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SPIS SKRÓTÓW
B[a]P
BAT

b.d.

benzo(a)piren
ang. Best Avalaible Technologies – Definicja BAT została zawarta w ustawie
Prawo ochrony środowiska (POŚ), w art. 3, pkt. 10. Zgodnie z nią, najlepsza
dostępna technika to „najbardziej efektywny i zaawansowany poziom rozwoju
technologii i metod prowadzenia danej działalności, który wskazuje możliwe
wykorzystanie poszczególnych technik jako podstawy przy ustalaniu
dopuszczalnych wielkości emisji i innych warunków pozwolenia mających na
celu zapobieganie powstawaniu, a jeżeli nie jest to możliwe, ograniczenie
emisji i oddziaływania na środowisko jako całość, z tym że: a) technika oznacza zarówno stosowaną technologię, jak i sposób, w jaki dana instalacja
jest projektowana, wykonywana, eksploatowana oraz likwidowana, b)
dostępne techniki - oznaczają techniki o takim stopniu rozwoju, który
umożliwia ich praktyczne zastosowanie w danej dziedzinie przemysłu, z
uwzględnieniem warunków ekonomicznych i technicznych oraz rachunku
kosztów i korzyści, a które to techniki prowadzący daną działalność może
uzyskać, c) najlepsza technika - oznacza najbardziej efektywną technikę w
osiąganiu wysokiego ogólnego poziomu ochrony środowiska jako całości”
brak danych

DDP

Dzienny Dom Pobytu

DGOK

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Głogowie

DSDiK

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

DŚU
GDDKiA
GIOŚ
GUS

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Główny Urząd Statystyczny

GM

Gimnazjum Miejskie

GMG

Gmina Miejska Głogów

IPPC

j.s.t.
JCWP
JCWPd
kg/Mk
KSRG
MBP

ang. Integrated Pollution Prevention and Control - dyrektywa IED DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/75/UE z dnia
24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane
zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)
jednostka samorządu terytorialnego
jednolita część wód powierzchniowych
jednolita część wód podziemnych
ilość wyrażona w kilogramach, przypadająca na jednego mieszkańca
Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy
mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych

MCWR

Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie

Mg

megagram (inaczej: tona)

Mg/rok

ilość wyrażona w tonach na rok

MOK

Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie

MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie

MŻI

Miejski Żłobek Integracyjny w Głogowie
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NFOŚiGW
NGO
OSP

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
organizacje pozarządowe (ang. non governmental organisation)
Ochotnicze Straże Pożarne

OZE
PEM
PGN
PGW
PKP

odnawialne źródła energii
pole elektromagnetyczne
Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Głogowa
Plan gospodarowania wodami na obszarze
Polskie Koleje Państwowe

PM10

pył zawieszony o granulacji do 10 mm

PM2,5
PODGiK
POIiŚ

pył zawieszony o granulacji do 2,5 mm
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

POP
POŚ

Program ochrony powietrza
Program Ochrony Środowiska

PP

Przedszkole Publiczne

PPSS
PSP
ppk
PSZOK

Plan przeciwdziałania suszy [78]
Państwowa Straż Pożarna
punkt pomiarowo-kontrolny
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PWiK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o.

PZRP
RIPOK

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym [79]
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Głogowie dla
Regionu Północnego Województwa Dolnośląskiego

RRO WD

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 20142020

SBTK
SP

stacja bazowa telefonii komórkowej
Szkoła Podstawowa

SRWD

Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego 2020

StPow
Studium

Starostwo Powiatowe w Głogowie
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
m. Głogowa, zmiana z 2017 r. - Uchwała nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej
w Głogowie z dnia 30 marca 2017 r.
Unia Europejska
Urząd Miejski w Głogowie
Uproszczony Plan Urządzenia Lasu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu

UE
UM
UPUL
WFOŚiGW

dorzecza

Odry

[79]

WHO
WIOŚ

Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization)
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

WPGO2016

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016 przyjęty
uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXiX/934/16 z dnia 22
grudnia 2016 r.

WSSE

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu
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ZDR
ZGM

Zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie

ZSEiE
ZZR

odpady z kategorii „zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny”
Zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
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STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Niniejszy dokument został sporządzony przez firmę proGEO sp. z o.o. z Wrocławia,
na zlecenie Gminy Miejskiej Głogów, zgodnie z Umową zawartą dnia 19 marca 2018 r.
Przedmiotem umowy jest między innymi opracowanie Programu ochrony środowiska dla
Gminy Miejskiej Głogów na lata 2018 – 2021 (w skrócie: Programu lub POŚ). Wymóg
opracowania dokumentu wynika z art. 17 ustawy Prawo ochrony środowiska [20], który na
wszystkie szczeble administracji samorządowej nakłada obowiązek opracowania programów
ochrony środowiska. Niniejszy dokument stanowi kolejną edycję POŚ, po opracowaniu pn.
Miejski Program Ochrony Środowiska z 1998 r. [80].
Celem opracowania niniejszego Programu, w myśl art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska, jest realizacja polityki ochrony środowiska, która
prowadzona jest na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych,
o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
[[24]], a także za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony
środowiska. W ramach krajowego systemu dokumentów strategicznych i programowych
wiodącym dla obszaru środowiska i gospodarki wodnej jest strategia Bezpieczeństwo
energetyczne i środowisko – perspektywa do 2020 r. (BEiŚ) [81]. W strategii BEiŚ
wyznaczone zostały trzy cele:
 Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska;
 Cel 2. Zapewnienie bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię;
 Cel 3. Poprawa stanu środowiska.
Program ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Głogów na lata 2018 – 2021
podzielony jest na dwie części. Pierwsza z nich to ocena stanu środowiska, gdzie na
podstawie analizy dostępnych materiałów źródłowych, danych statystycznych, wyników
monitoringu poszczególnych komponentów środowiska oraz analizy sektorów działalności
społeczno-gospodarczej miasta Głogowa, zidentyfikowano i podsumowano za pomocą
analiz SWOT najważniejsze wyzwania w ramach polityki ochrony środowiska na najbliższe 4
lata. Druga część opracowania przestawia cele i wskaźniki ich realizacji, kierunki interwencji
oraz zadania i źródła ich finansowania, a także zasady wdrażania i monitoringu realizacji
Programu.
Niniejszy dokument ma formułę otwartą co oznacza, że będzie cyklicznie
monitorowany i aktualizowany, a także ponad-kadencyjną, gdyż określa politykę ochrony
środowiska miasta w perspektywie wieloletniej. Należy jednakże podkreślić, że program
ochrony środowiska nie jest aktem prawa miejscowego, zatem zaplanowane w nim zadania
nie są obligatoryjnie wymagane do realizacji, a wyznaczone cele i kierunki działań powinny
być traktowane jako wytyczne do określania zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych na
kolejne lata.
Polityka ochrony środowiska prowadzona jest na wszystkich szczeblach administracji
rządowej i samorządowej za pomocą strategii rozwoju i dokumentów programowych.
W związku z tym w POŚ dokonano analizy najważniejszych z nich, aby zapewnić spójność
i adekwatność celów wyznaczonych w dokumencie z celami polityki ochrony środowiska
zawartymi w dokumentach strategicznych wyższego szczebla oraz z gminną strategią
rozwoju.
Projekt Programu ochrony środowiska, zgodnie ustawą o udostępnianiu informacji
o środowisku…, może wymagać przeprowadzenia tzw. strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko. Po konsultacji z organem opiniującym - Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska we Wrocławiu uznano, że realizacja postanowień zawartych w projekcie
przedmiotowego POŚ nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. W związku
z powyższym odstąpiono od przeprowadzenia tej oceny.
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W rozdziale pn. Diagnoza stanu środowiska przedstawiono aktualny stan
środowiska na terenie miasta Głogowa i jego zmiany na przestrzeni co najmniej 4 ostatnich
lat (w miarę dostępnych danych). Punktem wyjścia był stan określony w Raporcie z realizacji
programu ochrony środowiska za lata 2009 – 2010. W charakterystyce skoncentrowano się
na przedstawieniu wyników monitoringu środowiska, danych statystycznych oraz trendów
zmian dot. poszczególnych komponentów środowiska, a także na wskazaniu działań i
czynników, mających wpływ na stan środowiska na terenie miasta. Każdy z podrozdziałów
zakończony jest analizą słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń (SWOT), zgodnie z
wymaganiami Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych
programów ochrony środowiska [82].
Działania zaplanowane do realizacji opisane w rozdziale pn. Program działań
niniejszego Programu ochrony środowiska są spójne z celami i działaniami zaplanowanymi
w ramach dokumentów strategicznych i programowych, przedstawionych w rozdziale 2.6,
a także z lokalnymi dokumentami sektorowymi, w tym np. Planem gospodarki niskoemisyjnej
dla miasta Głogowa, Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Głogowa ma lata 2016-2020
czy Planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy
Miejskiej Głogów na lata 2014-2026.
Zgodnie z aktualnymi Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych
i gminnych programów ochrony środowiska, polityka ochrony środowiska wyrażona jest w
niniejszym dokumencie poprzez cele, kierunki interwencji i zadania określone dla każdego z
następujących obszarów interwencji:
I.
Klimat i jakość powietrza
II.
Klimat akustyczny
III.
Pola elektromagnetyczne
IV.
Gospodarowanie wodami
V.
Gospodarka wodno-ściekowa
VI.
Zasoby geologiczne
VII.
Gleby
VIII.
Zasoby przyrodnicze
IX.
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
X.
Zagrożenie poważnymi awariami i nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Realizacja wyznaczonych celów i wdrażanie zaplanowanych działań będą miały
istotne znaczenie dla jakości życia mieszkańców miasta Głogowa, na którą stan środowiska
przyrodniczego ma istotny wpływ. Prace te są także niezbędne dla właściwego poziomu
ochrony zdrowia mieszkańców miasta i zapewnienia, że zanieczyszczenie poszczególnych
elementów środowiska zostanie utrzymane na poziomie nie stwarzającym zagrożenia dla
zdrowia ludzi i stabilności układów przyrodniczych w granicach i poza granicami obszaru
opracowania.
W rozdziale pn. Program działań przedmiotowego POŚ w zbiorczej tabeli została
przedstawiona hierarchia celów, kierunków interwencji i zadań planowanych do realizacji,
w ramach każdego z wymienionych wyżej obszarów interwencji. Do każdego celu przypisane
są charakterystyczne wskaźniki, które umożliwią monitorowanie jego realizacji i stwierdzenie,
czy cel został osiągnięty. Jako wartość bazową przyjęto generalnie dane wg stanu na koniec
2017 r., chyba że były dostępne jedynie dane z wcześniejszych lat lub aktualniejsze dane
z roku 2018 (co każdorazowo wskazano w przypisach dolnych). Kierunki interwencji
nawiązują do słabych stron i zagrożeń zidentyfikowanych w ramach diagnozy stanu
środowiska.
Zadania planowane do realizacji dzielą się na zadania własne (za których realizację
odpowiadają władze miasta) oraz zadania monitorowane (za których realizację
odpowiedzialny jest inny podmiot, działający na tym terenie). W przypadku niektórych zadań
wskazano na istniejące istotne ryzyka, które mogą utrudnić lub uniemożliwić ich realizację.
W kolejnych tabelach zamieszczonych w rozdziale przedstawione zostały harmonogramy
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wdrażania zaplanowanych zadań własnych oraz zadań monitorowanych, w tym m.in.: lata
realizacji, koszty (dokładne lub szacunkowe), źródła finansowania, występowanie zadania
w innych dokumentach strategicznych lub finansowych, szczegółowe informacje
charakteryzujące dane zadanie, w tym zakres planowanych robót (jeśli informacje takie były
dostępne).
Tak szczegółowe rozpisanie zaplanowanych zadań pozwoli na ich efektywne i skuteczne
wdrażanie, monitorowanie postępów w realizacji celów, a także ułatwi późniejszą
sprawozdawczość, do której zobowiązany jest organ wykonawczy gminy.
Podstawową zasadą realizacji Programu ochrony środowiska powinno być
wykonywanie zadań przez poszczególne jednostki włączone w zagadnienia ochrony
środowiska, świadome istnienia Programu i swojego uczestnictwa w nim. Szansę na
skuteczne wdrożenie Programu daje dobra organizacja zarządzania dokumentem. Z punktu
widzenia pełnionej roli w realizacji Programu można wyodrębnić cztery grupy podmiotów
uczestniczących w nim. Są to:
 Podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu Programem.
 Podmioty realizujące zadania Programu, w tym NGO-sy i instytucje finansujące.
 Podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty Programu.
 Mieszkańcy miasta jako główny podmiot odbierający wyniki działań Programu.
Główna odpowiedzialność za realizację Programu spoczywa na Prezydencie Miasta
Głogowa, który co 2 lata składa Radzie Miasta Głogowa raporty z wykonania Programu.
Prezydent Miasta współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej szczebla
gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, które dysponują instrumentarium wynikającym
z ich kompetencji. Wojewoda (oraz podległe mu służby zespolone) dysponuje aparatem
prawnym umożliwiającym reglamentowanie korzystania ze środowiska. Natomiast
w dyspozycji marszałka województwa znajdują się instrumenty finansowe wspierania
realizacji zadań programu poprzez środki pomocowe (np. Regionalny Program Operacyjny).
Ponadto Prezydent Miasta współdziała z instytucjami administracji specjalnej, w dyspozycji
których znajdują się instrumenty kontroli i monitoringu. Instytucje te kontrolują respektowanie
prawa, prowadzą monitoring stanu środowiska (Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Ochrony
Środowiska). Bezpośrednim realizatorem zadań nakreślonych w Programie są: Urząd Miasta
Głogów i miejskie jednostki, jako realizator inwestycji w zakresie ochrony środowiska na
własnym terenie oraz podmioty gospodarcze planujące i realizujące inwestycje zgodnie
z kierunkami nakreślonymi przez Program. Wypracowane procedury i strategie powinny po
ustaleniu i weryfikacji stać się podstawą zinstytucjonalizowanej współpracy pomiędzy
partnerami różnych szczebli decyzyjnych i środowisk odpowiedzialnych za ostateczny
wizerunek obszaru.
Wdrażanie Programu ochrony środowiska powinno podlegać regularnej ocenie
w zakresie:
 określenia stopnia wykonania zadań,
 analizy porównawczej osiągniętych wyników z założeniami Programu,
 identyfikacji przyczyn ewentualnych rozbieżności pomiędzy podjętymi działaniami,
a stopniem osiągnięcia założonych celów,
 korekty kierunków interwencji i zadań służących osiągnięciu założonych celów.
W Programie przedstawiono również harmonogram wdrażania, monitorowania
i aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Głogów na lata 2018 – 2021.
Harmonogram ten ujmuje cyklicznie prowadzone działania opisane wcześniej. Należy
zaznaczyć, iż możliwe są modyfikacje tego harmonogramu w zależności od oceny postępów
w zakresie osiągania celów i zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych.
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WSTĘP

2.1

Podstawa formalno-prawna
Niniejszy dokument został sporządzony przez firmę proGEO sp. z o.o. z Wrocławia,
na zlecenie Gminy Miejskiej Głogów, zgodnie z Umową zawartą dnia 19 marca 2018 r.
Przedmiotem umowy jest między innymi opracowanie Programu ochrony środowiska dla
Gminy Miejskiej Głogów na lata 2018 – 2021 (w skrócie: Programu lub POŚ). Wymóg
opracowania dokumentu wynika z art. 17 ustawy Prawo ochrony środowiska [20], który na
wszystkie szczeble administracji samorządowej nakłada obowiązek opracowania programów
ochrony środowiska. Niniejszy dokument stanowi kolejną edycję POŚ, po opracowaniu pn.
Miejski Program Ochrony Środowiska z 1998 r. [80].
Program ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Głogów uchwala Rada Miasta
Głogowa, zgodnie z art. 18 ustawy Prawo ochrony środowiska. Z wykonania programu
Prezydent Miasta Głogowa sporządza raporty, które co 2 lata przedstawia Radzie Miasta.
Ponadto Prezydent zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie
określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko [23].
Zgodnie z art. 47 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku…, projekt
Programu wymaga przeprowadzenia tzw. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
jeżeli w uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, organ opracowujący
projekt dokumentu stwierdzi, że wyznacza on ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub że realizacja postanowień dokumentu
może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko. Po konsultacji z organem
opiniującym (pismo znak: WSI.410.552.2018.KM z dnia 30.11.2018 r.) uznano, że realizacja
postanowień zawartych w projekcie przedmiotowego POŚ nie spowoduje znaczącego
oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym odstąpiono od przeprowadzenia tej
oceny.
2.2

Cel opracowania dokumentu
Celem opracowania niniejszego Programu, w myśl art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska, jest realizacja polityki ochrony środowiska, która
prowadzona jest na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych,
o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
[24], a także za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony
środowiska. W ramach krajowego systemu dokumentów strategicznych i programowych
wiodącym dla obszaru środowiska i gospodarki wodnej jest strategia Bezpieczeństwo
energetyczne i środowisko – perspektywa do 2020 r. (BEiŚ) [81]. W strategii BEiŚ
wyznaczone zostały trzy cele:
 Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska;
 Cel 2. Zapewnienie bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię;
 Cel 3. Poprawa stanu środowiska.
Program ochrony środowiska opracowywany dla danej jednostki samorządu
terytorialnego uwzględnia przede wszystkim cele zawarte w dokumentach strategicznych
i programowych wyższego szczebla. Dla Głogowa wiążącymi będą cele określone w
Strategii rozwoju województwa dolnośląskiego do 2020 r. [83], Strategii Rozwoju Miasta
Głogowa na lata 2012–2026 [71] oraz Wojewódzkim programie ochrony środowiska dla
województwa dolnośląskiego na lata 2014 – 2017 z perspektywą do 2021 r. [84] i Programie
ochrony środowiska dla Powiatu Głogowskiego na lata 2013 - 2016, z perspektywą na lata
2017 - 2020 [27].
Jednakże, celem opracowania programu ochrony środowiska nie powinno być
wyłącznie spełnienie wymagań prawnych. Dokument ten może i powinien, stanowić źródło
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wiedzy, inspiracji i motywacji dla mieszkańców i władz miasta, jednostek im podległych,
instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów prywatnych do wspólnego
działania na rzecz poprawy stanu środowiska, bezpieczeństwa ekologicznego oraz
zrównoważonego rozwoju miasta Głogowa na zasadach partycypacji społecznej.
2.3

Podstawy merytoryczne dokumentu

Polityka ochrony środowiska, której realizacja jest podstawowym celem opracowania
Programu, to zgodnie z art. 13 ustawy Prawo ochrony środowiska [20]: „zespół działań
mających na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska,
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju”. Zasada zrównoważonego rozwoju zyskała
w Polsce rangę konstytucyjną, poprzez uwzględnienie w art. 5 Konstytucji RP [1]. W ustawie
Prawo ochrony środowiska znalazła się natomiast definicja zrównoważonego rozwoju (art. 3
pkt 50), zgodnie z którą jest to:
„Rozwój społeczno - gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań
politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz
trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości
zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli, zarówno
współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń”.
Rysunek 2.1

Trzy równorzędne aspekty zrównoważonego rozwoju [opracowanie własne]

Istotą zrównoważonego rozwoju jest zatem równorzędne traktowanie racji
społecznych, ekonomicznych i ekologicznych w dążeniu do dalszego rozwoju
społeczeństwa, przy zapewnieniu równych możliwości rozwojowych przyszłym pokoleniom.
Kierowanie się zasadą zrównoważonego rozwoju w prowadzeniu polityki ochrony środowiska
oznacza przede wszystkim, że powinna ona harmonizować rozwój społeczno-gospodarczy
z celami ochrony środowiska i zasobów naturalnych.
2.4

Struktura i zawartość dokumentu

Program ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Głogów na lata 2018 – 2021
podzielony jest na dwie części. Pierwsza z nich to ocena stanu środowiska, gdzie na
podstawie analizy dostępnych materiałów źródłowych, danych statystycznych, wyników
monitoringu poszczególnych komponentów środowiska oraz analizy sektorów działalności
społeczno-gospodarczej miasta Głogowa, zidentyfikowano i podsumowano za pomocą
analiz SWOT najważniejsze wyzwania w ramach polityki ochrony środowiska na najbliższe 4
lata. Druga część opracowania przestawia cele i wskaźniki ich realizacji, kierunki interwencji
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oraz zadania i źródła ich finansowania, a także zasady wdrażania i monitoringu realizacji
Programu.
Zakres tematyczny i struktura dokumentu są oparte na Wytycznych do opracowania
wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska, opublikowanych
przez Ministerstwo Środowiska we wrześniu 2015 r. [82], zgodnie z którymi program ochrony
środowiska porusza następujące zagadnienia:
 klimat i jakość powietrza,
 klimat akustyczny,
 pola elektromagnetyczne,
 gospodarowanie wodami i gospodarka wodno-ściekowa,
 zasoby geologiczne i gleby,
 zasoby przyrodnicze,
 gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
 zagrożenia poważnymi awariami i nadzwyczajne zagrożenia środowiska,
 adaptacja do zmian klimatu,
 działania edukacyjne,
 monitoring środowiska.
Analizując aktualny stan środowiska i sytuację społeczno-gospodarczą miasta,
w miarę dostępnych danych sięgano minimum 4 lata wstecz, celem uchwycenia istotnych
trendów zmian (w szczególności negatywnych), których obecność może stanowić
wskazówkę przy formułowaniu celów oraz wskaźników służących ocenie stopnia realizacji
przyjętych założeń. W części diagnostycznej korzystano przede wszystkim z danych
statystycznych publikowanych przez GUS oraz wyników państwowego monitoringu
środowiska, publikowanych przez WIOŚ we Wrocławiu, a także z dostępnych opracowań
i dokumentów sektorowych, udostępnionych przez Zamawiającego oraz podległe mu
podmioty. Na tej podstawie określono cele, kierunki interwencji oraz zadania do realizacji na
lata 2018 – 2021.
Zaplanowane w niniejszym Programie zadania do realizacji na lata 2018 – 2021 to:
 zadania własne (W), które stanowią kontynuację prowadzonej do tej pory skutecznej
polityki ekologicznej miasta Głogowa, sformułowanej w poprzednim POŚ i pozytywnie
ocenionej w ostatnim Raporcie z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta
Głogowa” za lata 2016-2017 lub wynikają z nowych celów wyznaczonych władzom miasta
przez aktualne dokumenty strategiczne i programowe wyższego szczebla;
 zadania monitorowane (M), które zostały zaplanowane do realizacji na terenie Głogowa
przez inne organy administracji publicznej działające na terenie miasta oraz podmioty
prywatne, w ramach własnych polityk ochrony środowiska i uwzględnione w niniejszym
dokumencie, gdyż wspierają realizację wyznaczonych w nim celów środowiskowych.
Zarówno zadania własne, jak i monitorowane, mogą być zadaniami ciągłymi, co oznacza, że
są realizowane na bieżąco lub też cyklicznie (np. co roku). Mogą być również zadaniami
jednorazowymi, jakimi najczęściej są zadania inwestycyjne, mające z góry określony termin
i koszty realizacji. Charakter danego zadania został określony w jego charakterystyce.
UWAGA!
Niniejszy dokument ma formułę otwartą co oznacza, że będzie cyklicznie monitorowany
i aktualizowany, a także ponad-kadencyjną, gdyż określa politykę ochrony środowiska miasta
w perspektywie wieloletniej. Należy jednakże podkreślić, że program ochrony środowiska nie
jest aktem prawa miejscowego, zatem zaplanowane w nim zadania nie są obligatoryjnie
wymagane do realizacji, a wyznaczone cele i kierunki działań powinny być traktowane jako
wytyczne do określania zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych na kolejne lata.
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Uwarunkowania dokumentów strategicznych i programowych

Polityka ochrony środowiska prowadzona jest na wszystkich szczeblach administracji
rządowej i samorządowej za pomocą strategii rozwoju i dokumentów programowych.
W związku z tym poniżej dokonano analizy najważniejszych z nich, aby zapewnić spójność
i adekwatność celów wyznaczonych w POŚ z celami polityki ochrony środowiska zawartymi
w dokumentach strategicznych wyższego szczebla oraz z gminną strategią rozwoju.
2.5.1 Długookresowa strategia rozwoju kraju 2030
Długookresowa strategia rozwoju kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności
[85], w skrócie: DSRK – zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju [24] – jest „dokumentem określającym główne trendy, wyzwania i scenariusze
rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania
kraju, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, obejmującym okres co najmniej
15 lat”. Stanowi najszerszy i najbardziej ogólny element nowego systemu zarządzania
rozwojem kraju. Przyjętym przy jej konstruowaniu horyzontem czasowym jest rok 2030.
Uzupełnieniem ramy strategicznej rozwoju Polski do 2030 r. jest Koncepcja przestrzennego
zagospodarowania kraju przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 16 marca 2012 r.
Założeniem wyjściowym przy konstruowaniu DSRK stała się konieczność
przezwyciężenia kryzysu finansowego w jak najkrótszym czasie. Próba uniknięcia „straconej
dekady”, czyli rozwoju gospodarczego wolniejszego niż w poprzednim dziesięcioleciu.
Wolniejszy rozwój spowodowałby, że jakość życia ludzi poprawiałaby się bardzo wolno.
Niezbędne jest zbudowanie przewag konkurencyjnych na kolejne 10 lat, czyli do 2030 r., aby
po wyczerpaniu dotychczasowych sił rozwojowych Polska dysponowała nowymi
potencjałami wzrostu w obszarach dotychczas nie eksploatowanych. Tym samym Strategia
nie jest manifestem politycznym, a dokumentem rządu RP o charakterze analitycznym
i rekomendacyjnym - stanowi opis nowego projektu cywilizacyjnego zorientowanego na
przyszłość, w perspektywie do 2030 r. Opis założeń tego projektu zawiera rozdział pierwszy
strategii – Charakterystyka modelu rozwoju Polski do 2030.
CEL GŁÓWNY DSRK – POLSKA 2030
Celem głównym dokumentu Długookresowa strategia rozwoju kraju. Polska 2030. Trzecia
fala nowoczesności jest: „Poprawa jakości życia Polaków”. Osiągnięcie celu powinno być
mierzone zarówno wskaźnikami jakościowymi, jak i wartością oraz tempem wzrostu PKB
w Polsce.
3 OBSZARY STRATEGICZNE ROZWOJU
Rozwój Polski powinien odbywać się w trzech obszarach strategicznych równocześnie:
I. konkurencyjności i innowacyjności gospodarki (modernizacji),
II. równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski (dyfuzji),
III. efektywności i sprawności państwa (efektywności).
Proponowane w Strategii obszary strategiczne stanowią podstawowe narzędzie
wdrażania DSRK do 2020 r., czyli:
1. sprawne i efektywne państwo (obszar I.) – odpowiada mu III. obszar strategiczny DSRK;
2. konkurencyjna gospodarka (obszar II.) – odpowiada mu I. obszar strategiczny DSRK;
3. spójność społeczna i terytorialna (obszar III.)– odpowiada mu II. obszar strategiczny
DSRK.
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Obszary strategiczne rozwoju Polski do 2030 r. wg DSRK [85]

W każdym z obszarów zostały określone strategiczne cele rozwojowe (od dwóch do
czterech w zależności od obszaru). Cele strategiczne uzupełnione są sprecyzowanymi
kierunkami interwencji. Przy każdym z tych kierunków określony został cel do realizacji.
Zebrane razem służą nowatorskiemu i niestandardowemu przedstawieniu zadań stojących
przed administracją publiczną – przede wszystkim rządem, ale także samorządami, które
należy zrealizować, aby poprawić jakość życia mieszkańców Polski.

Rysunek 2.3

Cele rozwojowe w obszarach strategicznych wg DSRK [85]
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CEL STRATEGICZNY ROZWOJU: 4. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego rozumiane jest w DSRK jako
zapewnienie optymalnej ilości energii po możliwie niskich cenach oraz jako dywersyfikacja
źródeł i tras przesyłu nośników energii. Wybór celów szczegółowych musi opierać się na
analizach efektywności ekonomicznej konkretnych rozwiązań, które jednocześnie będą
realizować obydwa kierunki celu strategicznego. Ze względu na skalę zobowiązań i koszty
realizacyjne szczególnej wagi nabiera proces redukcji emisji CO2 oraz zanieczyszczeń
powietrza. Istotne jest również podejmowanie działań na rzecz efektywnego korzystania z
zasobów środowiska.
Udział węgla kamiennego i brunatnego w ogólnym bilansie energetycznym Polski
będzie się stopniowo zmniejszał do ok. 50 – 60% w 2030 r. [85]. Udział Polski w realizacji
celów klimatycznych sprawia, że odnawialne źródła energii staną się drugim najważniejszym
źródłem dla elektroenergetyki – docelowo 19% w 2020 r. W bilansie energii finalnej brutto
konieczne jest osiągniecie poziomu 15% z OZE w 2020 r. Wdrażany program energetyki
jądrowej jest jednym z najlepszych rozwiązań łączących zapewnienie długofalowego
bezpieczeństwa i stabilności dostaw energii elektrycznej (cykl życia elektrowni wynosi ok.
40 – 60 lat) oraz realizacji celów klimatycznych i środowiskowych [85].
Żeby zwiększyć poziom ochrony środowiska, poprawić warunki środowiskowe oraz
ograniczyć ryzyka związane ze zmianami klimatu, niezbędne będzie wdrożenie
zintegrowanego zarządzania środowiskiem (promocja recyklingu odpadów, efektywności
energetycznej,
efektywnego
korzystania
z
zasobów naturalnych,
planowania
przestrzennego, z uwzględnieniem gospodarowania obszarami cennymi przyrodniczo
i ochrony zasobów wodnych) oraz programu adaptacji do zmian klimatu, minimalizowania
ryzyka i zagrożeń związanych ze skutkami powodzi i poważnymi awariami technologicznymi,
a także zwiększenie nakładów na badania i rozwój technologii czystego węgla oraz
poprawiających stan środowiska w całym okresie realizacji strategii.

KIERUNKI INTERWENCJI [85]:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne.
Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych.
Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację kierunków
pozyskiwania gazu.
Realizacja programu inteligentnych sieci w elektroenergetyce.
Integracja polskiego rynku elektroenergetycznego, gazowego i paliwowego z rynkami
regionalnymi.
Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem energii.
Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki.
Zwiększenie poziomu ochrony środowiska.

2.5.2 Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020
Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030
r.) [86] (w skrócie: SOR) jest aktualizacją średniookresowej strategii rozwoju kraju, tj.
Strategii rozwoju kraju 2020. W SOR zawarte są rekomendacje dla polityk publicznych.
Stanowi ona podstawę dla zmian w systemie zarządzania rozwojem, w tym obowiązujących
dokumentów strategicznych (strategii, polityk, programów) oraz weryfikacji pozostałych
instrumentów wdrożeniowych. Poniżej przestawiono hierarchię celów i obszarów interwencji
w zakresie zagadnień kluczowych z punktu widzenia Programu ochrony środowiska.
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Cel szczegółowy I
Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną
Obszar: Reindustrializacja
Cel: Wzrost zdolności przemysłu do sprostania globalnej konkurencji
 1. Rozwój nowoczesnego przemysłu
- Wsparcie inwestycji zmniejszających energochłonność i poprawiających
efektywność energetyczną przemysłu.
- Zmniejszenie zasobo - i materiałochłonności procesów przemysłowych.
- Wsparcie inwestycji obniżających emisyjność przemysłu.
- Strategia transformacji do gospodarki niskoemisyjnej – przygotowanie
dokumentu
o charakterze
wykonawczym,
identyfikującego
działania
przyczyniające się do zmniejszenia emisyjności i energochłonności
gospodarki, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony konkurencyjności
sektorów strukturalnie energochłonnych.
- W ramach programu Ekobudownictwo – stymulowanie przygotowania
i wdrażania
wybranych
produktów
budownictwa
ekologicznego,
z uwzględnieniem wymogów efektywności energetycznej nowoczesnych
materiałów budowlanych.
Obszar: Rozwój innowacyjnych firm
Cel: Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw na rynku krajowym i rynkach
zagranicznych
Na etapie realizacji działań w ramach perspektywy finansowej 2014–2020, w oparciu
o jakościowe i ilościowe kryteria wyboru, wyróżniono następujące Programy Pierwszej
Prędkości:
 3. Inteligentne i energooszczędne budownictwo – KIS 8.
 6. Wysokosprawne,
niskoemisyjne
i
zintegrowane
układy
wytwarzania,
magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii – KIS 7.
Obszar: Rozwój z równoważony terytorialnie
Cel: Zrównoważony rozwój kraju wykorzystujący indywidualne potencjały poszczególnych
terytoriów
 1. Tworzenie warunków do dalszego rozwoju konkurencyjnej gospodarki w Polsce
Wschodniej i w innych obszarach słabszych gospodarczo – zapewnienie skutecznej
i efektywnej realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
 3. Aktywne gospodarczo i przyjazne mieszkańcom miasta – 3.1. Poprawa warunków
rozwojowych polskich miast – realizacja niskoemisyjnych strategii miejskich
i związanych z poprawą jakości powietrza oraz przystosowanie do zmian
klimatycznych obszarów miejskich, w powiązaniu z działaniami wskazanymi
w obszarach SOR 2020 dotyczących energetyki i środowiska naturalnego.
Obszar: Energia
Cel: Zapewnienie powszechnego dostępu do energii pochodzącej z różnych źródeł
W perspektywie do 2030 r. należy zapewnić stabilności dostaw dla użytkowników,
zmniejszyć zużycie energii pierwotnej i stopniowo, zgodne z celami UE, zwiększać udział
OZE w bilansie energetycznym. Wobec wyzwań, przed jakimi stoi polska energetyka,
działania zostaną skoncentrowane na poprawie bezpieczeństwa energetycznego poprzez:
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zapewnienie dywersyfikacji źródeł wytwórczych,
dywersyfikację źródeł, kierunków i dostawców gazu,
stworzenie warunków ułatwiających inwestycje w infrastrukturę wytwórczą
energii elektrycznej,
zwiększanie udziału stabilnych odnawialnych źródeł energii,
zachowanie priorytetowej roli poprawy efektywności energetycznej gospodarki,
w tym eliminowania emisji szkodzących środowisku,
rozwój mechanizmów inteligentnej sieci energetycznej w zakresie monitoringu
i zarządzania siecią oraz opomiarowania wspierającego innowacyjne produkty,
podjęcie działań organizacyjno-prawnych i technicznych związanych
z przebudową polskiej sieci elektroenergetycznej do sieci inteligentnej (smart
power grid).

Kierunki interwencji:
 1. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju
- Zapewnienie ciągłości i stabilności dostaw energii elektrycznej w horyzoncie
długoterminowym dla wszystkich odbiorców na terenie kraju.
- Realizacja inwestycji w nowe, niskoemisyjne i zeroemisyjne moce wytwórcze.
- Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w celu zwiększenia
bezpieczeństwa dostaw oraz zwiększenia dostępu nowych odbiorców.
- Stymulowanie rozwoju alternatywnych, bezemisyjnych źródeł ciepła (m.in.
taniego ogrzewania elektrycznego), co przyczyni się do obniżenia niskiej
emisji, w szczególności na terenach słabiej zurbanizowanych.
- Wprowadzenie mechanizmów regulacyjnych oraz prawnych zwiększających
stabilność pracy źródeł odnawialnych oraz wzrost znaczenia stabilnych źródeł
OZE.
- Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci gazowej przesyłowej i dystrybucyjnej
oraz podziemnych magazynów gazu.
 2. Poprawa efektywności energetycznej
- Zwiększanie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej
i mieszkalnych oraz w przedsiębiorstwach.
- Rozbudowa i modernizacja systemów ciepłowniczych i chłodniczych,
- Wsparcie dla strategii nisko- i zero emisyjnych.
Obszar: Środowisko
Cel: Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców
 2. Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza lub istotne zmniejszenie ich
oddziaływania
- Nadanie działaniom NFOŚiGW oraz WFOŚiGW odpowiedniego dla rangi
problemu priorytetu dla wsparcia przedsięwzięć poprawy jakości powietrza.
- Stworzenie ram prawnych wprowadzających wymagania jakościowe dla paliw
stałych ze względu na rodzaj i wielkość instalacji spalania paliw,
z wyróżnieniem instalacji stosowanych w sektorze bytowo-komunalnym, jak
również wymagań technicznych dla małych kotłów na paliwa stałe.
- Dynamizacja przedsięwzięć na rzecz likwidacji niskiej emisji z systemów
grzewczych.
- Rozwój i wsparcie finansowe PMŚ w zakresie pomiarów jakości powietrza,
- Wzmocnienie kontroli zgodności zainstalowanego systemu ogrzewania
z projektem budowlanym.
- Wsparcie merytoryczne samorządów gminnych, w tym przygotowanie
wytycznych w zakresie przygotowywania Programów Ograniczania Niskiej
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Emisji, obejmujące wielokryterialność programowanych działań oraz
inwentaryzację źródeł emisji.
Dostosowywanie ram prawnych w celu dalszego ograniczania emisji
zanieczyszczeń do powietrza, w tym zjawiska niskiej emisji.
Wsparcie samorządów w zakresie zarządzania wielokryterialnego emisjami
obszarowymi (systemy grzewcze) i liniowymi (transport) oraz lokalizacją
inwestycji z punktowymi emitorami.

Realizacja projektu strategicznego – Czyste powietrze – zintegrowane działania
mające na celu kompleksową poprawę jakości powietrza do stanu niepowodującego
większego narażenia zdrowia ludzkiego oraz środowiska, zgodnego z prawodawstwem
unijnym, a w dalszej perspektywie z wytycznymi WHO, a także wzrost świadomości
społecznej. Projekt obejmuje m.in. rozwój mechanizmów kontrolowania źródeł niskiej emisji,
standaryzację urządzeń grzewczych i paliw stałych, dostosowanie mechanizmów
finansowych i ich społeczną dostępność oraz stworzenie ram prawnych sprzyjających
realizacji efektywnych działań, wynikających z Krajowego Programu Ochrony Powietrza, jak
również z programów ochrony powietrza szczebla wojewódzkiego i lokalnego oraz planów
działań krótkoterminowych, sporządzanych dla stref, w których zostały stwierdzone
przekroczenia norm jakości powietrza, w tym wprowadzenie do obiegu prawnego
brakujących pojęć (np. niska emisja) [86].
2.5.3 Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.
Strategia Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko – perspektywa do 2020 r. [81],
(w skrócie: BEiŚ), przyjęta przez Radę Ministrów dnia 15 kwietnia 2014 r., jest jedną z 9
zintegrowanych strategii rozwoju, które powstały w oparciu o ustawę z 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju [24]. Głównym celem strategii jest zapewnienie
wysokiej jakości życia obecnych oraz przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony
środowiska oraz stworzenie warunków do rozwoju nowoczesnego, niskoemisyjnego sektora
energetycznego. Dokument określa m.in. kluczowe reformy i niezbędne działania, które
powinny zostać podjęte w perspektywie do 2020 roku w obszarze energii i środowiska.
W obszarze Środowisko strategia ma zapewnić m.in. zrównoważone wykorzystanie
zasobów kopalin, racjonalne gospodarowanie odpadami oraz ochronę różnorodności
biologicznej. Jako priorytetowe wskazano działania zmierzające do ograniczenia
zanieczyszczeń powietrza oraz reformę systemu gospodarki wodnej. Poprawa jakości
powietrza, w tym dalsza redukcja zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery wymaga
unowocześnienia
sektora
energetyczno-ciepłowniczego,
poprawy
efektywności
energetycznej oraz ograniczenia tzw. niskiej emisji. Będzie to możliwe m.in. dzięki
zastępowaniu tradycyjnych pieców i ciepłowni nowoczesnymi źródłami, przy zwiększeniu
dostępnych mechanizmów finansowych będących wsparciem dla inwestycji w tym zakresie.
Dostępność wody, podobnie jak energii, ma kluczowe znaczenie dla jakości życia
i stabilnego wzrostu gospodarczego. Nowy system zarządzania zasobami wód, dokończenie
inwestycji wodno-ściekowych, inwestycje w ochronę przeciwpowodziową z wykorzystaniem
dużych zbiorników wodnych na cele energetyczne – to główne założenia zmian zawartych
w BEiŚ w gospodarce wodnej Polski. Jednym z celów strategii jest także stymulowanie
ekologicznego wzrostu gospodarczego przez dalszy rozwój innowacyjnych technologii,
a także wyeliminowanie barier administracyjnych utrudniających „zielony” wzrost.
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CELE SZCZEGÓŁOWE I KIERUNKI INTERWENCJI STRATEGII BEIŚ [81]:

2.5.4 Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego do 2020 r.
Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego 2020 (SRWD) została przyjęta przez
sejmik województwa w lutym 2013 r. [83]. Celem aktualizacji Strategii jest zwiększenie
dynamiki rozwoju województwa poprzez dostosowanie dokumentu, zwłaszcza w zakresie
wytyczonych celów rozwoju Dolnego Śląska i kierunków działań służących ich realizacji, do
zmieniających się uwarunkowań rozwoju regionalnego, zawartych m.in. w dokumentach
szczebla krajowego oraz w prawodawstwie związanym z prowadzeniem polityki rozwoju.
Pierwsza część Strategii stanowi diagnozę prospektywną, zawierającą najistotniejsze
czynniki, które mają i będą mieć znaczenie dla rozwoju Dolnego Śląska w najbliższych
latach. Podsumowaniem diagnozy jest bilans otwarcia – uwarunkowania rozwoju regionu,
w którym zestawiono czynniki obiektywne i subiektywne rozwoju, wskazując równocześnie
na bariery rozwoju (strategiczne ograniczenia) Dolnego Śląska oraz rozwiązania, które
zalecane były we wcześniejszych wersjach Strategii, a które się nie sprawdziły. W dalszej,
tzw. programowej części SRWD, określono wizję, cel nadrzędny (strategiczny) oraz cele
szczegółowe rozwoju województwa dolnośląskiego, podporządkowane wizji rozwoju.
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WIZJA: BLISKO SIEBIE - BLISKO EUROPY
Dolny Śląsk 2020 jako zintegrowana wspólnota regionalna, region konkurencyjny, spójny,
otwarty, dynamiczny.
GŁÓWNY CEL: NOWOCZESNA GOSPODARKA W ATRAKCYJNYM ŚRODOWISKU
Dolny Śląsk regionem koncentracji innowacyjnych podmiotów produkcyjnych i usługowych
współpracujących z rozwiniętym sektorem badawczym oraz intensywnego rozwoju
nowoczesnej turystyki opartej o współpracę międzyregionalną i transgraniczną, tworzących
razem atrakcyjne miejsca pracy dla mieszkańców o coraz wyższych kwalifikacjach
i rozwiniętej kulturze obywatelskiej.

Cele szczegółowe:
1. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy
2. Zrównoważony transport i poprawa dostępności transportowej
3. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza MSP
4. Ochrona środowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów oraz
dostosowanie do zmian klimatu i poprawa poziomu bezpieczeństwa
5. Zwiększenie dostępności technologii komunikacyjno-informacyjnych
6. Wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników
7. Włączenie społeczne i podnoszenie poziomu i jakości życia
8. Podniesienie poziomu edukacji, kształcenie ustawiczne
W związku z tym, że problemy rozwojowe grupują się obszarowo, bez względu na
granice administracyjne, SRWD proponuje terytorialne odniesienie działań rozwojowych.
Polega ono na wyodrębnieniu 4 obszarów integracji (charakteryzujących się
zróżnicowanymi uwarunkowaniami rozwoju, wynikającymi z warunków geograficznych,
sytuacji społeczno-gospodarczej i zaszłości historycznej) oraz 12 obszarów interwencji
(czyli wsparcia środkami zewnętrznymi w ramach polityki regionalnej państwa
i województwa). W ramach dokumentu powstały zatem częściowo nakładające się na siebie
tereny o jednorodnych problemach rozwojowych, dla których proponuje się zróżnicowane
działania i instrumenty adekwatne do identyfikowanych potrzeb. Jednym z najważniejszych
założeń Strategii jest powstanie do 2020 roku tzw. Autostrad Nowej Gospodarki, czyli
obszarów skupionych wokół istniejących i planowanych dróg, które staną się miejscami
dynamicznego rozwoju przemysłu opartego na najnowocześniejszych technologiach
i usługach. Drugim biegunem wzrostu mają być tereny o wybitnych wartościach
przyrodniczych, uzdrowiskowych i kulturowych, a także obszarów bogatych w zasoby
naturalne, gdzie nowoczesna gospodarka opierać się będzie na wykorzystaniu tych
unikatowych zasobów [83].
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Obszary integracji w Strategii rozwoju województwa dolnośląskiego 2020 [83]

Gmina miejska Głogów znalazła się w obrębie „Legnicko-Głogowskiego Obszaru
Integracji, który obejmuje obszar zagłębia miedziowego, wraz z jego zapleczem. Jest to
obszar eksploatacji rud miedzi i srebra prowadzonej przez KGHM „Polska Miedź" SA, gdzie
zatrudniona jest znaczna liczba mieszkańców subregionu legnickiego, a także zlokalizowane
są główne ośrodki miejskie: Głogów, Polkowice, Lubin i Legnica. Obszar posiada cechy
aglomeracji funkcjonalnej, stanowiącej przeciwwagę dla obszaru wrocławskiego.
Gospodarka LGOI, zdominowana przez przemysł górniczo-hutniczy, jest obecnie silnie
zależna od popytu i cen miedzi na rynkach światowych, a w przyszłości zagrożona
załamaniem w obliczu nieuchronnego wyczerpania złóż tego surowca. Wg Strategii szansą
na podtrzymanie rozwoju obszaru jest aktualnie zapewnienie odpowiednich warunków dla
przemysłu przetwórstwa miedzi i surowców towarzyszących, natomiast na przyszłość –
rozszerzenie wachlarza działalności gospodarczych. Za konieczne uznano podjęcie decyzji
na szczeblu krajowym odnośnie eksploatacji złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy,
z jednocześnie wprowadzonym zakazem eksploatacji tych złóż metodą odkrywkową.
Gmina miejska Głogów znajduje się równocześnie w obrębie 2. obszaru interwencji
(pn. Legnicko-Głogowski Okręg Przemysłowy). W Strategii wskazuje się na
monokulturowość tego obszaru oraz postępujący duży stopnień urbanizacji i przekształceń
środowiska. W kontekście ograniczoności zasobów miedzi, ponownie zwraca się szczególną
uwagę na konieczność rozwinięcia nowych kompetencji tego subregionu oraz kierunkowych
decyzji państwa odnośnie złóż węgla brunatnego. Przez drugi obszar interwencji przebiega
główny Północno-Centralny korytarz ekologiczny i tworzone są tu nowe obszary chronione.
Jednocześnie w wyniku wieloletniej eksploatacji surowców nastąpiła degradacja powierzchni
ziemi, zanieczyszczenie gleb, wód i powietrza, zmiany warunków hydrogeologicznych.
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Sytuacja konfliktowa wynika z konieczności składowania odpadów poflotacyjnych
przetwórstwa miedzi, a także z przewidywanej budowy kopalni węgla brunatnego wraz
z elektrownią w rejonie Legnicy. Jest to obszar problemowy z wielu powodów: zwiększonego
zapotrzebowania na energię i paliwa (jako rejon wysoko uprzemysłowiony i silnie
zurbanizowany), kolizji terenów mieszkaniowych i zielonych z gęstą siecią infrastruktury
technicznej, kolizji istniejącego zagospodarowania i planowanych inwestycji z potencjalnym
wydobyciem złoża węgla brunatnego w rejonie Legnicy oraz lokalizacją nowej elektrowni,
a także potencjalnych zagrożeń dla środowiska wynikających z ewentualnego wprowadzenia
kopalni węgla brunatnego. Główne problemy drugiego obszaru interwencji są następujące:
 monofunkcyjność gospodarki, charakteryzująca się nadmiernym uzależnieniem od
przemysłu miedziowego, co stanowi zagrożenie załamaniem gospodarczym całego
subregionu w przypadkach braku koniunktury na miedź oraz wyczerpaniem się jej złóż;
 utrzymywanie się presji na wykorzystanie zasobów środowiska i otwartych przestrzeni dla
potrzeb rozwoju przemysłu i eksploatacji węgla brunatnego; niezadowalający postęp w
rekultywacji i ponownym zagospodarowaniu terenów zdewastowanych i zdegradowanych;
 postępująca degradacja krajobrazu kulturowego, powiązana z opóźnieniami
w kompleksowej rewitalizacji obiektów zabytkowych i obszarów o walorach kulturowych
oraz niedostosowaniem nowej zabudowy do otaczającego krajobrazu;
 potencjalny konflikt przestrzenny spowodowany występowaniem udokumentowanych złóż
węgla brunatnego w rejonie Legnicy, Lubina i Ścinawy oraz lokalizacją nowej elektrowni.
 presja na wykorzystywanie gleb o wysokich walorach bonitacyjnych pod cele budowlane.
Rysunek 2.5

Obszary interwencji w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 [83]
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W SRWD Gmina miejska Głogów znalazła się również w zasięgu trzech innych
obszarów interwencji. Do tych obszarów należą:
Autostrada Nowej Gospodarki - obszar o docelowo najwyższej w regionie dostępności
transportowej. Osadzony na istniejących i projektowanych ciągach autostrad i dróg
szybkiego ruchu oraz integrujący transport kolejowy i wodny. Jest terenem o najwyższej
atrakcyjności lokalizacji produkcji na Dolnym Śląsku. Wymaga wzmocnienia i wprowadzenia
najwyższych standardów technologicznych w dziedzinie teleinformatycznej oraz szczególnie
aktywnej obsługi prawnej i planistycznej, sprzyjającej powstawaniu i ukorzenianiu podmiotów
gospodarczych, szczególnie tych o rodowodzie dolnośląskim. Swym zasięgiem obszar ten
obejmuje również miasta będące niegdyś fundamentem gospodarczej prosperity regionu,
które dziś wymagają rewitalizacji i nowych miejsc pracy. Do tych ośrodków adresowana jest
polityka przyciągania inwestorów, ich zakorzeniania i tworzenia trwałych miejsc pracy
powiązanych z nowoczesną gospodarką. Obszar ten może stać się kołem zamachowym
całego regionu, pod warunkiem racjonalnych decyzji lokalizacyjnych i inwestycyjnych.
Obszar rolniczy - obejmuje głównie Nizinę Śląską i Przedgórze Sudeckie i charakteryzuje
się najlepszymi w kraju warunkami dla produkcji rolnej, tzn. najwyższym wskaźnikiem
waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Teren ten wymaga szczególnej ochrony i
wsparcia ze względu na najwyższą jakość gleb oraz wykorzystania tego wyjątkowego
potencjału (m.in. najdłuższy okres wegetacyjny w kraju) poprzez aktywizację przemysłu
przetwórstwa rolno-spożywczego w celu pełnego wykorzystania naturalnych predyspozycji. Z
prospektywnego punktu widzenia należy ukierunkować rozwój produkcji żywności na
kooperację przemysłu spożywczego z partnerami zagranicznymi.
Dolina Odry - obszar pradoliny Odry i częściowo dolin jej dopływów, wymagający
szczególnej uwagi ze względu na stałe zagrożenie powodziowe i potrzebę realizacji
„Programu dla Odry 2006”. Jest także obszarem o znaczących walorach przyrodniczych
pozwalających na uruchomienie programów turystycznego wykorzystania rzeki i przyległych
do niej terenów, zgodnie z modelem zrównoważonej turystyki. Szczególnej uwagi wymaga
również jego potencjał gospodarczy i transportowy, którego wykorzystanie uniemożliwiają
silnie zróżnicowane przepływy wód. Powstająca infrastruktura rzeczna powinna zapewniać
ochronę przed ekstremalnymi przepływami wód, rozwijać transport rzeczny, zwiększać udział
energii ze źródeł odnawialnych oraz dbać o rozwój turystyki wodnej. Przyszłość i rola Odry
wymagają kierunkowych, jednoznacznych decyzji państwa i uzgodnień zarówno z partnerami
z Czech i Niemiec, jak również współpracy z innymi nadodrzańskimi województwami, w
szczególności w ramach inicjatywy Polska Zachodnia.
Poniższa tabela prezentuje ranking „pierwszeństwa” celów rozwoju w czterech
obszarach interwencji, w granicach których położona jest gmina miejska Głogów. Ranking
jest wynikiem konsultacji Zarządu Województwa Dolnośląskiego z przedstawicielami
samorządów, partnerami społecznymi i przedstawicielami biznesu. Punktacja opracowana
została na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich powiatów województwa. Należy
zaznaczyć, że niższa ranga danego celu szczegółowego w obszarze interwencji nie oznacza
braku możliwości realizacji związanych z nim zadań - jest jedynie rodzajem rekomendacji,
które z celów powinny być realizowane w pierwszej kolejności, które w następnej w ramach
posiadanych środków.
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Ranking celów rozwoju SRWD 2020 w obszarach interwencji pokrywających się
z obszarem Głogowa, w skali od 1 (najistotniejszy) do 8 (najmniej istotny)

Obszary interwencji:

2

10

11

12

średnia

Tabela 2.1
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Cele rozwoju:
Cel 4. Ochrona środowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie
zasobów oraz dostosowanie do zmian klimatu i poprawa poziomu
bezpieczeństwa
Cel 2. Zrównoważony transport i poprawa dostępności transportowej
Cel 3. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza MSP
Cel 6. Wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników
Cel 7. Włączenie społeczne i podnoszenie poziomu i jakości życia
Cel 8. Podniesienie poziomu edukacji, kształcenie ustawiczne
Cel 1. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy
Cel
5.
Zwiększenie
dostępności
technologii
komunikacyjnoinformacyjnych

Średnia arytmetyczna została dodana w ramach niniejszego opracowania, jako
zabieg służący wyodrębnieniu celu o najwyższym priorytecie dla gminy miejskiej Głogów.
Jak widać, najważniejszym celem dalszego rozwoju, wynikającym ze Strategii wojewódzkiej
dla obszaru gminy miejskiej Głogów jest ochrona środowiska naturalnego, efektywne
wykorzystanie zasobów oraz dostosowanie do zmian klimatu i poprawa poziomu
bezpieczeństwa. Cel ten ściśle koreluje z wynikającym ze Strategii BEiŚ nadrzędnym celem
przyjętym w niniejszym Programie, jakim jest doprowadzenie do poprawy stanu
środowiska oraz zrównoważonego zarządzania jego zasobami.
2.5.5 Program Rozwoju Powiatu Głogowskiego na lata 2016 – 2020
Przyjęty na początku 2016 r. Program Rozwoju Powiatu Głogowskiego na lata 2016 –
2020 [87], w następujący sposób formułuje misję powiatu głogowskiego, będącą
nadrzędnym kierunkiem rozwoju społeczności lokalnej:
Powiat głogowski, będąc częścią dynamicznie rozwijającego się Dolnego Śląska,
stwarza doskonałe warunki do samorealizacji mieszkańców, efektywnie gospodaruje
zasobami lokalnymi, wpływa na dynamiczny rozwój lokalnej przedsiębiorczości, podnosząc
tym samym atrakcyjność całego regionu.
W celu realizacji misji określone zostały dwa główne oraz 10 szczegółowych
kierunków rozwoju powiatu, a poszczególne kierunki zostały podzielone na cele ogólne oraz
cele szczegółowe. Pogrubieniem wyszczególniono cele związane z ochroną środowiska,
których realizację będzie wspierać wdrożenie niniejszego gminnego POŚ:
CEL OGÓLNY 1. Rozwój oświaty w Powiecie Głogowskim

 Cel szczegółowy 1.1: Rozwój infrastruktury szkół i placówek oświatowych w powiecie
głogowskim.

 Cel szczegółowy 1.2: Edukacja zgodna z potrzebami rynku pracy.
 Cel szczegółowy 1.3: Upowszechnienie kształcenia wśród młodzieży.
 Cel szczegółowy 1.4: Rozwój szkolnictwa wyższego.
CEL OGÓLNY 2. Odpowiedzialna polityka społeczna






Cel szczegółowy 2.1: Poprawa poziomu życia mieszkańców powiatu głogowskiego.
Cel szczegółowy 2.2: Racjonalizacja pomocy społecznej.
Cel szczegółowy 2.3: Zmiany architektoniczne z myślą o osobach niepełnosprawnych.
Cel szczegółowy 2.4: Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
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CEL OGÓLNY 3. Ochrona zdrowia na europejskim poziomie

 Cel szczegółowy 3.1: Zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych.
 Cel szczegółowy 3.2: Propagowanie zdrowego stylu życia.
CEL OGÓLNY 4. Wzrost bezpieczeństwa w powiecie głogowskim

 Cel szczegółowy 4.1: Poprawa bezpieczeństwa publicznego.
 Cel szczegółowy 4.2: Ochrona przeciwpowodziowa.
CEL OGÓLNY 5. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w powiecie głogowskim

 Cel szczegółowy 5.1: Poprawa stanu technicznego dróg w powiecie głogowskim.
 Cel szczegółowy 5.2: Modernizacja układu komunikacyjnego oraz wsparcie
powstania drugiej przeprawy mostowej przez rzekę Odrę i obwodnicy Głogowa.
 Cel szczegółowy 5.3: Rozwój połączenia kolejowego w ramach LGOM.
 Cel szczegółowy 5.4: Rozwój szlaku komunikacyjnego rzeki Odry.
CEL OGÓLNY 6. Rozwój społeczno-gospodarczy
 Cel szczegółowy 6.1: Wspieranie aktywności zawodowej i promocja przedsiębiorczości.
 Cel szczegółowy 6.2: Wspieranie działalności turystycznej, kulturalnej i sportowej.
 Cel szczegółowy 6.3: Aktywizacja obszarów wiejskich.
 Cel szczegółowy 6.4: Powszechny dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 Cel szczegółowy 6.5: Rozszerzenie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.
 Cel szczegółowy 6.6: Ochrona dziedzictwa kulturowego.
CEL OGÓLNY 7. Ochrona Środowiska
 Cel szczegółowy 7.1: Racjonalizacja zużycia energii.
 Cel szczegółowy 7.2: Edukacja ekologiczna.
 Cel szczegółowy 7.3: Racjonalizacja gospodarki odpadami.
CEL OGÓLNY 8. Gospodarka wodno-ściekowa
 Cel szczegółowy 8.1: Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej na terenie powiatu głogowskiego.
CEL OGÓLNY 9. Poprawa spójności przestrzennej
 Cel szczegółowy 9.1: Rozwój przestrzenny i kształtowanie ładu przestrzennego
w oparciu o LGOM.
Cele i kierunki interwencji w niniejszym POŚ dla gminy miejskiej Głogów
uwzględniają wyszczególnione cele i działania wynikające z powiatowego programu rozwoju.
2.5.6 Strategia Rozwoju Miasta Głogowa na lata 2012-2026
Strategia Rozwoju Miasta Głogowa na lata 2012 – 2026 weszła w życie w marcu
2012 r. [71]. Na podstawie wyników analizy sformułowano zestaw priorytetów, celów oraz
działań wspierających ich osiągnięcie. Poniżej przedstawiono te cele i działania, które
stanowią istotne uwarunkowanie z punktu widzenia ochrony środowiska.
Obszar: Potencjały i zasoby Miasta
Cel strategiczny 5: Rozwinięta i sprawna infrastruktura techniczna Miasta
Cele operacyjne:
5.1.
Rozbudowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna w pełni zabezpieczająca ilościowo i j
jakościowo potrzeby odbiorców.
5.2.
Rozbudowana sieć gazowa, energetyczna i cieplna w pełni zabezpieczająca
ilościowo potrzeby odbiorców.
5.3.
Zapewniony i utrzymany dobry stan techniczny dróg w Mieście.
5.4.
Rozbudowana i zmodernizowana sieć dróg i parkingów w Mieście.
5.5.
Rozbudowa i integracja sieci ścieżek rowerowych i spacerowych.
5.6.
Zwiększony poziom bezpieczeństwa na drogach w Mieście.
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Zapewnione sprawne powiązania z zewnętrznym układem komunikacyjnym.
Rozwinięty miejski transport publiczny.
Rozwinięta sieć połączeń komunikacyjnych.
Efektywnie wykorzystane obiekty i tereny będące własnością Gminy Miejskiej
Głogów.
5.11. Sprawny system zabezpieczeń przeciwpowodziowych.
5.12. Dostępna infrastruktura rzeki Odry dla potrzeb gospodarczych i rekreacyjnych.
5.13. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w granicach miasta.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.

Działania:
5.1.1. Uzbrajanie nowych terenów inwestycyjnych w sieć wodno-kanalizacyjną.
5.1.2. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na osiedlach Nosocice - Krzepów Widziszów.
5.1.3. Działania nad zapewnieniem wysokiej jakości i bezpieczeństwa dostawy wody.
5.1.4. Współpraca przy rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach m.in.: Ostrów
Tumski, Oś. Piastów Śląskich, Nosocice - Krzepów – Widziszów, Miejskiej Strefy
Inwestycyjnej (obręb Biechów).
5.2.1. Opracowanie planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe.
5.3.1. Bieżące utrzymanie i naprawy dróg będących w zarządzie Gminy.
5.3.2. Współpraca przy modernizacji i przebudowie dróg niebędących w zarządzie Gminy.
5.4.1. Połączenie ul. Wojska Polskiego (rondo Kościuszki) z ul. Sikorskiego (mała
obwodnica).
5.4.2. Budowa dróg na oś. Piastów Śl. i oś. Żarków.
5.4.3. Budowa dróg i parkingów na Starym Mieście.
5.4.4. Zwiększenie liczby miejsc parkingowych (zwiększenie liczby mniejszych parkingów
na terenie miasta).
5.4.5. Wspieranie rozwiązań technicznych i organizacyjnych eliminujących trudności w
dojeździe do zdarzeń przez wszystkie służby ratownicze (zastawiane drogi
dojazdowe wewnątrzosiedlowe, nieprzestrzeganie znaków zakazu itp.).
5.4.6. Współdziałanie na rzecz budowy obwodnicy z drugą przeprawą mostową.
5.4.7. Remont kapitalny estakady drogowej nad linią PKP przy Zamku Książąt Głogowskich.
5.4.8. Wykorzystanie mostu kolejowego dla potrzeb obsługi ruchu kołowego przez rzekę
Odrę.
5.4.9. Budowa publicznej drogi dojazdowej do Górki Głogowskiej (teren motocrossu).
5.5.1. Powiązanie ścieżek rowerowych w układ zintegrowany.
5.5.2. Udział gminy miejskiej w międzygminnym projekcie budowy ścieżki rowerowej
Głogów- Sława.
5.5.3. Udział gminy miejskiej w międzygminnym projekcie budowy ścieżki rowerowej
Głogów– Jerzmanowa (Wzgórza Dalkowskie).
5.5.4. Udział w budowie ścieżki rowerowej Głogów – Niechlów po dawnej trasie PKP.
5.5.5. Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej Stare Miasto i Ostrów Tumski.
5.5.6. Udział w budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Księcia Józefa Poniatowskiego,
łączącej oś. Kopernika z Górką Głogowską.
5.5.7. Oświetlenie głównych ciągów pieszych w parkach.
5.6.1. Współpraca w zakresie instalacji monitoringu na ważniejszych skrzyżowaniach dróg
w mieście.
5.6.2. Współpraca przy doposażaniu jednostek ratowniczych w nowoczesny sprzęt i
systemy ratownicze, dostosowane do zmieniających się wymogów cywilizacyjnych.
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5.6.3. Powołanie Straży Miejskiej.
5.7.1. Współdziałanie w uruchomieniu połączeń w obrębie Legnicko-Głogowskiego Okręgu
Miedziowego (LGOM).
5.8.1. Utworzenie Centrum Przesiadkowego Głogowa.
5.8.2. Budowa nowej bazy Komunikacji Miejskiej.
5.8.3. Sukcesywna
wymiana
taboru
z
przystosowaniem
dla
obsługi
osób
niepełnosprawnych.
5.8.4. Rozszerzenie komunikacji do nowopowstałych osiedli na obrzeżach Miasta.
5.9.1. Monitorowanie stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji
publicznej.
5.10.1. Zagospodarowanie obiektów Neptun I i II pod usługi, w tym obsługę turystyki wodnej.
5.10.2. Odbudowa budynku teatru w Rynku.
5.10.3. Zagospodarowanie ruin kościoła p.w. Św. Mikołaja.
5.10.4. Wykonanie podstawowej infrastruktury dla potrzeb turystyki i rekreacji na rzece
Odrze.
5.10.5. Zabudowa i zagospodarowanie terenu wschodniej części Ostrowa Tumskiego.
5.10.6. Realizacja programu rewitalizacji terenu zabudowy pokoszarowej w Żarkowie.
5.10.7. Zagospodarowanie terenu przy ul. Topolowej pod cele rekreacyjne.
5.10.8. Pełne wykorzystanie toru motocrossowego i przyległych terenów na cele rekreacyjne
dla mieszkańców – budowa sanitariatów, parkingów, zaplecza kubaturowego, pola
biwakowego, małego wyciągu narciarskiego oraz zimowych tras dla narciarzy
biegających.
5.11.1. Wykonanie makroniwelacji terenu na Ostrowie Tumskim do poziomu wody 0,01%.
5.11.2. Ograniczanie w planach miejscowych możliwości oraz ustalanie warunków dla
lokalizacji nowej zabudowy na terenach zagrożenia powodziowego.
5.11.3. Stały monitoring utrzymania jakości wałów przeciwpowodziowych.
5.12.1. Wsparcie funkcjonowania portu przeładunkowego.
5.12.2. Wybudowanie przystani dla statków spacerowych – lokalnych.
5.12.3. Budowa nowej przystani dla kajaków, rowerów wodnych, małych żaglówek wraz z
pasażem rekreacyjnym na dawnym terenie, zwanym “NEPTUN”.
5.13.1. Podejmowanie działań na rzecz podniesienia atrakcyjności zamieszkania na terenach
miejskich uważanych obecnie za zdegradowane i ożywienia lokalnych społeczności
miejskich.
Cel strategiczny 6: Dobra jakość środowiska przyrodniczego
Cele operacyjne:
6.1. Uzyskanie wysokiego poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców.
6.2. Zmniejszona emisja zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby.
6.3. Zapewnienie efektywnego systemu gospodarki odpadami.
6.4. Zachowanie walorów przyrodniczych.
6.5. Zmniejszenie poziomu hałasu w Mieście.
6.6. Wspieranie ochrony i poprawy środowiska ze szczególnym uwzględnieniem skutków
eksploatacji górniczej.
Działania:
6.1.1. Popularyzacja zagadnień ekologicznych wśród mieszkańców.
6.1.2. Prowadzenie bieżącej rubryki ekologicznej na stronie internetowej Miasta.
6.1.3. Organizacja imprez propagujących ekologię.
6.1.4. Stworzenie dydaktycznych ścieżek ekologicznych w Mieście.
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6.1.5. Edukacja dzieci i młodzieży we współpracy z okolicznymi firmami działającymi na
rzecz ochrony środowiska – GPK SUEZ, PWiK, KGHM.
6.2.1. Promowanie ekologicznych źródeł ogrzewania, w szczególności w zabudowie
mieszkaniowej jednorodzinnej.
6.2.2. Wprowadzenie systemu kontroli, monitoringu zanieczyszczenia środowiska.
6.2.3. Wprowadzenie kar za palenie śmieciami w piecach w domkach jednorodzinnych.
6.3.1. Budowa zakładu utylizacji i recyklingu odpadów. Zwiększenie zdolności do utylizacji
odpadów z zachowaniem bezpieczeństwa ekologicznego poprzez budowę i
eksploatację instalacji do unieszkodliwiania i odzysku odpadów.
6.3.2. Systematyczna kontrola szczelności bezodpływowych zbiorników na ścieki.
6.3.3. Doskonalenie selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”, rozwijanie tego systemu.
6.3.4. Demontaż i utylizacja materiałów zawierających azbest.
6.4.1. Monitorowanie cennych przyrodniczo terenów i obiektów. Typowanie i obejmowanie
ochroną drzew o charakterze pomników przyrody.
6.4.2. Rewitalizacja i zwiększenie powierzchni terenów zieleni. Urozmaicenie doboru
gatunkowego drzew i krzewów w parkach i istniejących terenach zieleni.
6.4.3. Podejmowanie współpracy z okolicznymi gminami w zakresie bardziej efektywnego
wykorzystania walorów przyrodniczych dla lokalnej turystyki, rekreacji i sportu.
6.4.4. Wprowadzenie elementów małej architektury wraz z zielenią w miejscach wysoce
zurbanizowanych.
6.5.1. Tworzenie „zielonych” kurtyn izolacyjnych wzdłuż ulic o dużym natężeniu ruchu.
6.5.2. Współdziałanie przy powstawaniu ekranów akustycznych dla ochrony zabudowy
mieszkaniowej.
6.5.3. Ograniczenie parkowania samochodów ciężarowych (o nośności pow. 3,5 tony) i
autobusów na terenie Miasta.
6.6.1. Rozwijanie gminnego monitoringu oddziaływania eksploatacji górniczej na Miasto.
6.6.2. Współpraca z KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie minimalizacji negatywnych
skutków oddziaływania na środowisko.
Cel strategiczny 7: Podniesiony poziom ładu przestrzennego
Cele operacyjne:
7.1. Zrównoważone ukształtowanie przestrzeni.
7.2. Poprawiona estetyka przestrzeni na terenie Miasta.
Działania:
7.1.1. Popularyzacja zagadnień ekologicznych wśród mieszkańców.
7.1.1. Uwzględnianie zasad zrównoważonego rozwoju w podejmowanych decyzjach z
zakresu zagospodarowania przestrzennego.
7.1.3. Wspieranie pozytywnych przekształceń funkcjonalnoprzestrzennych na obszarach
zdegradowanych (tereny poprzemysłowe, powojskowe i PKP).
7.2.1. Podnoszenie standardu zagospodarowania terenów publicznych (drogi i place,
parkingi, parki i skwery, place zabaw).
Jak wynika z powyższej listy celów i zadań, działania mające związek z szeroko
rozumianą polityką ochrony środowiska skupione są w obrębie celów strategicznych nr 5, 6
i 7. Cele te, wraz z zadaniami, zostały uwzględnione w niniejszym POŚ, aby zapewnić
spójność w obrębie systemu lokalnych dokumentów strategicznych i sektorowych.
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2.5.7 Wojewódzki program ochrony środowiska
Wojewódzki program ochrony środowiska dla województwa dolnośląskiego na lata
2014 – 2017 z perspektywą do 2021 r. został uchwalony 30 października 2014 roku [84].
W dokumencie wyznaczono 6 obszarów strategicznych, w ramach których określono cele
długo- i krótkoterminowe. Ze względu na przyjęty w niniejszym Programie okres planowania,
wzięto pod uwagę jedynie długoterminowe cele wojewódzkiego POŚ.
Cele długoterminowe do 2021 r. wynikające z wojewódzkiego programu ochrony środowiska:

Obszar strategiczny I - Zadania o charakterze systemowym:
Aspekty ekologiczne w planowaniu przestrzennym
Kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa z zachowaniem równowagi
ekologicznej pomiędzy wykorzystaniem walorów przestrzeni, a rozwojem gospodarczym
(poprawa jakości życia i zachowanie wartości środowiska).
System transportowy
Zrównoważony transport i poprawa dostępności transportowej z uwzględnieniem rozwiązań
minimalizujących negatywny wpływ transportu na środowisko.
Przemysł i energetyka zawodowa
Ograniczenia negatywnego oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko poprzez
wdrożenie prośrodowiskowego modelu produkcji oraz zasad planowania przestrzennego
i obowiązujących przepisów prawnych.
Budownictwo i gospodarka komunalna
Ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko mieszkalnictwa i przemysłu.
Rolnictwo
Zrównoważony rozwój rolnictwa z poszanowaniem walorów środowiska i różnorodności
biologicznej województwa.
Turystyka i rekreacja
Rozwój turystyki i rekreacji z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska.
Aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony środowiska
Kształtowanie proekologicznych postaw konsumpcyjnych.

Obszar strategiczny II - Poprawa jakości środowiska:
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego (w tym ograniczenie emisji ze źródeł
powierzchniowych, punktowych i liniowych)
Trwała poprawa jakości powietrza atmosferycznego.
Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii
1. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do
poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych.
2. Osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz
zwiększenie wykorzystania biopaliwa II generacji.
Poprawa jakości wód
Dążenie do osiągnięcia dobrego stanu i potencjału wód powierzchniowych i podziemnych
pod względem jakościowym określonych przez Ramową Dyrektywę Wodną (Dyrektywę
2000/60/WE).
Racjonalna gospodarka odpadami
Stworzenie systemu gospodarki odpadami, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju
i opartego na hierarchii sposobów postępowania z odpadami komunalnymi.
Ochrona powierzchni ziemi
Ochrona gleb przed degradacją oraz rekultywacja terenów zdegradowanych
i zdewastowanych.
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Ochrona przed hałasem
Poprawa klimatu akustycznego na obszarach, gdzie zostały przekroczone wartości
normatywne oraz zabezpieczanie pozostałych obszarów przed zagrożeniem wystąpienia
ponadnormatywnej emisji hałasu.
Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym
Ochrona przed negatywnym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych.

Obszar strategiczny III - Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych:
Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi
Tworzenie spójnego i nowoczesnego systemu zarządzania gospodarką wodną
z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska
Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi
Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin w zakresie ich rozpoznania,
wydobycia i rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.
Efektywne wykorzystanie energii
Zrównoważony rozwój sektora energetycznego zmierzający do poprawy efektywności
energetycznej we wszystkich sektorach gospodarki w województwie dolnośląskim
(bezpieczeństwo energetyczne).

Obszar strategiczny IV - Ochrona przyrody i krajobrazu:
Ochrona zasobów przyrodniczych
Ukształtowanie spójnego przestrzennie systemu obszarów podlegających ochronie prawnej
oraz pozostałych terenów zieleni.
Ochrona i zwiększanie zasobów leśnych
Rozwijanie zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

Obszar strategiczny V - Kształtowanie postaw ekologicznych:
Edukacja ekologiczna
Kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań wszystkich grup społeczeństwa
w odniesieniu do konkretnych sektorów środowiska w ramach podejmowanych inicjatyw
z zakresu edukacji ekologicznej.
Udział społeczeństwa w postępowaniu na rzecz ochrony środowiska i udostępnianie
informacji o środowisku
Upowszechnienie i zapewnienie każdemu mieszkańcowi dostępu do informacji z zakresu
ochrony środowiska i wynikających z tego korzyści zdrowotnych, ekologicznych oraz
ekonomicznych oraz zapewnienie udziału w postępowaniach na rzecz ochrony środowiska.

Obszar strategiczny VI - Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego:
Przeciwdziałanie poważnym awariom
Ograniczenie ryzyka wystąpienia zagrożeń środowiska spowodowanych przez potencjalne
źródła awarii przemysłowych dla ochrony ludności przed ich skutkami.
Ochrona przed powodzią i suszą
Ograniczenie negatywnych skutków powodzi i suszy oraz minimalizowanie ryzyka
występowania sytuacji nadzwyczajnych z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju
oraz poszanowaniem zasobów przyrody i niepogarszania stanu środowiska.
Ochrona przeciwpożarowa
Dążenie do minimalizowania ryzyka pożarowego.
Zwiększenie bezpieczeństwa transportu substancji niebezpiecznych
Zwiększenie bezpieczeństwa transportu substancji niebezpiecznych poprzez zastosowanie
efektywnych i sprawdzonych rozwiązań (minimalizacja ryzyka).
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Cele wyznaczone w ramach niniejszego opracowania są spójne z celami
wynikającymi z wojewódzkiego programu ochrony środowiska dla tych obszarów
tematycznych, które występują w obu dokumentach.
2.5.8 Powiatowy program ochrony środowiska
Program [27] został opracowany w celu realizacji strategii środowiskowej na terenie Powiatu
Głogowskiego na lata 2017–2020 z perspektywą do roku 2024. Zakres czasowy został
podzielony na okres operacyjny (do roku 2020), zdefiniowany poprzez cele krótkoterminowe
i konieczne do podjęcia konkretne działania oraz okres perspektywiczny (do roku 2024), w
którym został określony cel długoterminowy dla każdego z obszarów interwencji.
Program jest dokumentem wyznaczającym ramy dla przedsięwzięć, co oznacza, że jedynie
wyznacza cele i kierunki działań konieczne do realizacji w powiecie w zakresie ochrony
środowiska. Wskazano w tym dokumencie na problemy środowiskowe w podziale na
najważniejsze obszary interwencji. Dla każdego obszaru interwencji została przeprowadzona
analiza bieżącego stanu środowiska, analiza SWOT, opisano prognozowane tendencje
zmian w środowisku do roku 2024.
Analiza została przeprowadzona dla następujących obszarów interwencji:
- ochrona klimatu i jakości powietrza,
- zagrożenia hałasem,
- pola elektromagnetyczne,
- gospodarowanie wodami wraz z gospodarką wodno – ściekową,
- zasoby geologiczne,
- gleby,
- gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
- zasoby przyrodnicze,
- zagrożenia poważnymi awariami.
Określono cele środowiskowe i wskaźniki monitoringu środowiska. W ramach celów
przedstawiono niezbędne kierunki działań, dążące do wyeliminowania problemów
środowiskowych, wskazanych w przeprowadzonych dla każdego obszaru interwencji
analizach SWOT.
W Programie wyznaczono następujące cele i kierunki ochrony środowiska do 2024 r.:
Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza
Cel: Trwała poprawa jakości powietrza atmosferycznego
Kierunki interwencji:
A.1. Monitoring jakości powietrza oraz podejmowanie działań wpływających na
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, celem dotrzymywania standardu jakości
powietrza
A.2. Wdrażanie programu ochrony powietrza oraz opracowanie i wdrażanie takich
programów dla obszarów przekraczania norm jakości powietrza
A.3. Zmniejszenie niskiej emisji poprzez budowę i rozbudowę systemów ciepłowniczych i
gazowniczych
A.4. Wdrażanie obowiązujących planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach
A.5. Działania związane z inwestycjami w zakresie ograniczenia emisji i obniżenia zużycia
energii w obiektach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
A.6. Remonty i modernizacje dróg
A.7. Wprowadzenie energooszczędnych rozwiązań (transport, budownictwo) oraz
wspieranie gospodarki przyjaznej środowisku
A.8. Wspieranie działań inwestycyjnych w zakresie ochrony powietrza podejmowanych
przez podmioty gospodarcze
Cel: 1. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej
do poziomu 15 % w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach
następnych.
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2. Osiągnięcie w 2020 roku 10 % udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz
zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji
Kierunki interwencji:
A.9. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii. Efektywne wykorzystanie energii
Obszar interwencji: Zagrożenie hałasem
Cel: Poprawa klimatu akustycznego na obszarach gdzie zostały przekroczone wartości
normatywne oraz zabezpieczanie pozostałych obszarów przed zagrożeniem
wystąpienia ponadnormatywnej emisji hałasu
Kierunki interwencji:
B.1. Obniżenie lub eliminacja uciążliwego hałasu. Realizacja zadań przewidzianych dla
poprawy infrastruktury drogowej i kolejowej oraz organizacji ruchu w celu obniżenia
emisji hałasu komunikacyjnego (w tym modernizacja sieci drogowej wraz z
towarzyszącą infrastrukturą)
B.2. Modernizacja taboru transportu zbiorowego, promocja komunikacji zbiorowej, rozwój
alternatywnych rodzajów transportu
B.3. Kontrola przestrzegania przez zarządców dróg, kolei i zakłady przemysłowe
poziomów hałasu określonych w decyzjach administracyjnych
B.4. Planowanie przestrzenne uwzględniające zagrożenia hałasem
Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne
Cel: Ochrona przed negatywnym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych
Kierunki interwencji:
C.1. Prowadzenie badań pól elektromagnetycznych i gromadzenie danych o źródłach
promieniowania elektromagnetycznego
C.2. Działania w zakresie planowania przestrzennego
Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami. Gospodarka wodno-ściekowa
Cel: Dążenie do osiągnięcia dobrego stanu i potencjału wód powierzchniowych i
podziemnych pod względem jakościowym określonych przez Ramową Dyrektywę
Wodną
Kierunki interwencji:
D.1. Monitoring jakości wód powierzchniowych i podziemnych
D.2. Zapewnienie ochrony wód podziemnych przed degradacją (zanieczyszczeniem)
zwłaszcza głównych zbiorników wód podziemnych oraz stref ochrony ujęć wód
podziemnych
D.3. Zwiększenie ochrony wód powierzchniowych poprzez likwidację niekontrolowanego
odprowadzania ścieków w tym inwentaryzacja źródeł zanieczyszczeń dopływających
do wód powierzchniowych
Cel: Tworzenie spójnego i nowoczesnego systemu zarządzania gospodarką wodną z
uwzględnieniem zasad ochrony środowiska
Kierunki interwencji:
D.4. Racjonalizacja gospodarki zasobami wód na terenie powiatu
Obszar interwencji: Zasoby geologiczne
Cel: Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin w zakresie ich
rozpoznania, wydobycia i rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.
Kierunki interwencji:
E.1. Rozpoznanie zasobów kopalin
E.2. Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin w eksploatowanych złożach
Obszar interwencji: Gleby
Cel: Ochrona gleb przed degradacją oraz rekultywacja terenów zdegradowanych i
zdewastowanych

proGEO Sp. z o.o.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA LATA 2018 - 2021

36

Kierunki interwencji:
F.1. Ochrona gleb
F.2. Rekultywacja terenów
Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
Cel: Zbudowanie systemu zgodnego z hierarchią postępowania z odpadami, w której
priorytetem jest zapobieganie powstawaniu odpadów oraz stworzenie niezbędnej
infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów u źródła, tak aby zapewnić ich
efektywny recykling
Kierunki interwencji:
G.1. Kierunek interwencji: Minimalizacja składowanych odpadów poprzez:
- rozbudowę infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- budowę nowych oraz rozbudowę instalacji służących do odzysku (w tym
recyklingu), termicznego przekształcania z odzyskiem energii oraz instalacji
unieszkodliwiania odpadów, udoskonalanie systemu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych
G.2. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne
Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze
Cel: Ukształtowanie spójnego przestrzennie systemu obszarów podlegających ochronie
prawnej oraz pozostałych terenów zieleni
Kierunki interwencji:
H.1. Ochrona i wzmocnienie ochrony form ochrony przyrody
Cel: Rozwijanie zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej
Kierunki interwencji:
H.2. Poprawa zdrowotności i odporności drzewostanów
Obszar interwencji: Zagrożenie poważnymi awariami
Cel: Ograniczanie ryzyka wystąpienia zagrożeń środowiska spowodowanych przez
potencjalne źródła awarii przemysłowych
Kierunki interwencji:
I.1.
Nadzór nad zakładami dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii
Cel: Ograniczanie ryzyka wystąpienia zagrożeń środowiska spowodowanych przez
potencjalne źródła awarii przemysłowych
Kierunki interwencji:
I.2.
Monitoring zagrożeń związanych z transportem substancji niebezpiecznych
Cel: Dążenie do minimalizowania ryzyka pożarowego
Kierunki interwencji:
I.3.
Wzmocnienie skuteczności działań służb reagujących w przypadku wystąpienia
awarii
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego
Kierunki interwencji:
I.4.
Ograniczenie negatywnych skutków powodzi i suszy oraz minimalizowanie ryzyka
występowania sytuacji nadzwyczajnych z zachowaniem zasady zrównoważonego
rozwoju oraz poszanowaniem zasobów przyrody i niepogarszaniu stanu środowiska
2.5.1 Wojewódzki plan gospodarki odpadami
Najważniejsze cele, jakie wskazał Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2016 – 2022 [88], w gospodarce odpadami komunalnymi to:
 Cele krótkoterminowe 2016-2022
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- Cel 1. zmniejszenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych
na składowiska odpadów w 2020 r., do poziomu nie większego niż 35% masy tych
odpadów wytworzonych w 1995 r.
- Cel 2. zmniejszenie masy powstających odpadów przez ograniczenie marnowania
żywności oraz wprowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów z zakładów zbiorowego
żywienia Cel 3. zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat należytego
gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym odpadami żywności i innymi odpadami
ulegającymi biodegradacji)
- Cel 4. osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji:
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła z odpadów komunalnych w wysokości
minimum 50% ich masy do 2020 r.,
- Cel 5. do 2020 r. udział masy termicznie przekształcanych odpadów komunalnych oraz
odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych w stosunku do
wytwarzanych odpadów komunalnych nie może przekraczać 30%,
- Cel 6. objęcie wszystkich nieruchomości, obsługiwanych przez gminy, systemem
selektywnego zbierania odpadów z jednoczesnym odejściem od systemu podziału
odpadów na frakcję suchą i mokrą,
- Cel 7. wprowadzenie jednolitych standardów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych na terenie całego województwa do końca 2021 r. – zestandaryzowanie ma
na celu zapewnienie minimalnego poziomu selektywnego zbierania odpadów szczególnie
w odniesieniu do gmin, w których stosuje się niedopuszczalny podział na odpady „suche”„mokre”,
- Cel 8. zapewnienie jak najwyższej jakości zbieranych odpadów (przez odpowiednie
systemy selektywnego zbierania odpadów), w taki sposób, aby mogły one zostać w
możliwie najbardziej efektywny sposób poddane recyklingowi,
- Cel 9. wprowadzenie we wszystkich gminach w województwie systemów selektywnego
odbierania odpadów zielonych i innych bioodpadów u źródła – do końca 2021 r.,
- Cel 10. konsekwentne stosowanie się do zakazu składowania zmieszanych odpadów
komunalnych bez przetworzenia,
- Cel 11. wyeliminowanie miejsc nielegalnego składowania odpadów komunalnych,
- Cel 12. utworzenie systemu monitorowania gospodarki odpadami komunalnymi, w tym
prowadzenie regularnych badań składu morfologicznego odpadów komunalnych w każdej
z gmin,
- Cel 13. należyte monitorowanie i kontrola postępowania z frakcją odpadów komunalnych
wysortowywaną ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych i nieprzeznaczoną do
składowania (frakcja 19 12 12),
- Cel 14. zbilansowanie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w
świetle obowiązującego zakazu składowania określonych frakcji odpadów komunalnych i
pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych (w tym odpadów o zawartości
ogólnego węgla organicznego powyżej 5% s.m. i o cieple spalania powyżej 6 MJ/kg s.m.)
od 1 stycznia 2016 r.,
- Cel 15. kontynuacja prowadzenia przez gminy gospodarki odpadami w ramach regionów
gospodarki odpadami komunalnymi,
- Cel 16. Obejmowanie systemem odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
nieruchomości niezamieszkałych we wszystkich gminach województwa w najbliższym
organizowanym przetargu, jednak nie później niż do 2021 r.
 Cele długoterminowe 2016-2028
- Cel 1. minimalizacja masy powstających odpadów komunalnych i zagospodarowanie ich
zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami,
- Cel 2. dalsze wspieranie działań, których celem jest eliminacja nielegalnych składowisk
odpadów,
- Cel 3. ewaluacja i kontynuacja działań mających na celu rozwój i wdrażanie
nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie województwa
dolnośląskiego,
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- Cel 4. doskonalenie systemu selektywnego zbierania odpadów, z dostosowywaniem się
do zmiennej morfologii odpadów,
- Cel 5. systemowe działania w zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców województwa
dolnośląskiego w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami
komunalnymi, obejmujące kompleksowe podejście do ochrony środowiska oraz zwrócenie
szczególnej uwagi na prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi
ulegającymi biodegradacji,
- Cel 6. do 2025 r. recyklingowi powinno być poddawane 60% odpadów komunalnych.
- Cel 7. Ograniczanie składowania odpadów komunalnych i pozostałości z ich
przetwarzania w kontekście celu horyzontalnego wyznaczonego w Kpgo 2022 w zakresie
ograniczenia składowania odpadów komunalnych do 10% w 2030 r.
Wyznaczone cele powinny zostać osiągnięte dzięki zastosowaniu systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, który będzie opierać się na Regionach Gospodarki Odpadami
Komunalnymi (RGO), które powinny być tak zorganizowane, aby znajdowały się w nich
instalacje przeznaczone do zagospodarowania odpadów komunalnych, spełniające
wymagania przepisów ochrony środowiska.
2.6

Efekty realizacji poprzedniego Programu ochrony środowiska

Zgodnie z aktualnymi Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych
i gminnych programów ochrony środowiska [82], przed przystąpieniem do oceny aktualnego
stanu środowiska należy syntetycznie opisać efekty realizacji dotychczasowego POŚ,
bazując na informacjach zawartych w ostatnim dwuletnim raporcie z jego wykonania,
przedstawiając efekty w tabeli wg schematu: zakładany cel  podjęte zadania efekt wraz
z przypisanym wskaźnikiem.
Ponieważ w Miejskim Programie Ochrony Środowiska opracowanym w roku 1998 [80] nie
zostały określone wskaźniki monitorowania celów i zadań nie było możliwości dokonania
miarodajnej oceny efektów jego realizacji według powyższego schematu.
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DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA

W niniejszym rozdziale przedstawiono aktualny stan środowiska na terenie miasta
Głogowa i jego zmiany na przestrzeni co najmniej 4 ostatnich lat (w miarę dostępnych
danych). Punktem wyjścia był stan określony w Raporcie z realizacji programu ochrony
środowiska za lata 2009 – 2010 [64]. W charakterystyce skoncentrowano się na
przedstawieniu wyników monitoringu środowiska, danych statystycznych oraz trendów zmian
dot. poszczególnych komponentów środowiska, a także na wskazaniu działań i czynników,
mających wpływ na stan środowiska na terenie miasta. Każdy z podrozdziałów zakończony
jest analizą słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń (SWOT), zgodnie z wymaganiami
Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony
środowiska [82].
3.1

Położenie i demografia

3.1.1 Położenie administracyjne i geograficzne
Miasto Głogów położone jest w północnej części Województwa Dolnośląskiego, na 51040’
szerokości geograficznej północnej i 16004’ długości geograficznej wschodniej. Prawie w
całości zlokalizowane jest na lewym brzegu Odry. Posiada atrakcyjne położenie z punktu
widzenia komunikacyjnego i urbanistycznego. Leży w niedalekim sąsiedztwie dużych miast:
Legnicy, Leszna, Zielonej Góry oraz w pobliżu liczących się ośrodków miejskich tj. Nowa Sól,
Polkowice, Lubin, Rawicz i Bolesławiec. W promieniu 150 km znajduje się aglomeracja
wrocławska i poznańska wraz z dostępem do autostrady A4 i A2 oraz obecnie realizowanej
drogi ekspresowej S-3.
Głogów jest gminą miejską i jednocześnie siedzibą powiatu głogowskiego. Pod względem
administracyjnym jednostka graniczy od północy z gminą Kotla, z Gminą wiejską Głogów, od
południa z Gminą Jerzmanowa, z zachodu z Gminą Żukowice oraz z Gminą Pęcław od
wschodu. Głogów – jako jednostka administracyjna obejmuje swoimi granicami Hutę Miedzi
„Głogów”, Wróblin Głogowski, Biechów, Brzostów, Nosocice, Widziszów i Krzepów.
Tabela 3.1
Województwo
(nazwa i NUTS)
dolnośląskie
2.5.02

Powiat
(nazwa i NUTS)
głogowski
4.5.02.02.03

Obszar objęty opracowaniem
Gmina
(nazwa i NUTS)
Głogów
5.5.02.02.03.01

Miejscowość
(nazwa i NUTS)
miasto Głogów
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Położenie administracyjne

3.1.2 Demografia
W ostatnich latach obserwuje się spadek liczby mieszkańców miasta Głogów przy
jednoczesnym wzroście łącznej liczby mieszkańców gmin wiejskich Powiatu Głogowskiego.
Dane z ostatnich 7 lat wskazują, że liczba ludności w Głogowie od 2011 do 2017 roku spadła
o 1080 osób. Tendencja do wyludniania się miast na rzecz terenów podmiejskich jest
obecnie powszechnie obserwowana. Zauważyć można również istotny wzrost obciążenia
demograficznego z 49,8 w roku 2011 na 68,1 w roku 2017 co świadczy o niekorzystnym
zjawisku tzw. starzeniu się społeczeństwa.
Tabela 3.2

Liczba ludności i najważniejsze wskaźniki demograficzne na przestrzeni ostatnich 7 lat
[wg GUS]

Wyszczególnienie
Liczba mieszkańców, w tym:
mężczyźni
kobiety
Kobiety na 100 mężczyzn
Obciążenie demograficzne *
Ludność na 1 km 2
Przyrost naturalny
Saldo migracji w tym:
zameldowania z miast
zameldowania ze wsi
zameldowania z zagranicy
wymeldowania do miast
wymeldowania na wieś
wymeldowania za granice

2011
69259

2012
69185

2013
68997

Lata
2014
68836

2015
68666

2016
68292

33496

33 406

33 255

33 146

33 041

32 868

2017
68179
32 885

35 763
107
49,8
1973
189
595
204
371
20
405
732
18

35 779
107
52,4
1971
174
604
194
396
14
328
708
26

35 742
107
55,4
1965
50
617
220
385
12
359
602
38

35 690
108
58,3
1961
107
533
183
338
12
410
554
30

35 625
108
61,5
1956
26
b.d
189
362
b.d
332
515
b.d

35 424
108
65
1945
23
510
161
335
14
322
586
10

35 294
107
68,1
1942
38
584
203
373
8
338
553
4

* Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
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Ochrona klimatu i jakość powietrza

3.2.1 Źródła emisji zanieczyszczeń
Zaopatrzenie w ciepło systemowe
Centralny system ciepłowniczy miasta Głogowa zasilany jest z Elektrociepłowni EC-3
Głogów za pośrednictwem wyprowadzonej z EC nadziemnej sieci magistralnej 2x Dn 500
o długości ok. 4,2 km, która następnie rozdziela się w kierunku:
- Wschodnim: 2x Dn 500, zasilając centralną i wschodnią część miasta,
- Południowym: 2x Dn 300 w kierunku osiedla Kopernik.
Rozbudowana sieć ciepłownicza jest siecią wodną, głównie wysokoparametrową o układzie
promieniowo-pierścieniowym. Temperatura obliczeniowa wody grzewczej stanowiącej nośnik
energii, na zasilaniu i powrocie wynosi:
- dla sieci wysokoparametrowej 130/70oC,
- dla sieci niskoparametrowej wyprowadzonej za węzłami grupowymi 90/60oC.
Całkowita długość sieci cieplnej wysokoparametrowej wynosi 2 x 69 287,7 m, a
niskoparametrowej 2 x 184,1 m. Udział sieci preizolowanej w odniesieniu do całkowitej
długości sieci stanowi ok. 53%, co pozwala na ocenę systemu ciepłowniczego Głogowa jako
sieć o wysokim stopniu zmodernizowania (w 2011 r. preizolacja stanowiła 28%). Największy
odsetek stanowią sieci wybudowane ponad 20 lat temu (46%) i sieci najmłodsze
wybudowane w ostatnich 5 latach (25%).
Przekazanie ciepła odbiorcom realizowane jest za pośrednictwem 578 węzłów cieplnych,
z czego 551 jest wyposażonych w automatykę pogodową. W systemie pracuje 11 węzłów
grupowych, z wyprowadzeniem sieci niskoparametrowej.
Obserwuje się systematyczny spadek mocy zamówionej w systemie ciepłowniczym pomimo
ciągłego podłączania się nowych odbiorców. Spadek mocy zamówionej w ciągu ostatnich
pięciu lat wynosił 1,8%, przy czym decydującym elementem jest obniżanie się
zapotrzebowania na moc cieplną dla potrzeb grzewczych (spadek o 3,8%). Wahanie
poziomu sprzedaży ciepła związana jest ściśle z warunkami pogodowymi panującymi w
sezonie grzewczym. Prognozuje się dalsze zmniejszanie mocy zamówionej przez
dotychczasowych
odbiorców,
głównie
w
wyniku
przeprowadzanych
działań
termomodernizacyjnych. Powstałe oszczędności mocy posłużą do pokrycia zapotrzebowania
nowo przyłączonych odbiorców.
Największą grupę odbiorców ciepła systemowego na terenie Głogowa stanowi zabudowa
mieszkaniowa (71% mocy zamówionej). Przedsiębiorstwo ogrzewa ok. 1 030,1 tys. m 2
powierzchni mieszkalnych, z czego 99,8% stanowi zabudowa wielorodzinna. Największym
odbiorcą ciepła na terenie miasta jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze”. Powierzchnia
użytkowa zasobów mieszkaniowych ogrzewanych z systemu ciepłowniczego to 773,5 tys.
m2, co stanowi 52% całkowitej powierzchni zasobów mieszkaniowych Głogowa.
Z systemu ogrzewane są również 64 obiekty użyteczności publicznej o łącznej powierzchni
ogrzewanej ok. 145,8 tys. m2. Ww. obiekty oraz usługi zajmują drugie miejsce w
zapotrzebowaniu na ciepło pochodzące z systemu ciepłowniczego (po ok. 14%).
Najwięcej mocy zamówionej wykorzystywane jest do ogrzewania pomieszczeń i
przygotowania c.w.u. W mniejszym stopniu wykorzystywane jest do wentylacji i celów
technologicznych.
Pozostałe źródła ogrzewania
W powiecie głogowskim, poza Hutą Miedzi Głogów zasilającą system ciepłowniczy
miasta Głogowa, zlokalizowane są 44 kotłownie i przeważają lokalne oraz indywidualne
systemy ogrzewania zasilane głównie węglem kamiennym, koksem i w mniejszym stopniu
olejem i gazem. Stąd jakość powietrza pogarsza się szczególnie w okresie zimowym, kiedy
to do powietrza zostają wprowadzone dodatkowe (oprócz emisji komunikacyjnej)
zanieczyszczenia powstałe wskutek spalania paliw w celach grzewczych.
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Przedsiębiorstwami gazowniczymi, których działanie związane jest z zaopatrzeniem
miasta Głogów w gaz sieciowy są:
- w zakresie przesyłu gazu - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział we Wrocławiu,
- w zakresie technicznej dystrybucji gazu - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział
Zakład Gazowniczy we Wrocławiu,
- w zakresie obrotu gazem – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny
sp. z o.o.
Miasto Głogów jest zasilane gazem ziemnym zaazotowanym (wcześniej używana nazwa GZ
– 41,5) z magistrali gazowej wysokiego ciśnienia o średnicy DN 300, Pmax 5.5 MPa relacji
Kotowice-Chynów, wraz z odgałęzieniami do SRP Iº Głogów os. Piastów zlokalizowanej w
Głogowie Górkowo. Maksymalna przepustowość stacji wynosi 1 400 m3/h.
Bezpośrednim źródłem zasilania odbiorców z obszaru miasta są SRP Iº Głogów os. Piastów
oraz SRP Iº Głogów Ruszowice (zlokalizowana na obszarze wiejskim gminy Głogów),
będące jednocześnie źródłem wejścia do systemu dystrybucyjnego PSG Sp. z o.o.
Również Huta Miedzi „Głogów” działa w zakresie dystrybucji i obrotu gazem, jednak tylko na
terenie huty. Odbiory technologiczne huty zasilane są w gaz z sieci wysokiego ciśnienia
należących do OGP GAZ-SYSTEM za pośrednictwem stacji redukcyjno-pomiarowych
zlokalizowanych na terenie huty, będących własnością KGHM Polska Miedź S.A. Długość
sieci gazowej w/c wynosi ok. 3,2 km, natomiast s/c i n/c ok. 13,4 km. Stan techniczny sieci
oceniany jest przez właściciela jako dobry. W chwili obecnej nie ma możliwości zasilania z
tych stacji innych odbiorców, z wyjątkiem zlokalizowanych na terenie huty.
Odbiorcy z terenu miasta Głogowa zaopatrywani są w sieciowy gaz ziemny przez PSG Sp. z
o.o. za pośrednictwem sieci gazowej średniego ciśnienia i sieci niskiego ciśnienia
wyprowadzonej z 7 stacji IIº i 11 stacji zasilających pojedynczego odbiorcę (stacje klienckie).
PSG Sp. z o.o. w roku 2016 przeprowadziła gazyfikację os. Nosocice-Krzepów I etap (2016
r.) - gazociąg średniego ciśnienia De63/125 o długości 0,7 km. W latach 2016-2017
realizowano także budowę bieżących przyłączy gazu bezpośrednio z istniejącej sieci
dystrybucyjnej bądź jej niewielką rozbudowę.
Długość czynnej gazowej sieci rozdzielczej na terenie miasta Głogowa wg. GUS
wynosiła w 2016 roku1 nie ponad 127,5 km i wzrosła o ok. 35,5 km od roku 2011. Liczba
gospodarstw domowych będących odbiorcami gazu również wzrosła przez okres lat 20112016 o ok.187 i na koniec 2016 r. kształtowała się na poziomie 23,1 tys. Zużycie gazu na
potrzeby grzewcze w analizowanym tym okresie wzrosło o ok. 8% i na koniec 2016 r.
wynosiło 8,3 tys. m3. Poniższa tabela oraz wykres przedstawiają zbiorczą charakterystykę
sieci gazowej na terenie Głogowa.

1

według stanu na koniec września 2018 r. GUS nie podawał jeszcze danych za rok 2017
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Charakterystyka zużycia gazu i energii elektrycznej w Głogowie (wg GUS, w latach
2011 - 2017)

Tabela 3.3

2011
Sieć gazowa
długość czynnej sieci ogółem w m
długość czynnej sieci przesyłowej w m
długość czynnej sieci rozdzielczej w m
czynne połączenia do budynków
odbiorcy gazu
odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem
zużycie gazu w tys. m3
zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m3

80 000

2013

2014

2015

2016

2017

m
m
m
szt
gosp.dom.

92 071
120
91 951
1 933
22 898

96 506
120
96 386
1 985
23 054

121 414
24 496
96 918
2 011
23 125

121 898
24 496
97 402
2 026
23 141

125 172
27 598
97 574
2 054
23 078

127 560
27 598
99 962
2 092
23 085

bd.
bd.
bd.
bd.
bd.

gosp.dom.
tys.m3
tys.m3

3 895
7 713,10
5 830,3

4 083
8 296,20
6 000,1

4 149
8 873,30
6 546,0

1 254
7 470,00
3 764,6

1 168
7 958,90
3 448,1

1 231
8 323,50
3 632,9

bd.
bd.
bd.

64 828

64 757

64 265

63 766

63 359

62 460

bd.

26 657
39 181

27 371
45 337

27 888
25 838
26 093
47 326 38 981,00 39 540,00

26 337
39 585

26 630
39 425

93,6

93,6

93,1

92,6

92,3

91,5

bd.

261,9

274,5

276,0

277,4

277,9

284,7

bd.

111,0
119,0

120,0
128,1

128,5
138,1

108,6
117,1

115,9
125,6

121,6
133,3

ludność korzystająca z sieci gazowej
osoba
Energia elektryczna w gospodarstwach domowych
odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu szt
zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu
MWh
Korzystający z instalacji w % ogółu ludności
gaz ogółem
%
Sieć rozdzielcza na 100 km2
sieć gazowa ogółem
km
Zużycie
gaz z sieci ogółem
na 1 mieszkańca
m3
na 1 korzystającego / odbiorcę
m3

Rysunek 3.2

2012

121,6
133,3

Długość oraz liczba użytkowników sieci gazowej [wg GUS]
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Najliczniejszą grupę odbiorców w mieście Głogów w 2016 r. stanowiły gospodarstwa
domowe (ok. 97,9% ogółu), następnie usługi i handel –1,7%, przemysł i budownictwo – 0,4%
oraz pozostali.
Również pod względem zużycia gazu w chwili obecnej gospodarstwa domowe są
największym odbiorcą (59% całkowitego rocznego zużycia), na drugim miejscu należy
zaklasyfikować przemysł i budownictwo - 22%,a następnie usługi i handel - 19% oraz
pozostali.
Gmina Miejska Głogów posiada opracowany (zaktualizowany) w 2017 roku Projektu założeń
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miejskiej
Głogów na lata 2013-2027 [69]. W roku 2015 przyjęto także Plan gospodarki niskoemisyjnej
dla miasta Głogowa (Uchwała XIII/101/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września
2015 r. [70].
Warto także zaznaczyć, iż Zarząd Województwa Dolnośląskiego opracował „Program
ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej”, stanowiący załącznik 4 do Uchwały Nr
XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie
uchwalenia Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego [89]. Realizacja
zadań wynikających z POP ma na celu zmniejszenie stężenia substancji zanieczyszczającej
w powietrzu w strefie do poziomu dopuszczalnego oraz utrzymywania go na takim poziomie.
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Transport/układ komunikacyjny
Miasto Głogów jest ważnym węzłem komunikacyjnym na terenie województwa
dolnośląskiego ze względu na port przeładunkowy nad rzeką Odrą, węzeł kolejowy, drogi
krajowe biegnące do granicy państwa oraz drogi wojewódzkie [70]. Przez Głogów przebiega
jedna droga krajowa, w pobliżu znajdują się także drogi krajowe nr 3 i 5 oraz węzeł przyszłej
drogi ekspresowej S3. Przez miasto przebiegają drogi wojewódzkie i liczne drogi gminne a w
odległości 60 km od miasta znajduję się autostrada A4.
Głogów posiada gęstą sieć drogową, w skład, której wchodzą:
 Drogi krajowe - nr 12 (Łęknica – Dorohusk),
 Drogi wojewódzkie - nr 292, nr 329 Głogów – Potoczek (droga krajowa nr 3), nr 330
Głogów - Luboszyce ,
 Drogi powiatowe: nr 1033D, 1035D, 1036D, 1037D, 1038D, 1039D, 1040D, 1041D,
 1042D, 1043D, 1044D, 1045D, 1046D, 1047D, 1048D, 1050D, 1051D, 1053D,
1054D, 1055D, 1056D, 1057D;
 Drogi gminne.
Natężenie ruchu kołowego na drodze nr 12 na obszarze miasta Głogowa wg. Generalnego
Pomiaru Ruchu 2010 wynosi od 8063 do 19516 p/dobę.
Istniejące parametry jak dla drogi klasy G i Z. Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad z dnia 13 kwietnia 2013r. zmieniającym zarządzenie w sprawie klas
istniejących dróg krajowych ustalono następującą klasę drogi:
- odcinek: Przemków-Radwanice-Głogów (do DW292) – droga główna –G;
- odcinek: Głogów (od DW292) – Szlichtyngowa – Wschowa – Leszno – droga główna
ruchu przyspieszonego – GP.
Drogi wojewódzkie nr 292 i 329 sklasyfikowane są jako drogi główne G.
Pomiar ruchu na drodze wojewódzkiej nr 292 na odcinku DK 12 - Głogów Wschód wg.
Generalnego Pomiaru Ruchu 2010 wykazał 9888 poj/dobę. Prognozowany dla 2020 r.
pomiar ruchu na tym odcinku drogi to 15-24 tys. pojazdów dobę.
Długość ulic zlokalizowanych na terenie miasta Głogowa wynosi ok. 119 km (w tym o
nawierzchni bitumicznej ok. 88,0 km) a ich powierzchnia to ok. 78,1 ha.
Na terenie Gminy Miejskiej Głogów wykonywane są przewozy o charakterze użyteczności
publicznej. Ww. sieć komunikacyjna obsługiwana jest przez Komunikację Miejską Sp. z o.o.
w Głogowie. Mieszkańcy mogą korzystać z 7 linii autobusowych, które są obsługiwane przez
tabor liczący 34 autobusy, o średniej okresie używania ok. 15 lat. Dla komunikacji zbiorowej
dostępne są 116,1 km dróg na terenie Głogowa. Liczba kursów w dni robocze wynosi 246, w
soboty 215 a w niedziele i dni wolne 182 kursy. Komunikacja Miejska Sp. z o.o. w mając na
uwadze skalę zagrożeń i uciążliwości wynikających z emisji szkodliwych dla środowiska
gazów, pyłów i odpadów podejmuje także realizację proekologicznej polityki taborowej,
przede wszystkim poprzez wymianę starego taboru autobusowego na nowy z silnikami
spełniającymi europejskie standardy emisji spalin. W 2017 roku spółka otrzymała
dofinansowanie z UE na zakup łącznie 16 nowych pojazdów, które zastąpią starsze i
wysłużone już pojazdy.
W roku 2016 przekazano do użytkowania autobusy zakupione w grudniu 2015 roku (za
kwotę ok. 2,6 mln) z silnikami EURO VI, na którą składają się:
- Autobus Miejski Solaris Urbino 12 A711,
- Autobus Miejski Solaris Urbino 12 A712,
- Autobus Miejski Solaris Urbino 12 A713.
W roku 2017 przekazano do użytkowania autobusy na kwotę ok. 7 mln zł z silnikami EURO
VI oraz hybrydowe na które składają się:
- Autobus miejski SOR 12m (projekt A),
- Autobus miejski SOR 12m (projekt A),
- Autobus miejski Solaris Urbino 12 (projekt A),
- Autobus miejski Solaris Urbino 12 (projekt A),
- Autobus miejski Solaris Urbino 12 (projekt A),
- Autobus miejski Solaris Urbino 12 (projekt A),

proGEO Sp. z o.o.

-

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA LATA 2018 - 2021

45

Autobus miejski Solaris Hybryda 12,9- używany (projekt A),
Autobus miejski Solaris Hybryda 12,9 -używany (projekt A).

Przez teren należący do miasta Głogowa przebiegają 2 linie kolejowe:
- linia kolejowa nr 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny - linia magistralna
normalnotorowa, dwutorowa, zelektryfikowana.
- linia kolejowa nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice - linia niezelektryfikowana, w chwili obecnej
nie jest prowadzony ruch pasażerski.
Obsługa miasta Głogowa następuje poprzez:
stacje: w Głogowie (zlokalizowanej przy Placu 1000-lecia), Krzepów (na linii nr 273),
Wróblinie Głogowskim (na linii nr 273), Głogówku (na linii nr 14);
przystanki osobowe: w Głogowie Hucie (na linii nr 273), Grodźcu Małym (na linii nr 14),
Żukowicach (na linii nr 14 po uruchomieniu przewozów pasażerskich).
Linia kolejowa nr 14 na odcinku Głogów - Żagań nie jest wykorzystywana w ruchu
osobowym. Linie kolejowe nr 14 i 273 w aglomeracji głogowskiej obsługują w całości ruch
towarowy. Istnieje połączenie Głogowa z siedzibami powiatów legnickiego, lubińskiego
poprzez linię kolejową nr 289, relacji Legnica – Rudna Gwizdanów przez Lubin, łącząca się
na stacji Rudna Gwizdanów z linią nr 273 – tylko ruch towarowy.
Przez Głogów wiedzie odrzański szlak wodny floty śródlądowej prowadzący z Gliwic do
Szczecina. Wzdłuż Odry, na terenie miasta znajdują się dwa porty rzeczne: port katedralny
oraz port zimowy. Na dzień dzisiejszy Odra oraz istniejące porty rzeczne nie są
wykorzystywane na większą skalę ani dla żeglugi towarowej, ani osobowej (turystycznej).
Obserwuje się jedynie niewielki ruch na krótkich odcinkach. Wpływ na taki stan rzeczy ma
niewątpliwie niska głębokość tranzytowa i krótki okres nawigacji charakteryzujący się na
całej długości tzw. „odcinka legnickiego” (107 km).
3.2.2 Jakość powietrza
Rozkład wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza na danym obszarze jest ściśle
uzależniony od stopnia jego uprzemysłowienia oraz rodzaju spalanych paliw. Na terenie
całego Powiatu największym problemem jest niska emisja z lokalnych źródeł i palenisk
domowych oraz zanieczyszczenia komunikacyjne.
Zgodnie z danymi uzyskanymi z GUS (odnoszącymi się do obszaru całego powiatu),
emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych na terenie powiatu
głogowskiego zmalała w roku 2016, w porównaniu do 2011 r. o ok. 14 %. Największy wpływ
miała na to emisja dwutlenku węgla. W przypadku zanieczyszczeń pyłowych spadek ten jest
jeszcze większy i wynosi ok. 54%. W tym przypadku związane to było ze zmniejszeniem
emisji pyłów cementowo-wapienniczych i materiałów ogniotrwałych.
Przebieg zmian zanieczyszczenia powietrza i jakość powietrza
Stan zanieczyszczenia powietrza jest jednym z najbardziej zmiennych stanów
środowiska. W znaczącym stopniu zależy od wielkości chwilowych emisji ze źródeł
zlokalizowanych na danym terenie oraz od wielkości transgranicznej migracji
zanieczyszczeń. Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń w atmosferze determinowane jest
warunkami meteorologicznymi, w tym intensywnością turbulencji wywołanej czynnikami
mechanicznymi i termicznymi oraz własnościami fizyczno-chemicznymi atmosfery.
Od stycznia 2011 r. dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnianych w ocenach
jakości powietrza (dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenki azotu, tlenek węgla, benzen,
ozon, pył zawieszony PM10, zawartość ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w pyle
PM10 oraz pył zawieszony PM2.5) obowiązuje nowy podział kraju na strefy. Strefę stanowią:

aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy,

miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys.)

pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej
100 tys. mieszkańców (strefa dolnośląska).
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Województwo dolnośląskie zostało podzielone na 4 strefy, natomiast powiat głogowski
(w tym miasto Głogów) zaliczone zostały do strefy dolnośląskiej.
Klasyfikacji stref za lata 2016-2017 wykonano w następujących klasach:
 klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest
wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza;
 klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza
wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary
przekroczeń wartości dopuszczalnych, a także przyczyny ich występowania (dotyczy
wyłącznie pyłu PM2,5);
 klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową lub wartość
dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji; należy określić obszary
przekroczeń oraz dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych, niezbędne jest
opracowanie programu ochrony powietrza;
 klasa D1 - poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego; nie
jest wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza;
 klasa D2 - poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego; należy
dążyć do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego do roku 2020.
Przeprowadzone oceny obejmowały wszystkie substancje, dla których w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w
powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz.1031) określono poziomy normatywne w postaci poziomów
dopuszczalnych, docelowych lub poziomów celów długoterminowych w powietrzu, ze
względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin.
Lista zanieczyszczeń uwzględnionych w ocenie rocznej dokonywanej pod kątem spełnienia
kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia ludzi obejmuje:
benzen (C6H6),
dwutlenek azotu (NO2),
dwutlenek siarki (SO2),
tlenek węgla (CO),
ozon (O3),
pył zawieszony PM10,
pył zawieszony PM2.5,
ołów (Pb) w pyle PM10,
arsen (As) w pyle PM10,
nikiel (Ni) w pyle PM10,
kadm (Cd) w pyle PM10,
benzo(a)piren (BaP) w pyle PM10.
Do zanieczyszczeń uwzględnionych w ocenie rocznej dokonywanej pod kątem spełnienia
kryteriów określonych w celu ochrony roślin zalicza się:
dwutlenek siarki (SO2),
tlenki azotu (NOx),
ozon (O3).
Badania jakości powietrza atmosferycznego w 2016 i 2017 r. na terenie miasta Głogowa
prowadzono na stacji zlokalizowanej przy ul. Wita Stwosza. Wyniki tych badań przedstawia
poniższa tabela.
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Tabela 3.4

Wyniki badań jakości powietrza - stacja pomiarowa w Głogowie przy ul.W.Stwosza
[źródło WIOŚ - lata 2016-2017]
Średnia roczna
2016 r.
2017 r.

Liczba dni z przekroczeniami
2016 r.
2017 r.

Lp.

Zanieczyszczenie

Jednostka

1

Kadm

ng/m3

0,7

0,52

-

-

2

Ołów

μg/m3

0,035

0,036

-

-

0,6
12,6
5,1
28,3

0,80
30,23
4,23
28,2

41

41

3
4
5
6

47

3

Nikiel
Arsen
Benzo(a)piren
Pył zawieszony PM10

ng/m
ng/m3
ng/m3
μg/m3

Na podstawie klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za lata 2016 i 2017 [44],[45]
stwierdzono potrzebę działań naprawczych mających na celu poprawę jakości powietrza ze
względu na ochronę zdrowia ludzi dla wszystkich czterech stref województwa:
1. aglomeracja wrocławska:
- NO2, PM10, PM2.5, benzo(a)piren w roku 2016,
- NO2, PM10, benzo(a)piren w roku 2017,
2. miasto Legnica: PM10, arsen, benzo(a)piren w roku 2016 i 2017,
3. miasto Wałbrzych:
- benzo(a)piren w roku 2016,
- PM10, benzo(a)piren w roku 2017,
4. strefa dolnośląska: PM10, arsen, benzo(a)piren, ozon w roku 2016 i 2017.
Największym problemem w skali województwa dolnośląskiego pozostaje wysoki poziom
zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym, zarówno PM10, jak i PM2.5 oraz
benzo(a)pirenem. Główną przyczyną występowania przekroczeń w okresie zimowym jest
emisja z systemów indywidualnego ogrzewania budynków i utrudnione warunki
rozprzestrzeniania zanieczyszczeń (szczególnie w kotlinach). Inne przyczyny występowania
przekroczeń to m.in. emisja zanieczyszczeń z transportu drogowego oraz niezorganizowana
emisja pyłu z dróg i terenów przemysłowych.
Przekroczenia zanotowano także w przypadku:
 stężeń rocznych dwutlenku azotu w aglomeracji wrocławskiej (na podstawie wyników
pomiarów ze stacji komunikacyjnej),
 arsenu w strefie miasto Legnica i w strefie dolnośląskiej w rejonie miasta Głogów,
 ozonu w strefie dolnośląskiej w rejonie Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby i Czerniawy
(obszar potwierdzony pomiarami) oraz w powiecie kłodzkim i w rejonie Chocianowa
(powiat polkowicki) oraz Borów Dolnośląskich w powiecie zgorzeleckim i
bolesławieckim (obszary wyznaczone metodą modelowania).
Analiza wyników pomiarów jakości powietrza i wyników modelowania za 2016 i 2017 rok nie
wykazała przekroczeń poziomów dopuszczalnych SO2 i NOx obowiązujących w strefie
dolnośląskiej dla kryterium ochrony roślin. Przekroczenia stwierdzono natomiast dla poziomu
celu długoterminowego dla ozonu w roku 2017 (obszar przekroczeń tego poziomu obejmuje
całą strefę dolnośląską) - przekroczeń dla ozonu nie stwierdzono jednak w roku 2016.
Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza w latach-2016-2017 przedstawia poniższa tabela.
Tabela 3.5

Strefa
dolnośląska

1)

Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza dla strefy dolnośląskiej za lata 2016-2017
[źródło: WIOŚ]
Ochrona roślin

Ochrona zdrowia
SO2

NO2

C6H6

CO

O31)

rok 2016 r.

A

A

A

A

C

D2

rok 2017 r.

A

A

A

A

C

D2

według poziomu docelowego

O32) PM10

SO2

NOx

O31)

O32)

C1

A

A

A

D2

C1

A

A

A

D2

B(a)P PM2,53) PM2,54)

Pb

As

Cd

Ni

C

A

C

A

A

C

A

C

A

C

A

A

C

A
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według poziomu celu długoterminowego
klasyfikacja podstawowa wg poziomu dopuszczalnego (faza I)
klasyfikacja podstawowa wg poziomu dopuszczalnego (faza II)

Fragmenty map, na których pokazane są obszary przekroczeń (rejon Głogowa)
zanieczyszczeń przedstawiają poniższe rysunki.
Rysunek 3.3

Obszary przekroczeń benzo(a)pirenu (kryterium ochrona zdrowia ludzi) - rok 2016
[wg WIOŚ]
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Rysunek 3.4

Rysunek 3.5
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Obszary przekroczeń arsenu (kryterium ochrona zdrowia ludzi) - rok 2016 [wg WIOŚ]

Obszary przekroczeń benzo(a)pirenu (kryterium ochrona zdrowia ludzi) - rok 2017
[wg WIOŚ]
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Rysunek 3.6
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Obszary przekroczeń arsenu (kryterium ochrona zdrowia ludzi) - rok 2017 [wg WIOŚ]

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o. na zlecenie Gminy
Głogów prowadzi monitoring zanieczyszczeń środowiska. Zgodnie z pozyskanymi w drodze
inwentaryzacji danymi dział Laboratorium PWiK w Głogowie pobiera próbki zgodnie z
normami PN- 84 Z-04008/00 i PN- 84 Z-04008/02 (normy dotyczące ochrony czystości
powietrza) przy ul. Oriona, ul. Zielonej, ul. Legnickiej w Głogowie. W ramach prowadzonego
monitoringu, oznaczenia numeryczne tych substancji oraz okresy, dla których są uśrednione
wartości odniesienia, z wyłączeniem obszarów ochrony uzdrowiskowej laboratorium pobiera
próbki oraz dokonuje analizy i oceny wyników. Zakres prowadzonych analiz uwzględnia lotne
związki siarki oraz lotne związki organiczne. Zgodnie z badaniami prowadzonymi w latach
2014 i 2015 w stosunku do żadnego z badanych związków chemicznych nie stwierdzono
przekroczeń w stosunku do aktów normatywnych.
Zanieczyszczenie arsenem [74]
Od roku 2013, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), Dolnośląski
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, zwany dalej: Dolnośląskim WIOŚ, prowadzi
pomiary stężeń arsenu w pyle zawieszonym PM10 w powietrzu atmosferycznym w
Głogowie. Początkowo stacja zlokalizowana była przy ul. Norwida, następnie przeniesiona
została na ul. Wita Stwosza.
Średnioroczne stężenie arsenu w pyle zawieszonym PM10 w roku 2013 r. wynosiło – 16,0
ng/m3, w 2014 r. - 14,5 ng/m3, w 2015 r. – 12,2 ng/m3, w 2016 r. – 12,6 ng/m3 i w 2017 r. –
30,2 ng/m3.
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012
r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031), poziom
docelowy dla arsenu w pyle PM10 wynosi 6 ng/m3. W Głogowie wartość ta jest
systematycznie przekraczana.
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W roku 2013 poziom docelowy był przekroczony 2,7-krotnie, w roku 2014 - 2,4-krotnie, w
roku 2015 - 2-krotnie, w roku 2016 - 2,1-krotnie. W roku 2017 przekroczenie poziomu
docelowego arsenu w pyle PM10 w Głogowie było największe - ponad pięciokrotne.
W ramach PMŚ, Dolnośląski WIOŚ prowadzi również pomiary stężeń arsenu w pyle
zawieszonym PM10 w powietrzu, na stacji pomiarowej zlokalizowanej w mieście Legnicy
przy al. Rzeczypospolitej, gdzie średnioroczne stężenie arsenu w pyle zawieszonym PM10
wynosiło odpowiednio: w 2013 r. – 8,6 ng/m3, 2014 r. – 11,0 ng/m3, 2015 r. – 18,0 ng/m3,
2016 r. – 17,4 ng/m3 i 2017 r. – 9,7 ng/m3.
Od roku 2010 WIOŚ we Wrocławiu w oparciu o wyniki w/w pomiarów wykonuje roczne oceny
jakości powietrza pod kątem jego zanieczyszczenia arsenem. Od roku 2011 w strefie –
miasto Legnica są odnotowywane przekroczenia poziomu docelowego dla arsenu w pyle
PM10, od roku 2013 przekroczenia odnotowywane są również w strefie dolnośląskiej, ze
względu na przekroczenia w mieście Głogowie.
Ocena jakości powietrza (w tym pod kątem zanieczyszczenia arsenem), do dnia 30 kwietnia
każdego roku, zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. poz. 519) jest przekazywana zarządowi województwa i jest podstawą do
opracowania lub aktualizacji przez urząd marszałkowski programu ochrony powietrza.
Program ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu
docelowego arsenu w powietrzu oraz program ochrony powietrza dla strefy miasto Legnica z
uwagi na przekroczenie poziomu docelowego arsenu i ozonu w powietrzu zostały
opracowane i uchwalone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w roku 2014.
W związku ze stwierdzaniem przekroczeń średniorocznego stężenia arsenu w pyle
zawieszonym PM10 w powietrzu w w/w stacjach pomiarowych w latach 2013-2015, a także
w stacji pomiarowej KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica”, zlokalizowanej
w Legnicy przy ul.Porazińskiej w w/w okresie, gdzie odnotowano następujące średnioroczne
wartości stężenia arsenu w powietrzu w ilości: w 2013 r. – 7,5 ng/m3, w 2014 r. – 9,7 ng/m3,
2015 r. - 15,4 ng/m3, zaplanowano przeprowadzenie kontroli z pomiarami emisji
zanieczyszczeń do powietrza w 2016 r. w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi
„Legnica” oraz w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy, a następnie
w 2017 r. w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica” i w KGHM Polska
Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów” - kompleks metalurgiczny Huta Miedzi „Głogów I”,
tj. w podmiotach, w których prowadzone są procesy przetopu materiałów (surowców)
zawierających arsen. Przeprowadzenie kontroli w HM „Głogów I” zaplanowano w 2017 r. ze
względu na jej modernizację związaną ze zmianą technologii przetopu koncentratów miedzi
– w dniu 16.07.2016 r. wstrzymano produkcję, a od dnia 15.10.2016 r. przystąpiono do
rozruchu nowo wybudowanego i częściowo zmodernizowanego ciągu technologicznego.
Ustalenia kontroli w ww. podmiotach, w szczególności w odniesieniu do emisji arsenu do
powietrza są przedstawione poniżej.
a) KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów” – kompleks metalurgiczny
HM „Głogów I” .
Kontrola w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów” przeprowadzona została
przez Delegaturę w Legnicy WIOŚ we Wrocławiu w dniach od 10.10.2017 do 01.12.2017 r.
(kontrola w okresie od 20.10.2017 do 01.12.2017 r. w związku z postojem kompleksu Huty
Miedzi Głogów I” i wyłączeniem pieca zawiesinowego z eksploatacji wskutek awarii kotła
odzysknicowego - instalacji chłodzącej. W dniach 19.10.2017 r. i 14.11.2017 r., pobrano
próbki oleju ciężkiego na zawartość siarki oraz przeprowadzono pomiary emisji z pieców
anodowych kompleksu metalurgicznego Huty Miedzi „Głogów I”). Powyższa kontrola
dotyczyła obiektów - instalacji do produkcji miedzi elektrolitycznej w oparciu o nowo
wybudowany i oddany do użytkowania piec zawiesinowy oraz instalacji do produkcji ołowiu,
zlokalizowanych na terenie kompleksu Huty Miedzi „Głogów I”.
W trakcie kontroli przeprowadzono w dniu:
10.10.2017 r. pomiary emisji pyłów i gazów (pyłu ogółem i metali w pyle: Cu, Pb, As, Cd,
CO, SO2, NO, C6H6, Hg oraz analizę frakcyjną pyłu) z instalacji odsiarczania gazów
technologicznych z pieców wahadłowo obrotowych do produkcji ołowiu na Wydziale
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Ołowiu. Pomiary metali i pyłu zostały wykonane przez laboratorium akredytowane
EkoNorm Sp. z o.o. w Katowicach wg normy PN-EN 13284-1 - pobór pyłu oraz według
normy PN-EN 14385 - oznaczenia metali. Przeprowadzone pomiary nie wykazały
przekroczeń ilości substancji dopuszczonych do wprowadzania do powietrza,
określonych w pozwoleniu zintegrowanym (ostatnia zm. decyzją Marszałka
Województwa Dolnośląskiego nr PZ 83.13/2017 z dnia 12 lipca 2017 r., znak: DOWSIV.7222.0.2017.LS). W przypadku arsenu stwierdzono, iż emisja tego pierwiastka (jako
metalu i jego związków w pyle ogółem) wynosiła 0,0253 kg/h przy dopuszczalnej w ww.
pozwoleniu 0,044 kg/h (w pozwoleniu zintegrowanym do dnia jego zmiany ww. decyzją
wartość dopuszczalna emisji do powietrza arsenu wynosiła 0,022 kg/h - decyzja nr PZ
83.11/2016 z dnia 06.05.2016 r., znak: DOW-S-IV.7222.26.2015.LS).
14.11.2017 r. pomiary emisji pyłów i gazów (pyłu ogółem i metali w pyle: Cu, Pb, As, Cd,
CO, SO2, NO, C6H6, Hg oraz analizę frakcyjną pyłu) z odpylni pieców anodowych
Wydziału Pieców Anodowych Huty Miedzi „Głogów I”. Pomiary metali i pyłu zostały
wykonane przez laboratorium akredytowane EkoNorm Sp. z o.o. w Katowicach wg
normy PN-EN 13284-1 - pobór pyłu oraz według normy PN-EN 14385 - oznaczenia
metali. Przeprowadzone pomiary wykazały przekroczenie dopuszczonych do
wprowadzania do powietrza ilości dwutlenku siarki i kadmu z odpylni pieców anodowych
podczas pracy dwóch pieców (PA-3 i PA-4), określonych w pozwoleniu zintegrowanym.
W przypadku arsenu pomiary wykazały emisję arsenu w ilości 0,00658 kg/h przy
dopuszczalnej 0,06718 kg/h. Powyższe piece oraz instalacja do odpylania gazów z tych
pieców w związku ze zmianą technologii produkcji miedzi elektrolitycznej w HM „Głogów
I” z technologii opartej o piece szybowe na technologię opartą o piec zawiesinowy
poddane zostały modernizacji. Podczas kontroli zakończono fizycznie modernizację tych
urządzeń, nastąpił ich rozruch i zostały one włączone do ruchu. W trakcie kontroli HM
„Głogów” nie posiadała pozwoleń na użytkowanie dla wszystkich zmodernizowanych
urządzeń, w tym odpylni z pieców anodowych oraz nie uzyskała zaświadczeń o
zgłoszeniu zakończenia robót budowlanych dla wszystkich prowadzonych prac
budowlanych w ramach prowadzonej modernizacji polegającej na zmianie technologii
produkcji miedzi.

Podczas kontroli dokonano sprawdzenia realizacji przez Hutę obowiązków nałożonych w
pozwoleniu zintegrowanym dotyczących wykonywania ciągłych i okresowych pomiarów
emisji pyłów i gazów do powietrza, prowadzenia pomiarów ciągłych stężeń pyłu
zawieszonego PM10 i substancji gazowych (SO2, NO2 i SO2) w powietrzu, pomiarów
manualnych stężeń metali w pyle zawieszonym PM10 w powietrzu: ołowiu, arsenu i kadmu w
trzech stacjach pomiarowych: Sobczyce, Kromolin, i Głogów oraz przedkładania sprawozdań
z tych pomiarów Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskiemu WIOŚ, a także
sprawozdań z czasów pracy w ciągu roku poszczególnych urządzeń huty i czasów emisji
substancji do powietrza z tych urządzeń w warunkach odbiegających od normalnych.
Podczas kontroli w dniu 10.10.2017 r., która obejmowała swoim zakresem okres od dnia
01.01.2016 r., nie stwierdzono na podstawie prowadzonych przez Hutę pomiarów emisji
pyłów i gazów do powietrza przekroczenia dopuszczonej do wprowadzania do powietrza
ilości arsenu z poszczególnych źródeł, określonych w pozwoleniu zintegrowanym. Podobnie
prowadzony w 2016 r. przez HM „Głogów” monitoring jakości powietrza w w/w trzech
stacjach pomiarowych nie wykazał przekroczenia średniorocznego poziomu arsenu w pyle
zawieszonym PM10 określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie
poziomów niektórych substancji w powietrzu i wynoszącego 6 ng/m3. Przedłożone
Dolnośląskiemu WIOŚ przez Hutę Miedzi „Głogów” w ramach realizacji w/w obowiązków
wyniki pomiarów z przeprowadzonych pomiarów stężeń metali w pyle zawieszonym PM10 w
2017 r. w trzech stacjach w w/w miejscowościach wykazały przekroczenie średniorocznego
docelowego poziomu arsenu w powietrzu w stacji w Głogowie: zmierzone średnioroczne
stężenie arsenu wynosiło 9,53 ng/m3, w Sobczycach: 10,11 ng/m3, w Kromolinie: 7,45 ng/m3.
Na podstawie przedłożonych przez Hutę danych dotyczących czasów pracy poszczególnych
źródeł w warunkach normalnej ich pracy oraz w sytuacjach odbiegających od tych warunków
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stwierdzono naruszenie warunków określonych w tym zakresie w pozwoleniu
zintegrowanym. Zdaniem Dolnośląskiego WIOŚ spowodowane ono było prowadzoną
modernizacją technologii w HM „Głogów I” i zwiększoną ilością sytuacji awaryjnych.
W trakcie kontroli sprawdzono także wypełnianie przez inwestorów wymagań ochrony
środowiska. Obowiązki dotyczące uzyskania przepisami prawa wymaganych decyzji
administracyjnych (zezwoleń, pozwoleń) w zakresie ochrony środowiska dla prowadzonego
zadania inwestycyjnego, polegającego na „Modernizacji Pirometalurgii KGHM PM S.A. –
Piec zawiesinowy w Hucie Miedzi „Głogów I”, zostały wypełnione. Wybudowane obiekty i
instalacje w ramach w/w zadania inwestycyjnego w trakcie kontroli były eksploatowane –
przystąpiono do ich rozruchu próbnego, użytkowania lub zakończono rozruch próbny.
W związku ze złożonymi przez Hutę Miedzi „Głogów” w pismach z dnia 12.12.2017 r. i
18.01.2018 r. wyjaśnieniami dotyczącymi stwierdzonego podczas kontroli przekroczenia
dwutlenku siarki i kadmu z odpylni pieców anodowych, po przeprowadzeniu analizy
wszystkich zapisywanych parametrów pracy pieców anodowych i odpylni z pieców
anodowych, wskazujących na wystąpienie podczas wykonywania pomiarów awarii w
systemie sterowania dozowaniem mleka wapiennego do głowic rozpyłowych absorberów
instalacji oczyszczania gazów odlotowych (odpylni) z pieców anodowych oraz
niezakończenia w pełni rozruchu technologicznego urządzeń i instalacji Wydziału Pieców
Anodowych HM „Głogów I” Dolnośląski WIOŚ odstąpił od wszczęcia postępowań w sprawie
ewentualnego wstrzymania oddania do użytkowania zmodernizowanej instalacji lub
wymierzenia kary pieniężnej.
Zgodnie z pismem KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów” z dnia
28.12.2017 r., HM „Głogów” planuje zakończyć całościowo zadanie inwestycyjne p.n.
„Modernizacja Pirometalurgii KGHM PM S.A. – Piec zawiesinowy w Hucie Miedzi „Głogów I”,
w tym uzyskać wszystkie pozwolenia na użytkowanie wybudowanych i zmodernizowanych
obiektów wybudowanych w ramach tego zadania oraz wszystkie zaświadczenia o
zakończonych robotach budowlanych w terminie do dnia 31.05.2018 r.
W związku z tym dalsze działania kontrolne zostaną przeprowadzone przez Dolnośląskiego
WIOŚ po tym terminie (miesiące czerwiec-lipiec 2018 r.). W ramach tych działań planuje się
wykonanie pomiarów rodzajów i ilości substancji wprowadzanych do powietrza z wybranych
źródeł emisji, w tym w szczególności pomiary emisji arsenu. W zależności od ich wyników
Dolnośląski WIOŚ podejmie dalsze działania przewidziane prawem w zakresie posiadanych
kompetencji.
Jednocześnie należy podkreślić, że ze względu na skalę prowadzonego przedsięwzięcia
(HM „Głogów” jest jednym z największych ośrodków produkcji miedzi elektrolitycznej z
koncentratów w Europie) oraz czas, który jest niezbędny ze względów technicznych do
uzyskania odpowiednich założonych parametrów funkcjonowania wszystkich nowo
wybudowanych obiektów i urządzeń, a także przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska,
w tym dokonywanie oceny jakości powietrza, którą zgodnie z przepisami należy dokonać w
okresie rocznym, działania WIOŚ muszą być prowadzone w dłuższym okresie czasu.
b) KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica”.
Z danych udostępnionych w trakcie kontroli przeprowadzonej przez Dolnośląskiego WIOŚ w
HM „Legnica” w dniach 06-22.07.2016 r. przez kontrolowany podmiot wynika, iż w latach
2014-2015 i w I połowie 2016 r. w Hucie poddano przetopowi ok. 94,2-96,2 % koncentratów
własnych, tj. koncentratów pochodzących z ZWR Lubin i ZWR Rudna KGHM Polska Miedź
S.A. Oddział Huta Zakłady Wzbogacania Rud. Średnia zawartość arsenu w koncentracie
dostarczonym z ZWR Lubin w poszczególnych w/w latach wahała się od 0,335% do 0,500%,
natomiast z ZWR Rudna od 0,089% do 0,115%. W ogólnym bilansie do procesu
produkcyjnego wprowadzono arsenu:
- w 2014 r. ok. 754,085 Mg,
- w 2015 r. ok. 1081,733 Mg,
- w I połowie 2016 r. 519,854 Mg,
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zużywając odpowiednio 321 874 Mg, 359 878 Mg, 176 320 Mg koncentratów.
Ustalono także, iż część powstających w wyniku odpylania gazów szybowych szlamów
zawierających ołów, w tym arsen, stanowiących odpad, przekazywana jest jako koncentrat
ołowionośny do Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział Legnica ul. Złotoryjska
194 (zakład zlokalizowany jest na tym samym terenie co obiekty HM „Legnica”).
Do w/w podmiotu przekazano koncentratu ołowionośnego w ilości:
- w 2014 r. – 11309 Mg (60,37% całości wytworzonego szlamu),
- w 2015 r. – 10830 Mg (50,36% całości wytworzonego szlamu),
- w I poł. 2016 r. - 4996,3 Mg (50,51% całości wytworzonego szlamu),
w tym zawartego w nim arsenu:
- w 2014 r. - 358,495 Mg (co stanowiło 47,54% arsenu zawartego w koncentratach),
- w 2015 r. - 452,694 Mg (co stanowiło 41,85% arsenu zawartego w koncentratach),
- w I poł. 2016 r. - 216,839 Mg (co stanowiło 41,71% arsenu zawartego w koncentratach).
W trakcie kontroli w dniu 08.07.2016 r. zostały wykonane na zlecenie Dolnośląskiego WIOŚ
przez akredytowane laboratorium EkoNorm Sp. z o.o. w Katowicach, pomiary emisji pyłu
ogółem, w tym: Cu, Pb, As i Cd z suszarni koncentratu nr 3 oraz z rejonu załadunku pieca
szybowego nr 3.
Przeprowadzone pomiary wykazały emisję arsenu z suszarki koncentratu nr 3 w ilości
0,001149 kg/h przy dopuszczonej do wprowadzania ilości tego metalu w pozwoleniu
zintegrowanym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. nr PZ 22/2005, znak:
SR.II.6619/W52/6/2006, zmienionym decyzjami Marszałka Województwa, wynoszącej
0,003461 kg/h oraz rejonu załadunku pieca szybowego nr 3 w ilości 0,0002 kg/h, przy
dopuszczonej do wprowadzania w w/w pozwoleniu zintegrowanym, wynoszącej 0,001252
kg/h. Pobór prób do oznaczeń metali dokonano według normy PN-EN 14385 (norma
referencyjna w konkluzjach BAT dla przemysłu metali nieżelaznych).
Następna kontrola w HM „Legnica” została przeprowadzona w dniach 30.03.2017 r. 12.04.2017r. W trakcie kontroli w dniu 30.03.2017 r. zostały wykonane na zlecenie
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska przez akredytowane
laboratorium EkoNorm Sp. z o.o. w Katowicach, pomiary emisji dwutlenku siarki, tlenków
azotu, tlenku węgla, kwasu siarkowego, kwasu solnego, fluoru oraz pyłu ogółem i metali: Cu,
Pb, As i Cd z Instalacji „SOLINOX”, utylizującej dwutlenek siarki zawarty w przesyłanych
gazach z Elektrociepłowni, spalającej gazy technologiczne dostarczane z pieców szybowych
wraz z paliwem podstawowym - miałem węglowym lub gazem ziemnym oraz gazy
poreakcyjne z Fabryki Kwasu Siarkowego produkującej kwas siarkowy z dwutlenku siarki
zawartego w gazach z pieców konwertorowych.
Przeprowadzone pomiary wykazały w odprowadzanych gazach z instalacji „SOLINOX”
obecność pyłu, ołowiu, miedzi i arsenu, tj. substancji niedopuszczonych do wprowadzania w
w/w pozwoleniu zintegrowanym, w tym arsen w ilości 0,01859 kg/h. Pobór prób do oznaczeń
metali dokonano według normy PN-EN 14385.
Ponadto w trakcie powyższych kontroli dokonano sprawdzenia realizacji przez Hutę
obowiązków nałożonych w pozwoleniu zintegrowanym dotyczących wykonywania
okresowych pomiarów emisji pyłów i gazów do powietrza, prowadzenia pomiarów ciągłych
stężeń pyłu zawieszonego PM10 i substancji gazowych (SO2, NO2 i SO2) w powietrzu, oraz
pomiarów manualnych stężeń metali w pyle zawieszonym PM10 w powietrzu: ołowiu, arsenu
i kadmu w stacji pomiarowej w pobliżu HM „Legnica” oraz przedkładania sprawozdań z tych
pomiarów Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskiemu WIOŚ, a także
sprawozdań z czasów pracy w ciągu roku poszczególnych urządzeń huty i czasów emisji
substancji do powietrza z tych urządzeń w warunkach odbiegających od normalnych.
Przeprowadzane przez Hutę pomiary emisji pyłów i gazów do powietrza w okresie objętym
kontrolą, tj. w latach 2014-2017 nie wykazują przekroczeń dopuszczonych do wprowadzania
ilości tych substancji w pozwoleniu zintegrowanym. Natomiast prowadzony przez Hutę
monitoring jakości powietrza w jej pobliżu, tj. w stacji pomiarowej przy ul. Porazińskiej w
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Legnicy wykazuje przekroczenia średniorocznego stężenia arsenu w pyle zawieszonym
PM10 w powietrzu. Wartość zmierzonego średniorocznego stężenia arsenu w pyle
zawieszonym PM10 w stacji przy ul.Porazińskiej w 2016 r. wynosiła 21,06 ng/m3, w 2017 r. 22,58 ng/m3 (przy dopuszczalnym – docelowym wynoszącym 6 ng/m3).
c) Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy.
Jedną z działalności Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddział w Legnicy jest
produkcja ołowiu z odpadowych materiałów ołowionośnych w procesie ich przetopu w
piecach obrotowych o łącznej zdolności produkcyjnej ok. 22 700 Mg ołowiu/rok (62,2
Mg/dobę), wyposażonych w instalację odpylającą oraz odsiarczającą gazy. Ostatnią
kontrolę, w trakcie której wykonano pomiary kontrolne emisji pyłów i gazów do powietrza
Dolnośląski WIOŚ przeprowadził w dniach 15-29.07.2016 r. W trakcie tej kontroli ustalono, iż
w 2014 r. i 2015 r. w w/w piecach przetopowi poddano odpowiednio 21 922,33 Mg, 18
497,42 Mg materiałów ołowionośnych, zawierających od 0,47 do 4,75 % arsenu.
Przeprowadzone na zlecenie Dolnośląskiego WIOŚ w trakcie tej kontroli w dniu 21.07.2016
r. przez laboratorium akredytowane Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. w
Katowicach pomiary emisji pyłów i gazów do powietrza z trzech jednocześnie pracujących
pieców obrotowych (KPO2, KPO3, KPO4) wykazały emisję pyłu, kadmu, miedzi, ołowiu,
cynku i arsenu, tj. substancji, które nie zostały dopuszczone do wprowadzania do powietrza
w pozwoleniu zintegrowanym Wojewody Dolnośląskiego nr PZ 78/2007 z dnia 21.03.2007 r.,
zmienionym decyzjami Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Zmierzona emisja arsenu z
w/w źródeł wynosiła 0,055 kg/h. Pobór prób do oznaczeń metali dokonano według normy
PN-EN 14385.
W wyniku powyższych kontroli, Dolnośląski WIOŚ podjął działania w celu spowodowania
ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza przez kontrolowane podmioty, w ramach
których:
 Decyzją z dnia 25.09.2017 r., znak: DL-DI.7061.9.2017 ustalił KGHM Polska Miedź
S.A. karę pieniężną biegnącą w wysokości 5,98 zł/h za przekroczenie warunków
wprowadzania do powietrza ilości i rodzajów pyłów z instalacji „SOLINOX” w KGHM
Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica” określonych w pozwoleniu
zintegrowanym i ustalił termin jej naliczania od dnia 30.03.2017 r. godz. 15.00. Od
powyższej decyzji KGHM Polska Miedź S.A. wniósł odwołanie do Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska. Postępowanie odwoławcze nie zostało jeszcze
zakończone. Ze względu na konieczność dokonania szczegółowej analizy akt
sprawy, GIOŚ zwrócił się do Dolnośląskiego WIOŚ, o złożenie dodatkowych
wyjaśnień w sprawie pomiarów stężeń i emisji substancji gazowych oraz pyłowych z
ww. instalacji wykonanych przez Laboratorium EkoNorm Sp. z o.o., niezbędnych do
rozpatrzenia przez GIOŚ odwołania.
 Decyzją z dnia 22.09.2016 r., znak: DL-DI.7061.10.2016 ustalił Instytutowi Metali
Nieżelaznych w Gliwicach karę pieniężną biegnącą w wysokości 3,64 zł/h za
naruszenie warunków wprowadzania pyłów i gazów do powietrza z w/w pieców
obrotowych eksploatowanych na terenie Oddziału w Legnicy, określonych w
pozwoleniu zintegrowanym i ustalił termin jej naliczania od dnia 21.07.2017 r. godz.
15.00.
 Następnie decyzją z dnia 20.02.2017 r., znak: DL-DI.7061.2.2017 Dolnośląski WIOŚ
wymierzył Instytutowi Metali Nieżelaznych w Gliwicach karę pieniężną za w/w
naruszenie warunków pozwolenia zintegrowanego w okresie od 21.07.2016 r. godz.
16.00 do dnia 31.12.2016 r., godz. 24.00 w wysokości 6749 zł. Termin płatności
powyższej kary został odroczony decyzją z dnia 25.04.2017 r., znak: DLDI.7060.6.2017 do dnia 28.06.2019 r. w związku z realizacją przedsięwzięcia
polegającego na modernizacji układów dopalania, odpylania i odsiarczania gazów z
pieców obrotowych do przetopu materiałów ołowionośnych, mającej na celu
usunięcie przyczyn wymierzonej kary. W związku z tym, iż powyższe naruszenie nie
zostało do dnia 31.12.2017 r. usunięte, Dolnośląski WIOŚ decyzją z dnia 13.02.2018
r., znak: DL-DI.7061.1.2018 wymierzył Instytutowi za w/w naruszenie warunków

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA LATA 2018 - 2021

proGEO Sp. z o.o.

56

pozwolenia zintegrowanego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. karę
pieniężną w wysokości 20 617 zł.
Ponadto należy zauważyć, że w decyzji nr PZ 83.13/2017 Marszałka Województwa
Dolnośląskiego z dnia 12 lipca 2017 r., znak: DOW-S-IV.7222.20.2017.LS, zmieniającej
pozwolenie zintegrowane, roczna dopuszczalna emisja arsenu z instalacji znajdujących się
na terenie KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów” została zmniejszona – z
0,866 Mg/rok na 0,743 Mg/rok.
Trzeba też podkreślić, że głównym instrumentem do kompleksowego rozwiązania problemu
ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, na co wpływają zanieczyszczenia
pochodzące ze wszystkich okolicznych źródeł przemysłowych i nieprzemysłowych, z
transportu oraz zanieczyszczenia napływowe, jest program ochrony powietrza, o którym
mowa w art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Jednym z
postanowień uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XV/351/15 z dnia
29 października 2015 r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy
dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu docelowego arsenu w powietrzu jest
zobowiązanie KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów” do
sporządzenia do dnia 30 czerwca 2018 r. analizy specjalnej emitowanych związków
arsenu w pełnym cyklu pracy instalacji po dokonanych modernizacjach wraz ze
wskazaniem kierunków ograniczenia emisji arsenu. Ze stosownym wyprzedzeniem, tj. 25
kwietnia 2018 roku HMG wystąpiła do Marszałka z informacja iż specjacja zostanie
wykonana w terminie późniejszym z uwagi na postój 3- miesięczny, remontowy HMG II oraz
z uwagi na fakt iż instalacja do wyprażania węgla z koncentratów miedzi nie osiągnęła
docelowych parametrów pracy. Część badań została już wykonana. Zostanie wykonana
jeszcze jedna seria a po niej sprawozdanie z wyników. Sprawozdanie będzie przekazane w
wymaganym przez organ terminie – tj. do końca kwietnia 2019 roku
Zmiany stężeń średniorocznych arsenu w pyle PM10 w latach 2013-2017 na terenie miasta
Głogowa przedstawia poniższy rysunek.
Rysunek 3.7

Stężenia średnioroczne arsenu w pyle PM10 w latach 2013-2017 na terenie miasta
Głogowa [źródło: badania WIOŚ]
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Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej KGHM Polska Miedź S.A.
(https://kghm.com/pl/nowoczesna-technologia-unieszkodliwiania-arsenu) w latach 20182022, zarząd tej Spółki planuje realizację 26 projektów inwestycyjnych w zakresie
unieszkodliwiania arsenu. W roku 2018 rozpoczęto fazę projektową, natomiast w 2019 roku
deklarowane jest przystąpienie do realizacji części inwestycyjnej.
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Wyniki badań stężenia arsenu w roku 2018 (monitoring WIOŚ)
Wyniki badań stężenia arsenu w pyle PM10 prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska we Wrocławiu na stacji zlokalizowanej w Głogowie przy ul. Wita
Stwosza wskazują że w roku 2018 są one niższe niż w okresach poprzednich.
Zestawienie wyników tych badań przedstawia poniższa tabela.
Tabela 3.6

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Wyniki badań jakości powietrza (arsen w PM10) w roku 2018 - stacja pomiarowa w
Głogowie przy ul.W.Stwosza [źródło: http://air.wroclaw.pios.gov.pl/]

Miesiąc
styczeń 2018
luty 2018
marzec 2018
kwiecień 2018
maj 2018
czerwiec 2018
lipiec 2018
sierpień 2018
wrzesień 2018
październik 2018
listopad 2018
grudzień 2018
Średnioroczna

Wartości zmierzone (zakres
pomiarów) - arsen w PM10
[ng/m3]
2,93-6,49
3,24-8,97
2,93-15,06
2,05-12,10
1,27-7,52
1,92-9,44
4,07 – 33,13
3,6 – 29,73
3,6 – 13,63
2,1 – 36
2,1 – 51,38
4,74

Średnie stężenie arsenu
w PM10 [ng/m3]
-2
6,85
6,53
7,75
4,22
6,35
20,03
16,27
8,53
14,52
17,85
10,38

3.2.3 Świadomość społeczna problemu
Niezwykle istotnym elementem procesu poprawy jakości powietrza jest świadomość
społeczna dotycząca negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi, stan
środowiska i infrastrukturę oraz wynikające z niej zaangażowanie społeczne w działania na
rzecz poprawy jakości powietrza. W ostatnich latach w skali kraju powstało w tym celu wiele
inicjatyw społecznych, np. Krakowski Alarm Smogowy, Dolnośląski Alarm Smogowy, Polski
Alarm Smogowy oraz ich lokalne odpowiedniki w wielu miastach na południu kraju. Niestety,
ogólnospołeczna świadomość powagi problemu, jakim jest zanieczyszczenie powietrza, a w
szczególności niska emisja, nadal jest zbyt mała.
Jak wynika m.in. z danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami,
„niska emisja”, czyli emisja pochodząca głównie z domowych kotłów na węgiel i drewno, ma
52% udział w całkowitej emisji pyłu PM10 i 87% udział w całkowitej emisji B[a]P (Rysunek
3.8). Problem nie leży jedynie w powszechności kotłów oraz pieców na węgiel i drewno,
a przede wszystkim w ich jakości. W Polsce użytkowane są głównie ręczne kotły zasypowe
(80% wszystkich kotłów) – z czego niemal połowa (45%) to kotły, które mają ponad 10 lat,
są więc urządzeniami mocno wyeksploatowanymi, o niskiej sprawności wytwarzania energii
cieplnej. Ręczne kotły zasypowe, nie bez powodu zwane „kopciuchami”, charakteryzują się
również wysokimi wskaźnikami emisji zanieczyszczeń – stare kotły emitują: 420-1120 mg/m3
pyłu całkowitego oraz 430-630 μg/m3 benzo[a]pirenu, w zależności od jakości węgla. Dla
porównania, nowy ręczny kocioł zasypowy ma o połowę niższą emisyjność, a kocioł
automatyczny emituje 100-130 mg/m3 pyłu oraz 100-140 μg/m3 benzo[a]pirenu [90].

2

nie obliczono wartości średniej (nie wykonano pomiarów od 20 do 23.01)
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Główne źródła emisji pyłu zawieszonego PM10 i benzo[a]pirenu w Polsce [90]

Podobnie wygląda sytuacja jeśli chodzi o instalację grzewczą – niemal 50% domów
ogrzewanych węglem nie jest wyposażonych w zawory termostatyczne na grzejnikach. Przy
przestarzałej instalacji grzewczej regulacja temperatury i oszczędność ciepła jest praktycznie
niemożliwa. Równie niekorzystnie przedstawia się stopień docieplenia budynków
jednorodzinnych ogrzewanych paliwem stałym. W 40% budynków ściany są zupełnie
nieocieplone, a w dalszych 10% zastosowano najcieńszą możliwą warstwę docieplenia (do
5 cm). Jedynie w 10% budynków zastosowano docieplenie grubsze niż 10 cm (głównie
w domach nowszych, budowanych po 2000 r.) [90].
Do ogrzania budynków niedocieplonych potrzeba dużej ilości opału, co powinno
stanowić argument za inwestycją w termomodernizację budynku. Spalanie
w niskosprawnych urządzeniach pogłębia tylko problem, gdyż przekłada się na jeszcze
większe zużycie paliwa. Winę za brak motywacji do realizacji prac ociepleniowych ponoszą
niskie ceny paliw stałych, szczególnie w przypadku budynków jednorodzinnych zasilanych
wiekowymi kotłami, niespełniającymi żadnych norm emisyjnych, w których można spalać
różne rodzaje paliw stałych, w tym również śmieci powstające w gospodarstwie domowym.
Roczne koszty ogrzewania najniższej jakości sortami węgla czy też drewnem są na tyle
niskie, że argumenty opierające się na czynniku ekonomicznym i przemawiające za
realizacją prac termomodernizacyjnych tracą w tym segmencie budynków uzasadnienie.
Do głównych barier hamujących proces wymiany starych urządzeń grzewczych oraz
termodernizację budynków, w szczególności jednorodzinnych, należy zatem zaliczyć [90]:
 bierną politykę państwa – brak efektywnych instrumentów finansowych wspierających
termomodernizację w budownictwie jednorodzinnym;
 niskie ceny paliw stałych;
 kotłów na paliwa stałe;
 brak odpowiednich kampanii informacyjnych;
 brak atrakcyjnego bodźca finansowego.
Poważny i wciąż aktualny problem stanowi traktowanie odpadów powstających
w gospodarstwach domowych oraz innych materiałów, jako substytutu paliwa i spalanie ich
w domowych piecach i kotłach grzewczych. W trakcie spalania śmieci w niskiej temperaturze
(200-500°C) do atmosfery emitowane są między innymi: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek
węgla, a jako produkty uboczne powstają szczególnie groźne związki – dioksyny i furany,
należące do grupy związków rakotwórczych. Zgodnie z art. 155 ustawy o odpadach [16],
spalanie odpadów może być prowadzone wyłącznie w spalarniach lub współspalarniach
odpadów, spełniających wszystkie określone w przepisach wymagania dla instalacji
termicznego przekształcania odpadów, umożliwiające osiągnięcie takiego poziomu
termicznego przekształcania, przy którym ilość i szkodliwość odpadów i innych emisji
powstających wskutek termicznego przekształcania odpadów dla życia, zdrowia ludzi lub
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środowiska będzie jak najmniejsza. Zgodnie z art. 191 ww. ustawy ten, kto termicznie
przekształca odpady wbrew przepisowi art. 155, podlega karze aresztu albo grzywny.
Prezydent miasta, jako organ ochrony środowiska, może w drodze decyzji nałożyć na
osobę fizyczną obowiązek prowadzenia pomiarów wielkości emisji, jeżeli z przeprowadzonej
kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych. Może również nakazać
osobie, której działalność negatywnie wpływa na środowisko, wykonanie w określonym
czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko
(np. zabronić stosowania określonego rodzaju paliwa). Jeżeli osoba nie dostosuje się do
takiej decyzji, można nakazać wstrzymanie użytkowania instalacji lub urządzenia (art. 363
i 368 ustawy Prawo ochrony środowiska [20]).
Zgodnie z art. 379 ww. ustawy prezydent miasta może upoważnić do wykonywania
funkcji kontrolnych m.in. funkcjonariuszy straży miejskiej. Co więcej, przepis ten uprawnia
prezydenta miasta do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach
o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska. Dodatkowo, zgodnie z art. 9v
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [15] prezydent miasta może wystąpić
z wnioskiem do komendanta policji o pomoc, jeśli jest to niezbędne do przeprowadzenia
czynności kontrolnych, a komendant policji ma wówczas obowiązek zapewnienia pomocy.
Od 1 października 2017 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe [3] nie można
produkować kotłów, które nie spełniają wymogów emisyjnych klasy 5. normy PN-EN 3035:2012. Urządzenia już wyprodukowane będzie można sprzedawać do 1 lipca 2018 r. Po tej
dacie w sprzedaży będą mogły pozostać wyłącznie kotły automatyczne. Brak możliwości
ręcznego zasypywania kotła uniemożliwi m.in. spalanie śmieci w domowych instalacjach
grzewczych.
Gmina miejska Głogów uczestniczy w realizacji Programu ochrony powietrza dla
województwa dolnośląskiego [89] (skrót POP), wdrażając działanie trzecie pn. "Wzrost
efektywności energetycznej miast i gmin". Działanie to polega na systematycznej wymianie
starych, nisko sprawnych kotłów, w których spalane jest paliwo stałe (węgiel) na nowoczesne
kotły wysokiej sprawności (retortowe lub gazowe, elektryczne, pompy ciepła) lub włączanie
budynków do istniejących sieci cieplnych oraz termomodernizacji budynków, w których
dokonano wymiany źródła ciepła w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej.
Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Miejskiej Głogów
Wdrażany jest program ograniczenia niskiej emisji w Głogowie. Po zapewnieniu
środków finansowych opracowano regulamin wymiany nieekologicznych pieców na
proekologiczne źródła ciepła dla celów bytowych. O dotację w wysokości 5.000 zł
występować może właściciel nieruchomości, deklarując zastosowanie kotła każdym
rodzajem opału w tym opałem stałym. W przypadku montażu kotła na opał stały muszą one
spełniać parametrami wymagania co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 1 sierpnia 2017 r, Dz.U. z
2017 roku poz. 1690 w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe).
Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Typ 3.3 e Modernizacja systemów
grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej.
W kwietniu 2019 roku rozpisany będzie nabór wniosków gmin, które zamierzają przystąpić
do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła bytowego. Wniosek złoży również Gmina Miejska
Głogów. Realizacja programu nastąpi w 2020 roku.
Program Czyste Powietrze
We wrześniu 2018 r. uruchomiony został rządowy program priorytetowy Czyste
Powietrze. Ten priorytetowy program koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym
zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej
energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska na tym również stan
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środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych
substancji.
Program ten umożliwia uzyskanie wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli
domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego,
wysoko-emisyjnego kotła grzewczego. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia mające
na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności
energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach
jednorodzinnych, w szczególności:
- demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji nie spełniających
wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz.U. z
2017 r. poz. 1690),
- instalacja urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w
załączniku nr 1 do Programu priorytetowego: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne,
systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne,
pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z
przyłączami,
- zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, mikroinstalacje
fotowoltaiczne spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do
Programu priorytetowego, dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki,
- wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w zakresie pozostałym niż
określone od pkt a. do pkt c. (tj. m.in. docieplenie przegród zewnętrznych i
wewnętrznych, wymiana i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizacja
instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).
Dofinansowanie będzie udzielane w formie:
- Dotacji,
- Pożyczki,
- Dotacji i pożyczki.
W odpowiedzi na wystąpienie Ministra Środowiska prezentującego rządowy program
„Czyste Powietrze” Powiat Głogowski wraz z Gminą Miejską Głogów wyraziły chęć
współpracy poprzez udostępnienie pomieszczenia biurowego dla eksperta Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zadaniem eksperta
będzie pomoc mieszkańcom Głogowa i Powiatu Głogowskiego w opracowaniu wniosku o
dofinansowanie przedsięwzięć modernizacyjnych w ramach programu. Ministerstwo
Środowiska utworzyło bazy starostw zaangażowanych w Program. Zarządy WFOŚiGW, po
szczegółowej analizie danych podejmują decyzję o współpracy z poszczególnymi
samorządami.
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3.2.4 Analiza SWOT

Klimat i jakość powietrza
Słabe strony

Mocne strony
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oraz pozostałej infrastruktury drogowej,
dzięki prowadzonym przez zarządców
dróg inwestycjom drogowym;
dobrze rozwinięty miejski system
ciepłowniczy,
sieć
gazociągowa,
elektroenergetyczna oraz wodociągowa
i kanalizacyjna
przykłady korzystnych rozwiązań w
zakresie
kształtowania
zieleni,
architektury wodnej (np. fontanny, oczka
wodne)
wspomagające
czystość
powietrza



działania inwestycyjne KGHM Polska
Miedź S.A.



nowoczesny tabor komunikacji miejskiej



działania
miasta
elektromobilności



działania
miasta
w
zakresie
termomodernizacji i wymiany źródeł
ciepła na ekologiczne,



występowanie GMG oraz innych
jednostek o środki zewnętrzne na
działania związane z ochroną powietrza,



dużo terenów zieleni,

Szanse

w

kierunku



niewystarczająca
liczba
monitoringu powietrza WIOŚ
jedna);



zanieczyszczenie
powietrza
–
przekroczone
poziomy
arsenu,
benzo(a)pirenu, pyłu PM10;



istotne źródło emisji zanieczyszczeń
powietrza KGHM Polska Miedź S.A.



oddziaływanie niskiej emisji na jakość
powietrza – przekroczenia PM10,
benzo(a)pirenu ;



duża liczba starych samochodów
osobowych i ciężarowych, emitujących
znaczną ilość spalin;



niekorzystne
oddziaływanie
emisji
komunikacyjnej,
w
szczególności
transportu pracowników;



komunikacja – zły stan nawierzchni
dróg i ulic, brak obwodnicy miasta dla
tranzytu północ – południe,



położenie w dolinie Odry, częste
inwersje temperatury, częstość i
kierunki wiatrów (W, SW),

Zagrożenia

stacji
(tylko

proGEO Sp. z o.o.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA LATA 2018 - 2021
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Klimat akustyczny i promieniowanie elektromagnetyczne

Klimat akustyczny ocenia się ilościowo przy pomocy równoważnego poziomu
dźwięku A (LAeq), wyrażonego w decybelach [dB], będącego poziomem uśrednionym
w funkcji czasu. W związku z wprowadzeniem nowych wskaźników oceny hałasu, w 2007 r.
ukazały się przepisy wykonawcze określające kryteria poprawności klimatu akustycznego
w środowisku – rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku z 14 czerwca 2007 r. [7] (zmienione rozporządzeniem Ministra
Środowiska 1 października 2012 r. [4]).
Tabela 3.7

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wyrażone wskaźnikami, służącymi do
ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska [7]
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Hałas środowiskowy może być też rozpatrywany w kategoriach ocen subiektywnych.
Państwowy Zakład Higieny opracował na podstawie badań ankietowych skalę subiektywnej
uciążliwości zewnętrznych hałasów komunikacyjnych. Zgodnie z dokonaną klasyfikacją,
uciążliwość tego rodzaju hałasów w następujący sposób zależy od wartości poziomu
równoważnego LAeq:
 mała uciążliwość LAeq < 52 dB,
 średnia uciążliwość 52 dB< LAeq > 62 dB,
 duża uciążliwość 63 dB< LAeq > 70 dB,
 bardzo duża uciążliwość LAeq > 70 dB (obszar zagrożeń).
Rozporządzenie z 2007 r. wprowadziło również wskaźniki mające zastosowanie do
prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem (LDWN
i LN), w szczególności do sporządzenia map akustycznych oraz programów ochrony
środowiska przed hałasem. Wskaźniki długookresowe służą do planowania polityki walki
z hałasem i nie powinny być wykorzystywane w pojedynczych sytuacjach w celu oceny
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skuteczności doraźnych działań mających na celu poprawę warunków akustycznych. W tym
celu powinny być wykorzystywane wskaźniki krótkookresowe LAeqD i LAeqN.
Tabela 3.8

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wyrażone wskaźnikami, służącymi do
prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem [7]

Ochrona przed hałasem, w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska [20],
polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności na
utrzymaniu poziomu hałasu poniżej poziomu dopuszczalnego, lub co najmniej na tym
poziomie oraz zmniejszeniu poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on
dotrzymany.
3.3.1 Źródła nadmiernego hałasu
W największym stopniu na klimat akustyczny powiatu głogowskiego w tym miasta
Głogowa oddziałuje transport, m.in. ze względu na stale wzrastającą liczbę pojazdów i złą
jakość dróg. Hałas przemysłowy powoduje znacznie mniejszą uciążliwość akustyczną niż
hałas od środków komunikacyjnych.
Zgodnie z art. 118 ustawy Prawo ochrony środowiska na potrzeby oceny stanu
akustycznego środowiska, dokonywanej obowiązkowo dla aglomeracji powyżej 100 tys.
mieszkańców, starosta sporządza, co 5 lat, mapy akustyczne. Rada powiatu może, w drodze
uchwały, wyznaczyć obszary ciche w aglomeracji lub obszary ciche poza aglomeracją (art.
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118b), uwzględniając szczególne potrzeby ochrony przed hałasem tych obszarów i podając
wymagania zapewniające utrzymanie poziomu hałasu co najmniej na istniejącym poziomie.
Oprócz hałasu komunikacyjnego w mniejszym stopniu na klimat akustyczny Głogowa ma
wpływ także hałas przemysłowy. Problemy z hałasem przemysłowym mogą wystąpić w
otoczeniu dużych zakładów, lub skupisk zakładów. Wytypowanie zakładów niekorzystnie
oddziaływujących na klimat akustyczny należy do zadań WIOŚ. Zakres planowanych kontroli
oraz wyniki przeprowadzonych kontroli są zawarte w raportach WIOŚ.
Na terenie miasta Głogowa działa tylko jeden zakład posiadający decyzję o dopuszczalnym
poziomie hałasu - „PFEIFER & LANGEN POLSKA” S.A. ul. Mickiewicza 35, 60-959 Poznań
tj. Cukrownia w Głogowie.
Pewną uciążliwość mogą także powodować zakłady rzemieślnicze i usługowe zlokalizowane
blisko zabudowy o charakterze mieszkalnym. Ich wpływ na ogólny klimat akustyczny miast
Głogowa nie jest znaczący, jednak są one przyczyną lokalnych negatywnych skutków
odczuwalnych przez okolicznych mieszkańców. Do zakładów takich należą najczęściej:
warsztaty mechaniki pojazdowej, blacharskie, ślusarskie, stolarskie, kamieniarskie i
przetwórcze.
W 2014 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
opracowany został „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa
dolnośląskiego na lata 2013-2017” [53]. Został on sporządzany dla terenów województwa
dolnośląskiego leżących poza aglomeracjami wzdłuż dróg, po których przejeżdża ponad
3 000 000 pojazdów rocznie oraz wzdłuż linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30
000 pociągów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie
akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami
hałasu LDWN i LN. Celem programu jest określenie działań naprawczych odniesionych do ww.
terenów.
„Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego na
lata 2013 - 2017” składa się z następujących części:
1) Część A – drogi krajowe i autostrady,
2) Część B – drogi wojewódzkie,
3) Część C – drogi na terenie miasta pozostającego na prawach powiatu – m. Jelenia Góra,
4) Część D – linie kolejowe.
W granicach gminy miejskiej Głogów w Programie zidentyfikowano następujące
obszary, na których występują przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu
samochodowego:
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Obszary, na których występują przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu
samochodowego (drogi krajowe i wojewódzkie) [53]

Plansza/Ulica

Poziomy dopuszczalne
(dzień/noc) [d B]

Przekroczenia LDWN *

Przekroczenia LN*

Głogów,
ul.Kamienna
Droga
DK12

64/59 — zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
68/59 — zabudowa
mieszkaniowa
wielorodzinna

Obszar przekroczenia sięga do pierwszej i
drugiej linii zabudowy. Przy kilku budynkach
przekroczenia osiągają wartości > 5 dB.

Obszar przekroczenia sięga do
pierwszej i drugiej linii zabudowy.
Przy kilku budynkach
przekroczenia osiągają wartości
> 5 dB

Głogów,
ul.Brama
Brzostowska
DK12

68/59 — zabudowa
mieszkaniowa
wielorodzinna

Obszar przekroczenia sięga do pierwszej i
drugiej linii zabudowy. Przy kilku budynkach
przekroczenia osiągają wartości > 5 dB.

Obszar przekroczenia sięga do
pierwszej i drugiej linii zabudowy.
Przy kilku budynkach
przekroczenia osiągają wartości
> 5 dB

Głogów,
ul.Obrońców
Pokoju
DK12

68/59 — zabudowa
mieszkaniowa
wielorodzinna

Obszar przekroczenia sięga do pierwszej linii
zabudowy i opiera się na najbliższych od ulicy
elewacjach. Przy kilku budynkach
przekroczenia osiągają wartości > 5 dB.

Obszar przekroczenia sięga do
pierwszej linii zabudowy i opiera się
na najbliższych od ulicy
elewacjach. Przy kilku budynkach
przekroczenia osiągają wartości
> 5 dB.

Głogów,
ul.Legnicka
Droga
DK12

64/59 — zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
68/59 — zabudowa
mieszkaniowa
wielorodzinna

Obszar przekroczenia sięga do pierwszej linii
zabudowy i opiera się na najbliższych od ulicy
elewacjach. Przy kilku budynkach
przekroczenia osiągają wartości > 5 dB.

Obszar przekroczenia sięga do
pierwszej linii zabudowy i opiera się
na najbliższych od ulicy
elewacjach. Przy kilku budynkach
przekroczenia osiągają wartości
> 5 dB.

Głogów,
ul.Rudnowska
DW292

68/59 — zabudowa
mieszkaniowa
wielorodzinna

Obszar przekroczenia sięga do pierwszej linii
zabudowy i opiera się na najbliższych od
ulicy elewacjach.

Obszar przekroczenia sięga do
pierwszej linii
zabudowy i opiera się na
najbliższych od ulicy
elewacjach.

Głogów,
ul.Rudnowska
DW292

68/59 — zabudowa
mieszkaniowa
wielorodzinna
64/59 — zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna+tereny
szpitali w miastach

Głogów,
ul.Rudnowska
DW292

68/59 — zabudowa
mieszkaniowa
wielorodzinna

Obszar przekroczenia sięga do pierwszej linii
zabudowy i opiera się na najbliższych od
ulicy elewacjach.

Obszar przekroczenia sięga do
pierwszej linii zabudowy i opiera się
na najbliższych od ulicy
elewacjach.

Głogów,
ul.Kazimierza
Wielkiego
DW292

64/59 — zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna+tereny
zabudowy związanej ze
stałym lub czasowym
pobytem dzieci i
młodzieży

Obszar przekroczenia nie sięga do pierwszej
linii zabudowy.

Brak przekroczeń

Głogów,
ul.Legnicka
DW329

64/59 — zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
68/59 — zabudowa
mieszkaniowa
wielorodzinna

Obszar przekroczenia sięga do pierwszej linii
zabudowy i opiera się na najbliższych od ulicy
elewacjach.

Brak przekroczeń

Obszar przekroczenia sięga do
pierwszej linii
zabudowy i opiera się na
najbliższych od ulicy
elewacjach. Przy kilku budynkach
przekroczenia
osiągają wartości > 5 dB.

Obszar przekroczenia sięga do
pierwszej linii zabudowy i opiera się
na najbliższych od ulicy
elewacjach. Przekroczenia
osiągają wartości > 5 dB.
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Plansza/Ulica

Poziomy dopuszczalne
(dzień/noc) [d B]

Głogów,
ul.Legnicka
DW329

68/59 — zabudowa
mieszkaniowa
wielorodzinna

Przekroczenia LDWN *

Brak przekroczeń
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Przekroczenia LN*

Obszar przekroczenia obejmuje
zabudowę znajdującą się przy
ulicy. Przekroczenia osiągają
wartości > 5 dB.

3.3.2 Stan klimatu akustycznego
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w latach 2014-2017 nie
przeprowadzał badań klimatu akustycznego na terenie miasta Głogowa.
Ostatnie badania na terenie miasta Głogowa prowadzone były w roku 2012 [34]. Ocenę
wykonano wtedy w 4 punktach pomiarowych:
- ul. Kamienna Droga 37,
- ul. Piłsudskiego/Oriona,
- ul. Rudnowska 18,
- ul. W. Sikorskiego 18.
Charakterystyka tych miejsc oraz wyniki pomiarów były następujące:
 ul. Kamienna Droga 37 – droga krajowa nr 12, wylotowa w kierunku Wschowy, jedna
z głównych ulic miasta. Stan nawierzchni bardzo dobry. Zabudowa obustronna luźna,
zlokalizowana ok. 6,0- 33,0 m od krawędzi jezdni. Ruch pojazdów o średnim
natężeniu 1279 poj/h i wysokim 13,0% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym
strumieniu ruchu powoduje hałas rzędu 70,3 dB. W strefie oddziaływania znajduje się
12 budynków wielorodzinnych. Oszacowana liczba mieszkańców narażona na
ponadnormatywny hałas wynosi 76.
 ul. Piłsudskiego/Oriona – droga krajowa nr 12, o nawierzchni asfaltowej w stanie
bardzo dobrym. Ruch pojazdów o średnim natężeniu 511 poj/h i 9,0% udziale
pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu powoduje hałas rzędu 59,4 dB.
Zabudowa jednostronna o charakterze luźnym zlokalizowana ok. 30,0-37,0 m od
krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 26 budynków wielorodzinnych.
Oszacowana liczba mieszkańców wynosi 700.
 ul. Rudnowska 18 – droga wojewódzka nr 292, wylotowa w kierunku Rudnej, o
nawierzchni asfaltowej w dobrym stanie technicznym. Średni poziom równoważny
dźwięku odpowiadał 65,3 dB przy natężeniu ruchu 747 poj/h i udziale pojazdów
ciężkich w strumieniu ruchu sięgającym 5,0%. Zabudowa luźna, jedno i
wielorodzinna, obustronna, usytuowana ok. 5,0-40,0 m od krawędzi jezdni. W strefie
oddziaływania znajduje się 56 budynków jednorodzinnych. Oszacowana liczba
mieszkańców narażona na ponadnormatywny hałas wynosi 210.
 ul. W. Sikorskiego 18 – droga wojewódzka nr 292, punkt zlokalizowany w centrum
miasta, nawierzchnia asfaltowa w stanie bardzo dobrym. Ruch pojazdów o średnim
natężeniu 675 poj/h i 6,0% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu
powoduje hałas rzędu 67,9 dB. Zabudowa obustronna o charakterze wielorodzinnym
zlokalizowana ok. 5,0-35,0 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajdują
się 22 budynki jedno i wielorodzinne. Oszacowana liczba mieszkańców narażona na
ponadnormatywny hałas wynosi 420.
3.3.3 Źródła promieniowania elektromagnetycznego
Polem elektromagnetycznym (PEM), zgodnie z art. 3 pkt 18 ustawy Prawo ochrony
środowiska [20], nazywa się pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne
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o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. Charakteryzują je takie wielkości fizyczne jak:
gęstość mocy pola (W/m2) oraz natężenie składowej elektrycznej (V/m) i magnetycznej (A/m)
pola. Promieniowanie elektromagnetyczne jest naturalnym elementem przyrody, w którym
ludzkość żyje od wieków i do którego organizm człowieka jest dostosowany. WHO przyjmuje,
że średnia gęstość mocy pola elektromagnetycznego w zakresie radiowym pochodząca
z kosmosu jest rzędu 1,4x10-7 W/m2. Jednak w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na
energię elektryczną, nieustannie rozwijającymi się technologiami bezprzewodowymi, a także
zmianami w stylu pracy i zachowań społecznych, środowisko coraz bardziej poddawane jest
działaniu sztucznych pól elektromagnetycznych (PEM).
Źródłem sztucznego pola elektromagnetycznego jest każde urządzenie zasilane
prądem elektrycznym, a więc, zarówno sprzęty AGD i RTV będące w powszechnym użytku,
jak i sieć energetyczna w budynkach, linie elektroenergetyczne niskiego i średniego
napięcia, trakcje tramwajowe i kolejowe, stacje radiowe, telewizyjne, łączności satelitarnej,
radiolokacyjne, radionawigacyjne, radiokomunikacji ruchomej lądowej w tym telefonii
komórkowej, a także urządzenia elektroenergetyczne służące do przesyłania energii
elektrycznej (stacje transformatorowe - rozdzielcze i linie wysokiego napięcia).
Pola elektromagnetyczne emitowane przez sztuczne źródła rozchodzą się w postaci
fal elektromagnetycznych, które nakładają się na siebie, interferują, załamują na
przeszkodach, odbijają się, przenikają przez przeszkody lub są przez nie pochłaniane. W ten
sposób powstaje ciągle zmieniające się sztuczne środowisko elektromagnetyczne,
nazywane również smogiem elektromagnetycznym. Sztucznie wytworzone tło
elektromagnetyczne jest około 1000 razy wyższe od naturalnego [91]. Rozróżnia się
następujące rodzaje sztucznych pól elektromagnetycznych w środowisku:


pola elektryczne i magnetyczne o niskiej częstotliwości, których najbardziej znanymi
źródłami są linie wysokiego napięcia, urządzenia elektryczne i komputery. Z punktu
widzenia środowiska znaczenie mają linie i stacje elektroenergetyczne o napięciu
znamionowym 110 kV, 220 kV i 400 kV. Rozkłady pól elektromagnetycznych
występujących w otoczeniu linii są zależne od napięcia znamionowego linii prądu jaki
przez te linie płynie oraz od konstrukcji linii;



pola o wysokiej częstotliwości lub częstotliwości radiowej, których głównym źródłem
są urządzenia radarowe, nadawcze stacje radiowe i telewizyjne, telefony komórkowe
i ich stacje bazowe, grzejniki indukcyjne oraz urządzenia antywłamaniowe.

W chwili obecnej na terenie miasta Głogowa nie ma obiektów sieci przesyłowej
energetycznej najwyższego napięcia (NN tj. 400 i 220 kV) i do roku 2025 nie przewiduje się
budowy nowych jej elementów. Aktualnie zasilanie systemu elektroenergetycznego miasta
zapewnia, zlokalizowana na terenie ościennej gminy Żukowice, stacja elektroenergetyczna
220/110 kV SE Żukowice. Rozdzielnia o napięciu 220 kV w tej stacji jest własnością PSE
S.A., natomiast rozdzielnia o napięciu 110 kV jest własnością Spółki TAURON Dystrybucja
S.A. Rozdzielnia o napięciu 220 kV w chwili obecnej jest gruntownie modernizowana i
rozbudowywana. Spółka planuje zakończyć prace w 2018 r.
Energia elektryczna po transformacji z poziomu napięcia NN rozprowadzana jest za pomocą
sieci rozdzielczej WN o znamionowym napięciu 110 kV, eksploatowanej przez TAURON
Dystrybucja S.A. W granicach administracyjnych miasta Głogowa zlokalizowanych jest
14 linii napowietrznych 110 kV których właścicielem jest TAURON Dystrybucja S.A. Linie te
zasilają trzy Główne Punkty Zasilania:
 GPZ Brzostów, ul. Wierzbowa (110/20 kV)
 GPZ Żarków, ul. Mechaniczna (110/20 kV)
 GPZ Brzegowa, ul. Nadbrzeżna (110/20 kV).
W 2014 r. Najwyższa Izba Kontroli zbadała postępowania administracyjne dotyczące
lokalizacji, budowy, rozbudowy i instalacji stacji komórkowych, a także sposób spełnienia
standardów ochrony środowiska związanych z emisją promieniowania elektromagnetycznego
[92].
Budowa
i
rozbudowa
instalacji
radiokomunikacyjnych,
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radionawigacyjnych i radiolokacyjnych wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach (w skrócie decyzja środowiskowa, DŚU), jednakże od momentu zmiany
przepisów w 2007 r.3 system kwalifikacji stacji bazowych telefonii komórkowej (SBTK) do
przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko został znacznie zliberalizowany, co
spowodowało, że nieliczna ilość anten sektorowych podlega obecnie obowiązkowi uzyskania
DŚU (radiolinie wyłączone są w ogóle z kwalifikacji).
Wprowadzony system kwalifikacji pomija rzeczywisty, przestrzenny rozkład pól
elektromagnetycznych emitowanych ze stacji. Analiza miejsc dostępnych dla ludności
dokonywana jest wyłącznie w osi głównej wiązki promieniowania pojedynczej anteny. Model
ten nie uwzględnia wiązek promieniowania innych anten danej SBTK, zainstalowanych na
tych samych lub zbliżonych kierunkach. Tak uproszczony model kwalifikowania SBTK do
przeprowadzania ocen ich oddziaływania na środowisko pozbawia społeczeństwo (w tym
bezpośrednich sąsiadów) dostępu do informacji o planowanej budowie SBTK i jej wpływie na
otoczenie. Rodzi to konflikty społeczne w miejscach, gdzie operatorzy planują instalację
nowych lub rozbudowę istniejących SBTK. NIK zwraca uwagę na dobrą praktykę, jaką jest
konsekwentne wymaganie od inwestorów, na etapie zgłoszenia zamiaru wykonania robót
budowlanych, przedkładania graficznego rozkładu pól elektromagnetycznych o wartościach
ponadnormatywnych, służącego analizie oddziaływania SBTK na sąsiednie nieruchomości.
W związku z powyższym, w ramach niniejszego Programu zaproponowano do
realizacji na bieżąco zadanie polegające na konsekwentnym wymaganiu od operatorów
telefonii komórkowej planujących budowę bądź rozbudowę stacji bazowej telefonii
komórkowej (SBTK), na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę lub dokonywania
zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, przedkładania dokumentu stanowiącego
o kwalifikacji instalacji pod kątem konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach oraz graficznego rozkładu pól elektromagnetycznych o wartościach
ponadnormatywnych, mogącego docelowo służyć ocenie oddziaływania na środowisko
instalacji emitujących PEM, tj. ocenie potencjalnego narażenia na PEM miejsc dostępnych
dla ludności usytuowanych w sąsiedztwie.

3.3.4 Natężenie promieniowania ze źródeł PEM
W latach 2011-2016 WIOŚ we Wrocławiu przeprowadził pomiary poziomów pól
elektromagnetycznych m.in. w 3 punktach zlokalizowanych na terenie miasta Głogowa
głogowskiego [35],[36].
Przy planowaniu prac badawczych uwzględniono tereny o wysokiej gęstości
zaludnienia bądź tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Do badań wytypowano
tereny w strefie oddziaływania stacji bazowych telefonii komórkowej, ze względu ma fakt, że
stacje
te
są
obecnie
najbardziej
rozpowszechnionym
rodzajem
obiektów
radiokomunikacyjnych. Na podstawie tych badań przeprowadzono identyfikację terenów, na
których możliwe są przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.

3

Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 158, poz. 1105),
uchylone następnie przez obowiązujące obecnie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. 2016 poz. 71).
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Tabela 3.10
Lokalizacja punktów oraz wynik pomiaru promieniowania
elektromagnetycznego w latach 2010-2016, wg WIOŚ
Współrzędne
L.p.

1
2
3

Lokalizacja
punktu
pomiarowego

Głogów, ul.
Moniuszki 11B
Głogów,
ul.Perseusza 88
Głogów,
ul.Chopina

Średnia arytmetyczna zmierzonych
wartości skutecznych natężeń pól
elektrycznych promieniowania
elektromagnetycznego dla zakresu 3 MHz3000 MHz [V/m]
Rok
Rok
Rok
Rok
2011
2012
2014
2015

Długość
geograficzna
punktu
pomiarowego

Szerokość
geograficzna
punktu
pomiarowego

16º05’06,43”

51º39’00,00”

0,10

-

< 0,3

-

16º03’25,31”

51º39’06,91”

0,10

-

< 0,3

-

16°04'32,95"

51°39'31,72"

-

0,10

-

< 0,3

Badania przeprowadzone w latach 2011-2016 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska we Wrocławiu wykazały, że w żadnym z 135 przebadanych punktów kontrolnopomiarowych na terenie województwa dolnośląskiego nie stwierdzono przekroczeń
poziomów dopuszczalnych pól elektromagnetycznych, który wynosi 7 V/m.
Podkreślić należy, że w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowych pole
elektromagnetyczne o wartościach granicznych występują nie dalej niż kilkadziesiąt metrów
od samych anten i to na wysokości ich zainstalowania. W praktyce, w otoczeniu anten stacji
bazowych GSM, znajdujących się w miastach, pola o wartościach wyższych od
dopuszczalnych nie występują dalej niż 25 metrów od anten na wysokości zainstalowania
tych anten.
WIOŚ we Wrocławiu zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska, corocznie
aktualizuje rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych i przedstawia go na swojej stronie
internetowej www.wroclaw.pios.gov.pl.
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3.3.5 Analiza SWOT

Klimat akustyczny i promieniowanie elektromagnetyczne
Mocne strony

Słabe strony

 nowoczesny i stale unowocześniany
tabor komunikacji miejskiej

 ponadnormatywny
hałas
drogowy
występujący wzdłuż głównych arterii
komunikacyjnych
miasta
(DK12,
DW292, DW329)

 brak przekroczeń normy dla natężenia
promieniowania elektromagnetycznego
w punktach monitoringu WIOŚ we
Wrocławiu na terenie miasta

 znacznie
uproszczona
procedura
prawna kwalifikująca budowę oraz
rozbudowę stacji bazowych telefonii
komórkowych do przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko
 brak stałych punktów monitoringu
hałasu na terenie Głogowa
 słaby układ komunikacyjny, kolej

Zagrożenia

Szanse
 planowana
do
realizacji
budowa
obwodnicy Głogowa w ciągu DK 12
(2022-2025)



zahamowanie
lub
zaniechanie
realizacji
niezbędnych
inwestycji
drogowych

 dalsza modernizacja i przebudowa dróg,
wraz z pozostałą infrastrukturą drogową,
w tym remonty nawierzchni ulic



konflikty i protesty społeczne na tle
budowy i rozbudowy stacji bazowych
telefonii komórkowej na terenach gęsto
zaludnionych

 rozbudowa systemu monitoringu hałasu
komunikacyjnego
 wymaganie od operatorów telefonii
komórkowej, planujących budowę bądź
rozbudowę stacji bazowej telefonii
komórkowej, przedkładania dodatkowej
dokumentacji, pozwalającej na ocenę
potencjalnego narażenia na PEM
usytuowanych w sąsiedztwie planowanej stacji bazowej miejsc dostępnych dla
ludności,
 tworzenie zielonych ekranów izolujących
dzielnice
mieszkaniowe
od
oddziaływania ruchu drogowego.
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Gospodarowanie wodami i gospodarka wodno-ściekowa

3.4.1 Gospodarka wodno-ściekowa
Woda do miasta dostarczania jest z ujęcia wody „Serby”, będącego ujęciem wody
podziemnej, głębinowej z poziomu czwartorzędowego piętra wodonośnego zalegającego na
głębokości od 40 do 60 m. Woda surowa (bezpośrednio ze studni) jest bardzo dobrej jakości.
Nie zawiera szczególnie szkodliwych i niebezpiecznych substancji, jak: fenole, detergenty
anionowe i kationowe, czy też związki trójchloropochodne. Woda ta wolna jest również od
wszelkich zanieczyszczeń bakteriologicznych. W śladowych ilościach występują także
metale ciężkie takie jak: miedź, ołów, cynk, kadm, arsen. Ujęcie „Serby” posiada pozwolenie
wodno-prawne na szczególne korzystanie z wód, decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy
nr SR.III.6210- 88/1/98 z dnia 26.10.1998 r. z terminem ważności do 30.12.2018 r.). Ujęcie to
miało wyznaczoną strefę ochrony bezpośredniej i pośredniej (częściowo na terenie miasta
Głogowa) ustanowioną decyzją Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu OS.I.Le.6210/1/99 z
dnia 26.02.1999r. Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o zmianie ustawy Prawo
wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r Nr 32, poz. 159) strefy ochronne ujęć
wody ustanowione przed dnie 1 stycznia 2002r. wygasły z dniem 31 grudnia 2012r.
Rozporządzeniem nr 21/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu z dnia 3 października 2014r. ustanowiono strefę ochronną ujęcia wody
podziemnej "Serby", na terenie gmin Kotla i Głogów, powiat głogowski, województwo
dolnośląskie. Ujęcie Wody posiada zatwierdzone zasoby wody w kategorii "B" w ilości
Q=1520m3/h i zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym na szczególne
korzystanie z wód możliwe jest ujmowanie wody w ilości maksymalnej
Qmax=20000m3/dobę. Proces technologiczny rozpoczyna się tłoczeniem wody za pomocą
pomp głębinowych do tzw. aeratorów wieżowych, gdzie następuje jej napowietrzanie. Tak
przygotowana woda podlega następnie filtracji. Na stacji stosowane są filtry otwarte
pospieszne. Elementem filtrującym jest złoże żwirków kwarcowych o odpowiedniej
granulacji. Woda popłuczna gromadzona jest w trzech osadnikach popłuczyn. Następnie
woda gromadzona jest w zbiorniku wody czystej, gdzie poddana zostaje dezynfekcji. Tak
przygotowana woda wtłaczana jest za pomocą pomp diagonalnych do sieci miejskiej i do
zbiorników zlokalizowanych w Serbach o pojemności ok. 1000m3 i w Ruszowicach o
pojemności ok. 8300m3.
W Głogowie istnieje głównie grawitacyjny system ogólnospławny ze szczątkowym
układem rozdzielczym. Główne kolektory kanalizacyjne wykonane zostały jeszcze w latach
przedwojennych. Miasto jest w większości skanalizowane. Miejska Oczyszczalnia Ścieków w
Głogowie jest nowoczesną oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną oddaną do eksploatacji
w 2000 roku. Jej przepustowość wynosi 21.000 m3/d, a zadaniem jest oczyszczanie ścieków
doprowadzanych system kanalizacji ogólnospławnej z miasta Głogowa i okolicznych gmin:
Serbów, Jaczowa, Ruszowic. W skład ww. oczyszczalni wchodzą urządzenia do
oczyszczania wstępnego, urządzenia do oczyszczania biologicznego, urządzenia do
przeróbki osadów, urządzenia dla gospodarki gazowej i obiekty systemu zbiornika
retencyjnego. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Odra.
Tabele oraz wykresy poniżej prezentują zbiorczą charakterystykę stanu gospodarki
wodno-ściekowej w okresie 2011 – 2017 r. (wg GUS). Jak wynika z prezentowanych danych
czynna sieć kanalizacyjna w Głogowie jest o ok. 59 km dłuższa od sieci wodociągowej (dane
na koniec 2017 r.). Wzajemny stosunek długości obu sieci należy uznać za korzystny. Na
przestrzeni ostatnich lat liczba ludności korzystająca z sieci wod-kan. nie uległa większym
zmianom. Zwodociągowanie miasta sięga 98,0% mieszkańców, a skanalizowanie: 98,2 %
(dane na koniec roku 2016).
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Długość oraz liczba użytkowników sieci wodociągowej [wg GUS].
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Rysunek 3.10 Długość oraz liczba użytkowników sieci kanalizacyjnej [wg GUS].
osoby

km
250

80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0

200
150
100

`

50
0

2011

2012

2013

2014

ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

2015

2016

2017

długość czynnej sieci rozdzielczej

W 2017 r. oczyszczono łącznie 2 358 dam3 ścieków komunalnych, o ok. 51 dam3
mniej niż na koniec 2011 r. W ciągu analizowanego okresu o ok. 1260 zmniejszyła się liczba
osób obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków. Z danych przedstawionych w poniższych
tabelach zbiorczych wynika, że ścieki komunalne oczyszczane są wydajnie, co wyraża się
spadkiem zawartości zanieczyszczeń biogennych w ściekach po oczyszczeniu. Ładunki tych
zanieczyszczeń zmieniły się w 2017 r., w stosunku do roku 2011 r.:




zawiesina
azot ogólny
fosfor ogólny

:
:
:

-9,1 %
- 51,6 %
-56,5 %
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Rysunek 3.11 Ładunek zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach komunalnych [wg GUS].
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W Głogowie funkcjonują również 3 przemysłowe oczyszczalnie ścieków.
Szczegółowe dane zostały zebrane w tabeli zbiorczej poniżej. W 2017 r. oczyszczono
o 1404 dam3 ścieków więcej, niż na koniec 2011 r. Jeśli chodzi o ładunki zanieczyszczeń
w ściekach przemysłowych po oczyszczeniu, to w ciągu okresu sprawozdawczego
odnotowano zarówno pogorszenie jak i poprawę, wyrażone wzrostem lub spadkiem wartości
badanych parametrów:






ChZT
zawiesina
chlorki i siarczany
azot ogólny

:
:
:

:

8,7
405
31,2
-14,1

%
%
%
%
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Charakterystyka zbiorcza gospodarki wodno-ściekowej w Głogowie, w okresie 2011 – 2017, wg GUS
J. m.

Wodociągi
długość czynnej sieci rozdzielczej

km

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

114,0

114,9

117,3

118,2

121,0

124,1

125,6

2 583
2 082,4
67816

2 612
2 099,0
67754

2 658
2 027,5
67595

2 686
2 019,7
67452

2 731
2 041,1
67308

2 776
2 032,7
66959

2 833
1 997,5
b.d

98,0

b.d

połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania
woda dostarczona gospodarstwom domowym
ludność korzystająca z sieci wodociągowej

szt
dam3
osoba

korzystający z instalacji w % ogółu ludności

%

97,9

97,9

98,0

98,0

98,0

sieć rozdzielcza na 100 km2

km

324,7

327,3

334,1

336,7

344,6

353,5

357,7

zużycie na 1 mieszkańca

m3

30,0

30,4

29,4

29,4

29,7

29,7

29,3

m3

30,7

31,0

30,0

29,9

30,3

30,4

b.d

km

125,1

125,3

125,3

126,9

132,8

184,5

184,8

zużycie na 1 korzystającego/odbiorcę ogółem
Kanalizacja
długość czynnej sieci kanalizacyjnej
połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania

szt

1 692

1 693

1 737

1 746

1 769

ścieki odprowadzone
ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

dam3
osoba

2 409
66168

2 397
66098

2 335,0
65991

2 310,0
65851

2 372,0
65724

korzystający z instalacji w % ogółu ludności

%

95,5

95,5

95,6

95,7

95,7

sieć rozdzielcza na 100 km2

km

356,3

356,9

356,9

361,4

378,2

3 720

3740

2 399,0
67070

2358,0
b.d

98,2
525,5

b.d
526,3
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Charakterystyka zbiorcza komunalnej oczyszczalni ścieków w Głogowie, w okresie 2011 – 2016, wg GUS
J. m.

KOMUNALNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
Obiekty komunalne
oczyszczalnie ogółem
oczyszczalnie z podwyższonym usuwaniem biogenów
Wielkość (przepustowość) oczyszczalni wg projektu
oczyszczalnie z podwyższonym usuwaniem biogenów
Równoważna liczba mieszkańców
ogółem
Ścieki oczyszczane
odprowadzane ogółem

szt
szt

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4
1

4
1

4
1

4
1

4
1

4
1

4
1

21000

21000

21000

21000

21000

21000

13500

osoba

150500

150500

150500

150500

150500

150500

140000

m3/dobę

dam3/rok

2409,0

2397,0

2335,0

2310,0

2372,0

2399,0

2358,0

oczyszczane łącznie z wodami infiltracyjnymi i ściekami dowożonymi

dam3/rok

4 428

4 552

4 701

4 402

3 765

4 013

3 945

oczyszczane razem
oczyszczane biologicznie

dam3/rok
dam3/rok

2 409
0

2 397
0

2 335
0

2 310
0

2 372
0

2 399
128

2 358
0

2 409

2 397

2 335

2 310

2 372

2 399

2 358

100,0

100,0

oczyszczane z podwyższonym usuwaniem biogenów
dam3/rok
oczyszczane biologicznie i z podwyższonym usuwaniem biogenów w % ścieków
ogółem
%
Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie wg lokalizacji
ogółem
na wsi
Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie
ogółem

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

osoba

67 457

67 118

66 716

66 652

67 072

osoba

0

0

0

0

0

66 593
0

66 197
0

osoba

67 457

67 118

66 716

66 652

67 072

66 593

66 197

z podwyższonym usuwaniem biogenów
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu
BZT5
ChZT
zawiesina
azot ogólny

osoba

67 457

67 118

66 716

66 652

67 072

66 593

66 197

kg/rok
kg/rok
kg/rok
kg/rok

6764
130712
21616
59202

15219
165261
37019
60086

9171
122303
25086
63041

11613
141247
30774
56695

12199
136556
21779
41076

14046
148606
21350
35315

16137
167011
19648
28683

fosfor ogólny
Osady wytworzone w ciągu roku

kg/rok

3808

2686

4278

3609

3163

2328

1657

ogółem
magazynowane czasowo
ZUŻYCIE WODY I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności
ogółem
Ścieki wymagające oczyszczania odprowadzone do wód lub do ziemi
ogółem
oczyszczane razem
oczyszczane biologicznie

t

1 274

1 109

1 258

1 632

1 252

t

350

269

46

118

227

3 812,9

3 114,8

2 660,1

2 534,5

3 644,9

dam3/rok

1 116
130,0

3 581,2

dam3
dam3
dam3

6455,0
6455,0
0

6639,0
6639,0
0

7252,0
7252,0
0

6569,0
6569,0
0

7274,0
7274,0
0

7819,0
7819,0
0

oczyszczane chemiczne (tylko ścieki przemysłowe)

dam3

4 039

4 236

4 912

4 255

4 890

5 409

oczyszczane z podwyższonym usuwaniem biogenów

dam3

2 409

2 397

2 335

2 310

2 372

2 399

1 085
189,0

2 855,9
7808,0
7808,0
0
5 443
2 358
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Charakterystyka zbiorcza przemysłowych oczyszczalni ścieków w Głogowie, w okresie 2011 – 2016, wg GUS
J. m.

PRZEMYSŁOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
Oczyszczalnie przemysłowe
mechaniczne
chemiczne
Wielkość (przepustowość) oczyszczalni wg projektu
mechaniczne
chemiczne
Gospodarka wodno ściekowa w przemyśle

szt
szt

2011

2012

1
2

2013

1
2

2014

1
2

2015

1
2

2016

1
2

2017

1
2

1
2

m3/dobę

432

432

432

432

432

432

432

m3/dobę

40 880

40 880

40 880

40 880

40 880

40 880

40 880

zużycie wody na potrzeby przemysłu

osoba

1 242

578

171

115

1 135

1 088

413

pobór wód podziemnych

dam3

540

464

496

433

397

407

368

dam3

7 020

7 037

6 557

6 128

7 228

7 977

8 756

odprowadzane ogółem

dam3/rok

4 046

4 242

4 917

4 259

4 902

5 420

5 450

odprowadzane bezpośrednio do wód lub do ziemi

dam3/rok

4 046

4 242

4 917

4 259

4 902

5 420

5 450

ścieki oczyszczane razem

dam3/rok

4 046

4 242

4 917

4 259

4 902

5 420

5 450

ścieki oczyszczane mechanicznie

dam3/rok

7

6

5

4

12

11

7

5 409
100,0

5 443
100,0

22 000
129 723
12 918

17347
127707
23705

0
117066
23865

7854162 7651149 11291569 12460602 11042028

pobór wód powierzchniowych
Ścieki oczyszczane

ścieki oczyszczane chemicznie
udział ścieków oczyszczonych w ściekach wymagających oczyszczenia
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu
BZT5
ChZT
zawiesina

dam3/rok
%
kg/rok
kg/rok
kg/rok

suma jonów chlorków i siarczanów

kg/rok

azot ogólny

kg/rok

fosfor ogólny
Osady wytworzone w ciągu roku
ogółem

kg/rok
t

4 039
100,0

4 236
100,0

21949
15 699
107697 100 034
4728
2 733

4 912
100,0
17 297
146 590
13 200

4 255
100,0
21 701
138 408
14 786

4 890
100,0

8989806

10304053

52 286

94 804

99 315

80 062

66808

71077

0

0

0

0

0

40

0

56 560

60 696

61 488

60 380

54 608

43 037

44 434

82767
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3.4.2 Stan wód podziemnych
Zgodnie obowiązującym stanem prawnym, oraz wcześniejszymi przepisami Prawa
wodnego, państwowa służba hydrogeologiczna wykonuje badania i ocenia stan wód
podziemnych w zakresie elementów fizykochemicznych i ilościowych (art. 155a ust. 5 ustawy
Prawo wodne [18]). Oceny sporządzane są dla każdej jednolitej części wód podziemnych
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie
kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych [9]. WIOŚ we
Wrocławiu w odniesieniu do tzw. jednolitych części wód podziemnych (JCWPd), na
podstawie wyników państwowego monitoringu środowiska prowadzonego w punktach
pomiarowych sporządza ocenę stanu wód podziemnych, stanowiący część raportu stanu
środowiska i prezentuje poprzez przyporządkowanie do klas I-V oraz ocenę stanu
chemicznego (klasy I-III: stan dobry, klasy IV-V: stan słaby).
W rejonie Głogowa zlokalizowane są trzy struktury hydrogeologiczne zaliczane do
Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP):
2
 GZWP nr 302 (Pradolina Barycz – Głogów) zajmuje powierzchnię 435 m . Zbiornik
posiada charakter porowy dolinny, związany bezpośrednio z wodami powierzchniowymi
Odry, średnia głębokość wynosi ok. 30 m p. p. t. Wydajność studni eksploatujących wody
omawianej struktury waha się od kilkunastu do >100 m3/h. Szacunkowe zasoby
dyspozycyjne zbiornika kształtują się na poziomie 59 tys. m3/d.
 GZWP nr 306 Wschowa (Zbiornik sandrowo – morenowy Wschowa) zlokalizowany
w północnej części powiatu, gromadzi wody w utworach czwartorzędowych. Wydajność
studni eksploatujących wody omawianej struktury waha się od 50 do 70 m3/h.
2
 GZWP nr 314 Pradolina rzeki Odra (Głogów) – zajmuje on powierzchnię 347 km , a
3
jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 80 tys. m /d. Zbiornik ma charakter
porowy, średnia głębokość ujęć wód podziemnych wynosi 50 - 80 m.
Rysunek 3.12 Mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych [49]
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Zgodnie z PGW na obszarach dorzeczy przyjętymi w 2011 r. w Polsce obowiązywał podział
na 161 JCWPd (wg granic wydzielonych w 2005 r.). Na potrzeby aktualizacji Planów
gospodarowania wodami dorzeczy zastosowano nowy podział na 172 JCWPd, wg
weryfikacji granic przeprowadzonej w 2008 r.
W obrębie miasta Głogowa rozróżniamy także 1 jednolitą część wód podziemnych (JCWPd)
o numerze 78 (PLGW600078).
Rysunek 3.13 Zasięg JCWPd nr 78 [źródło: www.pgi.gov.pl]

Jakość wód ujmowanych do celów pitnych wymaga zwykle uzdatnienia, polegającego
na wytrąceniu z wody nadmiernej ilości żelaza i manganu. Jakość wód podziemnych badana
jest na obszarze powiatu głogowskiego w ramach sieci krajowej (przez Państwowy Instytut
Geologiczny) i sieci regionalnej (przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we
Wrocławiu).
W rejonie Głogowa znajdują się 2 punkty sieci badawczej krajowego monitoringu,
w których prowadzono kontrolę jakości wód podziemnych w ostatnich latach. Monitoringiem
objęto ujęcia zlokalizowane w m. Leśna Dolina oraz Serby (oba punkty są wprawdzie
zlokalizowane na JCWPd nr 69 ale znajdują się w pobliżu Głogowa). Oba z wymienionych
ujęć charakteryzują piętro wodonośne czwartorzędu i reprezentują wody o słabym stanie
chemicznym. Na obszarze powiatu wody tego poziomu są często głównym i zarazem
pierwszym użytkowym poziomem wodonośnym.
Pomimo występowania warstwy izolacyjnej na powierzchni gruntu, wody gruntowe i
ujmowane z płytkich studni kopanych są w znacznym stopniu zanieczyszczone i nie nadają
się do picia lub na potrzeby gospodarcze. Głębokie wody podziemne ocenia się natomiast
jako wody średniej jakości. Prowadzone badania w ramach krajowego monitoringu wód
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podziemnych na stanowisku pomiarowym obejmującym ujęcie wód dla Huty Miedzi „Głogów”
w Brzegu Głogowskim wykazują II klasę czystości tych wód.
Poniższa tabela charakteryzuje wody podziemne w przebadanych punktach.
W stosunku do roku 2011 widać pogorszenie stanu jakości wód podziemnych w punkcie
Leśna Dolina (z II klasy do III klasy). Jakość wód podziemnych w punkcie Serby, po
pogorszeniu w latach 2012-2014 (IV klasa - wody o niezadawalającej jakości) uległa
poprawie w 2016 r. i została sklasyfikowana jako woda II klasy. Wskaźnikiem decydującym
o pogorszeniu jakości wód była zawartość żelaza.
Tabela 3.14

Leśna Dolina

Serby

StratyNr
grafia JCWPd

Q - zbiorniki czwartorzędowe

Stanowisko

Stanowiska monitoringu wód podziemnych w rejonie Głogowa, wg WIOŚ [37]

71 - do
2015 r.
69 - od
2016 r.

I p.2011

Klasa
wody
II

Wskaźniki w
klasie III
Fe

II p.2011

II

Fe

2012

III

temp., Mn

TOC

-

<0,53

2013

bd

bd

bd

bd

bd

2014

II

2015

bd

NH4,Fe
bd

bd

bd

bd

2016

III

Fe

temp. wody

-

<0,53

I p. 2011

III

Fe

Rok

Wskaźniki Wskaźniki
w klasie IV w klasie V

azotany
<0,53
<0,53

<0,53

<0,53

II p.2011

III

Mn

2012

IV

tlen rozp.,Mn

SO4, Fe
Fe

TOC

2013

bd

bd

bd

bd

bd

I p. 2014

IV

Mn

Fe

<0,53

II p. 2014

IV

Mn

Fe

<0,66

2015

bd

bd

bd

bd

2016

II

temp., HCO3,
Fe

bd

<0,53
<0,53

<0,53

3.4.3 Stan wód powierzchniowych
Rejon Głogowa w całości położony jest w dorzeczu Odry. W układzie sieci rzecznej regionu
charakterystyczny jest łamany kształt cieków; cieki składają się z odcinków południkowych i
poprzecznych do nich odcinków równoleżnikowych. Taki układ sieci rzecznej jest
pozostałością po epoce lodowcowej. Podczas zlodowaceń powstawały odcinki
równoleżnikowe, podczas interglacjałów rzeki tworzyły odcinki południkowe.
Gęstość sieci rzecznej w rejonie Głogowa jest niska i wynosi 0,2 - 0,4 km/1 km kw.
Wszystkie cieki mają charakter nizinny. Wodostany rzek i strumieni uchodzących do Odry
zależą od stanu wody w Odrze. Roczne wahania wodostanów Odry wskazują na wezbrania
wiosenne i letnie. Wezbrania wiosenne związane są odprowadzeniem wód roztopowych.
Najczęściej przypadają na marzec, jednak wystąpienie wyżówki zimowej może nastąpić już
w styczniu, przy innych warunkach meteorologicznych kończy się dopiero w maju.
Wezbrania letnie związane są z opadami przypadającymi najczęściej w lipcu. Wyżówka
letnia trwa krócej i jest bardziej regularna. Niskie stany wód powodowane są przez wyżowe
układy atmosferyczne i zbiegającą się z nimi upalną pogodą. Niżówka występuje od ok.
połowy lipca i trwa najczęściej przez cały sierpień. Oprócz niższych przepływów letnich
występuje niżówka zimowa związana z mrozami i zaleganiem pokrywy śnieżnej (brak
zasialnia rzeki).
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Zjawiska lodowe w postaci śryżu, lodu brzegowego, pokrywy lodowej i zatorów związane są
ściśle z mroźną pogodą. Wpływ na przebieg zjawisk lodowych w rzekach i ciekach ma stan
czystości wód - ścieki przemysłowe i komunalne opóźniają zjawiska lodowe przez swoją
temperaturę, skład fizyczny i chemiczny, zawartość tłuszczy. Śryż na Odrze pojawia się na
przełomie listopada i grudnia.
Lewobrzeżne dopływy Odry: Rudna (Czarna), do której wpadają Świniucha
i Borownica oraz małe cieki - Rzychowska Struga, Młynówka, Dobrzejówka. Dopływy
prawobrzeżne to: Barycz (ujście rzeki położone jest ok. 12 km w górę Odry od Głogowa),
Krzycki Rów z Kopanicą, Bogomicki Rów, Moczar i Przysieka.
Większych zbiorników wodnych w postaci jezior nie ma. Małe zbiorniki o charakterze
naturalnym położone w dnie doliny - to odcięte meandry Odry. Mniejsze zbiorniki wodne
związane o pochodzeniu antropogenicznym to np.:
 wyrobiska zalane wodą (żwirownie, glinianki) – staw na osiedlu Paulinów, staw
w okolicach Kurowa;
 miejsca z których pobierany był materiał do budowy wałów i umocnień brzegów – zatoka
Neptun.
W rejonie Głogowa wyróżniamy następujące jednolite części wód powierzchniowych
(JCWP):
 PLRW60002115379 Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi,
 PLRW60001715332 Dalkówka,
 PLRW60001715329 Rzuchowska Struga,
 PLRW60001715314 Biegnica,
 PLRW60001715312 Kanał Głogowski,
 PLRW60001915299 Rudna od Moskorzynki do Odry.
Ich położenie przedstawia poniższy rysunek.
Rysunek 3.14 JCWP w rejonie miasta Głogowa [źródło: http://www.wroclaw.pios.gov.pl]
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Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części
wód powierzchniowych (JCW), na podstawie wyników państwowego monitoringu środowiska
i prezentuje poprzez: ocenę stanu ekologicznego bądź potencjału ekologicznego (potencjał
ekologiczny w przypadku wód, których charakter został w znacznym stopniu zmieniony
w następstwie fizycznych przeobrażeń, będących wynikiem działalności człowieka), ocenę
stanu chemicznego i ocenę stanu. Przeprowadza się ją na podstawie wytycznych zawartych
w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm
jakości dla substancji priorytetowych oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego
i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. 2011 nr 258, poz.
1549).
Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. - Dz.U 2016 poz. 1967) [77]
JCWP: Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi, Rzuchowska Struga, Dalkówka,
Kanał Głogowski i Rudna od Moskorzynki do Odry, zostały ocenione jako silnie zmienione o
złym stanie, zagrożone nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry potencjał
ekologiczny i dobry stan chemiczny. JCWP Biegnica została oceniana jako naturalna o złym
stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan ekologiczny i
dobry stan chemiczny.
Wyniki ostatnich badań monitoringowych JCW położonych w rejonie miasta Głogowa
przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3.15

Wyniki monitoringu wód powierzchniowych (wg WIOŚ) [43]

Rok

Rzeka

Punkt pomiarowokontrolny

Kod JCW

2014

Rudna od
Moskorzynki do
Odry

Rudna – poniżej
Cukrowni "Głogów"

2015

Rudna od
Moskorzynki do
Odry

Rudna – poniżej
Cukrowni "Głogów"

Klasyfikacja elementów
SS

Stan/pote
ncjał

B

HM

FCH

PLRW60001915299

I

I

II

DOBRY

PLRW60001915299

I

I

II

DOBRY

Ocena
stanu

B – elementy biologiczne, HM - elementy hydromorfologiczne, FCH – elementy fizykochemiczne,
SS - wskaźniki z grupy substancji szczególnie szkodliwych dlaśrodowiska wodnego.
Klasyfikacja elementów: 5-klasowa skala, gdzie klasa: I - stan bardzo dobry, II - dobry, III - umiarkowany, IV - słaby
PSD – poniżej stanu dobrego, PPD – poniżej potencjału dobrego, DOBRY+ – dobry i powyżej dobrego
jcw silnie zmienione

Z powyższej tabeli wynika, że w ostatnich badanych latach jakość rzeki Rudna na
odcinku od Moskorzynki do Odry w punkcie pomiarowym poniżej Cukrowni „Głogów” jest
dobra. W latach 2014-2015 nie prowadzono natomiast badań jakości pozostałych JCWP
zlokalizowanych w rejonie miasta Głogowa. Badania tych JCWP nie były także prowadzone
w latach 2016-2017.
20 lipca 2017 r. została uchwalona nowa ustawa Prawo wodne [18], która weszła
w życie z dniem 01 stycznia 2018 r. Zmiana przepisów była podyktowana wymogami
unijnymi i ma umożliwić odblokowanie kwoty 3,5 mld euro z funduszy unijnych na inwestycje
związane w gospodarką wodną, w tym ochroną przeciwpowodziową. Nowe prawo wdraża
przepisy unijnej Ramowej Dyrektywy Wodnej w zakresie tzw. zwrotu kosztów usług
wodnych. Więcej płacić będą np. duże gospodarstwa hodowlane, zużywające najwięcej
wody, hodowcy ryb oraz rolnicy (niemniej pobór wody do 5 tys. l/dobę do celów rolniczych
będzie bezpłatny). Większe koszty poniesie energetyka, lecz udział opłaty w cenie sprzedaży
energii elektrycznej nie przekroczy rocznie 1 zł na osobę. Nowe przepisy mają też zachęcać
do retencji wody na dużych nieruchomościach oraz wprowadzają podatek denny (od
pomostów, marin). Stawki za wodę dla mieszkańców mają pozostać na tym samym
poziomie.
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Ponadto w drodze ustawy nastąpiło rozdzielenie kompetencji pomiędzy ministra
właściwego ds. gospodarki wodnej a nowo powołany podmiot – Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie. Wody Polskie przejęły dotychczasowe zadania i kompetencje Prezesa
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki
wodnej oraz marszałków województw (związane z utrzymaniem wód) oraz starostów (a więc
również prezydentów miast na prawach powiatu) – w zakresie wydawania pozwoleń
wodnoprawnych. W gestii Wód Polskich jest również utrzymanie pozostałego mienia Skarbu
Państwa związanego z gospodarką wodną, a także prowadzenie inwestycji w tym obszarze.
Podstawowe zadania Wód Polskich będą obejmowały przede wszystkim ochronę
przeciwpowodziową, ale również ochronę przed suszą.
Przykładowo, projekty strategii rozwoju i planów zagospodarowania przestrzennego
województw, ramowych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego związków metropolitalnych, studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego gmin, decyzji o warunkach zabudowy, czy decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego wymagają uzgodnienia z Wodami Polskimi, w zakresie
dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią. W uzgodnieniu z właściwymi wojewodami będą natomiast
sporządzane, przez Wody Polskie, projekty map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka
powodziowego. Projekty planu przeciwdziałania skutkom suszy, Wody Polskie
przygotowywać będą w uzgodnieniu z ministrami właściwymi ds. rolnictwa, rozwoju wsi,
rybołówstwa i żeglugi śródlądowej, a także z wojewodami, uwzględniając podział kraju na
obszary dorzeczy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z 9 marca 2018 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej dyrektorów
regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków [2].
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3.4.4 Analiza SWOT

Gospodarowanie wodami i gospodarka wodno-ściekowa
Mocne strony

Słabe strony

 bardzo wysokie zwodociągowanie i
skanalizowanie miasta (z sieci tych
korzysta ponad 98% mieszkańców)

 zły stan jednolitych części wód
powierzchniowych
występujących
w rejonie miasta (poza rzeką Rudna)

 nowoczesna oczyszczalnia ścieków

 główne kolektory kanalizacyjne na
terenie miasta wykonane zostały w
latach przedwojennych

 wysoka jakość wody pitnej,
 nowoczesne
ujęcie
(uzdatnianie i dostawa),

wody

pitnej

 GZWP 302- duży potencjał co do ilości
wody.

 w mieście istnieje głównie grawitacyjny
system ogólnospławny ze szczątkowym
układem rozdzielczym
 niezbyt rozbudowany system retencji
wód opadowych i roztopowych
 zrzut wód z żelaznego mostu,
 kanalizacja ogólnospławna

Szanse
 modernizacja systemu odprowadzania
wód opadowych i roztopowych
 poprawiający się stan wód
podziemnych w punktach monitoringu
JCWPd nr 69
 działania w kierunku retencjonowania
i infiltracji wód deszczowych (studnie,
drenaże, ogrody deszczowe, zielone
dachy)
 racjonalna gospodarka wodami
opadowymi i roztopowymi poprzez ich
retencjonowanie, powtórne
wykorzystywanie itp.
 budowa kanalizacji rozdzielczej,

Zagrożenia
 brak kompleksowej ochrony wód
i związane z tym ryzyko wzrostu
zanieczyszczenia ściekami wód Odry
oraz wód podziemnych
 nieosiągnięcie celów środowiskowych
wyznaczonych dla JCWP
występujących w rejonie miasta
wyznaczonych w Planie
gospodarowania wodami dorzecza
Odry w terminie do 2021 r.
 uszczelnianie trenów naturalnych i brak
sprawnego systemu retencyjnoinfiltracyjnego, może prowadzić do
podtapiania posesji oraz niedoborów
wody gruntowej
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Gospodarowanie powierzchnią ziemi

3.5.1 Struktura użytkowania gruntów
Powierzchnia Gminy wynosi 3511 ha. Poniższe tabele oraz wykresy przedstawiają
powierzchnię geodezyjną miasta według kierunków zagospodarowania oraz jej zmiany na
przestrzeni lat 2011– 2017. Jak wynika z przedstawionych danych, w strukturze użytkowania
gruntów prawie połowę powierzchni w granicach miasta zajmują grunty zabudowane
i zurbanizowane (46,4%). Prawie 1/4 powierzchni to użytki rolne, w tym ok. 74% zajmują
grunty orne. Ponadto duży areał gruntów rolnych stanowią łąki (ok. 6%), pastwiska
(ok.12,0%) oraz sady (1,3%). Lasy i grunty leśne pokrywają 6,5% powierzchni miasta. Drogi
i koleje zajmują łącznie ok. 11% powierzchni, tereny przemysłowe ok.19%, a mieszkaniowe
ok.8% powierzchni.
Rysunek 3.15 Użytkowanie powierzchni wg danych POGiK, stan na 01.01.2018 r. [56]

Grunty
zabudowane
i zurbanizowane
46,4%

Grunty leśne
6,5%
Użytki
rolne
23,8%

Tereny różne
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[dane POGiK, stan na 01.01.2018 r.]

Na przestrzeni okresu sprawozdawczego największe zmiany w użytkowaniu
powierzchni gruntów dotyczyły gruntów ornych, których areał zmalał o ok. 14 ha.
Jednocześnie odnotowano nieznaczny wzrost powierzchni terenów mieszkaniowych (4 ha),
dróg (3 ha) oraz użytków kopalnych (5 ha). W przypadku pozostałych kategorii gruntów nie
zanotowano większych zmian, poza kwestią dotyczącą klasyfikowania gruntów
zadrzewionych i zakrzewionych jako użytki rolne a nie jak dotychczas grunty leśne.
Począwszy od roku 2016 w ogólną ilość użytków rolnych wliczane są nieużytki.
Warto podkreślić, że odnotowano także wzrost łącznej powierzchni trwałych użytków
zielonych (sadów, łąk i pastwisk) oraz gruntów leśnych i użytków ekologicznych. Grunty
należące do tych kategorii stanowią cenny rezerwuar siedlisk i walorów przyrodniczych,
umożliwiający egzystencję pewnych gatunków fauny i flory w zurbanizowanym krajobrazie
Głogowa. Na przestrzeni okresu sprawozdawczego powierzchnia wymienionych gruntów
wzrosła w sumie o 8 ha, osiągając na końcu 2017 r. wartość 832 ha, co stanowi 23,7%
powierzchni w granicach miasta.
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Tabela 3.16

Powierzchnia
gminy [ha]
grunty orne

Data
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018

3511
3511
3511

634
629
620

Użytkowanie gruntów w latach 2016 – 2017 na terenie Miasta Głogów
[dane Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej]
Użytki rolne [ha]

sady

łąki

pastwiska

11
11
11

48
48
48

103
103
102

Grunty leśne [ha]
lasy
188
188
196

grunty
zadrzewione
i zakrzewione
40
35
35

87

gr. rolne
zabud.
24
24
24

grunty pod
stawami
0
0
0

zakrzew.i
zadrzew.
0
6
6

Nieużytki
[ha]

Tereny
różne
[ha]

21
21
21

165
164
159

Razem
1672
1677
1684

Grunty pod wodami [ha]
Razem

morskimi
wewnętrz.

powierzchn.
słynącymi

powierzchn.
stojącymi

Razem

Użytki
ekologiczne
[ha]

228
223
231

0
0
0

145
145
143

18
18
20

163
163
163

434
434
434

nieużytki

rowy

Razem

21
21

8
8
8

828
850
840

Grunty zabudowane i zurbanizowane [ha]
tereny komunikacyjne
tereny
mieszk.

tereny
przemysł.

262
264
266

655
655
653

inne tereny zurb. tereny
zabudow.
niezabud.
196
196
197

72
71
73

tereny rekr.
wypoczynk.

drogi

tereny
kolejowe

inne

tereny pod
drogi lub
koleje

86
85
85

294
296
297

102
102
102

5
6
6

0
2
5
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Rysunek 3.16 Użytkowanie gruntów wg kierunków zagospodarowania na terenie miasta, w latach 2016-2017
[dane Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej]
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Rysunek 3.17 Powierzchnia użytków rolnych na terenie miasta, w latach 2016-2017
[dane Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej]
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Tabela 3.17

Rok
2016
2017
2016-2017

Zmiany w użytkowaniu gruntów wg kierunków zagospodarowania na terenie miasta, w latach 2016-2017
[na podstawie danych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej]

Powierzchnia
gminy [ha]
grunty orne
0
0
0

-5
-9
-14

Użytki rolne [ha]
sady

łąki

pastwiska

0
0
0

0
0
0

0
-1
-1

Grunty leśne [ha]
lasy
0
8
8

89

grunty
zadrzewione
i zakrzewione
-5
0
-5

gr. rolne
zabud.
0
0
0

grunty pod
stawami
0
0
0

Grunty pod wodami [ha]
Razem

morskimi
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powierzchn.
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powierzchn.
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Razem

Użytki
ekologiczne
[ha]

-5
8
3

0
0
0

0
-2
-2

0
2
2

0
0
0

0
0
0

rowy

Razem

0
0
0

1
-10
-9

Nieużytki
[ha]

Tereny
różne
[ha]

0
0
0

-1
-5
-6

użytki
kopalne

Razem

2
3
5

5
7
12

Grunty zabudowane i zurbanizowane [ha]
tereny
mieszk.

tereny
przemysł.

2
2
4

0
-2
-2

inne tereny zurb. tereny
zabudow.
niezabud.
0
1
1

-1
2
1

tereny rekr.
wypoczynk.
-1
0
-1
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drogi
inne
kolejowe
2
0
1
1
0
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3
0
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Rysunek 3.18 Łączna powierzchnia gruntów leśnych, użytków ekologicznych oraz trwałych użytków
zielonych w latach 2016 – 2017, wg danych PODGiK [56]
850,00
[ha]
800,00

750,00

700,00

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

3.5.2 Zasoby i eksploatacja złóż kopalin
W rejonie Głogowa znajdują się surowce zalegające na znacznej głębokości, do
których należą rudy miedzi i pierwiastków metalicznych jej towarzyszących, sól kamienna,
anhydryt i węgiel brunatny. W strefie przypowierzchniowej, pod niewielkim nadkładem
występują surowce budowlane (piasek, żwir, glina) oraz torf. Złoża rud miedzi występują
w spągowej części cechsztynu od ok. 600 do 2000 m ppt. Najpłycej zalegają na południu,
najgłębiej po upadzie w kierunku północno - wschodnim koło Wschowy (utwory cechsztynu
nawiercono na głębokości ok. 1950 m).
Obszar aktualnie rozpoznany i udokumentowany zajmuje powierzchnię kilkuset
kilometrów kwadratowych. Złoża rud miedzi charakteryzują się zmienną miąższością i
intensywnością okruszcowania, różnią się także budową wewnętrzną, seria złożowa
obejmuje wapienie, dolomity, łupki i piaskowce. Głównymi minerałami kruszcowymi są
siarczki miedzi (chalkozyn, bornit, i chalkopiryt). Towarzyszą im minerały cynku i ołowiu sfaleryt i galena. Pierwiastkami towarzyszącymi miedzi są srebro, kobalt, nikiel, wanad,
molibden, siarka, selen i w mniejszych ilościach inne.
Rudy miedzi w rejonie Głogowa występują w złożach Bytom Odrzański, Głogów oraz
Głogów Głęboki-Przemysłowy, natomiast poza granicami miasta w złożach Sieroszowice
i Retków. Eksploatacja prowadzona w obrębie złoża Sieroszowice. Pierwiastkami
współwystępującymi w rudzie miedzi są: srebro, złoto, nikiel, wanad, molibden, ołów, kobalt,
platyna, pallad, cynk, kadm, ren i arsen. Odzyskuje się srebro, złoto, ołów i platynowce.
Pozostała część wymienionych metali w ilościach śladowych oraz inne pierwiastki metaliczne
i skalne, po procesie przeróbczym deponowano pierwotnie na składowisku Gilów, a obecnie
deponuje się na składowisku „Żelazny Most” [26].
Gipsy i anhydryty występują w nadkładzie złóż miedzi i stanowią kopalinę
towarzyszącą. Ich występowanie, jako złóż o zasobach prognostycznych stwierdzono w
złożu Sieroszowice. W złożu Głogów zostały skreślone z bilansu zasobów. Sumaryczna
miąższość surowców osiąga ok. 150 m, a głębokość zalegania związana jest z głębokością
występowania rud miedzi. Anhydryty zalegające nad złożami rud miedzi wykształcone są
w bardzo różnoraki sposób - perełkowe, grubo i drobno oczkowe, faliste, afanitowe,
gruzełkowe itd. Pod względem miąższości złoża anhydrytu są również bardzo zróżnicowane
- od kilkunastu centymetrów do ok. 64 m. Do określania zasobności złóż przyjmuje się
pokłady mające ponad 10 m miąższości. Anhydryty leżą naprzemianlegle z dolomitami,
łupkami ilastymi i gipsami.
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Miąższość pokładów soli w rejonie Głogowa szacowana jest na około 150 m. Jakość
soli jest bardzo dobra. Zgodnie z wymaganiami przemysłu solnego w pierwszym gatunku
znajduje się 65% zasobów, w drugim ok. 15%. Resztę zasobów stanowi sól drogowa i sól
odpadowa. Stwierdzono zmiany wtórne w pokładach soli wyrażające się występowaniem żył
i gniazd soli wtórnej, obecnością przerostów soli wtórnej oraz stwierdzono obecność soli
przeobrażonej geodynamicznie.
Surowce energetyczne reprezentowane są w rejonie głogowskim przez gaz ziemny,
węgiel brunatny i torf. W rejonie Głogowa występują dwa udokumentowane złoża gazu
ziemnego - "Wilków" i "Grochowice". Złoża gazu ziemnego występują w utworach
czerwonego spągowca (który w przedłużeniu, w rejonie Nowej Soli i Zielonej Góry jest
poziomem roponośnym). Węgiel brunatny występuje w czterech głównych pokładach
trzeciorzędowych: głogowski (z oligocenu), ścinawski (miocen), łużycki (miocen), Henryk
(miocen).
Sumaryczna miąższość pokładów węgla wynosi średnio 25 m. Największą ciągłością
cechują się pokłady łużycki i ścinawski. Węgiel brunatny zalega na głębokości od 280 do 330
metrów pod poziomem terenu. Wartość opałowa węgla brunatnego określana jest od 1449
do 2087 Kcal/kg. Tak więc jakość węgla odpowiada w zasadzie wymaganiom
przemysłowym, jednak głębokość zalegania i małe miąższości dyskwalifikują je z możliwości
gospodarczego wykorzystania. W południowej części Ziemi Głogowskiej występują pokłady
torfu. W związku z ich nieznaczną miąższością (2 - 3 m) wykorzystywany jest tylko lokalnie.
Surowce ceramiczne i okruchowe powstały w czwartorzędzie. Są to utwory
lodowcowe (morena czołowa i denna), wodnolodowcowe (stożki sandrowe, ozy, kemy itp)
oraz rzeczne. Złoża tych surowców (glina do wyrobu cegły, piasek, żwir) mają znaczenie
lokalne. W obrębie miasta nie są eksploatowane.
W tabeli poniżej przedstawiono charakterystykę złóż kopalin występujących
w granicach miasta, zgodnie z Bilansem zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce,
opracowanym przez PIG na koniec 2016 i 2017 r. [41],[42].
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Tabela 3.18 Zestawienie złóż kopalin w rejonie miasta Głogowa, wg PIG [41],[42]
Nazwa Złoża

Surowiec

Gaz ziemny [mln m 3]

ZagospoZasoby
Zasoby
darowani bilansowe przemysłowe Wydobycie bilansowe przemysłowe Wydobycie
e
Stan na koniec 2015 r.
Stan na koniec 2016 r.

Grochowice

E

1 147,58

113,56

49,41

1 097,79

63,64

49,79

Hel [mln m ]

Grochowice

E

2,88

-

0,12

2,75

-

0,12

Rudy miedzi [tys. Mg]

Bytom Odrzański

R

2 247,00

-

-

2 247,00

-

-

Głogów

R

Głogów Głęboki - Przemysłowy

E

289 510,00

267 697,00

Siarka [tys. Mg]

Bytom Odrzański

R

3 023,82

-

Cynk [tys. Mg]

Bytom Odrzański

R

17,40

-

Głogów Głęboki - Przemysłowy

E

249,42

-

Bytom Odrzański

R

0,45

-

-

Głogów Głęboki - Przemysłowy

E

246,90

-

Bytom Odrzański

R

5,62

-

Głogów Głęboki - Przemysłowy

E

21,35

Bytom Odrzański

R

6,20

Głogów

R

Głogów Głęboki - Przemysłowy

E

15,34

-

0,04

15,29

-

0,05

Z

-

-

-

39

-

-

M

-

-

-

-

-

-

3

Ołów [tys. Mg]
Kobalt [tys. Mg]
Rudy niklu [tys. Mg]

Piaski i żwiry [tys. Mg] Grochowice
Żukowice (w tym: I, II)
E
M
R
Z

tylko pozabilansowe

-

-

tylko pozabilansowe

tylko pozabilansowe

1 228,00 288 561,00

-

266 753,00

1 523,00

3 023,82

-

-

-

17,40

-

-

0,60

248,61

-

0,87

0,45

-

-

246,10

-

0,86

0,59

5,62

-

-

0,05

21,28

-

0,07

-

6,20

-

-

-

-

tylko pozabilansowe

złoże eksploatowane
skreślone z bilansu zasobów
złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (w kat, A+B+C1)
złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane

-
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3.5.3 Stan i zanieczyszczenie gleb
Zgodnie z art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom
w środowisku i ich naprawie [14], uchylony został art. 110 ustawy Prawo ochrony środowiska
[20], zgodnie z którym starosta zobowiązany był do prowadzenia rejestru terenów, na których
stwierdzono przekroczenia standardów jakości gleby lub ziemi. W myśl ww. ustawy,
starostowie przekazali posiadane rejestry wojewodom, którzy w następstwie przekazania
kompetencji, przekazali te dane regionalnym dyrektorom ochrony środowiska. Obecnie
RDOŚ nie ma obowiązku prowadzenia „rejestru terenów zanieczyszczonych” i ze względu
na to informacje, które posiada, nie są aktualizowane.
Ziemia Głogowska była od wieków jednym z głównych skupisk osadniczych na Śląsku, co
zawdzięcza występowaniu żyznych gleb w pasie nadodrzańskim i na przedpolu Wzgórz
Dalkowskich. Pod względem genetyczno – litologicznym wyróżnia się na tym obszarze gleby
bielicowe utworzone z piasków, gleby brunatne i murszowe, czarne ziemie, a w dolinach rzek
– torfy i mady.
Na obszarach zurbanizowanych największe ilości zanieczyszczeń przedostają się do
gleb i gruntów wraz ze ściekami, pyłami oraz stałymi i ciekłymi odpadami wytwarzanymi
przez przemysł. Zawierają one najczęściej metale ciężkie oraz sole. Wiele zakładów
przemysłowych, takich jak: huty, cementownie, elektrownie, ośrodki przemysłu chemicznego,
emituje do atmosfery szkodliwe gazy i pyły, które następnie, na skutek depozycji z powietrza
zanieczyszczają gleby.
Najbardziej zanieczyszczone gleby występują w pobliżu dróg i autostrad. Zawierają
zwiększone ilości niebezpiecznych związków ołowiu i tlenków azotu. Na skutek posypywania
powierzchni dróg solami, gleby i grunty w pobliżu szlaków komunikacyjnych są silnie
zasolone. Znaczne ilości szkodliwych zanieczyszczeń przedostają się też do gleb wraz ze
ściekami komunalnymi. Zawierają one m.in. detergenty oraz drobnoustroje chorobotwórcze.
W wyniku niewłaściwej działalności rolniczej do gleb i gruntów przedostają się
zanieczyszczenia pochodzące z użytych w nadmiarze nawozów mineralnych
i organicznych. Szczególnie niebezpieczne związki pochodzące z tej gałęzi gospodarki to
pestycydy i inne środki ochrony roślin. Bardzo szkodliwe działanie dla środowiska mają
wszelkie zanieczyszczenia nawozów sztucznych. Przykładem może tu być kadm,
występujący w nawozach fosforowych.
Szczególnie niebezpieczne jest zanieczyszczenie gleby produktami ropopochodnymi, które
może spowodować wyłączenie gleby z aktywności biologicznej na 10-15 lat. Główne źródła
punktowego i obszarowego zaolejenia gleby stanowią: górnicza eksploatacja i transport ropy,
dystrybucja produktów ropopochodnych, eksploatacja maszyn, zmotoryzowany i kolejowy
transport, mechanizacja rolnictwa i leśnictwa. Zanieczyszczenie produktami naftowymi mogą
występować wskutek awaryjnych wycieków z szybów górniczych, z uszkodzonych cystern,
kolizji drogowych z udziałem pojazdów transportujących substancje niebezpieczne.
Zakwaszenie gleb jest powszechnym procesem naturalnym potęgowanym przez czynniki
antropogeniczne. Zgodnie z Polską Normą wyróżnia się pięć przedziałów odczynu:
- bardzo kwaśny
- kwaśny
- lekko kwaśny
- obojętny
- zasadowy

< 4,5
4,6 – 5,5
5,6 – 6,5
6,6 – 7,2
> 7,3

Ocena jakości gleb użytkowanych rolniczo przeprowadzana jest w cyklach 5-letnich przez
IUNG Puławy oraz w ramach badań prowadzonych przez Okręgową Stację ChemicznoRolniczą z siedzibą we Wrocławiu. Badania i późniejsza ocena jakości gleb przeprowadzana
jest w podziale na powiaty. Ponadto Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we
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Wrocławiu publikuje corocznie wyniki badań odczynu i zasobności gleb użytkowanych
rolniczo.
Udział procentowy klas zasobności w próchnicę dla Powiatu Głogowskiego klasyfikuje 3,29
% gleb do klasy niskiej (< 1 %), 31,85 % gleb do klasy średniej (1-2 %), 42,34 % gleb do
klasy wysokiej (2-3,5 %) oraz 22,53 % gleb do klasy bardzo wysokiej (>3,5 %) [[27]].
W 2016 roku Urząd Miejski w Głogowie zlecił badanie wskaźników jakości gleby w celu
oceny jakości zanieczyszczenia chemicznego gleb na terenie gminy miejskiej Głogów.
Badania realizowane były od kwietnia do lipca 2016 roku. Do badań wytypowano substancje,
wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleby i
standardów jakości ziemi z dnia 9 września 2002 r. (Dz. U. 165, poz. 1359). W badanych
glebach stwierdzono duże zróżnicowanie zanieczyszczenia metalami ciężkimi.
Liczba próbek, w których stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych jest w każdym
przypadku większa dla zmiotek, niż dla próbek pobranych z gruntu (0-5 cm).
Skażenie gleb metalami ciężkimi
Ujemne oddziaływanie na środowisko glebowe jest szczególnie następstwem
emitowanych do środowiska przyrodniczego zanieczyszczeń pyłowych i gazowych
zawierających metale ciężkie, tlenki azotu, siarki i węgla itp. Substancje te gromadzone w
glebach w nadmiernych ilościach przyczyniają się do ich degradacji, nie pozostając bez
ujemnego wpływu na poziom planowania roślin i jakość płodów rolnych.
Pyły metalurgiczne emitowane do atmosfery przez huty miedzi stanowią znaczące
źródło zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. Główną tego przyczyną jest
duża ilość materiału, który należy wydobyć, wzbogacić i poddać procesom hutniczym;
wydobywana ruda zawiera kilka procent miedzi, a cała reszta to odpad emitowany do
środowiska, również glebowego. KGHM Polska Miedź S.A. powstał w rejonie rolniczym i w
sąsiedztwie aglomeracji miejskich. Badania prowadzone w tym rejonie od ponad 35 lat
potwierdzały i potwierdzają silną akumulację metali ciężkich w powierzchniowych poziomach
gleb i zanieczyszczenia roślin tymi pierwiastkami.
Wg art. 109 ust. 2 Prawa Ochrony Środowiska w zakresie obowiązków Starosty leży
prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi. Jednym z podstawowych problemów
powiatu głogowskiego jest skażenie gleb wokół Huty Miedzi „Głogów”. Zanieczyszczenie
gleb w tym rejonie prowadzi do ograniczenia kierunków produkcji rolnej i wymusza potrzebę
wapnowania terenów strefy ochronnej Huty. W perspektywie lat, jednym ze sposobów
remediacji metali ciężkich może być uprawa roślin przemysłowych i nasadzenia lasów.
Badania zlecone przez Starostwo Powiatowe w Głogowie [27]
W 2016 roku Starostwo Powiatowe w Głogowie zleciło wykonanie pracy badawczej pt.
„Wyznaczenie zasięgu terytorialnego zanieczyszczenia gleb na obszarach użytkowanych
rolniczo na terenie Powiatu Głogowskiego”. Dokumentacja wraz z wynikami badań została
przekazana zgodnie z umową w 2017 roku.
W trakcie opracowania dokumentacji przeprowadzono badania pH pobranych próbek gleb i
oznaczono skład granulometryczny zawartości substancji organicznej i suchej masy, ilości
siarki siarczanowej, zawartości: arsenu (As), kadmu (Cd), miedzi (Cu), ołowiu (Pb) i rtęci
(Hg), oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Oznaczenia
wykonano w Laboratoriach Zakładu Monitoringu Środowiska GIG posiadającego certyfikat
akredytacji PCA Nr 415.
Ocena pH gleb.
Porównanie wyników pH (2017) z badaniami z okresu 2012-2015 pokazuje wyraźny spadek,
sięgający 16 %, udziału gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych. Ten progres i kierunek
naprawczy należy utrzymywać, gdyż każde zaniechanie pogorszy stan tego
agroekosystemu. Z punktu widzenia potencjału agrochemicznego i strategii produkcji
roślinnej na glebach Powiatu Głogowskiego, najlepszymi areałami są wykazujące pH w
przedziałach 5,6-6,5, – 32 % badanych gleb, oraz 6,6-7,2 – 27 %.
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Ocena gleb według zawartości próchnicy.
Stan gleb Powiatu Głogowskiego użytkowanych rolniczo należy jednoznacznie określić jako
ekosystem dynamiczny, o wysokim potencjale agrobiologicznym. Zawartość próchnicy w
większości badanych gleb użytkowanych rolniczo mieści się w przedziałach 1-2 % i 2-3 %.
Ilości próchnicy wyrażają średnią i wysoką zawartość dla co najmniej 60 % wszystkich
badanych gleb, a w przypadku gleb zaliczonych do podgrupy gruntów II-2, 41 % tych gleb
mieści się w kategorii bardzo wysokiej zawartości próchnicy.
Ocena zawartości siarki siarczanowej.
Ze wszystkich zbadanych gleb, jedynie 14 próbek wykazało zawartość siarki siarczanowej
większą od 3 mg/100g. Wartości tego składnika wahały się w szerokim przedziale od 4,2 do
64,0 mg/100g, co wskazuje na II i III oraz IV (antropogeniczny) stopień zanieczyszczenia
siarką siarczanową. Gleby te stanowią jedynie 2 % ogólnej liczby badanych gleb, co
oznacza, że 98 % gleb zalicza się do stopnia I o małym zagrożeniu zanieczyszczeniem
siarką siarczanową.
Ocena zawartości miedzi, ołowiu, kadmu, arsenu i rtęci.
Przebadano 653 gleby z których 43 ponadnormatywnie zanieczyszczone stanowią 6,6 %
wszystkich badanych. Ponadnormatywne zanieczyszczenia miedzią i/lub arsenem
stwierdzono w 23 badanych glebach (3,5 %), a WWA w 21 glebach (3,2 %), przy czym w
jednym punkcie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych zawartości zarówno arsenu jak i
WWA.
W poszczególnych gminach ilości gleb w których stwierdzono przekroczenia są następujące:
Gmina Kotla - 17, Gmina Głogów - 8 oraz Gmina Żukowice - 7. Na terenie Miasta Głogowa
stwierdzono 11 gleb ponadnormatywnie zanieczyszczonych, przy czym wszystkie
wykazywały przekroczenia związkami WWA. Obecnie w badanych glebach użytkowanych
rolniczo na terenie Gmin Głogów, Kotla i Żukowice Powiatu Głogowskiego nie stwierdzono
przekroczeń dopuszczalnych zawartości kadmu (Cd), ołowiu (Pb) i rtęci (Hg).
Ocena zawartości arsenu, miedzi i ołowiu w glebach obecnie oraz w 2010 roku.
Analiza archiwalnych wyników badań gleb Powiatu Głogowskiego oraz obecnie uzyskanych
wyników badań wskazuje, że nie ma konieczności wyłączenia z użytkowania rolniczego
terenów, na których obecnie stwierdzono w glebach, przekroczenia dopuszczalnych
zawartości miedzi (Cu) i arsenu (As). Konieczne jest monitorowanie gleb ponadnormatywnie
zanieczyszczonych, szczególnie w obrębach: Wróblin Głogowski (Gmina Głogów) oraz
Ceber (Gmina Kotla). W ramach monitoringu wskazane jest zagęszczenie punktów
badawczych gleb w tych obrębach.
Ocena zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
Największe przekroczenia dopuszczalnej zawartości związków WWA, a szczególnie
benzo(a)pirenu, występuje w użytkowanych rolniczo glebach Sobczyc. Ponadto znaczące
zanieczyszczenia związkami WWA występują w glebach ogródków działkowych.
Wymienione gleby wymagają ścisłego monitorowania, a udokumentowanie takiego stanu na
dłuższym czasowo etapie prowadzonego monitoringu będzie pozwalało na podjęcie decyzji o
wyłączeniu tych gleb z rolniczego użytkowania
Ocena gleb na terenach ogródków działkowych.
Gleby w badanych ogródkach działkowych (ROD) generalnie nie budzą obaw pod względem
zanieczyszczenia metalami. Jedynie w dwóch ogródkach działkowych „Pod Żurawiem” oraz
„Konwalia” zawartości miedź (Cu) w glebach wykazują podwyższone zawartości. Miedź jest
bardzo ważnym mikroelementem dla roślin, zwierząt i ludzi, a za wyjątkiem wysokich,
ponadnormatywnych, zawartości, jej obecność w glebach nie musi zawsze być kojarzona z
negatywnym oddziaływaniem.
Jednym z celów pracy było określenie i wskazanie optymalnych decyzji
agrotechnicznych dla minimalizacji i likwidacji skutków zanieczyszczenia badanych gleb
użytkowanych rolniczo położonych na terenie Gmin Głogów, Kotla i Żukowice oraz Miasta
Głogów Powiatu Głogowskiego. Na tej podstawie w opracowaniu zostały sformułowane
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syntetyczne zestawienia propozycji i wskazania optymalnych zaleceń dla minimalizacji i
likwidacji skutków zanieczyszczenia gleb użytkowanych rolniczo oraz gleb Rodzinnych
Ogródkach Działkowych (ROD) w Powiecie Głogowskim.
Inne badania [75]
W roku 2015 pracownicy Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska - Justyna
Rybak i Maria Ratajek prowadzili badania pn. „FITOTOKSYCZNOŚĆ GLEB W OKOLICY
HUTY MIEDZI „GŁOGÓW”. Badania ekotoksykologiczne przeprowadzone w sąsiedztwie
Huty Miedzi „Głogów”, które miały na celu wykazanie w jaki sposób działalność i bliskość
huty miedzi wpływa na środowisko naturalne. Ponieważ szata roślinna jest doskonałym
odzwierciedleniem intensywności i rodzaju oddziaływań człowieka na środowisko
przyrodnicze przeprowadzono testy fitotoksykologiczne, które miały na celu ocenę ryzyka
ekotoksykologicznego wynikającego z wprowadzenia do środowiska różnego typu
zanieczyszczeń. Próbki gleby pobrano 3 września 2015 r. z powierzchniowej warstwy gleby
(poziom orno-próchniczy tzn. 0-20 cm). Do badań wybrano trzy stanowiska wokół Huty
Miedzi w oparciu o wcześniej prowadzone badania (Kaszubkiewicz i Marczyk 2010).
Stanowisko kontrolne stanowiła gleba z terenu nieskażonego o podobnej strukturze. Glebę
poddano suszeniu, a następnie przesiano przez sito celem odseparowania drobniejszych
frakcji. Do analizy chemicznej gleby pochodzącej z terenu badań, pobrano próbki w ilości
1kg ze stanowisk badawczych (z głębokości 0–20 cm). Celem badań było wykazanie
przekroczeń dopuszczalnych wartości według wytycznych IUNG do oceny stopnia
zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi (po uwzględnieniu charakterystyki gleby).
Wnioski z przeprowadzonych badań
Jedynie w przypadku próbek gleby pobranych ze stanowiska nr 3 odnotowano toksyczny
efekt mający wpływ na rozwój badanych gatunków roślin. Wiąże się to bezpośrednio z lokalizacją stanowiska (w najbliższym sąsiedztwie huty miedzi, gdzie stwierdzono mocno
podwyższone stężenia miedzi oraz nieznacznie ołowiu) a także charakterem gleby (piasek
słabo gliniasty). Próbki gleby pobrane w dalszej odległości od zakładu (stanowiska nr 1 i 2)
nie wykazywały znacznego efektu toksycznego w stosunku do badanych gatunków roślin.
Rośliną najbardziej odporną na zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi był łubin, a najbardziej podatną kukurydza, u której stwierdzono zahamowanie rozwoju korzenia na wszystkich
stanowiskach badawczych.
Stwierdzono, że kondycja gleb wokół huty ulega stopniowemu polepszeniu, co daje perspektywy możliwości wykorzystania tych terenów w przyszłości pod uprawy roślin użytkowych lub hodowlę zwierząt. Jakość gleby nie stanowi już tak znacznego zagrożenia dla
organizmów żywych jak to było dawniej.
Stan zanieczyszczenia gleb wg WIOŚ
W latach 2010-2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
prowadził badania gleb na obszarach uprzemysłowionych, narażonych na oddziaływanie
punktowych źródeł zanieczyszczeń [32]. Na obszarach wokół zakładów przemysłowych
zbadano 41 obiektów w 290 punktach pomiarowo kontrolnych. Badaniami objęto między
innymi KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów“ I i II w Głogowie. Przy tym
obiekcie stwierdzono przekroczenia stężeń metali ciężkich (miedź i ołów) oraz
benzo(a)pirenu w stosunku do wartości dopuszczalnych wymienionych w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz
standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r., Nr 165, poz. 1359). Występowanie gleb silnie
zanieczyszczonych (stopień IV) w skali IUNG stwierdzono 3 próbkach (Cu) na terenie Huty
Głogów. Próbki gleb, pobrane wokół Huty Miedzi „Głogów” charakteryzowały się odczynem
od lekko kwaśnego, poprzez zasadowy do obojętnego. Zawartość próchnicy wahała się od
1,90 % do 14,14 %.
WIOŚ prowadziło także badania w pobliżu innych terenów/obiektów na terenie
powiatu głogowskiego. Wyniki tych badań przedstawia poniższa tabela.
W latach 2016-2017 WIOŚ we Wrocławiu nie prowadził badań gleb w rejonie miasta
Głogowa.
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Tabela 3.19 Wyniki badań jakości gleb w rejonie Głogowa w latach 2010-2015 [WIOŚ]
Nazwa
obiektu/
obszar
Teren wokół KGHM
Polska Miedź S.A.
Huta Miedzi
„Głogów“ I i II w
Głogowie (teren
powiatu
głogowskiego) 2014r.
Teren wokół
składowiska
odpadów w m.
Żukowice (pow.
głogowski, gm.
Żukowice) - 2015r.
Obszar Natura
2000 – Kozioróg w
Czernej (gm.
Żukowice, pow.
głogowski) - 2012r.

Liczba
próbek

Odczyn
(pH)
1m
KCl

C-org.

Próchnica

%

%

Zawartość całkowita metali ciężkich
mg/kg

Benzo
(a)piren

Suma
WWA

Zn

Pb

Cd

Cr

Cu

Ni

As

Hg

mg/kg

mg/kg

Siarka
siarczano
-wa
mg/100 g

0,51-0,95

0,0059-0,74

n.o.

0,23-1,8

10

6,3-7,8

1,1-8,2

1,9-14,14

30-91

39-110

<0,25-0,54

8,7-48

60-240

5,3-26

4,2-15

5

6,3-6,7

0,98-2,6

1,69-4,48

38-40

32-50

<0,25-0,26

15-22

52-86

8,1-15

6,7-7,3

0,045--0,064 0,010-0,027

-

0,61-1,3

6

4,6-6,6

0,57-1,8

0,98-3,1

2,9-12,0

0,051-0,412

-

1,6-3,9

20,0-200,0 12,0-51,0

0,1-0,83

8,0-32,0 18,0-90,0 4,3-19,0

0,01-0,18
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3.5.4 Analiza SWOT

Gospodarowanie powierzchnią ziemi
Mocne strony

Słabe strony

 okresowy monitoring gleb prowadzony
na terenie miasta na zlecenie Miasta
Głogowa, Starostwa Powiatowego,
KGHM Polska Miedź S.A w zakresie
występowania
przemysłowych
zanieczyszczeń gleb

 stwierdzane
przekroczenia
norm
zanieczyszczeń gleb w zakresie metali
ciężkich, benzo(a)pirenu szczególnie w
okolicy Huty Miedzi Głogów

 bieżący
monitoring
nielegalnych
składowisk odpadów i ich sukcesywne
usuwanie
 dużo terenów zieleni,
 duża
powierzchnia
niezabetonowana,

„bio”

–

 monitoring gleb,
 na terenie
wymagania

miasta są spełnione
jakościowe
gleb

 dzikie wysypiska śmieci istniejące lub
powstające na terenie miasta
 przekroczenie WWA
ogrodów i w mieście,

na

terenie

 przekroczenie w wierzchniej warstwie
WWA i metali ciężkich, kolej, droga
S-12,
 tranzyt przez miasto i związane z nim
zanieczyszczenie
terenów
przylegających,

Szanse

Zagrożenia

 realizowana przez Urząd Miasta
edukacja ekologiczna mieszkańców
 budowa parkingów podziemnych i
wielopiętrowych,
 tworzenie miejsc pod podziemne
pojemniki do zbiórki,
 dostępność środków zewnętrznych na
likwidację niskiej emisji,
 zmiana przepisów prawa ( w tym
lokalnego)
 budowa
obwodnicy
i
mostu.

 zmiany krajobrazowe powodowane
przez eksploatację złóż kopalin oraz
urbanizację terenów podmiejskich
 utwardzanie terenów, betonowanie i
asfaltowanie,
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Zasoby przyrodnicze

3.6.1 Krajobraz
Rzeźba powierzchni okolicznych terenów jest urozmaicona, składają się na nią:
wyżynny krajobraz Wysoczyzny Leszczyńskiej, pagórkowaty obszar Wzgórz Dalkowskich
oraz rozległa dolina Odry stanowiąca fragment Pradoliny Barycko-Głogowskiej, wchodzącej
w skład obniżenia Milicko-Głogowskiego [46]. Według podziału Polski na jednostki
fizycznogeograficzne (J Kondracki, 1994), rejon Głogowa leży w na granicy czterech
makroregionów: Pojezierze Leszczyńskie (315.8), Nizina Południowo wielkopolska (318 1),
Obniżenie Milicko - Głogowskie (318.3) oraz Wal Trzebnicki (318.4). Mezoregiony tego
obszaru to: w części północnej - Pojezierze Sławskie (315.81), w części północnego
wschodu - występuje fragment Wysoczyzny Leszczyńskiej (318.11). Całą środkową
i południową część rejonu głogowskiego zajmuje Pradolina Głogowska (318.32). W części
południowo - zachodniej występuje mały fragment Wzgórz Dalkowskich (318.42).
Pod względem ukształtowania terenu w najbliższej okolicy miasta można wyróżnić
następujące formy morfologiczne:
 Równiny sandrowe zlodowacenia bałtyckiego, rozciągające się na prawym brzegu Odry;
 Pradolina Barycko – Głogowska biegnąca wzdłuż Odry pasem o szerokości od 0,5 km do
2,5 km. Koryto rzeczne jest na wysokości 67 - 79 m. npm. Terasa zalewowa położona jest
1,5 do 2.0 m. ponad średni poziom Odry;
 Wysoczyzna plejstoceńska, którą dzieli od Odry 7 - 12 metrowa krawędź biegnąca wzdłuż
lewego brzegu rzeki. Wysoczyzna ku południowi przechodzi we Wzgórza Dalkowskie,
które ciągną się szerokim na 10 – 15 km, wygiętym na południe grzbietem, a ich
wysokość dochodzi do 230 m npm.
Rysunek 3.19 Podział fizjogeograficzny wg J. Kondrackiego (2002 r.)
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3.6.2 Lasy
Lasy i grunty leśne, których obszar na terenie Głogowa wynosi 231 ha (stan na
początek 2018 r., wg danych PODGiK), stanowią 6,6% powierzchni w granicach miasta.
Lesistość wynosi obecnie, wg danych GUS na koniec 2017 r. ok. 5,3 % (w latach
poprzednich tj. 2011-2015 wynosiła natomiast 0,9 %). Rozbieżności te, które przedstawiają
poniższa tabela i wykres, wynikają prawdopodobnie z różnicy danych podawanych do GUS
(w latach 2011-2015 dane wg. GUS znaczącą różniły się z danymi PODGiK). Na przestrzeni
ostatnich kilku lat nie odnotowano większych zmian (poza latami 2016-2017).
Tabela 3.20 Powierzchnia gruntów leśnych i zalesień w podziale na formy własności
w latach 2012 - 2016 [wg danych GUS]
2011
2012
LEŚNICTWO WSZYSTKICH FORM WŁASNOŚCI
Powierzchnia gruntów leśnych [ha]
lasy ogółem
33,9
33,9
lesistość w %
0,9
0,9
grunty leśne publiczne ogółem
17,9
17,9
grunty leśne publiczne Skarbu Państwa
11,7
11,7
grunty leśne publiczne Skarbu Państwa
10,7
10,7
w zarządzie Lasów Państwowych
grunty leśne prywatne
16,0
16,0
LASY NIESTANOWIĄCE WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA
Powierzchnia gruntów leśnych [ha]
ogółem
22,20
22,20
lasy ogółem
22,20
22,20
grunty leśne gminne ogółem
6,20
6,20
grunty leśne gminne lasy ogółem
6,20
6,20

2013

2014

2015

2016

2017

33,4
0,9
17,4
11,2

32,9
0,9
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Rysunek 3.20 Zmiany powierzchni gruntów leśnych, w podziale na formy własności
w latach 2011 – 2017 [wg danych GUS]
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Lasy w Głogowie nie tworzą zwartego kompleksu i w niewielkich skupiskach
rozmieszczone są na obrzeżach miasta, głównie w pasie nadodrzańskim. Dominują lasy
liściaste. Najwięcej cech naturalnych mają łęgi z przewagą dębu szypułkowego,
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a w domieszce wiąz, jesion, lipa, klon, paklon, grab, czeremcha, osika i brzoza. Poszycie
tych lasów stanowi dereń świdwa, kruszyna, trzmielina i kalina.
Gospodarka leśna na terenach byłej strefy ochronnej Huty Miedzi „Głogów” [72]
Ze względu na brak możliwości technicznych całkowitego wyeliminowania
uciążliwości Huty Miedzi w Głogowie, jak również w celu wyłączenia spod upraw rolnych i
przeprowadzenia rekultywacji gruntów zanieczyszczonych metalami ciężkimi, utworzono
wokół Huty Miedzi „Głogów” strefę ochronną o powierzchni 2840ha (decyzja Głównego
Architekta Wojewódzkiego w Legnicy nr UAN/R/8380/100/671/86/87 z dnia 25 listopada
1987r.) Uzgodniony sposób zagospodarowania strefy polegał na wykupieniu gospodarstw i
gruntów, zatrawieniu i zalesieniu większości przejętych obszarów, a następnie prowadzeniu
na nich ukierunkowanej gospodarki rolnej i prac pielęgnacyjnych. W konsekwencji znaczne
obszary strefy ochronnej, jak również niektóre tereny poza obrębem strefy zostały
zaklasyfikowane jako lasy (w maju 2005r. Wojewoda Dolnośląski zatwierdził Uproszczony
Plan Urządzania Lasu na obszarze 911,65 ha strefy ochronnej Huty Miedzi „Głogów”).
Drzewostany Huty Miedzi „Głogów” mają charakter plantacyjnych upraw topoli oraz, w
mniejszym stopniu, innych gatunków, głównie brzozy i klonu, zakładanych na gruntach
porolnych w latach 1973-1995. Starsze drzewostany, stanowiące wyspowe fragmenty
ekosystemów leśnych, to pozostałości po istniejących tu przed wiekami lasach łęgowych. W
2001 r. decyzją Wojewody Dolnośląskiego (nr OŚ. Le.III – 6615/4/01) zmniejszono
powierzchnię strefy ochronnej wokół huty miedzi do powierzchni 2660ha, tj. o 180ha. Zmianę
granic strefy wnioskodawca (KGHM) uzasadnił istotnym ograniczeniem ujemnego
oddziaływania na środowisko huty (emisji do powietrza), a także możliwością wykorzystania,
proponowanego do wyłączenia ze strefy terenu na potrzeby miejskich inwestycji o
charakterze przemysłowym (na podstawie podpisanych porozumień huty z władzami miasta i
starostwa głogowskiego). Wyłączony ze strefy teren położony jest pomiędzy istniejącym
składowiskiem odpadów przemysłowo–komunalnych w Biechowie oraz dzielnicą
przemysłową miasta Głogowa. W 2003r. Huta Miedzi „Głogów” na prośbę władz
samorządowych Głogowa przekazała miastu 120ha gruntów wyłączonych ze strefy w 2001r.
Są one wykorzystywane na inwestycje o charakterze przemysłowym.
Z dniem 1 stycznia 2006r. w polskim ustawodawstwie przestało funkcjonować pojęcie „stref
ochronnych”. Pozostał jednak obszar dawnej strefy, stanowiący własność Huty Miedzi
„Głogów”. Zgodnie z obecnym prawem zakład musi ograniczyć swe szkodliwe oddziaływanie
do terenów, do których posiada tytuł prawny. W rejonie huty pracują w sposób ciągły
automatyczne systemy pomiarowe imisji. Średnioroczne stężenia wszystkich mierzonych
zanieczyszczeń są znacznie niższe od dopuszczalnych wartości średniorocznych ustalonych
w prawie polskim w oparciu o dyrektywy unijne.
Huta Miedzi „Głogów”, na podstawie przeprowadzonej przez Dolnośląski Zespół Parków
Krajobrazowych inwentaryzacji przyrodniczej terasy zalewowej rzeki Odry położonej w strefie
ochronnej, wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie na tym terenie użytku ekologicznego. 28
października 2005r. Wojewoda Dolnośląski wydał rozporządzenie w sprawie uznania za
użytek ekologiczny przedmiotowego terenu. Obszar objął powierzchnię 605,57 ha.
Kolejnym wskaźnikiem dbałości o środowisko naturalne jest obecność na terenie Huty Miedzi
„Głogów” pary sokołów wędrownych, które zadomowiły się na dobre na instalacjach huty w
2008r. W trosce o bezpieczeństwo sokoła wędrownego Huta Miedzi „Głogów” zainstalowała
specjalną platformę lęgową, na której lęgną się sokoły i wyprowadzają młode. Od maja
2012r. sokoły z Huty Miedzi „Głogów” można również podglądać na stronach internetowych.
Niezamieszkały, cenny przyrodniczo obszar sprzyja obecności wielu przedstawicieli rodzimej
fauny. Nad brzegami Odry i w licznych starorzeczach spotkać możemy bobra, wydrę,
rzekotkę drzewną czy bociana czarnego. Większość rzadkich gatunków roślin występuje na
terenie terasy zalewowej, zarówno w bezpośrednim sąsiedztwie koryta Odry, jak i na łąkach
zalewowych. Należy podkreślić tu w szczególności występowanie roślin naczyniowych, które
znajdują się na Czerwonej Liście gatunków zagrożonych wyginięciem w Polsce, takich jak:
groszek błotny, kotewka orzech wodny, selernica żyłkowana. Na odsłoniętych mułach na
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brzegu Odry i starorzeczy występuje namulnik brzegowy oraz cibora brunatna. Na uwagę
zasługuje również obecność gatunków charakterystycznych dla wilgotnych łąk, takich jak:
czosnek winnicowy, omieg łąkowy, wilczomlecz błotny, czosnek kątowaty, koniopłoch
łąkowy, krwawnik kichawiec i inne.
W 2015 r. KGHM Polska Miedz S.A opracował uproszczonego planu urządzenia lasu
dla lasów Huty Miedzi „Głogów” (grunty stanowiące własność KGHM Polska Miedź S.A.
Oddział Huta Miedzi „Głogów”, niestanowiące własności Skarbu Państwa) na okres od
1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2024 r. [73]. Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu
(UPUL) obejmuje grunty własności KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów”
o łącznej powierzchni 152,53 ha. Składa się on z następujących części składowych: części
inwentaryzacyjnej, części analitycznej oraz części planistyczno-prognostycznej. Części te
zebrane są w następujących tomach:
Elaborat zawierający:
- ogólny opis i charakterystykę lasów,
- zestawienia zbiorcze danych inwentaryzacyjnych (raporty w formie tabel i wykazów),
- określenie etatów cięć użytkowania głównego,
- zestawienie i opisanie zadań z zakresu użytkowania głównego (rębnego i przedrębnego),
- zestawienie i opisanie zadań z zakresu hodowli lasu, w tym gruntów przeznaczonych do
odnowienia lasu oraz pielęgnowania upraw i młodników,
- określenie kierunkowych zadań z zakresu ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej.
Program ochrony przyrody obejmujący:
- kompleksowy opis stanu przyrody w kompleksie lasów Huty Miedzi „Głogów”;
- opis zdiagnozowanych zagrożeń środowiska przyrodniczego;
- podstawowe wytyczne z zakresu ochrony przyrody i sposoby realizacji tych zadań.
Zestawienie powierzchni zaplanowanych zadań gospodarczych w uproszczonym
planie urządzenia lasu dla lasów Huty Miedzi „Głogów” przedstawia poniższa tabela a zasięg
terytorialny terenów leśnych Huty Miedzi „Głogów - poniższa mapa.
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Planowane działania gospodarcze ujęte w UPPL 2015-2024 [źródło: KGHM Polska
Miedź S.A]
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Rysunek 3.21 Mapa zasięgu terytorialnego terenów leśnych Huty Miedzi „Głogów” [źródło: KGHM Polska Miedź S.A.]
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3.6.3 Cenne obiekty i obszary przyrodnicze
Walory przyrodnicze Głogowa stanowią: szata roślinna i zwierzęca, gleby, wody
i urozmaicony krajobraz. System zieleni tworzą parki wokół Starego Miasta i kanału Sępolno,
a nad Odrą i na Ostrowie Tumskim zieleń łęgowa, a także niewielkie kompleksy lasów,
ogrody działkowe, szpalery przyuliczne oraz system zieleni izolacyjnej wokół Huty Miedzi
„Głogów", objętej ochroną jako użytek ekologiczny „Łęgi Głogowskie", ustanowiony
Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 października 2005 r. (Dz. Urz. Woj.
Doln. Nr 228 poz. 3550 z 4.11.2005 r.). Jest to obszar o powierzchni 419,83 ha w granicach
miasta, zajmujący tereny leżące w następujących obrębach:
 Obręb: m. Głogów 16 (Żukowice ) - pow. 275,52 ha,
 Obręb: m. Głogów 17 (Wróblin Gł.) - pow. 144,31 ha.
W obrębie miasta znajduje się 18 pomników przyrody, wg stanu na koniec 2017 r.
(dane GUS). W różnych częściach Głogowa występują zwierzęta i rośliny objęte ochroną
gatunkową. Są to m.in. kukułka, sierpówka, dzięcioł, puszczyk, sikorka, słowik, wilga i inne.
Rzadkie i cenniejsze gatunki roślin to: miłorząb, sosna wejmutka, czarna magnolia,
tulipanowiec, żółtnica, korkowiec, lipa, buk, cis, jodła, dęby stożkowe i inne. Tereny
nadodrzańskie stanowią biologicznie czynne kompleksy i są ostoją ptactwa wodnego.
Zauważa się też wzrost wartości nasadzeń zieleni izolacyjnej wokół huty miedzi, gdzie coraz
częściej pojawia się zwierzyna płowa.
Podstawowe kompleksy roślinności występują w następujących głównych grupach:


Roślinność dna doliny Odry, którą tworzą zarośla wierzbowe. Z mniejszych roślin
występują tutaj: rutewka wąskolistna, krwawnik, kichawiec, starzec gorycznikolistny.
Tereny często zalewane wodą porośnięte są okrężnicą bagienną, prząstką pospolitą,
osoką aloesowatą, kotewką – orzech wodny. Na pograniczu wody i suchego lądu
spotkać można: trzcinę pospolitą, rdest, szczaw nadmorski, jaskry, rukiew
ziemnowodna. Wyższe terasy doliny Odry zajmują przeważnie łąki i lasy (przeważnie
liściaste).



Roślinność Wzgórz Dalkowskich. W ich pobliżu przebiegają granice zasięgów
naturalnych drzew tj. świerku górskiego, jodły, olchy szarej. Wzgórza porastają lasy
świerkowe i bukowe, przy czym miejscami buk występuje w drzewostanach czystych. W
lasach spotkać można domieszkę dębu oraz jodły i sosny.



Na południe i południowy zachód od pasa Wzgórz Dalkowskich rozciąga się jednostajnie
płaska kraina torfowisk. Przeważają tutaj bory sosnowe z podszyciem jałowca i
żarnowca, sporadycznie występują wrzos i borówka. Wzdłuż wolno płynących rzeczek
ciągną się torfowiska wysokie porośnięte turzycą, rosiczką, tłustoszem pospolitym.
Główną masę zieleni tworzą tutaj mchy torfowce.

W różnych częściach Głogowa istnieją także parki oraz lasy, które służą mieszkańcom
jako forma spędzania wolnego czasu oraz relaksu i odpoczynku. Są to w szczególności:
 Park Słowiański. Dobrze zagospodarowany. Usytuowany w pobliżu głównego ciągu
handlowego Alei Wolności, jest miejscem podstawowego wypoczynku mieszkańców
miasta. Jego atrakcje to czynna w okresie letnim fontanna i pomnik poświęcony żołnierzom
koalicji antyhitlerowskiej poległym na frontach II wojny światowej. Występuję tutaj
starodrzew w postaci dębów bezszypułkowych i dębów stożkowych. Ponadto w parku
rośnie wiele innych gatunków drzew i krzewów - lipy, klony, modrzewie, tulipanowiec,
wszędobylskie topole i robinie akacjowe, tulipanowiec, katalpa, cis, daglezja, brzoza, głogi,
sosna, wierzba, magnolia i klon jesionolistny. Z krzewów występują tutaj jałowiec, rokitnik,
dereń, oraz żywopłoty z ligustru. Zwierzęta są reprezentowane głównie przez ptaki grzywacz, sierpówka dzięcioł zielony, sroka, wilga, szpak, sikora bogatka, sikora modra,
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kowalik, pełzacz ogrodowy, kos, piegża, pierwiosnek, zięba, mazurek, wróbel domowy.
W parku panują sprzyjające warunki siedliskowe i pokarmowe dla ptaków. Poza ptakami
występują tu liczne gatunki owadów i drobnych ssaków. Nie stwierdzono występowania
płazów i gadów.
 Park leśny przy ulicy Daszyńskiego. Jest silnie porośnięty drzewami różnych gatunków kasztanowce, platan, klony, robinia akacjowa, buki, dęby, miłorząb, jesion. Duże
zagęszczenie drzew powoduje, że do podłoża dociera zbyt mało światła - nie chce rosnąć
trawa i większość gatunków krzewów. Spotyka się tutaj takie gatunki zwierząt, jak
grzywacz, sierpówka, dzięcioł zielony, sroka, wilga, szpak, sikora bogatka i sikora modra,
pełzacz ogrodowy, kos, piegża, pierwiosnek, zięba, mazurek, wróbel domowy, puszczyk,
dzięcioł duży, gawron, kawka, sikorka uboga, kowalik, słowik rdzawy, świstunka, piecuszek,
dzwoniec i kulczyk. Poza tym występują tutaj drobne ssaki (choć widywano także lisa) oraz
liczne owady. Park pełni funkcje rekreacyjna oraz sportu niekwalifikowanego. Główna
alejka odbywa się dość znaczny ruch tranzytowy. W rejonie Pomnika Eberta zlokalizowano
niewielki kwietnik.
 Park leśny wzdłuż ulicy Rudnowskiej jest porośnięty drzewami różnych gatunków –
pojedyncze egzemplarze platana, kasztanowce, olchy, wierzby, robinie akacjowe, klony,
jesiony. W poszyciu nie występuje trawa, rośnie niewielka ilość krzewów oraz niewielkie
samosiewy różnych gatunków drzew. W parku występuje dość duża populacja ptaków
różnych gatunków: grzywacz, sierpówka, dzięcioł zielony, sroka, wilga, szpak, sikora
bogatka, sikora modra, kowalik, kos, piegża, pierwiosnek, zięba, mazurek, dzięcioł duży,
słowik rdzawy, piecuszek, kulczyk, raniuszek, pleszka, rudzik, dzięcioł czarny, kawka,
strzyżyk, pełzacz leśny, drozd śpiewak, zaganiacz, pokrzewka ogrodowa, pokrzewka
czarnolbista, świstunka, muchołówka szara, trznadel. Występują tu drobne ssaki (kret, jeż),
a także płazy (niektóre gatunki żab i traszki). Do wód strumyka Sępolno w jego ujściowym
odcinku wpływają drobne ryby - kiełbie, narybek płoci i uklei, cierniki. Znaczna ilość
gatunków ptaków związana jest z pewnością z sąsiedztwem lasu i zatoki Neptun po drugiej
stronie toru wrocławskiego. Park jest rzadko uczęszczany przez mieszkańców i został
wyposażany w siedziska z przeciętych wzdłuż pni drzew. Zabezpieczono barierkami fosę.
W parku są trzy mostki nad strumykiem.
 Park na terenie osiedla Paulinów jest parkiem z cennymi gatunkami drzew - miłorząb,
magnolia o trzech pniach, platan, sosna, świerk, lipy. Zwierzęta są reprezentowane głównie
przez ptaki - grzywacz, sierpówka, sroka, wilga, szpak, sikora bogatka, kowalik, zięba,
mazurek, dzięcioł duży, rudzik, gawron, sikora modra, cierniówka, pokrzewka czarnołbista,
pierwiosnek, szczygieł, makolągwa, trznadel. Park nie jest uczęszczany przez
mieszkańców Głogowa.
 Park Południowy założony jest na terenie byłego cmentarza. Zwierzęta są
reprezentowane głównie przez ptaki: grzywacz, sierpówka, dzięcioł zielony, sroka, wilga,
szpak, sikora bogatka, kowalik, pełzacz ogrodowy, kos, piegża, zięba, mazurek, wróbel
domowy, dzięcioł duży, słowik rdzawy, piecuszek, rudzik, pokrzewka ogrodowa,
grubodziób, wrona siwa i strzyżyk. Z drzew występują dęby, daglezja, klon, lipa, brzoza,
buki, głogi. Właściwie nie występują krzewy. W parku zlokalizowano ścieżkę dydaktyczna,
dotycząca rozpoznawania drzew.
 Park na Rondzie Konstytucji 3 Maja znajduje się w rejonie o nasilonym ruchu
samochodowym. Nie jest zbyt atrakcyjnym miejscem dla zwierząt. Zaobserwowano tu:
grzywacza, sierpówkę, srokę, szpaka, pełzacza ogrodowego, kosa, mazurka, dzięcioła
dużego i wronę siwą. Poza tym występują drobne ssaki i duża ilość owadów. Rośnie tu lipa,
klon, jesion, robinia akacjowa, wierzba. W poszyciu prawie nie występują krzewy. Teren
jest zamknięty dla przechodniów. Park nie pełni też żadnych dodatkowych funkcji.
 Park przy ulicy Budowlanych (cześć zagospodarowana) zlokalizowany jest między
dwoma dużymi osiedlami mieszkaniowymi, stąd dość znaczny ruch pieszy. Drzewa
rosnące w parku to: dąb, robinia akacjowa, topola, lipy, olcha, wierzba, świdośliwa, platan,
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klony jesionolistne. Brakuje krzewów. Przez park przepływa strumyk, w części
zagospodarowanej brzeg i dno wyłożono betonowymi płytami, utworzono kilka kaskad
napowietrzających wodę, a także system rur napełniający woda ze strumyka 2 stawy. Nad
strumykiem wybudowano 5 mostków, które są w dość dobrym stanie technicznym. Jeden
mostek - o charakterze ozdobnym zlokalizowano nad stawem w południowej części parku.
 Park przy ulicy Budowlanych (tzw. „strefa ciszy") stanowi przedłużenie
zagospodarowanej części parku przy ulicy Budowlanych (na odcinku od ścieżki w kierunku
osiedla Słonecznego do ulicy Różanej). Zwierzęta, jakie tu występują to: grzywacz,
sierpówka, dzięcioł zielony, sroka, wilga, szpak, sikora bogatka, sikora modra, kowalik,
pełzacz ogrodowy, kos, piegża, pierwiosnek, zięba, mazurek, wróbel domowy, dzięcioł
duży, słowik rdzawy, piecuszek, kulczyk, raniuszek, pleszka, rudzik, pokrzewka ogrodowa,
grubodziób, dzwoniec, strzyżyk. Występują tu niektóre gatunki żab, fraszki i dużo gatunków
owadów. Widziano nawet żółwia błotnego. Cześć centralna parku jest okresowo podtapiana
i rozwinęły się rośliny typowo błotne. Z występujących tu gatunków drzew wymienić można
dęba, buka, platana, klony, jesiony, olchy. W poszyciu dominuje bez czarny. Wewnątrz
parku znajdują się pozostałości po utwardzonym zbiorniku wodnym i studnia.
 Fosa miejska porośnięta jest licznymi cennymi przyrodniczo gatunkami drzew: grusza
dzika, topola włoska, kasztanowiec zwyczajny, żółtnica pomarańczowa, sosna wejmutka,
głóg jednoszyjkowy, klęk kanadyjski, śliwa wiśniowa czerwonolistna, klon jawor, korkowiec
amurski, wierzba biała, robinia akacjowa, cis pospolity, jesion wyniosły, żywotnik zachodni,
tulipanowiec amerykański, klon pospolity, dąb szypułkowy, sosna czarna, jodła
jednobarwna, modrzew europejski, modrzew japoński, świerk kłujący, brzoza
brodawkowata, iglicznia trójcierniowa. W fosie występuje mało krzewów, cennym
gatunkiem porastającym mury jest bluszcz pospolity.
 Park obok Głogosi położony jest centralnie w Głogowie. Południowa część parku (od
strony ulicy Sikorskiego) porośnięta jest drzewami - lipy, robinie akacjowe, kasztanowce,
topole, klon jesionolistny, jesion. Strona północna (od strony Placu Tysiąclecia) porośnięta
jest skupinami krzewów (forsycja, jaśminowiec, tamaryszek, dereń, oliwnik). Ze zwierząt
przeważają ptaki - grzywacze, sierpówki - które są dokarmiane, gawrony, wróble i mazurki.
 Park przy Placu Jana z Głogowa położony jest nieco na uboczu ważniejszych szlaków
komunikacyjnych i tras przechodniów. W parku rosną cenne gatunki drzew – przede
wszystkim dęby, modrzewie, sosna. Północna cześć parku obsadzona jest młodszymi
drzewami. Na środku Placu Jana z Głogowa znajduje się duży, nieczynny zbiornik wodny
i obelisk powrotu do macierzy.
 Lapidarium i teren przyległy stanowi szczególny teren zielony - podkreśla obrys synagogi
zniszczonej jeszcze przed wojną Teren jest zagospodarowany. Rosną tutaj jarzęby,
jałowce, żywopłoty z ligustra, rokitnik, klon jesionolistny, oliwnik, bez i kasztanowce.
 Park przy ulicy Spadzistej położony jest z dala od ważniejszych ulic i większych osiedli
mieszkaniowych. W parku występują drzewa - brzoza, świerk, graby (które są
pozostałością po niepielęgnowanym żywopłocie grabowym), sosna modrzew, lipa, jarząb,
głóg, klon. W parku nie rosną krzewy.
 Park Zamkowy położony jest z dala, od głównych ciągów pieszych i drogowych.
Wykorzystywany jest głównie przez mieszkańców okolicznych osiedli mieszkaniowych.
W parku rosną: topola włoska, dąb, kasztanowiec, klony, wierzba, świdośliwa, brzoza,
robinia akacjowa, lipa, oliwnik, żywopłoty ze śnieguliczki, skupiny krzewów (berberys,
dereń, jaśminowiec).
Tereny nadodrzańskie rozciągają się w dolinie Odry. Rosną tu fragmenty lasu (na przykład
pomiędzy zatoka Neptun a Odra), które porastają zabytkowe umocnienia (w rejonie PWiK),
fragmenty lasu łęgowego (w północnej części miasta, nad „Stara Odra"). Tereny te
charakteryzują się dużymi walorami przyrodniczymi - wzdłuż koryta rzeki odbywają się
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sezonowe wędrówki ptaków, dolina Odry jest tez siedliskiem dla wielu gatunków zwierząt i
roślin. Tereny nadodrzańskie maja także duże walory rekreacyjno - turystyczne.
Ogrody działkowe stanowią również ważną część głogowskiej zieleni. Zlokalizowane są
zarówno w centrum miasta jak i na obrzeżach. W granicach miasta występują ogrody będące
własnością Polskiego Związku Działkowców (większość ogrodów działkowych), jak i terenów
dzierżawionych przez Gminę (na przykład przy ulicy Dobrej i Topolowej).
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Rysunek 3.22 Mapa terenów chronionych na terenie miasta Głogowa [źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl]

Łęgi Głogowskie
(użytek ekologiczny)
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3.6.4 Obszary Natura 2000
W bezpośrednim sąsiedztwie wschodnich granic miasta Głogowa występuje jeden
zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej Specjalny obszar ochrony siedlisk (PLH) oraz
jeden Obszar specjalnej ochrony ptaków (PLB), ustanowiony Rozporządzeniem MŚ.
Charakterystykę tych obszarów (według Standardowego Formularza Danych)
przedstawiono poniżej.
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Łęgi Odrzańskie PLH020018 [[61]]
Powierzchnia: 20223,04 ha.

 Charakterystyka obszaru
Obszar stanowi fragment doliny Odry o długości 101 km, od Brzegu Dolnego do Głogowa
(od km 290 do km 385 szlaku żeglugowego rzeki Odry), w granicach dawnej terasy
zalewowej rzeki, wraz z ujściowym odcinkiem doliny Baryczy. Obszar obejmuje siedliska
nadrzeczne zachowane w międzywalu oraz najlepiej wykształcone lasy, łąki i torfowiska
niskie poza jego obrębem. Duża część terenu jest regularnie zalewana. Obszar porośnięty
jest lasami, głównie łęgami jesionowymi i wiązowymi, rozwijającymi się na glebach
aluwialnych. Przeważają dobrze zachowane płaty siedlisk, częste są starodrzewia ponad
100-letnie, z licznymi drzewami pomnikowymi. Lasy są intensywnie eksploatowane. Liczne,
pozostałe po dawnym korycie Odry starorzecza, są w różnych fazach zarastania. Można tu
obserwować kolejne stadia sukcesyjne zbiorowisk związanych z dynamicznym układem
doliny rzecznej, w tym także zbiorowisk szuwarowych, związanych ze starorzeczami. W
dolinie znajdują się też duże kompleksy wilgotnych łąk. Najbardziej na południe wysunięta
część obszaru tworzą tzw. Zielone Łąki koło Miękini. Jest to rozległy kompleks wilgotnych i
świeżych łąk, częściowo użytkowanych kośnie, oraz olsów i łęgów olchowych.

 Jakość i znaczenie
Ostoja ptasia o randze europejskiej (IBA PLB089). Występuje tu co najmniej 25 gatunków
ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, w tym 7 gatunków osiągających
liczebność kwalifikującą ostoję (tzw. gatunki kwalifikujące: bielik, dzięcioł średni, dzięcioł
zielonosiwy, kania czarna, kania ruda, łabędź krzykliwy, muchołówka białoszyja) oraz 18
pozostałych gatunków (bocian biały, bocian czarny, bąk, bączek, błotniak łąkowy, błotniak
stawowy, dzięcioł czarny, gąsiorek, kropiatka, jarzębatka, lelek, lerka, muchołówka mała,
ortolan, trzmielojad, zielonka, zimorodek, żuraw). Łącznie w granicach ostoi gnieździ się
ponad 100 gatunków ptaków.
Obszar odznacza się dużym bogactwem rzadkich i zagrożonych siedlisk przyrodniczych,
charakterystycznych dla dużej rzeki nizinnej (11 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy
Rady 92/43/EWG, w tym oba typy bardzo dobrze zachowanych lasów łęgowych,
zajmujących tu znaczną powierzchnię). Cennym elementem przyrody obszaru są łąki z
takimi interesującymi gatunkami jak: goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe,
kosaciec syberyjski Iris sibirica czy czosnek kątowaty Allium angulosum.
Na terenie ostoi stwierdzono obecność 22 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy
Rady 92/43/EWG; ważne jest przede wszystkim występowanie kilku rzadkich gatunków
bezkręgowców (motyli, chrząszczy i ważek) oraz rzadkich gatunków ryb (m.in. kiełbia
białopłetwego i bolenia). Na uwagę zasługuje cenne zimowisko nietoperzy w podziemiach
dawnego klasztoru w Lubiążu - jedno z największych stanowisk mopka na terenie
południowo-zachodniej Polski. Bardzo bogata jest flora ostoi z licznymi gatunkami prawnie
chronionymi oraz gatunkami rzadkimi i zagrożonymi, tak w skali całej Polski, jak i lokalnie
(m.in. liczne są storczykowate. W rezerwacie Odrzysko występuje obfita populacja salwinii
pływającej Salvinia natans i kotewki orzecha wodnego Trapa natans.
Teren Zielonych Łąk, znajdujących się na południe od głównego kompleksu Łęgów, zajęty
jest w 30% przez siedliska przyrodnicze ujęte w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG,
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ze szczególnie dobrze wykształconymi lasami łęgowymi (Fraxino-Alnetum) oraz dużym
obszarem olsów, częściowo chronionych w rezerwacie "Zabór" na powierzchni ponad 35 ha.
Część z nich odznacza się wysokim stopniem naturalności oraz wysoką bioróżnorodnością.
Stwierdzono tu ponadto występowanie lasów grądowych oraz łąk świeżych i
zmiennowilgotnych.
Obszar spełnia rolę bardzo ważnego korytarza ekologicznego (m.in. w ramach krajowej sieci
ekologicznej ECONET-Polska (Liro 1998): południowa część obszaru stanowi
międzynarodowy obszar węzłowy "17M - Dolina środkowej Odry", a północna międzynarodowy korytarz ekologiczny "18m - Głogowski Odry").

 Zagrożenia
Zagrożeniem dla obszaru są planowane inwestycje hydrotechniczne. Inne zagrożenia
związane są z osuszaniem terenu i okolic, zanieczyszczeniem wód, intensywną gospodarką
rybacką (wprowadzanie obcych gatunków ryb), prywatyzacją lasów i terenów nieleśnych,
mogącą prowadzić do intensyfikacji gospodarki. Uwaga: Dolina podlega działaniom z
zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Istniejące obiekty i urządzenia związane z ochroną
przeciwpowodziową wymagają utrzymywania ich w należytym stanie technicznym. Prace z
zakresu ochrony przeciwpowodziowej dotyczą różnych fragmentów doliny rzecznej. Przy ich
wykonywaniu powinna zostać zachowana dbałość o utrzymanie dobrego stanu
ekologicznego doliny i nie pogorszenie stanu zachowania siedlisk przyrodniczych i
gatunków, których ochrona jest celem utworzenia obszaru Natura 2000.
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków ŁĘGI ODRZAŃSKIE PLB020008 [[61]]
Powierzchnia: 17999,42 ha.

 Charakterystyka obszaru
Obszar stanowi fragment doliny Odry o długości 101 km, od Brzegu Dolnego do Głogowa, w
przybliżeniu od km 290 do km 385, w granicach dawnej terasy zalewowej rzeki. Obejmuje
też ujście Baryczy. Granica obszaru poprowadzona jest zgodnie z zasięgiem aktualnego
terenu zalewowego wraz z planowanymi polderami.
Obejmuje siedliska nadrzeczne zachowane w międzywalu oraz najlepiej wykształcone lasy,
łąki i torfowiska niskie poza jego obrębem. Duża część terenu jest regularnie zalewana.
Obszar porośnięty jest lasami, głównie łęgami jesionowymi i wiązowymi, rozwijającymi się na
glebach aluwialnych. Przeważają dobrze zachowane płaty siedlisk, częste są starodrzewia
ponad 100-letnie, z licznymi drzewami pomnikowymi. Lasy są intensywnie eksploatowane.
Liczne, pozostałe po dawnym korycie Odry starorzecza, są w różnych fazach zarastania.
Można tu obserwować kolejne stadia sukcesyjne zbiorowisk związanych z dynamicznym
układem doliny rzecznej, w tym także zbiorowisk szuwarowych, związanych ze
starorzeczami. W dolinie znajdują się też duże kompleksy wilgotnych łąk. Najbardziej na
południe wysuniętą część obszaru tworzą tzw. Zielone Łąki koło Miękini. Jest to rozległy
kompleks wilgotnych i świeżych łąk, częściowo użytkowanych kośnie, oraz olsów i łęgów
olchowych.

 Jakość i znaczenie
Ostoja ptasia o randze europejskiej E 53.
Występuje co najmniej 35 lęgowych gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady
79/409/EWG, 11 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).
Gnieździ się ok. 100 gatunków ptaków.
W okresie lęgowym obszar zasiedla kania czarna (PCK) - około 4% populacji krajowej (C6),
muchołówka białoszyja - 2,5%-4% populacji krajowej (C6), dzięcioł średni - około 3%
populacji krajowej (C6), kania ruda (PCK) - 1,5%-2% populacji krajowej (C6), dzięcioł
zielonosiwy - 1%-2% populacji krajowej, czapla siwa - 1,8%
populacji krajowej (C3), świerszczak - ponad 1% populacji krajowej (C3) oraz trzmielojad i
srokosz - około1% populacji krajowej (C6, C3); stosunkowo licznie (C7) występuje żuraw.
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Obszar odznacza się dużym bogactwem siedlisk rzadkich i zagrożonych,
charakterystycznych dla dużej rzeki nizinnej (11 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy
Rady 92/43/EWG, w tym oba typy bardzo dobrze zachowanych lasów łęgowych,
zajmujących tu znaczną powierzchnię). Cennym elementem przyrody obszaru są łąki z
takimi interesującymi gatunkami jak: goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe,
kosaciec syberyjski Iris sibirica czy czosnek kątowaty Allium angulosum. Na terenie ostoi
stwierdzono obecność 13 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG; ważne jest
przede wszystkim występowanie kiełbia białopłetwego i bolenia oraz kilku rzadkich gatunków
motyli. Na szczególną uwagę zasługuje cenne zimowisko nietoperzy w podziemiach
dawnego klasztoru w Lubiążu. Jest to jedno z największych stanowisk mopka na terenie
południowo-zachodniej Polski. Bardzo bogata jest flora ostoi z licznymi gatunkami prawnie
chronionymi oraz gatunkami rzadkimi i zagrożonymi, tak w skali całej Polski, jak i lokalnie.
Między innymi liczne są storczykowate.
W rezerwacie Odrzysko występuje obfita populacja salwinii pływającej Salvinia natans i
kotewki orzecha wodnego Trapa natans.
Obszar Zielonych Łąk, znajdujących się na południe od głównego kompleksu Łęgów, zajęty
jest w 30% przez siedliska ujęte w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, ze szczególnie
dobrze wykształconymi lasami
łęgowymi (Fraxino-Alnetum) oraz dużym obszarem olsów, częściowo chronionych w
rezerwacie "Zabór" na powierzchni 35 ha. Część z nich odznacza się wysokim stopniem
naturalności oraz wysoką bioróżnorodnością.
Stwierdzono tu ponadto występowanie lasów grądowych oraz łąk świeżych i
zmiennowilgotnych.
Dodatkowo obszar spełnia rolę bardzo ważnego korytarza ekologicznego.
Rysunek 3.23 Mapa korytarzy ekologicznych w rejonie Głogowa [źródło: http://mapa.korytarze.pl]
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3.6.5 Analiza SWOT

Zasoby przyrodnicze
Słabe strony

Mocne strony
 duża różnorodność gatunkowa roślin
i zwierząt
 duża ilość parków zlokalizowanych na
terenie miasta
 na terenie miasta znajduje się użytek
ekologiczny ‘Łęgi Głogowskie” (pow. ok.
420 ha)
 w obrębie miasta
pomników przyrody

znajduje

się

18

 lokalizacja 2 obszarów Natura 2000 w
pobliżu miasta (SOO i OSO Łęgi
Odrzańskie)

 antropogeniczne
przekształcenie
naturalnych siedlisk znajdujących się na
terenie miasta
 zanikanie
siedlisk
przyrodniczych
chronionych i cenniejszych typów
biocenoz, w szczególności łąkowych
oraz wodnych
 niska lesistość (6,6%) w porównaniu do
krajowej średniej dla miast
 zagrożenia- ocieplenie klimatyczne i ich
wpływ na naturalne siedliska roślin oraz
warunki życia zwierząt,

 duża ilość terenów zielonych, łęgi
głogowskie i nadodrzańskie, pomniki
przyrody, Natura 2000 ( 2 obszary).

Szanse

Zagrożenia

 realizacja przez KGHM Polska Miedź
S.A
działań
określonych
w
uproszczonym planie urządzania lasu
dla Huty Miedzi Głogów

 niewystarczające nakłady finansowe na
realizację zadań z zakresu rewitalizacji
oraz powiększania terenów zieleni

 objęcie ochroną kolejnych okazów drzew
o rozmiarach pomnikowych,
 rewitalizacja terenów zielonych oraz
zagospodarowanie ich na obszary
rekreacyjno -wypoczynkowe,
 szanse – obsadzenia zielenią dróg i ulic,


budowa obwodnicy i mostu.

 zanikanie rolnictwa i ekstensywnych form
zagospodarowania łąk i gruntów ornych,
co
skutkuje
zanikiem
rzadkich
i chronionych gatunków roślin oraz
zmniejszającą się bioróżnorodnością
 pogarszające się warunki rozwoju zieleni
miejskiej, szczególnie przy-ulicznej i
osiedlowej
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Gospodarowanie odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

System gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Głogów
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zaczął obowiązywać od 1 lipca
2013r. zwany potocznie „rewolucją śmieciową” stworzył podwaliny nowych zasad
gospodarowania odpadami. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach
dała gminom na terenie całego kraju prawo decydowania o kształcie gospodarki odpadami
na ich terenie. Z mocy ustawy gminy zostały zawiązane do odbioru odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych, ustawa pozostawiła organom prawodawczym gmin, prawo
wyboru co do przejęcia obowiązków odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych.
Przyjmując szereg uchwał regulujących materię związaną z gospodarką odpadami
komunalnymi Radni Gminy Miejskiej Głogów postanowili włączyć do systemu nieruchomości
niezamieszkałe takie jak:
- garaże wolnostojące,
- Rodzinne Ogrody Działkowe,
- nieruchomości mieszane ( tj. w części stanowiące nieruchomości zamieszkałe i w części
stanowiące nieruchomości niezamieszkałe- lokale usługowe)3
Uregulowano również kwestię opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Rada Miejska w Głogowie we wrześniu 2016 roku, podjęła nowe regulacje prawne dotyczące
zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Głogów i
przyjęciem do systemu kolejnych nieruchomości niezamieszkałych. Od stycznia 2017 roku
na mocy uchwały XXVI/228/16 z dnia 27 września 2016 roku systemem zostały objęte
nieruchomości przeznaczone na cele usług publicznych - placówki oświatowe.
Uchwałą XXXV/357/17 z dnia 23 maja 2017 roku od 1 lipca zmieniły się stawki opłat z tytułu
gospodarki odpadami komunalnymi. Opłata za odbiór odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych, w zależności od wybranego systemu gospodarki odpadami
kształtuje się w następujący sposób:
• system selektywny
gospodarstwo domowe jednoosobowe - 11 zł. / miesięcznie od gospodarstwa
domowego,
gospodarstwo domowe dwuosobowe - 21,50 zł. / miesięcznie od gospodarstwa
domowego,
gospodarstwo domowe trzyosobowe - 31 zł. / miesięcznie od gospodarstwa domowego,
gospodarstwo domowe czteroosobowe - 40 zł. / miesięcznie od gospodarstwa
domowego,
gospodarstwo domowe pięcioosobowe - 49 zł. / miesięcznie od gospodarstwa
domowego,
gospodarstwo domowe sześcioosobowe - 57,50 zł. / miesięcznie od gospodarstwa
domowego,
gospodarstwo domowe siedmioosobowe i większe - 60 zł./ miesięcznie od gospodarstwa
domowego,
•
system nieselektywny
gospodarstwo domowe jednoosobowe - 16 zł. / miesięcznie od gospodarstwa
domowego,
gospodarstwo domowe dwuosobowe - 32 zł. / miesięcznie od gospodarstwa domowego,
gospodarstwo domowe trzyosobowe - 48 zł. / miesięcznie od gospodarstwa domowego,
gospodarstwo domowe czteroosobowe - 64 zł. / miesięcznie od gospodarstwa
domowego,
gospodarstwo domowe pięcioosobowe - 80 zł./ miesięcznie od gospodarstwa
domowego,
gospodarstwo domowe sześcioosobowe - 96 zł./ miesięcznie od gospodarstwa
domowego,
- gospodarstwo domowe siedmioosobowe i większe - 112 zł./miesięcznie od gospodarstwa
domowego.
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W świetle nowych zmian gminy zobowiązane były do zorganizowania przetargu na odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych w nieruchomościach objętych
systemem. Celem zorganizowanego postępowania przetargowego było wybranie
najkorzystniejszej oferty złożonej przez poszczególnych wykonawców. W wyniku tych
działań Gmina Miejska Głogów podpisała umowę z Głogowskim Przedsiębiorstwem
Komunalnym SUEZ Sp. z o.o. , która obowiązuje od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r.
Zorganizowany system odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy, opiera się na
odbiorze odpadów selektywnych jak i zmieszanych bezpośrednio z nieruchomości jak i
przyjmowania odpadów selektywnie zgromadzonych w ramach ponoszonej miesięcznej
opłaty w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w skrócie PSZOK. Na terenie
Gminy Miejskiej Głogów funkcjonują dwa PSZOK –i usytuowane przy, ul. Transportowej 6 (
przy starej zajezdni MPK) i Przemysłowej 7a (obok siedziby GPK SUEZ Głogów). Punkty te
czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 – 18.00 w soboty od 8.00-14.00.
Ze względu na zróżnicowaną strukturę zabudowy tkanki miejskiej opierającej się w głównej
mierze na zabudowie wielolokalowej, z nielicznym udziałem nieruchomości w zabudowie
jednorodzinnej i zagrodowej, wypracowano dwa główne modele odbioru zgromadzonych na
terenie nieruchomości odpadów:
 Model zabudowy wielolokalowej: opierający się na selektywnym gromadzeniu
odpadów „u źródła” w tzw. systemie pojemników typu dzwon, siatkowe. Wspomagany
odbiorem odpadów zmieszanych w zależności od liczby kondygnacji w danej
zabudowie, z częstotliwością dwa albo trzy razy w tygodniu.
 Model zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej: opierający się na selektywnym
gromadzeniu odpadów „u źródła” w tzw. systemie workowym z podziałem na pięć
podstawowych frakcji odpadów( bioodpady, makulatura i odpady wielomateriałowe,
plastik, szkło białe, szkło kolorowe), odbieranym co dwa tygodnie bezpośrednio z
nieruchomości. Wspomagany odbiorem odpadów zmieszanych z częstotliwością raz
w tygodniu.
Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zobowiązane są do
przyjmowania następujących rodzajów odpadów : makulatura i opakowania
wielomateriałowe, plastik, szkło białe, szkło kolorowe, bioodpady odpady zielone z
przydomowych ogródków, metal, odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i odpady
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory,
zużyte opony, odpady problemowe. Dodatkowo system wspomagany jest poprzez:
- zbiórkę przeterminowanych leków w 22 aptekach zlokalizowanych w granicach
administracyjnych miasta Głogowa,
- odbiór dwa razy do roku bezpośrednio z nieruchomości w formie wystawki odpadów
wielkogabarytowych.
Gmina Miejska Głogów prowadzi stały monitor składu odpadów komunalnych, obieranych
bezpośrednio z nieruchomości. Dodatkowo cyklicznie zlecane są badania składu
morfologicznego odpadów komunalnych, które pozwalają na realną ocenę sytuacji
dotyczącej stanu gospodarki odpadami komunalnymi, oraz pozwalają na podejmowanie
bardziej celowych działań, dostosowanych do konkretnych typów zabudowy znajdujących się
na terenie gminy.
Ilość nieruchomości objętych systemem zbiórki
Zgodnie z deklaracjami złożonymi przez poszczególnych właścicieli nieruchomości, na dzień
31 grudnia 2016r. systemem objętych zostało 6453 nieruchomości co stanowi wzrost w
stosunku do roku 2015 o 506 nieruchomości. W roku 2017 (dane na 31.12) nieruchomości
tych było 6516 (o 63 więcej niż w roku 2016).
Stan gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Głogów w oparciu o
przewidziane do osiągnięcia poziomy
Obowiązki gmin w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wynikają z regulacji
zawartej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008
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roku w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre inne dyrektywy. Określa ona wśród
priorytetowych sposobów zagospodarowania odpadów przygotowywanie do ich ponownego
użycia, recykling oraz inne metody odzysku, do czego punktem wyjścia jest selektywne ich
zebranie. Częściowe, w niewielkim zakresie wdrożenie dyrektywy nastąpiło poprzez ustawę
z 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw - zwane „rewolucją śmieciową" .
Znowelizowana ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
przewiduje, wśród obowiązkowych zadań własnych gminy osiągnięcie określonych
poziomów odzysku i ograniczenia przekazywania do składowania niektórych frakcji odpadów
komunalnych.
Gminy zgodnie z art. 3b ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach są
obowiązane osiągnąć do 31 grudnia 2020 r.:
• poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50%
wagowo;
• poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
w wysokości co
najmniej 70% wagowo.
Natomiast zgodnie z art. 3c ust.l w/w ustawy gminy są
obowiązane ograniczyć masę
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w
terminie do 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
Poziomy te dla poszczególnych lat do 2020 r. zostały określone rozporządzeniem Ministra
Środowiska z 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych,
oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów.
Gmina Miejska Głogów w latach 2014-2017 w corocznych sprawozdaniach kierowanych
zarówno do Marszałka Województwa Dolnośląskiego jak i Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska wykazała następujące poziomy:
• osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania:
w 2014 r. 68%
(limit 50%)
w 2015 r. 0%
(limit 50%)
w 2016 r. 0%
(limit 45%)
w 2017 r. 0%
(limit 45%)
• osiągnięty poziom recyklingu, przygotowaniado ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:
w 2014 r. 12%
(limit 14%)
w 2015 r. 17 %
(limit 16%)
w 2016 r. 28 %
(limit 18%)
w 2017 r. 28 %
(limit 20%)
• osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
w 2014 r. 100 %
(limit 38%)
w 2015 r. 100 %
(limit 40%)
w 2016 r. 100 %
(limit 42%)
w 2017 r. 100 %
(limit 45%)
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Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów oraz ilość
odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy
Podstawowym źródłem informacji o wytworzonych ilościach odpadów na terenie gminy są,
półroczne sprawozdania firm odbierających odpady komunalne.
Łącznie z terenu Gminy Miejskiej Głogów odebrano w 2016 roku 21533,420 Mg odpadów
komunalnych, pochodzących z nieruchomości objętych systemem i z nieruchomości
nieobjętych systemem. W roku 2017 ilość ta była nieco wyższa i wyniosła 21586,635 Mg.
Ilości te są o ok. 30 % wyższe niż te wykazywane za lata 2014 (16795,81 Mg) i 2015
(16693,54 Mg).
Powyższe dane nie obejmują selektywnie odebranych ilości odpadów ulegających
biodegradacji oraz odpadów zebranych w PSZOK-ach.
Prezentację graficzną udziału poszczególnych frakcji odpadów odebranych/zebranych
w latach 2016-2017 przedstawiają poniższe rysunki. Z wykresów można wyczytać, iż ilość
odpadów zmieszanych (kod 200301) systematycznie maleje i w roku 2017 osiąga ok. 87 % jest to o ok. 5 % mniej niż w roku 2015 (92 %).
Rysunek 3.25 Udział poszczególnych frakcji odpadów komunalnych w ogólnej ilości odebranych
odpadów komunalnych w ramach systemu gospodarki odpadami (lata 2014-2017) [[66],[68]]
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Rysunek 3.26 Udział poszczególnych frakcji odpadów selektywnie gromadzonych odbieranych
bezpośrednio z nieruchomości w ogólnej ich ilości odebranej w ramach systemu (lata 2014-2017)
[[66],[68]]
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Rysunek 3.27 Łączny udział poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zebranych w PSZOKach na terenie Gminy Miejskiej Głogów (lata 2014-2017) [[66],[68]]
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Ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy
oraz powstających z przetworzenia odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i
pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania
a) Ilości odpadów komunalnych (200301) wytwarzane na terenie Gminy Miejskiej Głogów
W 2016 r. z terenu Gminy Miejskiej Głogów odebrano 19.458,520 Mg odpadów o kodzie
20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, z tego 15864,000 Mg odpadów
o w/w kodzie zostało odebranych w ramach zorganizowanego systemu.
W roku 2017 r. odebrano natomiast 18981,24 Mg tego typu odpadów (w tym 15752,060 Mg
w ramach zorganizowanego systemu).
Wszystkie odebrane z terenu gminy odpady zostały przekazane do RIPOK i poddane
procesom mechaniczno-biologicznego przetwarzania.
b) Odpady zielone w tym odpady ulegające biodegradacji odebrane z terenu Gminy Miejskiej
Głogów
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r.o odpadach pod pojęciem
odpadów zielonych, rozumie się odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących
z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z
wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów. Na terenie Gminy Miejskiej Głogów
pielęgnacją terenów zielonych, gdzie sensu stricto wytwarzane są odpady zielone, zajmują
się firmy wyłonione w odrębnych postępowaniach przetargowych, które zgodnie z zawartymi
umowami są wytwórcami odpadów nieprowadzącymi działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Łączna masa selektywnie odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w
roku 2016 r. to 862,320 Mg a w roku 2017 - 1457 Mg.
Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 9e ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot odbierający odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości zobowiązany jest do przekazania odebranych zmieszanych
odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów,
przeznaczonych do składowania, wyłącznie do Regionalnych Instalacji Przetwarzania
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Odpadów Komunalnych (RIPOK). Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/616/12 Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wykonania Planu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Województwa Dolnośląskiego Gmina Miejska
Głogów leży w Regionie Północnym woj. dolnośląskiego.
W północnym („głogowskim") regionie gospodarki odpadami komunalnymi województwa
dolnośląskiego w najbliższym sąsiedztwie gminy znajdują się cztery RIPOK zlokalizowane
odpowiednio w Głogowie, Polkowicach, Lubinie i Legnicy. W związku z faktem, iż niemal
100% odpadów o kodzie 200301 z całego strumienia odpadów komunalnych odebranych z
terenu gminy, trafia do RIPOK w Głogowie, należy właśnie możliwościom tej instalacji
poświęcić dalszą cześć omawianego zagadnienia.
RIPOK w Głogowie zlokalizowany przy ul. Komunalnej został oddany do użytku w kwietniu
2015 r. Rozbudowa RIPOK w Głogowie pozwoliła na osiągnięcie następujących wydajności:
- instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych o wydajności 40 000
Mg/rok (w tym 38 000 Mg/rok - zmieszanych odpadów komunalnych oraz 2 000 Mg/rok
odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki) w systemie jednozmianowym,
- instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów o wydajności 18 000 Mg/rok,
- instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych
bioodpadów o wydajności 2500 Mg/rok (w tym 2000 Mg/rok - odpady pochodzące z
selektywnej zbiórki oraz 500 Mg/rok - odpady strukturalne pochodzące z selektywnej
zbiórki lub zakupione np. z nadleśnictwa).
Uruchomienie nowej instalacji MBP przy ul. Komunalnej 3 w Głogowie pozwoliło na
ograniczenie masy składowanych odpadów po mechanicznym przetworzeniu odpadów
komunalnych. Szacuje się, że po przetworzeniu odpadów komunalnych strumień masy
odpadów (balastu) przekazanych do składowania zmniejszy się o ok. 60 -70 %. Ponadto
poszukiwane są inne rozwiązania do ograniczenia masy składowanych odpadów
ulegających biodegradacji - np. przekazanie do instalacji utylizacji odpadów jako paliwo
alternatywne RDF.
Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
Na terenie miasta w chwili obecnej funkcjonują dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych tzw. PSZOK-i. Ze względów logistycznych planowane jest w 2018 roku
przekazanie do użytku mieszkańców Centralnego PSZOK-u zlokalizowanego przy
ul. Komunalnej. Jego zadaniem ma być odbiór odpadów z budownictwa wielorodzinnego, a
przede wszystkim odpadów wielkogabarytowych. Ułatwi to w dużej mierze problemy
transportowe i obniży ich koszty.
Na terenie Gminy Miejskiej Głogów ujawniono w 2017 roku nielegalny magazyn odpadów (w
tym odpadów niebezpiecznych) przy ulicy Południowej 8. W obrębie nieruchomości
zmagazynowano ok. 3.600 ton odpadów. W październiku 2017 roku wydano decyzję
nakazującą posiadaczowi odpadów wywiezienie odpadów i przekazanie ich do
unieszkodliwienia. Wobec niewykonania decyzji, we wrześniu 2018 roku wydano
postanowienie o wykonaniu zastępczym. W związku z powyższym Gmina Miejska Głogów
rozpisała jesienią 2018 roku przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. Przetarg został
unieważniony z uwagi na znaczne, przekraczające możliwości finansowe Gminy Miejskiej
Głogów wynagrodzenie wyliczone w ofercie z najniższą ceną. Po modyfikacji wykonania
przedmiotu zamówienia ogłoszono ponownie postępowanie przetargowe.
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3.7.1 Analiza SWOT
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systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, w tym selektywnej
zbiórki
odpowiednio dobrany wzrost opłaty
w przypadku nieselektywnego zbierania
odpadów,
jako
bodziec
dla
mieszkańców do wzrostu efektywności
selektywnego zbierania odpadów
kontynuacja działań informacyjnych
oraz edukacyjnych kierowanych do
mieszkańców w zakresie prawidłowej
gospodarki odpadami komunalnymi,
a w szczególności selektywnej zbiórki

brak świadomości części mieszkańców
w zakresie konieczności prawidłowej
segregacji odpadów
dzikie wysypiska śmieci powstające
nadal na terenie miasta
spalanie odpadów w domowych
instalacjach grzewczych,
długotrwałe procedury w przypadku
likwidowania nielegalnych składowisk
odpadów,
brak skutecznych narzędzi formalnych i
finansowych dla gmin w przypadku
likwidowania nielegalnych magazynów
odpadów,








nieosiągnięcie wymaganych poziomów
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów surowcowych w
roku 2018 (limit 30%) i latach
następnych (50% w 2020 r.)
częste zmiany legislacyjne w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi i
innymi niż komunalne,
zmniejszająca się liczba osób –
uczestników
systemu
gospodarki
odpadami
komunalnymi
przy
jednocześnie
wzrastającej
masie
odpadów wytworzonych w systemie,
nielegalny
magazyn
odpadów
zlokalizowany przy ulicy Południowej 8,
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Zagrożenie poważnymi awariami i nadzwyczajne zagrożenia środowiska

Zgodnie z art. 3 pkt. 23 ustawy Prawo ochrony środowiska [20], mianem poważnej
awarii określa się: „(…) zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe
w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje
jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania
zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia
z opóźnieniem”. Jak wynika z prowadzonego przez GIOŚ rejestru zdarzeń o znamionach
poważnej awarii, w ostatnich latach na terenie miasta Głogowa nie odnotowano takich
zdarzeń.
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, ze względu na rodzaje
i ilości magazynowanych substancji, niektóre zakłady mogą być zaliczane do: zakładów
o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR) lub zakładów
o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR). Zgodnie z informacją
WIOŚ we Wrocławiu, na terenie miasta Głogowa zlokalizowany jest jeden zakład o dużym
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR): KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. w
Lubinie Oddział Huta Miedzi "GŁOGÓW" oraz 2 zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia
awarii przemysłowej (ZZR): AIR PRODUCTS Sp. z o.o. - Odział w Głogowie i AIR LIQUIDE
POLSKA Sp. z o.o. - Oddział w Głogowie.
Do zadań Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska należy m.in. kontrola zakładów
przemysłowych stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii. Oprócz tego zakłady
przemysłowe i inne podmioty korzystające ze środowiska podlegają kontroli ze względu na
szereg innych kryteriów środowiskowych. W zależności od wielokryterialnej analizy pod
względem uciążliwości dla środowiska, zakłady są kwalifikowane do jednej z pięciu kategorii.
Aktualnie obowiązująca częstotliwość kontroli jest następująca: co roku (zakłady I kat.), nie
rzadziej niż raz na 3 lata (II kat.), co 4 lata (III kat.), co 5 lat lub rzadziej (IV kat), brak
konieczności ujmowania w planach kontroli (V kat.). Z uwagi na wymogi prawne (krajowe
oraz unijne) oraz inne zalecenia, wybrane instalacje muszą być kontrolowane co roku,
niezależnie od wyniku analizy wielokryterialnej. Do takich zakładów zalicza się zakłady
l kategorii, np.:
1. zakłady dużego ryzyka wystąpienia awarii (ZDR),
2. zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego,
3. zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
4. instalacje energetycznego spalania paliw stosujące ciężki olej opałowy,
5. zakłady podlegające kontroli z zakresu transgranicznego przemieszczania odpadów,
6. wielkoprzemysłowe fermy tuczu trzody chlewnej.
Powyższy katalog zakładów nie jest katalogiem zamkniętym i jest aktualizowany
zależnie od zadań przydzielanych do realizacji przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Do
zakładów I kategorii mogą również zostać zaliczone zakłady spoza ww. listy, jeśli będzie to
wynikało z przeprowadzonej analizy wielokryterialnej. Z uwagi na wymagania prawne, do
zakładów II kategorii powinny zostać zakwalifikowane zakłady:
1. zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR),
2. zakłady podlegające rozporządzeniu nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) w sprawie PRTR (dot. Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń),
3. instalacje IPPC stwarzające największe zagrożenie, podlegające pod Dyrektywę IED
(w sprawie emisji przemysłowych).
Potencjalnymi miejscami zagrożenia pożarowego, chemicznego oraz ekologicznego
są także główne szlaki komunikacji drogowej i kolejowej o znaczeniu krajowym. Trasami tymi
transportowane są bowiem toksyczne środki przemysłowe (TŚP) – materiały niebezpieczne
dla ludzi i środowiska. Zagrożeniem dla środowiska jest także załadunek i rozładunek tych
materiałów oraz ich transport drogami publicznymi (możliwe awarie i wypadki pojazdów
przewożących). W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej obszarami szczególnego ryzyka
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są tereny zlokalizowane w pobliżu głównych, tranzytowych linii komunikacji drogowej,
charakteryzujących się największym natężeniem ruchu tego rodzaju przewozów. Na terenie
miasta Głogowa największe zagrożenie występuje na ciągu ulic: Piłsudskiego - Legnicka Obrońców Pokoju -Rondo Konstytucji 3 Maja - Kamienna Droga, Sikorskiego, Wojska
Polskiego, Piłsudskiego, K. Wielkiego, Obwodnicy Południowej i Al. Wolności. Są to między
innymi drogi wojewódzkie nr 329, 292 oraz droga krajowa nr 12.
Z uwagi na operacje związane z przeładunkiem/załadunkiem pociągów rejonami najbardziej
narażonymi na niebezpieczeństwo wystąpienia sytuacji stwarzającej zagrożenia dla
środowiska są natomiast okolice stacji Głogów Główny, Krzepów i Huta.
Zgodnie z art. 246 ustawy Prawo ochrony środowiska [20], w razie wystąpienia awarii
Wojewoda, poprzez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, podejmie działania i zastosuje środki
niezbędne do usunięcia awarii i jej skutków, określając w szczególności związane z tym
obowiązki organów administracji i podmiotów korzystających ze środowiska. O podjętych
działaniach Wojewoda informuje Marszałka Województwa. W przypadku wystąpienia
poważnej awarii (zgodnie z art. 247 ustawy), Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
może w drodze decyzji:
1) zarządzić przeprowadzenie właściwych badań dotyczących przyczyn, przebiegu
i skutków awarii;
2) wydać zakazy lub ograniczenia w korzystaniu ze środowiska.
Do nadzwyczajnych zagrożeń środowiska należą w szczególności:
1. Powódź (w tym zalania, zatopienia i katastrofalne zatopienia).
Według art. 16 pkt 43 ustawy Prawo wodne [18] - powódź to czasowe pokrycie przez
wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, w szczególności
wywołane przez wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach
oraz od strony morza, z wyłączeniem pokrycia przez wodę terenu wywołanego przez
wezbranie wody w systemach kanalizacyjnych.
Powódź jest zjawiskiem naturalnym, związanym z obiegiem wody w przyrodzie, nie
można jej uniknąć ani dokładnie przewidzieć jej czasu, miejsca i rozmiaru. Wypracowano
jednak metody przewidywania nadejścia fali powodziowej, wiążąc je ze zjawiskami
meteorologicznymi, z drugiej strony zbudowano systemy technicznej ochrony
przeciwpowodziowej, do których należą sztuczne zbiorniki wodne, wały przeciwpowodziowe,
poldery, kanały i budowle hydrotechniczne. Mimo tych zabezpieczeń powodzie nadal
występują, powodując często śmierć ludzi oraz ogromne straty materialne. Przykładem jest
powódź z roku 1997.
Zagrożenie powodziowe na terenie Powiatu Głogowskiego występuje ze strony:
- rzeki Odry oraz rzek i strumieni uchodzących do rzeki Odry;
- zbiornika odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most”;
- nawalnych deszczy.
Stany wód w Odrze uzależnione są przede wszystkim od dopływów z rzek górskich.
Roczne wahania wskazują na wezbrania wiosenne i letnie. Wezbrania wiosenne związane
są z odprowadzaniem wód roztopowych i najczęściej przypadają na miesiąc marzec
(niekiedy koniec lutego). Wezbrania letnie związane są z opadami przypadającymi
najczęściej w pierwszej połowie lipca (koniec czerwca).
Na terenie Powiatu Głogowskiego [27] podstawowe zabezpieczenia przed powodzią
stanowią obwałowania rzeki Odry i Rudnej. Ogólna długość wałów przeciwpowodziowych
wynosi 58,629 km, z tego:
- wał prawy rzeki Odra P1 – długość 26,378 km - chroni tereny Gminy Kotla i część
Gminy Głogów;
- wał lewy rzeki Odra:
L2 – długość 4,601 km - zabezpiecza tereny Gminy Żukowice;
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L4 –długość 22,650 km - zabezpiecza tereny Gminy Głogów i Pęcław;
- wał prawy rzeki Rudna - długość 5,0 km - chroni tereny Gminy Głogów.
Analiza terenu rejonu Głogowa wykazuje, że w przypadku wysokich stanów wody Odry (do
600 cm na wodowskazie „Głogów”), Powiat Głogowski nie jest bezpośrednio zagrożony
powodzią i spływ wód odbywał się będzie między wałami przeciwpowodziowymi. Nastąpić
mogą lokalne podtopienia zagrażające indywidualnym gospodarstwom rolnym, podtopienia
łąk, nieużytków, miejscami pól uprawnych, niektórych odcinków dróg czy szlaku kolejowego
Wrocław-Głogów.
W przypadku stanów przekraczających 600 cm, istnieje realne niebezpieczeństwo zalania
blisko 50 % obszaru powiatu. Nastąpi to w przypadku przerwania wałów
przeciwpowodziowych:
prawego – zalanie obszaru o powierzchni ok. 100 - 120 km² - tereny gminy Kotla i
Głogów, częściowo Miasto Głogów;
lewego - zalanie obszaru o powierzchni ok. 80 - 100 km² - tereny gminy Pęcław,
Głogów, częściowo Żukowice i Miasto Głogów.
Na stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego znaczny wpływ mają przepompownie
odwadniające obszary zawala:
- w Nosocicach dla obszaru Widziszów, Zabornia, Borek;
- w Wojszynie dla obszaru Wojszyn, Droglowice, Pęcław.
W dniu 15 kwietnia 2015 r. na Hydroportalu opublikowane zostały zweryfikowane i
ostateczne wersje map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w formacie
pdf. Jednocześnie mapy zostały przekazane przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej organom administracji wskazanym w ustawie Prawo wodne i jako oficjalne
dokumenty planistyczne stanowią podstawę do podejmowania działań związanych z
planowaniem przestrzennym i zarządzaniem kryzysowym.
Na poniższych rysunkach przedstawiono fragmenty mapy obszarów narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi (na podstawie Wstępnej Ocena Ryzyka Powodziowego WORP) oraz mapy zagrożenia powodziowego (obszary na których prawdopodobieństwo
wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat - Q 0,2%).
Rysunek 3.28 WORP-mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi [źródło:
www.kzgw.gov.pl]
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Rysunek 3.29 Fragment mapy zagrożenia powodziowego (Q 0,2%) [źródło: http://mapy.isok.gov.pl]

2. Pożary.
Na terenie miasta zagrożenie pożarowe stanowią między innymi budynki mieszkalne
w tym szczególnie te wybudowane w tzw. „starej technologii”. Zagrożenie to jest głównie
związane z emisją gazów i dymów pożarowych. Zasięg pożarów obiektów mieszkalnych,
przemysłowych i użyteczności publicznej ogranicza się do miejsca ich lokalizacji. Zagrożenie
takimi pożarami zwiększa się w przypadku ich powstania na terenach zakładów
zwiększonego i dużego ryzyka, gdyż są pożarami trudnymi do opanowania i szybko
rozprzestrzeniającymi się. Zagrożenia te mogą wystąpić przede wszystkim na terenie KGHM
POLSKA MIEDŹ S.A. w Lubinie Oddział Huta Miedzi "GŁOGÓW” . Potencjalne zagrożenie
pożarowe i wybuchowe stanowią zbiorniki paliw płynnych, gazów skroplonych oraz główne
gazociągi przesyłowe oraz dodatkowe gazociągi, którymi przesyłany jest gaz ziemny na
terenie miasta.
Znaczne zagrożenie dla zdrowia lub życia mieszkańców stanowią pożary leśnych
terenów miejskich i terenów zielonych miasta. Częstotliwość powstania pożaru w uprawach
i na nieużytkach jest niewielka. Powstanie pożaru tego typu niesie za sobą zagrożenie
lokalne dla ludności (zadymienie) oraz środowiska - jałowa gleba.
3. Huraganowy wiatr/trąba powietrzna.
Wskutek progresywnego charakteru zmian klimatycznych i coraz częściej
występujących anomalii pogodowych, na terenie Dolnego Śląska mogą występować
zagrożenia meteorologiczne, w postaci silnych huraganowych wiatrów, połączonych
z dużymi opadami deszczu, powodującymi lokalne podtopienia. Analiza obserwowanych
prędkości wiatru, które powodują pierwsze zniszczenia wykazała, że wartością progową jest
prędkość 17 m/s. Skala zniszczeń postępuje oczywiście w miarę przyrostu prędkości wiatru.
Według klasyfikacji maksymalnych prędkości wiatru i skutków ich działania już przy
prędkości od 25 do 28 m/s można mówić o wiatrach huraganowych powodujących znaczne
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uszkodzenia budynków, wież i kominów oraz utrudniających jazdę samochodów osobowych
po szosie.
W przedziale 29 - 32 m/s mamy do czynienia z gwałtownymi wiatrami huraganowymi,
powodującymi zniszczenia zabudowań, zrywanie odcinków linii energetycznych oraz
utrudniających jazdę samochodów ciężarowych. Natomiast w przypadku huraganu siła
wiatru osiąga prędkość od 33 - 55 m/s. Przewidywane skutki takiego zjawiska to: zrywanie
przez wiatr całego poszycia dachów, wyrywanie dużych drzew z korzeniami na większych
przestrzeniach, zrywanie linii przesyłowych, niszczenie konstrukcji budowlanych oraz
„zdmuchiwanie” z szosy jadących samochodów. Z dotychczasowych doświadczeń wynika,
że tego typu zagrożenie ze względu na zwarty charakter zabudowy jej trwałość jest
zagrożeniem, które powodować może mniejsze szkody - lecz nie można go lekceważyć.
4. Mróz i opady śniegu.
Wystąpienie niskich temperatur na terenie miasta nie wykazuje wyraźnego
zróżnicowania przestrzennego, a okres ich pojawienia pokrywa się z okresem wystąpienia
dni bardzo mroźnych. Rozciągłość przestrzenna zjawiska jest bardzo ograniczona i ściśle
powiązana z lokalnymi warunkami topograficznymi. Skutki mrozu mogą sparaliżować życie
całego miasta. Mogą również powodować zagrożenia utraty życia, zdrowia i mienia, a także
mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne. Mróz stanowi szczególnie poważne
zagrożenie dla osób bezdomnych, co powoduje konieczność uruchomienia bazy noclegowej
i zapewnienia im pomocy socjalno - bytowej.
Obfite opady śniegu na terenie miasta Głogowa mogą spowodować zakłócenia
w funkcjonowaniu transportu drogowego i kolejowego (całkowity jego zanik), zakłócenia
systemów zaopatrywania w energię, gaz i paliwa itp., co w konsekwencji prowadzić może do
zagrożenia życia i zdrowia ludzi, utraty zwierząt, znacznych strat materialnych. Długotrwałe
obfite opady śniegu, powodujące zaleganie grubej jego warstwy (zwłaszcza przy
utrzymujących się niskich temperaturach) stanowić mogą przesłankę do powstania powodzi przy nagłym jego topnieniu następuje gwałtowne wezbranie stanu wody - przede wszystkim
w rejonach, które w okresie prognozowania trudno jest dokładnie zlokalizować.
Poważne niebezpieczeństwo stanowić może zalegająca warstwa śniegu na dachach
obiektów wielkoprzestrzennych, doprowadzając do ich zawalenia się, co w konsekwencji
może narazić zdrowie lub życie ludzi. Szczególnie dotyczy obiektów handlowych „Lidl”,
„Tesco”, „Castorama”, „Biedronka”, „Galeria Głogów”, „Galeria Glogovia”, Park Handlowy S1,
Park Handlowy Family Point, „Intermarche”, „Bricomarche”. Głównym przedsięwzięciem
mającym na celu ograniczenie szkód i strat spowodowanych obfitymi opadami śniegu jest
informowanie o tym społeczeństwa z odpowiednim wyprzedzeniem.
5. Susza i upał.
Wyróżnia się m.in. suszę atmosferyczną, glebową i fizjologiczną. Susza
atmosferyczna ma miejsce, gdy przez 20 dni nie występują opady deszczu, susza glebowa
oznacza niedobór wody w glebie, powodujący straty w rolnictwie, a susza fizjologiczna ma
miejsce w sytuacjach, gdy w środowisku jest woda, ale nie może być pobrana. Susze
atmosferyczna i glebowa zanikają stosunkowo szybko. Susze powodują przede wszystkim:
przesuszenie gleby, zmniejszenie lub całkowite zniszczenie upraw roślin, a co za tym idzie
mogą być przyczyną dużych trudności w zaopatrzeniu ludności w żywność, zmniejszenie
zasobów wody pitnej, zwiększone prawdopodobieństwo katastrofalnych pożarów.
Szczegówy opis zagadnień dot. suszy przedstawiony jest w punkcie 3.9.1 niniejszego
opracowania.
Upał, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza +30°C, niszczy
nawierzchnie dróg i ulic, torów kolejowych oraz linii energetycznych, może być przyczyną
utraty życia lub zdrowia, może powodować nadmierne obciążenie służby zdrowia,
wynikające ze zwiększonej liczby potrzebujących pomocy. Wystąpienie suszy i upału nie
wykazuje wyraźnego zróżnicowania przestrzennego, a okres ich pojawienia pokrywa się z
wystąpieniem dni gorących i bardzo gorących.
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Działania ratownicze prowadzone na terenie miasta Głogowa oraz całego Powiatu
Głogowskiego realizują jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży
Pożarnych. Część z nich włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.
3.8.1 Analiza SWOT

Zagrożenie poważnymi awariami i nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Mocne strony

Słabe strony

 na terenie miasta działają odpowiednio
wyposażone
jednostki
Państwowej
Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży
Pożarnej, Odział Jednostki Ratownictwa
Górniczo- Hutniczego,

 umiarkowany poziom (3) zintegrowanego
ryzyka powodziowego wg PZRP dla
obszaru dorzecza Odry

 zakłady przemysłowe stwarzające ryzyko
wystąpienia
poważnej
awarii
przemysłowej,
a
także
pozostałe
podmioty znacząco oddziaływujące na
środowisko, podlegają regularnej kontroli
przez WIOŚ we Wrocławiu

 droga nr S-12 ( ul. Legnicka, Obr.
Pokoju) - hałas,
 przewóz
odpadów
niebezpiecznych
zagrożenia wypadkami,
 brak drugiej przeprawy mostowej i
obwodnicy,
skutkiem
może
być
katastrofa lądowa,
 brak świadomości mieszkańców co do
zachowania się przy zagrożeniach,
 transport kolejowy - linia przemysłowa do
Szczecina (transport oleju opałowego i
środków chemicznych),

Szanse
 realizacja
inwestycji
zaplanowanych
w ramach Planu zarządzania ryzykiem
powodziowym dla obszaru dorzecza Odry
 ciągłe doposażanie oraz szkolenia jednostek
PSP,
OSP
oraz
pozostałych
służb
reagowania
kryzysowego
podległych
władzom miasta
 poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym
poprzez regularne remonty i przebudowę
sieci dróg i linii kolejowych na terenie miasta
 szanse- edukacja,
 opracowanie przez GDDiA studium dla
budowy drugiej przeprawy mostowej i
obwodnicy

Zagrożenia
 lokalizacja na terenie miasta Huty Miedzi
Głogów oraz Air Products Sp. z o. o. Odział
w Głogowie i AIR LIQUIDE POLSKA Sp. z
o.o. - Oddział w Głogowie
 transport
niebezpiecznych
środków
chemicznych
drogami
krajowymi
i wojewódzkimi oraz liniami kolejowymi
przebiegającymi na terenie miasta
 progresywny charakter zmian klimatycznych i
wzrost częstości występowania anomalii
pogodowych
 zagrożenia w związku z brakiem przepisów
prawa, które uniemożliwiałyby tworzenie
nielegalnych wysypisk odpadów
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Zagadnienia horyzontalne

Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów
ochrony środowiska, opublikowane przez Ministerstwo Środowiska we wrześniu 2015 r. [82]
wprowadzają do programów ochrony środowiska kategorię zagadnień horyzontalnych
(przekrojowych, dotyczących wszystkich dziedzin), tj.: adaptację do zmian klimatu,
nadzwyczajne zagrożenia środowiska, działania edukacyjne oraz monitoring środowiska.
Zagadnienia te oraz sposób ich uwzględnienia w niniejszym opracowaniu, zostały omówione
poniżej.
3.9.1 Adaptacja do zmian klimatu
Zgodnie z aktualnymi Wytycznymi… [82], przyjęte w Programie ochrony środowiska
rozwiązania muszą uwzględniać działania prowadzące m.in. do przeciwdziałania zmianom
klimatu i adaptacji do nich. Dla miast, szczególne zagrożenie stanowią zjawiska i procesy
wynikające ze zmian warunków termicznych w obszarach zurbanizowanych (np. miejska
wyspa ciepła, dotkliwość upałów w warunkach miejskich), występowania zjawisk
ekstremalnych, w szczególności opadów (deszczy nawalnych) powodujących lokalne
podtopienia i zaburzenia funkcjonowania infrastruktury oraz z występowania suszy
i wynikających z niej deficytów wody. Do specyficznych zagrożeń miejskich należą również
zaburzenia cyrkulacji powietrza wzmacniane przez jego zanieczyszczenie. Szczególnie
niebezpieczne dla miast jest prognozowane zwiększenie częstotliwości i gwałtowności
występowania zjawisk ekstremalnych, a w konsekwencji ich niekorzystne skutki [93].
W niniejszym POŚ ujęto szereg zadań, które wspierają procesy adaptacji miasta
Głogowa do zmian klimatu. Zadania te dotyczą głównie 3 Obszaru Interwencji pn.
Gospodarowanie wodami, którego celem jest: „Gospodarowanie wodami dla ochrony przed:
powodzią, suszą i deficytem wody”. Drugą grupą zadań, istotnych z punktu widzenia
adaptacji do zmian klimatu, są zadania ujęte w 8 Obszarze Interwencji: Zagrożenie
poważnymi awariami,, w szczególności mające na celu utrzymanie, modernizację i
rozbudowę miejskiej sieci kanalizacyjnej (w tym deszczowej). Nie można również
zapominać, że wszelkie działania skupione na pielęgnacji i zwiększaniu powierzchni terenów
zielonych, w szczególności zieleni wysokiej, w tym lasów w rejonie miasta, mają istotny
wpływ na poprawę warunków mikroklimatycznych w silnie zurbanizowanej przestrzeni
miejskiej, redukują stężenie i negatywny wpływ zanieczyszczeń powietrza, zwiększają
możliwości retencyjne terenu i redukują prędkość wiatru.
Na poziomie regionalnym dokumentami poruszającymi zagadnienia i wyznaczającymi
działania, istotne z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu (w tym przeciwdziałania
negatywnym skutkom zjawisk katastrofalnych, będących konsekwencją zmian klimatu), są
w szczególności:
1. Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,
2. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym,
3. Plany przeciwdziałania skutkom suszy.
Założenia dwóch pierwszych dokumentów i wynikające z nich uwarunkowania dla
Programu ochrony środowiska zostały omówione w innych rozdziałach niniejszego
opracowania (odpowiednio: 3.4 i 3.8). W przypadku Planu przeciwdziałania skutkom suszy
w regionach wodnych Środkowej Odry, Izery, Metuje, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Orlicy
i Morawy [78] 10 października 2017 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu zakończył prace związane ze sporządzeniem dokumentu wraz
z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Plan
przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Środkowej Odry, Izery, Metuje, Łaby
i Ostrożnicy (Upa), Orlicy i Morawy stanowi podstawę do opracowania planów
przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Jego głównym zadaniem jest
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wskazanie propozycji działań, zarówno technicznych, jak i nietechnicznych, mających na
celu przeciwdziałanie i łagodzenie skutków suszy.
Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym stanowi podstawowy
dokument planistyczny w zakresie gospodarowania wodami, wspomagając proces
zarządzania zasobami wodnymi i kształtowania sposobu ich użytkowania. Przedmiotowy
plan, zgodnie z Ustawą Prawo wodne zawiera:
- analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;
- propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych;
- propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz
zmian naturalnej i sztucznej retencji;
- katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy.
Susza to zjawisko ciągłe o zasięgu regionalnym, objawiające się tymczasowym
ograniczeniem dostępności wody; susza definiowana jest także jako katastrofa naturalna.
W zależności od czynników wpływających na rozwój intensywności i zasięgu suszy, możemy
mówić o czterech, powiązanych ze sobą przyczynowo-skutkowo, typach:
1) susza atmosferyczna (meteorologiczna) – charakteryzuje ją niedobór opadów,
skutkujących
zwiększoną
ewapotranspiracją,
obniżeniem
lustra
wód
powierzchniowych, a także zmniejszenie ilości wody glebowej,
2) susza rolnicza – ograniczenie dostępności wody dla roślin, co prowadzi do ich
stopniowego obumierania i spadku produkcji roślinnej,
3) susza hydrologiczna – charakteryzuje się obniżeniem zasobów wody w rzekach oraz
w naturalnych i sztucznych zbiornikach wodnych,
4) susza hydrogeologiczna – długotrwałe obniżenie zasobów wód podziemnych.
Wyróżnia się także tzw. suszę gospodarczą, która na skutek niedoborów opadów,
a w konsekwencji przesuszenia gleb, obniżenia przepływu w ciekach, w istotny sposób
wpływa na względy ekonomiczne, społeczne, bądź rolnicze. Biorąc pod uwagę charakter
oraz zasięg, skutki susz mogą osiągać różne rozmiary, od skali lokalnej, przez regionalną po
zasięg ogólnokrajowy; co ważne mogą być odczuwalne, zarówno przez społeczeństwo,
gospodarkę, jak i środowisko. Mogą to być nie tylko bezpośrednie następstwa, jak niedobór
wody dla przemysłu czy ludności, ale również te pośrednie, tj.: podatność na pożary,
zwiększona erozja, czy wzrost stężenia zanieczyszczeń w ciekach będących odbiornikami
ścieków, spowodowany obniżeniem zasobów wody.
Jak wynika z analizy kryterialnej, przeprowadzonej dla wszystkich 4 typów zjawiska,
90,4% obszaru miasta (3172,3 ha) zagrożone jest suszą w stopniu umiarkowanym a 9,6%
(338,3) ha – w stopniu znacznym. Na obszarze miasta zidentyfikowano 1 klasę
(słabo/nienarażone) zagrożenia (w skali 4-klasowej) suszą hydrologiczną i hydrogeologiczną,
2 klasę (umiarkowanie narażone) zagrożenia suszą atmosferyczną oraz 4 klasę (silnie
narażone) zagrożenia suszą rolniczą [78].
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Rysunek 3.30 Mapa poglądowa klas zagrożenia występowaniem wszystkich czterech typów susz w
odniesieniu do gmin znajdujących się w granicach RZGW we Wrocławiu [78]

Plan zawiera katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy, a także program
działań służących ograniczeniu skutków suszy, w którym działania z katalogu
przyporządkowane są do poszczególnych gmin. Dla miasta Głogowa dedykowane są
następujące działania [78]:
I. z grupy działań krótkookresowych (K), które powinny być realizowane w danym
cyklu planistycznym tj. w latach 2016 – 2021:
8K: Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód.
12K: Budowa ujęć wód podziemnych dla nawadniania użytków rolnych – budowa studni,
które w okresie suszy pozwolą na dostarczanie wody dla produkcji rolniczej, w rejonach,
gdzie istnieją udokumentowane rezerwy zasobów wód podziemnych; działanie powinno
być stosowane jedynie w przypadku braku możliwości nawadniania wodami
powierzchniowymi;
38K: Inwentaryzacja ujęć wód podziemnych wykorzystywanych do nawodnień rolniczych
(dot. studni wykonanych w ramach zwykłego korzystania z wód), kontrola poboru wody z
tych ujęć
II. z grupy działań długookresowych (D), które mogą być realizowane
w perspektywie czasowej powyżej 2021 r:
13D: Analiza możliwości odbudowy/przebudowy systemów melioracyjnych z
odwadniających na nawadniająco-odwadniające i budowa systemów melioracyjnych
(nawadniająco-odwadniających)
17D: Budowa i rozbudowa systemów sieci wodociągowej oraz usprawnienie istniejących
systemów wodociągowych w kierunku agregacji i tworzenia alternatywnych połączeń
wodociągów zaopatrujących obszary dotknięte klęską suszy, bądź zagrożonych deficytem
zasobów wodnych spowodowanych niskimi zasobami i nadmierną eksploatacją. Głównym
kryterium wskazania do realizacji działania 17D było zidentyfikowanie gmin narażonych na
wystąpienie skutków suszy hydrologicznej lub hydrogeologicznej na poziomie III i IV,
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a jednocześnie tych, które charakteryzują się dużym udziałem terenów antropogenicznych
(powyżej 3% powierzchni).
18D: Zwiększanie retencji na obszarach rolniczych.
19D: Propagowanie zmiany struktury upraw rolniczych na gatunki i odmiany roślin
uprawnych bardziej odpornych na suszę rolniczą oraz odpowiednie nawożenie gleb –
stosowanie, na obszarach w dużym stopniu zagrożonych suszą rolniczą, odpowiednich
gatunków roślin; w zapobieganiu znacznym stratom wywołanym zjawiskiem suszy należy
stosować także racjonalne nawożenie gleby (odpowiedni termin, dawka oraz rodzaj
nawozu), zapobiegające erozji wodnej i wietrznej;
20D: Zwiększenie retencji obszarów zurbanizowanych, poprzez zwiększanie udziału
powierzchni przepuszczalnych, poprzez preferowanie w obiektach infrastruktury na
obszarach zabudowanych materiałów przepuszczalnych (asfalt porowaty, ażurowa krata
trawnikowa, przepuszczalny układ kostki brukarskiej, powierzchnia o podłożu mineralnym,
powierzchnia trawiasta) oraz rozszczelnianie istniejących powierzchni nieprzepuszczalnych
i trudno przepuszczalnych (parkingi, place, drogi dojazdowe, chodniki itp.).
23D: Odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych jako naturalnych zbiorników
retencyjnych; zachowanie bądź odtwarzanie naturalnych terenów retencyjnych takich jak
torfowiska, lasy łęgowe, łąki wilgotne, rozlewiska
29D: Alimentacja wód dla potrzeb żeglugi śródlądowej.
31D: Upowszechnianie prowadzenia uprawowych zabiegów agrotechnicznych w sposób
zapobiegający przesuszaniu gleby – działanie polegające na stosowaniu praktyk
agrotechnicznych umożliwiających ograniczenie wpływu niedoborów wody w glebie na
wielkość plonu.
33D: Tworzenie i ochrona roślinnych pasów ochronnych.
3.9.2 Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Pojęcie nadzwyczajnych zagrożeń środowiska zostało zdefiniowane w uchylonej
ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (t.j.: Dz.U. 1994
nr 49 poz. 196, z późn. zm.), jako zagrożenie spowodowane gwałtownym zdarzeniem, nie
będącym klęską żywiołową, które może wywołać znaczne zniszczenie środowiska lub
pogorszenie jego stanu, stwarzające powszechne niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska.
Obecnie pojęcie to nie posiada definicji prawnej, chociaż można stwierdzić, że zastąpiło je
pojęcie "poważnej awarii", zdefiniowanej w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska [20], omówione w ramach niniejszego POŚ w rozdziale 3.8.
Od poważnych awarii należy odróżnić szkody w środowisku, które są ich skutkiem.
Pojęcie nadzwyczajnych zagrożeń środowiska mieści się również w pojęciu tzw.
innych miejscowych zagrożeń, w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej [19], przez co należy rozumieć zdarzenie wynikające z rozwoju
cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody, niebędące pożarem ani klęską żywiołową,
stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, któremu zapobieżenie lub
którego usunięcie skutków nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków. W świetle
tej ustawy ochrona przeciwpożarowa polega m.in. na realizacji przedsięwzięć mających na
celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub
innym miejscowym zagrożeniem (art. 1 ustawy). Jako działania ratownicze, ustawa wymienia
każdą czynność podjętą m.in. w celu ochrony środowiska lub likwidacji tzw. innego
miejscowego zagrożenia. Zdarzeniem miejscowym będzie skażenie obszaru substancjami
radioaktywnymi, skażenia niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, skażenia chemiczne
i biologiczne w wyniku katastrof obiektów hydrotechnicznych i in.
Jak wynika z definicji nadzwyczajnego zagrożenia środowiska i poważnej awarii, należy
zwrócić uwagę na dwa elementy charakteryzujące je dla środowiska:
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 gwałtowne zdarzenie, powodujące niespodziewane zakłócenie normalnego toku
działalności gospodarczej;
 powszechne niebezpieczeństwo, tj. sytuacja stwarzająca poważne zagrożenie dla
ludzi, świata zwierzęcego i roślinnego oraz innych elementów środowiska
w znacznych rozmiarach (przestrzeń).
W związku z powyższym, w ramach niniejszego POŚ zagadnienie horyzontalne dot.
nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, jako tożsame z zagadnieniem poważnych awarii,
włączono do rozdziału 3.8, natomiast zadania związane z tymi zagadnieniami zawiera
8 Obszar interwencji: Zagrożenie poważnymi awariami.
3.9.3 Działania edukacyjne
Kolejnym zagadnieniem horyzontalnym poruszanym w Wytycznych… [82]
Ministerstwa Środowiska są działania edukacyjne, ujęte w niniejszym POŚ, pod tradycyjną
i powszechnie kojarzoną nazwą edukacji ekologicznej. Tematyka działań edukacyjnych jest
bardzo różnorodna i może dotyczyć wszystkich dziedzin poruszanych w Programie ochrony
środowiska. Zadania, których celem jest szeroko pojmowana edukacja ekologiczna
społeczeństwa, uwzględnione zostały w następujących kierunkach interwencji:
 Edukacja i kształtowanie właściwych postaw społecznych na rzecz poprawy jakości
powietrza (I. Obszar interwencji: Klimat i jakość powietrza);
 Edukacja i kształtowanie właściwych postaw społecznych na rzecz ochrony przyrody
i zrównoważonego rozwoju (VIII. Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze);
 Edukacja i kształtowanie właściwych postaw społecznych w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi (IX. Obszar interwencji: Gospodarka
odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów);
 Edukacja i kształtowanie właściwych postaw społecznych w zakresie nadzwyczajnych
zagrożeń środowiska (X. Obszar interwencji: Zagrożenie poważnymi awariami
i nadzwyczajne zagrożenia środowiska).
W skali kraju analiza badań świadomości, postaw i zachowań ekologicznych Polaków
w latach 2009 – 2015, przeprowadzonej przez TNS Polska dla Ministerstwa Środowiska [94]
wykazała, że w obszarze świadomości ekologicznej Polaków w badanych zakresach
tematycznych widoczne są następujące luki informacyjne:
 Energetyka: wykorzystywanie liczników inteligentnych w gospodarstwach
domowych; wiedza dotycząca elektrowni jądrowych (obawy dotyczące
bezpieczeństwa); wiedza dotycząca odnawialnych źródeł energii; wiedza dotycząca
oszczędzania energii w miejscu pracy.
 Zmiany klimatu: problematyka zmian klimatu nie jest szerzej znana badanym,
a informacje na ten temat są potrzebne i pożądane.
 Gospodarka wodna: temat rzadko podejmowany w badaniach. Jedyne polskie
badanie „Polacy a świadomość oszczędzania wody” pochodzi z 2009 roku. Polakom
brakuje informacji z zakresu gospodarki wodnej.
 Bioróżnorodność:
zidentyfikowano
niską
świadomość
problematyki
bioróżnorodności.
Wśród
badanych
niedoinformowanych
w
zakresie
bioróżnorodności są osoby o różnym poziomie wykształcenia i w różnym wieku.
 Natura 2000: temat rzadko podejmowano w badaniach. Problematyka Natury 2000
nie jest szerzej znana badanym. Wyniki badań wskazywały na niską znajomość
zagadnienia obszarów Natura 2000 wśród uczniów gimnazjów oraz wśród turystów.
 Jakość powietrza: brak krajowych badań świadomości ekologicznej dotyczących
jakości powietrza. Temat jakości powietrza nie jest wystarczająco znany badanym.
 Zachowania konsumenckie: temat rzadko podejmowano w badaniach. W ramach
zakresu zachowań konsumenckich zidentyfikowano potrzebę poszerzenia wiedzy
z zakresu korzystania wody z kranu. Należy jednak wziąć pod uwagę, że tego typu
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działania informacyjne podejmowane są w bieżącym roku i wiedza Polaków na ten
temat może znacząco wzrosnąć.
 Społeczna odpowiedzialność biznesu: temat rzadko podejmowano w badaniach.
Ograniczona wiedza na temat problemu społecznej odpowiedzialności biznesu.
 Hałas i odór: Brak krajowych badań świadomości ekologicznej dotyczących hałasu
i odorów. Z powodu ograniczonej liczby publikacji (jedno badanie na temat hałasu)
nie można wnioskować o lukach informacyjnych w zakresie świadomości społecznej
dotyczącej hałasu czy odoru.
Gmina Miejska Głogów aktywnie propaguje postawy ekologiczne społeczeństwa. W
ostatnich latach realizowano w tym zakresie następujące działania:
 „Czyściciel Świata" - cykliczna akcja promująca ekologiczne postawy wśród dzieci i
młodzieży w wieku szkolnym. Celem akcji jest zbiórka surowców wtórnych takich jak:
makulatura, nakrętki plastikowe, baterie, puszki aluminiowe, elektroodpady. Do udziału
w konkursie zaproszone zostają wszystkie szkoły i przedszkola, które znajdują się na
terenie Gminy Miejskiej Głogów. Akcja prowadzona jest w trakcie trwania roku szkolnego
i kończy się wyłonieniem zwycięzców indywidualnych w poszczególnych kategoriach.
Dodatkowo nagradzane są placówki oświatowe, które zbiorą największą ilość odpadów
w przeliczeniu na jednego ucznia danej placówki. Celem akcji jest przede wszystkim
kształtowanie ekologicznych postaw wśród dzieci i młodzieży. Zachęcanie do segregacji
odpadów, odzysku cennych surowców wtórnych. Na rozdaniu nagród zapraszani są na
koniec ekolodzy, którzy przedstawiają ciekawe prezentacje zachęcają młodych ludzi do
działań ekologicznych w wakacje.
 „Sprzątanie Świata", która jest międzynarodową kampanią odbywającą się na całym
świecie w trzeci weekend września. W ramach tej akcji każdego roku uczniowie
głogowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych sprzątają ulice oraz tereny zielone
miasta, dbając w ten sposób o nasze wspólne dobro, jakim jest środowisko naturalne.
Gmina zapewnia uczestnikom akcji worki do zbiórki nieczystości oraz pokrywa koszty
transportu i utylizacji odpadów.
 Cyklu warsztatów ekologicznych organizowanego przez Dział Gospodarki Odpadami
Komunalnymi przy współpracy z fundacją RECAL w głogowskich placówkach
oświatowych na terenie Gminy Miejskiej Głogów (rok 2016). Program został
dostosowany odpowiednio do grupy wiekowej. Nasza głogowska młodzież miała okazję
zapoznać się z niezwykle interesującą prezentacją dotyczącą recyklingu, segregacji
odpadów oraz upcyklingu. Największe zainteresowanie wzbudziła ta ostatnia forma
działań ekologicznych. Zaprezentowane przedmioty, stworzone z na pozór rzeczy już
nieprzydatnych - odpadów, takich jak: plastikowe butelki, rurki, łańcuchy rowerowe,
opony samochodowe, czy też zwykła makulatura stały się inspiracją zarówno dla
uczniów jak i dla grona pedagogicznego, które również z zaciekawieniem uczestniczyło
w przeprowadzanych warsztatach. Pan prowadzący warsztaty w sposób przejrzysty i
fascynujący mówił o recyklingu oraz segregacji odpadów. Głogowscy uczniowie wykazali
się wiedzą, dużą ciekawością oraz bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach
praktycznych.
 Dla mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów utworzona jest strona internetowa
www.czystvglogow.pl. zgodnie z zapisami ustawy, informująca mieszkańców o systemie
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Głogów oraz
sposobie postępowania z odpadami. Ulotki edukacyjne, które były przekazywane
mieszkańcom są tam również umieszczone.
 Od 2015 roku otwarte jest konto na Facebooku pod nazwa DGOK. Umieszczane są tam
wszystkie nowinki ekologiczne, ciekawe filmy, konkursy itp. oraz utworzona jest grupa
Głogowskie e-Gratowisko adresowana do wszystkich mieszkańców Głogowa i okolic.
Celem grupy jest promowanie i wspieranie Eko- postaw takich jak upcykling i powtórne
wykorzystanie. W ramach upcyklingu propagowane są wszystkie działania zmierzające
do powtórnego wykorzystania odpadów i nadania im nowej wyższej wartości. „Zainspiruj
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nas swoimi propozycjami na wykorzystanie przedmiotów w nowy sposób. Daj nowe
życie starym gratom. Umieść zdjęcie dodaj post... Pokaż to, co udało Ci się stworzyć...A
jeśli chcesz sprzedaj!!! To, co udało Ci się zrobić umieszczając ogłoszenie w kategorii UPCYKLING". W ramach powtórnego wykorzystania umożliwione zostało dodawanie
ogłoszeń, w których można sprzedawać, zamieniać, kupować rzeczy, przedmioty ( takie
jak: odzież, meble, sprzęt, AGD i RTV), które nie są już potrzebne w gospodarstwach
domowych). Wszystko to po to by bez przerwy sygnalizować i dawać bodźce do postaw
proekologicznym wśród mieszkańców Głogowa.
„EkoPaka" (rok 2017) - kampania kierowana do najmłodszych dzieci szkół
podstawowych przy współpracy z nauczycielami. Pod hasłem „EkoPaka - Zamykamy
Obieg" pokazywany jest obieg zamknięty surowców, po to aby dzieci rozumiały, że to, co
zostaje z produktów - opakowania, zużyte elementy - to nie śmieci, ale materiał, z
którego można jeszcze stworzyć coś nowego. Eko Paka - to seria edukacyjnozabawowych pudełek, które dotyczą różnych rodzajów surowców wtórnych. Poprzez
zabawę wprowadza się najmłodszych odbiorców w ważne zagadnienia aby
wychowywać odpowiedzialnego i wrażliwego ekologicznie konsumenta. Organizatorem
kampanii jest INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. zajmująca się
odzyskiem i recyklingiem opakowań - pomagająca tym samym firmom redukować ich
negatywny wpływ na środowisko. Projekt wspierają: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego oraz Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.
Cykl nagrań edukacyjnych w lokalnej telewizji o działaniach ekologicznych na terenie
Gminy Miejskiej Głogów skierowany jest do wszystkich mieszkańców w celu
propagowania postaw ekologicznych i przekazywania na bieżąco istoty segregowania
odpadów komunalnych.
Realizacja projektu "Piłki za puszki" (rok 2016), który realizowany jest przy współpracy z
Fundacją RECAL, Chrobry Głogów S.A. oraz firmą AG EKO Aneta Gonera. Ustawione
są w trzech miejscach na terenie głogowskich obiektów sportowych tj. przy hali
sportowej ul. Wita Stwosza 1, oraz przy pływalni Chrobry Głogów, specjalnych
pojemników do zbiórki puszek aluminiowych, które po zapełnieniu pojemników są
wymienione na piłki klasy treningowej, oraz udostępnione głogowskim drużynom
młodzików. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Głogowa o pozostawianie puszek
aluminiowych właśnie w tych punktach. Fundacja RECAL wspólnie z Ministerstwem
Sportu i Turystyki zainicjowała w 2011 roku nowe działanie w zakresie świadomości
ekologicznej pod nazwą "Piłki za puszki". Główną ideą projektu jest połączenie dwóch
ważnych aspektów zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, sportu i ochrony zasobów
naturalnych. Aktywność fizyczna pozwala zachować zdrowie każdego uprawiającego
sport. Recykling oszczędza zasoby naturalne, jak również przyczynia się do utrzymania
środowiska w dobrej kondycji. Fundacja RECAL przygotuje i dostarczy na wybrane
obiekty sportowy, specjalne pojemniki do zbiórki aluminiowych puszek po napojach oraz
tablice informacyjne. Projekt zakłada, że za każde 15 kg zebranych puszek (1 kg to
około 60 sztuk) uczestniczący obiekt sportowy otrzyma jedną, wysokiej, jakości piłkę do
futbolu, siatkówki lub koszykówki.
Piknik ekologiczny „Segregacja Rewelacja" (rok 2016), spektakle ekologiczne,
warsztaty o tematyce ekologicznej skierowane zarówno do nauczycieli jak i
mieszkańców Głogowa. Zdjęcia z przebiegu pikników, gier, zabaw i przedstawień
teatralnych zobaczyć można na stronie internetowej www.czvstyglogow.pl
„Głogowskie Dni Recyklingu" (rok 2017) są propagowaniem wiedzy ekologicznej w
zakresie gospodarki odpadami oraz właściwego postępowania z odpadami.
Przedsięwzięcie zakładało wykorzystanie różnorodnych form i metod przekazywania
informacji takich jak warsztaty, wystawy, spektakl, konkurs czy akcję edukacyjną. Projekt
przewidział nie tylko standaryzowanie obecnych rozwiązań proekologicznych w zakresie
gospodarki odpadami - tj. recykling odpadów, ale także perspektywicznie wykorzystanie
mniej aktualnie rozpowszechnionego upcyklingu. Działania te skierowane były do
mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów, z uwzględnieniem dzieci przedszkolnych,
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szkolnych, młodzieży szkolnej oraz dorosłych Głogowian. Zadanie zrealizowano na
terenie miasta Głogowa, w obiektach należących do Gminy Miejskiej Głogów. W ramach
tego zadania w terminie od 11 do 29 września 2017 roku zrealizowano następujące
przedsięwzięcia:
- Konkurs ekologiczny (plastyczny) o zasięgu gminnym „Moje rady na odpady",
- Wystawa recyklingowo - upcyklingowa,
- Warsztaty na wystawie recyklingowo - upcyklingowej
- „Segregacja rewelacja",
- Recykling na Sportowo,
- Warsztaty dla grup przedszkolnych i szkolnych,
- Teatrzyk ekologiczny dla najmłodszych „Zielony Kopciuszek",
- Warsztaty RiPOK- Program edukacji ekologicznej.
Głogowskie Dni Recyklingu odbyły się przy współfinansowaniu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Działania powyższe miały na celu dotarcie do świadomości każdego mieszkańca, poprzez
propagowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Przyczynia się to do wzrostu
poziomu odpowiedzialności za środowisko i kształtowania postaw „świadomego
konsumenta", które mają bezpośredni wpływ na poziom recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia frakcji odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła.
Aktywne działania edukacyjno-informacyjne miasta ocenia się, jako prawidłowy
kierunek zmierzający do osiągnięcia założonych celów.
3.9.4 Działania Gminy Miejskiej Głogów w zakresie diagnozowania i przeciwdziałania
skutkom podwyższonego stężenia arsenu w powietrzu.
Realizując zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, zmierzające
do osiągnięcia jego celu strategicznego, tj. wydłużenia życia w zdrowiu, poprawy
zdrowia i związanej z nim jakości życia ludzkiego, przeprowadzona została w Głogowie
ocena narażenia mieszkańców na działanie arsenu oraz znacząco zwiększono dostęp
do lekarzy specjalistów i badań specjalistycznych:
1) W 2017r. wykonano i sfinansowano z budżetu miasta Głogowa pionierskie badania
diagnostyczne u blisko 2 tysięcy chętnych mieszkańców (w tym 1000 dzieci),
polegające na oznaczeniu arsenu całkowitego w moczu. Badania wykonał Instytut
Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera z Łodzi, a ich wyniki wykazały przekroczenie
wartości referencyjnej u 27% dorosłych i 14% dzieci.
2) W 2018r. u osób z przekroczeniami wykonano badania pogłębione określające: czy
jest to arsen organiczny, czy nieorganiczny oraz zapewniono osobom z
przekroczeniami specjalistyczną opiekę lekarską
w Przychodni Miedziowego
Centrum Zdrowia S.A. oraz w razie potrzeby Akademickiego Szpitala Klinicznego
we Wrocławiu. W większości przypadków,
w których wartość referencyjna
była przekroczona wyniki analiz specjacyjnych potwierdziły istotną rolę diety we
wchłanianiu arsenu organicznego.
3) Przeprowadzono kampanie edukacyjną- informacyjną nt. „czy można zapobiegać
skutkom działania arsenu” (wykłady, prelekcje, broszury informacyjne) poprzez
dostępne lokalnie kanały informacyjne tj. Miejskie Serwis Informacyjny, strony
internetowe, FB, lokalną prasę, radio i telewizję.
-

4) Zwiększono dostęp do n/w lekarzy specjalistów i badań specjalistycznych:
Profilaktyka chorób tarczycy – Poradnia Endokrynologiczna zapewnienie
dostępu do bezpłatnych konsultacji lekarza endokrynologa, ułatwienie dostępu do
bezpłatnych badań TSH, FT4 , USG tarczycy. Koszt realizacji: 150 000 zł. rocznie w
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tym 135 500 zł. dotacja Fundacji KGHM Polska Miedź. Projekt realizowany od
2017r. z projektu skorzystało 502 osoby, u 92 osób wykazano patologię w
budowie tarczycy (tzw. zmiany guzkowe) wymagające obserwacji (tj. wykonania
ponownego usg tarczycy i oceny dynamiki wzrostu zmiany/zmian), 68 osobom
zalecono wykonanie biopsji tarczycy. Natomiast 20 osób już na podstawie obrazu w
usg tarczycy zakwalifikowano do operacyjnego leczenia tarczycy. Ponadto
Pacjentom, u których stwierdzono zaburzenia funkcji tarczycy (nieprawidłowe wyniki
hormonalne) zaordynowano stosowne leczenie z zaleceniem kontroli w poradni
endokrynologicznej. Wszyscy Pacjenci otrzymali kartę informacyjną z badania
zawierającą: rozpoznanie, wyniki badań dodatkowych (hormonalnych i usg) oraz
stosowne zalecenia. W 2018r. z projektu skorzystało 500 osób, u 90 osób
wykazano patologię w budowie tarczycy (tzw. zmiany guzkowe) wymagające
obserwacji (tj. wykonania ponownego usg tarczycy i oceny dynamiki wzrostu
zmiany/zmian). 63 osobom zalecono wykonanie biopsji tarczycy. Natomiast 21 osób
już na podstawie obrazu w usg tarczycy zakwalifikowano do operacyjnego leczenia
tarczycy. Ponadto Pacjentom, u których stwierdzono zaburzenia funkcji tarczycy
(nieprawidłowe wyniki hormonalne) zaordynowano stosowne leczenie z zaleceniem
kontroli w poradni endokrynologicznej.
- Konsultacje Diabetologiczne realizowane
bezpłatnie
w
trybie „bez
skierowania” projekt realizowany od 01.03.2017r. konsultacje odbywały się 1 raz
w tygodniu. W 2017r. wykonano 960 konsultacji diabetologicznych koszt realizacji
zadania wyniósł 60 000 zł. W 2018r. z projektu skorzystało 1059 osób.
- Profilaktyka osteoporozy celem projektu jest wczesne wykrywanie i zmniejszenie
umieralności
z powodu osteoporozy w populacji kobiet w wieku 45-75 lat i
mężczyzn w wieku 65-75 lat. Osoby uczestniczące w projekcie mają wykonane
badania densytometryczne kręgosłupa lędźwiowego wraz z oceną ryzyka
osteoporozy metodą FRAX, wyniki badania osoba otrzymuje w dniu badania.
Mieszkańcy u których prawdopodobieństwo złamania ocenione zostanie powyżej
10% otrzymują skierowanie na konsultacje do Poradni Osteoporozy. W ramach
programu przebadanych zostało 1250 osób, zakwalifikowanych do konsultacji u
lekarza specjalisty zostało 177 osób, u których na podstawie wykonanego badania
densytometrycznego wykryto osteoporozę lub ryzyko jej pojawienia się w ciągu
najbliższych kilku lat.
- Wczesna diagnostyka i profilaktyka chorób płuc projekt skierowany do osób w
wieku 40-65 lat, którzy nie leczyli się wcześniej z tego powodu. W 2018r.
przebadano 471mieszkańców, każdy
w ramach wizyty miał wykonane:
badanie TK niskodawkowe klatki piersiowej, spirometrię, konsultację lekarza
specjalisty chorób płuc oraz wydanie zaleceń do dalszego postępowania w
przypadku wykrycia podejrzanych zmian. W ramach programu przebadanych zostało
471 osób.
Uzyskano efekty polegające na:
1. Zbadaniu arsenu całkowitego w moczu u 1993 osób ( w tym 1000 dzieci).
2. Wzrostowi świadomości mieszkańców nt. zagrożeń środowiskowych, kampania
edukacyjna dla mieszkańców: „Czy można zapobiegać skutkom działania arsenu”,
wydrukowano 5000
broszur informacyjnych, akcja informacyjna w lokalnych
mediach.
3. Zorganizowano konferencję i wykład w zakresie zdrowego odżywiania i jego roli w
profilaktyce arsenowej.
4. Wykonanie analiz specjacyjnych, do Przychodni lekarskiej MCZ.SA w Głogowie w
związku z badaniami na zawartość arsenu zgłosiło się 297 mieszkańców ( w tym 77
dzieci), w seminariach z lekarzem specjalistą z Poradni Monitoringu w grupach 1015 osobowych udział wzięły 143 osoby. Z organizowanych tzw. „białych sobót” i
konsultacji z pracownikami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu skorzystało 137
osób.
5. Znacząco zwiększono dostęp do lekarzy specjalistów i badań specjalistycznych.
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3.9.5 Monitoring środowiska
Czwartym zagadnieniem horyzontalnym wprowadzonym przez Wytyczne… [82]
Ministerstwa Środowiska jest monitoring środowiska. Podobnie, jak działania edukacyjne,
czy adaptacja do zmian klimatu, monitoring środowiska może dotyczyć praktycznie
wszystkich jego komponentów (powietrze, wody powierzchniowe i podziemne, gleby, złoża
kopalin, klimat akustyczny, stan zasobów przyrodniczych, czy bioróżnorodność) oraz
pozostałych obszarów tematycznych poruszanych w POŚ (na zasadzie ewaluacji
realizowanych działań, programów, czy kampanii informacyjnych).
Podstawowym źródłem danych o stanie środowiska, wykorzystanym w ramach
opracowania niniejszego POŚ, jest państwowy monitoring środowiska, prowadzony od lat
90-tych na terenie całego kraju i dotyczący generalnie wszystkich komponentów środowiska.
Jako ujednolicone, ogólnie dostępne i wiarygodne źródło informacji o stanie środowiska
został również wykorzystany w niniejszym opracowaniu do określenia wskaźników służących
monitorowaniu postępów w osiąganiu celów wyznaczonych w POŚ. W ramach niniejszego
programu ochrony środowiska ujęto w harmonogramie zadań monitorowanych te działania
realizowane w ramach państwowego monitoringu środowiska, które leżą w gestii WIOŚ we
Wrocławiu i realizowane są w granicach miasta (monitoring powietrza, PEM) lub w jego
najbliższym sąsiedztwie (monitoring wód powierzchniowych i podziemnych).
Ujmowanie w Programie ochrony środowiska dla miasta Głogowa zadań będących
częścią państwowego monitoringu środowiska nastręcza szeregu trudności związanych
z późniejszą sprawozdawczością – trudno bowiem wyodrębnić z zakresu działań WIOŚ
we Wrocławiu te zadania, które dotyczą wyłącznie obszaru miasta Głogowa oraz uzyskać
dane nt. poniesionych w związku z tym kosztów.
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3.9.6 Analiza SWOT

Zagadnienia horyzontalne
Mocne strony

Słabe strony

 naturalne i sztuczne zbiorniki wodne na
terenie miasta poprawiają warunki
gruntowo-wodne oraz pełnią m.in.
funkcję retencyjną i przeciw-pożarową

 wysoki stopień uszczelnienia gruntów
skutkujący dużym spływem powierzchniowym oraz słabą zdolnością
retencji wód opadowaych

 tylko ok. 1/10 obszaru miasta
zagrożona
jest
występowaniem
wszystkich typów suszy w stopniu
znacznym

 występowanie zjawiska miejskiej wyspy
ciepła

 liczne i różnorodne działania z zakresu
edukacji ekologicznej oraz monitoringu
środowiska są prowadzone corocznie

 niewystarczająco sprawne mechanizmy
informowania
oraz
ostrzegania
mieszkańców miasta o zagrożeniach
środowiskowych
związanych
ze
zmianami klimatu

 wysoka zdolność reagowania służb
porządkowych,
ratowniczych
oraz
medycznych na zmiany klimatu
 monitoring środowiska prowadzony
w szerokim zakresie przez WIOŚ we
Wrocławiu

Szanse

Zagrożenia

 realizacja działań służących ograniczeniu skutków suszy, wyznaczonych
w Planie przeciwdziałania skutkom
suszy

 zmiany klimatu powodujące negatywne
zjawiska pogodowe, takie jak: fale
upałów, fale zimna, deszcze nawalne,
ekstremalne opady śniegu, powodzie
od strony rzek, powodzie nagłe/
miejskie, burze, w tym burze z gradem

 dalszy rozwój i zastosowanie OZE
 uczestnictwo
przez
Nadleśnictwo
Głogów w projekcie pn. Kompleksowy
projekt adaptacji lasów i leśnictwa do
zmian klimatu – mała retencja oraz
przeciwdziałanie erozji wodnej na
terenach nizinnych
 wzrost nakładów oraz zaangażowania
władz miasta, organizacji pozarządowych oraz podmiotów prywatnych w
podnoszenie świadomości i kreowanie
właściwych postaw proekologicznych
mieszkańców miasta
 rozwój błękitno-zielonej infrastruktury

 brak retencji może wpłynąć niekorzystnie przede wszystkim na regulację
i kontrolę obiegu wody w środowisku,
co potencjalnie przyczynić się może do
negatywnego wpływu na odnowę
zasobów
wodnych
i
racjonalne
gospodarowania nimi
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Prognoza stanu środowiska na lata obowiązywania Programu

Cele oraz kierunki interwencji określone w niniejszym Programie ochrony środowiska
dla miasta Głogowa na lata 2018 – 2021, mają na celu umożliwić osiągnięcie długofalowej
poprawy jakości wszystkich komponentów środowiska na terenie miasta.
W zakresie „Ochrony klimatu i jakości powietrza” należy stwierdzić, że brak
realizacji zadań i działań kierunkowych określonych w Programie może przyczynić się do
powolnego pogarszania się jakości powietrza atmosferycznego. W wyniku sukcesywnego
wzrostu liczby pojazdów samochodowych przy jednoczesnym ich złym stanie technicznym
przypuszczalnie może nastąpić wzrost emisji do powietrza. Istotne z punktu widzenia
polepszenia jakości powietrza stają się również inwestycje związane z modernizacją
indywidualnych urządzeń grzewczych, zmiany aktualnie wykorzystywanych paliw na bardziej
ekologiczne oraz termomodernizacje budynków.
Swój wkład w poprawę jakości powietrza atmosferycznego miasta będą miały działania
edukacyjne na temat zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza ze źródeł niskiej emisji.
Negatywnie na jakość powietrza atmosferycznego (na etapie realizacji) będą wpływały
działania związane z przeprowadzeniem różnych prac remontowo-budowlanych. Prace te
wiążą się z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego. Zaliczyć można do nich: remont
infrastruktury drogowej, czy budowę magistrali ciepłowniczej. Niewykluczone jest
generowanie pyłów na skutek ścierania opon i nawierzchni drogowej utrzymanej w złym
stanie technicznym, co może powodować lokalne podwyższenie stężeń niektórych substancji
w powietrzu. Dotyczy to substancji emitowanych z silników spalinowych z transportu i
ciężkich maszyn. Dokładniejsze określenie skali oraz zasięgu oddziaływania poszczególnych
zadań jest bezzasadne, gdyż z punktu widzenia przepisów prawnych, krótkotrwałe
oddziaływanie związane z pracami budowlanymi nie podlega normowaniu. W tym wypadku
istotną rolę odgrywać będzie aspekt organizacyjny, ponieważ sposób prowadzenia prac oraz
wykorzystywanie sprzętu spełniającego odpowiednie normy przyczyni się do zmniejszenia
emisji szkodliwych substancji do powietrza. Oddziaływanie to będzie mieć charakter
krótkotrwały i ustąpi z chwilą zakończenia robót budowlanych.
Generalnie realizacja przedsięwzięć uwzględnionych w Programie, w perspektywie
długookresowej doprowadzi do redukcji zanieczyszczeń powietrza oraz redukcji strat energii,
a tym samym wpłynie na polepszenie jakości powietrza i stanu zdrowia mieszkańców.
W zakresie „Klimatu akustycznego” należy stwierdzić, że brak realizacji celów i
działań może przyczynić się do powolnego zwiększania się uciążliwości akustycznych na
terenie miasta Głogowa. Wszelkiego rodzaju inwestycje zwiększające płynność ruchu,
przede wszystkim na obszarach zwartej zabudowy w perspektywie długoterminowej
przyczyniają się do istotnego zmniejszenia ryzyka zdrowotnego powodowanego przez hałas,
w tym wypadku są to zaproponowane działania modernizacyjne i bieżące, ograniczone
zasięgiem ewentualnego oddziaływania do terenu zajmowanego przez drogę. Działania te
wpłyną korzystnie na budynki zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych,
ponieważ zmniejszą się drgania i wibracje, które mogą powodować ich uszkodzenie.
W zakresie „Gospodarowania wodami i gospodarki wodno-ściekowej”, a w
szczególności prognozy stanu jednolitych części wód ocenia się, że ewentualne
oddziaływania wystąpić mogą w przypadku wybranych zadań inwestycyjnych, w
szczególności związanych z gospodarką wodno-ściekowa lub powodujących emisje do
środowiska gruntowo-wodnego. Pozostałe zadania określone w Programie, ze względu na
charakter (brak ingerencji w środowisko naturalne, w szczególności gruntowo-wodne) nie
powinny wiązać się z oddziaływaniem na jednolite części wód.
Miasto Głogów znajduje się w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 78.
W ramach aktualizacji PGW dorzecza Odry, stan ilościowy i chemiczny ww. JCWPd został
określony jako stan dobry. Zgodnie z oceną ryzyka niespełnienia celów środowiskowych
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(jakimi dla każdej JCWPd jest dobry stan ilościowy i chemiczny), JCWPd 78 oceniony został
jako niezagrożony.
Do głównych źródeł antropopresji znajdujących się na obszarze JCWPd 78 należą: pobór
wód podziemnych i związane z nim leje depresji, wpływ aglomeracji, prowadzone
odwodnienia górnicze (powodujące obniżenie zwierciadła użytkowych poziomów
wodonośnych). Ocenia się, że przedstawione w Programie zadania zmierzają do
częściowego ograniczenia wskazanych antropopresji na stan wód podziemnych na obszarze
JCWPd 78.
Zgodnie z obowiązującym na lata 2016 – 2021 podziałem w ramach zaktualizowanego w
2016 r. Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, miasto Głogów leży
w obrębie sześciu różnych jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP). Celem
środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych jest osiągnięcie dobrego
stanu/potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego, określonych normami jakości
wyznaczonymi dla szeregu elementów biologicznych i fizykochemicznych, jakimi powinny
charakteryzować się naturalne oraz sztuczne lub silnie zmienione części wód. Zgodnie z
Ramową Dyrektywą Wodną cele środowiskowe dla JCWP miały pierwotnie zostać osiągnięte
do 2015 r. W aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
wyznaczono nowe terminy osiągnięcia celów środowiskowych, wraz z uzasadnieniem
odstępstw. Aktualne charakterystyki JCWP występujących na terenie miasta, wraz z
wyjaśnieniem przyczyn przesunięcia terminów osiągnięcia wyznaczonych celów
środowiskowych przez niektóre JCWP przedstawia tabela zamieszczona w rozdziale „Stan
wód powierzchniowych”.
Ocenia się, że przedstawione w Programie zadania zmierzają do generalnej poprawy stanu
wód powierzchniowych. Większość inwestycji zawartych w Programie Ochrony Środowiska
nie będzie powodować negatywnych skutków i oddziaływań na wody podziemne i
powierzchniowe. Działania dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz
budowy oczyszczalni ścieków są inwestycjami proekologicznymi i nie przyniosą
negatywnych skutków. Wręcz przeciwnie, przyczynią się do poprawy środowiska i poprawy
jakości wód.
W zakresie „Zasobów przyrodniczych” i prognozy stanu obszarów i obiektów
objętych ochroną chronione należy zaznaczyć, że każde działanie przewidziane w
Programie, przyczyniające się do poprawy któregokolwiek z komponentów środowiska
naturalnego, będzie korzystnie w sposób pośredni oddziaływało na przyrodnicze obszary
chronione, w tym na użytki ekologiczne i obszary Natura 2000. W szczególności poprawa
jakości powietrza atmosferycznego lub zmniejszenie oddziaływania ścieków na wody
powierzchniowe lub podziemne, będzie korzystne dla flory i fauny. Ocenia się zatem, że
zadania określone w Programie w sposób korzystny mogą oddziaływać na obszary
chronione. Aktualna charakterystyka zadań przewidzianych w Programie nie daje
bezpośrednich podstaw do wskazywania ewentualnych niekorzystnych oddziaływań na
obszary chronione, pomniki przyrody, chronione gatunki roślin i zwierząt oraz korytarze
ekologiczne.
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PROGRAM DZIAŁAŃ

Działania zaplanowane do realizacji w dalszej części Programu ochrony środowiska
są spójne z celami i działaniami zaplanowanymi w ramach dokumentów strategicznych
i programowych, przedstawionych w rozdziale 2.6, a także z lokalnymi dokumentami
sektorowymi, w tym np. Planem gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Głogowa, Lokalnym
Programem Rewitalizacji miasta Głogowa ma lata 2016-2020 czy Planem zrównoważonego
rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Głogów na lata 2014-2026.
W nawiązaniu do celów strategicznych określonych w Strategii Rozwoju Miasta
Głogowa, niniejszy Program ochrony środowiska wprowadza nowy generalny cel
strategiczny:
„Wysoki

stopień rozwoju gospodarczego Miasta Głogów w
harmonii z dobrą jakością środowiska”.
Dla urzeczywistnienia tej wizji w każdym z rozdziałów Programu ochrony środowiska
sformułowane zostały cele oraz działania (przedsięwzięcia): krótkoterminowe i
długoterminowe.
Zgodnie z aktualnymi Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych
i gminnych programów ochrony środowiska [82] polityka ochrony środowiska wyrażona jest
w niniejszym dokumencie poprzez cele, kierunki interwencji i zadania określone dla każdego
z następujących obszarów interwencji:
I.
Klimat i jakość powietrza
II.
Klimat akustyczny
III.
Pola elektromagnetyczne
IV.
Gospodarowanie wodami
V.
Gospodarka wodno-ściekowa
VI.
Zasoby geologiczne
VII.
Gleby
VIII.
Zasoby przyrodnicze
IX.
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
X.
Zagrożenie poważnymi awariami i nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Realizacja wyznaczonych celów i wdrażanie zaplanowanych działań będą miały
istotne znaczenie dla jakości życia mieszkańców miasta Głogowa, na którą stan środowiska
przyrodniczego ma istotny wpływ. Prace te są także niezbędne dla właściwego poziomu
ochrony zdrowia mieszkańców miasta i zapewnienia, że zanieczyszczenie poszczególnych
elementów środowiska zostanie utrzymane na poziomie nie stwarzającym zagrożenia dla
zdrowia ludzi i stabilności układów przyrodniczych w granicach i poza granicami obszaru
opracowania.
W dalszej części rozdziału w zbiorczej tabeli została przedstawiona hierarchia celów,
kierunków interwencji i zadań planowanych do realizacji, w ramach każdego z wymienionych
wyżej obszarów interwencji. Do każdego celu przypisane są charakterystyczne wskaźniki,
które umożliwią monitorowanie jego realizacji i stwierdzenie, czy cel został osiągnięty. Jako
wartość bazową przyjęto generalnie dane wg stanu na koniec 2017 r., chyba że były
dostępne jedynie dane z wcześniejszych lat lub aktualniejsze dane z roku 2018 (co
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każdorazowo wskazano w przypisach dolnych). Kierunki interwencji nawiązują do słabych
stron i zagrożeń zidentyfikowanych w ramach diagnozy stanu środowiska.
Zadania planowane do realizacji dzielą się na zadania własne (za których realizację
odpowiadają władze miasta) oraz zadania monitorowane (za których realizację
odpowiedzialny jest inny podmiot, działający na tym terenie). W przypadku niektórych zadań
wskazano na istniejące istotne ryzyka, które mogą utrudnić lub uniemożliwić ich realizację.
W kolejnych tabelach przedstawione zostały harmonogramy wdrażania zaplanowanych
zadań własnych oraz zadań monitorowanych, w tym m.in.: lata realizacji, koszty (dokładne
lub szacunkowe), źródła finansowania, występowanie zadania w innych dokumentach
strategicznych lub finansowych, szczegółowe informacje charakteryzujące dane zadanie,
w tym zakres planowanych robót (jeśli informacje takie były dostępne).
Tak szczegółowe rozpisanie zaplanowanych zadań pozwoli na ich efektywne
i skuteczne wdrażanie, monitorowanie postępów w realizacji celów, a także ułatwi późniejszą
sprawozdawczość, do której zobowiązany jest organ wykonawczy gminy.
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Cele, kierunki interwencji i zadania
Wskaźniki realizacji celów

Nazwa (źródło danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

Kierunek interwencji

Zadania
4
(W/M)

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka, Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

I.
Cel:

Obszar interwencji: Klimat i jakość powietrza

Zapewnienie dobrej jakości powietrza oraz ochrona klimatu, poprzez obniżenie emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych.

Obniżanie niskiej emisji
w sektorze komunalnobytowym
Parametry jakości
powietrza (WIOŚ):
- Pył PM10:
liczba przekroczeń
5
dop. poziomu 24-h :
3 6
Srok [g/m ] :
- BaP (PM10):
3 7
Srok [g/m ] :
- Arsen (PM10):
3 8
Srok [g/m ] :

4

41
28

≤35
≤40,0

4,23

≤1,0

30,23

≤6,0

Termomodernizacja
i zwiększanie efektywności
energetycznej budynków

1. Wzrost efektywności energetycznej
miast i gmin - działanie trzecie
w ramach POP dla województwa
dolnośląskiego (W)

Gmina,
mieszkańcy gminy

2. Opracowanie aktualizacji „Projektu
założeń do planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe Gminy Miejskiej Głogów
na lata 2013 – 2027 (W)

Gmina

3. Termomodernizacja wraz ze
zmianą kolorystyki elewacji
budynku - Przychodnia ul. Królowej
Jadwigi 7 (W)

Zakład
Gospodarki
Mieszkaniowej w
Głogowie

4. Termomodernizacja wraz ze
zmianą kolorystyki elewacji
budynku - Przychodnia ul.
Gwiaździsta 33 (W)

Zakład
Gospodarki
Mieszkaniowej w
Głogowie

5. Termomodernizacja wraz ze
zmianą kolorystyki elewacji
budynku - Przychodnia ul.
Sikorskiego 19 (W)

Zakład
Gospodarki
Mieszkaniowej w
Głogowie

W – zadanie własne, M – zadanie monitorowane.
dopuszczalna liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu 24-godzinowego pyłu zawieszonego PM10: 35 razy/rok.
6
średnie stężenie roczne pyłu zawieszonego PM10 (poziom dopuszczalny dla roku kalendarzowego: 40 μg/m3)
7
średnie stężenie roczne BaP w pyle PM10 (poziom dopuszczalny dla roku kalendarzowego: 1,0 μg/m 3)
8
średnie stężenie roczne arsenu w pule PM10 (poziom dopuszczalny dla roku kalendarzowego: 6 ng/m 3)
5

Zadanie ujęte
w Budżecie ‘2018
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Wskaźniki realizacji celów
Nazwa (źródło danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

Kierunek interwencji

1

2

3

4
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Zadania
4
(W/M)
5

Ryzyka, Uwagi

6

7

6. Termomodernizacja wraz z
generalnym remontem budynkuBudynek mieszkalny ul.
Krochmalna 13 (W)

Zakład
Gospodarki
Mieszkaniowej w
Głogowie

7. Termomodernizacja przedszkoli
publicznych prowadzonych przez
Gminę Miejską Głogów (W)

Gmina

8. Wykonanie systemu grzewczego –
gazowego - Budynek usługowy
Staszica 15 (W)

Modernizacja i rozbudowa
dróg oraz infrastruktury
towarzyszącej

Podmiot
odpowiedzialny

Zakład
Gospodarki
Mieszkaniowej w
Głogowie
Planuje się
termomodernizację
13 obiektów .

9. Termomodernizacja budynków
mieszkalnych (M)

Wspólnoty
Mieszkaniowe

10. Wymiana węzła cieplnego w
budynku wspólnoty lokali przy ul.
Budowlanych 14 (M)

Wspólnota
Mieszkaniowa

11. Bieżące utrzymanie publicznych
dróg gminnych (W)

Gmina

Zadanie
realizowane
corocznie

12. Bieżące utrzymanie publicznych
dróg powiatowych (W)

Gmina, powiat
głogowski

Zadanie
realizowane
corocznie

13. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr
292 na odcinku od ul. Ułanów
Polskich do ul. Transportowej w m.
Głogów (W)

Gmina,
województwo
dolnośląskie

14. Przebudowa ul. Morcinka I i II etap
(W)

Gmina, powiat
głogowski

15. Budowa miejsc postojowych i
remont ul. Perseusza (W)

Gmina

16. Przebudowa Al.Wolności (W)

Gmina

17. Droga do skomunikowania
budynku koszarowego

Gmina
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Wskaźniki realizacji celów
Nazwa (źródło danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

Kierunek interwencji

1

2

3

4
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Zadania
4
(W/M)

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka, Uwagi

5

6

7

adaptowanego na budynek
mieszkalny z budynkiem TBS Nr
15 (W)
18. Infrastruktura na osiedlu Piastów B
- połączenie ulicy Bolesława
Śmiałego z ulicą Jagiellońską wraz
z budową miejsc postojowych,
utwardzeniem drogi, budową
chodników i oświetleniem (W)

Gmina

19. Łącznik ul. Budowlanych – ul.
Sienkiewicza (W)

Gmina

20. Miejsca parkingowe przy ul.
Perseusza od ul. Wojska Polskiego
(W)

Gmina

21. Przebudowa dróg, chodników i
oświetlenia na osiedlach Krzepów, Nosocice, Widziszów
(W)
22. Przebudowa ul. Listopadowej (W)

Gmina

23. Ul. Neptuna II i III etap (W)

Gmina

24. Budowa drogi wewnętrznej
ul.Brzeska – I etap (W)

Gmina

25. Uzbrojenie terenów pod
budownictwo mieszkaniowe,
położonych pomiędzy ulicami:
Henryka Głogowskiego a
Bolesława Śmiałego (W)

Gmina

26. Przebudowa Placu Jana z
Głogowa oraz ulicy Poczdamskiej
(W)

Gmina

27. Przebudowa ul. Wita Stwosza (W)

Gmina

28. Przebudowa ulicy Bolesława
Śmiałego wraz z oświetleniem (W)

Gmina

proGEO Sp. z o.o.
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Wskaźniki realizacji celów
Nazwa (źródło danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

Kierunek interwencji

1

2

3

4

Rozwój i promocja
publicznego transportu
zbiorowego

Redukcja emisji pyłów oraz
pozostałych
zanieczyszczeń do
powietrza

149

Zadania
4
(W/M)

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka, Uwagi
7

5

6

29. Remont ul. Niedziałkowskiego
wraz z miejscami postojowym (W)

Gmina

30. Budowa połączenia ul. Sikorskiego
z ul.Wojska Polskiego (W)

Gmina

31. Budowa ul.Marii Konopnickiej (W)

Gmina

32. Łącznik ul.Elektrycznej i
Mickiewicza z uwzględnieniem ul.
J.Słowackiego (W)

Gmina

33. Budowa ulicy Starowałowej
pomiędzy Staromiejską a
Rzeźniczą wraz z miejscami
postojowymi oraz przebudowa
ulicy Świętojańskiej (W)

Gmina

34. Budowa miejsc postojowych ul.
Kazimierza Sprawiedliwego (W)

Gmina

35. Budowa międzygminnej ścieżki
rowerowej - Gmina Miejska
Głogów - Gmina Głogów - Gmina
Kotla (M)

Gmina Kotla

36. Lokalny transport zbiorowy zapewnienie transportu
zbiorowego na terenie miasta (W)

Gmina

37. Zakup 6 szt. autobusów z silnikami
EURO VI (M)

Komunikacja
Miejska Sp. z o.o.

38. Zakup 2 szt. autobusów
hybrydowych (M)

Komunikacja
Miejska Sp. z o.o.

39. Zabudowa suszarni parowej na
wydziale przygotowania wsadu
Huty Miedzi Głogów II (M)

KGHM Polska
Miedź S.A

40. Budowa węzła prażenia
koncentratów miedzi na wydziale
przygotowania wsadu Huty Miedzi
Głogów I (M)

KGHM Polska
Miedź S.A

Zadanie
realizowane
corocznie

proGEO Sp. z o.o.
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Wskaźniki realizacji celów
Nazwa (źródło danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

Kierunek interwencji

1

2

3

4

150

Zadania
4
(W/M)
5

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka, Uwagi

6

7

41. Zabudowa linii do kruszenia i
mielenia żużli poołowiowych na
Wydziale Ołowiu HMG (M)

KGHM Polska
Miedź S.A

42. Zabudowa instalacji lokalnej
wentylacji znad gardzieli
konwertorów na Wydziale Pieców
Konwertorowych w Hucie Miedzi
Głogów II (M)

KGHM Polska
Miedź S.A

43. Modernizacja układów
odciągowych z maszyny
odlewniczej TM 18 na Wydziale
pieców Anodowych w Hucie Miedzi
Głogów II (M)

KGHM Polska
Miedź S.A

44. Zabudowa dodatkowego
zamkniętego magazynu
koncentratu (M)

KGHM Polska
Miedź S.A

45. Wyposażenie układu
odprowadzania oczyszczonych
gazów z konwertorów w dodatkowy
układ oczyszczania (elektrofiltry
mokre) (M)

KGHM Polska
Miedź S.A

46. Wyposażenie systemu wentylacji
otworów spustowych pieca
zawiesinowego w system
odciągowo-oczyszczający (M)

KGHM Polska
Miedź S.A

47. Budowa zamkniętego budynku
Przygotowania Wsadu na Wydziale
Ołowiu (M)

KGHM Polska
Miedź S.A

48. Doposażenie instalacji
oczyszczania gazów procesowych
na Wydziale Ołowiu w dodatkowy
węzeł oczyszczania (dwa
elektrofiltry mokre ) oraz instalację
do redukcji rtęci (M)

KGHM Polska
Miedź S.A

II. Obszar interwencji: Klimat akustyczny i promieniowanie

proGEO Sp. z o.o.
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Wskaźniki realizacji celów
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Nazwa (źródło danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

Kierunek interwencji

Zadania
4
(W/M)

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka, Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

Cel:

Zapewnienie dobrego klimatu akustycznego na terenie miasta

Poziom równoważny
hałasu [dB] w ppk
na terenie miasta
Głogowa

Brak
aktualnych
danych

≤65,0 (dzień)
≤56,0 (noc)
[dla zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej
i
zamieszkania
zbiorowego]

Ograniczanie
oddziaływania hałasu
drogowego

49. Brak zadań własnych i
monitorowanych (poza
wymienionymi powyżej z zakresu
przebudowy i modernizacji dróg)

III. Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami
Cel:

Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych na terenie miasta

Stan/potencjał
ekologiczny JCWP
występujących w
granicach miasta
Głogowa

dobry
(Rudna od
Moskorzynki
do Odry)

dobry

Ochrona wód
powierzchniowych i
podziemnych przed
zanieczyszczeniem

Cel:

50. Uporządkowanie gospodarki
wodnościekowej południowowschodniej części miasta Głogów II etap (W)

Gmina, PWiK

51. Uporządkowanie gospodarki
wodnościekowej Stare Miasto, Złota
Podkowa (W)

Gmina, PWiK

52. Dopłaty za dostawę wody oraz
odbiór ścieków (na rzecz PWiK w
Głogowie) (W)

Gmina, PWiK

53. Rozwój na Gminy ościennepodłączenie do miejskiej sieci
wodociągowej (W)

Gmina, PWiK

54. Rozwój na Gminy ościennepodłączenie do miejskiej sieci
kanalizacyjnej (W)

Gmina, PWiK

Ochrona jakości oraz racjonalne użytkowanie zasobów wód podziemnych

Klasa jakości wód
podziemnych w ppk.

Ochrona wód
powierzchniowych i
podziemnych przed

55. Brak zadań własnych i
monitorowanych (poza
wymienionymi powyżej z zakresu

Zadanie
realizowane
corocznie
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proGEO Sp. z o.o.

Wskaźniki realizacji celów
Nazwa (źródło danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

1

2

3

- „Leśna Dolina”
- „Serby”

Kierunek interwencji
4

9

Zadania
4
(W/M)

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka, Uwagi

5

6

7

uporządkowania gospodarki
wodno-ściekowej)

zanieczyszczeniem
III

152

≤II
≤II

II

IV. Obszar interwencji: Gospodarowanie powierzchnią ziemi
Cel:

Ochrona i zapewnienie właściwego sposobu użytkowania gleb i powierzchni ziemi

Liczba
przeprowadzonych
badań zanieczyszczenia gleb na
terenie miasta
(WIOŚ)
Powierzchnia
zrekultywowanych
terenów w danym
roku [ha] (SP)

0

10

zgodnie z
wydanymi
decyzjami

>0

Monitoring gleb narażonych
na zanieczyszczenia
przemysłowe

56. Brak zadań własnych i
monitorowanych

zgodnie z
wydanymi
decyzjami

Rekultywacja terenów
zdegradowanych

57. Wydawanie i kontrola realizacji
decyzji w zakresie rekultywacji
gleb i terenów zdegradowanych
w granicach gminy (M)

Powiat głogowski

V. Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze
Cel:

Zwiększenie powierzchni i ochrona przed degradacją terenów zieleni w mieście

Powierzchnia
gruntów leśnych,
użytków
ekologicznych oraz
trwałych użytków
9

11

832

≥ 832

wg. badań WIOŚ przeprowadzonych w roku 2016
dane za lata 2016 i 2017
11
stan na 01.01.2018 r.
10

Pielęgnacja terenów zieleni
oraz powiększanie ich
powierzchni

58. Utrzymanie terenów zielonych (W)

Gmina

Zadanie
realizowane
corocznie
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proGEO Sp. z o.o.

Wskaźniki realizacji celów
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Nazwa (źródło danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

Kierunek interwencji

Zadania
4
(W/M)

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka, Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

zielonych [ha]
(PODGiK)

Cel:

Ochrona obiektów i obszarów o wysokich walorach przyrodniczych

Liczba pomników
przyrody

18

>18

Ochrona drzew i ich grup
o szczególnej wartości
przyrodniczej

59. Objęcie ochroną drzew lub grup
drzew o rozmiarach pomnikowych
(W)

Gmina

60. Bulwar Nadodrzański (W)

Gmina

61. Ochrona i udostępnienie terenów
nadodrzańskich w Gminie Miejskiej
Głogów - II etap (W)

Gmina

62. Park survivalowy (W)

Gmina

63. Zagospodarowanie Parku
Słowiańskiego wraz z przebudową
i budową niezbędnej infrastruktury
(W)

Gmina

64. Bieżące utrzymanie zieleni (m.in.
pielęgnacja, koszenie, wycinka
drzew, nasadzenia) (M)

VI. Obszar interwencji: Gospodarka odpadami
Cel:

Efektywna gospodarka odpadami komunalnymi

Powiat głogowski

Zadanie
proponowane w
niniejszym POŚ
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Wskaźniki realizacji celów
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Nazwa (źródło danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

Kierunek interwencji

Zadania
4
(W/M)

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka, Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

Osiągnięte w danym
roku limity [%]
(UM):
- ograniczenie masy
odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji kierowanych do
składowania
- odpady z selektywnej
zbiórki (recykling):
- odpady budowlane
i rozbiórkowe
(recykling):

Ilość pożarów
składowisk odpadów
na terenie miasta

12

0%

35%

65. Bieżąca gospodarka odpadami
komunalnymi (W)

28%

50%

66. Prace porządkowe - oczyszczanie
miasta (W)

100%

70%

12

Osiąganie wymaganych
poziomów recyklingu
i przygotowania do
ponownego użycia
odpadów komunalnych

0

0

poziom osiągnięty przez Gminę Miejską Głogów w roku 2017

Bezpieczne
magazynowanie odpadów
przemysłowych

Gmina, GPKSUEZ Głogów Sp.
z o.o.

Zadanie
realizowane
corocznie

Gmina

Zadanie
realizowane
corocznie

67. Rozbudowa RIPOK MBP w
Głogowie o dodatkowe miejsca
magazynowania i przetwarzania
odpadów (M)

GPK-SUEZ
Głogów Sp. z o.o.

68. Rekultywacja składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne w Głogowie (M)

GPK-SUEZ
Głogów Sp. z o.o.

69. Budowa nowej kwatery
składowiska w ramach rozbudowy
istniejącego RIPOK MBP (M)

GPK-SUEZ
Głogów Sp. z o.o.

70. Modernizacja Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych
przy ul. Transportowej 6 w
Głogowie (M)

GPK-SUEZ
Głogów Sp. z o.o.

71. Modernizacja linii sortowniczej (M)

GPK-SUEZ
Głogów Sp. z o.o.

72. Budowa składowiska odpadów

przemysłowych BIECHÓW III
(M)

KGHM Polska
Miedź S.A
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proGEO Sp. z o.o.

Wskaźniki realizacji celów
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Nazwa (źródło danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

Kierunek interwencji

Zadania
4
(W/M)

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka, Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

VII. Obszar interwencji: Edukacja ekologiczna
Cel:

Podniesienie świadomości ekologicznej i wrażliwości mieszkańców gminy na lokalny i globalny stan środowiska naturalnego.

Liczba stwierdzonych
przypadków spalania
śmieci w prywatnych
instalacjach
grzewczych (UM)

brak
ewidencji

0

Edukacja i kształtowanie
właściwych postaw
ekologicznych wśród
dzieci, młodzieży i
dorosłych mieszkańców
gminy

73. Zadania z zakresu oświaty
ekologicznej (W)

Gmina, placówki
edukacyjne

74. Zakup nagród w konkursach
ekologicznych (W)

Gmina, placówki
edukacyjne

75. Organizacja Pikniku Ekologicznego
„Segregacja Rewelacja” (W)
76. Realizacja projektu „Pracownie
przyrodnicze w szkołach
prowadzonych przez Gminę
Miejską Głogów” (W)

Gmina

Gmina, Szkoły

77. Organizacja przedsięwzięć

ekologicznych w placówkach
powiatowych (M)
78. Wydawanie dwutygodnika magazyn Curier (M)

Powiat głogowski
KGHM Polska
Miedź S.A

VIII. Obszar interwencji: Zagrożenie poważnymi awariami
Cel:

Minimalizacja skutków dla społeczeństwa i środowiska w przypadku wystąpienia poważnej awarii

Liczba zdarzeń
o znamionach
poważnej awarii
(GIOŚ)

0

0

Zapewnianie sprawnego
reagowania w przypadku
wystąpienia poważnej
awarii

79. Ochotnicze Straże Pożarne dotacja (W)

Gmina

Zadanie
realizowane
corocznie

80. Komendy powiatowe PSP -dotacja
(W)

Gmina

Zadanie
realizowane
corocznie

IX. Obszar interwencji: Adaptacja do zmian klimatu

proGEO Sp. z o.o.
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Nazwa (źródło danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

Kierunek interwencji

Zadania
4
(W/M)

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka, Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

Cel:

Przystosowanie miasta do zagrożeń wynikających ze zmian klimatu
81. Melioracje wodne (W)

Łączna długość [mb]
wyczyszczonych
rowów i przepustów
w danym roku (UM)

Ze względu na
specyfikę ten cel
może nie poddawać
się klasycznym
ocenom za pomocą
wskaźników
ilościowych, lub
innych mierzalnych
i porównywalnych
efektów.

Brak danych

>0

Budowa i konserwacja sieci
i urządzeń melioracji
wodnych na terenie gminy

Gmina

Zadanie
realizowane
corocznie

Powiat głogowski

Zadanie
realizowane
corocznie

82. Profilowanie i ścinka poboczy

dróg powiatowych celem
udrożnienia odprowadzenia
wód opadowych (M)
83. Doposażenie magazynu
przeciwpowodziowego oraz zakup
sprzętu łączności i energii (system
alarmowy miasta) (W)

Podniesienie odporności na
zmiany klimatu

84. DDP - montaż klimatyzacji w sali
terapii zajęciowej na II piętrze (W)

Gmina

Gmina

85. MOPS - wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej ścian
fundamentów budynku (W)

Gmina

proGEO Sp. z o.o.
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Harmonogram realizacji zadań własnych
Kierunek
interwencji

Zadania własne

Podmiot
odpowiedzialny

1

2

3
I.

Obniżenie niskiej
emisji w sektorze
komunalnobytowym

Termomodernizacja
i zwiększanie
efektywności
energetycznej
budynków

Lata
realizacji
Od
Do
4

5

Całkowite
koszty
[PLN]

Źródła
finansowania

Dodatkowe informacje

6

7

8

Obszar interwencji: Klimat i jakość powietrza

1. Wzrost efektywności
energetycznej miast i gmin działanie trzecie w ramach
POP dla województwa
dolnośląskiego

Gmina,
mieszkańcy gminy

2018

2021

b.d

2. Opracowanie aktualizacji
„Projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa
gazowe Gminy
Miejskiej Głogów na lata
2013 – 2027

Gmina

2018

2018

12 300,00

3.Termomodernizacja wraz
ze zmianą kolorystyki
elewacji budynku Przychodnia ul. Królowej
Jadwigi 7

Zakład
Gospodarki
Mieszkaniowej w
Głogowie

4.Termomodernizacja wraz
ze zmianą kolorystyki
elewacji budynku Przychodnia ul. Gwiaździsta
33

Zakład
Gospodarki
Mieszkaniowej w
Głogowie

2018

2018

2021

2021

budżet gminy,
środki własne
beneficjentów,
dofinansowanie
WFOŚiGW

budżet Gminy

217 154,27

budżet Gminy,
środki
NFOŚiGW,
RPO WD 20142020, inne

537 463,04

budżet Gminy,
środki
NFOŚiGW,
RPO WD 20142020, inne

Miasto Głogów uczestniczy w realizacji
Programu ochrony powietrza dla
województwa dolnośląskiego [54],
wdrażając działanie trzecie pn. "Wzrost
efektywności energetycznej miast i gmin".
Działanie to polega na systematycznej
wymiana starych, niskosprawnych kotłów,
w których spalane jest paliwo stałe (węgiel)
na nowoczesne kotły wysokiej sprawności
(retortowe lub gazowe, elektryczne, pompy
ciepła) lub włączanie budynków do
istniejących sieci cieplnych oraz termomodernizacji budynków, w których dokonano
wymiany źródła ciepła w celu zwiększenia
ich efektywności energetycznej.

proGEO Sp. z o.o.

Kierunek
interwencji
1

Modernizacja
rozbudowa i
utrzymanie dróg
oraz infrastruktury
towarzyszącej
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Zadania własne

Podmiot
odpowiedzialny

2

3

5.Termomodernizacja wraz
ze zmianą kolorystyki
elewacji budynku Przychodnia ul. Sikorskiego
19

Zakład
Gospodarki
Mieszkaniowej w
Głogowie

6. Termomodernizacja wraz
z generalnym remontem
budynku- Budynek
mieszkalny ul. Krochmalna
13

Zakład
Gospodarki
Mieszkaniowej w
Głogowie

Lata
realizacji
Od
Do
4

2018

2018

5

158

Całkowite
koszty
[PLN]
6

Źródła
finansowania

Dodatkowe informacje

7

8

b.d.

budżet Gminy,,
środki
NFOŚiGW,
RPO WD 20142020, inne

2021

b.d.

budżet Gminy,
środki
NFOŚiGW,
RPO WD 20142020, inne

2019

3 713 108,00
w tym środki
UE
1 998 105,00

budżet Gminy,
środki RPO
WD 2014-2020

Przeprowadzenie termomodernizacji
przedszkoli publicznych o nr 3,6,9,10,17,21
(filia przy ul.Jagiellońskiej)

budżet Gminy,
środki
NFOŚiGW,
RPO WD 20142020, inne

Dotychczas system grzewczy był na
paliwo stałe

2021

7.Termomodernizacja
przedszkoli publicznych
prowadzonych przez Gminę
Miejską Głogów

Gmina

8.Wykonanie systemu
grzewczego – gazowego Budynek usługowy Staszica
15

Zakład
Gospodarki
Mieszkaniowej w
Głogowie

2018

2021

b.d.

11.Bieżące utrzymanie
publicznych dróg gminnych

Gmina

2018

2021

5 800 000,00
(2018 r.)

budżet gminy

budżet gminy,
budżet powiatu

2018

12.Bieżące utrzymanie
publicznych dróg
powiatowych

Gmina, powiat
głogowski

2018

2021

1 059 000,00
(2018 r.)
w tym dotacja
SP
466 047,00

13.Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 292 na
odcinku od ul. Ułanów
Polskich do ul.
Transportowej w m. Głogów

Gmina, powiat
głogowski

2018

2018

1 843 578,00

budżet gminy,
budżet
województwa

14.Przebudowa ul. Morcinka
I i II etap

2018

2019

1 500 000,00

budżet gminy,
budżet powiatu

15.Budowa miejsc
postojowych i remont ul.

2018

2019

490 000,00
300 000,00

budżet gminy

proGEO Sp. z o.o.

Kierunek
interwencji
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Zadania własne

Podmiot
odpowiedzialny

2

3

1

Lata
realizacji
Od
Do
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Całkowite
koszty
[PLN]

Źródła
finansowania

Dodatkowe informacje

7

8

4

5

6

16.Przebudowa Al.Wolności

2018

2020

2 000 000,00
3 000 000,00
6 290 000,00

budżet gminy

17.Droga do
skomunikowania budynku
koszarowego adaptowanego
na budynek mieszkalny z
budynkiem TBS Nr 15

2018

2018

650 000,00

budżet gminy

Perseusza

18.Infrastruktura na osiedlu
Piastów B - połączenie ulicy
Bolesława Śmiałego z ulicą
Jagiellońską wraz z budową
miejsc postojowych,
utwardzeniem drogi, budową
chodników i oświetleniem

Gmina

2018

2018

1 200 000,00

budżet gminy

19.Łącznik ul. Budowlanych
– ul. Sienkiewicza

Gmina

2018

2019

946 150,00

budżet gminy

20.Miejsca parkingowe przy
ul. Perseusza od ul. Wojska
Polskiego

Gmina

2018

2018

500 000,00

budżet gminy

21.Przebudowa dróg,
chodników i oświetlenia na
osiedlach - Krzepów,
Nosocice, Widziszów

Gmina

2018

2020

100 000,00
(corocznie)

budżet gminy

22.Przebudowa ul.
Listopadowej

Gmina

2018

2019

700 000,00

budżet gminy

23.Ul. Neptuna II i III etap

Gmina

2018

2019

320 000,00
(2018 r.)

budżet gminy

24.Budowa drogi
wewnętrznej ul.Brzeska – I
etap

Gmina

2018

2018

500 000,00

budżet gminy

25.Uzbrojenie terenów pod
budownictwo mieszkaniowe,

Gmina

2018

2022

2 174 880,00

budżet gminy

Zadanie ujęte w POŚ dla powiatu
głogowskiego na lata 2017-2020 z
perspektywą do roku 2024 (B.1)

proGEO Sp. z o.o.

Kierunek
interwencji
1

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA LATA 2018 - 2021

Zadania własne

Podmiot
odpowiedzialny

2

3

Lata
realizacji
Od
Do

160

Całkowite
koszty
[PLN]

Źródła
finansowania
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7

8

4

5

6

położonych pomiędzy
ulicami: Henryka
Głogowskiego a Bolesława
Śmiałego
26.Przebudowa Placu Jana z
Głogowa oraz ulicy
Poczdamskiej

Gmina

2019

2020

2 500 000,00
1 970 500,00

budżet gminy

27.Przebudowa ul. Wita
Stwosza

Gmina

2018

2021

400 000,00
(2018 r.)

budżet gminy

28.Przebudowa ulicy
Bolesława Śmiałego wraz z
oświetleniem

Gmina

2019

2020

1 830 000,00
1 400 000,00

budżet gminy

29.Remont ul.
Niedziałkowskiego
wraz z miejscami
postojowym

Gmina

2018

2019

1 200 000,00
(2018 r.)

budżet gminy

30.Remont wiaduktu nad
torami PKP w ciągu ul.
Nadbrzeżnej

Gmina

2018

2019

900 000,00
900 000,00

budżet gminy

31.Budowa połączenia ul.
Sikorskiego z ul.Wojska
Polskiego

Gmina

2018

2020

4 567 000,00
(w roku 2018)

budżet gminy

32.Budowa ul.Marii
Konopnickiej

Gmina

2018

2019

1 000 000,00
820 000,00

budżet gminy

33.Łącznik ul.Elektrycznej i
Mickiewicza z
uwzględnieniem ul.
J.Słowackiego

Gmina

2018

2018

600 000,00

budżet gminy

34.Budowa ulicy
Starowałowej pomiędzy
Staromiejską a Rzeźniczą
wraz z miejscami
postojowymi oraz
przebudowa ulicy

Gmina

2018

2018

1 500 000,00

budżet gminy

Zadanie ujęte w POŚ dla powiatu
głogowskiego na lata 2017-2020 z
perspektywą do roku 2024 (B.1)

Zadanie ujęte w POŚ dla powiatu
głogowskiego na lata 2017-2020 z
perspektywą do roku 2024 (B.1)

Zadanie ujęte w POŚ dla powiatu
głogowskiego na lata 2017-2020 z
perspektywą do roku 2024 (B.1)

proGEO Sp. z o.o.

Kierunek
interwencji
1
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7

8

4

5

6

Świętojańskiej

Rozwój i promocja
publicznego
transportu
zbiorowego

35.Budowa miejsc
postojowych ul. Kazimierza
Sprawiedliwego

Gmina

2020

2020

1 000 000,00

budżet gminy

36.Lokalny transport
zbiorowy - zapewnienie
transportu zbiorowego na
terenie miasta

Gmina

2018

2021

8 000 000,00
(corocznie)

budżet gminy

II.

Ograniczanie
oddziaływania
hałasu drogowego

Obszar interwencji: Klimat akustyczny i promieniowanie

49. Brak zadań własnych
(poza wymienionymi powyżej
z zakresu przebudowy i
modernizacji dróg)
III.

Ochrona wód
powierzchniowych i
podziemnych przed
zanieczyszczeniem

Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami

50.Uporządkowanie
gospodarki wodnościekowej
południowo-wschodniej
części miasta Głogów - II
etap

Gmina, PWiK

2018

2019

500 000,00
(corocznie)

budżet gminy

51.Uporządkowanie
gospodarki wodnościekowej
Stare Miasto, Złota Podkowa

Gmina, PWiK

2020

2020

2 750 000,00

budżet gminy

52.Dopłaty za dostawę wody
oraz odbiór ścieków (na
rzecz PWiK w Głogowie)

Gmina, PWiK

2018

2021

3 500 000,00
(2018 r.)

budżet gminy

53.Rozwój na Gminy
ościenne- podłączenie do
miejskiej sieci wodociągowej

Gmina, PWiK

2018

2021

255 000,00
(2018 r.)

budżet gminy

54.Rozwój na Gminy
ościenne- podłączenie do
miejskiej sieci kanalizacyjnej

Gmina, PWiK

2018

2018

1 000 000,00

budżet gminy

Zadanie ujęte w POŚ dla powiatu
głogowskiego na lata 2017-2020 z
perspektywą do roku 2024 (B.1)

proGEO Sp. z o.o.
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Kierunek
interwencji

Zadania własne

Podmiot
odpowiedzialny

1

2

3
IV.

Lata
realizacji
Od
Do
4

5

162

Całkowite
koszty
[PLN]

Źródła
finansowania

Dodatkowe informacje

6

7

8

Obszar interwencji: Gospodarowanie powierzchnią ziemi

56.Brak zadań własnych

Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze

V.

Pielęgnacja
terenów zieleni
oraz powiększanie
ich powierzchni

58.Utrzymanie terenów
zielonych

Gmina

2018

2021

2 850 000,00
(2018 r.)

budżet gminy

59.Objęcie ochroną drzew
lub grup drzew o rozmiarach
pomnikowych

Gmina

2018

2021

b.d.

budżet gminy

2 000 000,00

budżet gminy,
środki UE
(RPO WD
2014-2020

60.Bulwar Nadodrzański

Ochrona drzew i ich
grup o szczególnej
wartości
przyrodniczej

Gmina

2018

61.Ochrona i udostępnienie
terenów nadodrzańskich w
Gminie Miejskiej Głogów - II
etap

Gmina

2018

2018

1 699 942,00

budżet gminy,
środki UE
(RPO WD
2014-2020)

62.Park survivalowy

Gmina

2018

2019

500 000,00
(2018 r.)

budżet gminy

63.Zagospodarowanie Parku
Słowiańskiego wraz z
przebudową i budową
niezbędnej infrastruktury

Gmina

2018

2018

2 600 000,00

budżet gminy

VI.

Osiąganie wyma-

2018

65.Bieżąca gospodarka

Obszar interwencji: Gospodarka odpadami

Gmina, GPK-

2018

2021

budżet gminy

Wydatki planowane corocznie w budżecie
gminy - dotyczą bieżącego utrzymania
zieleni, wykonaniem oprysków przeciw
komarom oraz zakupu drzew i krzewów
oraz sadzonek i bylin jednorocznych.

proGEO Sp. z o.o.

Kierunek
interwencji
1

ganych poziomów
recyklingu
i przygotowania do
ponownego użycia
odpadów
komunalnych

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA LATA 2018 - 2021

Podmiot
odpowiedzialny

Zadania własne
2

3

4

odpadami komunalnymi

SUEZ Głogów Sp.
z o.o.

66.Prace porządkowe oczyszczanie miasta

Gmina

Źródła
finansowania

Dodatkowe informacje

6

7

8

2021

450 000,00
(2018 r.)

budżet gminy

Edukacja ekologiczna

73.Zadania z zakresu
oświaty ekologicznej

Gmina, placówki
edukacyjne

2018

2021

120 000,00
(2018 r.)

budżet gminy

74.Zakup nagród w
konkursach ekologicznych

Gmina, placówki
edukacyjne

2018

2021

5 000,00
(2018 r.)

budżet gminy

75.Organizacja Pikniku
Ekologicznego „Segregacja
Rewelacja”

Gmina

2018

2021

5 000,00
(2018 r.)

budżet gminy

2 564 241,00

budżet gminy,
środki UE
(RPO WD
2014-2020)

76.Realizacja projektu
„Pracownie przyrodnicze w
szkołach prowadzonych
przez Gminę Miejską Głogów
”

Gmina, Szkoły

2018

2018

W ramach zadania zakupione zostanie
wyposażenie oraz pomoce naukowe do
pracowni przyrodniczych w 13 szkołach
ponadto wykonane zostaną niezbędne
prace remontowe w klasach w których
zostaną uruchomione pracownie.

Obszar interwencji: Zagrożenie poważnymi awariami

VIII.

Zapewnianie
sprawnego
reagowania
w przypadku
wystąpienia
poważnej awarii

5

Całkowite
koszty
[PLN]
8 764 381,00
(2018 r.)

2018

VII.

Edukacja
i kształtowanie
właściwych postaw
ekologicznych
wśród dzieci,
młodzieży
i dorosłych
mieszkańców
gminy

Lata
realizacji
Od
Do

163

79.Ochotnicze Straże
Pożarne

Gmina

2018

2021

80.Komendy powiatowe PSP

Gmina

2018

2021

IX.

55 000,00
(2018 r.)

budżet gminy

Dotacja dla Oddziału Ratownictwa
Wodnego oraz Jednostki Ratownictwa
Specjalistycznego

100 000,00
(2018 r.)

budżet gminy

Współfinansowanie bieżącego
funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP
w Głogowie

Obszar interwencji: Adaptacja do zmian klimatu

proGEO Sp. z o.o.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA LATA 2018 - 2021

Kierunek
interwencji

Zadania własne

Podmiot
odpowiedzialny

1

2

3

Budowa
i konserwacja sieci
i urządzeń
melioracji wodnych
na terenie gminy

Lata
realizacji
Od
Do
4

5

164

Całkowite
koszty
[PLN]

Źródła
finansowania

6

7

55 000,00
(2018 r.)

budżet gminy

2021

48 500,00
(2018 r.)

budżet gminy

2018

2018

5 000,00

budżet gminy

2018

2018

123 000,00

budżet gminy

81.Melioracje wodne

Gmina

2018

2021

83.Doposażenie magazynu
przeciwpowodziowego oraz
zakup sprzętu łączności i
energii (system alarmowy
miasta)

Gmina

2018

84.DDP - montaż
klimatyzacji w sali terapii
zajęciowej na II piętrze

Gmina

85.MOPS - wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej
ścian fundamentów budynku

Gmina

Dodatkowe informacje
8
Bieżące utrzymanie melioracji wodnych
(rowów melioracyjnych) obejmujące m.in.
koszenie skarp, oczyszczanie przepustów
z namułu, usuwanie namułu z dna rowów,
usuwanie i wywóz nieczystości

proGEO Sp. z o.o.

4.3
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Harmonogram realizacji zadań monitorowanych

Kierunek interwencji

Zadania monitorowane

Podmiot
odpowiedzialny

1

2

3

I.

Termomodernizacja i
zwiększanie
efektywności
energetycznej
budynków

Modernizacja
rozbudowa i
utrzymanie dróg
oraz infrastruktury
towarzyszące

Rozwój i promocja
publicznego
transportu zbiorowego

Lata
realizacji
Od
Do
4

5

Całkowite
koszty [PLN]

Źródła
finansowania

Dodatkowe informacje

6

7

8

Obszar interwencji: Klimat i jakość powietrza

9.Termomodernizacja
budynków mieszkalnych

Wspólnoty
Mieszkaniowe

2018

2021

b.d.

środki własne,
środki
NFOŚiGW,
RPO WD 20142020, inne

10.Wymiana węzła cieplnego
w budynku wspólnoty lokali
przy ul. Budowlanych 14

Wspólnota
Mieszkaniowa

2018

2018

b.d.

środki własne

35.Budowa międzygminnej
ścieżki rowerowej - Gmina
Miejska Głogów - Gmina
Głogów - Gmina Kotla

Gmina Kotla

208

2018

b.d

środki własne,
środki
zewnętrzne

37.Zakup 6 szt. autobusów z
silnikami EURO VI

Komunikacja
Miejska Sp. z o.o.

2018

2019

5 324 400,00

środki własne

38.Zakup 2 szt. autobusów
hybrydowych

Komunikacja
Miejska Sp. z o.o.

2 996 000,00

środki własne,
środki UE (RPO
WD 2014-2020,
inne)

2018

2019

Planuje się termomodernizację
następujacych budynków:
- AL. Wolności 83;
- Al. Wolności 77;
- Al. Wolności 75;
- Al. Wolności 73-73a;
- Ul. Przemysłowa 15;
- Ul. Przemysłowa 21;
- Ul. Przemysłowa 25;
- Ul. Przemysłowa 33;
- Ul. A. Mickiewicza 43;
- Ul. A. Mickiewicza 40;
- Ul. Staromiejska 15;
- Ul. Śniadeckich 5;
- Ul. Okrężna 145.

Udzielono pomocy finansowej dla
Gminy Kotla w kwocie 20 000,00 zł

proGEO Sp. z o.o.

Kierunek interwencji
1

Redukcja emisji pyłów
oraz pozostałych
zanieczyszczeń do
powietrza
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Zadania monitorowane

Podmiot
odpowiedzialny

2

Lata
realizacji
Od
Do

166

Całkowite
koszty [PLN]

Źródła
finansowania

Dodatkowe informacje

7

8

3

4

5

6

39.Zabudowa suszarni
parowej na wydziale
przygotowania wsadu Huty
Miedzi Głogów II

KGHM Polska
Miedź S.A

b.d

2019

102 000 000,00

środki własne

40.Budowa węzła prażenia
koncentratów miedzi na
wydziale przygotowania
wsadu Huty Miedzi Głogów I

KGHM Polska
Miedź S.A

b.d

2018

223 000 000,00

środki własne

41.Zabudowa linii do
kruszenia i mielenia żużli
poołowiowych na Wydziale
Ołowiu HMG

KGHM Polska
Miedź S.A

b.d

2018

47 000 000,00

środki własne

42.Zabudowa instalacji
lokalnej wentylacji znad
gardzieli konwertorów na
Wydziale Pieców
Konwertorowych w Hucie
Miedzi Głogów II

KGHM Polska
Miedź S.A

b.d

2018

20 000 000,00

środki własne

43.Modernizacja układów
odciągowych z maszyny
odlewniczej TM 18 na
Wydziale pieców Anodowych
w Hucie Miedzi Głogów II

KGHM Polska
Miedź S.A

b.d

2018

6 000 000,00

środki własne

44.Zabudowa dodatkowego
zamkniętego magazynu
koncentratu

KGHM Polska
Miedź S.A

b.d

2020

b.d

środki własne

45.Wyposażenie układu
odprowadzania
oczyszczonych gazów z
konwertorów w dodatkowy
układ oczyszczania
(elektrofiltry mokre)

KGHM Polska
Miedź S.A

b.d

2020

b.d

środki własne

46.Wyposażenie systemu
wentylacji otworów
spustowych pieca

KGHM Polska
Miedź S.A

b.d

2020

b.d

środki własne

W związku z wejściem w życie dnia
13.06.2016 r. decyzji wykonawczej
Komisji (UE/2016/1032 ustanawiającej
konkluzje dotyczące najlepszych
dostępnych technik (BAT) w
odniesieniu do przemysłu metali
nieżelaznych a tym samym
obowiązkiem dostosowania instalacji
eksploatowanych na terenie HMG do
wymagań tych konkluzji w terminie do
29.06.2020 – opracowano w KGHM
PM SA tzw. PROGRAM BATAs, -

proGEO Sp. z o.o.

Kierunek interwencji
1
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2

3

Lata
realizacji
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Do
4

5
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Całkowite
koszty [PLN]

Źródła
finansowania

6

7

8
program dostosowania instalacji
technologicznych HMG I HML do
wymagań konkluzji BAT dla przemysłu
metali nieżelaznych wraz z
ograniczeniem emisji arsenu.

zawiesinowego w system
odciągowo-oczyszczający
47.Budowa zamkniętego
budynku Przygotowania
Wsadu na Wydziale Ołowiu

KGHM Polska
Miedź S.A

b.d

2020

b.d

środki własne

48.Doposażenie instalacji
oczyszczania gazów
procesowych na Wydziale
Ołowiu w dodatkowy węzeł
oczyszczania (dwa
elektrofiltry mokre ) oraz
instalację do redukcji rtęci

KGHM Polska
Miedź S.A

b.d

2020

b.d

środki własne

II.

Dodatkowe informacje

Obszar interwencji: Klimat akustyczny i promieniowanie

Brak zadań monitorowanych

III.

Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami

Brak zadań monitorowanych

IV.
Rekultywacja terenów
zdegradowanych

Obszar interwencji: Gospodarowanie powierzchnią ziemi

57.Wydawanie i kontrola
realizacji decyzji w zakresie
rekultywacji gleb i terenów
zdegradowanych w granicach
gminy

Powiat głogowski

V.

Ochrona i
wzmocnienie ochrony
form ochrony
przyrody

64.Bieżące utrzymanie zieleni
(m.in. pielęgnacja, koszenie,
wycinka drzew, nasadzenia)

2018

2021

brak nakładów

środki własne

Decyzje w sprawach rekultywacji
i zagospodarowania gruntów wydaje
starosta, zgodnie z art. 22 ust. 2
ustawy o ochronie gruntów rolnych i
leśnych [[22]].

Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze

Powiat głogowski

2018

2021

180 000,00
(corocznie)

środki własne

Zadanie ujęte w POŚ dla powiatu
głogowskiego na lata 2017-2020 z
perspektywą do roku 2024 (H.1)
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Kierunek interwencji

Zadania monitorowane

Podmiot
odpowiedzialny

1

2

3

VI.

Osiąganie wymaganych poziomów
recyklingu
i przygotowania do
ponownego użycia
odpadów
komunalnych

Bezpieczne
magazynowanie
odpadów
przemysłowych

4

5

Całkowite
koszty [PLN]

Źródła
finansowania

Dodatkowe informacje

6

7

8

Obszar interwencji: Gospodarka odpadami

67.Rozbudowa RIPOK MBP
w Głogowie o dodatkowe
miejsca magazynowania i
przetwarzania odpadów

GPK-SUEZ
Głogów Sp. z o.o.

2017

2018

3 700 000,00

środki własne,
kredyty

68.Rekultywacja składowiska
odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w
Głogowie

GPK-SUEZ
Głogów Sp. z o.o.

2019

2023

1 500 000,00

środki własne,
kredyty

69.Budowa nowej kwatery
składowiska w ramach
rozbudowy istniejącego
RIPOK MBP

GPK-SUEZ
Głogów Sp. z o.o.

2019

2019

2 500 000,00

środki własne,
kredyty

3 500 000,00

środki własne,
kredyty, środki
UE w ramach
POIiŚ 20142020

70.Modernizacja Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych przy ul.
Transportowej 6 w Głogowie

GPK-SUEZ
Głogów Sp. z o.o.

71.Modernizacja linii
sortowniczej

GPK-SUEZ
Głogów Sp. z o.o.

72.Budowa składowiska
odpadów przemysłowych
BIECHÓW III

KGHM Polska
Miedź S.A

VII.
Edukacja ekologiczna

Lata
realizacji
Od
Do
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77.Organizacja
przedsięwzięć

2019

2019

b.d

2019

2020

2019

1 000 000,00

23 000 000,00

środki własne,
kredyty

środki własne

Modernizacja będzie obejmować m.in.
montaż separatorów optycznych w celu
maksymalizacji efektywności
segregacji surowców wtórnych oraz
odpadów biodegradowalnych,
zmniejszenia ilości frakcji nadsitowej
oraz przygotowanie do produkcji preRDF
Będzie to składowisko odpadów innych
niebezpieczne i obojętne z wydzieloną
kwaterą na odpady niebezpieczne

Obszar interwencji: Edukacja ekologiczna

Powiat głogowski

2018

2021

25 000,00
(corocznie)

środki własne

Zadanie ujęte w POŚ dla powiatu
głogowskiego na lata 2017-2020 z
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Kierunek interwencji

Zadania monitorowane

Podmiot
odpowiedzialny

1

2

3

Lata
realizacji
Od
Do
4

5
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Całkowite
koszty [PLN]

Źródła
finansowania

6

7

VIII.

8
perspektywą do roku 2024

ekologicznych w
placówkach powiatowych

78.Wydawanie
dwutygodnika - magazyn
Curier

Dodatkowe informacje

KGHM Polska
Miedź S.A

b.d

b.d

b.d

środki własne

Redaktorzy z poszczególnych
oddziałów opisują w niej aktualne
tematy, które dotyczą ich zakładów
pracy. Przekazywane są tam m. in.
informacje dotyczące ochrony
środowiska, wprowadzane inwestycje,
działania, które pozwalają na
ograniczenie do minimum uciążliwości
huty dla środowiska naturalnego.
Dzięki przedstawianym informacjom
społeczeństwo wie, że wszystkie
inwestycje ekologiczne podejmowane
są w trosce o otaczające środowisko
oraz zapewnienie załodze jak
najlepszych warunków pracy, że dzięki
postępowi techniki, technologii i
inwestycjom Huta Miedzi „Głogów"
stała się jedną z najnowocześniejszych
hut miedzi na świeci

Obszar interwencji: Zagrożenie poważnymi awariami

Brak zadań monitorowanych

IX.
Ograniczenie
negatywnych
skutków powodzi i
suszy oraz
minimalizowanie
ryzyka występowania
sytuacji
nadzwyczajnych

82.Profilowanie i ścinka
poboczy dróg
powiatowych celem
udrożnienia
odprowadzenia wód
opadowych

Obszar interwencji: Adaptacja do zmian klimatu

Powiat głogowski

2018

2021

150 000,00
(corocznie)

środki własne

Zadanie ujęte w POŚ dla powiatu
głogowskiego na lata 2017-2020 z
perspektywą do roku 2024 (I.4)
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Zarządzanie Programem

Podstawową zasadą realizacji Programu ochrony środowiska powinno być
wykonywanie zadań przez poszczególne jednostki włączone w zagadnienia ochrony
środowiska, świadome istnienia Programu i swojego uczestnictwa w nim. Szansę na
skuteczne wdrożenie Programu daje dobra organizacja zarządzania dokumentem. Z punktu
widzenia pełnionej roli w realizacji Programu można wyodrębnić cztery grupy podmiotów
uczestniczących w nim. Są to:
 Podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu Programem.
 Podmioty realizujące zadania Programu, w tym NGO-sy i instytucje finansujące.
 Podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty Programu.
 Mieszkańcy gminy jako główny podmiot odbierający wyniki działań Programu.
Rysunek 4.1

Schemat i uczestnicy zarządzania Programem

RADA MIASTA
wojewoda
Koordynator
POŚ

PREZYDENT MIASTA
samorząd wojewódzki

instytucje
kontrolujące

podmioty realizujące
przedsięwzięcia

instytucje
finansujące

ODBIÓR SPOŁECZNY

Główna odpowiedzialność za realizację Programu spoczywa na Prezydencie Miasta
Głogowa, który co 2 lata składa Radzie Miasta Głogowa raporty z wykonania Programu.
Ponadto Prezydent Miasta współdziała z instytucjami administracji specjalnej,
w dyspozycji których znajdują się instrumenty kontroli i monitoringu. Instytucje te kontrolują
respektowanie prawa, prowadzą monitoring stanu środowiska (Inspekcja Sanitarna,
Inspekcja Ochrony Środowiska). Bezpośrednim realizatorem zadań nakreślonych
w Programie są: Urząd Miasta Głogów i miejskie jednostki, jako realizator inwestycji
w zakresie ochrony środowiska na własnym terenie oraz podmioty gospodarcze planujące
i realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami nakreślonymi przez Program. Wypracowane
procedury i strategie powinny po ustaleniu i weryfikacji stać się podstawą
zinstytucjonalizowanej współpracy pomiędzy partnerami różnych szczebli decyzyjnych
i środowisk odpowiedzialnych za ostateczny wizerunek obszaru.
Wdrażanie Programu ochrony środowiska powinno podlegać regularnej ocenie
w zakresie:
 określenia stopnia wykonania zadań,
 analizy porównawczej osiągniętych wyników z założeniami Programu,
 identyfikacji przyczyn ewentualnych rozbieżności pomiędzy podjętymi działaniami,
a stopniem osiągnięcia założonych celów,
 korekty kierunków interwencji i zadań służących osiągnięciu założonych celów.
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Co dwa lata Prezydent Miasta poddaje analizie stopień wdrożenia Programu, co staje
się podstawą do przygotowania Raportu z realizacji POŚ. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony
środowiska [20], z wykonania Programu organ wykonawczy gminy sporządza raporty, które
przedstawia Radzie Miasta. Po upływie czteroletniego okresu, na jaki został przygotowany
niniejszy dokument, w oparciu o sporządzane okresowo raporty, należy dokonać aktualizacji
Programu, przyjmując kolejną perspektywę czasową realizacji polityki ochrony środowiska.
W poniższej tabeli przedstawiono harmonogram wdrażania, monitorowania
i aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Głogów na lata 2018 – 2021.
Harmonogram ten ujmuje cyklicznie prowadzone działania opisane wcześniej. Należy
zaznaczyć, iż możliwe są modyfikacje tego harmonogramu w zależności od oceny postępów
w zakresie osiągania celów i zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych.
Tabela 4.1

Harmonogram wdrażania i monitorowania Programu ochrony środowiska

Zadania do wykonania

2018

2019

2020

Opracowanie celów oraz
kierunków interwencji

do 2021

Opracowanie listy zadań
proponowanych do realizacji

do 2021

Monitoringu stan środowiska

w każdym roku

Opracowanie wskaźników
efektywności Programu
Oceny stopnia realizacji zadań
oraz ewaluacja celów
Opracowanie raportów
z realizacji Programu
Aktualizacja Programu ochrony
środowiska.

2021

2022

w ramach
POŚ
w ramach
raportu
z realizacji
POŚ

w ramach
raportu
z realizacji
POŚ

X

X
X

Zgodnie z art. 18 ustawy Prawo ochrony środowiska [20] raporty z realizacji
Programu wykonuje się w cyklu dwuletnim, natomiast aktualizacja Programu wymagana
będzie po upływie 4 lat jego obowiązywania. Biorąc pod uwagę dostępność danych
i informacji niezbędnych do opracowania raportów z realizacji POŚ (w szczególności chodzi
o sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok miniony) oraz kolejnych aktualizacji
Programu (tu znaczenie ma uchwała budżetowa na kolejny rok oraz WPF), zaleca się
przystępowanie do opracowania kolejnych edycji dokumentów w następujących okresach:
- I półrocze 2020 r. – raport z wykonania Programu za lata 2018 – 2019,
- I półrocze 2022 r. – raport z wykonania Programu za lata 2020 – 2021,
- II półrocze 2021 r. – aktualizacja Programu za lata 2022 – 2025.
Charakterystyka wskaźników przypisanych do każdego z wyznaczonych w niniejszym
Programie celów została przedstawiona w rozdziale 4.1.
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Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz.
483 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 9 marca 2018 r.
w sprawie określenia właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów
gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach
z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
(Dz. U. 2018 r., poz. 510).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. 2017 poz. 1690)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.
2012, poz. 1109)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2018 poz. 1119)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U. 2014, poz. 112)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2016 poz. 2167)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów
i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 85)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031)
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. 2003 nr 192 poz. 1883)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic
niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz
zmiany nazwy gminy (Dz.U. 2016 poz. 1134)
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich
naprawie (t.j. Dz.U. 2018 poz. 954 ze zm.)
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz.U. 2018 poz. 1454 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 992 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1614)
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zm.)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2018 poz.
620 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2018 poz. 799
ze zm.)
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[21] Ustawa z dnia 28 września 1991 o lasach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.)
[22] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. 2017
poz. 1161)
[23] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1405 ze zm.)
[24] Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U.
2018 poz. 1307 ze zm.)
[25] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zm.)
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