zewnętrznych na dobrze skomunikowanych transportowo obszarach
aktywności gospodarczej szczególnie dyskontujących korzyści związane z przebiegiem
DTŚ.
•

Skutecznie zacierającym ślady negatywnych skutków eksploatacji górniczej.
Na podstawie sformułowanej wizji można stwierdzić, że aspekty środowiskowe mają

wysoką rangę w polityce miasta. Ponadto jakość środowiska staje się ważnym kryterium przy
wyborze miejsca zamieszkania dlatego podejmowanie działań w zakresie ochrony środowiska
powinno stać się kluczowym elementem strategii rozwoju miasta.

5.1.2 Cele i kierunki działań
Celem średniookresowy do 2016 r. „Polityki ekologicznej państwa w latach 2009 – 2012
z perspektywą do roku 2016” jest doprowadzenie do sytuacji, w której projekty dokumentów
strategicznych wszystkich sektorów gospodarczych będą, zgodnie z obowiązującym w tym
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zakresie prawem, poddawane procedurze oceny oddziaływania na środowisko i wyniki tej oceny
będą uwzględniane w ostatecznych wersjach tych dokumentów.
5.1.2.1 Cel średniookresowy do 2017 r.
Celem średniookresowym programu do roku 2017 jest „Nadanie ochronie środowiska
priorytetowej rangi w polityce miasta”.
Cel ten jest zgodny z ww. celami określonymi w dokumentach nadrzędnych.
5.1.2.2 Kierunki działań w latach 2010 - 2013
Kierunki działań:
•

Harmonizacja rozwoju gospodarczego i społecznego z zachowaniem wysokich
standardów ochrony środowiska.

•

Wzmocnienie

współpracy

wydziałów

ochrony

środowiska

z

instytucjami

odpowiedzialnymi za przygotowanie dokumentów strategicznych.
•

Wykonywanie ocen oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych.

•

Upowszechnienie dorobku oraz korzyści wynikających z przeprowadzenia ocen
oddziaływania na środowisko.

5.2 Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska
5.2.1 Charakterystyka i ocena stanu aktualnego
Zgodnie z założeniami „Polityki ekologicznej państwa na lata 2003 - 2006 z uwzględnieniem
perspektyw na lata 2007 - 2010” prace dla aktywizacji mechanizmów rynkowych do wspierania
działań w zakresie ochrony środowiska miały być wdrożone do 2006 r. Miało to doprowadzić
do rozwoju produkcji urządzeń służących ochronie środowiska, produkcji towarów przyjaznych
środowisku oraz tworzenia nowych miejsc pracy, zwłaszcza w turystyce, leśnictwie, ochronie
przyrody, odnawialnych źródeł energii i wykorzystania odpadów. Jednak do chwili obecnej
nie udało się zrealizować tych celów.

5.2.2 Cele i kierunki działań
Celem średniookresowy do 2016 r. „Polityki ekologicznej państwa w latach 2009 – 2012
z perspektywą do roku 2016” jest uruchomienie takich mechanizmów prawnych, ekonomicznych
i edukacyjnych, które prowadziłyby do rozwoju proekologicznej produkcji towarów oraz
do świadomych postaw konsumenckich zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego.
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5.2.2.1 Cel średniookresowy do 2017 r.
Celem średniookresowym programu do roku 2017 jest „Wprowadzenie mechanizmów
edukacyjnych prowadzących do świadomych postaw konsumenckich”.
Cel ten jest zgodny z ww. celami określonymi w dokumentach nadrzędnych.
5.2.2.2 Kierunki działań w latach 2010 - 2013
Kierunki działań:
•

Wspieranie powstawania tzw. zielonych miejsc pracy.

•

Działania prowadzące do upowszechniania i promocji wśród mieszkańców powiatu
produktów ekologicznych.

•

Działania edukacyjne w zakresie zrównoważonego konsumpcjonizmu.

5.3 Zarządzanie środowiskowe
5.3.1 Charakterystyka i ocena stanu aktualnego
Systemy

zarządzania

się przedsiębiorstw

i

środowiskowego

instytucji

do

(SZŚ)

podejmowania

są

dobrowolnym

konkretnych

działań

zobowiązaniem
technicznych

i organizacyjnych w celu zmniejszenia ich oddziaływania na środowisko. Posiadane przez daną
firmę prawidłowo funkcjonującego SZŚ zapewnia, iż firma ta działa zgodnie ze wszystkimi
przepisami ochrony środowiska.
Do najbardziej znanych systemów zarządzania należą:
•

EMAS,

•

ISO 14000.
System Ekozarządzania i Audytu EMAS to unijny system zarządzania środowiskowego.

System ten otwarty jest dla wszystkich przedsiębiorstw i instytucji, zarówno z sektora
prywatnego jak i publicznego (firmy produkcyjne i usługowe, administracja, zakłady komunalne,
samorządy, szpitale, szkoły itp.), które w sposób systematyczny identyfikują aspekty
środowiskowe oraz opracowują i realizują plany działań pozwalające sukcesywnie ograniczać
własne oddziaływanie na środowisko. Dla organizacji posiadających certyfikat ISO 14001
wdrożenie systemu EMAS wymaga stosunkowo niewiele dodatkowej pracy. Zalety wdrożenia
Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS to m. in.:
•

Ograniczenie zużycia surowców, wody i energii.

•

Minimalizację kosztów.

•

Recykling oraz zmniejszanie ilości odpadów, ścieków i emisji gazów.

•

Redukcję opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

•

Minimalizację wystąpienia awarii środowiskowych.
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•

Redukcję kosztów usuwania potencjalnych zanieczyszczeń.

•

Przystosowanie i utrzymanie zgodności z coraz bardziej rygorystycznymi wymaganiami
prawa.

•

Zwiększenie pozycji konkurencyjnej na rynku.

•

Zwiększenie wartości rynkowej organizacji.

•

Obniżenie wysokości stawek ubezpieczeniowych.

•

Poprawę bezpieczeństwa pracy.

•

Wzrost świadomości ekologicznej pracowników.

•

Poprawę wizerunku organizacji z uwagi na kompleksowe podejście do zagadnień
środowiskowych świadczące o dobrym zarządzaniu.
W 2004 r. w życie weszła ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie

ekozarządzania i audytu EMAS (Dz. U. Nr 70, poz. 631 z późn. zm.), która zdefiniowała ramy
organizacyjne systemu EMAS w Polsce.
Najpopularniejszym systemem zarządzania środowiskiem wśród polskich firm jest PE - EN
ISO 14001. Norma ta jest pierwszą z serii ISO 14000. Cała seria dotyczy ogólnie pojętego
zarządzania środowiskowego zarówno w odniesieniu do produktu (usługi), jak i działalności
przedsiębiorstwa. System zarządzania certyfikowany jest wyłącznie według wymagań normy PE
- EN ISO 14001. Pozostałe to tzw. normy narzędziowe, które mają za zadanie ułatwić wdrożenie
systemu, ocenić efektywność podjętych działań lub przeprowadzić przegląd środowiskowy.
Norma ta pozwala zbudować System zarządzania środowiskowego w oparciu o tzw. podejście
procesowe.

Podstawowym

jej

elementem

jest

uwzględnienie

ciągłego

doskonalenia

w działaniach danego przedsiębiorstwa czy organizacji. Podstawowym kryterium, na którym
opierają się działania w zakresie SZŚ, jest identyfikacja aspektów Środowiskowych. Zalety
wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 to m. in.:
•

Spełnienie wymogów prawnych dotyczących ochrony środowiska.

•

Poprawa stanu środowiska oraz stanu zdrowia mieszkańców.

•

Zmniejszenie ryzyka środowiskowego przez uprzednie zidentyfikowanie zagrożeń
i przygotowanie się na wypadek ich zaistnienia.

•

Zmniejszenie kosztów działania poprzez: poprawę efektywności zużycia surowców
nieodnawialnych, optymalizacja doboru surowców, materiałów i produktów (np. surowce
wtórne); polepszenie efektywności wykorzystywania zasobów infrastrukturalnych;
zagospodarowanie odpadów.

•

Zdobycie przewagi nad konkurencją, poprzez dostosowanie proekologiczne, zanim
ustawodawstwo będzie stawiało ostrzejsze wymagania.
Według danych ankietowych na terenie miasta Świętochłowice system zarządzania
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środowiskiem posiadają: Baterpol Sp. z o.o., ArcelorMittal Poland S. A. Zakład Świętochłowice,
Delta Trans Transporte Sp. z o.o.

5.3.2 Cele i kierunki działań
Celem średniookresowy do 2016 r. „Polityki ekologicznej państwa w latach 2009 – 2012
z perspektywą do roku 2016” jest jak najszersze przystępowanie do systemu EMAS,
rozpowszechnianie wiedzy wśród społeczeństwa o tym systemie i tworzenie korzyści
ekonomicznych dla firm i instytucji będących w systemie.
5.3.2.1 Cel średniookresowy do 2017 r.
Celem średniookresowym programu do roku 2017 jest „Rozpowszechnianie wiedzy
na temat systemów zarządzania środowiskowego”.
Cel ten jest zgodny z ww. celami określonymi w dokumentach nadrzędnych.
5.3.2.2 Kierunki działań w latach 2010 - 2013
Kierunki działań:
•

Promowanie i wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego.

•

Zachęcanie do udziału w programach szkolno - informacyjnych dotyczących systemu
EMAS, PN - EN ISO 14001, zasad Czystej Produkcji, Odpowiedzialność i Troska.

5.4 Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska
5.4.1 Charakterystyka i ocena stanu aktualnego
Świadome, aktywne społeczeństwo podejmuje liczne lokalne akcje proekologiczne oraz
sprawuje kontrolę nad działaniami przedsiębiorstw i instytucji. Aby rola ta mogła byś prawidłowo
pełniona konieczne jest zapewnienie mieszkańcom miasta szerokiego dostępu do informacji
o środowisko i jego ochronie. Edukacja ekologiczna społeczeństwa a tym samym jego
aktywność

jest jednym

z podstawowych fundamentów realizacji działań określonych

w Programie ochrony środowiska. Warunkiem koniecznym i niezbędnym do realizacji celów
Programu ochrony środowiska dla miasta Świętochłowice jest aktywność i uczestnictwo
społeczeństwa w tym procesie. Aktywność społeczeństwa (uczniów oraz ludzi dorosłych) oparta
jest głównie na świadomości w zakresie ochrony środowiska, dlatego też tak dużą rolę odgrywa
proces edukowania społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i prawidłowej gospodarki
odpadami. Ponadto niezwykle ważnym elementem świadomości ekologicznej społeczeństwa
jest kształtowanie zrównoważonych wzorców konsumpcji.
Kierunki edukacji ekologicznej wyznacza Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej „Przez
edukację do zrównoważonego rozwoju”. Wskazuje ona na konieczność włączania treści
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dotyczących ochrony środowiska do programów edukacji formalnej, a także wspieranie edukacji
nieformalnej.
Celem edukacji ekologicznej jest:
•

Uświadamianie zagrożeń środowiska

przyrodniczego,

występujących w miejscu

zamieszkania.
•

Budzenie szacunku do przyrody.

•

Rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym.

•

Zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i ich opisu.

•

Poznanie współzależności człowieka i środowiska.

•

Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko.

•

Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.
Na terenie miasta Świętochłowice jednostkami biorącymi udział w kształtowaniu

świadomości ekologicznej społeczeństwa są: Urząd Miejski w Świętochłowicach, szkoły,
przedszkola, organizacje pozarządowe.
Działalność władz miasta polega przede wszystkim na wspieraniu edukacji ekologicznej
w szkołach, publikowaniu materiałów informacyjnych, prelekcjach. Działania podejmowane
przez Urząd skierowane są do mieszkańców Świętochłowic poprzez:
•

Promocję proekologicznych postaw wobec środowiska w formie dystrybucji broszur,
ulotek promujących selektywną zbiórkę odpadów. Działania te powinny również
uwzględniać szeroki aspekt ochrony środowiska tj. ograniczenie zużycia wody, promocję
postaw zrównoważonego konsumpcjonizmu, alternatywnych źródeł energii, itp.

•

Organizowanie seminariów z udziałem młodzieży szkolnej i lokalnej społeczności –
prelekcje o tematyce ekologicznej, konkursy z nagrodami itp.

•

Udział w cyklicznych akcjach ekologicznych o zasięgu ponadlokalnym jak: „Dzień Ziemi”,
Sprzątanie Świata” itp.
Ważnym zadaniem z zakresu edukacji ekologicznej jest także tworzenie ścieżek

przyrodniczo-dydaktycznych

promujących

lokalne

najcenniejsze

wartości

środowiska

przyrodniczego jak utworzony w 2009 r. użytek ekologiczny „Lasek Chropaczowski”. Ścieżki
dydaktyczne utworzone zostały na pozostałych dwóch użytkach ekologicznych zlokalizowanych
w mieście tj. na terenie użytku „Las na Górze Hugona” i w rejonie stawu „Foryśka”.
Zamontowano tam również tablice informacyjne.
Dużą rolę w edukowaniu społeczeństwa w zakresie ekologii, odgrywa na skalę
ponadlokalną a często województwa, działalność Fundacji Ekologicznej „Silesia”. Celem
Fundacji jest:
•

stymulowanie

społecznych

inicjatyw

proekologicznych

i

tworzenie

warunków

dla zwiększenia ich skuteczności w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
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dziedzictwa przyrodniczego,
•

organizowanie i wspieranie edukacji ekologicznej społeczeństwa,

•

tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych dla wdrażania nowych rozwiązań
w dziedzinie ochrony środowiska,

•

rozwój form swobodnego przepływu idei – myśli naukowo – technicznej i innych wartości
związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska pomiędzy województwem śląskim
a innymi regionami kraju oraz zagranicą.
W Rogoźniku zlokalizowane jest Międzynarodowe Miasteczko Edukacji Ekologicznej,

w którym prowadzone są zajęcia dla dzieci, młodzieży, studentów, nauczycieli i osób
zainteresowanych edukacją ekologiczną.
Aktualne przepisy prawne gwarantują udział społeczeństwa, w tym w szczególności
organizacji ekologicznych, w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska, w opiniowaniu
projektów aktów prawnych, a także projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym
przede wszystkim ze środków UE.

5.4.2 Cele i kierunki działań
Edukacja w ogólności, a edukacja ekologiczna w szczególności, różni się w zasadniczy
sposób od innego typu przedsięwzięć w dziedzinie ochrony przyrody czy ochrony środowiska.
Np. w dziedzinie ochrony powietrza czy wód zidentyfikowanie podmiotów zanieczyszczających
i doprowadzenie do zaniechania działalności (czy zmniejszenia uciążliwości) daje prawie
od razu efekt i to na ogół mierzalny. W edukacji na efekty trzeba czekać latami. Niełatwo jest
w edukacji ekologicznej o wybór priorytetów, np. czy edukować młodzież czy ludzi dorosłych,
wobec zawsze ograniczonych środków finansowych. Uważa się na ogół, że edukacja jest
inwestycją „opłacalną” w stosunku do dzieci i młodzieży, ale nierzadko słyszy się głosy,
że „tempo niszczenia przyrody jest tak duże, że my dorośli nie możemy pozwolić sobie
na komfort zrzucenia problemów ekologicznych na nasze dzieci”. To dorośli podejmują
„tu i teraz” określone decyzje, bywa, że szkodliwe dla środowiska, często z powodu małej
świadomości ekologicznej.
Edukacja ekologiczna zależy od wielu podmiotów, którym trudno, zwłaszcza w systemie
demokratycznym, narzucić kierunki działania (w większym lub mniejszym stopniu) – np. łatwo
nakazać pewne formy działania szkołom, trudniej mass-mediom, a prawie niemożliwe
organizacjom pozarządowym. Priorytety zależą od pewnych posunięć ogólnokrajowych
(np. reforma administracyjna), od ogólnej wizji rozwoju kraju, i w szczególności od kierunków
rozwoju województwa. Mogą pewne kierunki wymuszać gestorzy funduszy.
Celem średniookresowy do 2016 r. „Polityki ekologicznej państwa w latach 2009 – 2012
z perspektywą do roku 2016” jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa,
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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.

5.4.2.1 Cel średniookresowy do 2017 r.
Celem średniookresowym programu do roku 2017 jest „Wykształcenie świadomości
ekologicznej u przeważającej części społeczeństwa i przekonanie ludzi o konieczności
myślenia i działania według zasady ekorozwoju”.
Cel ten jest zgodny z ww. celami określonymi w dokumentach nadrzędnych.
5.4.2.2 Kierunki działań w latach 2010 - 2013
Kierunki działań:
•

Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród wszystkich grup społecznych na terenie
miasta.

•

Druk materiałów informacyjnych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

•

Tworzenie ścieżek dydaktyczno – edukacyjnych.

5.4.2.3 Matryca logiczna
Tabela 37 Matryca logiczna realizacji programu w edukacji ekologicznej
Cele

Logika interwencji

Rezultaty

Obiektywne

Źródła i sposoby

sprawdzalne

weryfikacji

Założenia

wyznaczniki
osiągnięcia
Cel

Wzrost świadomości

średniookresowy ekologicznej
mieszkańców.

Poprawa stanu

UM

środowiska oraz wzrost

Świętochłowice

podejmowanych inicjatyw
w tym zakresie

Kierunki działań

Wzrost świadomości

Poprawa stanu

UM

ekologicznej.

środowiska oraz wzrost

Świętochłowice

Poprawa stanu

podejmowanych inicjatyw

środowiska.

w tym zakresie

Oczekiwane

Poprawa stanu środowiska

Wzrost wykształcenia

rezultaty

naturalnego

mieszkańców
w dziedzinie ekologii
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5.4.2.4 Harmonogram realizacji programu
Tabela 38 Harmonogram realizacji programu w zakresie edukacji ekologicznej
Lp.

Nazwa zadania

Termin realizacji

Jednostka

Planowany efekt

Koszty

Źródła

odpowiedzialna

ekologiczny

[tys. PLN]

finansowania

Partnerzy (Uwagi)

Zadania własne
1

Prowadzenie akcji edukacyjnych w

2010 – 2013

Środki własne

Szkoły, przedszkola,

zakresie szeroko rozumianej

z perspektywą

UM Świętochłowice

Wzrost świadomości
ekologicznej

160

Fundusze

organizacje

ochrony środowiska

do 2017

społeczeństwa

ochrony

pozarządowe,

środowiska

ChŚPWiK, prywatni
inwestorzy (np.
producenci kotłów –
w ramach marketingu)

2

Tworzenie ścieżek dydaktyczno -

2010 – 2013

UM Świętochłowice

przyrodniczych

Wzrost atrakcyjności

b. d.

miasta

Środki własne
Fundusze
ochrony
środowiska

3

Regionalny Obszar Rekreacyjno –
Turystyczny Szlaki rowerowe drogą

2010 - 2011

UM Świętochłowice

Wzrost atrakcyjności
rekreacyjnej miasta

rozwoju aktywnej turystyki – trasy

2920

Środki własne
budżetu miasta
Środki UE

rowerowe na terenie miasta
Świętochłowice
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5.5 Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym
5.5.1 Charakterystyka i ocena stanu aktualnego
Krajowe przepisy dotyczące konieczności przedstawiania zagadnień dotyczących ochrony
środowiska w planie zagospodarowania przestrzennego zawarte są w ustawie z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717
z póź. zm.) a także w ustawach ustanawiających samorządy poszczególnych szczebli
i określających ich kompetencje, w tym w zakresie gospodarki przestrzennej tj. w ustawie z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)
i w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.).
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ww. ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym są podstawowymi instrumentami kształtowania ładu
przestrzennego pozwalającymi gminie na racjonalną gospodarkę terenami. Poza miejscowymi
planami w systemie planowania przestrzennego występują instrumenty pomocnicze, w postaci
decyzji lokalizacyjnych.
Od kilku lat obserwuje się wzmocnienie roli planowania przestrzennego jako instrumentu
ochrony środowiska. Do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wykonywane
są opracowania ekofizjograficzne i prognozy oddziaływania na środowisko, które uwzględniają
zagadnienia ochrony środowiska na etapie tworzenia tych planów. Brak miejscowy planów
zagospodarowania przestrzennego może prowadzić do wydawania decyzji lokalizacyjnych oraz
gospodarczych bez zachowania ładu przestrzennego i uporządkowanego rozwoju terenów
mieszkaniowych, przemysłowych i rekreacyjnych.
Obecnie

na

terenie

miasta

obowiązuje

Studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego miasta, kilka miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego obowiązują dla:
1. obszaru Śródmieścia miasta Świętochłowice w granicach: pas Drogowej Trasy
Średnicowej, linia kolejowa Katowice – Gliwice, ul. Metalowców, ul. Wojska Polskiego,
granica administracyjna miasta, zatwierdzony Uchwałą nr XXXII/263/2001 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach w dniu 25 kwietnia 2001 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj.
Śląskiego Nr 44 poz. 1095 z dnia 10 lipca 2001 r.
1a -

Zmiana

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

miasta

Świętochłowice w granicach: Pas Drogowej Trasy Średnicowej, linia kolejowa Katowice –
Gliwice, ulica Metalowców, ulica Wojska Polskiego, granice administracyjne miasta
w obszarze jednostek E10-1, E19-2 oraz 304-D1/2-TKS2/3, zatwierdzony Uchwałą
nr X/92/2003 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w dniu 22.10.2003r. ogłoszoną
w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 104 poz. 2758 z dnia 27.11.2003 r.
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1b -

Zmiana

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

miasta

Świętochłowice w granicach: Pas Drogowej Trasy Średnicowej, linia kolejowa Katowice –
Gliwice, ulica Metalowców, ulica Wojska Polskiego, granice administracyjne miasta
w obszarze jednostki E2/3, zatwierdzony Uchwałą nr X/93/2003 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach w dniu 22.10.2003 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 104
poz. 2759 z dnia 27.11.2003 r.
1c - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
na terenie Śródmieścia miasta Świętochłowice w rejonie ulicy Kubiny i Rzecznej,
zatwierdzony Uchwałą nr XXXII/251/2005 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w dniu
30.03.2005 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 65 poz. 1674 z dnia 24.05.2005 r.
1d - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
na terenie Śródmieścia miasta Świętochłowice w rejonie skrzyżowania Drogowej Trasy
Średnicowej z ulicą Bytomską, zatwierdzony Uchwałą nr XXXII/250/2005 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach w dniu 30.03.2005 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 65
poz. 1673 z dnia 24.05.2005 r.
1e - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
na terenie Śródmieścia miasta Świętochłowice w rejonie ulicy Żołnierskiej i w rejonie
zjazdu z Drogowej Trasy Średnicowej, zatwierdzony Uchwałą nr XLIII/318/06 z dnia
25.01.2006 r. Rady Miejskiej w Świętochłowicach ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego
Nr 37 poz. 1064 z dnia 27.03.2006 r.
2. obszaru południowej części dzielnicy Lipiny i części Piaśnik w granicach wyznaczonych
przez pas Drogowej Trasy Średnicowej, granice administracyjne miasta (od zachodu),
ulice: Chorzowską, Mickiewicza i odcinek łączący DTŚ z ulicą Mickiewicza (od wschodu),
zatwierdzony Uchwałą Nr X/91/2003 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia
22 października 2003 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 104 poz. 2757 z dnia
27 listopada 2003 r.
3. dla terenów położonych na północ od ul. Chorzowskiej pomiędzy działkami o numerach
57/3, 61/6, 66/20, 123/2, 124/2, 148/2, liniami rozgraniczającymi planowanych ulic
tranzytowych oraz istniejącym nasypem, zatwierdzony Uchwałą nr IV/29/2003 Rady
Miejskiej w Świętochłowicach w dniu 19.02.2003 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego
Nr 41 poz. 1195 z dnia 30.04.2003 r.
4. dla terenów położonych na południe od ulicy Krasickiego pomiędzy nieruchomościami
nr 7 i nr 35, zatwierdzony Uchwałą Nr XXX/246/2001 Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 22 lutego 2001 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 31 poz. 773 z dnia
28 maja 2001 r.
5. dla

terenów

położonych

pomiędzy:

południową

i

zachodnią

granicą

miasta,

ul. Ceramiczną, ul. Wojska Polskiego, ul. Śląską z poszerzeniem w rejonie ul. Ludwika
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Tunkla,

Śląskiej,

Wojska

Polskiego

oraz

Góry

Hugona

w

Świętochłowicach,

zatwierdzony Uchwałą nr XXXI/238/2005 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia
28.02.2005 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 38 poz. 1054 z dnia 08.04.2005 r.
Obecnie

33%

zagospodarowania

powierzchni

miasta

przestrzennego.

objęte

Tereny

dla

jest
których

zapisami

miejscowych

obowiązują

miejscowe

przedstawiono na rysunku nr 13.

Ilustracja 13: Tereny objęte zapisami miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego

Źródło: http://www.bip.swietochlowice.pl/pod/podmiot_prawo.php?cat=271&nr=3514
strona 178

planów
plany

5.5.2 Cele i kierunki działań
Cel średniookresowy do 2016 r. w „Polityce ekologicznej państwa w latach 2009 – 2012
z perspektywą do roku 2016” został sformułowany jako przywrócenie właściwej roli planowania
przestrzennego na obszarze całego kraju, w szczególności dotyczyć to ma planów
zagospodarowania przestrzennego, które powinny stać się podstawą lokalizacji nowych
inwestycji.
5.5.2.1 Cel średniookresowy do 2017 r.
Celem średniookresowym programu do roku 2017 jest „Integracja problemów ochrony
środowiska z planami zagospodarowania przestrzennego”.
Cel ten jest zgodny z ww. celami określonymi w dokumentach nadrzędnych.
5.5.2.2 Kierunki działań w latach 2010 - 2013
Kierunki działań:
•

Uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wymagań
dotyczących ochrony środowiska wynikających z opracowań ekofizjograficznych
i prognoz oddziaływania na środowisko.

•

Wydawanie decyzji lokalizacyjnych dla nowych inwestycji w oparciu o zapisy
miejscowych planów.
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6. Uwarunkowania finansowe
6.1 Możliwości finansowania projektów inwestycyjnych
Realizacja zadań z zakresu infrastruktury ochrony środowiska wymaga zarezerwowania
środków finansowych, które znacząco przewyższają możliwości budżetowe jednostek
samorządu terytorialnego. Istnieje zatem konieczność pozyskania zewnętrznych źródeł
finansowego wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych.
Dotychczasowe finansowanie inwestycji ekologicznych w Polsce opierało się głównie
na funduszach pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kar
za nieprzestrzeganie norm określonych prawem. W ciągu ostatnich kilkunastu lat dokonano
znaczących inwestycji na rzecz ochrony środowiska. Inwestycje te pozwoliły na zmniejszenie
emisji zanieczyszczeń, co może wpływać na zmniejszenie wpływów z tytułu opłat i kar
ekologicznych. W związku z powyższym ewentualne dodatkowe fundusze mogą być pozyskane
m.in. z kredytów komercyjnych, większego obciążenia kosztami ochrony środowiska jego
użytkowników oraz dzięki pozyskaniu środków z funduszy spójności i strukturalnych UE.
Dla jednostek samorządowych dostępnymi sposobami finansowania inwestycji są:
•

środki własne,

•

kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych,

•

kredyty i pożyczki o oprocentowaniu preferencyjnym udzielane przez instytucje
wspierające rozwój gmin i powiatów,

•

dotacje państwowe z funduszy krajowych i zagranicznych,

•

emisja obligacji.
Wdrożenie niniejszego Programu będzie możliwe dzięki stworzeniu sprawnego systemu

finansowania

ochrony

środowiska.

Podstawowymi

źródłami

finansowania

działań

proekologicznych są fundusze ekologiczne, fundacje i programy wspomagające, własne środki
inwestorów.

6.1.1 Przegląd fundacji i funduszy krajowych finansujących działania z zakresu
ochrony środowiska
Wiodącą rolę w systemie finansowania ochrony środowiska w Polsce pełnią fundusze
ekologiczne działające obecnie na czterech szczeblach :
•

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

•

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

•

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

•

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Celem

działalności

Funduszu jest

finansowe

wspieranie

inwestycji

ekologicznych

o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych
z punktu widzenia potrzeb środowiska. Informacje na temat podmiotów mogących ubiegać się
o dofinansowanie oraz dziedziny w ramach których mogą być przyznane szczegółowo opisane
zostały na stronie http://www.nfosigw.gov.pl/site/.
Środki NFOŚIGW przyznawane są w ramach jednej z trzech form dofinansowania:
dofinansowanie pożyczkowe, finansowanie dotacji lub finansowanie kapitałowe. Podstawą
do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie są Programy Priorytetowe. Lista
priorytetowych programów NFOŚiGW zatwierdzana jest corocznie i na jej podstawie
opracowywane są poszczególne Programy Priorytetowe, obejmujące m. in. szczegółowe
właściwe do danego programu zasady udzielania dofinansowania oraz kryteria wyboru
przedsięwzięcia. Ponadto każdy Program Priorytetowy zawiera formularz wniosków, których
wypełnienie oraz złożenie rozpoczyna procedurę ubiegania się o dofinansowanie.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest publiczną
instytucją finansową realizującą politykę ekologiczną województwa. Fundusz koncentruje
się na wspieraniu działań proekologicznych podejmowanych przez administrację publiczną,
przedsiębiorców, instytucje i organizacje pozarządowe. Corocznie opracowywana jest lista
przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania.
Pierwszeństwo dofinansowania mają zadania wspierane środkami UE lub innymi środkami
zagranicznymi oraz zadania zapisane odpowiednio w krajowych i wojewódzkich programach
i planach, w szczególności z zakresu: gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami
oraz ochrony powietrza.
Szczegółowe informacje na temat WFOŚiGW w Katowicach znajdują się na stronie
http://www.wfosigw.katowice.pl/.
Fundacja EkoFundusz
Zadaniem Fundacji jest finansowanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska, które
mają nie tylko istotne znaczenie w skali regionu czy kraju, ale także wpływają na osiągnięcie
celów ekologicznych w skali europejskiej, a nawet światowej uznanych za priorytetowe przez
społeczność międzynarodową. Ponadto zadaniem EkoFunduszu jest ułatwienie transferu
na polski rynek najlepszych technologii z krajów-donatorów, a także stymulowanie rozwoju
polskiego przemysłu ochrony środowiska. W Statucie EkoFunduszu pięć sektorów uznanych
zostało

za

dziedziny

priorytetowe.

Szczegółowe

informacje

dotyczące

dofinansowania znajdują się na stronie http://www.ekofundusz.org.pl/pl/index.htm.
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możliwości

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ)
Bank Ochrony Środowiska jest uniwersalnym bankiem komercyjnym, specjalizującym
się w finansowaniu

przedsięwzięć

służących

ochronie

środowiska.

BOŚ

współpracuje

z organizacjami zajmującymi się finansowaniem ochrony środowiska, tj. NFOŚiGW, WFOŚiGW
oraz innymi funduszami pomocowymi. Przedmiotem kredytowania jest zakup lub montaż
urządzeń służących ochronie środowiska. O preferencyjny kredyt mogą starać się wszystkie
podmioty. Maksymalna kwota kredytu może wynosić do 100% kosztów zakupu i kosztów
montażu. Jednakże koszty montażu mogą być kredytowane w przypadku: gdy sprzedawca,
z którym bank podpisał porozumienie nie jest jednocześnie wykonawcą, gdy wykonawca jest
jednostką autoryzowaną przez sprzedawcę, z którym bank podpisał porozumienie, gdy band
podpisał z wykonawcą porozumienie dotyczące montażu urządzeń i wyrobów zakupionych
wyłącznie na zasadach obowiązujących dla niniejszego produktu. Okres kredytowania może
wynosić do 5 lat. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na podstawie uchwały zarządu
BOŚ S.A., w przypadku zawarcia umowy pomiędzy bankiem, a sprzedawcą bądź producentem
urządzeń, kredyty udzielone na zakupy tych urządzeń mogą być oprocentowane od 1% w skali
roku.
Oprócz Banku Ochrony Środowiska realizację zadań z zakresu ochrony środowiska coraz
częściej kredytowo wspierają inne banki krajowe.

6.1.2 Przegląd funduszy zagranicznych finansujących działania z zakresu
ochrony środowiska
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD)
EBORD jest międzynarodową organizacją finansową, której celem jest wspieranie przemian
gospodarczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, przez udzielanie kredytów
i gwarancji, inwestycji kapitałowych oraz współpracę techniczną. Warunkiem udzielenia pomocy
jest rozwój demokracji i poszanowania praw człowieka w tych państwach. Kredyty EBORD
są udzielane

rządom

na

wskazane

projekty

(zwłaszcza

na

budowę

infrastruktury,

restrukturyzację sektorów gospodarczych i przekształceń własnościowych) oraz podmiotom
prawnym. Inwestycje środowiskowe wspierane przez bank dotyczą m. in. infrastruktury
komunalnej i ochrony środowiska, poprawy wydajności energetycznej i użycia odnawialnych
źródeł energii a także projekty związane z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych. Wartość
kredytu wynosi od 2 do 250 mln (średnio 5 mln euro), co stanowi do 35% wartości inwestycji.
W 2010 r. EBRD zainwestuje w Polsce około 400 mln euro.
LIFE+
LIFE+ jest instrumentem finansowym Wspólnoty Europejskiej powołanym w celu wspierania
przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównymi celami są ułatwienie procesu
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wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityk ochrony przyrody oraz
identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska.
LIFE+ wspiera w szczególności wdrożenia szóstego Programu Działania Środowiskowego
Wspólnoty (6th EAP, 2002 – 2012), włącznie z jego strategiami tematycznymi oraz zapewnia
wsparcie finansowe dla środków i przedsięwzięć zapewniających wartość dodaną w Krajach
Członkowskich UE. Program LIFE+ dzieli się na trzy komponenty tematyczne:
•

przyroda i różnorodność biologiczna,

•

polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska,

•

informacja i komunikacja.
Dla każdego komponentu przygotowany jest specyficzny formularz wniosku. Składany

projekt może dotyczyć tylko jednego komponentu. Program LIFE+ zapewnia wsparcie
finansowe w wysokości 50% kwalifikujących się kosztów projektu. W uzasadnionych
przypadkach dla projektów z komponentu I „Przyroda i różnorodność biologiczna” dotyczących
siedlisk lub gatunków priorytetowych, dofinansowanie może wynieść 75% kosztów projektu.
Nabór wniosków ogłaszany jest raz do roku przez Komisję Europejską, natomiast przyjmowanie
wniosków odbywa się za pośrednictwem właściwych organów krajowych.
Finansowanie działań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej może pochodzić
również z funduszy UE.
W całej Europie realizowane są projekty, które w ramach „Polityki spójności” otrzymują
wsparcie

z

dwóch

funduszy

strukturalnych

–

Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) – oraz z Funduszu
Spójności.
Polityka spójności ma na celu:
•

wspieranie

działań

prowadzących

do

wyrównania

warunków

ekonomicznych

i społecznych we wszystkich regionach UE,
•

zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju regionów,

•

likwidację zacofania najmniej uprzywilejowanych regionów i wysp, w tym obszarów
wiejskich.
Podstawowymi instrumentami realizacji polityki spójności są:

•

programy operacyjne (pomoc w formie dotacji),

•

dokument unijny, określający obszary, dla których powinny zostać przeznaczone dotacje
unijne – Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW),

•

dokument krajowy – Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO).
Warunkiem przyznania wsparcia dla regionu jest poziom PKB na mieszkańca wynoszący

mniej niż 75% średniej w UE. Cała obszar Polski spełnia ten warunek, w związku z powyższym
wszystkie regiony mogą starać się o wsparcie.
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Najważniejszym

polskim

dokumentem

dotyczącym

dotacji

unijnych,

opracowanym

na podstawie SWW jest Narodowa Strategia Spójności (NSS) (nazwa urzędowa: Narodowe
Strategiczne Ramy Odniesienia). Dokument ten określa, na co oraz w jaki sposób powinny
zostać wydane pieniądze otrzymane przez Polskę z funduszy strukturalnych UE w ramach
budżetu Wspólnoty na lata 2007 – 2013.
Na rysunku nr 14 przedstawiono schemat funduszy strukturalnych UE pozwalających
na realizację polityki spójności.

Ilustracja 14: Fundusze strukturalne

W zakresie finansowania działań ochrony środowiska na terenie miasta Świętochłowice
najważniejszy jest PO infrastruktura i Środowisko (projekty duże, o dużym znaczeniu często
obejmujące więcej niż jedno województwo) a także Regionalny Program Operacyjny
dla województwa śląskiego (inwestycje realizowane są na terenie województwa).
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013
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. Program zgodnie
z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi 7 maja 2007 r.
przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym
narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu
Spójności

i

Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego.

Program

Operacyjny

Infrastruktura i Środowisko jest również ważnym instrumentem realizacji odnowionej Strategii
Lizbońskiej. Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 wyniesie 37,6 mld euro, z czego
wkład unijny wynosić będzie 27,9 mld euro, zaś wkład krajowy – 9,7 mld euro. W ramach
programu realizowanych będzie 15 priorytetów, w tym 5 bezpośrednio dotyczy ochrony
środowiska. Do priorytetów tych należą:
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•

gospodarka wodno – ściekowa – 3275,2 mln euro (w tym 2783,9 mln euro z FS),

•

gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi - 1430,3 mln euro (w tym 1215,7 mln
euro z FS),
zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

•

- 655,0 mln euro

(w tym 556,8 mln euro z FS),
przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska –

•

667,0 mln euro (w tym 200,0 mln euro z EFRR),
ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych – 105,6 mln euro (w tym

•

89,9 mln euro z EFRR).
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
Oprócz programów operacyjnych funkcjonujących na poziomie krajowym istnieją także
16 programów operacyjnych dla każdego województw, w tym także dla województwa śląskiego.
Programy te mają na celu identyfikowanie potrzeb na niższym szczeblu, tak aby działania
zawarte w RPO odpowiadały planom rozwoju każdego województwa z osobna. Celem głównym
RPO Województwa Śląskiego jest stymulowanie dynamicznego rozwoju przy wzmocnieniu
spójności

społecznej,

gospodarczej

i

przestrzennej

regionu.

Podstawowym

źródłem

finansowania zadań dotyczących ochrony środowiska na terenie miasta jest priorytet V „Środowisko” oraz VI - „Zrównoważony rozwój miast”.
Priorytet V – Środowisko
Celem głównym priorytetu jest ochrona oraz poprawa jakości środowiska. Realizacja celu
głównego będzie następować poprzez cele szczegółowe priorytetu takie jak:
•

poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych,

•

ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku,

•

poprawa jakości powietrza,

•

doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem,

•

ochrona

dziedzictwa

przyrodniczego

i

kształtowanie

postaw

ekologicznych

społeczeństwa.
W ramach priorytetu wspierane będą działania w zakresie rozwoju infrastruktury wodno –
ściekowej, gospodarki odpadami, poprawy jakości powietrza i wykorzystania odnawialnych
źródeł energii, zarządzania środowiskiem i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Infrastruktura
wodno – ściekowa wspierana będzie poprzez inwestycje w sieci kanalizacyjne, wodociągowe,
oczyszczalnie ścieków i elementy systemu zaopatrzenia w wodę. W ramach gospodarki
odpadami, wsparcie uzyskają projekty z zakresu selektywnej zbiórki odpadów, ich odzysku,
recyklingu

oraz

unieszkodliwiania,

kompleksowego

oczyszczania

terenów

z

odpadów

zawierających azbest oraz rekultywacji obszarów zdegradowanych i składowisk odpadów
na cele

przyrodnicze.

Wymienione

przedsięwzięcia
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w

znacznym

stopniu

przyczynią

się do wdrożenia efektywnych ekologicznie, kompleksowych systemów gospodarki odpadami
oraz likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów. Wszystkie działania
podejmowane w zakresie gospodarki odpadami będą ponadto realizować założenia wynikające
z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego. Poprawa jakości powietrza będzie
osiągana poprzez przedsięwzięcia na rzecz budowy, remontu oraz modernizacji systemów
ciepłowniczych (obejmujące likwidację systemów indywidualnych), wraz z ich wyposażeniem
w instalacje ograniczające emisję zanieczyszczeń, kompleksowej termomodernizacji obiektów
użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ciepła, prowadzącej do ograniczenia niskiej
emisji. Dodatkowo, wspierane będą działania prowadzące do wykorzystania odnawialnych
źródeł energii, w tym budowa infrastruktury służącej do przesyłu i produkcji energii pochodzącej
ze źródeł alternatywnych, jak energia słoneczna, energia pochodząca z biomasy i inne.
W ramach priorytetu preferowane będą projekty realizowane na obszarach o dużej gęstości
zaludnienia. Doskonaleniu zarządzania środowiskiem będą służyć inicjatywy w zakresie
tworzenia i rozwoju instrumentów gromadzenia i przetwarzania informacji o stanie środowiska,
map akustycznych oraz map zalewowych dla obszarów określonych w ustawie Prawo ochrony
środowiska. Troska o dziedzictwo przyrodnicze wymaga aktywności na rzecz zachowania
i wzbogacania istniejących oraz odtwarzania zanikłych elementów różnorodności biologicznej,
a także promocji i edukacji proekologicznej na temat przyrodniczych podstaw zrównoważonego
rozwoju. W ramach priorytetu realizowane będą działania polegające na modernizacji
i doposażeniu infrastruktury służącej szeroko pojętej edukacji ekologicznej (m. in.: punkty
widokowe, ścieżki przyrodnicze, ośrodki dydaktyczno – promocyjne) oraz przywracaniu
drożności korytarzy ekologicznych.
Głównymi

beneficjentami

są:

jednostki

samorządu

terytorialnego,

ich

związki

i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; spółki wodne;
parki narodowe i krajobrazowe; organizacje pozarządowe; partnerzy społeczni i gospodarczy;
PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; jednostki sektora finansów publicznych
posiadające osobowość prawną (niewymienione wyżej).
Priorytet V I – Zrównoważony rozwój miasta
Celem priorytetu jest wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa. Będzie
on realizowany poprzez cele szczegółowe priorytetu takie jak:
•

wzrost konkurencyjności ośrodków metropolitalnych,

•

wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych.
W ramach priorytetu wspierane będą działania w zakresie wzmacniania regionalnych

ośrodków wzrostu i rewitalizacji terenów zdegradowanych. Wsparcie będzie dotyczyło budowy
i przebudowy obiektów użyteczności publicznej (kulturalnych, turystycznych, sportu i rekreacji,
kongresowych)

związanych

z

organizacją

metropolitalny

wizerunek

regionu.

międzynarodowych

Realizowane
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będą

imprez

projekty

kształtujących
przekształcania

reprezentacyjnych przestrzeni publicznych o wysokiej jakości rozwiązań urbanistycznoarchitektonicznych. Dofinansowanie uzyskają działania z zakresu budowy i rozbudowy obiektów
infrastruktury okołoakademickiej oraz strategicznych obiektów systemu transportu publicznego
decydujących

o

międzynarodowych

kompleksowe

projekty

służące

połączeniach

tworzeniu

i

regionu.

rozwojowi

Wspierane

stref

będą

aktywności

również

gospodarczej

w szczególności na terenach poprzemysłowych. W ramach wzmacniania regionalnych
ośrodków wzrostu wsparciem będą objęte projektu o wartości powyżej 20 mln PLN realizowane
na terenie miast na prawach powiatu, wchodzących w skład aglomeracji miejskich
zidentyfikowanych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego.
Rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych, powojskowych i miejskich kładzie
główny nacisk na przywracanie ładu przestrzeni publicznej i podnoszenie wartości substancji
miejskiej, nadawanie i przywracanie jej funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych,
rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych. Zamierzone efekty zostaną osiągnięte poprzez
realizację przebudowy i remontów obiektów (w tym poprzemysłowych i powojskowych) wraz
z zagospodarowaniem przyległego otoczenia; zagospodarowywanie przestrzeni miejskich
i uzupełnianie

istniejącej

zabudowy.

Wsparcie

przygotowanie

terenów przeznaczonych

pod

zostanie

skierowane

działalność

na

gospodarczą

kompleksowe

oraz

tworzenie

i rozbudowę systemów monitoringu wizyjnego. Realizowane projekty muszą przyczyniać
się do likwidacji

istotnych

problemów

gospodarczych

lub

społecznych

na

obszarze

rewitalizowanym. Komplementarnie wobec powyższych działań zmierzających do kompleksowej
rewitalizacji obszarów zdegradowanych, finansowane będą również inwestycje w zakresie tkanki
mieszkaniowej skoncentrowane na kwestii zastępowania azbestowych elementów budynków
materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka. Na zasadzie uzupełnienia działań
realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dostępne będzie również
wsparcie w zakresie rewitalizacji dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W ramach projektów
rewitalizacyjnych realizujących cel priorytetu związany z wielofunkcyjnym wykorzystaniem
terenów zdegradowanych wsparcie będzie udzielane jedynie projektom realizowanym
na obszarze wsparcia zidentyfikowanym w Lokalnym Programie/Planie Rewitalizacji (LPR),
realizującym cele LPR dla danego obszaru i wpisującym się w szerszą logikę interwencji LPR
na danym obszarze. W ramach priorytetu preferowane będą przedsięwzięcia uwzględniające
w swym

zakresie przystosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób

niepełnosprawnych, między innymi poprzez usuwanie barier architektonicznych. Działania takie
przyczynią się do niwelowania różnic w dostępie do poszczególnych obiektów dla osób
zdrowych i niepełnosprawnych.
Głównymi beneficjentami priorytetu są: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; szkoły wyższe;
organizacje pozarządowe; partnerzy społeczni i gospodarczy; kościoły i inne związki
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wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych; spółdzielnie
mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe; jednostki sektora finansów publicznych posiadające
osobowość prawną (niewymienione wyżej).
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7. Instrumenty zarządzania ochroną środowiska
Program ochrony środowiska jest ważnym dokumentem w zakresie ochrony oraz poprawy
stanu środowiska na danym terenie. Natomiast w celu wdrożenia i realizacji zapisów w nim
zawartych niezbędne jest wprowadzenie procedur mających na celu określenie zasad
współpracy i finansowania między wszystkimi jednostkami mającymi wpływ na realizację
przedmiotowego
gospodarczymi

dokumentu,
oraz

tj.:

urzędem,

mieszkańcami

instytucjami,

miasta.

Współpraca

organizacjami,
powinna

podmiotami

dotyczyć

także

poszczególnych wydziałów i referatów wyodrębnionych w ramach Urzędu. Dotyczy to głównie
aspektów związanych z gospodarka odpadami, bezpieczeństwem ekologicznym, gospodarką
nieczystościami płynnymi, gospodarka wodno-ściekową oraz planowaniem przestrzennym.
W trakcie wdrażania przedmiotowego dokumentu niezbędne są instrumenty zarządzania
środowiskiem, do których należą: instrumenty prawne, finansowe, społeczne, planistyczne oraz
strukturalne. Możliwości korzystania przez władze miasta z ww. instrumentów są związane
z kompetencjami, jakie posiadają organy miasta na prawach powiatu (Rada Miasta, Prezydent),
a także z możliwości, które należy podejmować niezależnie od obligatoryjnych obowiązków.
Miasto pełni funkcję gminy miejskiej oraz powiatu (tzw. grodzkiego) co skutkuje wykonywaniem
przez nie równocześnie zadań gminy i powiatu. Prezydent miasta posiada także kompetencje
starosty.
Do instrumentów prawnych można zaliczyć m.in.:
•

opracowanie programów ochrony środowiska, programów ograniczenia niskiej emisji,
planów gospodarki odpadami, programu usuwania azbestu, mapy akustycznej,

•

wydawanie pozwoleń na korzystanie ze środowiska, przyjmowanie zgłoszeń instalacji
niepodlegających obowiązkowi wykonania pozwolenia,

•

przyjmowanie, opiniowanie bądź zatwierdzanie dokumentacji związanej z gospodarką
odpadami,

•

ustalanie zakresu raportu dla inwestycji oddziałujących na środowisko,

•

wydawanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji przedsięwzięcia,
decyzji o warunkach zabudowy, decyzji zatwierdzających projekt budowlany oraz
udzielających pozwolenia na budowę,

•

uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

•

zatwierdzanie

projektów

prac

geologicznych

oraz

przyjmowanie

dokumentacji

geologicznej,
•

prowadzenie rejestrów dotyczących postępowania z odpadami,

•

wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,

•

powoływanie form ochrony przyrody i nadzór nad nimi,

•

obligowanie podmiotów do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko oraz
do doprowadzenia środowiska do stanu właściwego.
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Do instrumentów finansowych można zaliczyć m. in.:
•

opłaty za korzystanie ze środowiska,

•

kary,

•

opłaty sankcyjne,

•

dotacje i pożyczki z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, fundusze UE,

•

pomoc publiczna w formie pożyczek, kredytów, dotacji, itp.
Do instrumentów społecznych można zaliczyć m. in.:

•

edukację ekologiczną,

•

konsultacje społeczne.
Do instrumentów planistycznych można zaliczyć m. in.:

•

Strategia rozwoju miasta Świętochłowice do roku 2015,

•

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

•

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

•

wieloletni program inwestycyjny,

•

Lokalny program rewitalizacji obszarów miejskich miasta Świętochłowice na lata 2007 –
2015,

•

inne dokumenty o charakterze planistycznym, których zapisy można przełożyć
na rzeczywistość.
Do instrumentów strukturalnych można zaliczyć m. in.:

•

podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu POŚ,

•

podmioty realizujące zadania POŚ,

•

podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty POŚ,

•

lokalną społeczność.
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8. Monitoring realizacji programu
Monitoring realizacjo przedmiotowego dokumentu spoczywa na władzach gminnych.
Istota monitoringu polega głównie na prowadzeniu stałych obserwacji, wykonywaniu ciągłych,
systematycznych pomiarów, które pomogą określić wartości dla przyjętych wskaźników
realizacji. Zakres monitoringu powinien obejmować ocenę:
•

stopnia wykonania określonych zadań,

•

stopnia realizacji określonych celów,

•

rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i zadaniami a ich wykonaniem oraz analizę tych
rozbieżności, a także wskazanie ewentualnych zmian które należy wprowadzić.
Stopień wdrażania zadań określonych w niniejszym dokumencie oceniany będzie zgodnie

z ustawą Prawo ochrony środowiska co 2 lata, w ramach wykonanego przez organ wykonawczy
gminy sprawozdania z realizacji POŚ tj. w roku 2012 za okres 2010 - 2011 i w roku 2014
za okres 2012 – 2013. W cyklu czteroletnim oceniany będzie stopień osiągnięcia założonych
celów ekologicznych. Ocena ta powinna wskazać stopień realizacji określonych zadań oraz
celów a wnioski z jej przeprowadzenia powinny zostać uwzględnione podczas aktualizacji POŚ.
Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Programu ochrony środowiska jest dobry
system sprawozdawczości, który powinien opierać się na wskaźnikach stanu środowiska i zmian
presji na środowisko a także na wskaźnikach świadomości społecznej. W tabeli nr 39
przedstawiono przykładowe wskaźniki monitorowania przedmiotowego dokumentu, przyjmując,
że lista ta nie jest wyczerpująca i będzie sukcesywnie modyfikowana. Do określenia niniejszych
wskaźników posłużą dane udostępniane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
(WIOŚ), Główny Urząd Statystyczny (GUS), informacje uzyskane z CHŚPWiK oraz gminy
Świętochłowice
.
Tabela 39 Proponowane wskaźniki monitoringu POŚ
Lp.
1

Wskaźnik
Jakość wód powierzchniowych

Wymiar wskaźnika
Parametry zanieczyszczeń

Stan wyjściowy – 2008 r.
Obecnie na terenie miasta nie
prowadzi się monitoringu jakości
wód powierzchniowych

2

Jakość wód podziemnych

Parametry zanieczyszczeń

Obecnie na terenie miasta nie
prowadzi się monitoringu jakości
wód podziemnych. Wody ze
względu na zły stan zostały
wyłączone ze GZWP nr nr 329 –
Bytom

3

Jakość

powietrza

(siódma

ocena NO2

A

jakości powietrza w strefach)

SO2

A

PM10

C

Ozon

A (8 godzin)
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Lp.

4

Wskaźnik

Obszary i obiekty chronione

Wymiar wskaźnika

Stan wyjściowy – 2008 r.

CO

A (8 godzin)

Benzen

A

Arsen

A

Benzo(a)piren

C

Kadm

A

Nikiel

A

Ołów

A

Ilość pomników przyrody

3

Ilość użytków ekologicznych

3 (staw „Foryśka”, „Las na Górze
Hugona, „Lasek Chropaczowski”

5

6
7

Woda

Kanalizacja
Wskaźniki świadomości społecznej

Długość sieci wodociągowej

67,9 km

Stopień zwodociągowania

98%

Zużycie wody na 1 mieszkańca

31,5 m3

Długość sieci kanalizacyjnej

84,4 km

Stopień skanalizowania

93%

Ilość interwencji

b. d.

Ilość kampanii informacyjno - b. d.
edukacyjnych
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