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2

Kierunki ochrony srodowiska w Gminie
Pawlowice

2.1 Gospodarka wodno-sciekowa
2.1.1 Charakterystyka i ocena aktualnego stanu
2.1.1.1 Hydrografia
Wody plynace
Przez terytorium Gminy Pawlowice przebiega granica dzialów wodnych Odry i
Wisly. Poludniowa czesc Gminy nalezy do zlewiska Odry a pólnocna do zlewiska
Wisly. Wiekszosc wód plynacych na obszarze Gminy to male strumyki i potoki
nizinne ubogie w wode.
Wazniejsze doplywy Wisly:
- Pszczynka
Dane charakterystyczne rzeki:
• Dlugosc 45,8 km
• Powierzchnia calkowita zlewni 368,3 km2
Pszczynka jest lewobrzeznym doplywem rzeki Wisly. Czesc wód Pszczynki
odplywa rowami do Wisly powyzej i ponizej jej ujscia. Z uwagi na szkody górnicze
wystepujace na obszarze Krzyzowic rzeka ta jest obwalowana i na niektórych
odcinkach ma sztucznie przelozone koryto. Utworami wodonosnymi sa warstwy
zwirów gliniastych i zwirów z pylami piaszczystymi, wypelniajace doline rzeki
Pszczynki.
Wazniejsze rzeki nalezace do zlewni Odry:
- Piotrówka
Dane charakterystyczne rzeki:
• Dlugosc 31,4 km
• Powierzchnia calkowita zlewni 157,2 km2
Piotrówka jest prawobrzeznym doplywem Olzy, która bezposrednio uchodzi do
rzeki Odry.
- Pielgrzymówka
Dane charakterystyczne rzeki:
• Dlugosc 9,6 km
• Powierzchnia calkowita zlewni 59,8 km2
Pielgrzymówka jest prawobrzeznym doplywem rzeki Piotrówki
Zbiornik wodne
Na terenie Gminy zlokalizowane sa liczne stawy hodowlane, obejmujace okolo
280 ha lustra wody. Wystepuja one glównie w Pielgrzymowicach, Golasowicach,
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Warszowicach i Pawlowicach. Ponadto na terenie Gminy wystepuja rozlewiska
wodne powstale na skutek eksploatacji wyrobisk górniczych KWK Pniówek.

2.1.1.2 Wykorzystanie zasobów wodnych
Zasoby wód powierzchniowych
Zasoby rzek: Pszczynki, Piotrówki i Pielgrzymówki przedstawiono w oparciu o
„Rzadowy program badawczo – rozwojowy. Ksztaltowanie i wykorzystanie
zasobów wodnych”
Dane
charakterystyczne
rzeki
wodowskazowego „Pszczyna”:
- Dlugosc rzeki 17,6 km
- Powierzchnia zlewni 184,9 km2

Pszczynki

w

przekroju

posterunku

Tabela 2-1Przeplywy charakterystyczne rzeki Pszczynki w przekroju posterunku
wodowskazowego „Pszczyna”
L.P.
1
1
2
3
4

Przeplywy charakterystyczne
2
Najwyzsza Wielka Woda NWQ
Srednia Woda z Wielolecia SSQ
Srednia Niska Woda SNQ
Najnizsza Niska Woda NNQ

Wielkosc przeplywu
3
[m /s]
3
19,1
1,72
0,32
0,16

Przekrój posterunku wodowskazowego zlokalizowany jest w 17 km biegu rzeki.
Dane charakterystyczne rzeki Piotrówki w przekroju posterunku wodowskazowego
„Zebrzydowice”:
- Dlugosc rzeki 15,3 km
- Powierzchnia zlewni 114,6 km2
Tabela 2-2 Przeplywy charakterystyczne rzeki Piotrówki w przekroju posterunku
wodowskazowego „Zebrzydowice”
L.P.
1
1
2
3
4

Przeplywy charakterystyczne
2
Najwyzsza Wielka Woda NWQ
Srednia Woda z Wielolecia SSQ
Srednia Niska Woda SNQ
Najnizsza Niska Woda NNQ

Wielkosc przeplywu
3
[m /s]
3
28,0
1,16
0,33
0,14

Przekrój posterunku wodowskazowego „Zebrzydowice” zlokalizowany jest w 15,3
km biegu rzeki.
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Dane charakterystyczne rzeki
wodowskazowego „Zebrzydowice”:
- Dlugosc rzeki 0,8 km
- Powierzchnia zlewni 56,3 km2

Pielgrzymówki

w

przekroju

posterunku

Tabela 2-3 Przeplywy charakterystyczne rzeki Pielgrzymówki w przekroju
posterunku wodowskazowego „Zebrzydowice”
L.P.
1
1
2
3
4

Przeplywy charakterystyczne
2
Najwyzsza Wielka Woda NWQ
Srednia Woda z Wielolecia SSQ
Srednia Niska Woda SNQ
Najnizsza Niska Woda NNQ

Wielkosc przeplywu
3
[m /s]
3
Brak danych
.
.
.

Przekrój posterunku wodowskazowego zlokalizowany jest w 0,8 km biegu rzeki.
Zasoby wód podziemnych
Zasoby wód podziemnych scisle zwiazane sa z wystepujacym na obszarze
powiatu pszczynskiego Glównym Zbiornikiem Wód Podziemnych (GZWP). Jest to
zbiornik czwartorzedowy, oznaczony numerem 349 o nazwie „Jastrzebie”. W jego
zasiegu znajduje sie regionalny punkt monitoringu wód podziemnych, nr 33 –
Jastrzebie Debina.
Charakterystyka glównego zbiornika wód podziemnych (GZWP 349 Jastrzebie - (QDP)4)
Zbiornik zwiazany jest z kopalnym systemem dolin, który w nieznacznym stopniu
pokrywa sie ze wspólczesnym ukladem hydrograficznym i bezposrednio nawiazuje
do struktur podloza czwartorzedowego. Wystepuje on w zasiegu
wodnolodowcowych i fluwialnych utworów doliny Odry.

4

Symbol stratygrafii zbiornika: QDP - doliny podscielone pradolinami
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Gmina
Pawlowice

Rysunek 2-1 Rozmieszczenie GZWP w okolicy Pawlowic
Legenda:
•
•
•

33
349

Czwartorzedowe Glówne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP)
Nr punktu monitoringowego
Nr GZWP

Jest to stosunkowo maly zbiornik wód podziemnych o porowym charakterze
osrodka, zwiazany z utworami piaszczysto – zwirowymi, lokalnie zaglinionymi.
Posiada on powierzchnie okolo 20 – 30 km2. Modul zasobnosci dyspozycyjnych
okreslony wg Kleczkowskiego wynosi 2,72 [dm3/s x km2]. Nadklad warstwy
wodonosnej stanowia: gliny, piaski, pyly i ily, co powoduje, ze zasilanie pionowe
warstwy wodonosnej odbywa sie w sposób posredni. Zbiornik posiada klase C,
zagrozenia wód podziemnych – wody slabo zagrozone. Monitoring wód
prowadzony jest za posrednictwem regionalnego punktu (studnia nieczynna)
zlokalizowanego w Debinie.
Miazszosc zbiornika zalezy od konfiguracji powierzchni terenu i powierzchni
stropowej warstw trzeciorzedowych i przewaznie waha sie od 20 do 80 m, ale w
niektórych rejonach wynosi zaledwie kilka metrów. Wody tego poziomu
charakteryzuja sie w wiekszosci zwierciadlem swobodnym. Oszacowana przez
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autorów dokumentacji hydrogeologicznej5, powierzchnia zbiornika wodnego na
obszarze Miasta Jastrzebia wynosi okolo 36 km2.
Zwierciadlo wód podziemnych ksztaltuje sie na róznych glebokosciach w
zaleznosci od budowy geologicznej i oddzialywania czynników antropogenicznych.
Na wysoczyznach wystepuje w granicach 10 - 20 m, kulminacjach
wysoczyznowych 20 - 30 m., w obnizeniach 2 - 5 m, dolinach i rozcieciach 1 - 2 m.
Na terenach osiadan, spowodowanych podziemna eksploatacja wegla, glebokosc
zalegania zwierciadla wód podziemnych ulega zmianie w czasie, moze wychodzic
ponad teren w wilgotnych nieckach i zapadliskach (np. zalewisko rz. Szotkówki,
niecki osiadania na obszarze górniczym KWK „Jastrzebie" oraz KWK „Zofiówka”).
Srednie roczne amplitudy wahan zwierciadla wód podziemnych ksztaltuja sie na
poziomie 110 cm (rejon Ruptawy). Podwyzszone stany wód podziemnych
obserwuje sie wiosna (marzec) i w koncu lata (sierpien), stany niskie zas w
okresie czerwca.
Decydujace znaczenie przy ustaleniu zasobów wód podziemnych w bezposrednim
sasiedztwie Pawlowic, ma czwartorzedowy GZWP – „Jastrzebie”.
Calkowite zasoby wód podziemnych pochodzace z najmlodszej formacji
geologicznej zalegajacej bezposrednio pod powierzchnia terenu, wg danych6 z
1993 r. wynosza:
- zasoby statyczne
- zasoby dynamiczne
- zasoby eksploatacyjne

367 m3/h
310 m3/h
672 m3/h

Na terenie Gminy znajduje sie jedno czynne ujecie wód podziemnych (studnia
glebinowa w Golasowicach. Miazszosc warstwy wodonosnej na ujeciu wynosi 6 m.
Ilosc ujmowanej wody wynosi obecnie 35 m3/h. Na terenie Warszowic znajduja sie
jeszcze trzy studnie glebinowe, które nie sa eksploatowane ze wzgledu na duza
zawartosc metali ciezkich.
Jakosc wód podziemnych
Dane dotyczace jakosci wód podziemnych przedstawiono w oparciu o dostepne
opracowania i materialy dokumentacyjne, glownie Slaskiego Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Katowicach za rok 1999-2000.
Jakosc wód podziemnych w zbiornikach czwartorzedowych jest zróznicowana.
Notowano tu zwykle klasy od Ib do III (po okolo 30%), brak bylo natomiast wód
klasy Ia. Biorac pod uwage wymagania dla wód pitnych wody zbiorników
czwartorzedowych czesto nie odpowiadaly im.
5

Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wody pitnej na terenie Miasta Jastrzebia Zdrój, dla
potwierdzenia alternatywnej mozliwosci zaopatrzenia ludnosci w wode – maj 1993r.
6
Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wody pitnej na terenie Miasta Jastrzebia Zdrój, dla
potwierdzenia alternatywnej mozliwosci zaopatrzenia ludnosci w wode – maj 1993r.
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Tabela 2-4 Monitoring wód podziemnych GZWP „Jastrzebie” za rok 2000 7
L.P.
1
1
2
3
4
5
6
7

Wskazniki zanieczyszczen
2
Azot azotanowy
Azot amonowy
Chlorki
Fosforany
Mangan
Siarczany
Zelazo

Wartosci
zanieczyszczen
3
[mg/dm ]
3
<1
0,1 – 0,5
<60
0,02 – 0,2
0,4 – 1,0
<60
0,5 – 3,0

Klasa czystosci wód
4
Ia
Ib
Ia
Ib
III
Ia
II

Zaopatrzenie w wode
Zaopatrzenie w wode realizowane jest m. In. z ujecia wód podziemnych, tj. studni
glebinowej zlokalizowanej w Golasowicach o wydajnosci 35 m3/h. Zasoby
dyspozycyjne ujecia ksztaltuja sie na poziomie 12000 m3/m (dane za miesiac
kwiecien). Miazszosc warstwy wodonosnej na ujeciu wynosi 6 m. Studnia ta, o
glebokosci 26 m jest eksploatowana przez SUW w Golasowicach. Ze wzgledu na
koniecznosc zapewnienia pelnej przydatnosci wody dla celów spozywczych, zostal
opracowany system jej uzdatniania. Polega on na napowietrzaniu i filtracji wody na
filtrach cisnieniowych, a dodatkowo zastosowano jeszcze opcje dezynfekcji
bakteriologicznej wody promieniami UV. Wydajnosc studni w pelni wystarczy na
pokrycie zapotrzebowania na wode dla mieszkanców solectw: Golasowice,
Pielgrzymowice, Jarzabkowice i czesci Pawlowic o lacznej liczbie mieszkanców
ok. 4000 osób.
Glównym dystrybutorem wody pitnej dla Gminy jest Stacja Uzdatniania Wody
Golasowice, oddana do eksploatacji 21.03.2002 roku, która czerpie wode z ujecia
wód podziemnych w Golasowicach, oraz Górnoslaskie Przedsiebiorstwo
Wodociagów, czerpiace wode z ujecia wód powierzchniowych (rzeki Wisly) w
Strumieniu. Siec rozdzielcza oraz sieci magistralne GPW obejmuja obszar calej
Gminy. Obecnie na terenie Gminy eksploatuje sie lacznie okolo 196,7 km sieci
wodociagowej, której stan techniczny jest dobry. Wedlug danych udostepnionych
przez Gminny Zespól komunalny 80% stanowia rurociagi PE i PCV a 20% stalowe
i zeliwne. Straty wody dochodza do okolo 24%. Liczba przylaczy wodociagowych
wynosi obecnie 2760 sztuk z czego 1,3% stanowia przylacza podmiotów
uslugowo-produkcyjnych (36 sztuk).

7

Slaski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Katowicach
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Tabela 2-5 Struktura zuzycia wody dla Gminy8
L.P.
1
1
2
3

Wyszczególnienie
2
3
Zakup wody z GPW [m /rok]
3
Zuzycie wody ogólem [m /rok]
3
Straty wody [m /rok]

1997

2001

3
968.309
-

4
853.200
644.590
23,8%

Sprzedaz wody z ujecia w Golasowicach wyniosla w kwietniu 2002 roku 12258 m3.
Z sieci wodociagowej korzysta obecnie okolo 100% mieszkanców tj. okolo 17570
osób. Zakladane jednostkowe zuzycie wody na mieszkanca wynosi 0,1 m3 /d.
Srednie dobowe zuzycie wody w 2001 roku wynioslo:
-

podmioty uslugowo-produkcyjne 176,7 m3/d
gospodarstwa domowe 1589,3 m3/d

czyli ogólem 1766 m3/d. Zatem laczne zapotrzebowanie na wode wynosi obecnie
okolo 644,6 tys. m3/rok.
Stan czystosci rzek 9
Stan czystosci srodowiska jest przedmiotem stalych badan wchodzacych w sklad
systemu Panstwowego Monitoringu Srodowiska, realizowanego obecnie przez
Slaski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Katowicach (SWIOS).
Zlewnia Pszczynki to obszary rolnicze i lesne. Jedyny wiekszy osrodek
przemyslowy to Pszczyna, gdzie znajduja sie glówne zródla zanieczyszczen.
Rzeka Pszczynka o dlugosci 45,8 km badana jest od 33,5 km biegu rzeki, powyzej
ujscia Pawlówki. Monitorowane sa równiez jej lewobrzezne doplywy: Dokawa o
dlugosci 10,4 km i Korzenica o dlugosci 21,1 km. Laczna dlugosc Pszczynki wraz
z doplywami objeta badaniami monitoringowymi wynosi 77,3 km.
Na podstawie badan wykonanych w 2000 roku mozna stwierdzic, ze Pszczynka
na calej dlugosci 45,8 km prowadzila wody ponadnormatywnie zanieczyszczone
bakteriami Coli. Nie ulega zatem poprawie jakosc wód w stosunku do roku
ubieglego. Natomiast w klasyfikacji wedlug oznaczen fizyko-chemicznych ze
zwiazkami biogennymi jakosc Pszczynki przedstawiala sie nastepujaco:
-

8
9

utrzymala III klase czystosci powyzej zbiornika Laka tylko ze wzgledu na
stezenie fosforu ogólnego, poniewaz natlenienie wód i wartosci zawiesiny
poprawily sie w stosunku do 1999 roku i w 2000 roku zaliczono jakosc wody w
tym punkcie pomiarowo-kontrolnym do I klasy czystosci,

Wedlug danych GZK
Dane Slaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Katowicach
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-

poprawila sie jakosc wód w Miedzyrzeczu z pozaklasowych w 1999 roku do III
klasy czystosci ze wzgledu na stezenie tlenu ogólnego i zawiesiny,
nadal prowadzila wody nie odpowiadajace normom zadnej z trzech klas
czystosci:
• powyzej ujscia Pawlówki ze wzgledu na przekroczone wartosci
stezen BZT5 , fosforu ogólnego, fosforanów i zawiesiny podczas gdy
w 1999 roku wody dyskwalifikowalo niedostateczne natlenienie rzeki,
nadmierne stezenie zwiazków mineralnych i fosforu ogólnego,
• w miejscowosci Laka tylko ze wzgledu na ponadnormatywne
stezenie fosforu, podczas gdy w 1999 roku tylko ze wzgledu na
niedostateczne natlenienie rzeki,
• powyzej ujscia Dokawy ze wzgledu na przekroczenie norm
obowiazujacych dla fosforu ogólnego i zawiesiny, podczas gdy w
1999 roku jakosc Pszczynki w tym punkcie we wszystkich
omawianych grupach wskazników zanieczyszczen nie odpowiadala
okreslonym normom,
• w ujsciu do Wisly w 2000 roku wody dyskwalifikowal jedynie fosfor
ogólny, podczas gdy w roku ubieglym norm nie dotrzymywalo tez
stezenie zawiesiny.

Przeprowadzajac analize jakosci wód Pszczynki w poszczególnych grupach
zanieczyszczen nalezy stwierdzic, ze w 2000 roku w stosunku do 1999 roku na
calej dlugosci poprawily sie stezenia zawiesiny ogólnej (oprócz odcinka do
Pawlówki) i natlenienie wód rzeki. Z tego powodu Pszczynka nie prowadzila wód
pozaklasowych w zakresie zawartosci tlenu ogólnego. Nadal obnizalo jakosc wód
stezenie BZT5 i fosforu ogólnego. Zwiazki mineralne dotrzymywaly norm I lub II
klasy czystosci.
Monitoring wód rzeki Pszczynki przedstawia tabela 2-6
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Metale
ciezkie

Zawiesina

Fizykochem.
Bez
biogenów

Fizykochem.

Bakteriolog.

Klasyfikacja pelna

Klasyfikacja wg
oznaczen

non

I

III

non

non

non

non

II

non

non

non

non

non

non

Zwiazki
miner.

Zwiazki biog.

BZT5, ChZT

Tlen

Klasyfikacja na podstawie
poszczególnych oznaczen
fizykochemicznych

Rok

L.P.

Nazwa przekroju

Tabela 2-6 Monitoring wód rzeki Pszczynki za lata 1999 - 2000 10

POWYZEJ UJSCIA PAWLÓWKI - 33,5 km
1

27

1999

non

II

2000

III

non

non
non

11

POWYZEJ ZBIORNIKA LAKA – 25,0 km
2

1999

III

II

III

I

I

III

III

III

non

non

2000

I

II

III

I

non

I

II

III

non

non

W MIEJSCOWOSCI LAKA – 20,0 km
3

1999

non

II

III

II

I

III

non

non

non

non

2000

III

II

non

II

non

I

III

non

non

non

POWYZEJ UJSCIA DOKAWY – 12,0 km
4

1999

non

non

non

I

non

non

non

non

non

non

2000

III

III

non

I

I

non

non

non

non

non

W MIEDZYRZECZU – 6,1 km
5

10
11

1999

non

II

III

I

non

non

non

non

non

non

2000

III

III

III

I

I

II

III

III

non

non

Dane Slaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Katowicach
non – nie odpowiada normatywom
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UJSCIE DO WISLY – 0,1 km
6

1999

III

II

non

I

I

non

non

non

non

non

2000

II

III

non

I

I

II

III

non

non

non

Tabela 2-7 Monitoring wód rzek Piotrówki i Pielgrzymówki za lata 1999 - 2000

Zawiesina

Fizykochem. Bez
biogenów

Fizykochem.

Bakteriolog.

Klasyfikacja pelna

I

II

I

I

III

III

III

non

non

2000

I

II

non

II

I

non

non

non

non

non

Zwiazki biog.

II

BZT5, ChZT

1999

Tlen

Metale ciezkie

Klasyfikacja wg
oznaczen

Zwiazki miner.

I

Rok

L.P.

Nazwa przekroju

Klasyfikacja na podstawie
poszczególnych oznaczen
fizykochemicznych

PIOTRÓWKA – 16,8 KM
W ZEBRZYDOWICACH – 10,1 km

1

UJSCIE DO OLZY – 0,2 km
2

II

1999

II

II

III

I

I

III

III

III

non

non

2000

I

II

non

I

I

III

III

non

non

non

PIELGRZYMÓWKA – 9,6 KM
UJSCIE DO PIOTRÓWKI – 0,2 KM

1

1999

II

II

II

I

I

III

III

III

non

non

2000

I

II

III

I

I

non

non

non

non

non

Piotrówka i Pielgrzymówka to badane na dlugosci 72,5 km doplywy Olzy.
Piotrówka badana jest na odcinku o dlugosci 16,8 km a Pielgrzymówka na
dlugosci 9,6 km. Stan sanitarny rzek przekraczal dopuszczalne wartosci,
analogicznie jak w 1999 roku. W 2000 roku jakosc wód Piotrówki i Pielgrzymówki
ulegla pogorszeniu w zakresie wskazników fizyko-chemicznych ze wzgledu na
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ponadnormatywne stezenia fosforu ogólnego i zawiesiny. Rzeki utracily III klase
czystosci osiagnieta w 1999 roku.
Istniejace oczyszczalnie scieków
-

Oczyszczalnia Scieków KWK Pniówek w Krzyzowicach jest biologiczna
oczyszczalnia scieków o przepustowosci 7000 m3/d. Stopien obciazenia
sciekami wynosi obecnie 60%. Stopien mechaniczny dla tej oczyszczalni
znajduje sie w solectwie Pniówek w rejonie kopalni KWK Pniówek. Scieki po
stopniu mechanicznym w Pniówku tloczone sa kolektorem Ø400 na czesc
biologiczna w Krzyzowicach. Z uwagi na potrzebe bezposredniego wlaczenia
scieków z kanalizacji grawitacyjno cisnieniowej do ciagu oczyszczania
biologicznego zachodzi koniecznosc zabudowy na terenie oczyszczalni stopnia
mechanicznego zapewniajacego odpowiednia jakosc scieków wprowadza nych
do procesu.

-

Biologiczna oczyszczalnia scieków z podwyzszonym usuwaniem biogenów
OP2, zlokalizowana w Pawlowicach, o przepustowosci 60 m3/d. Stopien
obciazenia sciekami wynosi obecnie 100%.

Tabela 2-8 Jakosc scieków doplywajacych do oczyszczalni OP2 oraz scieków
oczyszczonych, stan za 2001 rok 12
Rodzaje
zanieczyszczen

Stezenie
zanieczyszczen w
sciekach surowych

1
BZT5 [kg O2/d]
ChZT [kg O2/d]
Zawiesina ogólna [kg/d]
Azot ogólny
Fosfor ogólny [kg P/d]

2
29,85
49,95
26,7
5,25
0,63

Stezenie
zanieczyszczen w
sciekach
oczyszczonych
3
2,1
5,1
2,7
0,67
0,13

Redukcja
zanieczyszczen
[%]
4
93
90
90
87
79

Istniejaca siec kanalizacyjna
Istniejaca siec kanalizacyjna obejmuje swym zasiegiem znaczna czesc solectwa
Pawlowice (ok.85%), o lacznej dlugosci 56,5 km. do kanalizacji przylaczonych jest
660 gospodarstw domowych i podmiotów uslugowo-produkcyjnych.
Laczna ilosc scieków doplywajacych do oczyszczalni wyniosla w 2001 roku 385,1
tys. m3/rok z czego:
-

12

365,8 tys. m3 /rok stanowia scieki komunalne
13,1 tys. m3 /rok stanowia scieki przemyslowe

Dane udostepnione przez Gminny Zespól Komunalny, stan za 2001 rok
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Pozostale solectwa zamieszkiwane lacznie przez okolo 7260 mieszkanców nie
posiadaja systemu kanalizacji sanitarnej. Scieki komunalne sa zagrozeniem dla
cieków wodnych znajdujacych sie na tym terenie. W Krzyzowicach na przyklad
teren jest mocno pofaldowany, ze splywem w kierunku doliny Pszczynki. W
Warszowicach teren opada lagodnie w kierunku wschodnim takze wzdluz rzeki
Pszczynki. Badania przeprowadzone w 2000 roku wykazaly, ze Pszczynka na
calej dlugosci (45,8 km) prowadzila wody ponadnormatywnie zanieczyszczone
bakteriami Coli typu kalowego, co wskazuje na zanieczyszczenia pochodzenia
antorpogenicznego. Równiez stan sanitarny rzek Piotrówki i Pielgrzymówki
przekraczal w 2000 roku dopuszczalne wartosci, analogicznie jak w roku 1999.
Przyjmujac sredni wskaznik sredniego zuzycia wody w gospodarstwach
domowych na 1 mieszkanca na poziomie 120 l/M/d wyznaczono teoretyczna ilosc
scieków bytowo-gospodarczych:
Tabela 2-9 Bilans scieków bytowo – gospodarczych
Solectwa
1
Golasowice
Jarzabkowice
Krzyzowice
Pawlowice
Pielgrzymowice
Pniówek
Warszowice

Liczba mieszkanców

Szacunkowa liczba
gospodarstw
13
domowych

2
1130
588
1047
10320
2195
602
1703
Σ = 17585

3
282
147
262
2580
549
150
426
Σ =4396

Teoretyczna ilosc
powstajacych
scieków
3
[m /d]
4
135,6
70,56
125,64
1238,4
263,4
72,24
204,36
Σ = 2110,2

Zaklada sie, ze na terenie Gminy moze powstawac w granicach 1760 do 2110
m3/d scieków socjalno -bytowych.
Gospodarka wodno-sciekowa - w kopani KWK Pniówek
KWK „Pniówek”
Sumaryczna ilosc wykorzystanej wody pitnej i przemyslowej wynosi 4.700 m3/d
Powstajace na terenie przyleglym do kopalni scieki socjalno-bytowe, odprowadza
sie do oczyszczalni scieków zlokalizowanej przy KWK „Pniówek” w Pawlowicach.
Wody dolowe (slone) odprowadzane sa do osadników o pojemnosci 10.500 m3 , z
których po mechanicznym oczyszczeniu w ilosci 1.501 m3/d trafiaja do kolektora
„Olza” a dalej do rzeki Lesnica.
Sumaryczna srednio dobowa ilosc wód slonych odprowadzanych do Lesnicy
wyniosla w 2000 roku 8.193 m3 /d. Wlascicielem kolektora „Olza” jest

13

Przyjeto srednia: 4 mieszkanców na gospodarstwo domowe

29

Program Ochrony Srodowiska Gminy Pawlowice

Przedsiebiorstwo Rekultywacji i Gospodarki Wodno -Sciekowej z siedziba w
Jastrzebiu Zdroju.
W tabeli ponizej zestawiono charakterystyczne dane dotyczace gospodarki wodno
sciekowej w kopalni KWK „Pniówek (dane wg stanu na 2000 rok)
Tabela 2-10 Gospodarka wodno sciekowej w kopalni KWK „Pniówek” (wg stanu
na 2000 rok)
Wyszczególnienie

KWK
"Pniówek"

1

2

Powierzchnia obszaru
2
górniczego [km ]:

28,55

3

Pobór wody [m /d]; w tym:

6213

zakup wody pitnej

1853

zakup wody przemyslowej

2469

wlasna woda przemyslowa

14

3

1891

Rozchód wody [m /d]; w tym:

6213

rozchód wody pitnej

1853

rozchód wody przemyslowej

2859

3

Zrzut wód dolowych [m /d]
Odbiornik wód dolowych

1501
kolektor "Olza" rzeka Lesnica

Wskaznik zanieczyszczenia
zawiesina [mg/l]

b.d.

siarczany [mg/l]

b.d.

chlorki [mg/l]

b.d.

b.d. - brak danych

14

w tym wody dolowe
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2.1.2 Planowane cele w dziedzinie gospodarki wodno-sciekowej
uwzgledniajace dostosowanie do wymogów Unii
Europejskiej.
Program dzialan dla osiagniecia stanu docelowego dla Gminy Pawlowice
Podstawowym dzialaniem w zakresie ochrony srodowiska winno byc rozwijanie
wlasciwej gospodarki wodno-sciekowej, które spowoduje poprawe stanu czystosci
wód powierzchniowych i podziemnych. Dla osiagniecia tak postawionego celu
nalezy dazyc do:
-

-

rozbudowy i budowy sieci kanalizacji rozdzielczej obejmujacej 90 - 95%
obszarów zabudowy,
rozwiazan systemowych, na obszarach zabudowy mieszkaniowej rozproszonej
gdzie nie przewiduje sie rozbudowy sieciowego systemu odprowadzania
scieków, budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni scieków lub
innego sprawnego systemu unieszkodliwiania scieków,
wymiany starych wyeksploatowanych wodociagów na nowe, ze szczególnym
uwzglednieniem wymiany rurociagów ze stali i azbestocementu,
rozpoznania i podjecia dzialan dotyczacych problemu oczyszczania wód
deszczowych ze szczególnym uwzglednieniem tras komunikacyjnych,
ograniczenia strat wody w sieci wodociagowej,
wprowadzenia priorytetu dla wykorzystania wód podziemnych na cele
konsumpcyjne.

Identyfikacja potrzeb zwiazanych z ochrona srodowiska Gminy w zakresie
ochrony wód
Prognoze potrzeb inwestycyjnych w zakresie infrastruktury komunalnej dokonano
w oparciu o:
-

-

„Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Pawlowice”, listopad 1997 r.
„Koncepcje szczególowa kanalizacji sanitarnej cisnieniowo-grawitacyjnej w
Gminie Pawlowice obejmujaca solectwa: Warszowice, Krzyzowice i Pniówek”,
z sierpnia 1999
Projekty budowlane pt: Grawitacyjno-cisnieniowa kanalizacja sanitarna w
solectwach Warszowice i Krzyzowice, z 2000 i 2001 roku

Oczyszczalnie scieków
Na podstawie wskaznikowych obliczen przyjmuje sie, ze na terenie Gminy
Pawlowice powstaje okolo 1760 do 2110 m3/d scieków wymagajacych
oczyszczenia.
Na terenie Gminy eksploatowana jest oczyszczalnia scieków w Krzyzowicach o
przepustowosci 7000 m3/d. Oczyszczalnia ta jest wlasnoscia KWK „Pniówek” i jest
oczyszczalnia typowo biologiczna, tzn. nie posiada stopnia mechanicznego
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oczyszczania scieków. Nie ma wiec mozliwosci przyjecia scieków surowych.
Oczyszczalnia mechaniczna znajduje sie w Pniówku, skad wstepnie oczyszczone
scieki tloczone sa do Krzyzowic. Taki uklad jest niekorzystny dla systemu
odprowadzenia scieków z Krzyzowic i Warszowic, oznacza bowiem koniecznosc
tloczenia scieków z w/w solectw do oczyszczalni mechanicznej w Pniówku
(dodatkowa duza przepompownia, oraz kolektor tloczny o dlugosci okolo 4300 m),
a nastepnie z powrotem do oczyszczalni biologicznej w Krzyzowicach (system
istniejacy). Bardziej racjonalnym rozwiazaniem jest rozbudowa oczyszczalni w
Krzyzowicach o stopien mechanicznego oczyszczania.
Gmina posiada projekty budowlane kanalizacji sanitarnej dla solectw: Warszowice,
Krzyzowice i Pniówek. (odbiornikiem scieków z tego terenu bedzie oczyszczalnia
scieków w Krzyzowicach) oraz czesc solectwa Pawlowice (ul. Kolonia
Studzienska, rejon ul. Skowronków. Odbiornikiem scieków bedzie oczyszcza lnia
scieków KWK „Pniówek” w Krzyzowicach).
Do rozwiazania pozostaje sprawa oczyszczania scieków z solectw Golasowice,
Pielgrzymowice, Jarzabkowice. Wedlug dotychczasowych ustalen brane sa pod
uwage dwa warianty rozwiazan:
a) przerzut scieków do O.S. w Krzyzowicach KWK „Pniówek”
b) przerzut scieków do O.S. „Ruptawa” w Jastrzebiu Zdroju
Ostateczna decyzja o wyborze sposobu oczyszczania scieków z solectw:
Golasowice, Pielgrzymowice, Jarzabkowice winna byc podjeta na podstawie
analizy ekonomicznej (uwzgledniajacej koszty budowy i eksploatacji) w.w.
rozwiazan.
Warunkiem przerzutu scieków z solectw Pawlowic jest równiez wykonanie
kanalizacji w solectwie Bzie w Jastrzebiu Zdroju.
Oczyszczalnia scieków „Ruptawa” w Jastrzebiu Zdroju – przepustowosc
oczyszczalni po jej rozbudowie i modernizacji zakonczonej w 2001 roku wzrosla z
12000 m3/d do 24150 m3/d. Stopien obciazenia ladunkiem BZT5 wynosi okolo
73%. Odbiornikiem oczyszczonych scieków jest rzeka Ruptawka. Z uwagi na
wielkosc oczyszczalni, beda mogly byc na niej oczyszczane równiez scieki z
okolicznych gmin. Przyjete rozwiazania technologiczne i zastosowanie urzadzen
zapewniaja uzyskanie wysokiego stopnia oczyszczania scieków, lacznie z
usuwaniem zwiazków biogennych oraz unieszkodliwianiem osadów sciekowych.
Kanalizacja sanitarna
Próba oszacowania potrzeb rozwojowych Gminy w zakresie sieci kanalizacji
sanitarnej zostala przeprowadzona w dwóch ujeciach: rzeczowym i wartosciowym.
Potrzeby inwestycyjne w zakresie wyposazenia w siec kanalizacyjna,
przedstawiono w wymiarze bezposrednim poprzez liczbe pozostajacych do
wybudowania kilometrów sieci kanalizacyjnej.
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Tabela 2-11 Prognoza potrzeb inwestycyjnych dla kanalizacji
Solectwa
1
Pawlowice
Warszowice
Krzyzowice
Pniówek
Golasowice
Pielgrzymowice
Jarzabkowice
Razem

Dlugosc sieci kanalizacyjnej[km]
Docelowa
Dlugosc sieci
Stan istniejacy
15
dlugosc sieci
kanalizacyjnej do
za rok 2001
16
kanalizacyjnej
wykonania
2
3
4
56,5
66,5
10
50
50
16,6
16,6
29,2
29,2
15
15
25
25
10
10
56,5

221,3

155,8

Przy zalozeniu wskaznika ilosci scieków powstajacych w jednym gospodarstwie
domowym, okreslonym na poziomie 0,4 m3/gospodarstwo szacuje sie, ze nowo
wybudowanym systemem kanalizacyjnym odprowadzanych do oczyszczenia
bedzie docelowo okolo 880 m3/d scieków.
Szacuje sie, ze do wykonania na terenie Gminy Pawlowice pozostaje okolo 156
km sieci kanalizacyjnej w tym kanaly sciekowe grawitacyjne, cisnieniowe, rurociagi
tloczne i przylacza kanalizacyjne.
Wodociagi
Z analizy stanu istniejacego wynika, ze Gmina wyposazona jest w pelni w siec
wodociagowa, co oznacza, ze obecnie nie zaklada sie inwestycji w zakresie
budowy nowych rurociagów magistralnych i sieci rozdzielczych. Jednakze w
ramach niniejszego programu przewiduje sie wykonanie dzialan zmierzajacych do
wypelnienia Dyrektywy Nr 80/778/EWG Rady Unii Europejskiej w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do picia. Stan techniczny istniejacej sieci wodociagowej
dobry. Wedlug danych Gminnego Zespolu Komunalnego 80% stanowia rurociagi
PE, PCV a 20% zeliwne i ze stali.
Program dzialan
Glównym celem strategicznym programu jest „zapewnienie bezpieczenstwa
ekologicznego Gminy, wytyczne strategii zrównowazonego rozwoju oraz
wdrazanie takiego modelu tego rozwoju, który zapewni skutecz na regulacje i
reglamentacje korzystania ze srodowiska tak, aby rodzaj i skala tego
korzystania realizowane przez wszystkich uzytkowników nie stwarzaly
zagrozenia dla jakosci i trwalosci zasobów przyrodniczych.”

15
16

Dane ZWiK
Wedlug Koncepcji programowej kanalizacji sanitarnej
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Cel ten jest zgodny z:
-

-

Celem przyjetym w „Strategii rozwoju województwa slaskiego na lata 20002015” tj. „utworzenie systemu ksztaltowania i wykorzystania zasobów
wodnych.”
Celem przyjetym w „Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pawlowice, listopad 1997 rok” tj. „HARMONIJNY
ROZWÓJ GMINY zapewniajacy zaspokojenie biezacych potrzeb
mieszkanców, wzrost poziomu jakosci zycia oraz umozliwiajacy godziwe
zycie nastepnym pokoleniom”

Kierunki dzialan
Podstawowymi kierunkami dzialan winny byc:
-

-

dzialania zmierzajace do przywrócenia jakosci wód powierzchniowych (wg
wskazników fizyko – chemicznych i bakteriologicznych) do stanu wynikajacego
z planowanego ich uzytkowania oraz potrzeb zwiazanych z ich funkcjami
ekologicznymi,
dzialania przyczyniajace sie do wykorzystania i ochrony wód podziemnych,
rozwój i modernizacja systemów odprowadzania i oczyszczania scieków
komunalnych,
dzialania zmierzajace do zapewnienia mieszkancom wody do picia o
wymaganej jakosci,
dzialania zmierzajace do zmniejszenia zuzycia wody poprzez ograniczenie
strat wody w sieci wodociagowej.

Ochrona jakosci wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Gminy winna
byc realizowana przez:
-

ograniczenie zanieczyszczen pochodzacych z jednostek osadniczych,
ograniczenie zanieczyszczen obszarowych, glównie rolniczych,
ograniczenie zanieczyszczen liniowych pochodzacych z terenu wzdluz tras
komunikacyjnych.

Okreslenie proponowanych zadan i szacunkowych kosztów
Przyjmuje sie dwa kierunkowe przedsiewziecia do wykonania na terenie Gminy:
1. zmierzajace do przywrócenia jakosci wód powierzchniowych do stanu
wynikajacego z planowanego ich uzytkowania oraz potrzeb zwiazanych z
ich funkcjami ekologicznymi.:
a) Budowa kanalizacji sanitarnej dla solectwa Pawlowice o lacznej dlugosci ok. 10
km wraz z pompowniami i rurociagami tlocznymi
b) Budowa kanalizacji sanitarnej dla solectwa Warszowice o dlugosci 50 km wraz
z pompowniami i rurociagami tlocznymi
c) Budowa kanalizacji sanitarnej dla solectwa Krzyzowice o dlugosci 16,6 km
wraz z pompowniami i rurociagami tlocznymi
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d) Budowa kanalizacji sanitarnej dla solectwa Pniówek o dlugosci 29,2 km wraz z
pompowniami i rurociagami tlocznymi
e) Budowa kanalizacji sanitarnej dla solectwa Golasowice o dlugosci 15 km, w
tym rurociagi grawitacyjne, cisnieniowe, pompownie scieków i rurociag tloczny
f) Budowa kanalizacji sanitarnej dla solectwa Pielgrzymowice o dlugosci 25 km,
w tym rurociagi grawitacyjne, cisnieniowe, pompownie scieków i rurociag
tloczny
g) Budowa kanalizacji sanitarnej dla solectwa Jarzabkowice o dlugosci 10 km, w
tym rurociagi grawitacyjne, cisnieniowe, pompownie scieków i rurociag tloczny
h) Budowa kolektorów przerzutowych scieki ze zlewni solectw Golasowice,
Pniówek, Jarzabkowice do zlewni Oczyszczalni Scieków „Ruptawa” w
Jastrzebiu Zdroju lub alternatywnie do oczyszczalni KWK „Pniówek” w
Krzyzowicach. Ostateczna decyzja winna byc podjeta po wykonaniu analizy
ekonomicznej mozliwych rozwiazan.
i) Budowa stopnia mechanicznego Oczyszczalni Scieków w Krzyzowicach
Tabela 2-12 Zestawienie zakresu rzeczowego robót kanalizacyjnych
Ilosc
scieków
wymag.
oczyszcz.
3
[m /d]
2

Szacunkowa dl. kanalizacji
do wykonania [km]

Pawlowice

15 – 18

10

OS w Krzyzowicach

Krzyzowice

105 - 126

8,3

OS w Krzyzowicach

Warszowice

170 – 204

25

OS w Krzyzowicach

60 – 72

14,6

OS w Krzyzowicach

Solectwo

1

Pniówek

ogólem
3

Golasowice

113 - 135

15

Pielgrzymowice

219 – 263

25

59 - 70

10

741 - 888

107,9

Jarzabkowice
RAZEM

Odbiornik scieków oczyszczalnia
4

OS w Krzyzowicach lub
alternatywnie OS
„Ruptawa”w Jastrzebiu
Zdroju
OS w Krzyzowicach lub
alternatywnie OS
„Ruptawa”w Jastrzebiu
Zdroju
OS w Krzyzowicach lub
alternatywnie OS
„Ruptawa”w Jastrzebiu
Zdroju
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2. Zadania zmierzajace do zapewnienia mieszkancom wody do picia o
wymaganej jakosci oraz do zmniejszenia zuzycia wody poprzez
ograniczenie strat wody w sieci wodociagowej.
-

modernizacja i renowacja istniejacej sieci wodociagowej o lacznej dlugosci
okolo 39 km (20% rurociagów stalowych i zeliwnych)

Wg przeprowadzonych analiz i rozpoznanych potrzeb do roku 2015 nie ma
potrzeby zwiekszenia ilosci wody dostarczanej na obszar Gminy, niezbedne
natomiast staje sie skoncentrowanie wysilków w kierunku poprawy jej jakosci i
racjonalizacji jej uzycia.

2.1.3 Lista przedsiewziec priorytetowych
2.1.3.1 Priorytety krótkookresowe – do roku 2004
•

•
•
•
•

Wykonanie analizy ekonomicznej (uwzgledniajacej koszty budowy i
eksploatacji) dotyczacej sposobu unieszkodliwiania scieków z terenu
Golasowic, Pielgrzymowic, Jarzabkowic umozliwiajacej podjecie ostatecznej
decyzji o kierunku odprowadzania scieków
Porzadkowanie gospodarki sciekowej na obszarze alimentacji GZWP
Jastrzebie
Dociazenie oczyszczalni scieków KWK „Pniówek” w Krzyzowicach poprzez
budowe sieci kanalizacji rozdzielczej na obszarach o duzej intensywnosci
budownictwa mieszkaniowego
Podjecie dzialan do racjonalnego wykorzystania zasobów wód podziemnych
na cele konsumpcyjne
Budowa i rozbudowa kanalizacji na obszarach o duzej intensywnosci
budownictwa mieszkaniowego

2.1.3.2 Priorytety dlugookresowe – do roku 2015
•
•
•
•
•

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach zurbanizowanych i wyposazonych
w wodociagi.
Rozpropagowanie budowy oczyszczalni przydomowych w tych miejscach,
gdzie jak wynika z planów zagospodarowania przestrzennego brak bedzie
kanalizacji w okresie perspektywicznym.
Sukcesywna realizacja nowej sieci kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniami
podczyszczajacymi.
Renowacja i modernizacja sieci wodociagowej zmierzajaca do zapewnienia
mieszkancom wody do picia o wymaganej jakosci oraz zmniejszenia zuzycia
wody poprzez ograniczenie strat wody w sieci wodociagowej.
Wykonanie analiz ekonomicznych i dokumentacji technicznych zwiazanych z
mozliwoscia budowy nowych ujec wód podziemnych wykorzystujacych zasoby
GZWP „Jastrzebie”
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•
•
•
•

Budowa systemów unieszkodliwiania scieków na obszarach o rozproszonej
zabudowie mieszkaniowej polegajaca na budowie indywidualnych i grupowych
oczyszczalni scieków.
Ustalenie zasad uzytkowania gruntów, ich nawozenia i stosowania
pestycydów, w celu ograniczenia zanieczyszczen obszarowych wód
powierzchniowych i podziemnych.
Wykonanie dzialan zmierzajacyc h sie do wykorzystania wód podziemnych do
celów konsumpcyjnych.
Wykonanie dzialan dotyczacych rozpoznania problemu oczyszczania wód
deszczowych ze szczególnym uwzglednieniem tras komunikacyjnych.

2.1.4 Analiza techniczno-ekonomiczna
Warunkiem pelnej realizacji wymienionych w Programie zadan jest
zagwarantowanie montazu finansowania zadan na przestrzeni okresu
docelowego. Szacowany koszt calkowity zadan z zakresu gospodarki wodnosciekowej wynosi 70754 tys. zl.
Przewidywane wydatki na infrastrukture komunalna (wodno-kanalizacyjna) w 2002
roku okreslone sa na poziomie okolo 3.000.000 zl17 co stanowi okolo 9% calosci
budzetu.
Przy zalozeniu przeznaczenia corocznie 9% budzetu na realizacje zadan z
gospodarki wodno-sciekowej Gmina Pawlowice zabezpieczylaby srodki wlasne w
wysokosci okolo 39.000.000 zl do roku 2015.
Szczególowe zestawienie rzeczowo-finansowe
kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pawlowice

w

zakresie

budowy

Zaklada sie, ze pelna realizacja wymienionych w programie zadan bedzie
mozliwa, gdy Gmina Pawlowice pozyska:
- Srodki finansowe z funduszy krajowych
- Srodki przedakcesyjne z Unii Europejskiej
- Docelowo srodki w ramach czlonkostwa w Unii Europejskiej
Które wraz z srodkami wlasnymi stworza pewne zródla finansowania
Zródla finansowania przedsiewziec zostana zbilansowane w sposób nastepujacy:
-

Udzial srodków zewnetrznych – 75% 18
Udzial srodków wlasnych – 25%

17

Uchwala Rady Gminy Pawlowice z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie: budzetu Gminy
Pawlowice na rok 2002
18
W tym srodki przedakcesyjne i akcesyjne Unii Europejskiej
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Analizujac budzet Gminy wnioskuje sie, ze Gmina Pawlowice jest w stanie
wykonac zadania z zakresu gospodarki wodno – sciekowej bez udzialu srodków
przedakcesyjnych z Unii Europejskiej.
Tabela 2-13 Szczególowe zestawienie rzeczowo -finansowe zadan do
zrealizowania w zakresie gospodarki wodno-sciekowej – wariant pelny
Szacunkowy
koszt
realizacji (w
tys. PLN)

L.P.

Nazwa zadania

Okres
realizacji

1

2

3

4

2001-2002

3882

2002

1016

Gmina
Pawlowice

Uwagi

5
Gmina
Pawlowice

1

Budowa kanalizacji sanitarnej dla solectwa
Pawlowice o dlugosci 10 km

2

Budowa stopnia mechanicznego Oczyszczalni
Scieków w Krzyzowicach

3

Budowa kanalizacji sanitarnej dla solectwa
Warszowice o dlugosci 50 km

2002-2015

16000

Gmina
Pawlowice

4

Budowa kanalizacji sanitarnej dla solectwa
Krzyzowice o dlugosci 16,6 km

2002-2008

5312

Gmina
Pawlowice

5

Budowa kanalizacji sanitarnej dla solectwa Pniówek
o dlugosci 29,2 km

2002-2008

9344

Gmina
Pawlowice

2006-2010

4800

Gmina
Pawlowice

2007-2012

8000

Gmina
Pawlowice

2008-2015

3200

Gmina
Pawlowice

2008-2015

1600

Gmina
Pawlowice

2008-2015

960

Gmina
Pawlowice

2008-2015

640

Gmina
Pawlowice

6

7

8

9

10

11

Budowa kanalizacji sanitarnej dla solectwa
Golasowice o dlugosci 15 km, w tym rurociagi
grawitacyjne, cisnieniowe, pompownie scieków i
rurociag tloczny
Budowa kanalizacji sanitarnej dla solectwa
Pielgrzymowice o dlugosci 25 km, w tym rurociagi
grawitacyjne, cisnieniowe, pompownie scieków i
rurociag tloczny
Budowa kanalizacji sanitarnej dla solectwa
Jarzabkowice o dlugosci 10 km, w tym rurociagi
grawitacyjne, cisnieniowe, pompownie scieków i
rurociag tloczny
Budowa kolektorów przerzutowych scieków, o
dlugosci ok. 5 km (wraz z pompowniami i
rurociagami tlocznymi) z solectwa Jarzabkowice do
zlewni Oczyszczalni Scieków „Ruptawa” w
Jastrzebiu Zdroju (alternatywnie do oczyszczalni
KWK „Pniówek” w Krzyzowicach).
Budowa kolektorów przerzutowych scieków z
solectwa Pielgrzymowice, o dlugosci ok. 3 km (wraz
z pompowniami i rurociagami tlocznymi) do zlewni
Oczyszczalni Scieków „Ruptawa” w Jastrzebiu
Zdroju (alternatywnie do oczyszczalni KWK
„Pniówek” w Krzyzowicach).
Budowa kolektorów przerzutowych scieków, o
dlugosci ok. 2 km (wraz z pompowniami i
rurociagami tlocznymi) z solectwa Golasowice do
zlewni Oczyszczalni Scieków „Ruptawa” w
Jastrzebiu Zdroju (alternatywnie do oczyszczalni
KWK „Pniówek” w Krzyzowicach).
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Budowa indywidualnych systemów
unieszkodliwiania scieków, na obszarach zabudowy
mieszkaniowej rozproszonej
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z
urzadzeniami do oczyszczania wód deszczowych
ze szczególnym uwzglednieniem tras
komunikacyjnych

2003-2015

800

Gmina
Pawlowice

2003-2015

15000

Gmina
Pawlowice

14

Rozpoznanie i podjecie dzialan dotyczacych
problemu zanieczyszczen obszarowych, glownie z
terenów rolniczych, wynikajacych ze stosowania
nawozów sztucznych i chemicznych srodków
ochrony roslin

2003-2015

100

Gmina
Pawlowice

15

Rozpoznanie mozliwosci budowy ujec wód
podziemnych na obszarze GZWP „Jastrzebie"

2003-2015

100

Gmina
Pawlowice

12

13

RAZEM

70754

Laczna wartosc przewidywanych nakladów inwestycyjnych do wydatkowania na
realizacje zadan w latach 2002 – 2015 szacowana jest na kwote 70.754.000 zl

2.1.5 Analiza formalno-prawna
Program dzialan w skali kraju, w perspektywie wejscia do Unii Europejskiej
Podstawowymi dokumentami wyznaczajacymi kierunek i cel dzialan
zmierzajacych do poprawy stanu srodowiska naturalnego sa nastepujace
dokumenty:
-

Ustawa Zasadnicza – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
Polityka ekologiczna panstwa,
Narodowy program przygotowania do czlonkostwa w Unii Europejskiej
Dyrektywy Unii Europejskiej
Ustawa – Prawo ochrony srodowiska

Moca Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw Polityka
ekologiczna panstwa stala sie polityka ekologiczna panstwa w rozumieniu Prawa
ochrony srodowiska. Zgodnie z zapisami Ustawy Rada Ministrów przedlozy
Sejmowi projekt nowej polityki ekologicznej panstwa do dnia 31 grudnia 2002 r.
Programy zrównowazonego rozwoju oraz ochrony srodowiska opracowane przez
sejmiki województw oraz rady powiatów i gmin staja sie odpowiednio
wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi programami ochrony srodowiska, o
których mowa w Prawie ochrony srodowiska. Sejmiki województw uchwala nowe
wojewódzkie programy ochrony srodowiska do dnia 30 czerwca 2003 r., rady
powiatów — powiatowe programy ochrony srodowiska do dnia 31 grudnia 2003 r.,
a rady gmin — gminne programy ochrony srodowiska do dnia 30 czerwca 2004 r.
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Regulacje prawa wspólnotowego
-

-

-

-

-

Dyrektywa Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania scieków miejskich,
Dyrektywa Rady 93/481/EWG dotyczaca formularzy dla prezentowania
narodowych programów przewidzianych w Art.17 Dyrektywy Rady
91/271/EWG,
Dyrektywa Rady 76/464/EWG w sprawie odprowadzania niebezpiecznych
substancji do wody, oraz dyrektywy „córki” 82/176, 83/515, 84/156, 84/491,
86/280, 88/347, 90/415,
Dyrektywa Rady 91/676/EWG w sprawie azotanów,
Dyrektywa Rady 75/440/EWG w sprawie wymaganej jakosci wód
powierzchniowych przeznaczonych do pobierania wody pitnej w krajach
czlonkowskich,
Dyrektywa Rady 80/778/EWG w sprawie jakosci wody przeznaczonej do picia,
Dyrektywa Rady 76/160 dotyczaca jakosci wody w kapieliskach,
Dyrektywa Rady 77/795 ustanawiajaca wspólna procedure wymiany informacji
na temat jakosci wód powierzchniowych w Unii,
Dyrektywa Rady 79/869/EWG dotyczaca metod badan i czestotliwosci analiz
wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej w krajach
czlonkowskich.
Dyrektywa Rady 80/68/EWG w sprawie ochrony wód podziemnych przed
zanieczyszczeniem powodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne,
Dyrektywa Rady 78/659/EWG w sprawie jakosci wód wymagajacych ochrony
dla podtrzymania zycia ryb,
Dyrektywa Rady 79/923/EWG w sprawie jakosci wód wymaganych dla hodowli
skorupiaków i mieczaków.

Aktualny stan prawa polskiego w zakresie ochrony wód
-

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.,
Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.,
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
scieków z dnia 7 czerwca 2001 r.,
Ustawa o Panstwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska z dnia 29 lipca 1991 r.,
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.,
Ustawa Prawo budowlane z dnia 25 sierpnia 1994 r.,

-

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie
okreslania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczen
za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie scieków. (Dz. U.
z dnia 25 marca 2002 r.) na podstawie art. 23, art. 25 i art. 27 ust. 2 ustawy z
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu scieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747)

-

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobów Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków
jakim powinny odpowiadac scieki wprowadzane do wód lub do ziemi.

-

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobów Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 7 lipca 1986 r. w sprawie rolniczego wykorzystania scieków,
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-

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobów Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia rodzajów inwestycji
szczególnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi albo mogacych
pogorszyc sta n srodowiska oraz wymagan, jakim powinny odpowiadac oceny
oddzialywania na srodowisko,

-

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobów Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiadac oceny oddzialywania na srodowisko inwestycji, nie zaliczonych do
inwestycji szczególnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi albo
mogacych pogorszyc stan srodowiska, obiektów oraz robót zmieniajacych
stosunki wodne,

-

Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie okreslenia
warunków bezpieczenstwa osób przebywajacych w górach, plywajacych,
kapiacych sie i uprawiajacych sporty wodne,

-

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 4 maja 1990 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunków, jakim powi nna odpowiadac
woda do picia na potrzeby gospodarcze,

-

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobów Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 5 listopada 1991 r., w sprawie zasad ustanawiania stref
ochronnych zródel i ujec wody,

Opierajac sie o regulacje prawa Polskiego, dyrektywy Unii Europejskiej oraz
stanowisko negocjacyjne Polski w sprawie uregulowan prawnych okreslone
zostaly okreslone niezbedne do wykonania w latach 2002-2015 inwestycje
rzeczowe w skali kraju:
1. wyposazenie wszystkich miejscowosci o równowaznej liczbie
mieszkanców powyzej 2000 w kanalizacje i oczyszczalnie scieków,
2. modernizacje i remonty istniejacych oczyszczalni scieków komunalnych,
3. budowa i modernizacje oczyszczalni scieków przemyslowych,
4. modernizacje miejskich i zakladowych stacji uzdatniania wody
przeznaczonej do picia,
5. budowa i rozbudowa infrastruktury wsi, urzadzenia-gospodarstw
wiejskich zapobiegajace skazeniu wód powierzchniowych i podziemnych
azotanami.
Narodowy program przygotowania do czlonkostwa w Unii Europejskiej zaklada, ze
inwestycje budowlane finansowane beda w 30% z budzetu panstwa i w 70% z
budzetu samorzadów wspomaganych srodkami z funduszy europejskich.
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2.1.6 Matryca logiczna
Cele
Rezultaty

Obiektywnie sprawdzalne
wyznaczniki osiagniec

Logika interwencji
-

Cele
nadrzedne

Poprawa jakosci srodowiska
przyrodniczego poprzez utworzenie
systemu ksztaltowania i wykorzystania
zasobów wodnych, w tym zwiekszenie
atrakcyjnosci terenu

-

-

Cele
szczególowe
programu
-

Budowa kanalizacji sanitarnej o lacznej
dlugosci 156 km
Budowa kolektora przerzutowego do
zlewni Oczyszczalni Scieków w
Jastrzebiu, odprowadzajacego scieki
bytowo-gospodarcze z Jarzabkowic,
Golasowic, Pielgrzymowic celem
oczyszczenia
Renowacja istniejacej sieci wodociagowej
Budowa lokalnych oczyszczalni scieków

-

-

Oczekiwane
rezultaty

-

Zwiekszenie atrakcyjnosci terenu Gminy
Pawlowice
Zwiekszenie ruchu turystycznego
Poprawa warunków zycia mieszkanców

Poprawa stanu czystosci oraz
jakosci wód
powierzchniowych i
podziemnych,
Zapewnienie ludnosci oraz
gospodarce potrzebnych
ilosci wody o odpowiedniej
jakosci spelniajacej wymogi
sanitarne.
ograniczenie strat wody w
sieci wodociagowej do
ok.70%
Ilosc odprowadzanych
scieków komunalnych i
przemyslowych
wymagajacych oczyszczenia
3
w hm , w tym oczyszczonych,
% ludnosci obslugiwanej
przez oczyszczalnie scieków,
Dlugosc sieci kanalizacyjnej,
Dlugosc sieci wodociagowej,
redukcja zanieczyszczen w
sciekach
Poprawa kondycji srodowiska
naturalnego a w
szczególnosci wód
powierzchniowych i
podziemnych na terenie
Gminy Pawlowice

Zródla i sposoby
weryfikacji

-

-

-

Zalozenia

Urzad Gminy
Glówny Urzad
Statystyczny
Przepisy i normy Unii
Europejskiej
Raporty Unii Europejskiej

Urzad Marszalkowski
Województwa Slaskiego
Slaski Urzad Wojewódzki
w Katowicach
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Srodowiska
Urzad Gminy w
Pawlowicach
WIOS w Katowicach

Pomiary poziomu
zanieczyszczen wód
powierzchniowych i
podziemnych

-

-

-

Pozyskanie
inwestorów.
Pozyskanie
odpowiednich
srodków
finansowych
Po wykonaniu
analizy
ekonomicznej
przesadzajacej o
wyborze kierunku
odprowadzania
scieków
Ogólna poprawa
stanu jakosci wód
powierzchniowych
podziemnych
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Harmonogram realizacji Programu
L.P.
1

Kluczowe dzialania, które nalezy
wykonac w celu osiagniecia
oczekiwanych rezultatów
2

Od kiedy

Do kiedy

3

4

Szacowany
budzet
[tys. PLN]
5
3882

1

Budowa kanalizacji sanitarnej dla solectwa
Pawlowice o dlugosci 10 km

2001

2002

2

Budowa stopnia mechanicznego
Oczyszczalni Scieków w Krzyzowicach

2002

2002

1016

3

Budowa kanalizacji sanitarnej dla solectwa
Pniówek o dlugosci 29,2 km

2002

2008

9344

4

Budowa kanalizacji sanitarnej dla solectwa
Krzyzowice o dlugosci 16,6 km

2002

2008

5312

5

Budowa kanalizacji sanitarnej dla solectwa
Warszowice o dlugosci 50 km

2002

2015

16000

6

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z
urzadzeniami do oczyszczania wód
deszczowych ze szczególnym
uwzglednieniem tras komunikacyjnych

2003

2015

7

Budowa indywidualnych systemów
unieszkodliwiania scieków, na obszarach
zabudowy mieszkaniowej rozproszonej

2003

2015

19

Zródla finansowania
6
Srodki wlasne, dotacje i
kredyty z funduszy
krajowych, pomocowe
fundusze unijne
Srodki wlasne
dotacje i kredyty z funduszy
krajowych, pomocowe
fundusze unijne
Srodki wlasne
dodotacje i kredyty z
funduszy krajowych,
pomocowe fundusze unijne
Srodki wlasne
Dotacje i kredyty z funduszy
krajowych, pomocowe
fundusze unijne
Srodki wlasne, dotacje i
kredyty z funduszy
krajowych, pomocowe
fundusze unijne

Partnerzy
7
Fundusze pomocowe,
19
PPP
Fundusze pomocowe,
Slaski Zwiazek Gmin i
Powiatów,
Starostwo Pszczynskie,
PPP,
Fundusze pomocowe,
Slaski Zwiazek Gmin i
Powiatów,
Starostwo Pszczynskie
Fundusze pomocowe,
Slaski Zwiazek Gmin i
Powiatów,
Starostwo Pszczynskie,
Fundusze pomocowe,
PPP

15000

Sodki wlasne,
dotacje i kredyty z funduszy
krajowych, pomocowe
fundusze unijne

Slaski Zwiazek Gmin i
Powiatów
PPP
Fundusze pomocowe

800

Srodki wlasne mieszkanców

Slaski Zwiazek Gmin i
Powiatów
PPP

forma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
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8

Rozpoznanie i podjecie dzialan dotyczacych
problemu zanieczyszczen obszarowych,
glownie z terenów rolniczych, wynikajacych
ze stosowania nawozów sztucznych i
chemicznych srodków ochrony roslin

2003

2015

100

Srodki wlasne, dotacje i
kredyty z funduszy krajowych

9

Rozpoznanie mozliwosci budowy ujec wód
podziemnych na obszarze GZWP
„Jastrzebie"

2003

2015

100

Srodki wlasne, dotacje i
kredyty z funduszy krajowych

10

Budowa kanalizacji sanitarnej dla solectwa
Golasowice o dlugosci 15 km, w tym
rurociagi grawitacyjne, cisnieniowe,
pompownie scieków i rurociag tloczny

11

Budowa kanalizacji sanitarnej dla solectwa
Pielgrzymowice o dlugosci 25 km, w tym
rurociagi grawitacyjne, cisnieniowe,
pompownie scieków i rurociag tloczny

12

Budowa kolektorów przerzutowych scieków z
solectw Jarzabkowice, Pielgrzymowice,
Golasowice do zlewni Oczyszczalni Scieków
„Ruptawa” w Jastrzebiu Zdroju lub
alternatywnie do oczyszczalni KWK
„Pniówek” w Krzyzowicach.

13

Budowa kanalizacji sanitarnej dla solectwa
Jarzabkowice o dlugosci 10 km, w tym
rurociagi grawitacyjne, cisnieniowe,
pompownie scieków i rurociag tloczny

2006

2007

2008

2008

2010

2012

2015

2015

RAZEM

Oddzial LOP w
Pszczynie
Polski Klub Ekol. w
Pszczynie.
Slaski Zwiazek Gmin i
Powiatów
PPP,
Fundusze pomocowe,
Slaski Zwiazek Gmin i
Powiatów,
Starostwo Pszczynskie
PPP,
Fundusze pomocowe,
Slaski Zwiazek Gmin i
Powiatów,
Starostwo Pszczynskie

4800

Srodki wlasne
Dotacje i kredyty z funduszy
krajowych, pomocowe
fundusze unijne

8000

Srodki wlasne
Dotacje i kredyty z funduszy
krajowych, pomocowe
fundusze unijne

3200

Srodki wlasne,
dotacje i kredyty z funduszy
krajowych, pomocowe
fundusze unijne

PPP,
Fundusze pomocowe,
Slaski Zwiazek Gmin i
Powiatów,
Starostwo Pszczynskie

3200

Srodki wlasne,
dotacje i kredyty z funduszy
krajowych, pomocowe
fundusze unijne

PPP,
Fundusze pomocowe,
Slaski Zwiazek Gmin i
Powiatów,
Starostwo Pszczynskie

70754
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2.1.7 Wnioski
1. Z prognozy demograficznej wynika, ze w perspektywie roku 2015 nie
przewiduje sie znacznego zwiekszenia terenów zarówno pod budownictwo
mieszkaniowe jak i infrastrukture spoleczna.
2. Zdecydowana poprawa jakosci wód powierzchniowych i podziemnych moze
byc uzyskana dzieki budowie systemów kanalizacyjnych, szczególnie na
terenach o duzej intensywnosci zabudowy.
3. Proponuje sie, aby w pierwszej kolejnosci wykonywane byly kolektory
przesylowe, biegnace w bezposrednim sasiedztwie obszarów o zwartej
zabudowie mieszkaniowej, w tym zabudowy wzdluz glównych dróg.
4. Zaklada sie, ze rozbudowa i budowa sieci kanalizacji rozdzielczej obejmie
docelowo 90% – 95 % obszarów zabudowy.
5. Laczna dlugosc sieci kanalizacyjnej do wykonania w okresie do 2015 roku
wyniesie okolo 156 km.
6. W ramach rozwiazan systemowych, na obszarach zabudowy mieszkaniowej
rozproszonej gdzie nie przewiduje sie rozbudowy sieciowego systemu
odprowadzania scieków, nalezy przewidziec budowe przydomowych
biologicznych oczyszczalni scieków lub innego sprawnego systemu
unieszkodliwiania scieków.
7. Przed podjeciem ostatecznej decyzji dotyczacej sposobu unieszkodliwiania
scieków z terenu solectw Jarzabkowice, Golasowice, Pielgrzymowice nalezy
bezwzglednie wykonac analiza ekonomiczna uwzgledniajaca koszty budowy i
eksploatacji proponowanych ukladów technologicznych.
8. Przyjmuje sie, ze okolo 100 m3/d scieków powstaje na terenach zabudowy
rozproszonej, do której ze wzgledów ekonomicznych nieoplacalne jest
prowadzenie sieci kanalizacji zbiorczej. Szacuje sie, ze scieki te powstaja w
okolo 200 - 300 gospodarstwach domowych. Okolo 50% tych gospodarstw
powinno posiadac przydomowe lub lokalne (dla kilku domów) oczyszczalnie
scieków. Z przyblizonych wyliczen wynika, ze na terenie Gminy powinno
docelowo funkcjonowac okolo 100 malych (przydomowych) oczyszczalni
scieków o przepustowosciach w zakresie od 0,5 – 1,5 m3/d.
9. Realizacja kompleksowego programu porzadkowania gospodarki wodno –
sciekowej na terenie Gminy w latach 2000 – 2015, nie jest w zdecydowany
sposób uzalezniona jest od pozyskania odpowiednich srodków finansowych z
Unii Europejskiej.
10. Racjonalne nawozenie gruntów rolnych i wlasciwe stosowanie srodków
ochrony roslin winno przyczynic sie do zmniejszenia ladunku zanieczyszczen
pochodzacych ze zródel powierzchniowych.
11. Szczególowego rozpoznania i podjecia dzialan wymaga problem dotyczacy
oczyszcza nia wód deszczowych na terenie Gminy, ze szczególnym
uwzglednieniem tras komunikacyjnych.
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12. Nalezy podjac dzialania zmierzajace do jednoznacznego okreslenia mozliwosci
wykorzystania zasobów wód podziemnych wystepujacych w zasiegu Glównego
Zbiornika Wód Podziemnych „Jastrzebie” dla zaopatrzenia ludnosci w wode do
picia. Wykonane przez specjalistyczne Instytucje badania winny odpowiedziec
na pytania co do zasobnosci tych wód, ich jakosci, niezbednego zakresu
uzdatniania, lokalizacji i ilosci studni – ujec.
13. Inwestycje realizowane na terenie wystepowania GZWP „Jastrzebie” nie moga
powodowac zanieczyszczenia wód i gleby.
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2.2 Gospodarka odpadami
2.2.1 Charakterystyka i ocena aktualnego stanu gospodarki
odpadami
Wprowadzenie
Przedmiotem analiz prowadzonych w ramach niniejszego opracowania sa odpady
w rozumieniu ustawy o odpadach (Dz.U. nr 62 z 2001, poz.628) wydzielane i
gromadzone na terenie Gminy Pawlowice. A wiec sa to przede wszystkim odpady
powstajace w gospodarstwach domowych, a takze odpady niezawierajace
odpadów niebezpiecznych pochodzace z róznych rodzajów dzialalnosci takich jak:
handel, uslugi i dzialalnosc rzemieslniczo-przemyslowa. Równiez w programie
uwzgledniono odpady niebezpieczne zwiazane z wczesniej wymienionymi
zródlami odpadów.

2.2.1.1 Odpady komunalne
Ilosc wytwarzanych odpadów komunalnych
Zródlem powstawania odpadów komunalnych sa gospodarstwa domowe. Lacznie
z ta grupa odpadów zagospodarowuje sie równiez odpady inne niz niebezpieczne,
które ze wzgledu na swój charakter i sklad sa podobne do odpadów powstajacych
w gospodarstwach domowych.
Do odpadów komunalnych zalicza sie równiez odpady wielkogabarytowe (nie
mieszczace sie w tradycyjnych gabarytach pojemników). Do podstawowych zródel
powstawania odpadów na terenie Gminy Pawlowice zalicza sie:
-

gospodarstwa domowe,
obiekty handlowo-uslugowe i produkcyjne,
restauracje stolówki, punkty gastronomiczne,
instytucje i urzedy,
szkoly i zaklady wychowawcze,
placówki kulturalno -oswiatowe,
ulice i place, parki i cmentarze,
podmioty gospodarcze.

Aktualnie na analizowanym obszarze nie prowadzono szczególowych badan nad
okresleniem rzeczywistej ilosci wytwarzanych odpadów komunalnych. W zwiazku
z tym dla potrzeb niniejszego opracowania wyznaczenie ilosci oraz sporzadzenie
bilansu powstajacych odpadów dokonano w oparciu o teoretyczne wskazniki
nagromadzenia. Ich wartosc ustalono w oparciu o wskazniki uzyskane na
podstawie wyników badan prowadzonych w innych gminach polskich o zblizonej
liczbie ludnosci i podobnym charakterze.
W ramach opracowania dla Gminy Pawlowice o charakterze miejsko-wiejskim w
roku 2001 przyjeto wskaznik nagromadzenia ksztaltujacy sie na srednim poziomie
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0,84 m3/mieszkanca/rok i 168 kg/mieszkanca/rok (przy srednim ciezarze
objetosciowym wynoszacym 200 kg/m3 ).
Wyzej przyjete wskazniki nagromadzenia odpadów komunalnych sa wskaznikami
planistycznymi obejmujacymi oprócz odpadów stricte domowych, równiez odpady
komunalnopodobne z róznych form dzialalnosci administracyjnej i uslugowoprodukcyjnej. Bilans powstajacych aktualnie odpadów komunalnych na
analizowanym obszarze zostal przedstawiony w ponizszej tabeli.
Tabela 2-14 Bilans odpadów komunalnych w Gminie Pawlowice
Lp.

Liczba
ludnosci

Gmina

Wskaznik
Wskaznik
nagromadzenia nagromadzenia
3

1

Pawlowice

17.570

Ilosc odpadów
wytworzonych
3

m /M*rok

kg/M*rok

m /rok

Mg/rok

0,84

168

14.769

2.952

Jakosc powstajacych odpadów
Dla potrzeb prowadzonej w ramach niniejszego opracowania analizy gospodarki
odpadami komunalnymi okreslenie jakosci odpadów oparto o srednie parametry,
które wyznaczone zostaly poprzez odpowiednie badania prowadzone (przez
Instytut Ekologii Terenów Uprzemyslowionych w Katowicach) w róznych gminach
na obszarze województwa Slaskiego. W Gminie Pawlowice podobnych badan
dotad nie prowadzono. Z uwagi na ten fakt, spodziewany sklad morfologiczny
odpadów komunalnych wydzielanych na terenie Gminy Pawlowice przedstawia
ponizsze zestawienie.
Tabela 2-15 Sklad odpadów komunalnych [%]
Lp.

Frakcja

Gmina Pawlowice

1

Odpady organiczne (spozywcze roslinne i
zwierzece, pozostale organiczne)

25

2

Papier

11

3

Tworzywa sztuczne

9

4

Tekstylia

3

5

Szklo

9

6

Metale

4

7

Odpady mineralne

13

8

Popiól

26
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Okreslenie jakosci odpadów jest punktem wyjscia do rozwazan dotyczacych
mozliwosci doboru odpowiednich technologii w zakresie przerobu odpadów,
odzysku surowców i unieszkodliwienia pozostalosci (balastu).
W celu okreslenia potencjalnych strumieni poszczególnych frakcji wchodzacych w
sklad odpadów komunalnych wydzielanych na obszarze opracowania zostaly
przeprowadzone stosowne obliczenia, których wyniki przedstawiono w ponizszej
tabeli.
Tabela 2-16 Potencjalna ilosc poszczególnych frakcji w odpadach komunalnych
do przerobu lub odzysku [Mg]
Lp.

Frakcja

Gmina Pawlowice

1

Odpady organiczne

738

2

Papier

325

Razem odpady biodegradowalne

1063

3

Tworzywa sztuczne

266

4

Tekstylia

88

5

Szklo

266

6

Metale

118

Gromadzenie i wywóz odpadów
Charakterystyke funkcjonowania dotychczasowego systemu gromadzenia i zbiórki
odpadów w Gminie Pawlowice przeprowadzono w oparciu o informacje uzyskanie
w Gminie oraz o wizje w terenie. Szczególna uwage zwrócona na system
gromadzenia odpadów, który warunkuje prawidlowy ich wywóz.
Na terenie Gminy Pawlowice system gromadzenia i wywozu prowadzony jest w
sposób w miare uporzadkowany, dostosowany do istniejacych uwarunkowan
lokalizacyjnych i przyzwyczajen mieszkanców. Dzialania w zakresie odzysku
surowców wtórnych ze „strumienia” odpadów komunalnych segregowanych „u
zródla", prowadzi sie od 1998 roku. Aktualnie z surowców wtórnych selektywnie
gromadzi sie szklo, tworzywa sztuczne i metale.
Wstepnie oceniajac mozna stwierdzic, ze osiagane efekty selektywnej zbiórki
szkla, tworzyw sztucznych i metali w Gminie Pawlowice sa zadawalajace, co
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przede wszystkim wynika z przyjetego sposobu selektywnego gromadzenia
odpadów, oraz swiadomosci i zaangazowania mieszkanców i wladz Gminy.
Odpady zmieszane, pozosta jace po czesciowej segregacji prowadzonej „u zródla"
zbiera sie w oddzielnych pojemnikach, wsród których dominuja typy: SM – 110,
PA 1,1 oraz kontenery KP-7 o pojemnosci 7,0 m3.
Wywóz selektywnie gromadzonych surowców uzytkowych gromadzonych przez
mieszkanców w workach (prywatne posesje) i w 18 specjalistycznych pojemnikach
rozstawionych w obrebie osiedla w Pawlowicach, prowadzony jest rozdzielnie przy
uzyciu samochodów ciezarowych skrzyniowych. Natomiast zmieszane odpady
gromadzone w pojemnikach SM 110 i kontenerach PA 1,1 sa wywozo ne
samochodami bezpylnymi. (smieciarkami), a kontenery KP-7 hakowcami. Sa one
deponowane na skladowisku zlokalizowanym w Jastrzebiu Zdroju.
Zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów
Podobnie jak zdecydowana wiekszosc obszarów zurbanizowanych w Polsce, tak i
Gmina Pawlowice opiera cala swoja gospodarke odpadami komunalnymi na
lokowaniu ich na skladowisku w Jastrzebiu Zdroju. Przy czym nalezy zaznaczyc,
ze poza odpadami z gospodarstw domowych na skladowisko trafiaja równiez
odpady niezawierajace odpadów niebezpiecznych pochodzace od innych
wytwórców odpadów, które ze wzgledu na swój charakter lub sklad sa podobne do
odpadów powstajacych w gospodarstwach domowych.
Z analizy przyjetego w Gminie systemu gospodarki odpadowej wynika, ze dla
wszystkich jego mieszkanców i podmiotów gospodarczych istnieja równe
mozliwosci uczestnictwa w istniejacym systemie unieszkodliwiania odpadów
komunalnych. Na podstawie dostepnych informacji trudno jednoznacznie
stwierdzic, jaka rzeczywista liczba mieszkanców Gminy korzysta z mozliwosci
dostepu do systemu gospodarki odpadowej.
Pomimo istnienia w Gminie korzystnych warunków nie wszyscy jej mieszkancy
uczestnicza w procesie kontrolowanego unieszkodliwiania odpadów. Z wizji w
terenie jednoznacznie wynika, ze pewna czesc mieszkanców Gminy usuwa
odpady w sposób niekontrolowany. Przewaznie odpady sa deponowane na
lokalnych „dzikich” wysypiskach, zlokalizowanych w naturalnych i sztucznych
zaglebieniach terenu oraz rowach, zagajnikach itp., powodujac tym samym
zanieczyszczenie srodowiska.
W uzupelnieniu zagadnienia unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie
Gminy Pawlowice nalezy zasygnalizowac wystepowanie w niewielkiej skali
indywidualnych form zagospodarowania odpadów, które nie zawsze sa zgodne z
wymogami ochrony srodowiska.
W zwiazku z wysoka cena nosników energii, obserwuje sie wykorzystywanie
czesci frakcji palnej odpadów tj. papieru, tektury i drewna jako paliwa w
paleniskach i kotlowniach przydomowych – co zasadniczo nie budzi zastrzezen. W
uzupelnieniu nalezy dodac, ze dzieki wdrozeniu selektywnej zbiórki tworzy
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sztucznych w istotny sposób udalo sie wyeliminowac spalanie, równiez w ten sam
sposób tworzyw sztucznych oraz gumy, co w przypadku palenisk
niskotemperaturowych wiazalo sie z emisja bardzo szkodliwych zanieczyszczen
do powietrza, w tym dioksyn i furanów.
Skladowisko odpadów
Cala ilosc odpadów komunalnych zbieranych na badanym obszarze (z wyjatkiem
frakcji segregowanych „u zródla”) jest unieszkodliwiana na nadpoziomowym
skladowisku lezacym na terenie Miasta Jastrzebie Zdrój. Pierwszy sektor
skladowiska zostal zbudowany w 1994 roku. Budowe i eksploatacje skladowiska
prowadzi firma „Cofinco-Poland”, przy czym prowadzona dzialalnosc jest zgodna z
obowiazujacymi uregulowaniami formalno -prawnymi i wymogami sanitarnymi
Skladowisko
odpadów
komunalnych
lezy
na
terenach
nieuzytków
poprzemyslowych przy ul. Debina w pólnocno-wschodniej czesci Miasta
Jastrzebie Zdrój. Ogólna powierzchnia przeznaczona pod budowe skladowiska
wynosi okolo 53,1 ha, a jego pojemnosc geometryczna jest szacowana na okolo
4.015.000 m3. Przewidywany okres eksploatacji – okolo 20 lat. Z dostepnych
danych firmy Cofinko-Poland wynika, ze przecietnie na skladowisko trafia 350-400
Mg odpadów dziennie tj. okolo 90.000 – 100.000 Mg/rok. Z tej wartosci okolo 5%
odpadów pochodzi z terenu Gminy.
Pod koniec 1999 roku zakonczono wypelnianie odpadami sektora I, skladajacego
sie z dwóch kwater o lacznej powierzchni (wraz z zapleczem) 7,5 ha i kubaturze
okolo 500.000 m3. Od roku 2000 prowadzi sie wypelnianie sektora II o powierzchni
calkowitej – 3,2 ha i pojemnosci geometrycznej – okolo 330.000 m3. m Aktualnie
odpady skladuje sie w kwaterze nr 2. Po jej wypelnieniu zostanie ona zamknieta i
poddana zabiegom rekultywacyjnym, a jednoczesnie rozpocznie sie uzytkowa nie
wczesniej przygotowanej kwatery nr 3. W dalszej kolejnosci planuje sie budowe
sektora III o lacznej powierzchni okolo 6,7 ha, skladajacego sie z szesciu kwater.
Powierzchnia skladowania w sektorze III wynosi okolo 5,1 ha, a jego pojemnosc
geometryczna ksztaltuje okolo 706.000 m3.
Skladowisko w Miescie Jastrzebie Zdrój ma charakter obiektu o zasiegu
regionalnym. W zalozeniu dowozone odpady winny pochodzic z pobliskich gmin
województwa slaskiego. Aktualnie na skladowisko trafiaja odpady z takich gmin
jak: Jastrzebie Zdrój, Pawlowice, Zory, Wodzislaw Slaski, Strumien, Skoczów,
Brenna, Ustron, Wisla, Cieszyn, Pszów, Gorzyce, Mszana, Marklowice, Suszec,
Zebrzydowice.

2.2.1.2 Odpady inne niz komunalne
Do grupy odpadów innych niz komunalne zaliczono odpady, któryc h powstawanie
jest zwiazane z dzialalnoscia uslugowo-produkcyjna, prowadzona przez podmioty
gospodarcze na terenie Gminy Pawlowice. Przy czym pod wzgledem ilosciowym
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zdecydowanie w tej grupie dominuja odpady zwiazane z wydobyciem i przeróbka
wegla kamiennego.
Najwieksza pod wzgledem ilosciowym grupe odpadów zwiazanych z wydobyciem
wegla stanowia odpady z robót przygotowawczych udostepniajacych zloze,
odpady przeróbcze z sortowni i odpady poflotacyjne. Sa to typowe odpady
poweglowe.
Z uwagi na istniejace uwarunkowania technologiczno-eksploatacyjne odpady
towarzyszace dzialalnosci górnictwa wegla kamiennego wywieraja istotny wplyw
na jakosc srodowiska na terenie Gminy Pawlowice. Stad tez wazne znaczenie, ze
srodowiskowego punktu widzenia, ma sposób postepowania z tymi odpadami.
Podstawowym sposobem zagospodarowania odpadów poweglowych w KWK
„Pniówek” jest deponowanie na skladowisku centralnym. Ocenia sie, ze srednio w
ciagu roku lokuje sie na zwalowiskach ponad 90% wypadu tych odpadów. Tylko
niewielka czesc ich masy jest wykorzystywane do robót inzynieryjnych.
Podstawowe grupy oraz rodzaje odpadów innych niz komunalne powstajace na
terenie Gminy Pawlowice sklasyfikowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Ochrony Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz.U. Nr 112 poz. 1206). Sa to m.in.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odpady z wydobywania kopalin innych niz rudy metali (kod - 01.01.02)
Odpady z flotacyjnego wzbogacania wegla (kod - 01.04.81)
Odpady z mycia i przygotowania surowców (kod - 02.02.01)
Odpady kory (kod - 03.01.01)
Trociny, wióry, scinki, drewno (kod - 03.01.05)
Odpady z polerowania i wykanczania (kod -04.01.09)
Odpady z przetworzonych wlókien tekstylnych (kod – 04.02.22)
Odpady farb i lakierów inne niz wymienione w 08 01 11 (kod -08.01.12)
Blony i papier fotograficzny zawierajace srebro lub zwiazki srebra (kod 09.01.07)
Zuzle, popioly paleniskowe i pyly z kotlów (z wylaczeniem pylów z kotlów
wymienionych w 10.01.04), (kod -10.01.01)
Zuzle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wylaczeniem 10.05.80), (kod 10.05.01)
Zuzle granulowane z pieców szybowych
Odpady z toczenia i pilowania zelaza oraz jego stopów (kod – 11.01.02)
Odpady z toczenia i pilowania metali niezelaznych (kod – 12.01.03)
Opakowania z papieru i tektury (kod – 15.01.01)
Opakowania z tworzyw sztucznych (kod – 15.01.02)
Opakowania z metali (kod – 15.01.04)
Opakowania wielomaterialowe (kod – 15.01.05)
Opakowania ze szkla (kod – 15.01.07)
Zuzyte opony (kod – 16.01.03)
Metale zelazne (kod – 16.01.17)
Metale niezelazne (kod – 16.01.19)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tworzywa sztuczne (kod – 16.01.19)
Nieorganiczne odpady inne niz wymienione w 16.03.03 (kod – 16.03.04)
Produkty spozywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spozycia (kod –
16.03.80)
Magnetyczne i optyczne nosniki informacji (kod – 16.80.01)
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod – 17.01.01)
Gruz ceglany (kod – 17.01.02)
Odpady innych materialów ceramicznych i elementów wyposazenia (kod –
17.01.03)
Odpady z remontów i przebudowy dróg (kod – 17.01.81)
Odpadowa papa (kod – 17.03.80)
Zelazo i stal (kod – 17.04.05)
Skratki (kod – 19.08.01)
Zawartosc piaskowników (kod – 19.08.02)
Ustabilizowane osady sciekowe (kod – 19.08.05)
Zmieszane odpady gospodarcze podobne do komunalnych (kod – 20.03.99)

Ustalono, ze w 2001 r. znaczna czesc wymienionych odpadów (z wyjatkiem
odpadów poweglowych) byla odbierana przez firmy wywozowe. Czesc odpadów
aktualnie nieprzydatna gospodarczo zostala unieszkodliwiona poprzez
zdeponowanie na skladowisku. Natomiast odpady o charakterze uzytkowym
gromadzone selektywnie kierowano, po odpowiednim przygotowaniu, do
gospodarczego wykorzystania.

2.2.1.3 Odpady niebezpieczne
Na terenie Gminy Pawlowice powstaja równiez odpady niebezpieczne.
Towarzysza one dzialalnosci produkcyjno-uslugowej i wydzielane sa ze strumienia
odpadów komuna lnych. Rodzaje odpadów niebezpiecznych zestawiono ponizej,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001
r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112 poz. 1206). Zalicza sie do nich:
• Trociny, wióry, scinki, drewno, plyta wiórowa i fornir zawierajace substancje
niebezpieczne (kod - 03.01.04)
• Nieorganiczne srodki do impregnacji drewna (kod - 03.02.04)
• Odpady farb i lakierów zawierajacych rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne (kod - 08.01.11)
• Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub
inne substancje niebezpieczne (kod - 08.01.13)
• Odpady stale z oczyszczania gazów odlotowych (kod - 10.05.05)
• Kwasy trawiace (kod - 11.01.05)
• Szlamy i osady pofiltracyjne zawierajace substancje niebezpieczne (kod 11.01.09)
• Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali nie zawierajace chlorowców (z
wylaczeniem emulsji i roztworów), (kod - 12.01.07)
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• Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierajace chlorowców (kod
- 12.01.09)
• Odpady poszlifierskie zawierajace substancje niebezpieczne (kod - 12.01.16)
• Mineralne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe nie zawierajace zwiazków
chlorowcoorganicznych (kod - 13.02.05)
• Syntetyczne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe (kod - 13.02.06)
• Opakowania zawierajace pozostalosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (kod - 15.01.10)
• Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (kod - 15.02.02)
• Filtry olejowe (kod - 16.01.07)
• Plyny hamulcowe (kod - 16.01.13)
• Plyny zapobiegajace zamarzaniu zawierajace niebezpieczne substancje (kod 16.01.14)
• Baterie i akumulatory olowiowe (kod 16.06.01)
• Baterie i akumulatory kadmowo -niklowe (kod 16.06.02)
• Zelazo i stal (kod - 17.04.05)
• Zlom kabli (kod - 17.04.11)
• Materialy izolacyjne zawierajace azbest (kod - 17.06.01)
• Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierajace substancje
niebezpieczne (kod -18.01.06)
• Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierajace substancje
niebezpieczne (kod -18.02.05)
• Odczynniki fotograficzne (kod -20.01.17)
• Srodki ochrony roslin I i II klasy toksycznosci (kod -20.01.19)
• Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rtec (kod -20.01.21)
• Urzadzenia zawierajace freony (kod -20.01.23)
• Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice zawierajace substancje
niebezpieczne (kod -20.01.27)
Wymienione powyzej odpady niebezpieczne wymagaja odpowiedniego zbierania,
gromadzenia i wywozu do unieszkodliwiania. Aktualnie najwazniejszym
problemem jest organizacja odbioru odpadów niebezpiecznych od mieszkanców.

2.2.2 Zalozenia programu gospodarki odpadami
2.2.2.1 Prognoza powstawania i bilans odpadów komunalnych
Prognoza ilosciowo-jakosciowa powstawania odpadów komunalnych jest
podstawa do opracowania alternatyw ich zagospodarowania. Baze wyjsciowa do
prognozy stanowia zmieniajace sie w czasie jednostkowe wskazniki
nagromadzenia odpadów oraz przewidywane dane w zakresie liczby ludnosci w
okresie perspektywicznym.
Zasadniczo, podstawa do okreslenia prognozowanej wielkosci jednostkowego
wskaznika nagromadzenia odpadów komunalnych sa wyniki systematycznie
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prowadzonych badan. Z uwagi na brak takich pomiarów dla analizowanego
terenu, ustalenia niezbednych parametrów dokonano z pominieciem analizy
statystycznej. Dla potrzeb niniejszej prognozy przyjeto, ze jednostkowy
objetosciowy wskaznik nagromadzenia odpadów bedzie wzrastal, jako
konsekwencja rozwoju gospodarczego i wzrostu poziomu konsumpcji. Kierujac sie
dostepnymi danymi literaturowymi przyjeto, ze sredni wzrost objetosciowego
jednostkowego wskaznika nagromadzenia w badanym okresie wyniesie:
2005 r.- 0,87 m3/M rok
2010 r.- 0,92 m3/M rok
2015 r.- 0,97 m3/M rok
Natomiast wagowy jednostkowy wskaznik nagromadzenia bedzie sie obnizal, co
bedzie stanowilo konsekwencje przewidywanej zmiany ilosciowo-jakosciowej
skladu morfologicznego odpadów komunalnych. Przede wszystkim zwiazane to
jest ze zmiana nosników energii. Obnizy sie zatem ciezar objetosciowy odpadów,
co w konsekwencji spowoduje, ze pomimo zakladanego stosunkowo wysokiego
wzrostu jednostkowego wskaznika nagromadzenia ilosc wytwarzanych odpadów
bedzie wykazywala niewielki przyrost.
Zalozono, ze ciezar objetosciowy odpadów komunalnych w analizowanym okresie
czasu bedzie sie obnizal:
2005 r.2010 r.2015 r.-

194 kg/m3
184 kg/m3
174 kg/m3

Prognozowana ilosc wytworzonych odpadów na terenie Gminy Pawlowice zostala
okreslona w jednostkach objetosciowych oraz wagowych, przy zalozeniu, ze liczba
ludnosci ksztaltowala sie bedzie na nie zmienionym poziomie. Wyniki obliczen
ilustruje ponizsza tabela.
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Tabela 2-17 Prognoza powstawania odpadów komunalnych na terenie
GminyPawlowice w latach 2002-2015
Lata

Liczba
mieszkanców

Wskaznik
nagromadzenia
[m3/Ma]

Ilosc odpadów
ogólem

Wskaznik
nagromadzenia
odpadów
[Mg/Ma]

Ilosc odpadów
ogólem

4

5
0,200

6

14.759

[m3/a]

[Mg/a]

1
2002

2
17.570

3
0,84

2003

17.570

0,85

14.934

0,198

2.957

2004

17.570

0,86

15.110

0,196

2.962

2005

17.570

0,87

15.286

0,194

2.965

2006

17.570

0,88

15.462

0,192

2.969

2007

17.570

0,89

15.637

0,190

2.971

2008

17.570

0,90

15.813

0,188

2.973

2009

17.570

0,91

15.989

0,186

2.974

2010

17.570

0,92

16.164

0,184

2.974

2011

17.570

0,93

16.340

0,182

2.974

2012

17.570

0,94

16.516

0,180

2.973

2013

17.570

0,95

16.692

0,178

2.971

2014

17.570

0,96

16.867

0,176

2.968

2015

17.570

0,97

17.043

0,174

2.965

Razem

2.952

222.612

41.548

Bilans odpadów komunalnych, które zgodnie z prognoza zostana wytworzone na
obszarze opracowania w latach 2002-2015 ilustruje ponizsza tabela:
Tabela 2-18 Bilans odpadów komunalnych wytworzonych w latach 2002-2015
Wyszczególnienie
Gmina Pawlowice

Ogólem
3
(m )

Ogólem
(Mg)

222.612

41.548

2.2.3 Okreslenie stanu docelowego
Nadrzednym celem wieloletniego programu gospodarki odpadami komunalnymi
jest poprawa wygladu, estetyki i czystosci Gminy Pawlowice a tym samym
poprawa warunków zycia jej mieszkanców.
Przeprowadzone w ramach niniejszej pracy – analizy sluzyly wypracowaniu
strategii funkcjonowania poszczególnych elementów gospodarki odpadami.
Rozwiazanie, które bedzie w najblizszej przyszlosci stosowane w sferze
gospodarki odpadami, musi przede wszystkim zaspakajac potrzeby mieszkanców,
nie powodowac kolizji z wymogami ochrony srodowiska oraz byc zgodne z
aktualnym poziomem techniki i technologii w krajach Unii Europejskiej.
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Zapewnienie tych wszystkich uwarunkowan wiaze sie niewatpliwie z ponoszeniem
nakladów finansowych. Zgodnie z zasada “zanieczyszczajacy placi” koszty
zwiazane z funkcjonowaniem systemu, w tym unieszkodliwiania odpadów, winny
byc ponoszone przez mieszkanców lub producentów odpadów..
Jest rzecza oczywista, ze im wyzszy i bardziej nowoczesny poziom rozwiazan,
tym wyzsze sa koszty. Trudno jest jednak stwierdzic jaka jest akceptowalna
granica ponoszenia kosztów przez statystycznego mieszkanca, tym bardziej, ze
rozwazany program gospodarki odpadami, bedzie obowiazywac do 2015 roku.
W przypadku Gminy Pawlowice przyjecie okreslonej strategii wymuszone jest
istniejaca sytuacja w gospodarce odpadami, która w najbardziej skrótowej formie
wyraza sie koniecznoscia maksymalnego ograniczania ilosci skladowanych
odpadów. Wynika to takze z nowej ustawy o odpadach, jak równiez strategii Unii
Europejskiej przewidujacej stopniowe wprowadzanie zakazu skladowania
odpadów w formie nieprzetworzonej. Tak wiec rozwój technologii przerobu i
unieszkodliwiania odpadów jest koniecznoscia, która niestety pociaga za soba
wzrost kosztów.
Program bazuje na kilku podstawowych zalozeniach:
• dalszym rozwoju selektywnej zbiórki odpadów prowadzacej do wzrostu
stopnia odzysku surowców wtórnych z odpadów,
• wprowadzeniu oraz rozwoju stopnia utylizacji organicznej frakcji
odpadów poprzez technologie biologicznego ich przerobu,
• lokowaniu na skladowisku tylko tej czesci odpadów, której nie da sie juz
wykorzystac badz przetworzyc.
Pojecie odzysku surowców z odpadów powinno byc rozumiane jako jeden z
elementów gospodarki odpadami i traktowane na równi z innymi metodami
unieszkodliwiania odpadów.
Spodziewane zyski ze sprzedazy odzyskanych produktów nie pokrywaja w calosci
wydatków poniesionych w procesach odzysku odpadów, dotyczy to równiez
innych procesów przerobu odpadów. Zalozenie, ze dzialalnosc przerobu odpadów
moze byc samofinansujaca jest bledne. Oczywistym jest, ze dzialania zwiazane z
odzyskiem odpadów beda oznaczaly dodatkowe koszty: zbierania, transportu oraz
sortowania zebranego materialu. Stad tez odzysk surowców powinien stanowic
nierozerwalna czesc systemu gospodarki odpadami.
Poza czysto ekonomicznym aspektem odzysku surowców, powinno sie brac pod
uwage ochrone srodowiska i ochrone zasobów naturalnych, do których
niewatpliwie dzialania zwiazane z odzyskiem surowców sie przyczyniaja. Obecnie
odzysk surowców jest uznany jako koniecznosc ekologiczna.
Glówne zalety odzysku surowców mozna podsumowac nastepujaco:
•
•
•

bezposrednia sprzedaz odzyskanego surowca,
oszczedzanie pojemnosci skladowiska,
zmniejszenie ilosci odpadów do unieszkodliwiania,
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•

oszczedzanie zasobów naturalnych poprzez wtórne wykorzystanie surowca
odpadowego, co zmniejsza zuzycie surowców naturalnych do produkcji.

Oszczedzanie pojemnosci na skladowisku ma bezposredni wplyw na budzety
gmin, poniewaz czas eksploatacji skladowiska jest dluzszy, tym samym nie ma
koniecznosci zainwestowania w budowe nowego obiektu.
Oszczednosc surowców naturalnych nie powinna byc rozpatrywana tylko w
kontekscie bezposrednich korzysci ekonomicznych. Wynikajace korzysci powinno
sie rozpatrywac w szerszym horyzoncie czasowym.
Kompostowanie odpadów organicznych jest kolejnym waznym elementem
Programu. W panstwach europejskich odpady biodegradowalne stanowia do 50%
odpadów pochodzenia domowego, dlatego ich przerób ma niezwykle wazny udzial
w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.
Czesc odpadów organicznych moze byc przerabiana na kompost, przez co
ogranicza sie ilosc odpadów organicznych deponowanych na skladowiskach. Ma
to bezposredni wplyw na eksploatacje skladowiska, zmniejszajac jednoczesnie
emisje pochodzaca z odpadów organicznych. Emisja z odpadów organicznych to
glównie odory, odcieki i gaz. Moze ona powodowac problemy srodowiskowe..
Dlatego tak waznym jest oddzielenie czesci organicznej z odpadów skladowanych
na wysypisku, poniewaz pozwala to na eliminacje podstawowych jego
uciazliwosci. Uzyskany kompost, który posiada niektóre cechy nawozów
mineralnych, jest wykorzystywany jako material do kondycjonowania gleby.
Odzysk surowców i kompostowanie wymaga segregacji odpadów u zródla, jak
równiez selektywnej zbiórki róznych surowców. Program zaklada dalsze znaczne
zaangazowanie ze strony mieszkanców. W trakcie trwania programu powinna
zostac przeprowadzona i kontynuowana kampania ksztaltowania swiadomosci
spolecznej, której celem bedzie osiagniecie zakladanych wskazników odzysku
surowców o odpowiedniej czystosci.
Program zaklada takze rozwój selektywnego zbierania biomasy (odpady
organiczne z domostw i ogródków przydomowych) do kompostowania. Segregacja
u zródla odpadów organicznych pochodzenia domowego jest niezbedna, jezeli
przyjmujemy, ze wyprodukowany kompost ma spelniac wymogi rynku.
Doswiadczenia w dziedzinie produkcji kompostu w poprzednich latach wykazaly,
ze uzyskanie kompostu z odpadów mieszanych pochodzenia domowego o
zadawalajacej jakosci, nawet przy uzyciu sortowni jest niemozliwe. Glównym
problemem sa metale ciezkie, które w wiekszosci przypadków uniemozliwiaja
wykorzystanie kompostu do celów rolniczych. W Niemczech od 5-ciu lat
kompostuje sie jedynie odpady segregowane u zródla. Wszystkie kompostownie
odpadów mieszanych zostaly zamkniete lub dostosowane do nowych potrzeb.
Prawda jest, ze nawet kompost z odpadów segregowanych zawiera pewna ilosc
metali ciezkich, jednak sa to ilosci niewielkie i nie stanowia przeszkody w
zastosowaniu kompostu do celów rekultywacyjnych i rolniczych.
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2.2.3.1 Cele krótkoterminowe do roku 2004
Cele krótkoterminowe gospodarki odpadowej obejmuja dzialania o stosunkowo nie
skomplikowanym charakterze, które moga byc zrealizowane do roku 2004.
•
•
•
•
•

Zamkniecie i rekultywacja nielegalnie eksploatowanych tzw. „dzikich” wysypisk
odpadów znajdujacych sie na terenie Gminy Pawlowice.
Objecie wszystkich mieszkanców Gminy Pawlowice zorganizowana
selektywna zbiórka odpadów uzytkowych.
Organizacja na terenie Gminy punktu do odbierania od mieszkanców odpadów
niebezpiecznych, a wydzielanych ze strumieniu odpadów komunalnych.
Dalsza rozbudowa gminnego systemu selektywnego gromadzenia i zbierania
odpadów uzytkowych.
Dostosowanie istniejacyc h rozwiazan organizacyjnych w zakresie gospodarki
odpadowej w Gminie do obowiazujacych uregulowan prawnych w kraju oraz
Unii Europejskiej.

2.2.3.2 Cele dlugoterminowe do roku 2015
Biorac pod uwage istniejace uwarunkowania lokalizacyjno-przyrodnicze oraz
odpowiadajac oczekiwaniom spolecznym, jako podstawowy cel dlugoterminowy
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pawlowice w okresie
perspektywicznym do roku 2015 przyjeto - ograniczenie do minimum
negatywnego oddzialy wania odpadów na srodowisko.
Realizacja tak sformulowanego celu dlugoterminowego prowadzona bedzie
poprzez:
•
•

•

Prowadzenie programów edukacyjnych w zakresie problematyki gospodarki
odpadowej (selektywne gromadzenie odpadów, ograniczanie ilosci odpadów)
Ograniczanie uciazliwosci srodowiskowej odpadów poprzez intensyfikowanie
dzialan w zakresie zmniejszania ilosci odpadów, ich utylizacji i
unieszkodliwiania.
Podejmowanie dzialan minimalizuja cych ilosc powstajacych odpadów
- wprowadzanie technologii niskoodpadowych,
- zastepowanie niskiej jakosci paliw stalych innymi nosnikami energii,
- intensyfikowanie odzysku surowców wtórnych ze strumienia odpadów
poprzez
wprowadzanie
nowszych
rozwiazan
technicznoorganizacyjnych segregacji,
- wzrost stopnia gospodarczego wykorzystania surowców wtórnych
wydzielanych ze strumienia odpadów.

•

Wprowadzenie selektywnej zbiórki frakcji organicznej odpadów komunalnych,
których kompostowanie byloby prowadzone poza terenem gminy..

•

Budowa kompostowni pryzmowej odpadów roslinnych pochodzacych z
pielegnacji terenów zielonych w Gminie Pawlowice.
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2.2.3.3 Lista przedsiewziec priorytetowych
Jednym z podstawowych czynników warunkujacych realizacje wymogów ochrony
srodowiska na terenie Gminy Pawlowice jest uporzadkowanie gospodarki
odpadowej. Powinna ona byc prowadzona w sposób nawiazujacy do
podstawowych zasad polityki ekologicznej panstwa w zakresie zbierania,
gromadzenia oraz unieszkodliwiania odpadów.
Równiez w sprawach zasadniczych rozwiazania gospodarki odpadowej na terenie
Gminy winny odpowiadac uregulowaniom prawnym Unii Europejskiej (glównie
Dyrektywie Rady 75/442/EWG zmienionej Dyrektywa Rady 91/156/EWG i
Dyrektywy Rady 99/31/UE).
W oparciu o przeprowadzone szczególowe analizy dotychczasowego stanu
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pawlowice, a takze
prognozy zmian ilosciowych odpadów, dokonano identyfikacji potrzeb w zakresie
ich unieszkodliwiania i utylizacji. Stwierdzono, ze wymogi ochrony srodowiska oraz
standardy sanitarne wymuszaja koniecznosc podjecia odpowiednich dzialan
porzadkujacych gospodarke odpadami komunalnymi w okresie perspektywicznym.
Ustalono, ze w dziedzinie gromadzenia i wywozu odpadów nalezy:
• doprowadzic do objecia wszystkich mieszkanców selektywna zbiórka i
wywozem odpadów uzytkowych celem wtórnego wykorzystania,
• podjac dzialania w kierunku wydzielania odpadów niebezpiecznych
(akumulatory, baterie, swietlówki, przeterminowane lekarstwa, zuzyte oleje i
smary itp.) ze strumienia odpadów komunalnych i zorganizowac odrebna
zbiórke tych odpadów na terenie Gminy,
• podwyzszac systematycznie standardy jakosciowe uslug w zakresie zbiórki
oraz wywozu odpadów.
Natomiast w zakresie utylizacji i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
przyjeto:
•
•
•

wprowadzanie technologii ograniczajacych ilosci skladowanych odpadów,
budowe kompostowni pryzmowej odpadów biologicznych pochodzacych z
pielegnacji terenów zielonych,
przekazywanie selektywnie gromadzonej frakcji organicznej odpadów
komunalnych do wspólnego kompostowania prowadzonego poza granicami
Gminy.

Kompost otrzymywany z wlasnej kompostowni odpadów zielonych mozna bedzie
wykorzystywac do rekultywacji gruntów zdegradowanych i nieuzytków, a takze do
uzyzniania gruntów rolniczych.
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2.2.4 Analiza
techniczno-ekonomiczna
odpadowej

zadan

gospodarki

Tabela 2-19 Scenariusz I - szczególowe zestawienie rzeczowo -finansowe
Szacunkowy
koszt realizacji
(w tys. zl)
4

Lp.

Nazwa zadania

Okres
realizacji

1

2

3

1

Dzialalnosc
edukacyjna
w
zakresie
selektywnego gromadzenia odpadów i
ograniczania ich powstawania

20022015

75

Realizacja przez
Urzad Gminy

2

Zamkniecie
i
rekultywacja
nielegalnie
eksploatowanych tzw. “dzikich” skladowisk

20022004

60

Realizacja przez
Urzad Gminy

3

Objecie wszystkich mieszkanców gminy
selektywna zbiórka odpadów uzytkowych

20022005

150

Realizacja przez
Urzad Gminy

4

Organizacja i rozwijanie systemu zbierania
odpadów niebezpiecznych wydzielanych
przez mieszkanców z odpadów komunalnych

20032006

200

Realizacja przez
Urzad Gminy

5

Budowa kompostowani pryzmowej odpadów
zielonych oraz wyposazenie w urzadzenia
do formowania i przewietrzania pryzm oraz
sito

20062007

1250

Realizacja przez
Urzad Gminy

6

Wprowadzanie selektywnej zbiórki frakcji
biologicznej odpadów komunalnych

20072008

150

Realizacja przez
Urzad Gminy

Uwagi
5

Laczny koszt realizacji wszystkich wyzej wyszczególnionych zadan gospodarki
odpadowej w ramach scenariusza I wynosi - 1885 tys. zlotych.
Tabela 2-20 Scenariusz II - szczególowe zestawienie rzeczowo -finansowe
L.p.

Nazwa zadania

Okres
realizacji

Szacunkowy
koszt realizacji
(w tys. zl)

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Dzialalnosc
edukacyjna
w
zakresie
selektywnego gromadzenia odpadów i
ograniczania ich powstawania

20022015

75

Realizacja przez
Urzad Gminy

2

Zamkniecie
i
rekultywacja
nielegalnie
eksploatowanych tzw. “dzikich” skladowisk

20022004

60

Realizacja przez
Urzad Gminy

3

Objecie wszystkich mieszkanców gminy
selektywna zbiórka odpadów uzytkowych

20022005

150

Realizacja przez
Urzad Gminy

4

Organizacja i rozwijanie systemu zbierania
odpadów niebezpiecznych wydzielanych
przez mieszkanców z odpadów komunalnych

20032006

200

Realizacja przez
Urzad Gminy

5

Wprowadzanie selektywnej zbiórki frakcji
biologicznej odpadów komunalnych

20072008

150

Realizacja przez
Urzad Gminy
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Planowane naklady inwestycyjne na realizacje scenariusza II wynosza 635 tys. zl.
W powyzszych tabelach 2.19. i 2.20 przedstawiono szczególowe zestawienie
zadan wynikajacych z opracowanego programu.
Róznica pomiedzy scenariuszem I i II polega na tym, ze zadanie w zakresie
kompostowania odpadów zielonych pominiete w scenariuszu II bedzie zlecone do
realizacji poza terenem Gminy.

2.2.5 Analiza formalno-prawna
Ochrona srodowiska przed odpadami w Polsce realizowana jest w oparciu o takie
akty prawne jak:
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. nr 62,
poz. 627 z 2001 r z pózniejszymi zmianami)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - o odpadach( Dz. U. nr 62, poz. 628 z
2001r)
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r - o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
(Dz.U. nr 63, poz. 638 z 2001 r)
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r - o obowiazkach przedsiebiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o oplacie produktowej i oplacie
depozytowej (Dz.U. nr 63, poz. 639 z 2001 r)
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r - o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. nr
100, poz. 1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r)
Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r o utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach (Dz.U. nr 132, poz. 662 z 1996 r.)
Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych
poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pouzyrkowych
(Dz.U. nr 69, poz. 719 z 2001 r)
Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 11 wrzesnia 2001 r. w sprawie stawek
oplat produktowych (Dz.U. nr 116, poz. 1235 z 2001 r)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206 z 2001 r)
Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz.U. nr 17, poz. 204 z 2001r)
Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie listy
odpadów, które wytwarzajacy odpady moze przekazywac osobom fizycznym
do wykorzystania (Dz.U. nr 51, poz. 620 z 2000 r).
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobów Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 11 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków, jakie musza byc
spelnione przy wykorzystaniu osadów sciekowych na cele nieprzemyslowe
(Dz.U. nr 72, poz. 813 z 1999 r).
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Najwazniejszym wymogiem, który wynika z nowego prawa w zakresie odpadów
jest koniecznosc ograniczania ilosci odpadów biodegradowalnych kierowanych do
skladowania.
W realizowanym planie ochrony srodowiska Gminy Pawlowice nadrzednym celem
w zakresie gospodarki odpadami jest dostosowanie przyszlych rozwiazan do
standardów europejskich. Wymagania Unii Europejskiej dotyczace gospodarki
odpadowej zostaly sprecyzowane w odpowiednich dyrektywach, co znalazlo w
Polsce swoje odzwierciedlenie w aktualnie obowiazujacej ustawie o odpadach.
Poziom rozwiazan technicznych i organizacyjno-prawnych w Polsce w gospodarce
odpadami wciaz jeszcze odbiega od poziomu europejskiego, mimo, ze w kilku
ostatnich latach zaznaczyl sie pewien postep wyrazajacy sie przede wszystkim
porzadkowaniem skladowisk odpadów komunalnych. Niestety u nas w kraju w
dalszym ciagu ponad 97% odpadów komunalnych skladuje sie. Wytyczne Unii
Europejskiej wskazuja na koniecznosc ograniczania ilosci skladowanych odpadów
poprzez zwiekszenie ich przerobu i unieszkodliwiania oraz zintens yfikowanie
odzysku surowców wtórnych.
Prawo Unii Europejskiej wyraznie zobowiazuje panstwa czlonkowskie do
stworzenia zintegrowanej sieci zakladów przetwarzajacych, unieszkodliwiajacych i
odzyskujacych odpady, zalecajac jednoczesnie by stosowac w tych zakladach
najlepsze dostepne techniki przy zachowaniu zasady nie ponoszenia nadmiernych
kosztów.
W rozwiazaniach gospodarki odpadami komunalnymi uwzgledniajacych
wymagania Unii Europejskiej szczególna uwage nalezy zwrócic na Dyrektywe
Rady Unii Europejskiej nr 99/31 z 26 kwietnia 1999r. w sprawie skladowania
odpadów, w tym zwlaszcza na artykul 5 pkt. 1 i 2. Punkt 1 ww. artykulu
zobowiazuje panstwa czlonkowskie do opracowania strategii redukcji odpadów
biodegradowalnych przeznaczonych do skladowania. Wedlug artykulu 5 pkt. 2
strategia ta powinna zagwarantowac redukcje odpadów biodegradowalnych. Ma to
nastapic w trzech etapach:
•
•
•

do 2002 roku do 75% masy takich odpadów wytworzonych w 1995 r.,
do 2005 roku do 50% masy takich odpadów wytworzonych w 1995 r.,
do 2010 roku do 25% masy takich odpadów wytworzonych w 1995 r.,

Zmniejszenie
ilosci
odpadów
biodegradowalnych
deponowanych
na
skladowiskach powinno byc osiagane poprzez stosowanie metod recyklingu,
kompostowania, produkcji biogazu oraz wprowadzania innych dziala n, które
zmierzaja do odzysku materialów i energii. Artykul 6 w/w. Dyrektywy zobowiazuje
panstwa czlonkowskie do zapewnienia, ze na skladowisko beda przyjmowane
tylko odpady po wczesniejszej obróbce (nie dotyczy to odpadów tzw. obojetnych).
W nowej polskiej ustawie o odpadach, która z dniem 1.10 2001 roku zaczela
obowiazywac, nie precyzuje sie wprawdzie okresów, w których mialyby byc
osiagniete odpowiednie poziomy redukcji odpadów biodegradowalnych, nie mniej
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ustawa nakazuje by: „odpady przed umieszczeniem na skladowisku odpadów byly
poddane procesowi przeksztalcenia fizycznego, chemicznego i biologicznego oraz
segregacji w celu zmniejszenia zagrozenia dla zycia, zdrowia ludzi lub dla
srodowiska badz zmniejszenia ilosci lub objetosci skladowanych odpadów”.
Przyjmujac hipotetycznie, ze wymagania Unii Europejskiej wynikajace z
Dyrektywy 99/31 w stosunku do Polski beda przesuniete w czasie o 3 lata,
krajowa strategia dotyczaca redukcji odpadów biodegradowalnych powinna
gwarantowac uzyskiwanie nastepujacych po ziomów:
-

do 75% wagowo w 2005 roku,
do 50% wagowo w 2010 roku,
do 25% wagowo w 2015 roku.

Upraszczajac w dalszym ciagu tok niniejszych rozwazan mozna przyjac, ze
globalnej masie odpadów komunalnych powstajacych rocznie w Gminie
Pawlowice
nalezaloby
zagwarantowac
przetwarzanie
odpadów
biodegradowalnych w ilosci wynoszacej w skali roku:
•
•
•

rok 2005 - 6,25% calosci odpadów),
rok 2010 - 13,50% calosci odpadów),
rok 2015 - 22,50% calosci odpadów).

Odnoszac te sytuacje do Gminy Pawlowice i zakladajac, ze obowiazywac bedzie
jako rok bazowy – rok 2000 – mozna przyjac, ze z ogólnej ilosci wytworzonych
odpadów w 2010 roku wynoszacej 2.974 Mg – ilosc odpadów biodegradowalnych
wynosi 1070 Mg. Oznacza to, ze w 2010 r. wymagany bedzie przerób i odzysk
minimum 401 Mg odpadów biodegradowalnych.
Nalezy zaznaczyc, ze poza redukcja odpadów biodegradowalnych postepowac
winien proces redukcji tzw. surowców wtórnych z odpadów komunalnych i
odpadów opakowaniowych takze z innych zródel poza gospodarstwami
domowymi (w tym odpady ze szkla, plastików, metali i innych).
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2.2.6 Matryca logiczna
Cele
Rezultaty
Cele
nadrzedne

Logika interwencji
Ograniczenie do minimum
negatywnego oddzialywania
odpadów na srodowisko
Objecie wszystkich
mieszkanców Gminy
zorganizowana zbiórka
odpadów uzytkowych

Cele
szczególowe
programu

Oczekiwane
rezultaty

Zamkniecie i rekultywacja
nielegalnie eksploatowanych
tzw. “dzikich” skladowisk

Obiektywnie sprawdzalne
wyznaczniki osiagniec

Zródla i sposoby
weryfikacji

Zalozenia

Ilosc odpadów nie segregowanych
Dane od wlasciciela skladowiska
wywozonych z terenu gminy na skladowisko
Oszczedzanie zasobów naturalnych
poprzez wtórne wykorzystywanie surowców
pochodzenia odpadowego,.
Oszczedzanie pojemnosci skladowiska,
poprzez zmniejszenie ilosci deponowanych
odpadów ,
Poprawa jakosci srodowiska i walorów
estetyczno-krajobrazowych terenu oraz
wzrost arealu gruntów przydatnych do
przyrodniczego zagospodarowania

Ilosc segregowanych odpadów
uzytkowych odwozonych z terenu
gminy do gospodarczego
wykorzystania

Pomiary zanieczyszczenia wód
powierzchniowych i podziemnych
oraz gleb

Budowa kompostowni
pryzmowej odpadów zielonych

Ilosc odbieranych odpadów zielonych

Poprawa wygladu, estetyki i
czystosci Gmin Pawlowice a
tym samym podnoszenie
standardu zycia jej
mieszkanców.

Liczba mieszkanców Gminy
Zmniejszenia stopnia zanieczyszczenia wód
Pawlowice objetych
powierzchniowych i podziemnych oraz gleby
zorganizowanym wywozem
przez odpady
odpadów

Pozyskiwanie
inwestorów,
pozyskiwanie
odpowiednich
srodków
finansowych
niezbednych do
realizacji
przyjetych zadan

Ilosc wytwarzanego kompostu

Poprawa jakosci
srodowiska w
Gminie
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Harmonogram realizacji Programu
L.P.
1

Kluczowe dzialania, które nalezy
wykonac w celu osiagniecia
oczekiwanych rezultatów
2

Od kiedy

Do kiedy

3

4

Szacowany
budzet
[tys. PLN]
5

Zródla finansowania
6

Partnerzy
7
Slaski Zwiazek Gmin i
Powiatów, Starostwo
Pszczynskie
Oddzial LOP w
Pszczynie

1

Zamkniecie i rekultywacja nielegalnie
eksploatowanych tzw. “dzikich” skladowisk

2002

2004

60

Srodki wlasne, dotacje i
kredyty z funduszy krajowych

2

Objecie wszystkich mieszkanców Gminy
selektywna zbiórka odpadów uzytkowych

2002

2005

150

Srodki wlasne, dotacje i
kredyty z funduszy krajowych

3

Dzialalnosc edukacyjna w zakresie
selektywnego gromadzenia odpadów i
ograniczania ich powstawania

2002

2015

75

Srodki wlasne, dotacje i
kredyty z funduszy krajowych

Oddzial LOP w
Pszczynie,
Polski Klub Ekologiczny
w Pszczynie,

4

Organizacja i rozwijanie systemu zbierania
odpadów niebezpiecznych wydzielanych
przez mieszkanców z odpadów
komunalnych

2003

2006

200

Srodki wlasne,
dotacje i kredyty z funduszy
krajowych

Slaski Zwiazek Gmin i
Powiatów

5

Budowa kompostowani pryzmowej
odpadów zielonych

2006

2007

1250

Srodki wlasne,
dotacje i kredyty z funduszy
UE i krajowych,

6

Wprowadzanie selektywnej zbiórki frakcji
biologicznej odpadów komunalnych

2007

2008

150

Srodki wlasne,
dotacje i kredyty z funduszy
UE i krajowych,

RAZEM

Fundusze pomoc.
Slaski Zwiazek Gmin i
Powiatów,
Starostwo Pszczynskie
Slaski Zwiazek Gmin i
Powiatów PPP,
Fundusze p.
Starostwo Pszczynskie

1885
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2.2.7 Wnioski
Najwazniejsze zadania Programu w zakresie gospodarki odpadami to:
• wprowadzenie na calym obszarze Gminy selektywnej zbiórki odpadów,
• rozwijanie dzialan w kierunku wydzielenia ze strumienia odpadów komunalnych
– odpadów niebezpiecznych (akumulatory, baterie, swietlówki,
przeterminowane lekarstwa, zuzyte oleje i smary itp.) i prowadzic odrebna
zbiórke tych odpadów,
• systematyczne podwyzszanie standardów uslug w zakresie zbiórki i wywozu
odpadów w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych
• zamkniecie i rekultywacja istniejacych, nielegalnie eksploatowanych lokalnych
“dzikich” wysypisk odpadów komunalnych,
• rozwój technologii ograniczajacych ilosci skladowanych odpadów, a w
szczególnosci selektywnej zbiórki odpadów celem wtórnego wykorzystania,
oraz kompostowanie biomasy,
• budowa kompostowni pryzmowej odpadów zielonych,
• budowa zbiornicy odpadów niebezpiecznych wydzielanych z odpadów
komunalnych.
Kompleks dzialan przedstawionych powyzej powinien spowodowac w najblizszych
latach znaczna poprawe w gospodarce odpadami na obszarze Gminy Pawlowice
jak równiez zapewnic osiagniecie standardów wymaganych zarówno aktualnym
prawem polskim jak i przepisami prawa Unii Europejskiej.
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2.3 Ochrona ziemi i gleb
2.3.1 Charakterystyka i ocena aktualnego stanu
Gmina Pawlowice lezy w na Wyzynie Slaskiej, w poludniowo wschodniej czesci
Kotliny Raciborsko Oswiecimskiej. Zasadniczymi utworami geologicznymi w
Gminie Pawlowice sa osady karbonskie, na których zalega trzeciorzed i
czwartorzed, dlatego glównym bogactwem Gminy jest wegiel kamienny, lokalnie
wystepuje glina i zloza piasków oraz zloza soli. Poludniowy region Gminy, glównie
Pielgrzymowice cechuje silniejsza erozja , dlatego te rejony sa ciekawiej
uksztaltowane i atrakcyjniejsze widokowo.
Od najdawniejszych czasów rozlegle obszary Gminy byly wykorzystane rolniczo.
Na terenie Gminy wystepuja gleby bielicowe, sa to na ogól gleby dosc zyzne.
Latwo nabieraja sprawnosci i przy odpowiednim nawozeniu i uprawie uzyskuja
dobra strukture gruzelkowata. W warunkach deszczowania lub obfitego nawozenia
obornikiem gleby te moga byc bardzo urodzajne.
Tabela 2-21 Aktualne uzytkowanie terenów w Gminie Pawlowice
L.P.

Wyszczególnienie

Powierzchnia w ha

Udzial procentowy

1

2

3

4

1

Powierzchnia gruntów

7755

100

2

Uzytki rolne
w tym:

5535

71,1

3

Grunty orne

3932

71,0

4

Lasy i grunty lesne

731

9,4

ZRÓDLO: Rocznik Statystyczny 2001 (dane z 2000 roku)

Gmina Pawlowice posiada 731 hektarów lasów, które sa pozostaloscia po dawnej
Puszczy Pszczynsko Raciborskiej, jednak dewastacja srodowiska naturalnego,
wyniszczanie lasów i wylesienia spowodowaly, ze po pieknych lasach pozostaly
jedynie resztki malych kompleksów lesnych z przewaga lasów lisciastych.

Warunki glebowo rolnicze
Wedlug danych z 1997 roku w Gminie Pawlowice funkcjonuja 1143 gospodarstwa
rolne, które zajmuja lacznie 5352 hektary. W Gminie jest 56 gospodarstw
wyspecjalizowanych o powierzchni 20-500 hektarów. Sa to gospodarstwa
nastawione na produkcje zbóz, buraków cukrowych, ziemniaków, kapusty i
truskawek. Rolnictwo w Gminie Pawlowice odznacza sie wysoka kultura roli i
hodowli.
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Tabela 2-22 Struktura gospodarstw rolnych w Gminie Pawlowice
Gospodarstwa o powierzchni uzytków rolnych w ha
Liczba
gospodarstw

Przecietna
powierzchnia
gospodarstwa

1-5

5-10

10-15

15-20

20-50

50 i
wiecej

1

2

3

4

5

6

7

8

1143

648

281

62

96

52

4

4,67

W hodowli rolniczej zwlaszcza w Warszowicach i Pawlowicach przewaza
nierogacizna. Hodowla bydla jest rozwinieta glownie w Jarzabkowicach i
Pielgrzymowicach obejmujac okolo 3100 sztuk bydla Mleko znajduje zbyt glównie
w Okregowej Spóldzielni Mleczarskiej w Pawlowicach i w Pszczynie. W produkcji
jaj, kur rzeznych i swin specjalizuje sie Rolnicza Spóldzielnia Produkcyjna
Przyjazn w Golasowicach. Dostarcza ona 25 milionów jaj rocznie i 5000 prosiat i
4000 tuczników rocznie
W rolnictwie Pawlowic wazna role odgrywa równiez hodowla ryb slodkowodnych.
Gmina posiada 280 hektarów stawów hodowlanych wystepuja one glównie w
Golasowicach, Warszowicach, Pielgrzymowicach i Pawlowicach. Hoduje sie tam
zwlaszcza karpia sprzedawanego na miejscu lub dostarczanego do miast.
Powierzchnia stawów stale sie powieksza ze wzgledu na dokonywana
rekultywacje wielu niewykorzystywanych przez wiele lat stawów.
W Gminie Pawlowice zlokalizowane sa równiez dwie hodowle kucyków w
Pielgrzymowicach i Golasowicach. Znaczenie ich jest o tyle duze, ze w Gminie
istnieje przez to mozliwosc organizacji zajec hipoterapii.
W ostatnich latach glównie wsród wlascicieli stawów wzroslo zainteresowanie
agroturystyka Wlasciciele mniejszych gospodarstw coraz liczniej wykorzystuja
sprzyjajace krajobrazowo, srodowiskowo i klimatycznie warunki do rozwoju
agroturystyki, ma to duze szanse powodzenia równiez ze wzgledu na dogodne
polozenie Gminy w aglomeracji.
W wyniku przeprowadzonej analizy ekologicznej, ekonomicznej i przestrzennej
dokonano podzialu przestrzeni gospodarczej Gminy Pawlowice. Wydzielono
obszar pólnocny, w sklad którego wchodza solectwa Warszowice, Krzyzowice i
Specjalna Strefa Ekonomiczna, obszar centralny gdzie naleza solectwa Pawlowice
i Pniówek oraz obszar poludniowy do którego naleza Golasowice, Jarzabkowice i
Pielgrzymowice, który nazwano baza ekologiczna Gminy
Dla kazdego obszaru wyznaczono wiodace funkcje gospodarcze w zakresie
gospodarki rolniczej:
§
§

obszar pólnocny charakteryzuje wystepowanie specjalistycznego rolnictwa
wielko i srednioobszarowego i gospodarka rybacka
obszar centralny stanowi centrum administracyjno - gospodarcze Gminy

69

Program Ochrony Srodowiska Gminy Pawlowice

§

obszar poludniowy, w którym zlokalizowana jest gospodarka rybacka,
rolnictwo srednio i maloobszarowe, agroturystyka i hodowla owiec.

W Gminie Pawlowice wyznaczono obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej w
solectwach Krzyzowice, Warszowice, Pawlowice i Pniówek wymagajace ochrony
przez oddzialywaniem szkód górniczych oraz wymagajace rewitalizacji.
Wyznaczono równiez obszary wymagajace ograniczenia skutków wydobywania
gazu ziemnego w solectwach Warszowice, Golasowice, Pawlowice i Jarzabkowice
Wedlug badan gleb na obecnosc metali ciezkich przeprowadzonych przez Stacje
Chemiczno – Rolnicza w Gliwicach dla Slaskiego Urzedu Wojewódzkiego w
Katowicach w 2000 roku wynika, ze poziom zanieczyszczenia gleb w Gminie
Pawlowice nie przekracza norm okreslonych przez IUNG w Pulawach oraz w
Projekcie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 10 wrzesnia 2001 roku.
Tabela 2-23 Zawartosc metali ciezkich w glebie w Gminie Pawlowice
Cynk [mg/kg gleby]

Olów [mg/kg gleby]

Kadm [mg/kg gleby]

L.p.
Wartosc
graniczna

Zawartosc
metalu

Wartosc
graniczna

Zawartosc
metalu

Wartosc
graniczna

Zawartosc
metalu

1

2

3

4

5

6

7

1

50-100

53

20-60

20

0,3-1,0

0,7

W Gminie Pawlowice 51,2% gleb na powierzchni gruntów rolnych ma odczyn
kwasny i bardzo kwasny. Odczyn gleby zalezy nie tylko od wlasciwosci skaly
macierzystej, ale równiez od rodzaju zastosowanych nawozów i od
zanieczyszczen gleby pochodzacych z nieoczyszczonych scieków oraz
zanieczyszczen powietrza opadajacych na powierzchnie gleby w postaci
kwasnych deszczów. Dlatego na 33% powierzchni konieczne, a na 25,5%
powierzchni uzytków rolnych wskazane jest wapnowanie.
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2.3.2 Planowane cele w zakresie ochrony
uwzgledniajace wymogi Unii Europejskiej

ziemi

i

gleb

2.3.2.1 Cele krótkoterminowe do roku 2004
Tabela 2-24 Cele krótkoterminowe w zakresie ochrony ziemi i gleb
L.P.
1
1

Nazwa zadania
2
Organizacja doradztwa dla rolników dotyczacego
racjonalnego gospodarowania zasobami glebowymi i
wlasciwych zabiegów agrotechnicznych
uwzgledniajacych wlasciwosci gleb na terenie Gminy

Uwagi
3
Realizacja przez Urzad
Gminy

2

Dalszy rozwój przy finansowym wsparciu Gminy
agroturystyki na terenie Gminy Pawlowice, oraz
lokowanie w Gminie gospodarstw nastawionych na
produkcje ekologicznie czystej zywnosci

Wlasciciele gospodarstw
przy pomocy finansowej
Urzedu Gminy

3

Zorganizowanie kilku lekcji w szkolach dla dzieci i
mlodziezy.

Realizacja przez Urzad
Gminy

2.3.2.2 Cele dlugoterminowe do roku 2015
Cele dlugoterminowe w zakresie ochrony ziemi i gleb na terenie Gminy Pawlowice
stanowia pochodna zadan krótkoterminowych. Do takich dzialan naleza:
Tabela 2-25Cele dlugoterminowe w zakresie ochrony ziemi i gleb
L.P.

Nazwa zadania

Uwagi

1

2

3

1

Ochrone terenów nie zdegradowanych poprzez nie
lokowanie na tych terenach inwestycji uciazliwych na
korzysc walorów przyrodniczych i rekreacyjnych.

2

Dzialania w kierunku utrzymania gospodarki rolnej na
terenach wskazanych do ochrony i promowanie dzialan
zmierzajacych do upowszechniania upraw
dynamicznych.

3

Aktywna ochrona i rewitalizacja gleb objetych
oddzialywaniem szkód górniczych

Realizacja przez Urzad
Gminy
Realizacja przez Urzad
Gminy, Osrodki Doradztwa
Rolniczego
Realizacja przez Urzad
Gminy

2.3.3 Lista przedsiewziec priorytetowych
Wlasciwie prowadzona polityka rozwoju przestrzennego Gminy z jego
podstawowymi zalozeniami powinna byc prowadzona harmonijnie z
ukierunkowaniem na powstrzymanie degradacji oraz przywracanie walorów
naturalnych srodowiska.
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W zakresie gospodarki rolnej wyznaczono w Gminie Pawlowice kilka celów
strategicznych, a sa to:
§
§
§
§

rozwój rolnictwa i agroturystyki
zachowanie rolniczej przestrzeni i zwiazanej z nia architektury wiejskiej,
odtworzenie hodowli i przetwórstwa mleka,
odtworzenie hodowli i przetwórstwa ryb slodkowodnych

W Gminie Pawlowice jednym z zadan priorytetowych jest takze ochrona terenów
czystych ekologicznie poprzez nie lokowanie na tych terenach inwestycji
uciazliwych dla srodowiska na korzysc walorów przyrodniczych i rekreacyjnych
oraz ochrona kompleksów rolniczej przestrzeni produkcyjnej przez zmiana ich
sposobu uzytkowania.
Kolejnym zadaniem do zrealizowania na terenie Gminy Pawlowice jest aktywna
ochrona gleb w obrebie terenu górniczego KWK „Pniówek” przed oddzialywaniem
szkód górniczych oraz ich rewitalizacja.
Waznym zadaniem w Gminie Pawlowice jest ograniczenie do niezbednego
minimum stosowania w uprawach substancji chemicznych nienaturalnego
pochodzenia , co ze wzgledu na korzystne warunki glebowe jest zupelnie mozliwe.
W celu uzyzniania gleb powinno sie stosowac odpady gospodarskie.
W celu dostosowania upraw do slabszych klas gleb oraz racjonalnego
gospodarowania zasobami glebowymi, stosowania wlasciwych zabiegów
agrotechnicznych, wlasciwego i zbilansowanego nawozenia, okresowego
wapnowania oraz prawidlowego do jakosci i wlasciwosci gleb plodozmianu nalezy
prowadzic akcje edukacji rolników, równiez w celu promocji upraw dynamicznych,
do których naleza plantacje energetyczne.
Do zadan zaliczonych jako priorytetowe w zakresie ochrony ziemi i gleb zaliczono
takze zadania z gospodarki wodno – sciekowej, odpadowej, z ochrony powietrza i
edukacji ekologicznej. W zakresie gospodarki wodno-sciekowej do zadan
priorytetowych nalezy budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy, co
znacznie zmniejszy zanieczyszczenie gleb i wód powodowane nieszczelnymi
zbiornikami osadowymi oraz nielegalnym odprowadzaniem scieków do potoków.
Zadania w zakresie ochrony powietrza to gló wnie zadania dotyczace zmniejszenia
zorganizowanej emisji do powietrza zanieczyszczen pylowo–gazowych
opadajacych na glebe poprzez:
•

Wprowadzanie dla jednostek organizacyjnych w duzym stopniu
zanieczyszczajacych srodowisko naturalne wysokich kar, a przez to
doprowadzenie do ograniczenia zanieczyszczenia
• Doplaty dla mieszkanców przechodzacych na ekologiczne ogrzewanie, z
których skorzystalo juz 22% modernizujacych kotlownie.
• Dzialania w kierunku mobilizacji mieszkanców Gminy do zamiany paliw na
ekologiczne, likwidacja pieców kaflowych i palenisk weglowych.
• Finansowe wsparcie wlascicieli posesji, uzytkujacych paliwa ekologiczne,
takie jak gaz, olej opalowy, koks, drewno, przez zwolnienie ich z czesci lub
calosci podatku od nieruchomosci, lub doplata
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W zakresie edukacji ekologicznej w Gminie Pawlowice potrzebne jest
zorganizowanie kilku lekcji w szkolach dla dzieci i mlodziezy majacych na celu
uswiadomienie jak wazne jest czyste srodowisko oraz to, ze nie kazde jego
wartosci mozna odzyskac i odtworzyc. W zakresie ochrony ziemi i gleb nalezy
równiez prowadzic aktywne doradztwo rolnicze, w celu racjonalnego
wykorzystania zasobów glebowych
Realizacja tych zadan oprócz poprawy warunków mieszkaniowych w Gminie
Pawlowice przyczyni sie zarówno do ograniczenia zanieczyszczenia wody,
powietrza ziemi i gleb.
Jednym z dzialan priorytetowych do zrealizowania na terenie Gminy Pawlowice
jest dalszy rozwój agroturystyki, czyli wynajmu pokoi goscinnych w budynkach
mieszkalnych w gospodarstwach osobom przebywajacym na wypoczynk u. Rolnicy
chetni do prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego powinni przejsc szkolenie
agroturystyczne oraz wypelnic Deklaracje Agroturystyczna w Rejonowym Oddziale
Doradztwa Rolniczego. Rozwój ten zostal juz zapoczatkowany glównie przez
wlascicieli sta wów rybnych. W gospodarstwach takich podczas zarówno letniego
jak i zimowego wypoczynku przyjezdni turysci z regionów o silnie
zanieczyszczonym srodowisku moga korzystac z darów Gminy, która posiada
miejsca gdzie powietrze jest swieze, a woda czysta. Dobrym wypoczynkiem jest
wedkarstwo, które moze sie bardzo rozwinac z racji duzych powierzchni wodnych.
Korzysci wynikajace z prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego to:
§ dodatkowe zródlo dochodu,
§ promocja regionu,
§ aktywizacja srodowiska wiejskiego w kierunk u rozwoju uslug,
§ poszerzanie horyzontów ludnosci wiejskiej, otwarcie jej na swiat.
W Gminie Pawlowice ze wzgledu na stan srodowiska naturalnego, wody,
powietrza i gleby mozliwe jest produkowanie zywnosci czystej ekologicznie, a
nawet niektórzy rolnicy moga starac sie o certyfikat Stowarzyszenia Ekoland .
Rolnictwo
ekologiczne
oparte
jest
wylacznie
na
nieprzetworzonych
technologicznie srodkach pochodzenia biologicznego i mineralnego, umozliwia
praktyczna realizacje zasad ekorozwoju, poszukuje dróg do nowoczesnosci i
postepu bez degradacji gleby, wody, krajobrazu, obnizenia zdrowia ludzi i zwierzat
oraz marnotrawstwa nieodnawialnych zasobów przyrody. Podstawowa zasada jest
odrzucenie w procesie produkcji zywnosci srodków chemii rolnej, weterynaryjnej i
spozywczej. Dzieki temu rolnictwo ekologiczne osiaga dwa cele:
1. Ochrona srodowiska produkcji rolniczej, gleby, wody, krajobrazu.
2. Wysoka jakosc biologiczna plodów rolnych nawiazujaca do wlasciwosci
produktów powstajacych naturalnie w przyrodzie bez ingerencji czlowieka.
Gospodarstwa ekologiczne zaklada sie w srodowisku, które pozwala maksymalnie
ograniczyc zanieczyszczenia, których zródlem jest przemysl lub drogi szybkiego
ruchu. Troska o srodowisko wyraza sie przez utrzymywanie bogactwa roslinnosci
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miedz, lak i pastwisk, zakladanie i pielegnacja zadrzewien sródpolnych, ochrone
strumieni i oczek wodnych, ograniczenie skazen gleby i wody.
Gospodarstwa ekologiczne kontrolowane sa corocznie. Na podstawie protokolu z
kontroli gospodarstwa Komisja Atestacji podejmuje decyzje o udzielenie atestu lub
jego odmowie. Atest jest wazny przez jeden rok. Atest moga otrzymac
gospodarstwa dopiero po uplywie dwuletniego okresu przestawienia. Plody rolne,
w tym takze zwierzeta oraz produkty i przetwory pochodzenia zwierzecego
wprowadza sie do obrotu jako produkty rolnictwa ekologicznego co potwierdza
certyfikat zgodnosci. Obecna sytuacja spolecznosci i obszarów wiejskich w Polsce
oraz nowe priorytety nowej polityki ekologicznej i wspólnej polityki rolnej Unii
Europejskiej wskazuja, ze rolnictwo ekologiczne powinno byc glównym elementem
zrównowazonego rozwoju wsi.

2.3.4 Analiza techniczno – ekonomiczna
Tabela 2-26 Zadania priorytetowe w zakresie ochrony ziemi i gleb i szacunkowe
koszty w ujeciu optymistycznym
L.P.
1

1

2

3

4

5

6

Nazwa zadania
2
Organizacja doradztwa dla rolników
dotyczacego racjonalnego
gospodarowania zasobami
glebowymi i wlasciwych zabiegów
agrotechnicznych uwzgledniajacych
wlasciwosci gleb na terenie Gminy
Dzialania w kierunku utrzymania
gospodarki rolnej na terenach
wskazanych do ochrony i
promowanie dzialan zmierzajacych
do upowszechniania upraw
dynamicznych.
Dalszy rozwój przy finansowym
wsparciu Gminy agroturystyki na
terenie Gminy Pawlowice, oraz
lokowanie w Gminie gospodarstw
nastawionych na produkcje
ekologicznie czystej zywnosci
Zorganizowanie kilku lekcji w
szkolach dla dzieci i mlodziezy w
zakresie ochrony ziemi i gleb
Ochrone terenów nie
zdegradowanych poprzez nie
lokowanie na tych terenach
inwestycji uciazliwych na korzysc
walorów przyrodniczych i
rekreacyjnych.
Rewitalizacja terenów objetych
oddzialywaniem szkód górniczych
RAZEM

3

Szacunkowy
koszt
(w tys. PLN)
4

2002-2003

2

Realizacja przez
Urzad Gminy ODR

2002-2015

100

Realizacja przez
Urzad Gminy,

2002-2015

100

Realizacja przez
Urzad Gminy,

2002-2004

2

Organizacje
ekologiczne

2002-2015

20

Realizacja przez
Urzad Gminy

2002-2015

20

Realizacja przez
Urzad Gminy

Okres
realizacji

Uwagi
5

244
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Tabela 2-27 Wariat realistyczny wykonania zadan priorytetowych w zakresie
ochrony ziemi i gleb oraz szacunkowe ich koszty w ujeciu realistycznym
L.P.

Nazwa zadania

1

2
Dzialania w kierunku utrzymania
gospodarki rolnej na terenach
wskazanych do ochrony i promowanie
dzialan zmierzajacych do
upowszechniania upraw dynamicznych.

1

5

3

4

5

Edukacja ekologiczna w zakresie
ochrony ziemi i gleb dla dzieci i
mlodziezy
Dalszy rozwój przy finansowym
wsparciu Gminy agroturystyki na
terenie Gminy Pawlowice, oraz
lokowanie w Gminie gospodarstw
nastawionych na produkcje
ekologicznie czystej zywnosci
Organizacja doradztwa dla rolników
dotyczacego racjonalnego
gospodarowania zasobami glebowymi i
wlasciwych zabiegów agrotechnicznych
uwzgledniajacych wlasciwosci gleb na
terenie Gminy
Rewitalizacja terenów objetych
oddzialywaniem szkód górniczych
RAZEM

3

Szacunkowy
koszt
(w tys. PLN)
4

2002-2004

50

2002-2004

1

2002-2004

60

Realizacja
przez Urzad
Gminy,

2002-2003

1

Realizacja
przez Urzad
Gminy ODR

2002-2015

10

Realizacja
przez Urzad
Gminy,

Okres
realizacji

Uwagi
5
Realizacja
przez Urzad
Gminy,
organizacje
ekologiczne
Realizacja
przez Urzad
Gminy,
organizacje
ekologiczne

122

2.3.5 Analiza formalno prawna
Dz.U. 2001.62.627. Prawo Ochrony Srodowiska
Dz.U. 1995.16.78 Usta wa o ochronie gruntów rolnych i lesnych z pózniejszymi
zmianami
Dz.U. 1991.114.492. Ustawa o ochronie przyrody z pózniejszymi zmianami
Dyrektywa Rady 91/676/EWG w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami
wywolanymi azotanami ze zródel rolniczych
Dyrektywa Rady 86/278/EWG/ z dnia 12 czerwca 1986 r. W sprawie ochrony
srodowiska a szczególnie gleb, przy stosowaniu osadów sciekowych w rolnictwie.
Dyrektywa Rady 91/271/EWG w sprawie utylizacji miejskich scieków
Dyrektywa Rady 88/609/EWG w sprawie ograniczenia niektórych zanieczyszczen
do powietrza z duzych obiektów energetycznego spalania paliw
Dyrektywa Rady 94/66/WE zmieniajaca Dyrektywe Rady 88/609/EWG w sprawie
ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczen do powietrza z duzych obiektów
energetycznego spalania paliw
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W realizowanym Programie Ochrony Srodowiska dla Gminy Pawlowice
nadrzednym celem w zakresie ochrony ziemi i gleb jest dostosowanie przyszlych
rozwiazan do standardów europejskich. Wymagania Unii Europejskiej dotyczace
ochrony srodowiska zostaly sprecyzowane w odpowiednich dyrektywach, co
znalazlo w Polsce swoje odzwierciedlenie w aktualnie obowiazujacej ustawie
Prawo Ochrony Srodowiska.
Ochrona gruntów rolnych i lesnych w mysl ustawy polega na:
•
•
•
•
•

Ograniczeniu ich przeznaczania na cele nierolnicze i nielesne,
Zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych i lesnych
oraz szkodom w produkcji rolniczej lub lesnej oraz w drzewostanach
powstajacym wskutek dzialalnosci nierolniczej lub nielesnej
Rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze,
Zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników
wodnych,
Przywracaniu i poprawianiu wartosci uzytkowej gruntom, które utracily
charakter gruntów lesnych wskutek dzialalnosci nielesnej, a takze na
zapobieganiu obnizania produktywnosci gruntów lesnych.

Najwazniejszym zadaniem wynikajacym z dyrektyw Unii Europejskiej jest stale
ograniczanie i kontrolowanie ilosci zanieczyszczen wprowadzanych do gleby,
niestety poziom rozwiazan zarówno tych organizacyjno-prawnych jak i
technicznych w Polsce w dziedzinie ochrony ziemi i gleb wciaz jeszcze odbiega od
poziomu europejskiego. Bardzo duza ilosc gleb w naszym kraju posiada odczyn
kwasny lub bardzo kwasny i wymaga systematycznego wapnowania, oprócz tego
znaczna czesc gleb jest zanieczyszczona metalami ciezkimi co powoduje
wykluczenie z produkcji zywnosci. Wytyczne Unii Europejskiej wskazuja na
koniecznosc ograniczania ilosci stosowania nawozów mineralnych na korzysc
zwiekszenia dawek nawozów naturalnych pochodzacych z gospodarstw rolnyc h.
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2.3.6 Matryca logiczna
Cele
Rezultaty

Cele
nadrzedne

Logika interwencji

Poprawa jakosci
srodowiska pod wzgledem
ochrony ziemi i gleb w tym
zwiekszenie atrakcyjnosci
gminy

Obiektywnie sprawdzalne wyznaczniki
osiagniec
Ograniczenie zanieczyszczenia gleby
powodowanego przez przemysl i gospodarstwa
domowe.
Dalszy rozwój agroturystyki i stworzenie kilku
gospodarstw produkujacych ekologicznie czysta
zywnosc

Zródla i sposoby
weryfikacji

Zalozenia

• Dane ze: Stacji
Chemiczno-Rolniczej w
Gliwicach Urzedu
Gminy Pawlowice

Zmniejszenie niskiej emisji
do powietrza pochodzacej z
gospodarstw domowych
Skanalizowanie Gminy.

Cele
szczególowe
Programu

Zwiekszenie
zainteresowania dzieci i
mlodziezy ochrona
srodowiska.
Ochrona terenów nie
zdegradowanych i zwartych
terenów uprawnych.
Dalszy rozwój przy
finansowym wsparciu
Gminy agroturystyki na
terenie Gminy Pawlowice,
oraz lokowanie w Gminie
gospodarstw nastawionych
na produkcje ekologicznie
czystej zywnosci.
Organizacja doradztwa dla
rolników dotyczacego
racjonalnego
gospodarowania zasobami
glebowymi.

Wzrost zuzycia gazu, oleju opalowego i drewna
kosztem zmniejszenia zuzycia wegla
Wzrost ilosci odprowadzanych scieków do
kanalizacji miejskiej kosztem zmniejszenia ilosci
wywozonych nieczystosci z osadników

Dane z:
• Urzedu
Marszalkowskiego
Województwa
Slaskiego,

Aktywny udzial mlodziezy w akcjach zwiazanych z •
ochrona ziemi (Dni Ziemi)
Zmniejszenie zanieczyszczenia gleby odpadami
Zwiekszenie dochodów rolników
Promocja regionu
Aktywizacja srodowiska wiejskiego w kierunku
rozwoju uslug

Dane ze Starostwa
Powiatowego w
Pszczynie,

•

Urzedu Gminy
Pawlowice

•

Urzedu Skarbowego

Pozyskanie inwestorów,
Pozyskanie odpowiednich
srodków finansowych
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Oczekiwane
rezultaty

Zwiekszenie atrakcyjnosci
Gminy, przyciagniecie
wiekszej ilosci turystów

Porównawcze pomiary zanieczyszczenia gleby na
terenie Gminy oraz stworzenie lepszych
warunków do produkcji zywnosci i do rozwoju
agrotyrustyki

Pomiary zanieczyszczenia.
gleb, obserwacje roslin,
roczne zestawienie ilosci
turystów odwiedzajacych
Gmine

Ogólna poprawa stanu
jakosci srodowiska na
terenie Gminy
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Harmonogram realizacji Programu
L.p.
1

1

Kluczowe dzialania które nalezy
wykonac w celu osiagniecia
oczekiwanych rezultatów
2
Organizacja doradztwa dla rolników
dotyczacego racjonalnego
gospodarowania zasobami glebowymi i
wlasciwych zabiegów agrotechnicznych
uwzgledniajacych wlasciwosci gleb na
terenie Gminy

Od kiedy

Do kiedy

Szacowany budzet
(w tys. PLN)

Zródla
finansowania

Partnerzy

3

4

5

6

7

2

Srodki wlasne,
dotacje, kredyty
z funduszy
krajowych

Osrodki
Doradztwa
Rolniczego,
Slaska Izba
Rolnicza

2

Srodki wlasne,
dotacje, kredyty
z funduszy
krajowych

Starostwo w
Pszczynie,
Slaski Zwiazek
Gmin i
Powiatów

100

Srodki wlasne,
dotacje, kredyty
z funduszy
krajowych

Osrodki
Doradztwa
Rolniczego,
Slaska Izba
Rolnicza
ARiMR, Slaska
Izba Rolnicza,
Slaskie Zwiazek
Gmin i
Powiatów
Slaski Zwiazek
Gmin i
Powiatów

2002

2003

4

Zorganizowanie kilku lekcji w szkolach
dla dzieci i mlodziezy z zakresu ochrony
ziemi i gleb

2

Dzialania w kierunku utrzymania
gospodarki rolnej na terenach
wskazanych do ochrony i promowanie
dzialan zmierzajacych do
upowszechniania upraw dynamicznych.

3

Rozwój agroturystyki na terenie Gminy
Pawlowice, oraz lokowanie w Gminie
gospodarstw nastawionych na
produkcje ekologicznie czystej zywnosci

2002

2015

100

Srodki wlasne,
kredyty z
funduszy
krajowych,
pomocowe
srodki unijne

5

Ochrone terenów nie zdegradowanych
poprzez nie lokowanie na tych terenach
inwestycji uciazliwych na korzysc
walorów przyrodniczych i
rekreacyjnych.

2002

2015

20

Srodki wlasne

2002

2002

2004

2015
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6

Rewitalizacja terenów objetych
oddzialywaniem szkód górniczych

2002

2015

RAZEM

20

Srodki wlasne,
kredyty z
funduszy
krajowych,
pomocowe
srodki unijne

Starostwo w
Pszczynie,
Slaski Zwiazek
Gmin i
Powiatów

244

80

