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1. WSTĘP
1.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
Opracowanie prognozy zgodnie z zapisem art. 46 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2017 poz. 1405) wymagane jest dla projektów
polityk,

strategii,

planów

lub

programów

w

dziedzinie

przemysłu,

energetyki,

transportu,

telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki
i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji,
wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko. Obowiązek jej wykonania spoczywa na organie opracowującym projekt dokumentu.

1.2. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań na środowisko będących
wynikiem realizacji celów i zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy
Władysławowo, zwanym dalej Programem.
Prognoza ma za zadanie zidentyfikować możliwe do określenia skutki środowiskowe spowodowane
realizacją postanowień analizowanego dokumentu oraz określić czy istnieje prawdopodobieństwo
wystąpienia w przyszłości konfliktów i zagrożeń. Podlegający ocenie dokument w swoim założeniu ma
charakter ogólny, chociaż definiuje nie tylko priorytety i ich cele, które wyznaczają kierunki działań
związane z ochroną środowiska na terenie gminy, ale także określa terminy ich osiągnięcia i wielkość
przewidywanych środków finansowych (budżet powiatu, fundusze UE). Przeprowadzona w tej sytuacji
ocena oddziaływania ma jedynie charakter jakościowy.

1.3. ZAKRES PROGNOZY
Zakres prognozy powinien być zgodny z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2017 poz. 1405).
Prognoza oddziaływania na środowisko zawiera:


informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach
z innymi dokumentami,



informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,



propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,



informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,



streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Strona | 4

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Władysławowo na
lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
Prognoza ponadto określa i analizuje:


istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu,



stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,



istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,



cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te
cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,



przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne,
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz
pozytywne i negatywne, na środowisko, a w szczególności na:
o

różnorodność biologiczną,

o

ludzi,

o

zwierzęta,

o

rośliny,

o

wodę,

o

powietrze,

o

powierzchnię ziemi,

o

krajobraz,

o

klimat,

o

zasoby naturalne,

o

zabytki,

o

dobra materialne,

z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na
te elementy.
Prognoza przedstawia:


rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz
integralność tego obszaru,



biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań
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zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod
dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań
alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki
lub luk we współczesnej wiedzy.

1.4. METODY PRACY I MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
Prognoza została opracowana zgodnie z zaleceniami zawartymi w Ustawie z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przy sporządzaniu niniejszego dokumentu zastosowano
metody statystyczne i porównawcze, analizy i oceny dostosowane do stanu współczesnej wiedzy.
Autorzy kierowali się swoją wiedzą i doświadczeniem stosownie do stanu wiedzy współczesnej.
Wszystkie zastosowane metody oceny są dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości
projektowanego dokumentu. Część dotycząca oceny oddziaływania na środowisko w projektowanym
opracowaniu przedstawiono tabelarycznie. Oceny dokonano w oparciu o analizę poszczególnych
elementów środowiska w zależności od zagrożeń stwarzanych przez oddziaływanie na środowisko
planowanych inwestycji.

1.5. ZAKRES MERYTORYCZNY I GŁÓWNE CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA GMINY WŁADYSŁAWOWO
W Programie Ochrony Środowiska przedstawiono analizę stanu środowiska naturalnego na terenie
gminy, na podstawie której określono cele, kierunki i zadania wynikające z zagrożeń i problemów dla
poszczególnych obszarów interwencji. Wskazano również źródła finansowania zaproponowanych
działań oraz określono system realizacji Programu.
W Programie Ochrony Środowiska dokonano opisu środowiska na terenie gminy Władysławowo biorąc
pod uwagę wymienione poniżej komponenty:
1. ochrona klimatu i jakości powietrza,
2. zagrożenie hałasem,
3. pola elektromagnetyczne,
4. gospodarowanie wodami,
5. gospodarka wodno-ściekowa,
6. zasoby geologiczne,
7. gleby,
8. gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
9. zasoby przyrodnicze,
10. zagrożenie poważnymi awariami.
Poza głównymi obszarami interwencji w strategii ochrony środowiska uwzględniono również
zagadnienia horyzontalne takie jak monitoring środowiska.
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Cele i kierunki interwencji działań określone w Programie zawiera poniższa tabela.
Tabela 1. Cele i kierunki interwencji Programu ochrony środowiska.
Cele

Kierunki interwencji
Ochrona klimatu i jakości powietrza

Spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego na
terenie gminy

Ograniczenie zanieczyszczeń do powietrza
Ograniczenie uciążliwości systemu komunikacyjnego

Zagrożenia hałasem
Ograniczenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców

Podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy

gminy

poprzez eliminację zagrożeń hałasem
Pola elektromagnetyczne

Kontrola niejonizującego promieniowania

Podniesienie komfortu życia mieszkańców miasta

elektromagnetycznego do środowiska na terenie gminy

i gminy poprzez eliminację zagrożeń promieniowaniem
elektromagnetycznym

Gospodarowanie wodami
Zrównoważone gospodarowanie wodami

Zapobieganie zanieczyszczeniu wód powierzchniowych

powierzchniowymi i podziemnymi umożliwiające

i podziemnych, ze szczególnym naciskiem na

zaspokojenie potrzeb wodnych gminy przy utrzymaniu

zapobieganie u źródła

co najmniej dobrego stanu wód
Gospodarka wodno - ściekowa
Podniesienie komfortu życia mieszkańców gminy
poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej
z gospodarką wodno – ściekową

związanej z gospodarką wodno-ściekową

Zasoby geologiczne
Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami
kopalin ze złóż

Ochrona ukształtowania powierzchni ziemi
Gleby

Racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych

Ochrona gleb przed degradacją i dewastacją

Gospodarka odpadami i zapobieganiu powstawaniu odpadów
Prawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami
Racjonalne gospodarowanie odpadami
Realizacja Programu Usuwania Azbestu
Zasoby przyrodnicze
Ochrona zieleni, zasobów leśnych oraz obszarów
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o szczególnych walorach przyrodniczych
Zachowanie, odtworzenie
i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności
i georóżnorodności oraz ochrona przyrody

Zwiększanie powierzchni obszarów chronionych
i leśnych

Zagrożenia poważnymi awariami
Minimalizacja potencjalnych negatywnych skutków

Poprawa stanu przygotowania gminy do podejmowania

awarii

działań w sytuacji zagrożenia poprzez polepszenie
warunków użytkowych i funkcjonalnych budynków OSP
Kreowanie właściwych zachowań mieszkańców gminy
w przypadku wystąpienia zagrożeń życia i środowiska z
tytułu wystąpienia awarii przemysłowych
Edukacja ekologiczna
Prowadzenie działań edukacyjnych

Edukacja ekologiczna mieszkańców
Infrastruktura edukacyjna na terenie gminy
Źródło: Opracowanie własne.

2. POWIĄZANIA PROGRAMU Z INNYMI DOKUMENTAMI
STRATEGICZNYMI
2.1. SPÓJNOŚĆ NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM I KRAJOWYM
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny
wpływu niektórych planów i programów na środowisko (dyrektywa SOOŚ)
Celem Dyrektywy nr 2001/42/WE „jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska
i przyczynienie się do uwzględniania aspektów środowiskowych w przygotowaniu i przyjmowaniu
planów i programów w celu wspierania stałego rozwoju, poprzez zapewnienie, że zgodnie z niniejszą
dyrektywą dokonywana jest ocena wpływu na środowisko niektórych planów i programów, które
potencjalnie mogą powodować znaczący wpływ na środowisko”.
Dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (dyrektywa OOS)
Dyrektywa nr 85/337/EWG dotyczy oceny oddziaływania wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia
publiczne i prywatne na środowisko. Innymi dokumentami o międzynarodowej randze i charakterze
przestrzennym, stanowiącymi podstawę do formułowania celów ochrony środowiska w programach
krajowych są konwencje międzynarodowe, sygnowane przez stronę polską, m.in.: Konwencja Ramsarska
o obszarach wodno - błotnych z 1971 r. ze zmianami w Paryżu (1982r.) i Regina (1987r.), Konwencja
Genewska w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości z 1979 r. wraz
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z II protokołem siarkowym z 1994 r. (Oslo), Konwencja Berneńska o ochronie dzikiej fauny i flory
europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych z 1979 r., Protokół Montrealski w sprawie substancji
zubażających warstwę ozonową z 1987r. wraz z poprawkami londyńskim (1990r.), wiedeńskimi (1992r.),
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio de Janeiro, 1992 r.,
Konwencja ONZ o ochronie różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro, 1992r. Ramowa Konwencja
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Kioto, 1997r. wraz z Protokołem.
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu,
Europa 2020
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu,
Europa 2020 zawiera priorytety tematyczne, w tym między innymi priorytet „Europa efektywnie
korzystająca z zasobów” – projekt na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania
zasobów, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego wykorzystania odnawialnych źródeł
energii, modernizacji transportu oraz propagowania efektywności energetycznej.
Efektem realizacji priorytetów Europy 2020 będzie osiągnięcie wymiernych, współzależnych celów
przedstawionych w strategii i dotyczących m.in: na ograniczenia emisji CO 2 i osiągnięcia celów 20/20/20
w zakresie klimatu i energii: należy ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 20 % w stosunku do
poziomu z 1990 r. (lub nawet o 30 %, jeśli warunki będą sprzyjające), 20 % energii powinno pochodzić
ze źródeł odnawialnych, efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 20
Pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej
Pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej zawiera, między innymi, zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych przynajmniej o 20% w 2020 r. w porównaniu do bazowego 1990 r. i 30% zmniejszenia
emisji gazów cieplarnianych w 2020 r. w UE w przypadku, gdyby uzyskano światowe porozumienie co
do redukcji gazów cieplarnianych.
Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 2015
Celem Programu, przez realizację ujętych w nim inwestycji, jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie
oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie – ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi
skutkami.
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
Cele nadrzędne dokumentu to:


usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;



minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami
azbestu;
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likwidacja szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Cele określone w dokumencie osiągane będą poprzez realizację wzajemnie uzupełniających się zadań,
na trzech poziomach: krajowym, wojewódzkim i lokalnym, finansowanych ze środków publicznych
i prywatnych.
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022
W gospodarce odpadami komunalnymi, w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi
biodegradacji, przyjęto następujące cele:
1) zmniejszenie ilości powstających odpadów:
a) ograniczenie marnotrawienia żywności,
b) wprowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów z zakładów zbiorowego żywienia;
2) zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania odpadami
komunalnymi, w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi biodegradacji;
3) doprowadzenie do funkcjonowania systemów zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią
sposobów postępowania z odpadami. W celu obliczenia poszczególnych wartości procentowych
wskazanych poniżej, należy ująć wszystkie odpady komunalne odebrane i zebrane (również odpady BiR
pochodzące z gospodarstw domowych):
a) osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła z odpadów komunalnych w wysokości minimum 50% ich
masy do 2020 r.,
b) do 2020 r. udział masy termicznie przekształcanych odpadów komunalnych oraz odpadów
pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych w stosunku do wytworzonych odpadów
komunalnych nie może przekraczać 30%,
c) do 2025 r. recyklingowi powinno być poddawane 60% odpadów komunalnych,
d) do 2030 r. recyklingowi powinno być poddawane 65% odpadów komunalnych,
e) redukcja składowania odpadów komunalnych do maksymalnie 10% do 2030 r.
4) zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w całym strumieniu zbieranych odpadów
(zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie):
a) objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy systemem
selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
b) wprowadzenie jednolitych standardów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na
terenie całego kraju do końca 2021 r. – zestandaryzowanie ma na celu zapewnienie
minimalnego poziomu selektywnego zbierania odpadów szczególnie w odniesieniu do gmin
w których stosuje się niedopuszczalny podział na odpady „suche”-„mokre”,
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c) zapewnienie jak najwyższej jakości zbieranych odpadów przez odpowiednie systemy
selektywnego zbierania odpadów, w taki sposób, aby mogły one zostać w możliwie najbardziej
efektywny sposób poddane recyklingowi,
d) wprowadzenie we wszystkich gminach w kraju systemów selektywnego odbierania odpadów
zielonych i innych bioodpadów u źródła – do końca 2021 r.;
5) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska
odpadów, aby nie było składowanych w 2020 r. więcej niż 35% masy tych odpadów w stosunku do
masy odpadów wytworzonych w 1995 r.;
6) zaprzestanie składowania odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zebranych;
7) zaprzestanie składowania zmieszanych odpadów komunalnych bez przetworzenia;
8) zmniejszenie liczby miejsc nielegalnego składowania odpadów komunalnych;
9) utworzenie systemu monitorowania gospodarki odpadami komunalnymi;
10) monitorowanie i kontrola postępowania z frakcją odpadów komunalnych wysortowywaną ze
strumienia zmieszanych odpadów komunalnych i nieprzeznaczoną do składowania (frakcja 19 12 12);
11)

zbilansowanie

funkcjonowania

systemu

gospodarki

odpadami

komunalnymi

w

świetle

obowiązującego zakazu składowania określonych frakcji odpadów komunalnych i pochodzących
z przetwarzania odpadów komunalnych, w tym odpadów o zawartości ogólnego węgla organicznego
powyżej 5% s.m. i o cieple spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy, od 1 stycznia 2016 r.
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności
1. Cel 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska;
kierunki interwencji:


modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne,



modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych,



realizacja programu inteligentnych sieci w elektroenergetyce,



wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem energii,



stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki,



zwiększenie poziomu ochrony środowiska.

2. Cel 8 – Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania
i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych; kierunki interwencji:


rewitalizacja obszarów problemowych w miastach,



stworzenie warunków sprzyjających tworzeniu pozarolniczych miejsc pracy na wsi i zwiększaniu
mobilności zawodowej na linii obszary wiejskie – miasta,



zrównoważony wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego
zapewniający

bezpieczeństwo

żywnościowe

oraz

stymulujący

wzrost

pozarolniczego

zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
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wprowadzenie rozwiązań prawno-organizacyjnych stymulujących rozwój miast.

Strategia Rozwoju Kraju 2020
1. Obszar strategiczny I Sprawne i efektywne państwo:
a) Cel I.1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem:


Priorytetowy kierunek interwencji I.1.5 – Zapewnienie ładu przestrzennego,

b) Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności
obywatela:


Priorytetowy kierunek interwencji I.3.3. – Zwiększenie bezpieczeństwa obywatela,

2. Obszar strategiczny II Konkurencyjna gospodarka
a) Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki


Priorytetowy kierunek interwencji II.2.3. – Zwiększenie konkurencyjności i modernizacja sektora
rolno-spożywczego,

b) Cel II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych


Priorytetowy kierunek interwencji II.5.2. – Upowszechnienie wykorzystania technologii
cyfrowych,

c) Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko


Priorytetowy kierunek interwencji II.6.1. – Racjonalne gospodarowanie zasobami,



Priorytetowy kierunek interwencji II.6.2. – Poprawa efektywności energetycznej,



Priorytetowy kierunek interwencji II.6.3. – Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii,



Priorytetowy kierunek interwencji II.6.4. – Poprawa stanu środowiska,



Priorytetowy kierunek interwencji II.6.5. – Adaptacja do zmian klimatu,

d) Cel II.7. Zwiększenie efektywności transportu


Priorytetowy kierunek interwencji II.7.1. – Zwiększenie efektywności zarządzania w sektorze
transportowym,



Priorytetowy kierunek interwencji II.7.2. – Modernizacja i rozbudowa połączeń transportowych,



Priorytetowy kierunek interwencji II.7.3. – Udrożnienie obszarów miejskich,

3. Obszar strategiczny III Spójność społeczna i terytorialna
a) Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych


Priorytetowy kierunek interwencji III.2.1. – Podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych,

b) Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integracja
przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych


Priorytetowy kierunek interwencji III.3.1. – Tworzenie warunków instytucjonalnych, prawnych
i finansowych dla realizacji działań rozwojowych w regionach,



Priorytetowy kierunek interwencji III.3.2. – Wzmacnianie ośrodków wojewódzkich,
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Priorytetowy kierunek interwencji III.3.3. – Tworzenie warunków dla rozwoju ośrodków
regionalnych, subregionalnych i lokalnych oraz wzmacniania potencjału obszarów wiejskich,



Priorytetowy kierunek interwencji III.3.4. – Zwiększenie spójności terytorialnej.

Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”
1. Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska; kierunki interwencji:


racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin,



gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody,



zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna gospodarka leśna,



uporządkowanie zarządzania przestrzenią.

2. Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia
w energię; kierunki interwencji:


lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii,



poprawa efektywności energetycznej,



wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii,



rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich,



rozwój

systemu

zaopatrywania

nowej

generacji

pojazdów

wykorzystujących

paliwa

alternatywne,
3. Cel 3. Poprawa stanu środowiska; kierunki interwencji:


zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki,



racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne,



ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki,



wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych i środowiskowych,



promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do powstawania zielonych
miejsc pracy1

Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”
Cel 1: Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej
gospodarki
a) Kierunek działań 1.2. – Koncentracja wydatków publicznych na działaniach prorozwojowych
i innowacyjnych

1

Zielone miejsca pracy - miejsca pracy powstałe w wyniku włączenia zasady zrównoważonego rozwoju w procesy modernizacyjne. Są to
przede wszystkim prace związane z sektorem transportu zbiorowego, odnawialnych źródeł energii, budownictwa i gospodarki odpadami.
Ich rozkwit związany jest z rosnącym przekonaniem, że zmiany klimatyczne są efektem działalności człowieka, więc ich zahamowanie
wymaga zmian ekonomicznych, zapewniających zachowanie środowiskowego dobrostanu i zapewnienie nowych miejsc pracy dla osób
bezrobotnych oraz pracujących w sektorach, które obecnie przyczyniają się w największy sposób do globalnego ocieplenia (takich jak
przemysł samochodowy czy też wydobycie węgla).
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Działanie 1.2.3. – Identyfikacja i wspieranie rozwoju obszarów i technologii o największym
potencjale wzrostu,



Działanie 1.2.4. – Wspieranie różnych form innowacji,



Działanie 1.2.5. – Wspieranie transferu wiedzy i wdrażania nowych/nowoczesnych technologii
w gospodarce (w tym technologii środowiskowych),

b) Kierunek działań 1.3. – Uproszczenie, zapewnienie spójności i przejrzystości systemu danin
publicznych mające na względzie potrzeby efektywnej i innowacyjnej gospodarki


Działanie 1.3.2. – Eliminacja szkodliwych subsydiów i racjonalizacja ulg podatkowych,

Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców
a) Kierunek działań 3.1. – Transformacja systemu społeczno-gospodarczego na tzw. „bardziej
zieloną ścieżkę”, zwłaszcza ograniczanie energo- i materiałochłonności gospodarki,


Działanie 3.1.1. – Tworzenie warunków dla rozwoju zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz
zrównoważonej polityki przemysłowej,



Działanie 3.1.2. – Podnoszenie społecznej świadomości i poziomu wiedzy na temat wyzwań
zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu,



Działanie 3.1.3. – Wspieranie potencjału badawczego oraz eksportowego w zakresie technologii
środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem niskoemisyjnych technologii węglowych
(CTW),



Działanie

3.1.4.

–

Promowanie

przedsiębiorczości

typu

„business

&

biodiversity”,

w szczególności na obszarach zagrożonych peryferyjnością,
b) Kierunek działań 3.2. – Wspieranie rozwoju zrównoważonego budownictwa na etapie
planowania, projektowania, wznoszenia budynków oraz zarządzania nimi przez cały cykl życia


Działanie 3.2.1. – Poprawa efektywności energetycznej i materiałowej przedsięwzięć
architektoniczno-budowlanych oraz istniejących zasobów,



Działanie 3.2.2. – Stosowanie zasad zrównoważonej architektury

Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)
Cel strategiczny 1. - Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego
a) Cel szczegółowy 1. – Stworzenie nowoczesnej i spójnej sieci infrastruktury transportowej,
b) Cel szczegółowy 4. – Ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko.
Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020
Cel szczegółowy 2: Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności
przestrzennej
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a) Priorytet 2.1. – Rozwój infrastruktury gwarantującej bezpieczeństwo energetyczne, sanitarne i
wodne na obszarach wiejskich


Kierunek interwencji 2.1.1. – Modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii
elektrycznej,



Kierunek interwencji 2.1.2. – Dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii elektrycznej,



Kierunek interwencji 2.1.3. – Rozbudowa i modernizacja ujęć wody i sieci wodociągowej,



Kierunek interwencji 2.1.4. – Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni
ścieków,



Kierunek interwencji 2.1.5. – Rozwój systemów zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,



Kierunek interwencji 2.1.6. – Rozbudowa sieci przesyłowej i dystrybucyjnej gazu ziemnego,

b) Priorytet 2.2. – Rozwój infrastruktury transportowej gwarantującej dostępność transportową
obszarów wiejskich


Kierunek interwencji 2.2.1. – Rozbudowa i modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej
i kolejowej,



Kierunek interwencji 2.2.2. – Tworzenie powiązań lokalnej sieci drogowej z siecią dróg
regionalnych, krajowych, ekspresowych i autostrad,



Kierunek interwencji 2.2.3. – Tworzenie infrastruktury węzłów przesiadkowych, transportu
kołowego i kolejowego,

c) Priorytet 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa na obszarach wiejskich


Kierunek interwencji 2.5.1. – Rozwój infrastruktury wodno-melioracyjnej i innej łagodzącej
zagrożenia naturalne,

Cel szczegółowy 3: Bezpieczeństwo żywnościowe
a) Priorytet 3.2. – Wytwarzanie wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumentów produktów
rolno‐spożywczych


Kierunek

interwencji

3.2.2.

–

Wsparcie

wytwarzania

wysokiej

jakości

produktów

rolno‐spożywczych, w tym produktów wytwarzanych metodami integrowanymi, ekologicznymi
oraz tradycyjnymi metodami produkcji z lokalnych surowców i zasobów oraz produktów
rybnych
b) Priorytet 3.4. – Podnoszenie świadomości i wiedzy producentów oraz konsumentów
w zakresie produkcji rolno‐spożywczej i zasad żywienia


Kierunek interwencji 3.4.3. – Wsparcie działalności innowacyjnej ukierunkowanej na zmiany
wzorców produkcji i konsumpcji

Cel szczegółowy 5: Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich
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a) Priorytet 5.1. – Ochrona środowiska naturalnego w sektorze rolniczym i różnorodności
biologicznej na obszarach wiejskich


Kierunek interwencji 5.1.1. – Ochrona różnorodności biologicznej, w tym unikalnych
ekosystemów oraz flory i fauny związanych z gospodarką rolną i rybacką,



Kierunek interwencji 5.1.2. – Ochrona jakości wód, w tym racjonalna gospodarka nawozami
i środkami ochrony roślin



Kierunek interwencji 5.1.3. – Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych na potrzeby rolnictwa
i rybactwa oraz zwiększanie retencji wodnej



Kierunek interwencji 5.1.4. – Ochrona gleb przed erozją, zakwaszeniem, spadkiem zawartości
materii organicznej i zanieczyszczeniem metalami ciężkimi



Kierunek interwencji 5.1.5. – Rozwój wiedzy w zakresie ochrony środowiska rolniczego
i różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich i jej upowszechnianie

b) Priorytet 5.2.- Kształtowanie przestrzeni wiejskiej z uwzględnieniem ochrony krajobrazu i ładu
przestrzennego


Kierunek interwencji 5.2.1. – Zachowanie unikalnych form krajobrazu rolniczego,



Kierunek interwencji 5.2.2. – Właściwe planowanie przestrzenne



Kierunek interwencji 5.2.3. – Racjonalna gospodarka gruntami

c) Priorytet 5.3. – Adaptacja rolnictwa i rybactwa do zmian klimatu oraz ich udział
w przeciwdziałaniu tym zmianom (mitygacji)


Kierunek interwencji 5.3.1. – Adaptacja produkcji rolnej i rybackiej do zmian klimatu



Kierunek interwencji 5.3.2. – Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie
i całym łańcuchu rolno‐żywnościowym



Kierunek interwencji 5.3.3. – Zwiększenie sekwestracji węgla w glebie i biomasie
wytwarzanej w rolnictwie

 Kierunek interwencji 5.3.4. – Badania w zakresie wzajemnego oddziaływania rozwoju obszarów
wiejskich, rolnictwa i rybactwa na zmiany klimatu
 Kierunek interwencji 5.3.5. – Upowszechnianie wiedzy w zakresie praktyk przyjaznych klimatowi
wśród konsumentów i producentów rolno‐spożywczych
d) Priorytet 5.4. Zrównoważona gospodarka leśna i łowiecka na obszarach wiejskich


Kierunek interwencji 5.4.1. – Racjonalne zwiększenie zasobów leśnych



Kierunek interwencji 5.4.2. – Odbudowa drzewostanów po zniszczeniach spowodowanych
katastrofami naturalnymi



Kierunek interwencji 5.4.3 – Zrównoważona gospodarka łowiecka służąca ochronie środowiska
oraz rozwojowi rolnictwa i rybactwa



Kierunek interwencji 5.4.4. – Wzmacnianie publicznych funkcji lasów
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e) Priorytet 5.5. - Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich


Kierunek interwencji 5.5.1. – Racjonalne wykorzystanie rolniczej i rybackiej przestrzeni
produkcyjnej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych



Kierunek interwencji 5.5.2. – Zwiększenie dostępności cenowej i upowszechnienie rozwiązań
w zakresie odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców obszarów wiejskich

Cel 3: Skuteczne zarządzanie i koordynacja działań rozwojowych
a) Kierunek interwencji 3.2. – Skuteczny system zarządzania rozwojem kraju


Przedsięwzięcie

3.2.1.

–

Wprowadzenie

mechanizmów

zapewniających

spójność

programowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego


Przedsięwzięcie 3.2.2. – Zapewnienie ładu przestrzennego



Przedsięwzięcie

3.2.3.

–

Wspieranie

rozwoju

wykorzystania

informacji

przestrzennej

z wykorzystaniem technologii cyfrowych
Cel 5: Efektywne świadczenie usług publicznych
a) Kierunek interwencji 5.2. – Ochrona praw i interesów konsumentów


Przedsięwzięcie 5.2.3. – Wzrost świadomości uczestników obrotu o przysługujących
konsumentom prawach oraz stymulacja aktywności konsumenckiej w obszarze ochrony tych
praw,

b) Kierunek interwencji 5.5. – Standaryzacja i zarządzanie usługami publicznymi, ze szczególnym
uwzględnieniem technologii cyfrowych


Przedsięwzięcie 5.5.2. – Nowoczesne zarządzanie usługami publicznymi

Cel 7: Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego
a) Kierunek interwencji 7.5. – Doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego


Przedsięwzięcie 7.5.1. – Usprawnienie działania struktur zarządzania kryzysowego.

Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022
Cel 3: Rozwój odporności na zagrożenia bezpieczeństwa narodowego
a) Priorytet 3.1. – Zwiększanie odporności infrastruktury krytycznej


Kierunek interwencji 3.1.3. – Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania energetyki jądrowej
w Polsce

Cel 4: Zwiększenie integracji polityk publicznych z polityką bezpieczeństwa
a) Priorytet 4.1. – Integracja rozwoju społeczno-gospodarczego i bezpieczeństwa narodowego


Kierunek interwencji 4.1.1. – Wzmocnienie relacji między rozwojem regionalnym kraju,
a polityką obronną
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Kierunek interwencji 4.1.2. – Koordynacja działań i procedur planowania przestrzennego
uwzględniających wymagania obronności i bezpieczeństwa państwa



Kierunek interwencji 4.1.3. – Wspieranie rozwoju infrastruktury przez sektor bezpieczeństwa



Kierunek interwencji 4.1.4. – Wspieranie ochrony środowiska przez sektor bezpieczeństwa

Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, obszary wiejskie
Cel 1: Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów.
a) Kierunek działań 1.1. – Wzmacnianie funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich i integracja ich
obszarów funkcjonalnych:


Działanie 1.1.1. – Warszawa – stolica państwa,



Działanie 1.1.2. – Pozostałe ośrodki wojewódzkie.

b) Kierunek działań 1.2. – Tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania procesów rozwojowych
i zwiększania ich absorpcji na obszary poza ośrodkami wojewódzkimi:


Działanie 1.2.1. – Zwiększanie dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionów



Działanie 1.2.2. – Wspieranie rozwoju i znaczenia miast subregionalnych



Działanie 1.2.3. – Pełniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego obszarów wiejskich



Kierunek działań 1.3. – Budowa podstaw konkurencyjności województw – działania tematyczne



Działanie 1.3.5. – Dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie energii oraz reagowanie na
zagrożenia naturalne



Działanie 1.3.6. – Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału
dziedzictwa kulturowego

Cel 2: Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych.
a) Kierunek działań 2.2. – Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie dostępu mieszkańców
do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe:


Działanie 2.2.3. – Zwiększanie dostępności i jakości usług komunikacyjnych



Działanie 2.2.4. – Usługi komunalne i związane z ochroną środowiska

b) Kierunek działań 2.3. – Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących
dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze
c) Kierunek działań 2.4. – Przezwyciężanie niedogodności związanych z położeniem obszarów
przygranicznych, szczególnie wzdłuż zewnętrznych granic UE
d) Kierunek działań 2.5. – Zwiększanie dostępności transportowej do ośrodków wojewódzkich na
obszarach o najniższej dostępności
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020
Cel szczegółowy 4: Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki zdrowotnej
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a) Kierunek interwencji – kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez promocję zdrowia, edukację
zdrowotną oraz prośrodowiskową oraz działania wspierające dostęp do zdrowej i bezpiecznej żywności
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020
1. Cel szczegółowy 4: Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego
a) Priorytet Strategii 4.1. – Wzmocnienie roli kultury w budowaniu spójności społecznej


Kierunek działań 4.1.2. – Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz krajobrazu

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
To strategia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, z określonymi celami polityki spójności w Polsce
w latach 2007-2013 oraz określonym systemem wdrażania funduszy unijnych w ramach budżetu
Wspólnoty na lata 2007-2013. Jednym z celów jest:

„Wzrost konkurencyjności polskich regionów

i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej”.
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku
1. Kierunek – poprawa efektywności energetycznej
a) Cel główny – dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju
gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną
b) Cel główny – konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE 15
2. Kierunek – wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii
a) Cel główny – racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla, znajdującymi się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
b) Cel główny – zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez dywersyfikację źródeł
i kierunków dostaw gazu ziemnego
3. Kierunek – wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej oraz ciepła
a) Cel główny – zapewnienie ciągłego pokrycia zapotrzebowania na energię przy uwzględnieniu
maksymalnego możliwego wykorzystania krajowych zasobów oraz przyjaznych środowisku technologii
4. Kierunek – dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie
energetyki jądrowej
a) Cel główny – przygotowanie infrastruktury dla energetyki jądrowej i zapewnienie inwestorom
warunków do wybudowania i uruchomienia elektrowni jądrowych opartych na bezpiecznych
technologiach, z poparciem społecznym i z zapewnieniem wysokiej kultury bezpieczeństwa jądrowego
na

wszystkich

etapach:

lokalizacji,

projektowania,

budowy,

uruchomienia,

eksploatacji

i likwidacji elektrowni jądrowych
5. Kierunek – rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw
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a) Cel główny – wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do
poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych
b) Cel główny – osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz
zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji
c) Cel główny – ochrona lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy oraz
zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie
doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem oraz zachować
różnorodność biologiczną
d) Cel główny – wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących
stanowiących własność Skarbu Państwa
e) Cel główny – zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych
warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach
6. Kierunek – rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii
a) Cel główny – zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania rynków paliw i energii, a przez to
przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi cen
7. Kierunek – ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko
a) Cel główny – ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu
bezpieczeństwa energetycznego
b) Cel główny – ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów
wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych
c) Cel główny – ograniczanie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód powierzchniowych
i podziemnych
d) Cel główny – minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze wykorzystanie ich
w gospodarce
e) Cel główny – zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych
Strategia Ochrony Obszarów wodno – błotnych w Polsce wraz z planem działań
Strategia zatwierdzona przez Ministerstwo Środowiska dn. 10.10.2006 r. Zawarte w Strategii zapisy
stwierdzają, iż ochrona obszarów mokradłowych jest jednym ze sposobów retencjonowania zasobów
wodnych. Ochrona, renaturyzacja tych obszarów ewidentnie przyczynia się do zwiększenia zasobów
wodnych kraju.
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
W dokumencie przedstawiono wizję zagospodarowania przestrzennego kraju w perspektywie
najbliższych dwudziestu lat, określono cele i kierunki polityki zagospodarowania kraju służące jej
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urzeczywistnieniu oraz wskazano zasady oraz mechanizmy koordynacji i wdrażania publicznych polityk
rozwojowych mających istotny wpływ terytorialny.
Polityka przestrzennego zagospodarowania kraju powinna sprostać następującym wyzwaniom:
1.

Integracja działań w zakresie funkcjonowania spójnej sieci ekologicznej kraju jako podstawa
ochrony najcenniejszych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych.

2. Przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni przyrodniczej.
3. Wprowadzenie gospodarowania krajobrazem zgodnie z zapisami Europejskiej Konwencji
Krajobrazowej.
4. Racjonalizacja

gospodarowania

ograniczonymi

zasobami

wód

powierzchniowych

i podziemnych kraju, w tym zapobieganie występowaniu deficytu wody na potrzeby ludności
i rozwoju.
5. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu oraz potencjału wód i związanych z nimi ekosystemów.
6. Zmniejszenie obciążenia środowiska powodowanego emisjami zanieczyszczeń do wód,
atmosfery i gleby.
7.

Zabezpieczenie cennych gospodarczo złóż kopalin i zwiększenie wykorzystania surowców
wtórnych.

8. Przeciwdziałanie zagrożeniu utraty bezpieczeństwa energetycznego i odpowiednie reagowanie
na to zagrożenie.
9. Zwiększenie

poziomu

zabezpieczenia

przed

ekstremalnymi

zjawiskami

naturalnymi

i antropogenicznymi.
Projekt Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej
Celem głównym projektu NPRGN jest Rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu
zrównoważonego rozwoju kraju. Realizacja celu głównego zakłada jednoczesną konieczność podjęcia
działań stymulujących rozwój gospodarczy, potrzebę uwzględnienia ochrony środowiska oraz aspektów
społecznych w planowanych przedsięwzięciach w perspektywie do 2050 roku. Zgodnie z koncepcją
gospodarki o zamkniętym obiegu, realizacja celu głównego wspierana będzie przez następujące cele
szczegółowe:
1. Niskoemisyjne wytwarzanie energii. Energia jest niezbędna na każdym etapie gospodarki
o zamkniętym obiegu, stąd tak ważne jest by pozyskiwać ją w sposób przyjazny środowisku i po
możliwie najniższej cenie.
2. Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, w tym odpadami, skutkująca
redukcją odpadów na składowiskach i zwiększeniem stopnia ich powtórnego wykorzystania.
3. Rozwój zrównoważonej produkcji, obejmujący przemysł, budownictwo i rolnictwo. W ramach celu
kluczowe jest zidentyfikowanie działań przyczyniających się do wytwarzania produktów, które nie tylko
będą bardziej przyjazne środowisku, ale po zakończonym cyklu życia staną się ponownym zasobem.
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4. Rozwój wykorzystania OZE.
Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej
Krajowy plan działań zawiera opis środków poprawy efektywności energetycznej w podziale na sektory
końcowego wykorzystania energii oraz obliczenia dotyczące oszczędności energii finalnej uzyskanych
w latach 2008-2012 i planowanych do uzyskania w 2016 r., zgodnie z wymaganiami dyrektywy
2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych.
Polityka Ekologiczna Polski na lata 2007-2010 z perspektywą do roku 2016
Jej nadrzędnym, strategicznym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenie
podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Istotne dla jakości powietrza w
Polsce są następujące cele średniookresowe do 2016 r.,:
a) rozwijanie trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej,
b) wzrost efektywności wykorzystania surowców, w tym zasobów wodnych w gospodarce,
c) zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki, zaoszczędzenie 9% energii finalnej w ciągu 9 lat,
do roku 2017,
d) wspieranie budowy nowych odnawialnych źródeł energii, tak by udział energii z OZE w zużyciu
energii pierwotnej oraz w krajowym zużyciu energii elektrycznej brutto osiągnął

w roku 2010 co

najmniej 7,5% oraz utrzymanie tego udziału na poziomie nie niższym w latach 2011-2017, przy
przewidywanym wzroście konsumpcji energii elektrycznej w Polsce,
e) dalsze zwiększenie udziału biopaliw w odniesieniu do paliw używanych w transporcie, g) spełnienie
wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza,
f) spełnienie standardów emisyjnych z instalacji, wymaganych przepisami prawa,
g) redukcja emisji z obiektów energetycznego spalania w kierunku pułapów emisyjnych określonych
w Traktacie Akcesyjnym,
h) zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego
z wymaganiami ochrony środowiska,
i)

konsekwentne

wdrażanie

krajowych

programów

redukcji

emisji,

tak

aby

perspektywie

długoterminowej osiągnąć redukcję emisji w odniesieniu do emisji w roku bazowym wynikającą
z porozumień międzynarodowych
Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020
z perspektywą do roku 2030
Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska


Kierunek działań dostosowanie sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu.



Kierunek działań dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu.
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Kierunek działań ochrona różnorodności biologicznej i gospodarka leśna w kontekście zmian
klimatu.



Kierunek działań monitoring stanu środowiska i systemy wczesnego ostrzegania i reagowania
w kontekście zmian klimatu (miasta i obszary wiejskie).

Narodowa Strategii Gospodarowania Wodami
Głównym celem określonym w NSGW 2030 jest zapewnienie powszechnego dostępu ludności do
czystej i zdrowej wody oraz istotne ograniczenie zagrożeń wywoływanych przez powodzie i susze. Ma
to nastąpić w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów, przy
zapewnieniu uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki i poprawy spójności terytorialnej.
Równorzędnymi celami strategicznymi sformułowanymi w Strategii są:


osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód i związanych z nimi ekosystemów,



zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie zaopatrzenia w wodę do picia i dla celów sanitarnych,



zaspokojenie społecznie i ekonomiczne uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki,



zapobieganie zwiększeniu ryzyka wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych, w tym powodzi i suszy,
oraz ograniczenie wystąpienia ich negatywnych skutków.

Projekt Polityki Wodnej Państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) (PWP 2030)
Projekt Polityki Wodnej Państwa 2030 jest dokumentem strategicznym, w którym zostały
zidentyfikowane najistotniejsze problemy z punktu widzenia osiągnięcia celów, przed którymi stoi
gospodarka wodna. Dodatkowo w PWP zostały wytyczone priorytetowe kierunki, na których
koncentrować się będą działania państwa. PWP 2030 określa podstawowe kierunki reformy, która ma
zostać przeprowadzona poprzez zbudowanie sprawnie działającego zintegrowanego systemu
gospodarowania

wodami,

wykorzystującego

nowoczesne

mechanizmy

prawne,

instrumenty

ekonomiczne, konsultacje społeczne i podstawy naukowe. Głównym celem PWP 2030 jest zapewnienie
powszechnego dostępu ludności do czystej i zdrowej wody oraz istotne ograniczenie zagrożeń
wywoływanych przez powodzie i susze, w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z
nimi ekosystemów, przy zaspokojeniu uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki, poprawie spójności
terytorialnej i dążeniu do wyrównywania dysproporcji regionalnych. Realizacja celu głównego ma
nastąpić poprzez realizację poszczególnych celów strategicznych:
• osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów,
• zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie zaopatrzenia w wodę,
• zaspokojenie społecznie i ekonomicznie uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki,
• ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków powodzi i susz oraz reformę systemu zarządzania
i finansowania gospodarki wodne.
Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej
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Cel nadrzędny Krajowej Strategii został sformułowany następująco: ,,zachowanie bogactwa
różnorodności biologicznej w skali lokalnej, krajowej i globalnej oraz zapewnienie trwałości i możliwości
rozwoju

wszystkich

poziomów

jej

organizacji

(wewnątrzgatunkowego,

międzygatunkowego

i ponadgatunkowego), z uwzględnieniem potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz
konieczności zapewnienia odpowiednich warunków życia i rozwoju społeczeństwa”. Osiągnięcie celu
nadrzędnego wymaga realizacji ośmiu, równorzędnych pod względem znaczenia, celów strategicznych:
1. rozpoznanie i monitorowanie stanu różnorodności biologicznej oraz istniejących i potencjalnych
zagrożeń,
2. skuteczne usunięcie lub ograniczanie pojawiających się zagrożeń różnorodności biologicznej,
3. zachowanie i/lub wzbogacenie istniejących oraz odtworzenie utraconych elementów różnorodności
biologicznej,
4. pełne zintegrowanie działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej z działaniami
oddziaływujących na tę różnorodność sektorów gospodarki oraz administracji publicznej i
społeczeństwa (w tym organizacji pozarządowych), przy zachowaniu właściwych proporcji pomiędzy
zapewnieniem równowagi przyrodniczej, a rozwojem społeczno gospodarczym kraju,
5. podniesienie wiedzy oraz ukształtowanie postaw i aktywności społeczeństwa na rzecz ochrony
i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej,
6. udoskonalenie mechanizmów i instrumentów służących ochronie i zrównoważonemu użytkowaniu
różnorodności biologicznej,
7. rozwinięcie współpracy międzynarodowej w skali regionalnej i globalnej na rzecz ochrony
i zrównoważonego użytkowania zasobów różnorodności biologicznej,
8. użytkowanie różnorodności biologicznej w sposób zrównoważony, z uwzględnieniem równego
i sprawiedliwego podziału korzyści i kosztów jej zachowania, w tym także kosztów zaniechania działań
rozwojowych ze względu na ochronę zasobów przyrody. Powyższe cele realizowane będą poprzez
zastosowanie odpowiednich mechanizmów prawnych, organizacyjnych i ekonomiczno-finansowych,
warunkujących zachowanie i racjonalne użytkowanie zasobów różnorodności biologicznej.
Krajowy Plan Działania w zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych
Krajowy Plan Działania w zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych został przyjęty przez Radę Ministrów
dnia 7 grudnia 2010 r. W Dokument ten określa krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł
odnawialnych w sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej, sektorze ogrzewania i
chłodzenia, do osiągnięcia w 2020 r., uwzględniając wpływ innych środków polityki efektywności
energetycznej na końcowe zużycie energii oraz odpowiednie środki, które należy podjąć dla osiągnięcia
krajowych celów ogólnych w zakresie udziału OZE w wykorzystaniu energii finalnej. Dodatkowo w
dokumencie podkreślono konieczność współpracy między organami władzy lokalnej, regionalnej i
krajowej. Oszacowano również nadwyżkę energii ze źródeł odnawialnych, która mogłaby zostać
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przekazana innym państwom członkowskim oraz przedstawiono strategię, ukierunkowaną na rozwój
istniejących zasobów biomasy i zmobilizowanie nowych zasobów biomasy do różnych zastosowań, a
także środki, które należy podjąć w celu wypełnienia stosownych zobowiązań wynikających z dyrektywy
2009/28/WE. W załączniku do „Planu…”, wśród działań zaplanowanych w regionalnych programach
operacyjnych, określono również działania w zakresie ochrony powietrza oraz odnawialnych źródeł
energii dla województwa śląskiego. Realizowane projekty mają przyczynić się do ograniczenia emisji
pyłów i gazów do atmosfery, co w efekcie doprowadzi do poprawy jakości powietrza w regionie.
Biała Księga „Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania”
W białej księdze określa się ramy na rzecz zmniejszenia wrażliwości UE na oddziaływanie zmian klimatu.
Podstawą księgi są szeroko zakrojone konsultacje zapoczątkowane w 2007 r. publikacją zielonej księgi
pt. „Adaptacja do zmian klimatycznych w Europie – warianty działań na szczeblu UE” oraz dalsze prace
badawcze, w ramach których określono działania, jakie należy podjąć w krótkiej perspektywie.
Celem unijnych ram na rzecz adaptacji jest osiągnięcie w UE takiej zdolności adaptacji, by mogła ona
stawić czoła skutkom zmian klimatu. Ramy te będą zgodne z zasadą pomocniczości i będą uwzględniać
ogólne cele UE dotyczące zrównoważonego rozwoju. Unijne ramy będą wdrażane etapowo.
Polityka Klimatyczna Polski
(przyjęta przez Radę Ministrów w listopadzie 2003 r.) zawierająca strategie redukcji emisji gazów
cieplarnianych w Polsce do roku 2020. Dokument ten określa m.in. cele i priorytety polityki klimatycznej
Polski w szczególności w zakresie:


ochrony środowiska przyrodniczego przed negatywnymi skutkami oddziaływania procesów
energetycznych, m.in. poprzez takie programowanie działa_ w energetyce, które zapewni
zachowanie zasobów dla obecnych i przyszłych pokoleń oraz zapewnienie bezpieczeństwa
energetycznego i dywersyfikacje _źródeł energii;



działań mających zapewnić uzyskanie dodatkowej redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu
EUROPA 2020
Strategia „Europa 2020” jest długookresowym programem rozwoju społeczno gospodarczego Unii
Europejskiej, który zastąpił realizowaną od 2000 r. Strategię Lizbońską. W strategii „Europa 2020”
wskazuje się na potrzebę wspólnego działania państw członkowskich UE na rzecz wychodzenia z
kryzysu oraz wdrażania reform umożliwiających stawienie czoła wyzwaniom związanym z globalizacją,
starzeniem się społeczeństw czy rosnącą potrzebą racjonalnego wykorzystywania zasobów. W celu
osiągnięcia tych założeń ustanowiono trzy podstawowe priorytety:
• wzrost inteligentny, czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach,
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• wzrost zrównoważony, czyli transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie
korzystającej z zasobów i konkurencyjnej,
• wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, czyli wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim
poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.
Polityka Leśna Państwa (Krajowy Program Zwiększania Lesistości)
Dokument wyznaczający ogólne ramy prowadzenia gospodarki leśnej a szczególnie w okresie jej
przechodzenia z modelu surowcowego na model „proekologicznej i zrównoważonej ekonomicznie,
wielofunkcyjnej gospodarki leśnej”. Jest to realizowane przez szereg działań, z których najważniejsze to:
1) zwiększanie zasobów drzewnych, w tym lesistości;
2) poprawę stanu i ochronę lasu tak, aby mogły one w szerszy sposób spełniać różnorodne funkcje;
3) zwiększanie różnorodności genetycznej i gatunkowej biocenoz leśnych oraz różnorodności
ekosystemów w kompleksach leśnych;
4) opracowanie i wdrożenie programu odbudowy małej retencji wodnej;
5) uregulowanie stanu zwierzyny do poziomu niezagrażającego celom hodowli i ochrony lasu;
6) zapewnienia w oparciu o ustawę o ochronie przyrody, ustawę o lasach oraz ustawę o ochronie
gruntów rolnych i leśnych ochrony wszystkim lasom, a szczególnie najcenniejszym ekosystemom oraz
kluczowym i rzadkim elementom biocenoz leśnych.

2.2. SPÓJNOŚĆ NA SZCZEBLU REGIONALNYM
Opracowany dokument jest spójny z dokumentami na szczeblu regionalnym, przedstawionymi
poniżej.

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020
Strategia wskazuje 3 cele strategiczne, mające charakter ogólny i określające pożądane stany docelowe
w ujęciu problemowym. Są one konkretyzowane przez 10 celów operacyjnych oraz 35 kierunków
działań.
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W ramach 3 celu operacyjnego – atrakcyjna przestrzeń, określono następujące kierunki działań:
Cel operacyjny: Sprawny system transportowy


rozwój systemów transportu zbiorowego;



rozwój sieci drogowej wiążącej miasta powiatowe regionu z Trójmiastem oraz ich otoczeniem;



modernizacja infrastruktury wiążącej węzły multimodalne z układem transportowym regionu;

Cel operacyjny: Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna


wsparcie przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej;



wsparcie przedsięwzięć z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii;



rozwój systemów zaopatrzenia w ciepło i zwiększanie zasięgu ich obsługi;



zmian lokalnych i indywidualnych źródeł energii w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń;

Cel operacyjny: Dobry stan środowiska


rozwój systemów odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz wód opadowych i
roztopowych;



ograniczanie zagrożeń powodziowych;



rozwój kompleksowych systemów zagospodarowania odpadów komunalnych;



zachowanie walorów przyrody i poprawa spójności przyrodniczej;



rozwój monitoringu środowiska oraz zagrożeń powodziowych;

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego
Zadanie polityki przestrzennej uwzględniające system ochrony środowiska to: utrzymanie istniejących
form ochrony przyrody oraz dążenie do poprawy ciągłości przestrzennej systemu obszarów
chronionych i powiązań ekologicznych, zapewniających trwałość i różnorodność gatunkową zasobów
biosfery oraz stabilność procesów przyrodniczych.

Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie
Pomorskim do roku 2025
Wytyczne Programu wskazują następujące kierunki działania samego województwa, ale także jednostek
samorządu terytorialnego:


Monitorowanie przedsiębiorstw energetycznych,



Organizacja i wspieranie działań szkoleniowo - informacyjnych oraz działań związanych z
planowaniem energetycznym w JST,



Powołanie instytucji odpowiedzialnej za promowanie i wdrażanie inwestycji energetycznych
oraz realizację zadań określonych w ustawie o efektywności energetycznej,



Wspieranie rozwoju produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze skojarzenia,
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Wspieranie działań zmierzających do rozwoju sieci elektroenergetycznej przesyłowej (nowe
sieci 400 kV i przebudowa istniejących sieci 220 kV na 400 kV, optymalnie w układzie
dwutorowym),



Wspieranie rozwoju sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej,



Realizacja nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które muszą charakteryzować się
wysoką sprawnością wytwarzania energii, niskimi stratami przesyłu i dystrybucji oraz jak
najniższym zapotrzebowaniem na energię po stronie odbiorcy.

2.3. SPÓJNOŚĆ NA SZCZEBLU LOKALNYM
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Władysławowo na lata 2015 - 2020
Do 2020 roku gmina Władysławowo zamierza podejmować działania, które przyczynią się do
zahamowania postępującego zużycia energii końcowej (finalnej) poprzez redukcję zużycia energii
końcowej (finalnej) o 3 988 MWh, zaś emisji CO2 o (3,5%). Redukcji ulegną także pozostałe
zanieczyszczenia oraz wzrośnie udział OZE w zużyciu energii do 7,1%. Powyższe zobowiązania odnoszą
się do roku bazowego 1995.
Redukcja zanieczyszczeń oraz zahamowanie zużycia energii końcowej (finalnej) będzie możliwe
poprzez realizację zadań, które prowadzą do osiągnięcia korzyści środowiskowych, społecznych i
ekonomicznych.
Działania przewidziane do realizacji obejmują:
1) Kompleksową modernizację energetyczną budynków mieszkalnych gminy.
2) Termomodernizację budynków użyteczności publicznej należących do gminy.
3) Termomodernizację budynków użyteczności publicznej nienależących do gminy.
4) Wzrost efektywności energetycznej zasobów mieszkaniowych Władysławowa (w tym instalacja OZE).
5) Modernizację obiektów przemysłowych.
6) Budowę ośrodka żeglarskiego - Węzeł Morski we Władysławowie.
7) Rozwój sieci gazowej.
8) Budowę i modernizację oświetlenia drogowego.
9) Instalowanie OZE w budynkach użyteczności publicznej.
10) Likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne.
11) Wymianę urządzeń biurowych i AGD w instytucjach publicznych na bardziej efektywne
energetycznie.
12) Stosowanie w ramach procedur zamówień publicznych kryteriów efektywności energetycznej,
ograniczania emisji oraz stosowanie OZE.
13) Wprowadzanie zapisów dotyczących efektywności energetycznej w dokumentach strategicznych.
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14) Edukację ekologiczną.
15) Budowę węzła integracyjnego CENTRUM we Władysławowie.
16) Budowę węzła integracyjnego POŁUDNIE we Władysławowie.
17) Rozwój Komunikacji Rowerowej.
Strategia Rozwoju Gminy Władysławowo do 2020 roku
Cel strategiczny nr 1: Zrównoważony rozwój przestrzenny z uwzględnieniem działań infrastrukturalnych
i poszanowania środowiska naturalnego
Cele operacyjne:


Poprawa stanu środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.



Uporządkowanie kwestii związanych z gospodarką komunalną.



Ochrona środowiska i cennych zasobów przyrodniczych.



Wspieranie wytwarzania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Wyżej wymienione cele operacyjne są spójne z założeniami Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Władysławowo.
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy
Władysławowo na lata 2015-2030
W zakresie zaopatrzenia w ciepło budownictwa mieszkaniowego i obiektów użyteczności publicznej w
gminie Władysławowo przyjmuje się realizację następujących zadań:


poprawa jakości powietrza, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł niskiej
emisji poprzez eliminowanie tych źródeł oraz realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych,



popularyzowanie wśród indywidualnych mieszkańców działań mających na celu ograniczenie
zużycia energii w budynkach mieszkalnych,



działalność szkoleniowa, edukacyjna dla mieszkańców i pracowników gminy w kierunku
poprawy efektywności energetycznej i ograniczenia emisji,



promocja ekologicznych nośników energii ( wspólnie z przedsiębiorstwami energetycznymi,
dystrybutorami ekologicznych paliw oraz producentami niskoemisyjnych kotłów ), a także
technologii termomodernizacji budynków ( wspólnie z producentami automatyki ciepłowniczej
oraz materiałów termoizolacyjnych ),



wspólne występowanie ( lub firmowanie programów przez gminę ) o środki preferencyjne z
właścicielami lub administratorami budynków w zakresie termomodernizacji tych budynków.

Wyżej wymienione działania przyczynią się do poprawy jakości powietrza na terenie gminy
Władysławowo i tym samym są spójne z założeniami Programu Ochrony Środowiska.
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Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Na terenie gminy Władysławowo obowiązuje kilka miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. W MPZP zawarto informację na temat możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii
(szczególnie instalacji fotowoltaicznych) oraz wymiany nieekologicznych kotłów na terenie gminy.

3.

ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA NA
TERENACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM
ODDZIAŁYWANIEM

3.1. POŁOŻENIE
Gmina Władysławowo jest gminą o charakterze wypoczynkowo-turystycznym, położoną nad
Morzem Bałtyckim, w północnej części województwa pomorskiego i powiatu puckiego.
Od strony południowej sąsiaduje z gminą Puck, od zachodu z gminą Krokowa, a od strony wschodniej,
na Półwyspie Helskim, z gminą miejską Jastarnia. Od strony północnej obszar gminy przylega do Morza
Bałtyckiego, a od strony wschodniej – poniżej Półwyspu Helskiego – do Zatoki Puckiej.
Od 1 stycznia 2015 r. zmienił się rodzaj gminy Władysławowo z gminy miejskiej na gminę miejsko wiejską. Miejscowości Władysławowo został nadany status miasta, a obszary miejscowości Chałupy,
Chłapowo, Jastrzębia Góra, Karwia, Ostrowo, Rozewie i Tupadły zyskały status wsi.
Powierzchnia gminy wynosi ok. 39 km2, co stanowi ok. 0,2% powierzchni województwa
pomorskiego oraz ok. 6,7% powierzchni powiatu puckiego.

Rysunek 1. Granice administracyjne gminy Władysławowo.
Źródło:www.google.pl/maps

Położenie gminy Władysławowo na tle województwa pomorskiego przedstawiono na poniższym
rysunku.
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Rysunek 2. Położenie gminy Władysławowo na tle województwa pomorskiego.
Źródło:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Woj_pomorskie_podzial_adm.png?uselang=pl

3.2. KLIMAT
Pod względem geograficznym gmina Władysławowo usytuowana jest w mezoregionie
fizycznogeograficznym Pobrzeże Kaszubskie.
Warunki klimatyczne w strefie wybrzeża różnią się wyraźnie od klimatu panującego w głębi lądu.
Średnia roczna temperatura jest w strefie pobrzeża nieco wyższa (>7°C) niż w rejonie pojezierzy, ale
nieco niższa niż w Centrum Polski. Najzimniejszym miesiącem na wybrzeżu jest styczeń. Jego średnia
temperatura wynosi na zachodzie -0,3°C, a na wschodzie -2,8°C. Najcieplejszy natomiast miesiąc to
lipiec. Średnia temperatura lipca waha się mniej w granicach 16,6-17,7°C.
Bardzo istotny wpływ na warunki pogodowe i klimatyczne w strefie wybrzeży mają kierunek, rozkład
oraz siła

wiatrów. Dominują

tutaj

zdecydowanie wiatry z

kierunków zachodnich. Bardzo

charakterystycznym zjawiskiem klimatycznym w strefie wybrzeża są bryzy – lokalne wiatry powstające
na skutek różnic w tempie nagrzewania i ochładzania się lądu i morza. Innym ważnym czynnikiem
klimatycznym są opady, które w strefie wybrzeża są niezbyt wysokie (528-628 mm rocznie).
Maksymalna ilość opadów przypada na Pobrzeżu Słowińskim na sierpień i tylko w obszarze ujściowym
Wisły notowana jest w lipcu. Opady jesienne są znacznie obfitsze (170-190%) od wiosennych. W strefie
wybrzeża panuje klimat wilgotny oznaczający opady wyższe niż potencjalne parowanie.
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3.3. DEMOGRAFIA
Liczba mieszkańców gminy Władysławowo roku na rok wzrasta (za wyjątkiem roku 2016). Liczba
mieszkańców w ostatnich latach została przedstawiona na poniższym wykresie.

Wykres 1. Liczba ludności na terenie gminy Władysławowo w latach 2010 – 2016.
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.

Najwięcej ludności gminy Władysławowo zamieszkuje miasto Władysławowo. Tam też występuje
największa gęstość zaludnienia w gminie. Największymi sołectwami w gminie pod względem liczby
ludności są Chłapowo, Jastrzębia Góra i Karwia. Jednak największa gęstość zaludnienia wśród sołectw
gminy jest udziałem sołectwa Chałupy ( 589,8 osób/1 km2 ), a najmniejsza występuje na obszarze
sołectwa Ostrowo ( 59 osób/1 km2 ). Średnia gęstość zaludnienia dla obszaru całej gminy wynosi 380,9
osób/1 km2.
Struktura mieszkańców z podziałem na grupy ekonomiczne została przedstawiona poniżej.
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Wykres 2. Mieszkańcy z podziałem na grupy ekonomiczne na terenie gminy Władysławowo.
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.

Analiza powyższy wykres można zauważyć postępujący proces „starzenia” się społeczeństwa w gminie,
jednak na poziomie mniejszym niż średnia w województwie. Obserwuje się spadek udziału ludności
w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym przy jednoczesnym wzroście udziału ludności w wieku
poprodukcyjnym.

3.4. JAKOŚĆ POWIETRZA
Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2017
r. poz. 519), Państwowy Monitoring Środowiska stanowi systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu
środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku.
Podstawowym celem monitoringu jakości powietrza jest uzyskanie informacji o poziomach stężeń
substancji w otaczającym powietrzu oraz wyników ocen jakości powietrza.
Roczna ocena jakości powietrza pozwala uzyskać informacje na temat stężeń: dwutlenku azotu,
dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzenu, pyłu zawieszonego PM2,5, pyłu zawieszonego PM10,
benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu, ołowiu i ozonu. Uzyskane informacje umożliwiają sklasyfikowanie
strefy w oparciu o przyjęte kryteria, ustanowione ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu
na ochronę roślin, tj. poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu, poziomy docelowe,
poziomy celów długoterminowych dla ozonu, poziomy alarmowe oraz poziomy informowania dla
niektórych substancji w powietrzu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia
2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031). Wynikiem
oceny dla wszystkich substancji podlegających ocenie na terenie strefy jest zaliczenie strefy do jednej
z poniżej wymienionych klas:


klasa A – jeżeli stężenia zanieczyszczeń nie przekraczają odpowiednio poziomów
dopuszczalnych albo poziomów docelowych,



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



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

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


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



klasa D2 – jeżeli stężenia ozonu przekraczają poziom celu długoterminowego.

W celu oceny jakości powietrza na terenie województwa pomorskiego, wyznaczono 2 strefy:
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Aglomeracja trójmiejska,



Strefa pomorska, do której należy gmina Władysławowo.

Wyniki klasyfikacji jakości powietrza wynikające z Raportu o stanie środowiska w województwie
pomorskim w 2016 roku z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzkiego
oraz ochrony roślin, dla strefy pomorskiej przedstawiono w poniższych tabelach.
Tabela 2. Wynikowe klasy dla strefy pomorskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej za
2016 r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia.

Źródło: Raportu o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2016 roku.

Wynik oceny strefy pomorskiej za rok 2016, w której położona jest gmina Władysławowo wskazuje, że
dotrzymane są poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe substancji w powietrzu (klasa A)
ustanowione ze względu na ochronę zdrowia dla następujących zanieczyszczeń:


dwutlenku siarki,



dwutlenku azotu,



ołowiu,



benzenu,



tlenku węgla,



arsenu,



kadmu,



niklu.

Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim, dla strefy pomorskiej wskazała, iż
przekroczone zostały dopuszczalne poziomy dla:


pyłu PM10,



benzo(a)pirenu.
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Stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy pomorskiej, ze względu na ochronę roślin, nie zostały
przekroczone.

Program ochrony powietrza
Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 353/XXXIII/17 Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 27 marca
2017 r. przyjął Aktualizację Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został
przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.
W ramach opracowania Programu Ochrony Powietrza dla strefy pomorskiej w roku 2015 dokonano
oceny jakości powietrza na terenie gminy Władysławowo na podstawie stężeń PM10 oraz
benzo(a)pirenu. Lokalizację wszystkich punktów pomiarowych przedstawiono na poniższym rysunku.

Rysunek 3. Lokalizacja stanowisk pomiarowych pyłu zawieszonego PM10 na terenie strefy pomorskiej w 2015 r.
Źródło: Aktualizacja Programu ochrony powietrza wynika z utrzymującej się klasyfikacji strefy pomorskiej w zakresie
dwóch zanieczyszczeń powietrza: pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartego w nim benzo(a)pirenu.
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Rysunek 4. Lokalizacja stanowisk pomiarowych benzo(a)pirenu na terenie strefy pomorskiej w 2015 r.
Źródło: Aktualizacja Programu ochrony powietrza wynika z utrzymującej się klasyfikacji strefy pomorskiej w zakresie
dwóch zanieczyszczeń powietrza: pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartego w nim benzo(a)pirenu.
Tabela 3. Stężenia pyłu zawieszonego PM10 w strefie pomorskiej w 2015 r.
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Źródło: Aktualizacja Programu ochrony powietrza wynika z utrzymującej się klasyfikacji strefy pomorskiej w zakresie
dwóch zanieczyszczeń powietrza: pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartego w nim benzo(a)pirenu.

Na terenie gminy Władysławowo nie odnotowano przekroczeń stężeń pyłów PM10. Jednakże
odnotowano niekorzystne zmiany w odniesieniu do wcześniejszego programu ochrony powietrza:
wzrosło zarówno stężenie średnioroczne jak i liczba dni z przekroczeniami poziomu dobowego.
Intensywność tych zmian jest jednak stosunkowo niewielka i nie doprowadziła do przekroczenia norm.
Największą liczbę dni z przekroczeniami odnotowano w lutym. Przyczyną takiej sytuacji jak i wzrostu
średniorocznego stężenia mogły być lokalne uwarunkowania meteorologiczne (mróz i mgła).
Źródło: Aktualizacja Programu ochrony powietrza wynika z utrzymującej się klasyfikacji strefy pomorskiej w zakresie
dwóch zanieczyszczeń powietrza: pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartego w nim benzo(a)pirenu.
Tabela 4. Stężenia benzo(a)pirenu w strefie pomorskiej w 2015 r.

Źródło: Aktualizacja Programu ochrony powietrza wynika z utrzymującej się klasyfikacji strefy pomorskiej w zakresie
dwóch zanieczyszczeń powietrza: pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartego w nim benzo(a)pirenu.

Analizując dane z powyższej tabeli, na terenie gminy Władysławowo występują przekroczenia stężeń
średniorocznych benzo(a)pirenu.
Na terenie gminy odnotowano stosunkowo najmniejszą poprawę w odniesieniu do wcześniejszego
programu ochrony powietrza – obniżenie poziomu o ok. 23% (o 0,6) ng/m 3.
Przyczyną takiego stanu jest używanie do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych niskosprawnych
kotłów opalanych paliwem stałym (często niskokalorycznym węglem lub drewnem), zły stan techniczny
przewodów kominowych oraz niewłaściwe prowadzenie procesu spalania. Efektem tego jest niska
temperatura spalania, która prowadzi do zwiększonej emisji benzo(a)pirenu. Rośnie ona również w
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wyniku wzrostu popularności kominków, w których spalane jest drewno, często niedostatecznie
wysuszone.
Tabela 5. Charakterystyka obszaru przekroczeń stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu w strefie pomorskiej.

Źródło: Aktualizacja Programu ochrony powietrza wynika z utrzymującej się klasyfikacji strefy pomorskiej w zakresie
dwóch zanieczyszczeń powietrza: pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartego w nim benzo(a)pirenu.

W nawiązaniu do powyższej tabeli największy wpływ na przekroczenia stężeń beznzo(a)pirenu mają
źródła powierzchniowe.

3.5. KLIMAT AKUSTYCZNY
Kryteria dopuszczalności hałasu drogowego określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r.
poz.112 z późn. zm.).
Zgodnie z definicją określoną w ustawie Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519,
ze zm.), hałas to dźwięki o częstotliwości od 16 do 16 000 Hz. Hałas jest jednym z poważniejszych
zagrożeń wpływających na stan zdrowia człowieka i jego otoczenia. Nadmierny hałas może wywoływać
niekorzystne zmiany w organizmie człowieka, m.in. zaburzenia snu i wypoczynku, wpływa niekorzystnie
na układ nerwowy, utrudnia pracę i naukę, zwiększa podatność na choroby psychiczne.
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W związku ze stwierdzoną uciążliwością akustyczną hałasów komunikacyjnych Państwowy Zakład
Higieny opracował skalę subiektywnej uciążliwości zewnętrznych tego rodzaju hałasów. Zgodnie
z dokonaną klasyfikacją uciążliwość hałasów komunikacyjnych zależy od wartości poziomu
równoważnego LAeq i wynosi odpowiednio:


mała uciążliwość LAeq< 52 dB,



średnia uciążliwość 52 dB<LAeq< 62 dB,



duża uciążliwość 63 dB<LAeq< 70 dB,



bardzo duża uciążliwość LAeq> 70 dB.

Źródła hałasu możemy podzielić w następujący sposób:


komunikacyjne,



przemysłowe i rolnicze,



pozostałe.

Tabela 6. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z
wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie
elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i
kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby.

Strona | 39

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Władysławowo na
lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
Źródło: WIOŚ, Gdańsk.

Hałas komunikacyjny
Hałas komunikacyjny ma dominujący wpływ na klimat akustyczny środowiska. Czynniki
wpływające na poziom hałasu komunikacyjnego to: natężenie i płynność ruchu, udział pojazdów
ciężarowych w strumieniu pojazdów, prędkość strumienia pojazdów, położenie dróg oraz rodzaj
nawierzchni, ukształtowanie terenu, przez który przebiega trasa komunikacyjna, charakter obudowy
trasy i rodzaj sąsiadującej z trasą zabudowy. Hałas ten koncentruje się wzdłuż szlaków
komunikacyjnych, ma więc charakter liniowy.
Dla hałasu drogowego, dopuszczalne wartości poziomów hałasu wynoszą w porze dziennej –
w zależności od funkcji terenu – od 50 do 65 dB, w porze nocnej 45 do 56 dB.
W ostatnich latach na terenie gminy Władysławowo nie były przeprowadzane pomiary hałasu
komunikacyjnego.
Emisja hałasu drogowego na terenie gminy spowodowana jest przez nasilenie ruchu pojazdów
samochodowych na drogach wojewódzkich nr 215 i 2016. Szczególna uciążliwość związana jest
w sezonie letnim z uwagi na turystyczny charakter miejscowości.
W 2015 r. przeprowadzono pomiary dróg krajowych i wojewódzkich Generalnego Pomiaru
Ruchu Drogowego. Generalny pomiar ruchu posłużyć może pośrednio do oceny narażenia na hałas ze
źródeł komunikacyjnych na danym obszarze. Pomiary przeprowadzane są co 5 lat. W poniższej tabeli
przedstawiono informacje na temat zbadanego ruchu kołowego.
Tabela 7. Średni dobowy ruch pojazdów na terenie drodze tranzytowej przebiegającej przez teren gminy
Władysławowo.
Średni dobowy ruch pojazdów [poj./doba]

Nr drogi

DW215

DW216

2

Nazwa punktu
pomiarowego

SDRR 2poj.
silnik.
ogółem

Motocykle

Sam.
Osob.
/mikrobus
y

Lekkie
sam.
ciężarowe

Sam.
Ciężarowe
z
przyczepą

Sam.
Ciężarowe
bez
przyczepy

Autobusy

92

6083

231

7

66

105

6591

143

13642

316

57

72

100

14344

WŁADYSŁAW
OWO /SK. Z
DW216/WŁADYSŁAW
OWO
/GR.M./
WŁADYSŁAW
OWO
/GR.M./WŁADYSŁAW
OWO /SK. Z

Średni dobowy ruch roczny ogółem
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DW215/

Źródło: www.gddkia.gov.pl

Największy udział w strumieniu pojazdów na analizowanej powyższych drogach mają samochody
osobowe. Zdecydowanie częściej uczęszczaną drogą i tym samym bardziej narażoną na uciążliwość
akustyczną jest droga wojewódzka nr 216.

Hałas przemysłowy
Na źródła hałasu przemysłowego składają się dźwięki powstające wewnątrz i na zewnątrz
budynków produkcyjnych. Źródła hałasu pochodzą przede wszystkim od maszyn i urządzeń
produkcyjnych emitujących hałas przez ściany, stropy, okna i drzwi. Natomiast źródłem hałasu na
zewnątrz budynków są zainstalowane tam maszyny i urządzenia. Ponadto do potencjalnych źródeł
hałasu będą należeć także prowadzone prace dorywcze jak cięcia, kucia oraz odbywający się transport
kołowy na drogach wewnętrznych zakładu.
Na terenie gminy Władysławowo występują niewielkie przedsiębiorstwa o charakterze
przemysłowym, rolniczym, podmioty gospodarcze oferujące usługi turystyczne, jednostki handlu
detalicznego oraz osoby fizyczne. Działalność tych podmiotów gospodarczych kształtuje klimat
akustyczny terenów bezpośrednio z nimi sąsiadujących.
Z uwagi na lokalny charakter źródeł hałasu przemysłowego oraz na brak dużych zakładów
przemysłowych na terenie gminy, źródła te maja charakter drugorzędny.

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

elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia,

•

stacje elektroenergetyczne,

•

stacje radiowe i telewizyjne,

•

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

stacje radiolokacji i radionawigacji.

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych może mieć negatywy wpływ na życie człowieka
i przebieg różnych procesów życiowych. Wystąpić mogą m.in. zaburzenia funkcji ośrodkowego układu
nerwowego,

układu

rozrodczego,

hormonalnego

i

krwionośnego

oraz

narządów

słuchu

i wzroku. Obecność pól elektromagnetycznych może mieć również niekorzystny wpływ na rośliny
i zwierzęta: u roślin – opóźniony wzrost i zmiany w budowie zewnętrznej, u zwierząt – zaburzenia
neurologiczne, zakłócenia wzrostu, żywotności i płodności.
Ograniczenia

lub

sposoby

korzystania

z

obszarów

położonych

bezpośrednio

pod

liniami

elektromagnetycznymi oraz w ich sąsiedztwie powinny być zapisane w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.
Ochrona

przed

polami

elektromagnetycznymi

polega

na

utrzymaniu

poziomów

pól

elektromagnetycznych poniżej poziomów dopuszczalnych lub na tych poziomach oraz poprzez
zmniejszenie poziomów tych pól do wartości dopuszczalnych jeśli zostały przekroczone.
Szczegółowe zasady ochrony przed polami elektromagnetycznymi występującymi w otoczeniu linii
elektroenergetycznych zostały zapisane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października
2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r., nr 192, poz. 1883).
Na terenie gminy Władysławowo źródłem niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego są
linie przesyłowe energii elektrycznej średniego napięcia oraz stacje bazowe telefonii komórkowej.
Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie gminy

Władysławowo została

przedstawiona na poniższym rysunku.
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Rysunek 5. Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie gminy Władysławowo.
Źródło: www.btsearch.pl

Na terenie gminy Władysławowo zlokalizowanych jest 12 bazowych stacji telefonii komórkowych:


Stacja bazowa sieci Plus zlokalizowana na ul. Władysławowska 28 - maszt na budynku OSP
Chłapowo.



Stacja bazowa sieci T-Mobile na ul. Gościnna 10 - dach opuszczonego budynku,
Władysławowo.



Stacja bazowa sieci T-Mobile, Orange na ul. Morenowej 41 – dach budynku Promyk,
Władysławowo.



Stacja bazowa sieci T-Mobile, Orange na ul. Żeromskiego 52 – komin kotłowni, Władysławowo.



Stacja bazowa sieci T-Mobile, Orange, Plus na ul. Żeromskiego 32 – kościół pw. Wniebowzięcia
NMP, Władysławowo.



Stacja bazowa sieci T-Mobile, Orange na ul. Hryniewieckiego 7B - hotel Maloves SPA & Resort,
Władysławowo.



Stacja bazowa sieci Plus na ul. Torowej – kolejowa wieża ciśnień, Władysławowo.



Stacja bazowa sieci T-Mobile, Orange, Plus na ul. Hallera 19 - Dom Rybaka, Władysławowo.



Stacja bazowa sieci T-Mobile, Orange na ul. Portowej 22 - maszt, Władysławowo.



Stacja bazowa sieci T-Mobile, Orange na ul. Starowiejskiej 41 - komin, Władysławowo.



Stacja bazowa sieci T-Mobile, Orange, rurowy maszt T-Mobile, Chałupy.



Stacja bazowa sieci T-Mobile, Orange, maszt T-Mobile, Chałupy 1.
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Ostatni raz na terenie gminy Władysławowo przeprowadzano pomiary promieniowania
elektromagnetycznego w roku 2014. Lokalizacja punktów pomiarowych na terenie województwa
pomorskiego w roku 2014 przedstawiono na poniższym rysunku.

Rysunek 6. Lokalizacja punktów pomiarowych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku na terenie
województwa pomorskiego w 2014 roku.
Źródło: WIOŚ Gdańsk

Wyniki przeprowadzonych pomiarów przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 8. Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych na terenie gminy Władysławowo w roku 2014.
Lokalizacja punktu pomiarowego

Władysławowo, ul. Błękitnej Armii

Współrzędne geograficzne

18 23 51,4

54 47 44,6

Wynik pomiaru
(V/m)
0,43

Źródło: WIOŚ Gdańsk

Pomiary wykonane na terenie gminy w 2014 roku nie wykazały przekroczeń poziomów
dopuszczalnych pól elektromagnetycznych na terenie gminy Władysławowo. Wynik pomiarów pól
elektromagnetycznych wyniósł 0,43 V/m, przy wartości dopuszczalnej 7 V/m.
W związku z powyższym na terenie gminy Władysławowo jak i na terenie całego województwa
brak jest realnego zagrożenia nadmiernym poziomem pól elektromagnetycznych.
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3.7. WODY
3.7.1. WODY POWIERZCHNIOWE
Przeważająca część Władysławowa położona jest w pasie wybrzeża Morza Bałtyckiego.
Władysławowo położone jest w systemie zlewni: Czarnej Wdy, Karwianki, zlewni mniejszych cieków
stałych (Łebski Żleb) i okresowych (Rudnik, Lisi Jar, Storniowy Żleb) oraz innych bez nazwy.
W poniższej tabeli przedstawiono wykaz jednolitych części wód powierzchniowych na terenie
gminy Władysławowo:


Kanał Karwianka od dopł. z polderu Karwia do ujścia RW200022477329,



Czarna Woda od Strugi do ujścia RW200022477349,



Kanał Karwianka do dopł. z polderu Karwia z dopł. z polderu Karwia RW200023477324,



Czarna Woda do Strugi (włącznie) RW200023477342.
Regulacje odnośnie oceny stanu wód powierzchniowych zawarte są w rozporządzeniu Ministra

Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1187) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji
stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód
powierzchniowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 258, poz. 1549).
Wyniki pomiarów JCWP na terenie gminy Władysławowo przedstawiono w poniższych tabelach.
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Tabela 9. Ocena jednolitych części wód powierzchniowych na terenie gminy Władysławowo w roku 2016.

Źródło: WIOŚ, Gdańsk.
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Tabela 10. Ocena jednolitych części wód powierzchniowych na terenie gminy Władysławowo w roku 2015.

Źródło: WIOŚ, Gdańsk.
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Stan jednolitych części wód przepływających przez teren gminy Władysławowo oceniono jako zły.
Wyznaczone cele środowiskowe dla JCWP znajdujących się na terenie gminy przedstawiono
w poniższej tabeli.
Tabela 11. Wyznaczone cele środowiskowe dla JCWP na terenie gminy Władysławowo.
Nazwa i kod JCWP

Cel środowiskowy

Ryzyko nieosiągnięcia
celów środowiskowych

Kanał Karwianka od dopł. z polderu Karwia do
ujścia
RW200022477329

Dobry stan ekologiczny,
dobry stan chemiczny

Zagrożona

Czarna Woda od Strugi do ujścia
RW200022477349

Dobry stan ekologiczny,
dobry stan chemiczny

Zagrożona

Kanał Karwianka do dopł. z polderu Karwia z
dopł. z polderu Karwia
RW200023477324

Dobry stan ekologiczny,
dobry stan chemiczny

Zagrożona

Czarna Woda do Strugi (włącznie)
RW200023477342

Dobry stan ekologiczny,
dobry stan chemiczny

Zagrożona

Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

3.7.2. WODY PODZIEMNE
Gmina Władysławowo występuje w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 13 i 14 (na
podstawie nowego podziału obszaru Polski na 172 części wód podziemnych).
Tabela 12. Charakterystyka JCWPd nr 13.

Powierzchnia

2856,0

Dorzecze

Wisły

Gminy z terenu powiatu puckiego
Liczba pięter wodonośnych
Źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna.

Krokowa, Władysławowo, Puck, Puck (gm.
miejska), Kosakowo
3
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Rysunek 7. Lokalizacja JCWPd nr 13.
Źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna.

Obszar JCWPd 13 obejmuje zlewnie Piaśnicy, Redy i Zagórskiej Strugi, Raduni z Motławą oraz
bezpośrednie zlewnie Morza Bałtyckiego. Główne poziomy wodonośne wyodrębnione zostały
w utworach czwartorzędu. Najzasobniejszą strukturą jest pradolina Redy-Łeby. Na obszarze JCWPd 13
formowane są najważniejsze strumienie filtracyjne gdańskiego systemu wodonośnego zasilające
w znacznej części Żuławy Gdańskie (GZWP 111 i 112) i pradolinę Redy-Łeby (GZWP 110). W omawianym
obszarze system wodonośny wyróżnia się wielopoziomowością i znaczną dynamiką przepływu wód
podziemnych. Jego rozprzestrzenienie w profilu pionowym również jest maksymalne i przekracza 500
m (od ponad 200 m n.p.m. na Pojezierzu Kaszubskim do -300 m n.p.m. w spągu gdańskiej subniecki
kredowej.
Tabela 13. Charakterystyka JCWPd nr 14.

Powierzchnia

31,3

Dorzecze

Wisły

Gminy z terenu powiatu puckiego

Władysławowo, Jastarnia, Hel

Liczba pięter wodonośnych

2

Źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna.
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Rysunek 8. Lokalizacja JCWPd nr 14.
Źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna.

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


Klasa I – wody bardzo dobrej jakości, w których:

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


Klasa II – wody dobrej jakości, w których:

a) wartości niektórych elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów
zachodzących w wodach podziemnych,
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b) wartości elementów fizykochemicznych nie wskazują na wpływ działalności człowieka albo jest to
wpływ bardzo słaby.


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



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



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

Wyniki pomiarów dla punktu pomiarowego na terenie gminy Władysławowo przedstawiono w
poniższej tabeli.
Tabela 14. Wyniki pomiarów jakości wód podziemnych na terenie gminy Władysławowo.

Źródło: WIOŚ, Gdańsk.

W poniższej tabeli przedstawiono cele środowiskowe dla gminy Władysławowo dla JCWPd na terenie
gminy.
Tabela 15. Cele środowiskowe dla JCWPd na terenie gminy Władysławowo.
Nr JCWPd

Cel środowiskowy

Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych

13

dobry stan chemiczny, dobry stan ilościowy

Niezagrożona

14

dobry stan chemiczny, dobry stan ilościowy

Zagrożona

Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

3.7.3. WODY PRZYBRZEŻNE
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku realizując założenia programowe
Państwowego Monitoringu Środowiska, przeprowadził w roku 2016 badania wód przejściowych
w obrębie czterech jednolitych części wód (JCW): Zalew Pucki, Zatoka Pucka Zewnętrzna, Zatoka
Gdańska Wewnętrzna, Ujście Wisły oraz siedmiu przybrzeżnych jednolitych części wód: Rowy Jarosławiec Zachód, Rowy- Jarosławiec Wschód, Jastrzębia Góra-Rowy, Władysławowo-Jastrzębia Góra,
Port Władysławowo, Półwysep Hel, Mierzeja Wiślana. Były to wody reprezentujące zróżnicowane
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warunki morfometryczne oraz zróżnicowane typy abiotyczne. Badania przeprowadzone w 2016 roku dla
wód przejściowych i przybrzeżnych, wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód
powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. 2016 poz. 1178). Biorąc pod uwagę wyniki badań
przeprowadzonych w 2016 r. a także ocenę dziedziczoną z poprzednich lat, wykonano ocenę stanu
chemicznego i ekologicznego dla jedenastu JCW.
Lokalizację punktów pomiarowych przedstawiono na poniższym rysunku.

Rysunek 9. Lokalizacja punktów pomiarowych wód przejściowych i przybrzeżnych.
Źródło: WIOŚ, Gdańsk.

Wyniki przeprowadzonych pomiarów przedstawiono w poniższej tabeli.
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Tabela 16. Stan ogólny JCWP przejściowych i przybrzeżnych na terenie gminy Władysławowo przebadanych w 2016 roku.

Źródło: WIOŚ, Gdańsk.

Na podstawie powyższej tabeli można jednoznacznie stwierdzić iż stan wód przybrzeżnych w granicach gminy Władysławowo jest zły (podobnie jak stan innych wód
przybrzeżnych na terenie województwa).
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3.8. GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA
Zaopatrzenie w wodę
W gminie Władysławowo z wodociągów miejskich korzysta ok. 99,1 % mieszkańców. Władysławowo
zaopatrywane jest w wodę ze studni głębinowych znajdujących się w ujęciu Cetniewo, a także z ujęcia wody
w Jastrzębiej Górze. Na terenie gminy znajduje się także rezerwowe ujęcie wody w Chłapowie.
Charakterystyka sieci wodociągowej została przedstawiona w poniższej tabeli.
Tabela 17. Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie gminy Władysławowo (stan na 31.12.2016 r.)

Lp.

Wskaźnik

Jednostka

Wartość

1

Długość czynnej sieci rozdzielczej

km

135,7

szt.

3601

2

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych
i zbiorowego zamieszkania

3

Woda dostarczona gospodarstwom domowym

dam3

918,4

4

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej

osoba

15 318

5

% ludności korzystający z instalacji

%

99,1

6

Zużycie wody na jednego mieszkańca

m3

59,4

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL.

Sieć kanalizacyjna
Odprowadzeniem ścieków z terenu gminy Władysławowo oraz zaopatrzeniem w wodę zajmuje się
Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. Zastosowane przez
przedsiębiorstwo rozwiązania pozwalają na zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy.
Przedmiotem działalności Spółki jest ujmowanie i uzdatnianie wody surowej, dystrybucja wody za pomocą
sieci wodociągowej, odbiór i odprowadzanie ścieków systemem kanalizacji oraz ich doprowadzenie do
oczyszczalni, laboratoryjna kontrola i nadzór nad jakością wody pobieranej i uzdatnionej oraz ściekami,
nadzór i kontrola ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej, prowadzenie
modernizacji i działalności inwestycyjnej, eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń infrastruktury
wodociągowej i kanalizacyjnej, świadczenie usług wodociągowych i kanalizacyjnych dla klientów.
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Rysunek 10. Obszar działania Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "EKOWIK" Sp. z o.o.
Źródło: http://www.ekowik.com.pl/

Na terenie gminy Władysławowo z kanalizacji korzysta 97,2 % mieszkańców. Charakterystykę sieci
kanalizacyjnej na terenie gminy przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 18. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Władysławowo (stan na 31.12.2016 r.).

Lp.

1

2

Wskaźnik

Jednostka

Wartość

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej

km

141,0

szt.

3 333

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych
i zbiorowego zamieszkania, pozostali odbiorcy

3

Ścieki odprowadzone

dam3

1 530,0

4

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

osoba

15 012

5

% ludności korzystający z instalacji

%

97,2

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, BDL.
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Ścieki nieobjęte systemem kanalizacyjnym i gromadzone w zbiornikach przydomowych wywożone są
taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków. W 2016 r. istniało na terenie gminy 79 bezodpływowych
zbiorników oraz 1 przydomowa oczyszczalnia ścieków.
Oczyszczanie ścieków
Na terenie gminy Władysławowo zlokalizowana jest jedna oczyszczalnia ścieków z podwyższonym
usuwaniem biogenów. Charakterystyka oczyszczalni została przedstawiona w poniższej tabeli. Gmina
Władysławowo jest gminą wiodącą w aglomeracji Władysławowo, do której należą Gmina Władysławowo
i Gmina Puck. Projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni wynosi 62 000 [RLM].
Tabela 19. Charakterystyka oczyszczalni ścieków odprowadzających ścieki z terenu gminy Władysławowo (stan na rok
2016).

Lp.

Wskaźnik

Jednostka

Wartość

1

Przepustowość oczyszczalni biologicznej

m3/doba

7 305

2

Ścieki oczyszczone w ciągu roku

dam3/rok

1 530

%

100

3

Ścieki oczyszczone biologicznie z podwyższonym usuwaniem
biogenów w % ścieków ogółem

Źródło: BDL.

Dane na temat redukcji zanieczyszczeń w wyniku oczyszczania ścieków w 2016 roku na terenie
gminy Władysławowo przedstawione zostały w poniższej tabeli .
Tabela 20. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu (stan na rok 2016).

Jednostka

Stopień

Lp.

Wskaźnik

1

BzT5

1 358

2

ChzT

22 798

3

zawiesina ogólna

4

azot ogólny

4 208

5

fosfor ogólny

115

kg/rok

redukcji

2 696

Źródło: BDL.

3.9. ZASOBY GEOLOGICZNE
Gmina Władysławowo położona na obszarach dwóch mezoregionów, obejmujących środkową część
pasma pobrzeży południowego Bałtyku, leżących w granicach naszego kraju:
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Pobrzeża Kaszubskiego będącego częścią Pobrzeża Gdańskiego



Wybrzeża Słowińskiego będącego częścią Pobrzeża Koszalińskiego.

Rysunek 11. Położenie geograficzne gminy Władysławowo.
Źródło: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Władysławowo
na lata 2015-2030.

Pobrzeże Kaszubskie jest częścią Pobrzeża Gdańskiego. Od wschodu graniczy z Morzem Bałtyckim oraz na
niewielkim fragmencie z Mierzeją Wiślaną ( na południu ) i z Mierzeją Helską ( na północy ). Północną
granicę stanowi wybrzeże Morza Bałtyckiego. Zachodnią granice tworzą (od północy) Wybrzeże Słowińskie,
Wysoczyzna Żarnowiecka, Pradolina Łeby i Redy oraz Pojezierze Kaszubskie. Granicę od południa zamykają
w Gdańsku Żuławy Wiślane. Obszar Pobrzeża Kaszubskiego znajduje się na obszarze administracyjnym
Gdańska, Sopotu, Gdyni oraz powiatów wejherowskiego i puckiego. W mezoregionie Pobrzeża
Kaszubskiego, mimo występowania wielu typów krajobrazu nadmorskiego, dominują dwa: kępy oraz
pradoliny, tworząc urzeźbienie terenu bardziej zróżnicowane od sąsiednich mezoregionów Pobrzeży
Południowobałtyckich. Występują tu, poprzedzielane pradolinami, kępy: Ostrowska, Swarzewska, Pucka,
Oksywska i Redłowska. Przez mezoregion przepływa wiele krótkich rzek, z których niektóre wpływają do
morza lub Zatoki Puckiej. Rzeki te jednak, w przeciwieństwie do rzek znajdujących się na Żuławach, nie
tworzą delt. Rzeźba południowej części mezoregionu, z powodu silnego zurbanizowania oraz
uprzemysłowienia ( związanego szczególnie z portami i stoczniami ), jest bardzo nieczytelna. Szczególnie
dotyczy to przylegającego do morza fragmentu Pradoliny Kaszubskiej przekształconego w baseny portowe
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Portu Gdynia. Występujące tu rzeki są silnie zmienione przez człowieka ze względu na ochronę
przeciwpowodziową.
Wybrzeże Słowińskie jest najbardziej wysuniętą na północ nadmorską częścią Pobrzeża Koszalińskiego.
Rozciąga się od Sarbinowa na wschodzie po Karwię na zachodzie. Krajobraz Wybrzeża Słowińskiego tworzą
plaże, pasma wydm nadmorskich, zagłębienia śródwydmowe, jeziora przybrzeżne oraz torfowiska i
wrzosowiska. Wzbogacają go poza tym krótkie, lecz bardzo charakterystyczne odcinki stromego brzegu. W
środkowej części regionu znajduje się Słowiński Park Narodowy. Wybrzeże, dzięki działalności fal morskich i
przybrzeżnego prądu morskiego, ma charakter wyrównany.
Równolegle do Wybrzeża Słowińskiego i Pobrzeża Kaszubskiego ciągnie się pas równin i wysoczyzn
przymorskich, poprzecinanych głębokimi dolinami wielu krótkich, lecz bystro płynących rzek, tworzących
zlewnię tzw. Przymorza.

3.9.1. SUROWCE MINERALNE
Obszar gminy Władysławowo pokryty jest grubą warstwą osadów czwartorzędowych, co powoduje występowanie bogatych zasobów surowców mineralnych. Bazę surowcową gminy stanowi głównie
kruszywo naturalne.
Niemal na całym obszarze gminy występuje udokumentowane złoże soli kamiennej oraz złoża soli
siarczanowych potasowo-magnezowych. Jednak ze względu na znaczne koszty i problemy technologiczne
związane z wydobyciem nie przewiduje się ich eksploatacji.
Wykaz surowców mineralnych na terenie gminy przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 21. Złoża kopalin na terenie gminy Władysławowo.
Nazwa złoża

Kopalina

Powierzchnia
udokumentowanego złoża
[ha]

Stan zagospodarowania

Chłapowo

SOLE POTASOWE

355

złoże rozpoznane wstępnie

Swarzewo

SOLE POTASOWE

456

złoże rozpoznane wstępnie

Władysławowo

KRUSZYWA
NATURALNE

99999,99

złoże o zasobach
prognostycznych

Zatoka Pucka

SOLE KAMIENNE

10100

złoże rozpoznane
szczegółowo

Źródło: http://geoportal.pgi.gov.pl/igs

3.10.

GLEBY
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W poniższej tabeli przedstawiono strukturę użytkowania gruntów na terenie gminy Władysławowo
Największy udział w całkowitym bilansie gminy mają użytki rolne, które stanowią 48,7 % bilansu gminy
(jednakże w porównaniu do innych gmin na terenie kraju, udział gruntów rolnych nie jest wysoki).
Tabela 22. Struktura użytkowania gruntów na terenie gminy Władysławowo, stan na 2014 r.

Powierzchnia [ha]

% powierzchni
gminy

w tym grunty orne

1909
1245

48,7%
31,7%

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione

879

22,4%

Grunty pod wodami

24

0,6%

Grunty zabudowane i zurbanizowane

758

19,3%

Nieużytki

249

6,3%

Tereny różne

103

2,6%

Kierunek wykorzystania gruntu
Użytki rolne ogółem,

Źródło: GUS, stan na 31.12.2014 r.

Gleby na terenie gminy Władysławowo wykazują znaczną różnorodność.
Część gleb w obrębie mierzei wykształciło się przeważnie na jednorodnym materiale skalnym - na piaskach
wydmowych. W ich obrębie wyróżnić można następujące rodzaje gleb, z grupy gleb bielicowych: gleby
inicjalne eoliczne (regosole eoliczne) - rankery właściwe i gleby rdzawe bielicowe - bielice.
W obrębie lokalnych obniżeń terenu występują gleby hydrogeniczne, ukształtowane pod wpływem płytkich
wód gruntowych (gleby murszowate, czarne ziemie zdegradowane i torfy - przeważnie o płytkim profilu
glebowym.
Wśród gleb na terenie gminy przeważają gleby średniej III i IV klasy bonitacyjnej. Gleby w granicach gminy
Władysławowo są szczególnie narażone na erozję wietrzną.
Na terenie gminy Władysławowo można wyróżnić następujące kompleksy rolnicze:


Rozległe kompleksy łąkowe na glebach organicznych w pradolinie Czarnej Wdy i na Karwieńskich
Błotach, okresowo podtapiane, chronione na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i
leśnych, dotychczas w otulinie NPK, planem ochrony postulowane do włączenia w obręb Parku.
Proponowane są do pozostawienia jako tereny ekstensywnie użytkowane rolniczo. Posiadają
niewątpliwe walory krajobrazowe (krajobraz otwarty) a są silnie zagrożone wkraczaniem
substandardowej zabudowy rekreacyjnej, rzadziej, peryferyjnie zabudowy mieszkaniowej.



Rozległy kompleks ubytkowe rolnych, głownie gruntów ornych, chronionych (przeważnie klasa III),
na południe od drogi Poczernino-Chłapowo-Tupadły, częściowo w zasięgu strefy ochronnej wokół
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stacji radarowej, strefy uciążliwości wysypiska śmieci, (która zapewne będzie musiała ulec
rozszerzeniu

po

rozbudowie

istniejącego

wysypiska),

a

także

częściowo

w

zasięgu

udokumentowanego złoża polihalitow. Teren posiada walory widokowe harmonijnego otwartego
krajobrazu rolniczego, dzięki dużej deniwelacji i jednorodnemu, choć przeważnie łagodnemu
nachyleniu w kierunku pradoliny Płutnicy. Obszar ten, jako jeden z nielicznych w mieście nie jest
nawet w otulinie NPK i faktycznie nie posiada znaczących walorów z punktu widzenia ochrony
przyrody.


Obszar rolniczy na wschodnim skłonie Kępy Swarzewskiej, nachylony ku Zatoce Puckiej, między
Swarzewem i Władysławowem, o rożnej wartości glebach, na fragmentach stoku o większych
spadkach zagrożonych intensywną erozją, fragmenty w NPK i jego otulinie, we fragmentach
przewidziany w planie ochrony do poszerzenia Parku. Walory głownie krajobrazowe ze względu na
otwartą perspektywę Zatoki Puckiej i dalej Połwyspu Helskiego. Teren zagrożony intensywną
urbanizacją z racji słabszych przeszkód formalnych dla odrolnienia gruntów i zwykle korzystnych
warunków gruntowych i wodnych dla posadowienia budynków zarówno o przeznaczeniu
mieszkaniowym jak i rekreacyjnym, ponadto o walorach widokowych i świetnym położeniu
w stosunku do ciągów infrastruktury technicznej oraz komunikacyjnym przy drodze do Pucka.



Teren

rolniczy

w

okolicy

Chłapowa,

między

Cetniewem

i

Wąwozem

Chłapowskim,

o zróżnicowanych glebach i we fragmentach urozmaiconej rzeźbie terenu, we fragmentach o
znacznych walorach krajobrazowych. Jest to jeden z nielicznych przypadków swobodnego dostępu
do klifu od strony miasta i jedyny fragment terenu otwartego w jego sąsiedztwie. Funkcja rolnicza
w zaniku, intensywna presja urbanizacyjna i rekreacyjna.

3.11.

GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW
Podstawą prawną regulującą gospodarowanie odpadami na terenie województwa pomorskiego jest

„Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022”, jest to jeden z elementów służących do
osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz wypełnienie wymogu ustawowego
wyrażonego w nowej ustawie o odpadach. Obowiązująca ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j.
Dz. U. 2016 r. poz. 1987 ze zm.) zniosła obowiązek opracowywania gminnych i powiatowych planów
gospodarki odpadami.
Gmina Władysławowo należy do regionu północnego gospodarowania odpadami komunalnymi
w województwie pomorskim, co przedstawia poniższy rysunek.
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Rysunek 12. Podział województwa pomorskiego na regiony gospodarki odpadami komunalnymi.
Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022.

Strona | 61

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Władysławowo na lata
2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024

Rysunek 13. Region północny z graficznym rozmieszczeniem istniejących i planowanych instalacji RIPOK.
Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022.

Region

Północny

jest

obszarowo

największym

wyznaczonym

regionem

gospodarki

odpadami

komunalnymi, który swoim zasięgiem obejmuje łącznie 38 gmin, w tym Trójmiasto oraz gminy z powiatów
kartuskiego, lęborskiego, puckiego, wejherowskiego, bytowskiego, gdańskiego i słupskiego.
Wykaz funkcjonujących RIPOK na terenie regionu północnego, do którego należy gmina Władysławowo:


RIPOK Szadółki – Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk



RIPOK Eko Dolina – Eko Dolina Sp. z o.o., Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo



RIPOK Czarnówko - Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o.,
Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska



RIPOK Chlewnica - Elwoz Sp. z o.o., Chlewnica, 76-230 Potęgowo



RIPOK Swarzewo - Spółka Wodno-Ściekowa „Swarzewo”, ul. Władysławowska 84, Swarzewo, 84120 Władysławowo



RIPOK Łeba – Spółka Wodna „Łeba”, ul. Wspólna 1, 84-360 Łeba
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System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Władysławowo funkcjonuje prawidłowo
i z roku na rok jest dostosowywany do się potrzeb mieszkańców Gminy Władysławowo. System działa
w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
Na terenie Gminy Władysławowo funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
we Władysławowie (PSZOK), zlokalizowany przy ulicy Gdańskiej 78 we Władysławowie. Właściciele
nieruchomości z Gminy Władysławowo mogą bezpłatnie zawozić następujące frakcje odpadów
komunalnych: szkło, makulaturę, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne
ulegające biodegradacji, popiół i żużel pochodzący z instalacji grzewczych, zużyte baterie i akumulatory,
przeterminowane leki i chemikalia, odpady tekstylne, meble i inne odpady wielkogabarytowe, metale,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne, zużyte opony, odpady budowlane
i rozbiórkowe, styropian opakowaniowy, szkło płaskie.
Baterie i akumulatory mieszkańcy mogą również wrzucać do specjalnych pojemników znajdujących się
w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie oraz w placówkach oświatowych i handlowych.
Przeterminowane leki mieszkańcy mogą wrzucać do specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników
znajdujących się w aptekach na terenie Gminy Władysławowo.
Tabela 23. Osiągnięte poziomy recyklingu na terenie gminy Władysławowo.
Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw
sztucznych, szkła - wyrażone w %

Określone poziomy recyklingu na kolejne
lata według Rozporządzenia Ministra
Środowiska
Poziom osiągnięty przez Gminę
Władysławowo

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10

12

14

16

18

20

30

40

50

15,3

82,47

125,25

150,38

111,35

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

30

36

38

40

42

Poziom
osiągnięty
Władysławowo

100

90,8

97

100

97,11

przez

Gminę

45

50

60

70

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w
1995r. - wyrażony w %
Określone poziomy ograniczenia masy
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
przekazywanych
do
składowania,
według
Rozporządzenia

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Strona | 63

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Władysławowo na lata
2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
Ministra Środowiska
Poziom
osiągnięty
Władysławowo

przez

Gminę

151,1

65,1

61,84

48,16

0,98

Źródło: Urząd Miejski we Władysławowie.

W 2016 roku Gmina Władysławowo osiągnęła wszystkie poziomy recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania.
Na terenie gminy Władysławowo zostały zinwentaryzowane wyroby azbestowe. Na podstawie bazy
azbestowej zinwentaryzowano 1 240 295 kg wyrobów azbestowych, w tym 449 944 kg należących do osób
fizycznych oraz 790 351 kg do osób prawnych. Wyroby te pozostały do unieszkodliwienia.

3.12.

ZASOBY PRZYRODNICZE
3.12.1. OBSZARY CHRONIONE
Pojęcie ochrona przyrody oznacza ogół działań ukierunkowanych na zachowanie w niezmienionym

lub optymalnym stanie przyrody ożywionej i nieożywionej, a także krajobrazu. Głównym celem ochrony
przyrody jest utrzymanie stabilności ekosystemów i procesów ekologicznych oraz zachowanie
różnorodności biologicznej.
Na terenie gminy Władysławowo występują następujące formy ochrony przyrody:


Pomniki przyrody,



Obszary Natura 2000,



Rezerwaty Przyrody,



Obszar chronionego krajobrazu,



Park krajobrazowy.
Pomniki przyrody

Na terenie gminy Władysławowo znajduje się 7 pomników przyrody w postaci pojedynczych
drzew.
Obszary Natura 2000
Kaszubskie Klify (PLH220072) - obszar obejmuje 9-kilometrowy odcinek brzegu klifowego (pow. ponad 200
ha), rozciągający się od Władysławowa do Jastrzębiej Góry, zlokalizowany na północno-wschodniej i
północnej krawędzi wysoczyzny morenowej - Kępy Swarzewskiej. Do obszaru włączono przyległy do klifu
fragment wierzchowiny wraz z rozcięciami erozyjnymi (Wąwóz Chłapowski, Łebski żleb, Lisi Jar, Strondowy
Jar) oraz teren plaży.

Strona | 64

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Władysławowo na lata
2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
Rzeźba obszaru ma charakter polodowcowy i jest modyfikowana przez współczesne procesy
morfogenetyczne - abrazję i procesy zboczowe. Centralna część klifu na najwyżej wyniesioną krawędź - 68
m n.p.m., ku zachodowi i wschodowi krawędź klifu stopniowo obniża się, a zbocza stają się bardziej
piaszczyste. Większość klifów ma charakter aktywny, porasta je roślinność pionierska, murawowa
i zaroślowa. Część brzegu obejmuje porośnięte buczyną klify współcześnie nieaktywne m.in. ustabilizowany
betonową opaską fragment klifu w okolicy Przylądka Rozewie. Obszar wyróżnia się doskonałym stopniem
reprezentatywności klifów na Wybrzeżu Bałtyku. Na klifach występuje unikatowa, zależna od abrazji
i czynników siedliskowych dynamiczna mozaika zbiorowisk pionierskich, murawowych, zaroślowych oraz
leśnych.
Charakterystyczne jest występowanie rzadkich, często w postaci odrębnych podgatunków i odmian
gatunków flory, związanych ze specyficznymi, nadmorskimi warunkami siedliskowymi: koniczyna łąkowa,
przelot zwyczajny, groszek łąkowy. Specyficznym gatunkiem jest tworzący na klifach zarośla rokitnik,
którego naturalny zasięg krajowy jest ograniczony niemal wyłącznie do klifów.
Wybitne walory krajobrazowe posiadają doliny erozyjne. W Lisim Jarze i Łebskim ślebie na zacienionych,
stromych zboczach wykształciły się zbiorowiska kwaśnej i żyznej buczyny ze znacznym udziałem w runie
bluszczu pospolitego Hedera helix.
W Strondowym Jarze i Wąwozie Chłapowskim na zboczach o ekspozycji południowej i południowowschodniej

wykształciły

się

podlegające

sukcesji

ciepłolubne

murawy

napiaskowe,

sąsiadujące

w Strondowym Jarze z imponującymi okazami jałowca na płatach suchego wrzosowiska.
Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych:
• kidzina na brzegu morskim
• klify na wybrzeżu Bałtyku
• nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)
• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
Bielawa i Bory Bażynowe (PLH220063) - niecałą połowę obszaru zajmują torfowiska, bagna, roślinność na
brzegach wód, młaki, jedną trzecią zaś lasy iglaste, pozostałą część pokrywają lasy liściaste, siedliska łąkowe
i zaroślowe oraz siedliska rolnicze.
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Obszar położony jest w pasie nizin nadmorskich Pobrzeża Kaszubskiego, na wschodnim krańcu Wybrzeża
Słowińskiego, pomiędzy Jastrzębią Górą, Sławoszynem i Parszkowem, na północ od Ostrowa, 1,6-5,8 km od
brzegu Bałtyku.
Granica obejmuje współczesną pozostałość kopuły rozległego torfowiska bałtyckiego, które wraz
z sąsiadującymi z nim na wschodzie jeziorkami dystroficznymi tworzy kompleks torfowisk, nazywany tu
Bielawą lub Bielawskimi Błotami. Ponadto, w granicy obszaru znajdują się przyległe od zachodu i południa
wilgotne łąki i łęgi ciągnące się po Kanał Czarnej Wdy oraz okalający torfowisko od północy pas wydm
nadmorskich oparty o niewielką wyspową morenę - Kępę Ostrowską.
Cały obszar nosi znamiona postępujących przemian przyrodniczo-krajobrazowych, związanych ze spadkiem
wilgotności środowiska i obniżającym się poziomem wód gruntowych.
Obszar obejmuje torfowisko Bielawa (zwane też Bielawskimi Błotami) wraz z przyległymi lasami i łąkami
podmokłymi, tworzącymi spójną jednostkę hydrologiczną, a także przyległy od północy nadmorski bór
bażynowy. Bielawa jest jednym z większych torfowisk wysokich typu bałtyckiego w Polsce. Rozległa kopuła
torfowiska (blisko 600 ha), zdegradowana melioracją odwadniającą przeprowadzoną w latach 70-tych oraz
pożarami w latach 80-tych i 90-tych, obecnie zdominowana jest przez wilgotne wrzosowisko z wrzoścem
bagiennym.
Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych:
• lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich
• brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
• wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugoSphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion
glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)
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Zatoka Pucka i Półwysep Helski (PLH220032) - ostoja położona jest na terenie Pobrzeża Kaszubskiego.
Obszar obejmuje Półwysep Helski, Zatokę Pucką Wewnętrzną oraz fragment wybrzeża. Rzeźba terenu jest
efektem działania lądolodu, zmodyfikowana przez współczesne procesy morfogenetyczne. Dominujące
formy to fragmenty kęp pochodzenia morenowego i pradoliny wyerodowane przez wody roztopowe
lądolodu, a przede wszystkim obszar płytkiej zatoki i forma mierzejowa typu kosy, wysunięta daleko
w morze. Spotyka się tu specyficzny typ niskiego, bagiennego wybrzeża morskiego oraz mierzejowe
(wydmowe) wybrzeże na Mierzei Helskiej, o charakterze akumulacyjnym. Znajdują się tu ciągi wydmowe
położone równolegle do linii brzegowej. Odmienny charakter ma klif wykształcony na obrzeżu Kępy
Swarzewskiej i Kępy Puckiej od strony Zatoki Puckiej. Na półwyspie Helskim dominują bory sosnowe
i acidofilne dąbrowy, fragmentarycznie zachowały się murawy napiaskowe. W ujściach pradolin dominuje
roślinność nieleśna z przewagą łąk słonoroślowych. Ostoja utworzona została w celu ochrony dużej, płytkiej
zatoki morskiej i związanych z nią siedlisk morskich. Ważnym dla Europy rodzajem siedliska przyrodniczego
są łąki podmorskie - występujące w Zatoce Puckiej. Charakterystycznymi gatunkami roślin tworzącymi te
łąki są: trawa morska, różne gatunki rdestnic oraz glony. Na półwyspie Helskim występują wydmy
nadmorskie, na których dominują bory sosnowe. Natomiast w ujściach pradolin występują rzadkie łąki
słonoroślowe. W sumie stwierdzono tu 15 rodzajów siedlisk cennych w skali Europy. Występuje tu również
wiele rzadkich, często reliktowych gatunków flory i fauny, które związane są ze specyficznymi, nadmorskimi
warunkami siedliskowymi. W rejonie Zatoki Puckiej obserwuje się również cenne dla Europy migrujące ssaki
morskie: fokę szarą i morświna. Zatoka Pucka jest ważną ostoją dla ptaków migrujących.
Bielawskie Błota (PLB220010) - obszar leży na wysokości 2 –11m npm i obejmuje zmeliorowane w latach 70tych torfowisko wysokie typu bałtyckiego (kopuła torfowiska zajmuje blisko 600 ha), wraz z otaczającymi je
wrzosowiskami, lasami (bory sosnowe, grąd, łęgi), łąkami. Na torfowisku występują liczne jeziorka, potorfia i
rowy stale lub okresowo wypełnione wodą. Torfowisko zostało zdegradowane głównie w wyniku
eksploatacji torfu i pożarów ale nadal jest zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji.
W obszarze znajdują się siedliska z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej: naturalne, dystroficzne zbiorniki
wodne, wilgotne wrzosowiska, suche wrzosowiska, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, torfowiska wysokie,
degradowane lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji, torfowiska przejściowe i trzęsawiska,
grąd subatlantycki, bory i lasy bagienne, lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe, w tym na niewielkiej
powierzchni 2 priorytetowe.
Flora naczyniowa Bielawskich Błot liczy 323 gatunki, z czego 15 gatunków roślin zostało objętych całkowitą
ochroną prawną, 5 figuruje na czerwonej liście roślin zagrożonych w Polsce, 21 gatunków znajduje się na
czerwonej liście flory naczyniowej Pomorza Gdańskiego. Charakterystyczne dla Bielawskich Błot jest
współwystępowanie gatunków o atlantyckim (14 gat.) oraz borealnym (13 gat.) typie zasięgu.
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W ostoi występuje co najmniej 9 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej: błotniak łąkowy, orlik
krzykliwy, orzeł przedni, żuraw, sowa błotna, lelek kozodój, dzierzba gąsiorek, pokrzewka jarzębata,
brodziec leśny. Wśród ptaków ostoi występują 4 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi. W okresie lęgowym
obszar zasiedla co najmniej 1 % populacji krajowej łęczaka i sowy błotnej. W okresie przelotów stosunkowo
duże koncentracje osiąga żuraw.
Z gatunków wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej stwierdzono tu występowanie wielu
gatunków: płaz traszka grzebieniasta i ważka - zalotka większa.
Na Bielawskich Błotach występują inne cenne gatunki: ssaki – mroczek późny, łoś, sarna, jeleń, borowiec
wielki, rzęsorek rzeczek, rzęsorek mniejszy, tchórz, zając szarak, borsuk, nornik północny, ryjówka
aksamitna, ryjówka malutka, karlik większy, karlik malutki, gacek brunatny, wiewiórka pospolita, płazy ropucha,

ropucha paskówka, ropucha zielona, żaba moczarowa, żaba wodna, żaba trawna, żaba

jeziorkowa, traszka zwyczajna, gady - padalec zwyczajny, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, żmija
zygzakowata, bezkręgowce - żagnica torfowa, żagnica arktyczna, zalotka białoczelna, zalotka wątpliwa,
rośliny - konwalia majowa, modrzewnica zwyczajna, wełnianeczka darniowa, kukułka szerokolistna, rosiczka
długolistna, wrzosiec bagienny, przytulia północna, bluszcz pospolity, okrężnica bagienna, sitniczka
szczecinowata, sit sztywny, sit drobny, bagno zwyczajne, widłak jałowcowaty, widłak goździsty, bobrek
trójlistkowy, woskownica europejska, pszeniec leśny, czworolist pospolity, przygiełka biała, przegiełka
brunatna, malina moroszka, torfowiec błotny, Sparganium angustifolium,

torfowiec spiczastolistny,

torfowiec kończysty, torfowiec ostrolistny, torfowiec Russowa, torfowiec magelański.
Rezerwaty przyrody
Zgodnie z treścią ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 2134 ze. zm.) rezerwat przyrody
obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje
i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory
i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi,
kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.
Na obszarze gminy Władysławowo występują 4 rezerwaty przyrody. Podstawowe informacje na temat
rezerwatów na omawianym obszarze przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 24. Rezerwaty przyrody na terenie gminy Władysławowo.

Nazwa

Data
utworzenia

Powierzchnia
[ha]

Rodzaj
rezerwatu

Opis celów ochrony
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Przylądek
Rozewski

1959-02-11

12,1500

krajobrazowy

Celem ochrony jest zachowanie ze względów
naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych
fragmentu wybrzeża klifowego porosłego
lasem mieszanym z udziałem buka oraz w
celu ochrony stanowiska jarząba szwedzkiego
(Sorbus intermedia).

Bielawa

1999-12-07

721,4100

torfowiskowy

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie
torfowiska wysokiego typu bałtyckiego z
charakterystyczną roślinnością, stanowiącego
ostoję ptactwa wodno-błotnego.

Słone Łąki

1999-12-25

27,7600

słonoroślowy
(halofilny)

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie łąk
halofilnych, rzadkich gatunków roślin i
siedlisk cennych gatunków ptaków.

-

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie
krajobrazu nadmorskiej doliny erozyjnej w
strefie krawędziowej Kępy Swarzewskiej wraz
z charakterystyczną roślinnością.

Dolina
Chłapowska

2000-08-26

24,8300

Źródło: http://crfop.gdos.gov.pl

Park krajobrazowy
Nadmorski Park Krajobrazowy - celem powołania Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (NPK) była
ochrona unikalnego w Polsce nadmorskiego krajobrazu oraz całego bogactwa przyrodniczego i
kulturowego.
Ochroną objęto pas nadmorski od Białogóry wraz z Półwyspem Helskim i Zatoką Pucką. Chronione są w
nim cztery typy przymorskiego krajobrazu: klifowy, wydmowy, zalewowy i nizinno – torfowiskowy.
Utworzono tu liczne rezerwaty przyrody służą ochronie najważniejszych przyrodniczo fragmentów parku.
Nadmorską specyfikę NPK podkreśla charakter roślinności wydm – muraw napiaskowych, nadmorskiego
boru sosnowego, łąk i szuwarów halofilnych (słonolubnych) oraz zbiorowisk naklifowych. Bogata pod
względem gatunkowym jest fauna NPK, na co wpływa duże zróżnicowanie nisz ekologicznych, położenie na
trasie wiosennych i jesiennych przelotów.

Obszar chronionego krajobrazu
Nadmorski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje brzeg morski, zalesiony i bezleśny pas wydm
ciągnących się wzdłuż wybrzeża, a we wschodniej części Równinę Błot Przymorskich i północne fragmenty
sąsiadującej z nią Wysoczyzny Żarnowieckiej. Podstawowym walorem jest tu zachowany naturalny układ
stref krajobrazowych. Powierzchnia obszaru wynosi 14940 ha.
W granicach gminy Władysławowo znajduje się 1175 powierzchni obszaru chronionego krajobrazu.
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Rysunek 14. Obszar chronionego krajobrazu w graniach gminy Władysławowo.
Źródło: geoserwis.gdos.gov.pl

3.12.2. LASY
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż powierzchnia lasów na terenie gminy
Władysławowo wynosi 853,29 ha, co daje lesistość na poziomie 21,76 %. Wskaźnik lesistości dla
omawianego obszaru jest zatem niższy niż średnia krajowa, która wynosi 30,0 %.
Strukturę gruntów leśnych na terenie gminy przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 25. Struktura gruntów leśnych na terenie gminy Władysławowo.

Wartość [ha]
Lasy ogółem

853,29

Lasy publiczne ogółem

579,29

Lasy publiczne Skarbu Państwa

561,62

Lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych

251,27

Lasy publiczne gminne

17,14

Lasy prywatne ogółem

274,00

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.

Głównym zarządcą lasów są Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Wejherowo. Obszary Nadleśnictwa
Wejherowo położone są w I – Bałtyckiej Krainie Przyrodniczo – Leśnej, głównie w Dziel-nicy Pobrzeża
Słowińskiego i częściowo Pasa Nadmorskiego. Dzielnica Pasa Nadmorskiego obejmuje w obrębie Kolkowo
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oddz. 1 – 3, 3A – I, w obrębie Darzlubie kompleksy Ostrowo, Miero-szyno, Jastarnię, Hel częściowo Rzucewo
i Osłonino. Pod względem regionalizacji geograficznej według Kondrackiego omawiane lasy leżą w
północnej części makroregionu Pobrzeża Gdańskiego w mezoregionach Pobrzeża Kaszubskiego i Mierzei
Helskiej oraz we wschodniej części makroregionu Pobrzeża Koszalińskiego, mezoregionie Wysoczyzny
Żarnowieckiej. Tereny Nadleśnictwa rozciągają się od Morza Bałtyckiego do miejscowości Dębki do Helu 60
km na kierunku wschodnio – zachodnim. Sąsiadującymi nadleśnictwami są: od strony zachodniej
Nadleśnictwo Choczewo, od strony południowo-zachodniej Nadleśnictwo Strzebielino, a od strony
południowej Nadleśnictwo Gdańsk.

4. ISTNIEJĄCE PROBLEMY ŚRODOWISKA
Na podstawie analizy stanu środowiska i stanu wyposażenia w infrastrukturę ochrony środowiska gminy
Władysławowo w Programie zdefiniowano główne problemy i zagrożenie środowiska z podziałem na
obszary interwencji i przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 26. Główne problemy i zagrożenia środowiska gminy Władysławowo.

Obszar interwencji

Problem/Zagrożenie

Ochrona klimatu i jakości powietrza

Występujące przekroczenia średnioroczne
benzo(a)pirenu oraz dobowe pyłów PM10.
Zjawisko niskiej emisji w sezonie zimowym.
Emisja pochodząca ze źródeł komunikacyjnych w
okresie letnim.

Zagrożenia hałasem

Zagrożenie hałasem komunikacyjnym

Gospodarowanie wodami/Gospodarka wodno ściekowa

Zły stan wód powierzchniowych
Zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych
dla JCWP i JCWPd na terenie gminy
Zły stan wód przybrzeżnych i przejściowych

Gleby

Zagrożenia naturalne: erozja wietrzna i wodna
Zagrożenie zanieczyszczenia gleb związane
z rolnictwem

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu
odpadów

Dzikie wysypiska śmieci na terenie gminy
Niewłaściwe zachowania turystów

Zasoby przyrodnicze

Presja wynikająca z turystyki (niszczenie siedlisk
przez postępujące zainwestowanie obszarów
przyklifowych, budowę infrastruktury rekreacyjnej w
nieodpowiednich miejscach, nadmierna penetracja
terenu - wydeptywanie siedlisk, zanieczyszczanie i
zaśmiecanie terenu).
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Zabudowa techniczna brzegu klifowego i inne prace
związane z zabezpieczeniem brzegu powodujące
zahamowanie dynamiki klifu, przekształcenie i
ubożenie nadmorskich siedlisk przyrodniczych
Źródło: Opracowanie własne.

5. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU
REALIZACJI PROGRAMU
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Władysławowo na lata 2017-2020 z uwzględnieniem
perspektywy do roku 2024 jest dokumentem wyznaczającym podstawowe kierunki działań zmierzających
do poprawy stanu środowiska naturalnego na terenie gminy. Cele te wynikają z dokumentów wyższego
szczebla.
W przypadku braku realizacji zamierzeń zawartych w projektowanym dokumencie można spodziewać się:


Pogorszenia stanu powietrza atmosferycznego;

Brak montażu OZE na terenie gminy może również spowodować zwiększenie emisji niebezpiecznych
substancji na terenie gminy, co może oddziaływać negatywnie na pozostałe komponenty środowiska,
w tym w szczególności na zdrowie ludzi, rośliny i zwierzęta.
Niepodjęcie modernizacji dróg na terenie gminy może skutkować tym, iż na terenie gminy będzie coraz
bardziej odczuwalna emisja komunikacyjna, co będzie mieć przełożenie na pozostałe komponenty
środowiska i prowadzić do zwiększenia emisji hałasu na terenie gminy.


Pogorszenia jakości wód powierzchniowych i podziemnych;

Brak realizacji działań w zakresie modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz brak budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków może skutkować nielegalnym zrzutem ścieków i zanieczyszczeniem
wód powierzchniowych i podziemnych, co będzie skutkowało pogorszeniem jakości pozostałych
komponentów środowiska.


Degradacji gleb;

Brak realizacji działań związanych z poprawieniem jakości uprawy rolnictwa na terenie gminy, prowadzić
może do obniżania jakości gleb, co będzie skutkowało ich degradacją. Zanieczyszczenia gleb będą
oddziaływały negatywnie na pozostałe komponenty środowiska w szczególności na ludzi oraz wody
powierzchniowe i podziemne.


Pogarszających się walorów przyrodniczych i krajobrazowych;

Brak działań związanych m.in. z likwidacją dzikich wysypisk śmieci, bieżącej pielęgnacji zasobów
przyrodniczych wraz z ochroną obszarów i obiektów prawnie chronionych, spowoduje negatywne
oddziaływanie na krajobraz i zmniejszenie atrakcyjności gminy.
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Narażenia

mieszkańców

na

szkodliwe

działanie

hałasu

oraz

promieniowania

elektromagnetycznego;
Brak prowadzonych kontroli w zakresie oddziaływania hałasu i promieniowania elektromagnetycznego
będzie prowadził do zwiększania uciążliwości ww. oddziaływań. Ponadto brak realizacji działań
w zakresie przebudowy i modernizacji dróg spowoduje wzrost oddziaływania hałasu komunikacyjnego.


Niskiego poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców.

Edukacja ekologiczna przygotowuje mieszkańców do racjonalnego korzystania z zasobów przyrody,
dążenia do kontaktu z czystym środowiskiem oraz poczucia odpowiedzialności za środowisko. Brak
realizacji działań związanych z edukacją mieszkańców na terenie gminy, będzie powodować nieracjonalne
korzystanie z zasobów środowiska przez mieszkańców, wynikające z braku wiedzy w tym zakresie.
W efekcie odbije się to na negatywnym oddziaływaniu na wszystkie komponenty środowiska.
W przypadku braku realizacji założeń Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Władysławowo pogłębiać
się będą zdiagnozowane dotychczas problemy środowiska na terenie gminy.

6. CELE OCHRONY PRZYRODY WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 16
KWIETNIA 2004 ROKU O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ ZAKAZY
WYNIKAJĄCE Z USTANOWIONYCH FORM OCHRONY PRZYRODY
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody celem ochrony przyrody jest:
1)

utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów;

2) zachowanie różnorodności biologicznej;
3) zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego;
4) zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich
utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony;
5) ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień;
6) utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także
pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody;
7) kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie
i promocję w dziedzinie ochrony przyrody.
Na terenie gminy Władysławowo występują następujące formy ochrony przyrody:


Pomniki przyrody,



Obszary Natura 2000,



Rezerwaty Przyrody,
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Obszar chronionego krajobrazu,



Park krajobrazowy.

W wyniku realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Władysławowo na lata 2017-2020
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 może potencjalnie dojść do oddziaływania na powyższe
obszary, dlatego ważne jest aby wszelkie przedsięwzięcia wynikające z Programu były przeprowadzone
zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarowania na obszarach objętych prawną formą ochrony
przyrody. Zakazy i ograniczenia dotyczące form ochrony przyrody znajdujących się na terenie gminy
Władysławowo przedstawiono poniżej.
W stosunku do pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego mogą być wprowadzone następujące zakazy:


niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;



wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z
zabezpieczeniem

przeciwsztormowym

lub

przeciwpowodziowym

albo

budową,

odbudową,

utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;


uszkadzania i zanieczyszczania gleby;



dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;



likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz
obszarów wodno-błotnych;



wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;



zmiany sposobu użytkowania ziemi;



wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych
szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;



umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i
złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z
racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;



zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych
w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych;



umieszczania tablic reklamowych.

Na terenie obszarów NATURA 2000 zabrania się:


podejmowania działań mogących w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz
siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w istotny sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla
których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.

W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania się:


budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów
i urządzeń służących celom parku narodowego albo rezerwatu przyrody;
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rybactwa, z wyjątkiem obszarów ustalonych w planie ochrony albo w zadaniach ochronnych;



chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci
młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych, zbierania
poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;



polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych
ustanowionych dla rezerwatu przyrody;



pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;



użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów



zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody;



pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin

przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;

i zwierząt, minerałów i bursztynu;


niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;



palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu,
z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody;



prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych
w planie ochrony;



stosowania chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin i nawozów;



zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez
dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ uznający obszar za rezerwat
przyrody;



amatorskiego połowu ryb, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach
ochronnych;



ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras
narciarskich wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez
organ uznający obszar za rezerwat przyrody;



wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w
planie ochrony oraz psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną, na których
plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas;



wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez
dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ uznający obszar za rezerwat
przyrody;



ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami położonymi na nieruchomościach
będących w trwałym zarządzie parku narodowego, wskazanymi przez dyrektora parku narodowego,
a w rezerwacie przyrody - przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody;



umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną
przyrody, udostępnianiem parku albo rezerwatu przyrody, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków
drogowych i innych znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku powszechnego;



zakłócania ciszy;



używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów wodnych
i motorowych, pływania i żeglowania, z wyjątkiem akwenów lub szlaków wyznaczonych przez
dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ uznający obszar za rezerwat
przyrody;
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wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;



biwakowania,



prowadzenia

z

wyjątkiem

miejsc

wyznaczonych

przez

dyrektora

parku

narodowego,

a w rezerwacie przyrody - przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody;
badań

naukowych

-

w

parku

narodowym

bez

zgody

dyrektora

parku,

a w rezerwacie przyrody - bez zgody organu uznającego obszar za rezerwat przyrody;


wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, bez zgody ministra właściwego do spraw
środowiska;



wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych;



organizacji imprez rekreacyjno-sportowych - w parku narodowym bez zgody dyrektora parku
narodowego, a w rezerwacie przyrody bez zgody organu uznającego obszar za rezerwat przyrody.

Na terenie Obszarów Chronionego Krajobrazu zakazuje się:


zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc
rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania
czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;



realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;



likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają
one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;



wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych



wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z

szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciw osuwiskowym lub
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;


dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub
rybacka;



likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno- -błotnych;



budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:

a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,
b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących przy
normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art.
122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne – z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz
obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
Ocenia się, że realizacja postanowień zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Władysławowo
na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 nie naruszy zasad gospodarowania na
terenach będących formami przyrody prawnie chronionymi.
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7. PRZEWIDYWANE ODDZAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO W WYNIKU
REALIZACJI ZAPISÓW DOKUMENTU
Zamierzenia postawione sobie przez gminę Władysławowo w projekcie Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Władysławowo na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 mają na celu
poprawę stanu i jakości środowiska. Część z planowanych inwestycji może jednak znacząco oddziaływać na
środowisko i zostały one wymienione poniżej.
1.Remonty/przebudowa dróg gminnych.
2. Budowa węzła integracyjnego we Władysławowie.
3. Wzrost efektywności energetycznej zasobów mieszkaniowych Władysławowa (w tym instalacja OZE).
4. Termodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Władysławowo w ramach projektu
"Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej Obszaru Metropolitarnego.
5. Likwidacja lub wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne, instalacja OZE – dotacje.
6. Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego.
7.Działania związane z gospodarką wodno – ściekową:


Bieżąca modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.



Budowa sieci kanalizacji deszczowej.



Rozbudowa sieci kanalizacyjnej.

8.

Całkowite usunięcie wyrobów azbestowych z terenu gminy.

9.

Budowa

funkcjonalnego

punktu

selektywnego

zbierania

odpadów

komunalnych

przy

ul.

Skandynawskiej
10. Budowa ścieżek ekologicznych.
Poniższa tabela przedstawia prognozowane oddziaływanie na środowisko działań ujętych w Programie
Ochrony Środowiska dla Gminy Władysławowo na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku
2024.
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Różnorodność Biologiczna

Ludzie

Rośliny

Zwierzęta

Powietrze

Klimat

Klimat akustyczny

Wody (w tym JCW)

Powierzchnia ziemi

Krajobraz

Zasoby naturalne

Zabytki i dobra materialne

Obszary chronione oraz pozostałe formy ochrony przyrody, w
tym Obszary Natura 2000

Tabela 27. Ocena oddziaływania na środowisko działań przewidzianych do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Władysławowo na lata 2017-2020 z
uwzględnieniem perspektywy do roku 2024.

Remonty/przebudowa dróg gminnych.

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

Budowa węzła integracyjnego we Władysławowie

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

0

0

-/+

-/+

0

0

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/0

-/+

-/+

-/+

+

0

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

0

-/+

Działania

Wzrost efektywności energetycznej zasobów
mieszkaniowych Władysławowa (w tym instalacja OZE)
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
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nienależących do gminy
Likwidacja lub wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne,
instalacja OZE – dotacje
Budowa ścieżek ekologicznych

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+
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-/+

-/+

-/+
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-/+
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0

0

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

0

0

Działania związane z gospodarką wodno – ściekową:
Bieżąca modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Budowa sieci kanalizacji deszczowej.
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej
Budowa funkcjonalnego punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych przy ul. Skandynawskiej
Całkowite usunięcie wyrobów azbestowych z terenu gminy

Źródło: Opracowanie własne.
Legenda:
+ : realizacja zadania wpłynie pozytywnie na omawiany element środowiska
- : realizacja zadania wpłynie negatywnie na omawiany element środowiska,
0 : realizacja zadania nie wpływa na omawiany element środowiska,
-/+ : realizacja zadania podczas wykonywania prac może negatywnie wpłynąć na element środowiska, jednak pozytywnie w perspektywie wieloletniej.
-/0: realizacja zadania podczas wykonywania prac może negatywnie wpłynąć na element środowiska, jednak nie będzie wpływać w perspektywie wieloletniej.
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Obszary chronione oraz pozostałe formy ochrony przyrody, w tym różnorodność biologiczna
Wpływ działań wyznaczonych w projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Władysławowo na
obszary objęte ochroną na podstawie Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2016
poz. 2134 ze zm.) będą oceniane zgodnie z zapisami określonymi w Ustawie z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1405 ze zm.).
Budowa infrastruktury kanalizacyjnej oraz bieżąca modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej niewątpliwie
będzie

miała

pozytywny

wpływ

na

bioróżnorodność

zwłaszcza

organizmów

żyjących

w glebie, ponieważ mniejszy udział zanieczyszczeń kierowanych bezpośrednio do gleb to większy udział
organizmów w glebie, co za tym idzie lepsza żyzność gleb i jej urodzajność. Gleba o bogatej
różnorodności biologicznej pozwala na lepsze kontrolowanie szkodników, ponieważ zawiera cały szereg
gatunków drapieżników oraz różne zasoby składników pokarmowych.
Realizacja przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza nie wpłynie negatywnie na wartości przyrodnicze
obszarów objętych ochroną prawną. Do możliwych negatywnych oddziaływań należą przede wszystkim
działania na rzecz rozwoju energii odnawialnej, do których zalicza się elektrownie fotowoltaiczne. Zalicza
się do nich inwestycje wymagające przeprowadzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, w ramach którego szczegółowo analizowany jest ich wpływ na środowisko
przyrodnicze (Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 52 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko [Dz. U. z 2016 r.
poz. 71] do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się
zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi lub magazynowa wraz
z towarzyszącą jej infrastrukturą o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych
formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 – 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1 – 3 tej
ustawy, 1 ha na obszarach innych niż wymienione powyżej. Przy czym przez powierzchnię zabudowy
rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię
przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia).
Oddziaływanie tych inwestycji jest bardzo silnie związane z dokładną lokalizacją oraz parametrami
technicznymi inwestycji, stąd nie można wskazać na poziomie programu ochrony środowiska ich wpływu
na środowisko, zwłaszcza na ptaki.
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W przypadku zaproponowanych zadań, ich oddziaływanie będzie miało charakter pozytywny lub
obojętny, należy jednak pamiętać że wszelkie planowane inwestycje powinny uwzględniać oddziaływanie
na bioróżnorodność biologiczną.
Działania zaplanowane w Programie powinny być tak dostosowane aby dodatkowo nie została zachwiana
różnorodność biologiczna oraz nie zostało zniszczone bogactwo przyrodnicze.
Jedyne negatywne oddziaływania mogą nastąpić na etapie realizacji inwestycji, ale zakończą się ono
w momencie ukończenia prac budowlanych.
Jakość powietrza i klimat
Realizowane działania będą miały pozytywny wpływ na komponenty środowiska, zarówno oddziałując na
nie w sposób pośredni, jak i bezpośredni. Ich oddziaływanie będzie zauważalne w zakresie
krótkookresowym (np. modernizacja oświetlenia ulicznego), a także długookresowym. Pozytywne
oddziaływania będą miały działania ukierunkowane na rozwój energetyki opartej na źródłach
odnawialnych, promowanie alternatywnych źródeł energii wśród mieszkańców gminy.
Realizacja inwestycji z zakresu przebudowy/remontu dróg może wymagać przeprowadzenia postępowań
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 60 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (t. j. Dz. U. 2010 nr 213, poz. 1397 ze zm.) drogi o nawierzchni twardej całkowitej długości
powyżej 1 km należą do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t. j. Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.), obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko stwierdza w takim przypadku organ właściwy do wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.
Podczas prac związanych z przebudową/remontem dróg będzie mieć miejsce emisja zarówno
zorganizowana jak i niezorganizowana: gazów wylotowych z silników spalinowych maszyn drogowych i
środków transportu, węglowodorów w czasie układania i utwardzania nawierzchni bitumicznych, emisji
niezorganizowanej pyłu.
Ponadto działania związane z przebudową i remontem dróg spowodują upłynnienie ruchu
samochodowego, a w efekcie ograniczenie emisji spalin i pozytywny wpływ na jakość powietrza
atmosferycznego oraz na stan klimatu akustycznego. W sposób pośredni pozytywnie oddziałuje to także
na zdrowie człowieka i na inne organizmy żywe.
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Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę na energooszczędne w sposób bezpośredni przełoży
się na redukcję zużycia energii elektrycznej na terenie gminy. Działania te w sposób pośredni przyczynią
się do poprawy stanu powietrza i ochrony klimatu.
W przypadku eliminacji wyrobów zawierających azbest, potencjalnym zagrożeniem dla
środowiska jest niewłaściwe prowadzenie demontażu prowadzące do emisji niebezpiecznych dla zdrowia
i życia ludzi i zwierząt włókien azbestowych. Zadania te powinny być realizowane ze szczególną
ostrożnością.
Wody
Realizacja zadań przewidzianych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Władysławowo na lata
2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 nie spowoduje pogorszenia stanu wód i nie
będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych jednolitych części wód na
obszarze gminy Władysławowo.
Działania związane z rozbudową i bieżącą modernizacją sieci wodociągowo – kanalizacyjnej będą miały
długotrwałe pozytywne oddziaływanie zarówno na wody powierzchniowe, jak i podziemne. Nowe, oraz
zmodernizowane odcinki sieci wodno - kanalizacyjnej ograniczą w znaczny sposób straty wody
powstające na skutek przesyłu. Woda docierając do mieszkańców w dużej mierze trafia następnie do sieci
kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, gdzie zostają przywrócone jej parametry jakościowe. Budowa
kanalizacji sanitarnej ograniczy przenikanie zanieczyszczeń do środowiska.
Negatywne oddziaływanie na wody zaproponowanych do realizacji zadań będzie miało charakter
przejściowy i dotyczyć będzie wyłącznie etapu budowy poszczególnych elementów infrastruktury.
Realizacja działań zawartych w Programie wpłynie na osiągnięcie celów w środowiskowych zawartych
w „Aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”. Działania związane
z gospodarką wodno – ściekową na terenie gminy wpłyną na polepszenie jakości części wód
i osiągnięcie ich dobrego stanu chemicznego i potencjału ekologicznego.
Większość analizowanych działań mogą w sposób chwilowy negatywnie wpłynąć na wody na
terenie gminy, ale oddziaływanie to będzie krótkotrwałe i w perspektywie długoterminowej (po
zakończeniu etapu realizacji inwestycji) oddziaływanie będzie wyłącznie pozytywne.
Zwierzęta, rośliny
Zdecydowana większość z zaproponowanych zadań nie wpłynie w negatywny sposób na zwierzęta
i rośliny, a krótkotrwałe oddziaływania mogą wystąpić na etapie realizacji działań zaproponowanych
w Programie Ochrony Środowiska.
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W ramach przebudowy i remontu dróg gminnych, której rozwój stanowi barierę dla przemieszczania się
wielu gatunków zwierząt lądowych i może przyczynić się do zwiększenia ich śmiertelności. Należy jednak
zaznaczyć, że planowane działania mają charakter lokalny stąd oddziaływanie także będzie miejscowe.
Poprzez związaną z realizacją inwestycji koniecznością wycinki drzew, mogą zostać zniszczone siedliska
ptaków, może zostać zakłócony przebieg szlaków migracyjnych nietoperzy. Szlaki komunikacyjne
stanowią bariery w migracji organizmów żywych, dlatego rozwój sieci drogowej powinien być
prowadzony z uwzględnieniem przyrodniczej roli obszarów.
W przypadku gdy dana inwestycja będzie wiązała się z koniecznością naruszenia zakazów w stosunku do
gatunków chronionych konieczne będzie uzyskanie zgody na odstępstwo od tych zakazów na podstawie
art. 56 ustawy o ochronie przyrody. Należy uznać iż działania prowadzone w ten sposób nie będą
powodowały trwałego negatywnego oddziaływania na środowisko i ustąpią po zakończeniu prac.
Do możliwych oddziaływań negatywnych należą także działania na rzecz rozwoju energii odnawialnej, do
których zalicza się instalacje fotowoltaiczne. Zalicza się do nich inwestycje wymagające przeprowadzenia
postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach którego szczegółowo
analizowany jest ich wpływ na środowisko przyrodnicze (Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 52 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko [Dz. U. z 2016 r. poz. 71] do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko zalicza się zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami
fotowoltaicznymi lub magazynowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą o powierzchni zabudowy nie
mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt
1 – 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody,
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1 – 3 tej ustawy, 1 ha na obszarach innych niż wymienione powyżej.
Przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty
budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji
przedsięwzięcia).
Ogólnie można jednak wskazać, że z realizacją elektrowni fotowoltaicznej wiąże się zagrożenie
oddziaływania w postaci efektu lustra wody oraz możliwości olśnienia ptaków.
Wszystkie analizowane działania mogą w sposób chwilowy negatywnie wpłynąć na rośliny
i zwierzęta na terenie gminy, ale oddziaływanie to będzie krótkotrwałe i w perspektywie długoterminowej
(po zakończeniu etapu realizacji inwestycji) oddziaływanie będzie wyłącznie pozytywne.
Realizowane działania uwzględniają ochronę gatunkową roślin i zwierząt wynikającą z ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, mającą na celu zapewnienie przetrwania i właściwego
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stanu okazów gatunków oraz ich siedlisk i ostoi, dotyczących zakazów oraz odstępstw od zakazów
w odniesieniu do ww. gatunków oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, zwłaszcza:


Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183),



Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409),



Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408).

Realizacja działań w ramach POŚ uwzględniać będzie także zmiany w przepisach prawa, dotyczące
wycinki drzew wprowadzone na mocy ustawy z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody
(Dz. U. poz. 1074).
Krajobraz
Wpływ na krajobraz będą mieć głównie działania o charakterze inwestycyjnym. Inwestycje polegające na
np. przebudowie dróg spowodują stałą zmianę w krajobrazie. Rodzaj oddziaływania (pozytywny bądź
negatywny) jest uzależniony od lokalizacji danej inwestycji i otaczającego je terenu. Właściwie
zaprojektowany i zlokalizowany w przestrzeni nie powinien negatywnie oddziaływać na środowisko.
Wszystkie analizowane działania mogą w sposób chwilowy negatywnie wpłynąć na krajobraz na
terenie gminy, ale oddziaływanie to będzie krótkotrwałe i w perspektywie długoterminowej (po
zakończeniu etapu realizacji inwestycji) oddziaływanie będzie wyłącznie pozytywne.
Ludzie
Przewiduje się, że niektóre z zaproponowanych działań mogą stanowić źródło potencjalnych oddziaływań
na ludzi. Będą to przede wszystkim inwestycje budowlane związane z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu
budowlanego, tj. przy budowie i przebudowie dróg, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, usuwaniu
wyrobów azbestowych. Mogą wystąpić uciążliwości zarówno dla ruchu pieszego jak i kołowego. Będą to
jednak oddziaływania chwilowe i zakończą się w momencie sfinalizowania przedsięwzięcia. Po
zakończeniu realizacji inwestycji oddziaływanie inwestycji będzie wyłącznie pozytywne.
Ważne jest odpowiednie przygotowanie inwestycji, w celu ograniczenia negatywnych oddziaływań:
właściwe oznakowane miejsca pracy, wcześniejsze poinformowanie mieszkańców o przyszłych
utrudnieniach. Prowadzone prace powinny przebiegać w godzinach dziennych, a przedsięwzięcia
drogowe najlepiej poza godzinami szczytu komunikacyjnego. Wszystkie działania budowlane powinny
być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i zasadami BHP.
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Na etapie eksploatacji dróg, prowadzone działania powinny być zgodne z dopuszczalnymi standardami
jakości powietrza i poziomu hałasu.
Eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnej niesie pozytywne skutki społeczne, podnoszące standard życia
mieszkańców. Budowa i modernizacja stacji uzdatniania oraz sieci wodociągowych pozwoli na
dostarczenie wody spełniającej warunki dla wody przeznaczonej do spożycia. Budowa sieci kanalizacyjnej
oraz oczyszczalni ścieków pozwoli ograniczyć ilość zbiorników bezodpływowych i zmniejszy ilość
zanieczyszczeń wód, co pośrednio wpłynie na polepszenie stanu zdrowia mieszkańców.
Zakłada się, że planowane przedsięwzięcia związane z budową instalacji fotowoltaicznych nie spowodują
pogorszenia warunków bytu okolicznych mieszkańców oraz nie naruszą interesów osób trzecich.
Planowane rozwiązania pozwolą na ograniczenie emisji substancji szkodliwych w wyniku zmniejszonej
ilości spalanych paliw kopalnianych do produkcji energii elektrycznej.
Wpływ większości działań inwestycyjnych wyznaczonych w projekcie Programu ochrony środowiska dla
gminy Władysławowo na zdrowie i życie ludzi będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen
oddziaływania na środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla
realizacji inwestycji na zasadach określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017poz. 1405 ze zm.).
Zabytki i dobra materialne
Wszystkie zapisy ukierunkowane są na poprawę jakości życia mieszkańców gminy Władysławowo, stąd
ewentualne negatywne oddziaływanie może mieć miejsce wyłącznie w wyniku niewłaściwej ich realizacji
lub użytkowania. Przykładem może być poprawa jakości infrastruktury drogowej poprzez jej wyrównanie
lub utwardzenie, co może przyczynić się do wzrostu natężenia ruchu lub do nadmiernej prędkości
pojazdów. Z drugiej strony poprawie ulegnie jakość życia mieszkańców, zmniejszy się ryzyko wystąpienia
kolizji spowodowanej złym stanem nawierzchni oraz uszkodzenia samochodów, a także wyeliminuje kurz i
zapylenie środowiska w otoczeniu drogi.
Podsumowując, należy stwierdzić że, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania zapisów na zabytki i
dobra materialne, jeśli ich realizacja będzie prawidłowa (przez prawidłową realizację działań rozumie się
działania minimalizujące negatywny wpływ na omawiane komponenty - integrowane z krajobrazem przez
odpowiednią lokalizacje i ukształtowanie np. trasy dróg, dobór materiałów oraz zastosowanie zieleni,
inwestycje liniowe należy grupować, co oznacza, że jeśli na tym samym obszarze planowane są np.
inwestycja drogowa i energetyczna, można je poprowadzić po tej samej linii, aby zminimalizować
ingerencje inwestycji w omawiane komponenty).
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Zasoby naturalne
Energetyka odnawialna to jeden z zasadniczych elementów rozwoju zrównoważonego. Konieczność
ograniczenia emisji zanieczyszczeń z procesów spalania paliw energetycznych to konieczność
poszukiwania alternatywnych źródeł energii wobec ekonomicznego i fizycznego wyczerpywania się
zasobu paliw kopalnych.
Nie przewiduje się negatywnego oddziaływanie, za wyjątkiem działania związanego z modernizacją dróg.
Potencjalne negatywne oddziaływanie zakończy się po realizacji inwestycji.
Powierzchnia ziemi
Oddziaływania na powierzchnię ziemi na terenie gminy będą miały charakter bezpośredni i pośredni,
krótkotrwały, negatywny (na etapie budowy i prac ziemnych, zdjęta warstwa ziemi).
Powstałe w trakcie prac masy ziemi winny być zagospodarowane w trakcie robót. Po etapie budowy
i prac ziemnych oddziaływanie będzie wyłącznie pozytywne we wszystkich aspektach środowiskowych i w
okresie długoterminowym.

11. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB
KOMPENSCJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA
ŚRODOWISKO
11.1. JAKOŚĆ POWIETRZA
Instalacja OZE
Na terenie gminy możliwa jest budowa instalacji fotowoltaicznych. Instalacja pojedynczych baterii
fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Niemniej jednak
montaż

baterii

fotowoltaicznych

może

stanowić

zagrożenie

dla

ptaków

gniazdujących

w budynkach (np. jerzyki, jaskółki, wróble, kopciuszki). Dlatego też przed podjęciem prac należy
przeprowadzić inwentaryzację budynków pod kątem występowania chronionych gatunków ptaków. Prace
montażowe powinny być prowadzone poza okresem lęgowym ptaków. Okres lęgowy większości ptaków
w Polsce przyda w terminie od 1 marca do 15 października. Należy jednak zaznaczyć iż dla niektórych
gatunków ptaków okres lęgowy przypada w innym okresie np. dla wróbli – od lutego/marca do sierpnia,
a jeżyków od maja do sierpnia. Ponadto w poszczególnych latach okresy lęgowe dla konkretnych
gatunków ulegają nieznacznym przesunięciom, w zależności od panujących warunków pogodowych.
Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań na powietrze:
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pogłębiona analiza lokalizacji przedsięwzięcia,



zminimalizowaniu ryzyka awarii poprzez stosowanie sprawdzonych rozwiązań i nowoczesnego
sprzętu,



prowadzenie prac budowlanych poza okresem lęgowym ptaków, rozrodu płazów



prowadzenie prac budowlanych i rozbiórkowych w porze dziennej,



stosowanie przepisów BHP,



zastosowanie do budowy nowoczesnego sprzętu, który emituje mniejsze ilości spalin,



na etapie eksploatacji - prowadzenie monitoringu powietrza.

11.2. KLIMAT
Skutki zmian klimatu, zwłaszcza wzrost temperatury, częstotliwości i nasilenia zjawisk ekstremalnych,
występujące w ostatnich kilku dekadach pogłębiają się i z tego względu stały się przedmiotem
zainteresowania rządów i społeczności międzynarodowej. Wyniki badań naukowych jednoznacznie
wskazują, że zjawiska powodowane przez zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla społecznego
i gospodarczego rozwoju w tym także dla Polski. Wysiłki na rzecz dostosowania się do skutków zmian
klimatu powinny być zatem podejmowane jednocześnie z realizowanymi przez Polskę działaniami
ograniczającymi emisję gazów cieplarnianych.
„Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020
z perspektywą do roku 2030” został opracowany z myślą o zapewnieniu warunków stabilnego rozwoju
społeczno-gospodarczego w obliczu ryzyk związanych ze zmianą klimatu, ale również z myślą
o wykorzystaniu pozytywnego wpływu, jakie niosą działania adaptacyjne mogące mieć wpływ nie tylko na
stan polskiego środowiska, ale również na wzrost gospodarczy. Realizacja ustaleń niektórych
zaproponowanych działań może mieć wpływ na mikroklimat. Wzrost znaczenia rozproszonych,
odnawialnych źródeł energii powinien uwzględniać pogorszenie warunków wiatrowych (długie okresy
bezwietrznej pogody, lub krótkotrwałe okresy z wiatrami o sile huraganu). Produkcja biomasy będzie
podlegać takim samym ograniczeniom jak cała produkcja rolna ze względu na zmniejszenie dostępności
wody, ograniczenie wydajności produkcji. W przypadku energii słonecznej można spodziewać się
poprawy warunków w lecie ze względu na wydłużone okresy pogody słonecznej i zmniejszenie w zimie
ze względu na dłuższe okresy z zachmurzeniem. W zakresie upraw roślin energetycznych kluczowy
będzie rozwój nowych gatunków roślin, bardziej odpornych na zmienne warunki pogodowe oraz
innowacyjnych technik upraw do wykorzystywania w bardzo suchym oraz wilgotnym środowisku. Zmiany
klimatu będą miały różnorodny wpływ na sektor energetyczny, uwzględniając w szczególności
prognozowane wahanie średniej temperatury. Konieczne będzie dostosowanie systemu energetycznego
do warunków zapotrzebowania zarówno na energię elektryczną, jak i cieplną, m.in. poprzez wdrożenie
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stabilnych niskoemisyjnych źródeł energii. Istotne będzie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii:
energii słonecznej, wiatrowej, biomasy i energii wodnej.
Ochrona różnorodności biologicznej i gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu jest niezmiernie
ważnym zagadnieniem, ponieważ problem utraty bioróżnorodności narasta wraz z postępującymi
zmianami klimatu. Z punktu widzenia ochrony siedlisk najistotniejsze są działania związane z utrzymaniem
obszarów wodno-błotnych i ich odtwarzaniem wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Jednocześnie istotne
będą działania sprzyjające prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej w warunkach zmian klimatu,
jak również przygotowaniu ekosystemów leśnych na zwiększoną presję wynikającą z nasilenia
ekstremalnych zjawisk pogodowych, m.in. okresów suszy, fal upałów, gwałtownych opadów deszczu,
porywistych wiatrów.
Zmiany klimatyczne będą prowadziły do zmniejszenia zasobów przestrzeni dostępnej dla danego typu
prowadzonej lub planowanej działalności – m.in. ze względu na zwiększone ryzyko powodziowe, wzrost
ryzyka osuwiskowego, nasilenie procesów erozji wodnej i wietrznej, deficyt wody, podniesienie, a także
obniżenie poziomu wód gruntowych. Zmiany klimatu w kontekście przestrzennym oddziałują na cały
kompleks problemów zagospodarowania przestrzennego. Miasta zagrożone są bezpośrednio szczególnie
trzema zjawiskami: intensyfikacją miejskiej wyspy ciepła i silnymi ulewami powodującymi podtopienia oraz
suszą sprzyjającą deficytowi wody w miastach. W mniejszym stopniu zagrożenie stanowią silne wiatry,
które z uwagi na dużą szorstkość podłoża w miastach tracą swoją siłę (zagro- żenie to może dotyczyć
małych miast oraz przedmieść o zabudowie rozproszonej). Miejska wyspa ciepła jest efektem
zaburzonego przez powierzchnie sztuczne (asfalt, beton, pokrycia dachów itp.) przebiegu procesów
wymiany energii między podłożem a atmosferą. Dodatkowo wzmacnia ją wzrastająca temperatura co
sprzyja stresowi cieplnemu, stagnacji powietrza nad miastem, wzrostowi koncentracji zanieczyszczeń
powietrza, w tym pyłu zawieszonego i smogu. Niewłaściwa gospodarka przestrzenna, w szczególności
inwestowanie na terenach zagrożonych, w tym w strefach zalewowych rzek oraz zbyt niska pojemność
retencyjna naturalna jak i sztucznych zbiorników, nie tylko w dolinach rzek, ogranicza skuteczne działania
w sytuacjach nadmiaru lub deficytu wód powierzchniowych. Istnieje ryzyko, że w przyszłości zjawiska te
będą występować ze zwiększoną częstotliwością. Wyniki przeanalizowanych scenariuszy wskazują na
zwiększone prawdopodobieństwo występowania powodzi błyskawicznych wywołanych silnymi opadami
mogących powodować zalewanie obszarów, na których nieodpowiednio prowadzona jest gospodarka
przestrzenna. Przewidywane zmiany klimatyczne i związany z nimi wzrost częstotliwości i intensywności
susz w rolnictwie spowodują wzrost zapotrzebowania na wodę do nawodnień. Z obliczeń
prognostycznych wartości niedoborów wody w glebie dla wybranych roślin wynika, że następuje ciągły
proces przesuszania się gleby i zwiększania zagrożenia suszą. Obok suszy także intensywne opady
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stanowią zagrożenie dla produkcji roślinnej. W związku ze wzrostem częstości występowania
intensywnych opadów w okresie letnim, można oczekiwać zwiększenia potrzeb odwadniania.
Przeprowadzone analizy wskazały, że należy oczekiwać zwiększenia częstości lat ze stratami plonów
wynikających z niekorzystnego przebiegu pogody.
Część działań ujętych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Władysławowo na lata 2017-2020
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 będzie charakteryzowała się zarówno oddziaływaniami
pozytywnymi lub neutralnymi, jak i negatywnymi w odniesieniu na zmiany klimatu. Działanie obejmujące
przebudowę i remonty dróg, obok ogólnej poprawy stanu powietrza w zakresie ilości emitowanych
zanieczyszczeń (na skutek upłynnienia ruchu, skutkującego mniejszym spalaniem paliw) powodują z
reguły przeniesienie negatywnego oddziaływania z jednego miejsca w inne (z terenów zabudowanych na
tereny zlokalizowane poza terenami zabudowanym (które wcześniej charakteryzowały się o wiele
lepszymi warunkami aerosanitarnymi). Ponadto zmiany pokrycia powierzchni ziemi wpływają na
mikroklimat. Ich zwiększenie pogarsza lokalnie mikroklimat, tworząc tzw. wyspy ciepła.
Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań związanych ze zmianą
klimatu:


ochrona bioróżnorodności,



zrównoważona gospodarka leśna,



właściwa gospodarka przestrzenna uwzględniająca skutki zmian klimatu,



dostosowanie systemu energetycznego do warunków zapotrzebowania zarówno na energię
elektryczną, jak i cieplną.

11.3. KLIMAT AKUSTYCZNY
Poprawa stanu technicznego dróg poprzez modernizację dróg gminnych wpłynie na polepszenie
komfortu przejazdu, zmniejszenie poziomu hałasu (w przypadku zastosowania nawierzchni cichych) oraz
zwiększenie

komfortu

życia

mieszkańców.

Duże

znaczenie

ma

prawidłowe

osadzenie

w nawierzchni drogi studzienek kanalizacyjnych. Poprawa infrastruktury transportowej powoduje poprawę
płynności ruchu, przyspieszenie przejazdów, co wiąże się także ze zmniejszeniem emisji spalin i
oszczędnością w zużyciu paliw. Rozwój infrastruktury transportowej ma także wpływ na dziedzictwo
kulturowe w tym zabytki. Znaczące oddziaływanie zadań związanych z przebudową/remontem dróg będą
przejściowe (krótkotrwałe), odwracalne i wystąpią jedynie w czasie prowadzonych robót. Ograniczenie
negatywnego oddziaływania na środowisko na etapie realizacji poszczególnych zadań leży w gestii
wykonawcy i dotyczy sprzętu (hałas, emisja spalin i wycieki), organizacji prac (np. koordynacja prac

89

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Władysławowo na
lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
w pasie drogowym, unikanie prac będących źródłem znacznego hałasu w porze wieczornej).
Minimalizowaniu znaczących oddziaływań na środowisko będzie służyło przestrzeganie obowiązujących
zasad w zakresie gospodarki odpadami. Ograniczeniu emisji pyłu przy pracach ziemnych sprzyjają:
zwilżanie powierzchni terenu i zwilżanie sypkiego materiału składowanego na pryzmach (piasek),
sztuczne bariery, jakimi są m. in. parkany okalające plac budowy.
Kompensacja przyrodnicza w przypadku realizacji inwestycji drogowych związana jest z prowadzeniem
nasadzeń zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych, oraz montażem ekranów akustycznych, które mają za
zadanie wyciszać hałas drogowy. Ponadto modernizowane drogi wyposażane są w instalacje
odwadniające oraz przejścia dla zwierząt.
Działania w zakresie eliminacji bądź ograniczenia hałasu w zasięgu działalności gospodarczej powinny
przyczynić się do poprawy warunków życia ludzi na terenach zabudowy mieszkaniowej położonych
w sąsiedztwie zakładów. Prowadzenie systematycznego monitoringu pozwoli na szybką reakcję na
potencjalne przekroczenia dopuszczalnych norm emisji hałasu, a tym samym przyczyni się do
wprowadzania przez podmioty gospodarcze nowoczesnych technologii eliminujących negatywne
oddziaływanie ze strony hałasu.
Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań hałasu:


organizacja pracy, ograniczająca liczbę osób i czas ekspozycji na hałas,



stosowanie harmonogramów prac, ograniczających narażenie na hałas.



stosowanie tzw. cichych nawierzchni,



ograniczenie do minimum strefy bezpośredniej ingerencji w środowisko,



racjonalna gospodarka materiałami i minimalizacja powstawania odpadów,



sprawne przeprowadzenie prac,



ograniczenie do niezbędnego minimum usuwania drzew i krzewów będących w kolizji z
planowaną inwestycją,



wcześniejsza inwentaryzacja przyrodnicza miejsc planowanych prac,



dobór gatunków roślin pełniących rolę dźwiękochronną dostosowanych do wymogów siedliska,



zachowanie bezpiecznej odległości nasadzeń od jezdni dróg.

11.4. WODY
Inwestycje w zakresie modernizacji sieci wodociągowej przyczynią się do poprawy jakości wody pitnej
oraz do podniesienia standardu życia mieszkańców. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej spowoduje
pozytywny wpływ na środowisko m.in. zahamuje niekontrolowane odprowadzanie ścieków do wód
i gleb oraz wiążący się z tym spływ powierzchniowy i migrację zanieczyszczeń w głąb gruntu na skutek
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filtracji, co niesie ryzyko skażenia wód. Ponadto możliwość włączenia się do sieci kanalizacyjnej
spowoduje rezygnację mieszkańców z korzystania z odbiorników bezodpływowych, które często są
nieszczelne, powodując wycieki zanieczyszczeń do gruntu. Wraz ze ściekami, do gleb oraz wód
powierzchniowych i podziemnych przedostają się duże ilości m.in.: azotanów, fosforanów, chlorków,
metali ciężkich. Związki te przyczyniają się do: zakwaszenia gleby, zmniejszenia ilości tlenu w wodzie,
wzrostu wskaźników BZT5, ChZT, powodując eutrofizację zbiorników oraz ich zarastanie. Przyczynia się to
do pogorszenia walorów jakościowych gleb oraz wód, zmniejszając tym samym ich bioróżnorodność.
Ważnym celem na najbliższe lata będzie wypełnienie zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego i
powiązanych z tym zadań przewidzianych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Działania te przyczynią się do poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych poprzez
bezpieczne zorganizowanie odprowadzenia ścieków na oczyszczalnię. Realizacja tych działań jest
niezbędna i w efekcie korzystna dla środowiska.
Inwestycje związane z gospodarką wodno – ściekową na terenie gminy na etapie budowy będzie rodzić
niedogodności związane z ograniczeniami komunikacyjnymi dla mieszkańców oraz pewne skutki
w środowisku przyrodniczym (ingerencja w środowisko wodno-gruntowe, wpływ na krajobraz).
Wymienione oddziaływania będą występować tylko w czasie realizacji, a wartość korzyści związanych ze
skanalizowaniem

czy

zwodociągowaniem

miejscowości

przewyższy

wielokrotnie

sumę

strat

ekologicznych.
Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań – dla przedsięwzięć
związanych z ochroną wód podziemnych i powierzchniowych:


odpowiednia lokalizacja i wariantowanie przedsięwzięć, prowadzenie sieci kanalizacyjnej poza
miejscami występowania cennych siedlisk przyrodniczych oraz chronionych gatunków roślin i
zwierząt,



stosowanie sprawnych technicznie pojazdów w celu zminimalizowania ryzyka zanieczyszczenia
powierzchni ziemi,



minimalizacja zajętości terenu,



ograniczenie w miarę możliwości hałasu,



maksymalne ograniczenie wycinki drzew i krzewów,



stosowanie

wyłącznie

mieszanki

roślin

gatunków

przekształconych,
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zabezpieczenie drzew w przypadku prowadzenia prac budowlanych w bezpośrednim ich
sąsiedztwie oraz w miarę możliwości prowadzenie prac ziemnych ręcznie w obrębie systemu
korzeniowego,



wykorzystanie zabezpieczonej w czasie budowy wierzchniej warstwy gleby .

11.5. POWIERZCHNIA ZIEMI
Jednym z zagrożeń gleb jest erozja. Procesy erozyjne gleb na terenach uprawianych rolniczo (zwłaszcza
na stokach o dużym nachyleniu) mogą być inicjowane i potęgowane wskutek niewłaściwie prowadzonej
gospodarki rolnej.
Racjonalne użytkowanie zasobów wód przyczyni się do wolniejszego ich wyczerpywania i racjonalizacji
użytkowania jej zasobów. Pozytywne efekty realizacji Programu trzeba wiązać z rozwojem selektywnej
zbiórki odpadów na terenie gmin, co zapewni wyższy poziom odzysku surowców oraz zmniejszy presję
związaną z eksploatacją zasobów przyrodniczych. Eliminacja dzikich wysypisk odpadów przyczyni się do
poprawy walorów krajobrazowych i ograniczenia zagrożenia związanego z zanieczyszczeniem gleby
i wód podziemnych. Dostosowanie systemu gospodarki odpadami do wytycznych zwartych w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1289 ze zm.), powinno pozytywnie
wpłynąć na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, na rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów,
na eliminację nielegalnego pozbywania się odpadów oraz właściwe zagospodarowanie masy
wytworzonych odpadów. W przypadku eliminacji wyrobów zawierających azbest, potencjalnym
zagrożeniem dla środowiska jest niewłaściwe prowadzenie prac demontażowych, podczas których
dochodzi do emisji włókien azbestowych niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Zadania
te powinny być realizowane ze szczególną ostrożnością. Ostateczny efekt będzie jednak korzystny, gdyż
zagrożenie azbestem zostanie całkowicie wyeliminowane.

11.6. KRAJOBRAZ
Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań – dla przedsięwzięć
związanych z krajobrazem:


odpowiednie planowanie i zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego w celu uniknięcia
niszczenia walorów estetycznych krajobrazu oraz historycznego układu przestrzennego,



maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu,



stosowanie w miarę możliwości naturalnych materiałów (tj.: drewna, kamienia itp.) oraz kolorów.

11.7. LUDZIE
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Działania realizowane w ramach Programu Ochrony Środowiska wpłyną pozytywnie na zdrowie
ludności, jakość oraz komfort ich życia.
Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań – dla przedsięwzięć
związanych ze zdrowiem ludzi:


realizacja inwestycji w godzinach dziennych,



odpowiednia lokalizacja i wariantowanie przedsięwzięć,



minimalizacja zajętości terenu,



ograniczenie w miarę możliwości hałasu.

11.8. RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA
Działania realizowane w ramach Programu Ochrony Środowiska wpłyną pozytywnie na
różnorodność biologiczną (florę, faunę i obszary chronione) w perspektywie wieloletniej, jednakże
w trakcie realizacji poszczególnych działań może dojść do krótkotrwałego negatywnego oddziaływania
na ww. komponent środowiska.
Termomodernizacja
Inwestycję związane z termomodernizacja powinny być dostosowane do terminów rozrodu zwierząt.
Zgodnie z par. 6 ust. 1 pkt 6 i 7 rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt w stosunku do
gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową obowiązuje zakaz niszczenia ich
siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub
żerowania oraz zakaz niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam,
tarlisk, zimowisk, lub innych schronień. W związku powyższym przed wykonaniem prac związanych m.in. z
termomodernizacją budynków, należy przeprowadzić ich inwentaryzację pod kątem występowania
ptaków, w tym jerzyka (Apus apus) i wróbla (Passer domesticus) oraz nietoperzy. W razie stwierdzenia
występowania ww. gatunków, termin i sposób wykonania prac należy dostosować do ich okresów
lęgowych i rozrodczych.
Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań – dla przedsięwzięć
związanych z różnorodnością biologiczną:


Minimalizacja negatywnych oddziaływań inwestycji infrastrukturalnych wymaga (oczywiście nie
jest to konieczne w przypadku każdej inwestycji) wcześniejszych terenowych inwentaryzacji
zasobów środowiska przyrodniczego. Inwentaryzacja pozwoli na precyzyjne dostosowanie
ogólnych zaleceń do realiów danego zadania inwestycyjnego i uniknięcie spowodowania
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znaczących szkód w środowisku przyrodniczym i wiążących się z tym komplikacji w trakcie
realizacji poszczególnych inwestycji.


W przypadku prac termomodernizacyjnych budynków czy remontów elewacji bądź pokrycia
dachowego

budynków

należy

przeprowadzić

inwentaryzację

ornitologiczną

i hiropterologiczną.


Wykorzystanie rozwiązań technologicznych umożliwiających zachowanie istniejących stosunków
wodnych.



Ograniczenie na etapie planowania i wykonawstwa wycinki drzew i krzewów oraz naruszania
cennych siedlisk.



W przypadku braku możliwości nienaruszenia siedlisk rzadkich/chronionych gatunków, należy
wziąć pod uwagę możliwość przeniesienia populacji.



Nie należy prowadzić robót budowlanych w okresie lęgowym, jeśli na obszarze inwestycji lub w
jej pobliżu gniazdują ptaki.

W przypadku istotnego zagrożenia hałasem, mogącego płoszyć chronione gatunki zwierząt w okresie
rozrodczym (i/lub powodujące ponadnormatywną emisję na terenach mieszkaniowych), należy rozważyć
zastosowanie ekranów.

11.9. DOBRA MATERIALNE I ZABYTKI
Planowane działania nie będą miały wpływu na dane komponent lub będą miały pozytywny wpływ
na dobra materialne i zabytki. Kwestie ochrony zabytków szczegółowo powinny być ujęte
w gminnych programach opieki nad zabytkami.
Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań – dla przedsięwzięć
związanych z ochroną zabytków:


realizacja przedsięwzięć bazujących na zastosowaniu materiałów naturalnych (ogrodzenia
drewniane zamiast betonowych, dostosowanie kolorystyki, maskowanie zielenią elementów
dysharmonijnych itp.),



ścisła współpraca z konserwatorem zabytków.

12. ANALIZA WPŁYWU DZIAŁAŃ UJETYCHW PROGRAMIE NA CELE
ŚRODOWISKOWE JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD WYNIKAJĄCE
Z RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ
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Działania przewidziane do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Władysławowo na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 zostały przeanalizowane
pod kątem oddziaływania na cele środowiskowe określone dla jednolitych części wód powierzchniowych
i podziemnych. Działania:


Bieżąca modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.



Budowa sieci kanalizacji deszczowej.



Rozbudowa sieci kanalizacyjnej.

mogą mieć wpływ na cele środowiskowe wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej. Realizacja
działań pozytywnie wpłynie na realizację zaplanowanych celów środowiskowych. Należy spodziewać się
ograniczenia zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku budowy sieci
kanalizacyjnej minimalizujących przypadki niewłaściwego zagospodarowywania ścieków komunalnych.
Działania związane z przebudową i remontem dróg na terenie gminy Władysławowo mogą mieć wpływ
na cele środowiskowe wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej na etapie realizacji inwestycji poprzez:
utrudnienie w spływie wód powierzchniowych, obniżenie poziomu zwierciadła wód podziemnych wskutek
ich drenażu w przypadku istnienia głębokich wykopów, zanieczyszczenie wód podziemnych
i powierzchniowych ściekami opadowymi z jezdni zanieczyszczonej: paliwem, olejami, smarami,
produktami spalania paliw, substancjami pochodzącymi ze ścierania się opon samochodowych i okładzin
hamulcowych.
Jednakże jeżeli zastosowane zostaną rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko (opisane w poprzednim rozdziale
dokumentu), oddziaływanie na jednolite części wód można zminimalizować.

13. PROPOZYCJĘ DZIAŁAŃ ALTERNATYWNYCH
Art. 51, ust. 2, pkt. 3b ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko nakłada obowiązek przedstawienia rozwiązań alternatywnych do rozwiązań
zawartych w projektowanym dokumencie.
W przypadku projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Władysławowo na lata 2017-2020
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 rozwiązaniem alternatywnym jest brak realizacji Programu.
Wszystkie

działania

zaproponowane

do

realizacji
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z założenia mają na celu poprawę stanu środowiska na terenie gminy i tym samym pozytywnie wpływać
będą na zdrowie człowieka.
Znaczna część planowanych inwestycji wymaga indywidualnego potraktowania i jeżeli jest to uzasadnione
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W tym przypadku
wszelkie oddziaływania i środki zaradcze, w tym alternatywne rozwiązania, będą szczegółowo
przeanalizowane pod kątem konkretnej inwestycji.
Warianty alternatywne mogą być rozpatrywane pod względem: lokalizacji, konstrukcji i technologii,
organizacji czy też nie podjęcia realizacji przedsięwzięcia.
Należy zaznaczyć, iż Program ochrony środowiska jest dokumentem o charakterze programowym,
wskazującym drogę do realizacji założonych celów. W związku z tym, możliwość precyzyjnego określenia
działań

alternatywnych

dla

wskazanych

zadań,

w

tym

napotkanych

trudności

wynikających

z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy jest bardzo ograniczone.

14. POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIE TRANSGRANICZNE
Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko, z rozdziału 3, działu VI dotyczącego postępowania w sprawie transgranicznego
oddziaływania pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku projektów polityk,
strategii, planów i programów, opracowywany dokument nie będzie wywierał znaczącego oddziaływania
transgranicznego.
Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach dokumentu ma charakter regionalny
i ewentualne negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć będzie miało zasięg lokalny. Na etapie
prognozy stwierdzono, że realizacja projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Władysławowo
na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 nie wskazuje możliwości negatywnego
transgranicznego oddziaływania na środowisko, mogącego objąć terytorium innych państw.

15. PRZEWIDYWANE METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI
PROGRAMU
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Monitoring dostarcza informacji, w oparciu o które ocenić można, czy stan środowiska ulega
polepszeniu czy pogorszeniu, a także jest podstawą oceny efektywności wdrażania polityki
środowiskowej. Rozróżniamy dwa rodzaje monitoringu:


monitoring jakości środowiska,



monitoring polityki środowiskowej.

Obydwa rodzaje monitoringu są ze sobą ściśle powiązane. Monitoring jakości środowiska jest
wykorzystywany w definiowaniu polityki ochrony środowiska. W okresie wdrażania niniejszego programu,
monitoring także będzie wykorzystywany dla uaktualnienia polityki ochrony środowiska. Celem
monitoringu jest zwiększenie efektywności polityki środowiskowej poprzez zbieranie, analizowanie i
udostępnianie danych dotyczących jakości środowiska i zachodzących w nim zmian. Informacja o stanie
środowiska jest niezbędna do ustanawiania priorytetów ochrony środowiska, do monitorowania,
egzekwowania i przestrzegania przepisów ochrony środowiska, do integrowania polityki. Powinien służyć
zarówno podejmującym decyzje, jak i społeczeństwu, sektorowi prywatnemu, pozarządowym
organizacjom ekologicznym i wszystkim zainteresowanym grupom.
W poniższej tabeli przedstawiono harmonogram wdrażania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Władysławowo.
Tabela 28. Harmonogram wdrażania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Władysławowo.

Monitoring realizacji Programu
2017

2018

2020

Itd.

X

X

X

Mierniki efektywności Programu

X

X

Ocena realizacji planu operacyjnego

X

X

Raporty z realizacji Programu

X

X

Monitoring stanu środowiska

2019

Monitoring polityki środowiskowej

Ocena realizacji celów i kierunków

X

działań
Aktualizacja Programu ochrony

X

środowiska
Źródło: Opracowanie własne.

Kontrola i monitoring realizacji celów i zadań programu ochrony środowiska winny obejmować:


określenie stopnia wykonania poszczególnych działań:
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określenie stopnia realizacji przyjętych celów,



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



analizę przyczyn rozbieżności.

Listę proponowanych wskaźników monitorowania dla gminy Władysławowo przedstawiono
w poniższej tabeli.
Tabela 29. Zestawienie wskaźników dla monitorowania osiąganych celów dla gminy Władysławowo.

Lp.

Wskaźniki

Jednostka miary

Ochrona klimatu i jakości powietrza
1
2
3
4

Liczba przeprowadzonych działań nie inwestycyjnych

szt.

w zakresie ochrony powietrza przez gminę
Liczba instalacji OZE na terenie gminy (na budynkach

szt.

gminnych)

Szt.

Liczba ztermodernizowanych budynków gminnych
Długość zmodernizowanych dróg

km

gminnych/powiatowych
Zagrożenia hałasem

1
2

Liczba przeprowadzonych kontroli emisji hałasu

szt.

Długość zmodernizowanych dróg

km

gminnych/powiatowych
Pola elektromagnetyczne

1

Liczba przeprowadzonych kontroli emisji pola

szt.

elektromagnetycznego
Gospodarowanie wodami/gospodarka wodno - ściekowa

1

Długość sieci kanalizacyjnej

km

2

Długość sieci wodociągowej

km

3

Liczba przyłączy kanalizacyjnych

szt.

4

Liczba przyłączy wodociągowych

szt.

5

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

szt.

6

Liczba mieszkańców korzystająca z sieci wodociągowej

liczba osób

7

Liczba mieszkańców korzystająca z kanalizacji sanitarnej

liczba osób

Zasoby geologiczne
1

Liczba uwzględnionych złóż w dokumentach
planistycznych
Gleby
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1

Powierzchnia gruntów zrekultywowanych

ha

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
1

Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest

Mg

2

Osiągnięty poziom recyklingu

%

Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających

3

4

5

biodegradacji przekazanych do składowania
Odsetek mieszkańców gminy objętych zorganizowanym
systemem zbierania i odbierania odpadów komunalnych
Odsetek mieszkańców gminy objętych zorganizowanym
systemem selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych

%

%

%

Zasoby przyrodnicze
1

Lesistość Gminy

%

2

Liczba form ochrony przyrody

szt.

Zagrożenia poważnymi awariami
1

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

szt.

Źródło: Opracowanie własne.

16. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Cel opracowania
Niniejsza Prognoza przygotowana została na potrzeby przeprowadzenia procedury w sprawie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Władysławowo na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024. Głównym celem
opracowania prognozy jest określenie potencjalnego oddziaływania realizacji ocenianego dokumentu na
środowisko.
Prognoza została wykonana zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 j.t.).
Zakres merytoryczny i główne cele Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Władysławowo
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W Programie Ochrony Środowiska przedstawiono analizę stanu środowiska naturalnego na terenie
gminy, na podstawie której określono cele, kierunki i zadania wynikające z zagrożeń i problemów dla
poszczególnych obszarów interwencji. Wskazano również źródła finansowania zaproponowanych działań
oraz określono system realizacji Programu.
Istniejące problemy środowiska na terenie gminy:
Do najważniejszych problemów środowiskowych na terenie gminy Władysławowo zaliczono:


Występujące przekroczenia średnioroczne benzo(a)pirenu oraz dobowe pyłów PM10.



Zjawisko niskiej emisji w sezonie zimowym.



Emisja pochodząca ze źródeł komunikacyjnych w okresie letnim.



Zagrożenie hałasem komunikacyjnym.



Zły stan wód powierzchniowych i podziemnych.



Zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP i JCWPd na terenie gminy.



Zły stan wód przybrzeżnych i przejściowych.



Zagrożenia naturalne: erozja wietrzna i wodna.



Zagrożenie zanieczyszczenia gleb związane z rolnictwem.



Dzikie wysypiska śmieci na terenie gminy.



Niewłaściwe zachowania turystów.



Presja wynikająca z turystyki (niszczenie siedlisk przez postępujące zainwestowanie obszarów
przyklifowych, budowę infrastruktury rekreacyjnej w nieodpowiednich miejscach, nadmierna
penetracja terenu - wydeptywanie siedlisk, zanieczyszczanie i zaśmiecanie terenu).



Zabudowa techniczna brzegu klifowego i inne prace związane z zabezpieczeniem brzegu
powodujące zahamowanie dynamiki klifu, przekształcenie i ubożenie nadmorskich siedlisk
przyrodniczych.

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektu:


Pogorszenia stanu powietrza atmosferycznego;



Pogorszenia jakości wód powierzchniowych i podziemnych;



Degradacji gleb;



Pogarszających się walorów przyrodniczych i krajobrazowych;



Narażenia

mieszkańców

na

szkodliwe

działanie

elektromagnetycznego;


Niskiego poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców.
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Działania przewidziane do realizacji w ramach Programu, które mogą potencjalnie wpływać na
środowisko to:
1. Remonty/przebudowa dróg gminnych.
2. Wzrost efektywności energetycznej zasobów mieszkaniowych Władysławowa (w tym instalacja OZE).
3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej nienależących do gminy.
4. Likwidacja lub wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne, instalacja OZE – dotacje.
5. Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego.
6.Działania związane z gospodarką wodno – ściekową:


Bieżąca modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.



Budowa sieci kanalizacji deszczowej.



Rozbudowa sieci kanalizacyjnej.

7.

Całkowite usunięcie wyrobów azbestowych z terenu gminy.

8.

Budowa ścieżek ekologicznych.

W Prognozie przeanalizowano możliwy wpływ wskazanych do realizacji w Programie zadań na
następujące aspekty środowiska: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze,
powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne. Określono czy
oddziaływanie może być negatywne (-), pozytywne (+), czy obojętne (0) bądź realizacja zadania podczas
wykonywania

prac

może

negatywnie

wpłynąć

na

element

środowiska,

jednak

pozytywnie

w perspektywie wieloletniej (-/+) lub realizacja zadania podczas wykonywania prac może negatywnie
wpłynąć na element środowiska, jednak nie będzie wpływać w perspektywie wieloletniej (-/0).
Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych
skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto oceny tej dokonano
przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji, zakładając, że
uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy. Analiza wpływu realizacji
Programu nie wykazała znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko.
Negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze zaplanowanych przedsięwzięć ograniczać się
będzie w większości przypadków jedynie do etapu realizacji inwestycji (etapu prac budowlanych
związanych z planowaną inwestycją), który wiąże się zazwyczaj z podwyższoną emisją hałasu, emisją
spalin z maszyn budowlanych, czy też zwiększoną emisją pyłów. Negatywne oddziaływania na środowisko
przyrodnicze związane z etapem realizacji inwestycji są oddziaływaniami krótkotrwałymi, odwracalnymi, o
lokalnym charakterze. Na etapie eksploatacji oddziaływanie na środowisko będzie znikome,
prawdopodobnie mniejsze w stosunku do stanu obecnego.
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Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych
oddziaływań na środowisko
W przypadku realizacji wymienionych inwestycji podjęte zostaną wszelkie niezbędne działania w celu
ograniczenia negatywnych oddziaływań i zapewnienia najwyższych standardów ochrony środowiska.
Poza przedsięwzięciami budowlanymi program wskazuje na działania związane z wydawaniem decyzji
środowiskowych, pozwoleń na budowę, itp. Na etapie administracyjnym powinna zostać opracowana
niezbędna dokumentacja stwierdzająca słuszność planowanej inwestycji i potencjalne oddziaływanie jej
na środowisko.
Dla większości przedsięwzięć przewidywanych do realizacji w Programie bezpośrednie oddziaływanie na
środowisko będzie lokalne i krótkotrwałe. Oddziaływania te mogą być także znacznie ograniczone
poprzez wybór odpowiedniej lokalizacji, właściwą realizację oraz użytkowanie inwestycji. W przypadku
realizacji zaplanowanych inwestycji na trenach cennych przyrodniczo, należy szczegółowo rozważyć
wszystkie oddziaływania.
Potencjalne oddziaływanie transgraniczne
Realizacja proponowanych priorytetów nie pociągnie za sobą transgranicznego oddziaływania na
środowisko. Szczegółowa analiza oddziaływań na środowisko poszczególnych inwestycji możliwa będzie
na etapie wydawania decyzji środowiskowej.
Propozycje działań alternatywnych
Zaproponowane do realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu mają pozytywny wpływ na środowisko
i rozwiązania alternatywne nie mają w większości przypadków uzasadnienia. W przypadku inwestycji,
których oddziaływanie na środowisko może być negatywne należy rozważać warianty alternatywne tak,
aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie niekorzystnie oddziaływać na środowisko. Ponadto
w celu ograniczenia negatywnych skutków zaproponowano działania zapobiegające, ograniczające i
kompensujące.
Monitoring
Proponuje się prowadzenie monitoringu efektów realizacji założeń Programu ochrony środowiska
poprzez monitoring środowiska oraz ocenę stopnia wdrażania programu dokonywaną z częstotliwością
co dwa lata, opartą na wskaźnikach odzwierciedlających stan środowiska naturalnego i presję na
środowisko oraz stan infrastruktury technicznej.
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