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1. WSTĘP 

1.1 Podstawa formalno-prawna 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Prognoza oddziaływania na środowisko 
projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubin na lata 2015 – 
2018, z perspektywą do roku 2022”, stanowiącego podsumowanie i zaktualizowanie polityki 
ekologicznej gminy zawartej w poprzednim Programie, przyjętym Uchwałą Nr VI/20/2011 
Rady Gminy Lubin z dnia 14 lutego 2011 r. 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo 
ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw [17]: 

„Organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ochrony 
środowiska, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony 

środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach 
programowych o których mowa w art. 14 ust. 1” 

W celu realizacji polityki ochrony środowiska organ wykonawczy gminy ma obowiązek 
opracowania Programu ochrony środowiska. Dokument uchwalany jest przez Radę Gminy 
na okres 4 lat z zastrzeżeniem, że przewidziane w nim działania obejmują w perspektywie 
kolejne 4 lata. Z wykonania Programu Wójt Gminy sporządza raporty, które co 2 lata 
przedstawia Radzie Gminy. Organ wykonawczy gminy zapewnia możliwość udziału 
społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [6], w postępowaniu, którego 
przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska (art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 
11 lipca 2014 r. [17]).  

Zgodnie z art. 46 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, projekt Programu ochrony środowiska zalicza się do 
dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, jeśli wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (pkt. 2.), lub jeśli jego realizacja może spowodować 
znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 (pkt. 3.).  

Ze względu na charakter, rodzaj i skalę planowanych działań Program należy do 
kategorii projektów dokumentów, o których mowa w art. 47 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie…[2], wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a realizacja poszczególnych 
zadań może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko, w tym obszary Natura 
2000. Zgodnie z powyższym, dokument ten wymaga przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko . 

Część planowanych według ustaleń Programu inwestycji może należeć do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko [49]. 

 W ramach opiniowania analizowanego Programu, Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu zdecydował o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. Elementem strategicznej oceny jest niniejsza Prognoza 
oddziaływania na środowisko. 
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1.2 Zakres i stopie ń szczegółowo ści informacji zawartych w Prognozie 

Zgodnie z art. 51, ust. 2. wyżej cytowanej ustawy o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko:  

1) zawiera: 

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

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

2) określa, analizuje i ocenia: 

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

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających 
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

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

e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe  
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, 
a w szczególności na: 

- różnorodność biologiczną, 
- ludzi, 
- zwierzęta, 
- rośliny, 
- wodę, 
- powietrze, 
- powierzchnię ziemi, 
- krajobraz, 
- klimat, 
- zasoby naturalne, 
- zabytki, 
- dobra materialne, 
- z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska 

i między oddziaływaniami na te elementy; 

3) przedstawia: 

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

b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru — rozwiązania 
alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz 
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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. 
 
Informacje zawarte w Prognozie, zgodnie z art. 52. ust. 1. ustawy, zostały 

opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do 
zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu jego przyjęcia.  
Z uwagi na strategiczny charakter projektowanego dokumentu, jakim jest Program ochrony 
środowiska, tworzy on ramy dla realizacji różnorodnych przedsięwzięć, w tym inwestycyjnych 
i nie inwestycyjnych, jednorazowych i stałych (cyklicznych), a także planowanych do 
realizacji w zróżnicowanym horyzoncie czasowym. w związku z tym zakres prognozy 
oddziaływania na środowisko działań przedstawionych w dokumencie został opracowany na 
zbliżonym poziomie ogólności. 

Ponadto, zgodnie z ust. 2. artykułu 52 cytowanej ustawy, w prognozie oddziaływania 
na środowisko uwzględnia się informacje zawarte w prognozach oddziaływania na 
środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już, dokumentów powiązanych z projektem 
dokumentu będącego przedmiotem postępowania.  

 

1.3 Metodyka opracowania Prognozy 

Przy sporządzaniu Prognozy posłużono się dwoma metodami. Pierwszą z nich jest 
metoda opisowa, która polegała na charakterystyce gminy Lubin, w szczególności na 
określeniu zasobów środowiska, aktualnego stanu podstawowych komponentów środowiska 
i jego zagrożeń.  

Opis oparto na danych otrzymanych z Urzędu Gminy Lubin, a także z innych 
podmiotów działających w sektorze publicznym i prywatnym na omawianym terenie.  

W celu analizy stanu środowiska przyrodniczego i jego zagrożeń przedstawiono  
w miarę posiadanych danych, trendy zmian stanu podstawowych komponentów środowiska 
w około czteroletnim okresie poprzedzającym prace nad Programem, czyli w latach: od 
początku 2010 do końca 2013 roku. Dokonując wyboru przedziału czasowego dla 
przedstawienia możliwie pełnego i wiarygodnego obrazu stanu najważniejszych 
komponentów środowiska przyrodniczo – kulturowego gminy, kierowano się ilością  
i spójnością dostępnych danych oraz zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 
kwietnia 2001 r. i ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony 
środowiska oraz niektórych innych ustaw. Do analizy wykorzystano również dane 
udostępniane przez WIOŚ, GUS, dostępną literaturę tematu oraz ustalenia własne zespołu 
autorskiego.  

W celu prognozowania mogących wystąpić oddziaływań na środowisko naturalne 
oraz dla przeprowadzenia wariantowania wykorzystano matrycę możliwych oddziaływań 
przedsięwzięć określonych w Programie, opisaną szczegółowo w dalszych rozdziałach 
niniejszego dokumentu. 
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2. CELE I ZAWARTOŚĆ PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 

2.1 Uwarunkowania i powi ązania Programu z innymi dokumentami 

Dokumenty strategiczne wyższego szczebla 

W ramach przedmiotowego Programu przeanalizowano i przedstawiono powiązania  
i uwarunkowania wynikające z następujących dokumentów strategicznych wyższego 
szczebla: 

- Długookresową Strategią Rozwoju Kraju. Polska 2030, 
- Średniookresową Strategią Rozwoju Kraju 2020, 
- Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, 
- Wojewódzkim Programem Ochrony Środowiska. 

 
Cele i kierunki działań zawarte w przedmiotowym dokumencie pozostają w zgodzie 

z wymaganiami ww. dokumentów. Polityka ochrony środowiska jest to świadoma i celowa 
działalność władz różnych szczebli w odniesieniu do środowiska przyrodniczego. Polityka 
określa cele, metody środki zarządzania środowiskiem. Niniejszy Program kontynuuje 
główne założenia prowadzonej do tej pory polityki ekologicznej, poprzez aktualizację 
generalnych celów i kierunków działań poprzedniego Programu Ochrony Środowiska, które 
maja za zadanie prowadzić do osiągnięcia poprawy stanu środowiska przyrodniczego. 

 
Dokumenty strategiczne regionalne i lokalne 

Cele i kierunki działań określone w Programie ochrony środowiska wynikają również  
z poniższych regionalnych i lokalnych dokumentów strategicznych, które stanowiły bazę do 
opracowania charakterystyki komponentów środowiska przedstawione w Programie.  

1. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 
Przyjęta przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr XXXII/932/13 z dnia 28 
lutego 2013 r. 

2. Wojewódzki Program Ochrony Środowiska 
Uchwała Nr LV/2121/14 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia przez Sejmik 
Województwa Dolnośląskiego  Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 r.    

3. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 
(WPGO 2012) 
Przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XXIV/616/12 z dnia 27 
czerwca 2012 r. 

4. Program ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego 
Przyjęty uchwałą Nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 
lutego 2014 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2014 
r. poz. 985). 

5. Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego na lata 
2013-2017” 
Przyjęty uchwałą nr LI/1832/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 
czerwca 2014 r. 

6. Powiatowy Program Ochrony Środowiska 
7. Strategia rozwoju Gminy Lubin na lata 2015-2030 (projekt); 
8. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin 
9. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Gminy Lubin 



 proGEO Sp. z o.o. Prognoza oddziaływania na środowisko 
                                                                 Programu ochrony środowiska dla Gminy Lubin na lata 2015-2018, z perspektywą do 2022 r. 
   

10 
 

2.2 Zawarto ść Programu 

Podstawy merytoryczne realizacji Programu opierają się głównie o zapisy zawarte  
w dokumentach, którymi są: 

1. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz 
niektórych innych ustaw [17],  

2. Strategie rozwoju, programy i dokumenty programowe, o których mowa w ustawie  
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju [21]  

3. Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym  
i lokalnym [37]. 

Na zawartość projektu Programu, pozostającą w zgodzie z powyższymi zapisami, 
składają się:  

- UWARUNKOWANIA REALIZACJI PROGRAMU, w szczególności uwarunkowania 
dokumentów strategicznych wyższego szczebla: Strategii Rozwoju Kraju, Strategii 
Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska. 

- STAN ŚRODOWISKA i CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH ZAGROŻEŃ oraz 
CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA w zakresie poszczególnych 
komponentów środowiska oraz sektorów działalności społeczno-gospodarczej człowieka, 
mających istotny wpływ na stan środowiska przyrodniczego, wraz z określeniem trendów 
zmian w odniesieniu do stanu przedstawionego w poprzednim Programie ochrony 
środowiska. w ramach prac zebrane zostały dostępne dane statystyczne, literaturowe oraz 
wyniki badań i pomiarów. 

- PRIORYTETY EKOLOGICZNE ORAZ CEL GŁÓWNY – biorąc pod uwagę najważniejsze 
problemy i potrzeby w kontekście stanu aktualnego środowiska oraz długoterminowego 
celu głównego określone zostały najważniejsze, priorytetowe działania, których realizacja 
powinna mieć pierwszeństwo w okresie krótkoterminowym. 

- KIERUNKI DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH – w rozdziale tym uwzględniono takie elementy jak: 
zasady ochrony środowiska w strategiach sektorowych, aktywizacja rynku na rzecz 
ochrony środowiska, zarządzanie środowiskowe w gminie, aspekty ekologiczne w 
planowaniu przestrzennym, edukacja ekologiczna społeczeństwa. 

- OCHRONA i ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW NATURALNYCH i 
ENERGII - Zasada rozwoju zrównoważonego, w polskim prawie uzyskała rangę 
konstytucyjną w 1997 r. Polska, jako strona w wielu konwencjach międzynarodowych, 
zobowiązała się do tworzenia odpowiednich prawnych i administracyjnych zabezpieczeń 
zasobów przyrody. W rozdziale tym sformułowano średnioterminowe cele oraz propozycje 
działań krótkoterminowych w odniesieniu do poszczególnych zasobów przyrody ożywionej i 
nieożywionej, jak obszary chronione, krajobraz, lasy, gleby i kopaliny, ochrona i racjonalne 
użytkowanie stosunków wodnych, wykorzystanie energii odnawialnej. 

- POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA i BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO – jako, że 
większość unijnych standardów, którym Polska musi sprostać jako kraj członkowski UE, 
dotyczy jakości środowiska, zadania z tego zakresu należą do najistotniejszych  
i najbardziej kosztochłonnych, ponieważ obejmują tak ważne dziedziny, jak ochrona 
powietrza atmosferycznego, klimatu akustycznego, gospodarowanie odpadami, jakość wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym i radiacyjnym, przemysł oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe i 
ekologiczne. W rozdziale tym sformułowano średnioterminowe cele oraz propozycje 
działań krótkoterminowych w odniesieniu do każdego z wymienionych elementów 
środowiska. 
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- ZARZĄDZANIE PROGRAMEM – w rozdziale tym rozwinięto opis zasad wdrażania 
programu na tle instrumentów zarządzania środowiskiem, przedstawiono monitoring 
i harmonogram realizacji programu oraz oszacowano ramy finansowe wdrażania 
programu, wraz z udziałem poszczególnych źródeł finansowania. Przedstawiono także 
propozycję wskaźników służących ocenie efektywności wdrażania programu. 

 
Zakres projektu Programu oceniono w związku z powyższym jako zgodny z art. 14 ust.1, 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz 
niektórych innych ustaw [17], wg którego:  

„Polityka ochrony środowiska jest prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów 
i dokumentów programowych, o których mowa  

w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 84, poz. 712, z późn. zm.)”. 

Ponadto, oceniany dokument spełnia wymóg ustawy Prawo ochrony środowiska, aby 
cele i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki 
niezbędne do osiągnięcia celów, wyznaczane były na podstawie aktualnego stanu 
środowiska. W charakterystyce poszczególnych komponentów środowiska skoncentrowano 
się na przedstawieniu danych statystycznych i liczbowych, omówieniu działań i czynników, 
mających wpływ na środowisko oraz omówieniu trendów zmian i oceny aktualnego stanu 
środowiska. W momencie zakończenia prac nad projektem Programu, tj. kwiecień 2015 r., 
dane dot. stanu środowiska za rok 2014 nie były jeszcze dostępne. Trendy zmian stanu 
podstawowych komponentów środowiska w celu możliwie pełnego i wiarygodnego obrazu 
stanu najważniejszych komponentów środowiska zostały przedstawione w horyzoncie 
czasowym od początku 2010 r, do końca 2013 r. 
 

2.3 Cele i Priorytety Programu 

Polityka ochrony środowiska jest to świadoma i celowa działalność władz różnych 
szczebli w odniesieniu do środowiska przyrodniczego. Polityka określa cele, metody środki 
zarządzania środowiskiem. Niniejszy Program kontynuuje główne założenia prowadzonej do 
tej pory polityki ekologicznej, poprzez aktualizację generalnych celów i kierunków działań 
poprzedniego Programu Ochrony Środowiska. 

Proponuje się kontynuowanie przyjętych wcześniej celi strategicznych, które mają za 
zadanie prowadzić do osiągnięcia poprawy stanu środowiska przyrodniczego, którego 
analizę przedstawiono w Raporcie z realizacji Programu ochrony środowiska oraz w Analizie 
stanu środowiska dla gminy Lubin, stanowiącym Załącznik nr 1 do analizowanego Programu, 
a także pozostają w zgodzie z pozostałymi lokalnymi dokumentami strategicznymi.  

Głównym celem strategicznym w zakresie ochrony środowiska, który wynika ze 
Strategii Rozwoju Gminy Lubin na lata 2009 – 2013, przyjętą uchwałą Nr XXXVI/190/2009  
z dnia 30.06.2009 r jest ochrona środowiska i jego zagospodarowanie  poprzez realizacje 
następujących założeń programowych: 

1. zwiększanie poziomu bezpieczeństwa i ochrony lokalnej społeczności; 
2. zwiększanie przewagi konkurencyjnej mieszkańców gminy poprzez podniesienie 

poziomu jakości edukacji, kultury i sportu; 
3. rozwój gospodarczy powiązany z promocją gminy; 
4. rozwój infrastruktury i kontynuacja polityki inwestycyjnej; 
5. rozwój współpracy z innymi jednostkami samorządowymi (powiat, gminy). 

Przyjęta w niniejszym Programie, polityka ochrony środowiska, wyrażona przez 
poszczególne cele szczegółowe i kierunki działań, pozostaje w zgodzie ze Strategią Rozwoju 
Gminy Lubin. 
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Biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania przedstawione w Programie, a także 
wnioski z analizy stanu aktualnego poszczególnych sektorów gospodarki oraz komponentów 
środowiska przyrodniczego, przyjęto następujące priorytety ekologiczne w zakresie 
ochrony i poprawy stanu środowiska na terenie Gminy Lubin na kolejny okres 
programowania, tj. lata 2015 – 2018: 

 
Priorytet 1  – Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji ze źródeł komunikacyjnych, 

komunalno-bytowych i przemysłowych. 

Priorytet 2  – Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach. 

Priorytet 3  – Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach cennych przyrodniczo. 

Priorytet 4  – Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. 

Priorytet 5  – Zazielenianie” zamówień publicznych. 

Priorytet 6  – Edukacja ekologiczna społeczeństwa. 
 
Dla realizacji każdego priorytetu oraz pozostałych kierunków działań zawartych w Programie 
sformułowano cele ekologiczne średniookresowe do 2022 r. oraz propozycje działań na lata 
2015 – 2018 r., w tym inwestycyjnych i pozainwestycyjnych wspierających realizację 
przyjętych priorytetów ekologicznych. 
 
I. KIERUNKI DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH 
 
1. Uwzgl ędnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych 

Cel średniookresowy do 2022 r. 

Poddawanie sektorowych dokumentów strategicznych, zgodnie z obowiązującym prawem, 
ocenie oddziaływania na środowisko oraz uwzględnianie jej wyników w tych dokumentach. 
 
2. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska 

Cel średniookresowy do 2022 r. 

Uwzględnienie aspektów środowiskowych w procedurach zamówień publicznych. 
 
3. Zarządzanie środowiskowe w gminie 

Cel średniookresowy do 2022 r. 

Promowanie i wspieranie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego (SZŚ) w gminie 
 
4. Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym 

Cel średniookresowy do 2022 r. 

Osiąganie coraz wyższego stopnia implementacji zasad zrównoważonego rozwoju 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin. 
 
5. Edukacja ekologiczna społecze ństwa 

Cel średniookresowy do 2022 r. 

Podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich mieszkańców Gminy Lubin, zgodnie 
z zasadą: „myśl globalnie, działaj lokalnie”. 
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II. OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW NATURALNYCH I 
ENERGII 

 
1. Ochrona przyrody i krajobrazu 

Cel średniookresowy do 2022 r. 

Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej oraz zachowanie korytarzy ekologicznych 
w krajobrazie rolniczym na obszarze gminy. 
 
2. Ochrona i zrównowa żony rozwój lasów 

Cel średniookresowy do 2022 r. 

Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury 
gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem i przywracaniem różnorodności biologicznej. 
 
3. Ochrona i racjonalne u żytkowanie zasobów wodnych 

Cel średniookresowy do 2022 r. 

Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi oraz ochrona przed powodzią i suszą 
 
4. Ochrona gleb i powierzchni ziemi 

Cel średniookresowy do 2022 r. 

Ochrona przed degradacją i racjonalne użytkowanie zasobów glebowych gminy 
 
5. Gospodarowanie zasobami geologicznymi 

Cel średniookresowy do 2022 r. 

Ochrona zasobów kopalin i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych na terenie gminy 
 
6. Wykorzystanie energii odnawialnej 

Cel średniookresowy do 2022 r. 

Promocja i wspomaganie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (OZE) 
 
 
III. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO 
 
1. Jakość powietrza atmosferycznego  

Cel średniookresowy do 2022 r. 

Poprawa jakości powietrza poprzez sukcesywną redukcję emisji zanieczyszczeń. 
 
2. Jakość wód powierzchniowych i podziemnych 

Cel średniookresowy do 2022 r. 

Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych. 
 
3. Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych  

Cel średniookresowy do 2022 r. 

Ochrona mieszkańców gminy przed szkodliwym wpływem hałasu i pól elektromagnetycznych 
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4. Przemysł oraz bezpiecze ństwo przeciwpo żarowe i ekologiczne 

Cel średniookresowy do 2022 r. 

Ochrona mieszkańców gminy przed skutkami poważnych awarii i klęsk żywiołowych 
 
5. Gospodarowanie odpadami komunalnymi  

Cel średniookresowy do 2022 r. 

Osiągnięcie optymalnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
 
 

2.4 Lista przedsi ęwzięć planowanych do realizacji 

 W ramach zadań krótkoterminowych przewidzianych do realizacji w Programie na 
najbliższe lata znalazły się następujące przedsięwzięcia: 
 

L.p. Przedsięwzięcie 
Jednostka 
realizująca 

Lata 
realizacji 

Koszty 
[zł] 

źródło 
finansowania 

1. Uwzgl ędnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych 

1. 

Wprowadzanie do gminnych strategii, 
polityk i programów sektorowych 
zagadnień i celów zawartych w gminnym 
Programie ochrony środowiska 

UG 
2015 – 
2018 
(stałe) 

brak nie dotyczy 

2. 

Objęcie strategii, polityk i programów 
sektorowych strategicznymi ocenami 
oddziaływania na środowisko, zgodnie 
z obowiązującym w tym zakresie prawem 

UG 
2015 – 
2018 
(stałe) 

brak nie dotyczy 

3. 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Lubin (dokument w trakcie 
opracowania) 

UG 2015 17 589 Budżet Gminy i UE 

2. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska 

1. 

Udzielanie zamówień publicznych 
z możliwie najszerszym uwzględnianiem 
aspektów środowiskowych oraz 
rozwiązań minimalizujących negatywny 
wpływ na środowisko naturalne 

UG 
2015 – 
2018 
(stałe) 

brak nie dotyczy 

2. 
Podnoszenie kwalifikacji pracowników 
Urzędu Gminy z zakresu prowadzenia 
zielonych zamówień publicznych GPP 

UG 
2015 – 
2018 
(stałe) 

brak nie dotyczy 

3. 
Promowanie zachowań ekologicznych 
oraz tworzenie warunków do 
powstawania zielonych miejsc pracy 

UG 
2015 – 
2018 
(stałe) 

brak nie dotyczy 

3. Zarządzanie środowiskowe w gminie 

1. 

Informowanie i zachęcanie 
przedsiębiorców, instytucji i organizacji 
działających w gminie do wprowadzania 
systemów zarządzania środowiskowego 

UG 
2015 – 
2018 
(stałe) 

brak nie dotyczy 

2. 

Promowanie i wspieranie na lokalnym 
rynku przedsiębiorców i organizacje, 
legitymizujące się certyfikowanymi 
systemami zarządzania środowiskowego 

UG 
2015 – 
2018 
(stałe) 

brak nie dotyczy 

4. Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym 

1. 

Uwzględnianie w planach 
zagospodarowania przestrzennego 
wymagań ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, w tym gminnego 
programu ochrony środowiska 
i opracowań ekofizjograficznych. 

UG 
2015 – 
2018 
(stałe) 

brak nie dotyczy 
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L.p. Przedsięwzięcie 
Jednostka 
realizująca 

Lata 
realizacji 

Koszty 
[zł] 

źródło 
finansowania 

2. 

Prowadzenie racjonalnej polityki 
przestrzennej (kształtowanie przestrzeni), 
uwzględniającej wartości przyrodnicze i 
ład przestrzenny 

UG 
2015 – 
2018 
(stałe) 

brak nie dotyczy 

5. Edukacja ekologiczna społecze ństwa 

1. 

Informowanie mieszkańców i 
zachęcanie do udziału w szkoleniach dla 
rolników organizowanych m.in. przez 
DODR, ARiMR, organizacje 
pozarządowe, w szczególności w 
ramach programów rolno-
środowiskowych 

UG 
2015 – 
2018 
(stałe) 

brak nie dotyczy 

2. 

Współpraca z placówkami oświatowymi 
i pozarządowymi organizacjami 
ekologicznymi w organizacji akcji, 
konkursów i projektów ekologicznych 

UG 
2015 – 
2018 
(stałe) 

brak nie dotyczy 

3. Udostępnianie informacji o środowisku 
i działaniach proekologicznych w gminie 

UG 
2015 – 
2018 
(stałe) 

brak nie dotyczy 

4. 

Popularyzacja za pomocą kanałów 
informacyjnych UG kampanii 
społecznych służących wyrabianiu 
ekologicznych nawyków wśród 
mieszkańców 

UG 
2015 – 
2018 
(stałe) 

brak nie dotyczy 

6. Ochrona przyrody i krajobrazu 

1. Bieżące utrzymanie i konserwacja 
gminnych terenów zielonych 

UG 
2015 – 
2018 
(stałe) 

ok 200 000 
rocznie 

Budżet Gminy 

2. 
Objęcie ochroną prawną „pomnikowych” 
okazów drzew na terenie gminy oraz 
gatunków zagrożonych wyginięciem 

UG 
2015 – 
2016 

brak danych Budżet Gminy 

3. 

Rewitalizacja szaty roślinnej parków 
zabytkowych Gminy Lubin położonych  
w Gorzelinie, Miłoradzicach, Raszowej  
i Siedlcach – utrzymanie projektu 

UG 
2015 – 
2018  

ok. 100 000 
rocznie 

Budżet Gminy 

4. Informator dotyczący parków 
zabytkowych Gminy Lubin 

UG 2015  ok. 10 000 Budżet Gminy 

5. Ochrona różnorodności biologicznej i 
krajobrazu 

UG 
2015 – 
2018 
(stałe) 

brak danych Budżet Gminy 

7. Ochrona i zrównowa żony rozwój lasów 

1. Promowanie i wspieranie zalesiania 
gruntów nieprzydatnych rolniczo 

UG 
2015 – 
2018 
(stałe) 

brak nie dotyczy 

2. Lokalizacja zalesień i zadrzewień w 
planie zagospodarowania przestrzennego  

UG 
2015 – 
2018 
(stałe) 

brak nie dotyczy 

8. Ochrona i racjonalne u żytkowanie zasobów wodnych 

1. 
Monitoring, utrzymanie i odbudowa sieci 
i urządzeń melioracji wodnych 
podstawowych i szczegółowych  

UG 
2015 – 
2018 
(stałe) 

brak danych Budżet Gminy, Budżet 
Województwa 

2. Melioracje wodne UG 
2015 – 
2018 
(stałe) 

100 000 
rocznie 

Budżet Gminy 

3. 

Propagowanie zachowań sprzyjających 
oszczędzaniu wody przez działania 
edukacyjno-promocyjne skierowane do 
wszystkich grup społecznych 

UG 
2015 – 
2018 
(stałe) 

brak nie dotyczy 



 proGEO Sp. z o.o. Prognoza oddziaływania na środowisko 
                                                                 Programu ochrony środowiska dla Gminy Lubin na lata 2015-2018, z perspektywą do 2022 r. 
   

16 
 

L.p. Przedsięwzięcie 
Jednostka 
realizująca 

Lata 
realizacji 

Koszty 
[zł] 

źródło 
finansowania 

9. Ochrona gleb i powierzchni ziemi 

1. Likwidacja „dzikich wysypisk” UG 
2015 – 
2018 
(stałe) 

w razie 
potrzeby 

Budżet Gminy 

2. 

Wspieranie powstawania i działalności 
gospodarstw ekologicznych oraz 
prowadzących zrównoważoną 
gospodarkę rolną i leśną na terenie gminy 

UG 
2015 – 
2018 
(stałe) 

brak nie dotyczy 

3. 

Kontynuacja akcji polegającej na 
informowaniu i zachęcaniu rolników do 
przestrzegania „Kodeksu dobrych praktyk 
rolniczych” oraz do udziału w szkoleniach 

UG 
2015 – 
2018 
(stałe) 

brak nie dotyczy 

4. 
Ochrona gruntów ornych o najwyższej 
bonitacji przed przeznaczaniem na cele 
nierolnicze i nieleśne 

UG 
2015 – 
2018 
(stałe) 

brak nie dotyczy 

10. Gospodarowanie zasobami geologicznymi 

1. 

Uwzględnianie w opracowaniach 
planistycznych wszystkich znanych złóż 
w granicach ich udokumentowania i ich 
ochrona przed trwałym zainwestowaniem 

UG 
2015 – 
2018 
(stałe) 

brak nie dotyczy 

2. 

Ochrona i racjonalna gospodarka złożami 
kopalin, w tym zapobieganie i 
minimalizacja nowych oddziaływań 
górniczych 

przedsiębiorcy 
2015 – 
2018 
(stałe) 

brak danych środki własne 

11. Wykorzystanie energii odnawialnej 

1. 

Podnoszenie efektywności energetycznej 
w budynkach publicznych i komunalnych 
oraz w ramach eksploatacji oświetlenia 
drogowego 

UG 
2015 – 
2018 
(stałe) 

brak danych środki własne, 
środki zewnętrzne 

2. Wprowadzenie źródeł energii w większym 
stopniu opartych na OZE UG 

2015 – 
2018 
(stałe) 

brak danych środki własne, 
środki zewnętrzne 

3. 

Prowadzenie działań informacyjnych i 
promocyjnych związanych z zachęcaniem 
mieszkańców i przedsiębiorców z terenu 
gminy do poprawienia efektywności 
energetycznej w posiadanych budynkach 
i wykorzystaniu energii z OZE 

UG 
2015 – 
2018 
(stałe) 

brak danych środki własne, 
środki zewnętrzne 

4. Realizacja projektów OZE w tym 
elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych 

inwestorzy 
prywatni 

2015 - 2018 brak danych środki własne, 
środki zewnętrzne 

12. Jakość powietrza atmosferycznego 

1. 

Prowadzenie kontroli w zakresie 
przestrzegania przepisów ochrony 
środowiska i gospodarowania odpadami 
– dążenie do likwidacji problemu 
spalania odpadów poza instalacjami do 
tego przeznaczonymi 

UG 
2015 – 
2018 

(stałe) 
brak nie dotyczy 

2. 
Prowadzenie działań popularyzujących 
i wspierających wykorzystywanie 
odnawialnych źródeł energii w gminie 

UG 
2015 – 
2018 

(stałe) 
brak nie dotyczy 

3. Lokalny transport zbiorowy UG 
2015 – 
2018 

(stałe) 

3 200 000 
w 2015 

Budżet Gminy 

4. Drogi publiczne krajowe, wojewódzkie, 
powiatowe 

UG 
2015 – 
2018 

(stałe) 

ok. 385 000 
w 2015 

Budżet Gminy, środki 
zewnętrzne 
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L.p. Przedsięwzięcie 
Jednostka 
realizująca 

Lata 
realizacji 

Koszty 
[zł] 

źródło 
finansowania 

5. Drogi publiczne gminne UG 
2015 – 
2018 

(stałe) 

ok. 100 000 
w 2015 

Budżet Gminy 
środki zewnętrzne 

6. Drogi wewnętrzne  UG 
2015 – 
2018 

(stałe) 

ok. 100 000 
w 2015 

Budżet Gminy 
środki zewnętrzne 

7. Oświetlenie drogowe solarne UG 
2015 – 
2018 

ok. 100 000 
rocznie 

Budżet Gminy 
środki zewnętrzne 

8. Termomodernizacja obiektów gminnych  UG 
2015 – 
2018 

ok. 100 000 
rocznie 

Budżet Gminy 
środki zewnętrzne 

13. Jakość wód powierzchniowych i podziemnych 

1. 

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

UG 
2015 – 
2018 

(stałe) 
brak nie dotyczy 

2. 

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

UG 
2015 – 
2018 

(stałe) 
brak nie dotyczy 

3. 
Modernizacja głównej przepompowni 
ścieków w Raszówce (dotacja dla 
GZUKiM) 

UG 2015 319 800 Budżet Gmin 

4. 

Rozbudowa sieci wodociągowych oraz 
sieci kanalizacyjnych ,w tym 
dokumentacje projektowe  
(dotacja dla GZUKiM) 

UG 2015 1 100 188 Budżet Gminy 

5. 

Dotacja dla GZUKiM w Księginicach na 
prace badawczo – rozwojowe dla 
ustalenia zasobów wód podziemnych dla 
terenów gminy Lubin 

UG 2015 150 000 Budżet Gminy 

6. 
Rozbudowa sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej na terenie gminy Lubin 
(dotacje dla GZUKiM) 

UG 2015-2018 brak danych Budżet Gminy 

7. 
Modernizacja i przebudowa sieciowych 
przepompowni ścieków, wymiana pomp 
(dotacja dla GZUKiM) 

UG 2015-2018 brak danych Budżet Gminy 

8. 
Wykonanie automatyki i monitorowania 
sieciowych przepompowni ścieków 
(dotacja dla GZUKiM) 

UG 2015-2018 brak danych Budżet Gminy 

9. 
Budowa sieci wody surowej od studni do 
stacji uzdatniania wody w miejscowości 
Pieszków (dotacja dla GZUKiM) 

UG 2015-2018 brak danych Budżet Gminy 

10. 

Wykonanie projektu i budowy hydroforni 
dla systemu wodociągowego w 
miejscowości Osiek  
(dotacja dla GZUKiM) 
 

UG 2015-2018 brak danych Budżet Gminy 

11. 

Wykonanie odwiertów, badania warstw 
wodonośnych, opracowanie koncepcji 
dotyczącej wydobycie wody oraz budowy 
stacji uzdatniania wody w Krzeczynie 
Wielkim (dotacja dla GZUKiM) 
 

UG 2015-2018 brak danych Budżet Gminy 

12. 

Modernizacja części osadowej – poletek 
osadowych – w oczyszczalniach ścieków 
na terenie gminy Lubin  
(dotacja dla GZUKiM) 
 

UG 2015-2018 brak danych Budżet Gminy 
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L.p. Przedsięwzięcie 
Jednostka 
realizująca 

Lata 
realizacji 

Koszty 
[zł] 

źródło 
finansowania 

14. Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych  

1. 

Wprowadzenie do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 
zapisów poświęconych ochronie przed 
hałasem i promieniowaniem, w przypadku 
stwierdzenia istnienia zagrożeń. 

UG 
2015 – 
2018 
(stałe) 

brak nie dotyczy 

2. Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie 
technicznym - DK 3 Chróstnik 

Zarządca Dróg 
Krajowych 2017 155 tys. zł różne źródła 

finansowania 

3. 

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie 
technicznym. Wprowadzenie środków 
trwałego uspokojenia ruchu –  
DK 3 Chróstnik 

Zarządca Dróg 
Krajowych 2017 155 tys. zł różne źródła 

finansowania 

4. 

Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie 
technicznym. Wprowadzenie środków 
trwałego uspokojenia ruchu –  
DK 3 Karczowiska 

Zarządca Dróg 
Krajowych 2017 270 tys. zł różne źródła 

finansowania 

15. Przemysł oraz bezpiecze ństwo przeciwpo żarowe i ekologiczne 

1. 
Dotacja dla Ochotniczej straży Pożarnej 
w Księginicach na dofinasowanie zakupu 
samochodu ratowniczo - gaśniczego 

UG 2015 200 000 Budżet Gminy 

2. Ochotnicze Straże Pożarne UG 
2015 – 
2018 
(stałe) 

430 720 
w 2015 

Budżet Gminy 

3. Zarządzanie kryzysowe UG 
2015 – 
2018 
(stałe) 

14 200 
w 2015 

Budżet Gminy 

4. 

Wspieranie działalności gospodarczej 
poprzez utworzenie i rozwój strefy 
przemysłowej w rejonie Obora -Krzeczyn 
Wielki 

UG 2015 - 2018 brak danych Budżet Gminy 

16. Gospodarowanie odpadami komunalnymi 

1. 

Wdrożenie optymalnego modelu odbioru 
odpadów komunalnych od mieszkańców 
wraz z przeprowadzeniem procedury 
przetargowej na odbiór i 
zagospodarowanie odpadów 
komunalnych  

UG 2015-2018 ok. 2 mln 
rocznie 

Budżet Gminy 

2. 

Opracowanie Analizy stanu środowiska 
odpadami komunalnymi w celu weryfikacji 
możliwości technicznych i 
organizacyjnych gminy w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi 

UG 
2015-2018 
(corocznie) 

brak danych Budżet Gminy 

3. 

Sporządzenie Rocznego Sprawozdania z 
realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi 
na terenie gminy 

UG 2015-2018 
(corocznie) 

realizowane 
siłami 

własnymi 
Budżet Gminy 

4. 
Utworzenie i prowadzenie Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) dla gminy Lubin 

UG 2015-2018 brak danych Budżet Gminy 

5. 
Funkcjonowanie systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi  UG 

2015 – 
2018 
(stałe) 

ok. 2 mln 
rocznie Budżet Gminy 

6. 
Prowadzenie akcji informacyjnej 
i edukacyjnej w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi 

UG 
2015 – 
2018 
(stałe) 

brak danych Budżet Gminy 
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3. AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA 

3.1 Poło żenie administracyjno – geograficzne 

Gmina wiejska Lubin położona jest w północno-zachodniej części województwa 
dolnośląskiego pomiędzy Legnicą i Głogowem, dwoma znaczącymi ośrodkami Legnicko-
Głogowskiego Zagłębia Miedziowego. Pod względem administracyjnym gmina Lubin 
wchodzi w skład powiatu lubińskiego i leży w bezpośrednim otoczeniu miasta Lubina. 
Obejmuje swym zasięgiem 31 sołectw, a największe to: Raszówka, Obora, Osiek, Szklary 
Górne, Niemstów, Krzeczyn Wielki, Księginice. Graniczy od północy z gminami Polkowice  
i Rudna, od wschodu z gminą Ścinawa, od południowego wschodu z gminą Prochowice, od 
południa z gminami Kunice i Miłkowice, od zachodu z gminami Chojnów i Chocianów.  

Pod względem komunikacyjnym gmina Lubin położona jest u zbiegu ważnych dróg 
krajowych: nr 3 relacji Szczecin-Jakuszyce oraz nr 36 łączącej Lubin z tą trasą. Gmina Lubin 
ma charakter rolniczo-przemysłowy. Podstawową funkcją rozwoju gminy jest rolnictwo oraz 
działalność produkcyjno-usługowa, a w tym eksploatacja surowców naturalnych tj. miedź.  
W północnej części gminy znajdują się złoża rudy miedzi, a w południowo-wschodniej - 
węgiel brunatny. Gmina jest też obecnie dla miasta Lubina atrakcyjnym terenem inwestycji 
mieszkaniowych oraz miejscem wypoczynku weekendowego. Jednocześnie miasto Lubin 
jest dla gminy istotnym rynkiem pracy oraz ośrodkiem administracyjno-usługowym. 

Pod względem geograficznym, zgodnie z podziałem na jednostki fizyczno-
geograficzne (J. Kondracki, 2000) obszar gminy znajduje się w zasięgu dwóch 
makroregionów, którymi są Wał Trzebnicki (316.4) oraz Nizina Śląsko-Łużycka (317.7). 

Ukształtowanie terenu jest stosunkowo zróżnicowane. Północne krańce gminy mają 
pagórkowatą rzeźbę, typową dla spiętrzonych moren końcowych. Główny ciąg wzniesień 
rozciąga się od miejscowości Obora na południe i stanowi naturalną zachodnią granicę 
gminy. W najwyżej położonym punkcie wysokość przekracza 200 m n.p.m., lecz przeciętnie 
jest to 170-180 m n.p.m. Od północnego zachodu na południowy wschód obszar jest silnie 
wylesiony. 

3.2 Budowa geologiczna 

Wgłębna budowa geologiczna obszaru gminy reprezentowana jest przez dwie duże 
jednostki strukturalne noszące nazwę bloku przedsudeckiego i monokliny przedsudeckiej. 
Podłoże obu tych jednostek budują zmetamorfizowane utwory proterozoiczne, do których 
należą amfibolity, łupki i granitognejsy oraz utwory staropaleozoiczne reprezentowane przez 
łupki, szarogłazy i granitognejsy.  

Utwory bloku przedsudeckiego i monokliny przedsudeckiej przykryte są utworami 
młodszymi należącymi do kenozoiku – trzeciorzędowymi i czwartorzędowymi. Najstarszymi 
utworami trzeciorzędu są piaski i iły z przewarstwieniami węgla brunatnego, występują też 
żwiry i mułowce. Wyżej zalegający miocen reprezentowany jest przez iły z węglem 
brunatnym z przewarstwieniami piasków, mułków i żwirów. Strop trzeciorzędu stanowią 
plioceńskie iły pstre noszące nazwę iłów poznańskich. Miąższość kompleksu osadów 
trzeciorzędowych wynosi powyżej 200 m. 

Cały obszar gminy przykryty jest utworami czwartorzędowymi reprezentowanymi 
przez utwory wieku plejstoceńskiego i holoceńskiego. Miąższość utworów czwartorzędowych 
wynosi od kilku metrów do ok. 130 m. Najstarsze utwory czwartorzędowe należące do 
plejstocenu reprezentowane są przez gliny i piaski zlodowacenia południowo-polskiego. 
Zasadniczymi utworami czwartorzędowymi występującymi na powierzchni terenu są osady 
zlodowacenia środkowo-polskiego wykształcone w postaci glin zwałowych, piasków i żwirów 
wodnolodowcowych oraz osadów zastoiskowych.  
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3.3 Zasoby kopalin 

Największym bogactwem naturalnym w gminie Lubin są surowce mineralne: złoża 
rudy miedzi, węgla brunatnego, soli, gazu oraz kruszywa naturalne i piaski. Poniżej 
przedstawiono charakterystykę poszczególnych złóż, występujących na terenie gminy. Na 
mapie pokazane zostały zasięgi złóż i obszarów górniczych.  

Na terenie gminy Lubin udokumentowano następujące złoża [15, zweryfikowano na podst. 
portalu MIDAS (Państwowy Instytut Geologiczny)]: 
1. kruszywa naturalne oraz piasek: 

- złoże piasku w Chróstniku o powierzchni 19,9 km2, 
- złoże Gorzelin - powierzchnia złoża 0,015 km2, 
- złoże Obora - złoże piasku o powierzchni 2,462 km2, 
- złoże Składowice - złoże kruszywa naturalnego, 
- złoże Składowice I - złoże kruszywa naturalnego o powierzchni 0,03 km2, 
- złoże Składowice II - złoże kruszywa naturalnego o powierzchni 0,05 km2, 
- złoże Składowice III - złoże kruszywa naturalnego, 
- złoże Małomice - złoże kruszywa naturalnego, 
- złoże kruszywa naturalnego Raszowa o pow. całkowitej 20,66 ha. 

2. rudy miedzi: 
- złoże Polkowice o powierzchni 3,76 km2, 
- złoże Lubin - Małomice, o powierzchni 82,88 km2, 
- złoże Ścinawa - brak danych o powierzchni; 

3. węgiel brunatny: 
- złoże Ścinawa o powierzchni 52,9 km2, 
- złoże Legnica - Pole Północ o powierzchni 76,9 km2,  
- złoże Legnica - Pole Wschód o powierzchni 4,9 km2,  
- złoże Legnica - Pole Zachód o powierzchni 3,9 km2. 

 
Eksploatację złóż węgla brunatnego Legnica uznano za wysoce konfliktową w 

stosunku do zagospodarowania terenu, ochrony lasów, ochrony gleb, wód podziemnych  
i powierzchniowych. Istnieje również duża konfliktowość w stosunku do parków 
krajobrazowych oraz do zabytków architektonicznych.  

 

3.3.1 Eksploatacja złoża rud miedzi – oddziaływanie górnictwa 

Gmina Lubin leży w zasięgu cechsztyńskich rud miedzi w strefie postwaryscyjskich 
formacji pokrywy platformowej. Złoża rud miedzi wykształcone są jako strefa okruszcowana 
o zmiennej miąższości i zróżnicowanej strukturze. Największa zawartość procentowa miedzi 
występuje w strefie łupków miedzionośnych. Pierwiastkami współwystępującymi w złożu są: 
srebro, ołów, cynk, kobalt, nikiel, molibden, wanad. Zasoby przemysłowe rud miedzi w złożu 
„Lubin – Małomice” wynoszą szacunkowo 334,5 mln ton (stan na koniec 2012 r.), w tym 
zasoby miedzi metalicznej: 4 279 tys. ton, a srebra: 18,2 tys. ton. Wielkość wydobycia  
w 2012 r. wyniosła 7,19 mln ton rudy miedzi [4].  

Eksploatacja górnicza złoża rud miedzi prowadzona jest przez KGHM Polska Miedź 
S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin”. Przeważająca część obszaru gminy mieści się  
w obrębie Obszaru Górniczego Lubin – Małomice. 

Podziemna eksploatacja rud miedzi powoduje naruszenie naturalnego stanu 
równowagi w utworach skalnych. Głównym przejawem zmian jest aktywność sejsmiczna, 
w rejonie eksploatacji górniczej, wyrażana dynamicznym oddziaływaniem wstrząsów 
sejsmicznych na zabudowę infrastruktury powierzchni terenu. Wskutek eksploatacji obiekty 
powierzchniowe wchodzące w skład zabudowy i infrastruktury poddawane są następującym 
wpływom [21]: 
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Rysunek 3.1 Zasoby złóż kopalin występujących na terenie gminy Lubin, wg WBU we Wrocławiu [3]  
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- wpływy ciągłe (osiadanie, odkształcenia poziome, nachylenia terenu) mieszczą się co 
najwyżej w I kategorii terenu górniczego; 

- wpływy dynamiczne (drgania pochodzące od wstrząsów górotworu) nie są większe od  
V stopnia intensywności drgań w skali MSK-64; 

- deformacje nieciągłe nie występują. 
 
Zgodnie z Planem Ruchu O/ZG „Lubin” na lata 2014 – 2016 [22], w okresie 2010-

2013 zarejestrowano łącznie 2618 wstrząsów (ok. 50% więcej niż w okresie poprzednim);  
z czego: 
− 1404 wstrząsów o energii rzędu E3 J; 
− 770 wstrząsów o energii rzędu E4 J; 
− 331 wstrząsów o energii rzędu E5 J; 
− 96 wstrząsów o energii rzędu E6 J; 
− 16 wstrząsów o energii rzędu E7 J; 
− 1 wstrząs o energii rzędu E8 J. 

 

3.4 Użytkowanie gruntów 

W strukturze użytkowania gruntów prawie ok. 51% to u żytki rolne , w tym ponad 75% 
powierzchni zajmują grunty orne. Ponadto duży areał gruntów rolnych zajmują łąki (prawie 
11%) oraz pastwiska (ponad 7%), natomiast sady jedynie 0,3%. Lasy i grunty le śne 
pokrywaj ą 41% powierzchni gminy. Tereny komunikacyjne, w tym drogi i linie kolejowe 
zajmują łącznie ok. 2,4% powierzchni, tereny przemysłowe ok. 2,2%,  
a mieszkaniowe ok. 0,6% powierzchni.  

 

Rysunek 3.2 Użytkowanie powierzchni w gminie Lubin, wg danych Powiatowego Ośrodka Geodezji 
i Kartografii, stan na 01.01.2014 r. 

 
 

Na przestrzeni ostatnich lat największe zmiany dotyczyły areału użytków rolnych, 
który zmniejszył się w ciągu czterech lat o 202 ha. O 29 ha spadła również powierzchnia łąk. 
Jednocześnie wzrosła całkowita powierzchnia lasów, która na początku 2014 r. była o 170 
ha większa, w stosunku do początku 2010 r. W ciągu ostatnich trzech lat wzrosła również 
powierzchnia terenów mieszkaniowych, która na początku 2014 r. była większa o 50 ha, w 
stosunku do 2010 r. 
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3.5 Gleby i ich przeobra żenie  

Na terenie gminy Lubin występują na powierzchni terenu grunty jako pochodne 
utworów czwartorzędowych pochodzenia lodowcowego, a w dolinach cieków pochodzenia 
aluwialnego. W zależności od podłoża można wyróżnić dwa rodzaje gleb [11]: 
1) wytworzone z piasków (ok. 43% ogólnej powierzchni gminy), 
2) wytworzone z glin. 

W południowej części gminy przeważają gleby brunatne właściwe w mozaice z glebami 
płowymi oraz czarnymi ziemiami, występującymi głównie w obniżeniach terenu. Im dalej na 
północ tym większy udział mają gleby płowe, wśród których płatami występują gleby rdzawe, 
brunatne właściwe i w małych ilościach czarne ziemie. 

Gleby pochodzenia organicznego to głównie mady, występujące w dolinach cieków lokalnych 
(rejon Buczynki, Gorzelina, Raszowa, Księginic, Niemstowa, Krzeczyna Małego) oraz  
w dolinie Czarnej Wody, a także leżące w ich sąsiedztwie gleby murszowe (na wschód od 
Goli, w okolicy Kłopotowa, Dąbrowy Górnej, Krzeczyna Małego, Liśca i Szklar Górnych). 

Wartość użytkowa gleb określana jest poprzez klasyfikację bonitacyjną. Największy procent 
gruntów ornych (39,6 %) znajduje się w klasie IV. Szczegółowa klasyfikacja bonitacyjna gleb 
gminy przedstawia się następująco [14]: 

− gleby bardzo dobre (I, II klasa) – 0,6 %, 

− gleby dobre (III klasa) – 26,3 %, 

− gleby średnie (IV klasa) – 39,6 %, 

− gleby słabe (V, VI klasa) – 33,1 %. 
 

  Gleby gminy Lubin są w różnym stopniu zanieczyszczone przede wszystkim metalami 
ciężkimi, co jest związane ze zorganizowaną i niezorganizowaną emisją pyłów i gazów, 
głównie wskutek rozwoju przemysłowego, transportu samochodowego i przewozów 
kolejowych koncentratu miedzi, pracy systemów wentylacji kopalni, zanieczyszczeń 
transregionalnych powietrza i innych.  

 

3.6 Lasy 

Lasy i grunty leśne, których obszar wynosi ok. 11 705 ha (GUS, stan na koniec  
2013 r.), stanowią ok. 40% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości dla województwa-
dolnośląskiego wynosi ok. 29%, dla powiatu zaś ok. 31%, tak więc gmina zdecydowanie 
wyróżnia się na tle regionu pod względem lesistości.  

W strukturze własności przeważają lasy państwowe należące do Nadleśnictw Lubin  
i Legnica. Zdecydowana większość, bo ponad 96% stanowią lasy będące własnością Skarbu 
Państwa zarządzane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych. Udział prywatnych 
gruntów leśnych w powierzchni ogólnej gruntów leśnych na terenie gminy wynosi ponad 2%. 
Znajdująca się na kolejnej stronie tabela charakteryzuje powierzchnię gruntów leśnych oraz 
powierzchnię zalesień w latach 2010 – 2013, w podziale na formy własności, wg danych 
GUS.  

Zgodnie z podziałem geobotanicznym, obszar gminy należy do prowincji niżowo - 
wyżynnej, pododdziały pasa kotlin podgórskich, krainy Niziny Śląskiej, okręgu Bory 
Dolnośląskie. W zespołach leśnych dominują suboceaniczne bory świeże oraz bory suche. 
Zbiorowiska leśne obszaru w większości zajęte są przez monokultury sosnowe (ponad 3/4). 
Fragmenty lasów z cennym drzewostanem i bogatym runem nie zajmują w gminie większych 
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powierzchni. W nielicznych obniżeniach terenu oraz dolinach rzecznych występują lasy na 
siedliskach wilgotnych (lasu wilgotnego, lasu mieszanego wilgotnego, boru wilgotnego, olsu i 
olsu jesionowego), okresowo lub stale podmokłych, przy dominującym drzewostanie 
dębowym lub olchy, przy udziale brzozy, jesionu, świerka, wiązu i grabu. 

Istniejące kompleksy leśne stanowią o walorach przyrodniczych terenu gminy, 
kształtują one zarazem warunki: wodne w odniesieniu do występowania pierwszego poziomu 
wodonośnego, stanu wód powierzchniowych i ich zasilania, klimatu lokalnego  
w zakresie wilgotności powietrza, anemometrii, termiki, wzbogacania powietrza w fitoncyty, 
pełniąc zarazem funkcje wodochronne i glebochronne.  

Na obszarze gminy Lubin do największych zagrożeń lasów natury abiotycznej należą 
emisje przemysłowe oraz powodowane przez przemysł wydobywczy zakłócenia stosunków 
wodnych (przesuszenia lub lokalne podtopienia). Osadniki „Żelazny Most” oraz nieczynny 
„Gilów” wywierają niekorzystny wpływ na drzewostany poprzez ich zapylenie oraz zmiany 
odczynu gleby. Lasy znajdują się pod silnym i ciągłym wpływem zanieczyszczeń z hut miedzi 
Głogów i Legnica. Najgroźniejszy jest duży udział związków metali ciężkich i dużej ilości 
różnych związków siarki, w tym najgroźniejszego bezwodnika kwasu siarkowego. Ma to 
istotny wpływ na środowisko naturalne, a w lasach powoduje konieczność stosowania 
specyficznych zasad gospodarki leśnej, związanych z przebudową drzewostanów. 
Zdecydowana większość lasów gminy znajduje się w strefie słabych (I) lub średnich (II) 
uszkodzeń przemysłowych. Obserwuje się jednak powolną poprawę stanu zdrowotnego 
drzewostanu, związaną zarówno ze spadkiem emisji przemysłowych, jak i działaniami  
w kierunku poprawy składu gatunkowego lasów. Nie bez znaczenia są również zagrożenia 
związane z przebiegiem przez obszary leśne szlaków komunikacyjnych (ryzyko wystąpienia 
pożaru). Wśród zagrożeń biotycznych należy wymienić szkodniki owadzie i grzyby [14]. 

 
3.7 Ochrona przyrody i krajobrazu 

Gmina Lubin wyróżnia się warunkami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Na obszarze 
gminy utworzone zostały następujące obszary prawnie chronione: 

- rezerwaty przyrody – ok. 60,34 ha, 
- obszary chronionego krajobrazu – ok. 10 330 ha cały obszar (gminy Lubin, Chojnów  

i Chocianów), w tym w granicach gminy Lubin ok. 15%, 
- pomniki przyrody – 22 szt. 

 
W południowo-zachodnich krańcach gminy, w okolicy miejscowości Lisiec i Bukowna, 

znajduje się fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Czarnej Wody  (o łącznej 
powierzchni 103,3 km2, w tym 38,8 km2 cennych przyrodniczo zasobów leśnych). Tam też 
zlokalizowany jest Rezerwat Le śny Zimna Woda  o powierzchni 60,34 ha, stanowiący 
wschodnią odnogę Borów Dolnośląskich. Ochroną objęte są tu zbiorowiska grądowe  
z licznymi drzewami pomnikowymi o znacznych rozmiarach oraz stanowiska wielu gatunków 
górskich na stanowiskach niżowych. Ponadto wyznaczono strefy ścisłej i częściowe ochrony 
gniazd orła bielika i bociana czarnego w rejonie wsi Bukówka, Lisiec, i Zimna Woda. 

Głównym korytarzem ekologicznym o znaczeniu krajowym jest korytarz 35 k w części 
południowej gminy, lokalnym zaś południowe zbocze Grzbietu Dałkowskiego (fragment 
mezoregionu Wzgórze Dałkowskie), które do poziomu 170 m n.p.m. pokryte jest  
w większości lasami. Ten jedyny ciąg ekologiczny przebiegający równoleżnikowo w 
północnej części gminy nie łączy się z większymi ciągami ekologicznymi, zaś dodatkową 
barierę stanowi przebieg drogi krajowej nr 3 i nieczynny zbiornik odpadów poflotacyjnych 
„Gilów”. 

W gminie ustanowiono 22 pomniki przyrody  żywej, z czego 20 okazów drzew 
znajduje się na terenach parków podworskich. 

W gminie znajduje się 18 parków podworskich  podlegających ochronie 
konserwatorskiej. Znajdują się one w miejscowościach: Ustronie, Gorzyca, Zimna Woda, 
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Składowice, Niemstów, Miłoradzice, Księginice, Bukowna, Chróstnik, Raszowa Duża, 
Siedlce, Krzeczyn Wielki, Krzeczyn Mały, Obora, Gorzelin, Szklary Górne, Czerniec i Lisiec. 

Tabela 3.1 Formy obszarowej ochrony przyrody na terenie gminy Lubin [wg danych UG] 

Forma ochrony przyrody  Powierzchnia  Cel ochrony  

Rezerwat „Zimna Woda” o typie 
rezerwatu leśnego 

60,34 ha 
Las grądowy z licznymi drzewami 
pomnikowymi oraz stanowiskami rzadkich 
i chronionych roślin. 

Obszar chronionego krajobrazu 
„Dolina Czarnej Wody” 

103,3 km2 – cały 
obszar, z czego na 
terenie gminy Lubin 
ok. 15% 

Ochrona cennych cech 
charakterystycznych krajobrazu 
dotycząca zaspokajania potrzeb 
związanych z turystyką i wypoczynkiem 
oraz pełniąca funkcję korytarzy 
ekologicznych 

Wiejskie parki naturalistyczne 
wpisane do rejestru zabytków 
(objęte ochroną konserwatora 
zabytków) 

18 parków 
Ochrona naturalnego i zgodnego z 
planami założenia wyglądu starych 
parków wiejskich 

Aleje wpisane do rejestru 
zabytków (objęte ochroną 
konserwatora zabytków) 

2 aleje (w Krzeczynie 
Wielkim i w Krzeczynie 
Małym) 

 

 
3.8 Obszary Natura 2000 

Na terenie gminy występuje jeden Specjalny obszary ochrony siedlisk ŹRÓDLISKA 
KOŁO ZIMNEJ WODY  PLH020092, o powierzchni 156,0 ha. Obszar obejmuje teren 
istniejącego rezerwatu "Zimna Woda" oraz jego otoczenie. Całość obszaru należy do Skarbu 
Państwa w zarządzie nadleśnictwa Legnica. 

 

- OPIS OBSZARU: 

Obszar obejmuje najlepiej zachowany kompleks żyznych, wielogatunkowych lasów 
liściastych (łęgowych i grądowych) w gminie Lubin i Nadleśnictwie Legnica. Lasy tego 
obszaru wyróżnia duża liczba okazałych, starych, dziuplastych, żywych lub zamierających 
drzew (głównie dębów szypułkowych i jesionów wyniosłych), które stanowią siedlisko dla 
licznej populacji chrząszcza - pachnicy dębowej Osmoderma eremita. Populacja tego 
priorytetowego gatunku szacowana jest tutaj na 100-200 osobników dorosłych (imagines), co 
stanowi prawdopodobnie 1-2 % populacji krajowej i około 5% populacji dolnośląskiej. Jest 
ona zatem bardzo istotna i ważna dla zachowania i ciągłości populacji tego chrząszcza  
w Polsce. Ponadto stanowi ważny element łącznikowy pomiędzy znanymi populacjami w tej 
części kraju. Godny odnotowania jest także fakt występowania pachnicy w warunkach 
zbliżonych do naturalnych, w naturalnych, dojrzałych drzewostanach liściastych. 
 

- ZAGROŻENIA: 

- usuwanie martwych i zamierających drzew, tym samym niszczenie bazy siedliskowej  
i żerowiskowej pachnicy dębowej; 

- wycinka lasu, przed osiągnięciem wieku terminalnego (drzew stanowiących w przyszłości 
potencjalny biotop); 

- wandalizm (wypalanie lub zasypywanie śmieciami dziuplastych drzew, szczególnie  
w okolicach istniejących szlaków 

- komunikacyjnych); 
- kolekcjonowanie (pozyskiwanie efektownych postaci dorosłych). 
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Rysunek 3.3 Lokalizacja obszaru Natura 2000 Źródliska koło Zimnej Wody 

 
 
 

3.9 Wody podziemne i ich jako ść 

Na obszarze gminy Lubin wyróżnia się pięć poziomów wodonośnych w dwóch 
kompleksach tj. kenozoicznym i permo-triasowym: 
- poziom czwartorzędowy i poziom trzeciorzędowy związane z kompleksem kenozoicznym, 
- poziomy pstrego piaskowca, cechsztynu i czerwonego spągowca związane z kompleksem 

permo-triasowym. 

Poziom czwartorzędowy jest najbardziej rozpowszechniony. Występuje od 
powierzchni terenu na obszarze całej gminy i stanowi podstawowe źródło zaopatrzenia  
w wodę mieszkańców gminy i miasta Lubina. Poziom wodonośny trzeciorzędu stwierdzono  
i poznano dzięki badaniom hydrogeologicznym prowadzonym na złożach węgla brunatnego 
Legnica–Pole Północne i na złożu Ścinawa. Poziom pstrego piaskowca występuje  
w północnej części gminy. Wody poziomu cechsztyńskiego występują w wapieniach  
i dolomitach. Mają wyłącznie charakter szczelinowy, przepuszczalność uzależniona jest od 
stopnia zaburzeń tektonicznych. Wzdłuż linii Osiek – Krzeczyn – Szklary pod osadami 
trzeciorzędowymi lub cechsztyńskimi zalega poziom czerwonego spągowca. Poziom ten 
cechuje napięte zwierciadło wody, krążenie wody ma charakter intergranularny. 

Na terenie gminy Lubin dla trzeciorzędowego zbiornika wód podziemnych wydzielono 
Obszar Wysokiej Ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP-OWO) Nr 316. 
Jest to Subzbiornik (Tr) Lubin, powierzchnia jego wynosi 258 km2, w całości objęty jest 
obszarem wysokiej ochrony OWO. Wschodnia i północna granica tego zbiornika przebiega 
od: południowej granicy gminy przez Karczowiska, Pieszków, Kłopotów, miasto Lubin, Oborę 
i Szklary Górne. 
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Jakość wód podziemnych 
 
Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza pojęcie jednolitych cz ęści wód 

podziemnych  JCWPd , przez które rozumie się określoną objętość wód podziemnych w 
obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych. Jednolite części wód 
podziemnych stanowią obecnie przedmiot badań monitoringowych przez WIOŚ. Klasy 
jakości wód podziemnych I, II, III wskazują dobry stan chemiczny, a klasy jakości wód 
podziemnych IV, V oznaczają słaby stan chemiczny. Odrębnym zagadnieniem oceny jakości 
wód podziemnych jest spełnienie przez nie parametrów rozporządzenia w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417, ze zm.) 
 

Gmina Lubin w większości położona jest w większości w obrębie JCWPd Nr 75,  
a częściowo w granicach JCWPd Nr 69.  

Rysunek 3.4  Położenie gminy Lubin na tle zasięgu występowania JCWPd Nr 75 

 
 

Punktem odniesienia do porównywania aktualnego stanu czystości wód podziemnych 
są badania prowadzone w ciągu ostatniego dziesięciolecia w następujących punktach 
pomiarowo - kontrolnych:  
• MPWiK ujęcie „Osiek II” (otwór nr 40 wg WIOŚ) 
• ZG Lubin ujęcie “Rynarcice” (otwór nr 43 wg WIOŚ) 
• Lubin (otwór nr 1120 wg Państwowego Instytutu Geologicznego) 

 
Zgodnie z danymi przekazanymi przez WIOŚ wody podziemne na ujęciu w Osieku  

w 2009 i 2010 roku ocenione zostały jako wody dobrej jako ści (II klasy) , przy czym 
wskaźnikami w klasie III były temperatura, PO4 i Fe. Widać poprawę w stosunku do roku 
2007, kiedy wody z tego otworu klasyfikowały się jako zadowalającej jakości (III klasa). Wody 
w otworze Rynarcice badano tylko w 2009 r. – one również klasyfikowały się do  
II klasy, czyli wód dobrej jakości, z tym że w klasie III znalazł się parametr określający 
zawartość żelaza, natomiast w klasie IV – manganu. W 2010 r., po pięciu latach przerwy, 
zbadano również wody w otworze 1120 Lubin, których jakość oceniono jako zadowalającej 
jakości (III klasa). Wody w tym punkcie uległy nieznacznej poprawie, na co wskazuje brak 
Mn w klasie III oraz niższe stężenie azotanów w stosunku do stanu z 2005 r. Zawartość 
azotanów w pozostałych otworach jest taka sama i wynosi 0,22 mg/l.  

Generalnie można ocenić, że na przestrzeni wielolecia poprawiła się jakość wody na 
wszystkich trzech ujęciach, a w ostatnich latach pozostaje bez zmian. Zwraca uwagę niski 
poziom fosforanów w Osieku i Rynarcicach, gdzie parametr ten w poprzednich latach 
występował w klasie trzeciej. Spadła także ilość azotanów w otworach w obu ujęciach.  
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3.10 Wody powierzchniowe i stan ich czysto ści 

 Teren gminy Lubin znajduje się w lewobrzeżnym dorzeczu Odry, w jej środkowym 
odcinku. Centralna, północno-wschodnia i wschodnia część gminy należy do dorzecza 
Zimnicy będącej lewym dopływem Odry. Niewielka część terenu po wschodniej granicy 
gminy na wysokości Miłosnej znajduje się w zlewni niewielkiej rzeki o nazwie Jastrzębia, 
będącej również lewym dopływem Odry. Południowa część gminy poprzez rzeki Kaczorek  
i Czarna Woda należy do dorzecza Kaczawy będącej również lewym dopływem Odry. Małe 
bezimienne cieki zachodnich krańców gminy należą do dorzecza Szprotawy, największy  
z nich - Zielenica przepływa przez Szklary Górne.  

Wszystkie cieki posiadają typowy charakter cieków nizinnych, wolno płynących, nie 
posiadają wyraźnych własnych dolin, przepływy nie są duże, zależą od warunków 
atmosferycznych. Część koryt opisanych cieków technicznie zabudowano (np. Kaczorek), na 
niektórych wybudowano urządzenia regulujące, np. progi korekcyjne (Zimnica), zastawki na 
Baczynie. Powierzchnię gminy Lubin pokrywa również liczna sieć drobnych cieków, czasami  
okresowych oraz rowów. 

 
Jakość wód powierzchniowych 

Źródła rzeki Zimnicy znajdują się na północny-zachód od miasta Lubina, koło wsi 
Obora Dolna, w okolicach nieczynnego zbiornika odpadów poflotacyjnych „Gilów” co ma 
wpływ na jakość jej wód w górnym biegu rzeki. Rzeka przepływa przez tereny leśne  
i rolnicze. Ponadto na jakość wód tego cieku mają wpływ punktowe źródła zanieczyszczeń 
znajdujące w jego zlewni, do których należą zanieczyszczenia obszarowe pochodzące  
z rolnictwa i spływy zanieczyszczeń z terenów wiejskiej zabudowy mieszkalno-gospodarczej, 
a także następujące punktowe źródła zanieczyszczeń. 

 Rzeka Zimnica należy do jednych z bardziej zanieczyszczonych rzek województwa 
dolnośląskiego. Dotychczas decydujący wpływ na stan czystości wód rzeki miała 
oczyszczalnia ścieków w Lubinie oraz nieuregulowana gospodarka wodno – ściekowa na 
terenach, przez które rzeka przepływa. Po modernizacji oczyszczalni, obiekt ten przestał być 
źródłem zanieczyszczania rzeki. 

Zgodnie z ramową Dyrektywą Wodną, podstawową jednostką hydrograficzną, dla której 
określa się stan wód jest tzw. jednolita część wód. Jednolita część wód powierzchniowych 
(JCWP) to oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych, taki jak: 
− struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich część,  
− jezioro lub inny naturalny zbiornik,  
− sztuczny zbiornik wodny,  
− morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub przybrzeżne.  

Na potrzeby opracowywania planów gospodarowania wodami dorzeczy jednolite części wód 
powierzchniowych zostały zgrupowane w scalone części wód powierzchniowych (SCWP). 
Gmina Lubin zlokalizowana jest na obszarze kilku jednostek planistycznych gospodarowania 
wodami – jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) – wśród których największa część 
gminy odwadniana jest przez Zimnicę o kodzie PLRW600017139299, która samodzielnie 
stanowi scaloną części wód SO1110 pn. „Zimnica”. Według Planu gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza Odry (PGW), Zimnica została sklasyfikowana jako ciek typu „potok nizinny 
piaszczysty” (typ 17), którego stan oceniono jako zły . Stwierdzono, że istnieje zagro żenie 
nieosi ągnięcia zało żonych celów środowiskowych . 
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Rysunek 3.5  Lubin na mapie scalonych JCWP dorzecza Odry 

 
 

W latach 2003 – 2006 badania Zimnicy prowadzone były m.in. przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska (WIO Ś), w ramach corocznej oceny stanu czystości wód 
rzek na terenie województwa dolnośląskiego, w przekroju na 9,8 km – most drogowy 
Ścinawa – Parszowice „poniżej Lubina”. W roku 2006 badania prowadzono także na 28,0 km 
„powyżej Lubina”. W kolejnych latach analizy czystości wód Zimnicy nie były prowadzone 
przez WIOŚ w żadnym z wymienionych przekrojów. W ramach monitoringu operacyjnego 
WIOŚ rzeka badana była jedynie w przekroju ujściowym (1 km). 

W latach 2007 - 2013 badania jakości wód Zimnicy na terenie Lubina wykonywane 
były jedynie przez Miejskie Przedsi ębiorstwo Wodoci ągów i Kanalizacji  (MPWiK),  
w ramach comiesięcznych badań wód rzeki, przed i po zrzucie ścieków z oczyszczalni.  

 Ocena badań prowadzonych przez MPWiK w latach wcześniejszych wskazywała na 
poprawę jakości wód rzeki. Wartości BZT5, zarówno przed zrzutem jak i po zrzucie ścieków, 
w latach 2003 – 2006 sukcesywnie malały i w 2005 roku osiągnęły wartości mieszczące się 
w pierwszej klasie wg rozporządzenia z 2004 roku. Ponadto zauważalna była niewielka 
różnica pomiędzy jakością wód przed i po zrzucie ścieków, co świadczy o małych ilościach 
ładunków zanieczyszczeń, jakie były odprowadzane wraz ze ściekami z oczyszczalni.  

W ostatnich latach tendencje te są nadal widoczne, a ładunki większości zanieczyszczeń 
utrzymują się na niskim poziomie, za wyjątkiem zawartości azotu ogólnego, która 
nieznacznie wzrosła w 2013 roku. Zwraca uwagę pogorszenie stanu czystości wód rzeki 
przed i po zrzucie ścieków w 2010 r., a następnie systematyczna poprawa stanu.  

 

Zagrożenie powodziowe na terenie gminy Lubin 

 Według informacji otrzymanych z Urzędu Gminy Lubin w gminie Lubin zagrożenie 
stwarza przepływająca na odcinku około 4,5 km rzeka Czarna Woda (szerokości koryta do 
4,00 m i głębokości do 2,5 m), w tym w pobliżu budynków miejscowości Bukowna na odcinku 
około 1,4 km. Przy uwzględnieniu zalania terenów (naturalne poldery powodziowe), rzeka nie 
zagraża bezpośrednio mieszkańcom gminy. 
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  Lokalne podtopienia jakie miały miejsce w 2010 roku w miejscowościach Niemstów  
i Krzeczyn Wielki spowodowane były specyficzną sytuacją pogodową, która wystąpiła w tym 
okresie. Gwałtowne, długotrwałe opady deszczu, w okresie zimowym śniegu i późniejsze 
gwałtowne odwilże przy jednocześnie zamarzniętych gruntach powodowały, iż zamulone 
koryta rowów i rzek nie nadążały z odprowadzaniem napływających wód  poza teren tych 
miejscowości. 

1. Niemstowski Potok - w obrębie wsi Niemstów, 
2. Baczyny – w obrębie wsi Krzeczyn Wielki, 
3. Księgińskiej Strugi - w obrębie wsi Siedlce.  

Ponadto rzeki Niemstowski Potok i Baczyna sporadycznie powodują podtopienia 
gospodarstw domowych, łąk i pól zlokalizowanych w sąsiedztwie koryt rzek w miejscowości 
Niemstów i Krzeczyn Wielki. 

 

3.11 Gospodarka wodno- ściekowa 

Wysoki stopień uprzemysłowienia gminy Lubin związany z górnictwem miedziowym, 
jak również rozwój ośrodków miejsko-przemysłowych i rolnictwa spowodował postępującą 
degradację środowiska naturalnego, w tym również wód powierzchniowych i podziemnych. 
Przez okres kilkudziesięcioletniej eksploatacji złóż miedzi zostały naruszone naturalne 
warunki przez wydobywanie, odwadnianie, zrzuty wód, zmianę naturalnego obiegu wód 
powierzchniowych. 

Głównym zagrożeniem dla jakości wód podziemnych jest – oprócz nadmiernej 
eksploatacji do celów gospodarczych – przemysł wydobywczy, a pod względem jakości – 
sposób zagospodarowania i użytkowania terenu (stopień skanalizowania, stacje paliw, 
składowiska odpadów itp.). Na stan czystości wód powierzchniowych największy wpływ mają 
zrzuty nie oczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych oraz spływy 
powierzchniowe z użytków rolnych. Poprawa lub pogorszenie stanu gospodarki komunalnej 
w gminie mają zatem bezpośredni wpływ na jakość środowiska przyrodniczego. 

 

Zaopatrzenie w wodę 

Gmina Lubin obejmuje swym zasięgiem 31 sołectw, które są w 100% 
zwodociągowane. Wodę pozyskuje się ze studni głębinowych zlokalizowanych  
w następujących miejscowościach: Niemstów, Siedlce, Składowice, Karczowiska, Obora 
oraz Lisiec. Woda do miejscowości Pieszków, Osiek, Kłopotów, Raszowa, Raszowa Mała i 
Gorzelin jest dostarczana ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieszków, do której 
woda dostarczana jest z MPWiK w Lubinie i następnie uzdatniana i podawana do sieci. 
Miejscowość Gola, Chróstnik, Krzeczyn Wielki, Miroszowice, wodę dostarczana mają prze 
MPWiK w Lubinie (zakup wody). Gorzyca i Krzeczyn Mały woda dostarczana przez  
PWK Chocianów (zakup wody), Szklary Górne i Owczary woda dostarczana przez 
„Energetyka” Sp. z o.o. w Lubinie (zakup wody). 

Odprowadzanie ścieków 

Na terenie gminy 26 miejscowości podłączonych jest do gminnych mechaniczno-
biologicznych oczyszczalni ścieków, 4 zaś do kanalizacji miasta Lubin (Gola, Krzeczyn Mały, 
Krzeczyn Wielki i Górzyca). Wszystkie eksploatowane na terenie gminy oczyszczalnie 
ścieków są oczyszczalniami typu mechaniczno - biologicznego. Oczyszczone ścieki 
odprowadzane są bezpośrednio do Zimnicy lub pośrednio do Kaczawy i Odry. 
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Tabela 3.2  Oczyszczalnie komunalne w gminie Lubin, wg danych UG 

Lokalizacja  
oczyszczalni Typ Podł ączone  

miejscowo ści 

Nazwa odbiornika  
bezpośredniego  

i po średniego  
(wyższego rz ędu) 

Osiek mech.-biol. Osiek, Miroszowice,  
Kłopotów 

rów melioracyjny, 
rzeka Zimnica 

Składowice mech.-biol. Składowice, Księginice,  
Ustronie 

rów melioracyjny 
potok Dębniak 

Obora mech.-biol. Obora rów melioracyjny 
rzeka Zimnica 

Chróstnik mech.-biol. 
Chróstnik, Lisiec,  
Bukowna, Wiercień,  
Zimna Woda 

rów melioracyjny 
rzeka Baczyna 

Siedlce mech.-biol. Siedlce, Czerniec,  
Dąbrowa Górna 

rów melioracyjny 
rzeka Zimnica 

Raszówka mech.-biol. 

Raszówka, Karczowiska, 
Gogołowice, Miłosna,  
Miłoradzice, Raszowa, 
Gorzelin 

rów melioracyjny 
potok Kaczorek 

Niemstów mech.-biol. Niemstów, Pieszków rów melioracyjny 
rzeka Zimnica 

Szklary 
Górne 

mech.-biol. Szklary Górne rów melioracyjny 
rzeka Zielenica 

 
 

Rysunek 3.6  Stosunek zużycia wody do ilości odprowadzanych ścieków komunalnych  
i przemysłowych, w latach 2010-2013, wg GUS 
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3.12 Warunki klimatyczne i jako ść powietrza 

 
 Według regionalizacji klimatycznej W. Okołowicza analizowany teren znajduje się  
w Regionie Śląsko-Wielkopolskim (kraina 29). Natomiast w klasyfikacji pluwiometrycznej  
A. Schmucka zaliczany jest do Regionu Nadodrzańskiego [11]. 

Należy on do obszarów najcieplejszych w Polsce z termicznym uprzywilejowaniem 
występującym w ciągu całego roku. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 8,3o C, 
okres wegetacyjny trwa ponad 200 dni, a jego średnia temperatura przekracza 14o C. 
Średnia tempe ratura miesiąca stycznia wynosi –1,3o C, natomiast lipca 18,5o C. Czas 
trwania zimy wynosi ok. 60 dni, - lata - 100 dni, a liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi ok. 58 
dni. Ok. 60-65% rocznej sumy opadów wynoszącej ca 550-580 mm. Przypada na okres letni 
(kwiecień-wrzesień). Pod względem anemometrycznym na tym terenie przeważają wiatry  
z kierunków zachodniego, północno-zachodniego i południowo-zachodniego przy 
dominujących średnich prędkościach od 0 do 2 oraz od 2 – 5 m/s, natomiast udział cisz 
(sytuacje bezwietrzne) w przekroju całego roku wynosi od 6 do 16%. 

Jakość powietrza atmosferycznego 

Większość problemów ekologicznych związana jest z nadmierną emisją ze źródeł 
technologicznych. Do największych lokalnych źródeł emisji należą źródła związane  
z przemysłem wydobywczo-przeróbczym miedzi skupionym w KGHM "Polska Miedź" S.A. tj. 
ZG "Lubin" oraz źródła związane z procesami spalania paliw w celach grzewczych, przede 
wszystkim są to MPEC THERMAL oraz Energetyka Sp. o.o. Obszar ten charakteryzuje się 
ponadto znaczącą transgraniczną migracją zanieczyszczeń gazowych, głównie z terenu 
Niemiec i Czech. Migracja ta wpływa na dość wysokie tło zanieczyszczeń na tym terenie 
[13]. Na terenie gminy Lubin zlokalizowanych jest szereg emitorów zanieczyszczeń 
powietrza. Są to przede wszystkim wysokie źródła punktowe (kominy), wprowadzające 
do powietrza zanieczyszczenia powstałe w trakcie spalania paliw w celach grzewczych 
(kotłownie) i na potrzeby technologiczne (piece, suszarki itp.). Przeważająca ilość emitorów 
zlokalizowana jest w granicach miasta Lubina. Poza spalaniem paliw w celach grzewczych, 
na stan zanieczyszczenia atmosfery wpływają również źródła emisji z różnorodnych 
procesów technologicznych. Do największych i znaczących źródeł emisji technologicznych 
na terenie powiatu należą: Zakłady Górnicze "Lubin" [11]. 

Emisja ze źródeł sektora bytowo‐komunalnego (tzw. „niska emisja”), obejmuje swoim 
zasięgiem głównie małe kotłownie oraz paleniska domowe niepodłączone do sieci 
ciepłowniczej. Zaopatrzenie miasta w energię cieplną w tym zakresie oparte jest 
o zróżnicowane lokalne źródła ciepła: 
- nieliczne kotłownie osiedlowe, 
- kotłownie indywidualne, 
- ogrzewanie indywidualne budynków mieszkalnych (węglowe, gazowe i elektryczne),  

w tym również ogrzewanie przy pomocy pieców kaflowych. 
 

3.12.1 Przebieg zmian zanieczyszczenia powietrza 

Na terenie gminy brak punktów pomiarowo-kontrolnych dla badania jakości 
powietrza, lecz na przestrzeni ostatnich lat pomiary poszczególnych parametrów jakości 
powietrza prowadzone były przez WIOŚ na stacjach pomiarowych w Lubinie: 
- stacja stała przy ul. 1-go Maja; 
- stacja stała przy ul. Sowiej; 
- stacja pasywna przy ul. Traugutta; 
- stacja pasywna przy ul. Jaśminowej. 
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Pył zawieszony PM10 

W 2012 r. nie zanotowano przekroczenia dopuszczalnego poziomu średniorocznego 
na stanowisku pomiarowym na ul. Wierzbowej. W porównaniu z wynikami pomiarów w latach 
wcześniejszych, wystąpił kilkuprocentowy spadek średniorocznego stężenia pyłu PM10, 
głównie dzięki spadkowi emisji pyłu w sezonie pozagrzewczym. Tymczasem stężenie pyłu 
mierzone w sezonie grzewczym systematycznie rośnie, przewyższając poziom notowany 
zarówno w 2003, jak i 2009 r.  

W porównaniu z wynikami pomiarów w pozostałych stacjach monitoringu na terenie 
województwa, średnia roczna zanieczyszczenia pyłem zawieszonym w Lubinie osiąga 
wartości średnie, nie przekraczając dopuszczalnych norm. Przekroczenia obserwowane są 
natomiast w sezonie grzewczym. 

Rysunek 3.7  Wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM10 [µg/m3] w latach 2003 – 2012,  
mierzone na stacjach w Lubinie [WIOŚ] 
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Przyczyną przekroczeń wartości dopuszczalnych oraz wysokiego poziomu pyłu PM10 

w sezonie grzewczym na obszarze województwa było wzmożone spalanie paliw do celów 
grzewczych powodujące zwiększoną emisję zanieczyszczeń do powietrza. Niekorzystne 
warunki meteorologiczne (niska temperatura powietrza, prędkości wiatru poniżej 1,5 m/s 
oraz wystąpienie inwersji temperatury) powodowały kumulowanie się zanieczyszczeń  
w przyziemnej warstwie atmosfery. Przekroczenia średniodobowej wartości normatywnej 
pyłu zawieszonego PM10 występowały głównie w sezonie grzewczym. Najwyższe stężenia 
rejestrowano w pierwszej połowie lutego oraz w grudniu – okres ten charakteryzował się 
bardzo niskimi temperaturami, bardzo niskimi prędkościami wiatru (cisze), wysokim 
ciśnieniem atmosferycznym oraz brakiem opadów. 
 

Dwutlenek siarki 
W latach 2012 – 2013 nigdzie na terenie województwa nie wystąpiły przekroczenia 

poziomów dopuszczalnych i alarmowego określonych dla dwutlenku siarki (poziom 
dopuszczalny dla roku kalendarzowego wynosi 20 µg/m3). Wieloletni trend poziomu 
zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki na terenie Lubina obrazują poniższa tabela  
i wykres. Jak wynika z przedstawionych danych, po okresie wyraźnie obniżonej zawartości 
dwutlenku siarki w powietrzu, pomiary prowadzone w 2012 r. przez mobilną stację na ul. 
Wierzbowej wykazały znaczny wzrost stężenia SO2. W kolejnym roku, już na ul. Mieszka I, 
notowany był poziom zbliżony do wyników z 2009 r. Kilkukrotnie wyższe stężenia w sezonie 
grzewczym niż w pozagrzewczym świadczą o dominującym wpływie źródeł grzewczych na 
stężenia SO2 w powietrzu na terenie miasta. 
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Rysunek 3.8  Stężenia średnioroczne oraz średnie sezonowe SO2 na terenie woj. 
dolnośląskiego w 2012 r. - pomiary ciągłe [WIOŚ] 

 

 
 

Rysunek 3.9  Wyniki pomiarów dwutlenku siarki [µg/m3] w latach 2003 – 2013, 
na terenie miasta Lubina [WIOŚ] 
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Dwutlenek azotu  

Jak wynika z przedstawionych danych dla miasta Lubina, w ostatnim okresie średni 
poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu nieznacznie się obniżył w 2012 r., po 
czym znów wzrósł w roku kolejnym. Na zmiany poziomu stężeń tego parametru wpływa 
głównie emisja w sezonie grzewczym. Poziom zanieczyszczenia powietrza NO2 w Lubinie 
należy do wysokich na tle województwa. Pomiary wykonywane w 2013 r. wskaźnikową 
metodą pasywną na terenie powiatów położonych w północnej części województwa 
wykazały najwyższe stężenia dwutlenku azotu w Bolesławcu i w Lubinie (23 µg/m3, tj. 58% 
normy rocznej). 

 
Rysunek 3.10  Stężenia średnioroczne oraz średnie sezonowe NO2 na terenie województwa 

dolnośląskiego w 2012 r. na podstawie pomiarów ciągłych [WIOŚ] 

 
 

LUBIN 
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Rysunek 3.11  Wyniki pomiarów dwutlenku azotu [µg/m3] w latach 2003 – 2013, 
na terenie miasta Lubina [WIOŚ] 

0,0

20,0

40,0
1-

go
 M

aj
a

ul
.

T
ra

ug
ut

ta

ul
.

Ja
śm

in
ow

a

1-
go

 M
aj

a

ul
. S

ow
ia

ul
.

T
ra

ug
ut

ta

1-
go

 M
aj

a

ul
. S

ow
ia

ul
.

T
ra

ug
ut

ta

ul
.

T
ra

ug
ut

ta

ul
.

T
ra

ug
ut

ta

ul
. M

ie
sz

ka
 I

ul
. M

ie
sz

ka
 I

ul
.

W
ie

rz
bo

w
a

ul
. M

ie
sz

ka
 I

2003 2004 2005 2006 2007 2009 2011 2012 2013

[µg/m3] średnia w sez. grzewczym
średnia roczna
średnia w sez. pozagrzewczym

 
 

3.12.2 Ocena jakości powietrza 

  Województwo dolnośląskie zostało podzielone na 4 strefy, natomiast gmina Lubin, 
wraz z całym powiatem lubińskim, zaliczono do strefy dolnośląskiej.  
 
Na podstawie klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za rok 2012  stwierdzono 
potrzebę opracowywania programów ochrony powietrza ze względu na ochronę zdrowia 
ludzi dla wszystkich 4 stref województwa:  
1. aglomeracja wrocławska (NO2, PM10, benzo(a)piren, PM2.5),  
2. m. Legnica (PM10, arsen, benzo(a)piren, ozon),  
3. m. Wałbrzych (PM10, benzo(a)piren),  
4. strefa dolno śląska (PM10, benzo(a)piren, ozon).  
 
Na podstawie klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za rok 2013  stwierdzono 
potrzebę opracowywania programów ochrony powietrza ze względu na ochronę zdrowia 
ludzi dla wszystkich 4 stref województwa:  
1. aglomeracja wrocławska (NO2, PM10, PM2.5, benzo(a)piren, ozon),  
2. m. Legnica (PM10, PM2.5, arsen, benzo(a)piren, ozon),  
3. m. Wałbrzych (PM10, benzo(a)piren),  
4. strefa dolno śląska (PM10, arsen, benzo(a)piren, ozon).  
 
Na podstawie klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za rok 2012 i 2013  według 
kryteriów dla ochrony roślin wskazane jest opracowanie programu ochrony powietrza  
w strefie dolnośląskiej ze względu na ponadnormatywne stężenia ozonu. 
 
Największym problemem w skali województwa dolnośląskiego pozostaje wysoki poziom 
zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym, zarówno PM10, jak i PM2,5 oraz 
benzo(a)pirenem. Główną przyczyną występowania przekroczeń w okresie zimowym jest 
emisja z systemów indywidualnego ogrzewania budynków i utrudnione warunki 
rozprzestrzeniania zanieczyszczeń (szczególnie w kotlinach). Inne przyczyny występowania 
przekroczeń to m.in. emisja zanieczyszczeń z transportu drogowego oraz niezorganizowana 
emisja pyłu z dróg i terenów przemysłowych. 
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3.13 Hałas 
 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził w 2011 r. 
badania hałasu komunikacyjnego w wybranych punktach woj. dolnośląskiego. Głównym 
założeniem wykonanych pomiarów akustycznych było określenie warunków panujących  
w bezpośrednim sąsiedztwie tras komunikacyjnych i uzyskanie informacji o uciążliwości 
akustycznej analizowanych tras. Pomiary przeprowadzono w 65 punktach, zlokalizowanych 
na terenie powiatów wrocławskiego, lubińskiego, milickiego, jeleniogórskiego, złotoryjskiego 
oraz zgorzeleckiego. Pomiary wykonywano w porze dziennej, w trzech okresach  
w następujących porach doby: 
 

- poranna w godzinach pomiędzy 600- 900, 
- południowa w godzinach pomiędzy 900- 1800, 
- wieczorna w godzinach pomiędzy 1800- 2200, 

Cykl badawczy prowadzony był od kwietnia do grudnia 2011 roku. W wyniku 
przeprowadzonych badań wskazano obszary, na których hałas jest szczególnie uciążliwy, 
zinwentaryzowano budynki chronione zlokalizowane na tych obszarach oraz oszacowano 
liczbę ludności narażoną na oddziaływanie ponadnormatywnego hałasu. Poniższa tabela 
prezentuje wyniki pomiarów przeprowadzonych w granicach miasta Lubina. 

 

Tabela 3.3 Wyniki pomiaru hałasu na terenie powiatu lubińskiego w 2011 r. [WIOŚ] 

 
 

Wykonane badania dokumentują istotną degradację klimatu akustycznego wzdłuż 
ważniejszych tras komunikacyjnych. Hałas drogowy jest poważnym problemem dla 
mieszkańców wszystkich budynków zlokalizowanych w odległości mniejszej niż 3 m od drogi. 
Szczególnie znaczne przekroczenia stwierdzono na drodze krajowej nr 3 (Lubin - Legnica). 

 
W 2014 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 

opracowany został „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa 
dolno śląskiego na lata 2013-2017” [8].  

 
W granicach gminy Lubin w Programie [8] zidentyfikowano następujące obszary, na 

których występują przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu samochodowego: 
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Tabela 3.4 Obszary, na których występują przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu 
samochodowego (drogi krajowe) [8] 

 
 

3.14 Zaopatrzenie w energi ę elektryczn ą i ciepln ą oraz gaz 

Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Na terenie gminy zlokalizowane są następujące ważne elementy sieci energetycznej 
przesyłowej krajowego systemu elektroenergetycznego, pozwalające na tranzyt mocy relacji 
wschód – zachód : 

1. Stacja elektroenergetyczna 400/110 kV Czarna w Czerńcu, 
2. Fragment linii elektroenergetycznej 400 kV Mikołowa - Czarna 4-0-02, 
3. Fragment linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna - Pasikurowice 4-0-08, 

 
Zaopatrzenie w energię cieplną 

Na terenie gminy Lubin nie funkcjonuje typowy system ciepłowniczy. Budynki 
mieszkalne w gminie zasilane są głównie z przydomowych kotłowni indywidualnych. 
Podstawowym nośnikiem energii wykorzystywanym do celów grzewczych są paliwa stałe, 
głównie węglowe, następnie gaz ziemny oraz w niewielkim stopniu olej, gaz ciekły i energia 
elektryczna. Struktura zużycia paliwa do celów ogrzewania pomieszczeń wynika z kilku 
elementów, przede wszystkim paliwa stałe są najtańszymi nośnikami energii [18]. 
 
Zaopatrzenie w gaz 

Zasilanie gminy w gaz ziemny odbywa się za pośrednictwem gazociągu wysokiego 
ciśnienia relacji Kotowice - Legnica wraz z odgałęzieniami do poszczególnych stacji 
redukcyjno - pomiarowych I stopnia [18]. 

System dystrybucyjny średniego ciśnienia gminy Lubin zasilany jest poprzez 4 stacje 
redukcyjno - pomiarowe I stopnia będące również w eksploatacji OGP GAZ-SYSTEM. 
Odbiorcy gazu z terenu gminy Lubin zasilani są z sytemu przesyłowego poprzez 4 punkty 
wyjścia – ww. SRP I stopnia. Stacje te z kolei zasilają odbiorców poprzez istniejącą sieć 
dystrybucyjną eksploatowaną i zarządzaną przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. 
Oddział we Wrocławiu (dawniej Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.). W skład 
systemu dystrybucyjnego wchodzą sieci gazowe rozdzielcze średniego ciśnienia [18]. 

 
Na przestrzeni ostatnich lat długość czynnej sieci gazowej wzrosła o 16 km (12%). 

Korzystne zmiany odnotowano pod względem wzrostu liczby ludności korzystającej z sieci - 
w 2012 r. z sieci wodociągowej korzystało o 7% więcej mieszkańców niż w 2010 r.  
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Rysunek 3.12  Długość sieci gazowej w gminie Lubin w latach 2010-2012, wg GUS 

 

 
3.15 System transportowy 

Przez teren gminy Lubin przebiegają ważne szlaki komunikacyjne międzynarodowe  
i krajowe (drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe). Na terenie gminy istnieje również sieć 
dróg gminnych, która uzupełnia ww. drogi o wyższej randze.  

Podstawową sieć drogową gminy tworzą:  
� droga krajowa nr 3 (E-65) relacji Szczecin – Jakuszyce, przez Zieloną Górę, Lubin, 

Legnicę, Bolków, Jelenią Górę;  
� droga krajowa nr 36 relacji Rawicz - Prochowice, przez Ścinawę i Lubin;  
� droga wojewódzka nr 323 łącząca DK5 w Lesznie z DK3 w Lubinie;  
� droga wojewódzka nr 335 - stanowi połączenie Lubina z Chojnowem i autostradą A4.  
� pozostałe drogi:  

− drogi powiatowe nr 1218D, 1219D, 1221D, 1222D, 1223D, 1227D, 1229D, 1230D, 
1231D, 1232D, 1233D, 1234D, 1235D, 1236D, 1237D, 1250D, 1238D,  

− drogi gminne.  
 
Charakterystykę poszczególnych dróg przedstawiono w poniższych tabelach.  

 
Tabela 3.5 Długość dróg na terenie gminy Lubin, stan na koniec 2013 r., wg danych UG 

Drogi: Długo ść drogi [km] 

gminne 51,432 

powiatowe 94,061 

wojewódzkie 9,700 

krajowe 31,770 
Razem:  186,963 

 
Wśród dróg gminnych przeważają drogi o nawierzchni twardej ulepszonej bitumicznej 

(76%). Ponadto 11% dróg gminnych posiada nawierzchnię gruntową naturalną, natomiast 
7% gruntową wzmocnioną żwirem, żużlem itp. Poniższy wykres przedstawia procentowo 
ilość dróg o wskazanych nawierzchniach. 
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Rysunek 3.13  Procentowy udział dróg gminnych o poszczególnych nawierzchniach  
w gminie Lubin, wg danych UG 

 

 

Przez gminę przebiega pierwszorzędna, jednotorowa, zelektryfikowana linia kolejowa 
nr 289 relacji Legnica - Rudna - Rawicz. Ponadto PKP administruje odcinkiem o długości 0,4 
km linii kolejowej nr 971 znaczenia miejscowego relacji Lubin Górniczy - Lubin Kopalnia PŁK 
(jednotorowa, zelektryfikowana).  

W północnej części miasta Lubin funkcjonuje sportowo-usługowe lotnisko Lubin, 
obsługujące ruch nieregularny krajowy i międzynarodowy. 

 

3.16 Podsumowanie – istotne problemy ochrony środowiska na terenie gminy 
Lubin 

 
 Wskazać należy także następujące istotne problemami ochrony środowiska na 
terenie gminy Lubin: 
 
1. Wiele obiektów publicznych i prywatnych korzysta ze źródeł energii opalanych węglem. 
2. Występują różnorodne oddziaływania związane z funkcjonowaniem przemysłu 

miedziowego i obszaru zurbanizowanego miasta Lubin. W szczególności należy wskazać 
na zanieczyszczenia powietrza oraz wód powierzchniowych.  

3. Zimnica (w ramach jednolitych części wód powierzchniowych) została sklasyfikowana jako 
ciek typu „potok nizinny piaszczysty”, którego stan oceniono jako zły. Stwierdzono, że 
istnieje zagrożenie nieosiągnięcia założonych celów środowiskowych. 

4. Istotne jest także zanieczyszczenie powierzchni ziemi: oddziaływanie osadników „Żelazny 
Most” inieczynnego „Gilów” oraz zanieczyszczenie gleb.  

5. Systematyczne zanikanie walorów przyrodniczo – kulturowych gminy, m.in. w wyniku 
niskiej spójności architektonicznej. 

6. Starzejąca się infrastruktura publiczna (w tym drogi lokalne, wodociągi, oczyszczalnie 
ścieków) oraz system gospodarki odpadami komunalnymi, który wymaga usprawnienia 
oraz brak schroniska dla bezdomnych zwierząt. 
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7. Oddziaływanie hałasu drogowego. 
8. Nie w pełni wykorzystane zasoby przyrodnicze i kulturowe do rozwoju oferty rekreacyjnej, 

turystycznej i edukacyjnej. 
9. Niska świadomość ekologiczna mieszkańców. 
 
  Powyższa analiza oraz analiza przeprowadzona na potrzeby Strategii Rozwoju 
Gminy Lubin, wskazała na następujące słabe i mocne strony środowiska na terenie gminy 
Lubin: 
 

Tabela 3.6 Analiza SWOT sfery środowiskowej gminy Lubin 
 

Mocne strony  Słabe strony  
 
- W stosunku do średniej wojewódzkiej i krajowej 

bardzo wysoki stopień zwodociągowania 
(niemal 100%) i skanalizowania (ponad 80%) 
gminy; 

- Dobrze rozwinięta sieć gazowa i energetyczna; 
- Duży potencjał do rozwoju OZE; 
- Istniejące na terenie gminy obszary Natura 

2000 i inne formy ochrony przyrody; 
- Gęsta sieć leśnych tras rowerowych; 
 

- Wzrastające zużycie sieci wodociągowej; 
- Oczyszczalnie ścieków wymagają rozbudowy i 

modernizacji; 
- Nie wszystkie miejscowości są zgazyfikowane; 
- Wiele gospodarstw domowych i gminnych 

obiektów użyteczności publicznej korzysta ze 
źródeł ciepła opalanych węglem; 

- Systematyczne zanikanie walorów przyrodniczo 
– kulturowych gminy, w tym niska spójność 
architektoniczna nowej zabudowy; 

- Gminna sieć szlaków rowerowych nie jest 
zintegrowana z systemem gmin sąsiednich; 

- Nie w pełni wykorzystane zasoby przyrodnicze i 
kulturowe do rozwoju oferty rekreacyjnej, 
turystycznej i edukacyjnej; 

- Trasy rowerowe są słabo oznaczone i 
oświetlone z niewystarczająco rozwiniętą 
infrastrukturą (np. parkingi); 

- Słaby stan techniczny wielu dróg; 
- Niewystarczająca ilość chodników i oświetlenia; 
- Brak schroniska dla bezdomnych zwierz; 
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4. METODYKA I TRUDNOŚCI PROGNOZOWANIA  

 
  W ramach oceny możliwych oddziaływań na środowisko uwzględniono zadania 
inwestycyjne jak i nieinwestycyjne planowane do realizacji w ramach poszczególnych 
rozdziałów Programu. Analizą objęto zarówno zadania własne gminy Lubin – finansowane z 
budżetu oraz zadania koordynowane - finansowane ze źródeł zewnętrznych. Stopień i 
zakres oddziaływania zależeć może od lokalizacji danego zadania, czy będzie ono 
realizowane na terenach zurbanizowanych czy niezagospodarowanych lub też na obszarach 
charakteryzujących się większą wartością przyrodniczą, gdzie negatywny zakres 
oddziaływania może być największy. 
  Określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym 
znaczącym oddziaływaniem w odniesieniu do zadań inwestycyjnych zaplanowanych w 
Programie jest utrudnione. W szczególności jeśli brak jest informacji o sposobie i dokładnych 
miejscach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Biorąc jednak pod uwagę, że większość 
z przedsięwzięć inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach Programu wymagać 
będzie przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, 
uwzględniających konkretne warunki środowiskowe przyjęto, że na tym etapie ogólności 
wystarczające jest omówienie typowych oddziaływań i ich potencjalnych skutków 
środowiskowych. Tak przeprowadzona ocena pozwala na generalne określenie 
potencjalnych niekorzystnych skutków środowiskowych związanych z realizacją 
poszczególnych przedsięwzięć. Procedura oceny uwzględnia typowe dla danego 
przedsięwzięcia i najczęściej występujące skutki przeobrażeń związane zarówno z etapem 
jego realizacji jak i eksploatacji.  
 Odnosząc się do pozostałych trudności napotkanych przy opracowywaniu niniejszej 
Prognozy należy wskazać na zagadnienia związane z przepisami prawnymi. Utrudnieniem 
w prawidłowej ocenie rozwiązań zawartych w Programie jest ciągła zmiana przepisów. 
W przypadku ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy Prawo ochrony 
środowiska, Prawo wodne oraz Prawo geologiczne i górnicze oraz aktami wykonawczymi do 
ww. ustaw należy się liczyć z dalszymi zmianami, co wiązać się będzie z ciągłym 
uwzględnianiem nowych przepisów w przyszłej realizacji zadań. 

Trudnością jest także sama metoda oceny, obarczona pewnym błędem. Wynika to 
z subiektywnej oceny siły presji na środowisko poszczególnych czynników 
antropogenicznych, a także subiektywnej oceny wielkości pozytywnego wpływu działań 
zawartych w Programie.  
 
  W kolejnym rozdziale przedstawiono w formie tabeli matrycę możliwych oddziaływań 
poszczególnych przedsięwzięć na następujące komponenty środowiska: 
– różnorodność biologiczną,  
– ludzi,  
– zwierzęta,  
– rośliny,  
– wodę,  
– powietrze,  
– powierzchnię ziemi,  
– krajobraz,  
– klimat,  
– zasoby naturalne,  
– zabytki,  
– dobra materialne 
– obszary Natura 2000 
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Wśród możliwych oddziaływań wyróżniono (zaznaczając odpowiednim kolorem): 
 

 - możliwe negatywne oddziaływanie 
 - możliwe pozytywne oddziaływanie 
 - możliwe jest wystąpienie pozytywnych jak też negatywnych oddziaływań 
 - brak oddziaływania lub zadanie nie ingeruje w środowisko 

 
Dodatkowo charakter oddziaływania opisano następującymi parametrami (oznaczając 
odpowiednim skrótem): 
- bezpośrednie  - Bezp 
- pośrednie   - Pośr 
- wtórne   - Wt 
- skumulowane  - Sk 
- krótkoterminowe  - Krót 
- średnioterminowe  - Śred 
- długoterminowe  - Dł 
- stałe    - St 
- chwilowe   - Ch 
 
 

5. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘĆ 

OKREŚLONYCH W PROGRAMIE 
 
  W poniższej tabeli przedstawiono matrycę możliwych oddziaływań przedsięwzięć 
określonych w „Programie ochrony środowiska dla Gminy Lubin na lata 2015-2018 z 
perspektywą do 2022 r.” na poszczególne komponenty środowiska. Następnie w 
podrozdziałach zgodnych z rozdziałami zdefiniowanymi w Programie, omówiono możliwe 
potencjalne oddziaływanie przedsięwzięć. 
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Tabela 5.1 Matryca możliwych oddziaływań przedsięwzięć określonych w Programie 

L.p.  Przedsi ęwzięcie 
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1. Uwzgl ędnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych 

1. 

Wprowadzanie do gminnych strategii, polityk 
i programów sektorowych zagadnień i celów 
zawartych w gminnym Programie ochrony 
środowiska 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

działanie 
nieinwestycyjne, 

2. 

Objęcie strategii, polityk i programów 
sektorowych strategicznymi ocenami 
oddziaływania na środowisko, zgodnie 
z obowiązującym w tym zakresie prawem 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

działanie 
nieinwestycyjne, 

3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Lubin (dokument w trakcie opracowania) 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

działanie 
nieinwestycyjne, 

2. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska  

1. 

Udzielanie zamówień publicznych z możliwie 
najszerszym uwzględnianiem aspektów 
środowiskowych oraz rozwiązań 
minimalizujących negatywny wpływ na 
środowisko naturalne 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

działanie 
nieinwestycyjne, 

2. 
Podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu 
Gminy z zakresu prowadzenia zielonych 
zamówień publicznych GPP 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

działanie 
nieinwestycyjne, 

3. 

Promowanie zachowań ekologicznych oraz 
tworzenie warunków do powstawania zielonych 
miejsc pracy 
 
 
 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

działanie 
nieinwestycyjne, 
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L.p.  Przedsi ęwzięcie 
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3. Zarządzanie środowiskowe w gminie  

1. 

Informowanie i zachęcanie przedsiębiorców, 
instytucji i organizacji działających w gminie do 
wprowadzania systemów zarządzania 
środowiskowego 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

działanie 
nieinwestycyjne, 

2. 

Promowanie i wspieranie na lokalnym rynku 
przedsiębiorców i organizacje legitymizujące się 
certyfikowanymi systemami zarządzania 
środowiskowego 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

działanie 
nieinwestycyjne, 

4. Aspekt ekologiczny w p lanowaniu przestrzennym  

1. 

Uwzględnianie w planach zagospodarowania 
przestrzennego wymagań ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, w tym gminnego programu 
ochrony środowiska i opracowań 
ekofizjograficznych. 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

działanie 
nieinwestycyjne, 

2. 
Prowadzenie racjonalnej polityki przestrzennej 
(kształtowanie przestrzeni), uwzględniającej 
wartości przyrodnicze i ład przestrzenny 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

działanie 
nieinwestycyjne, 

5. Edukacja ekologiczna społecze ństwa  

1. 

Informowanie mieszkańców i zachęcanie do 
udziału w szkoleniach dla rolników 
organizowanych m.in. przez DODR, ARiMR, 
organizacje pozarządowe, w szczególności w 
ramach programów rolno-środowiskowych 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

działanie 
nieinwestycyjne, 

2. 

Współpraca z placówkami oświatowymi 
i pozarządowymi organizacjami ekologicznymi 
w organizacji akcji, konkursów i projektów 
ekologicznych 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

działanie 
nieinwestycyjne, 

3. Udostępnianie informacji o środowisku Wt Bezp Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt Wt działanie 
nieinwestycyjne, 
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L.p.  Przedsi ęwzięcie 
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i działaniach proekologicznych w gminie Dł 
St 

Dł 
St 

Dł 
St 

Dł 
St 

Dł 
St 

Dł 
St 

Dł 
St 

Dł 
St 

Dł 
St 

Dł 
St 

Dł 
St 

Dł 
St 

Dł 
St 

4. 

Popularyzacja za pomocą kanałów 
informacyjnych UG kampanii społecznych 
służących wyrabianiu ekologicznych nawyków 
wśród mieszkańców 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

działanie 
nieinwestycyjne, 

6. Ochrona przyrody i krajobrazu  

1. Bieżące utrzymanie i konserwacja gminnych 
terenów zielonych 

Bezp 
Dł 
St 

Pośr 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

   Pośr 
Dł 
St 

  Bezp 
Dł 
St 

 Pośr 
Dł 
St 

 

2. 
Objęcie ochroną prawną „pomnikowych” 
okazów drzew na terenie gminy oraz gatunków 
zagrożonych wyginięciem 

  Bezp 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

         działanie 
nieinwestycyjne, 

3. 

Rewitalizacja szaty roślinnej parków 
zabytkowych Gminy Lubin położonych  
w Gorzelinie, Miłoradzicach, Raszowej  
i Siedlcach – utrzymanie projektu 

 Pośr 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

   Pośr 
Dł 
St 

  Bezp 
Dł 
St 

   

4. Informator dotyczący parków zabytkowych 
Gminy Lubin 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

działanie 
nieinwestycyjne, 

5. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 
Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

   Wt 
Dł 
St 

 Wt 
Dł 
St 

  Wt 
Dł 
St 

działanie 
nieinwestycyjne, 

7. Ochrona i zrównowa żony rozwój lasów  

1. 
Promowanie i wspieranie zalesiania gruntów 
nieprzydatnych rolniczo 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

  Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

    Wt 
Dł 
St 

działanie 
nieinwestycyjne, 

2. 
Lokalizacja zalesień i zadrzewień w planie 
zagospodarowania przestrzennego  

Wt 
Dł 

Wt 
Dł 

Wt 
Dł 

Wt 
Dł 

  Wt 
Dł 

Wt 
Dł 

    Wt 
Dł 

działanie 
nieinwestycyjne, 
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L.p.  Przedsi ęwzięcie 
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St St St St St St St 

8. Ochrona i racjonalne u żytkowanie zasobów wodnych  

1. 
Monitoring, utrzymanie i odbudowa sieci 
i urządzeń melioracji wodnych podstawowych i 
szczegółowych  

Bezp 
Dł 
St 

Pośr 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

 Pośr 
Dł 
St 

Pośr 
Dł 
St 

Pośr 
Dł 
St 

   Bezp 
Dł 
St 

 

2. Melioracje wodne 
Bezp 
Dł 
St 

Pośr 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

 Pośr 
Dł 
St 

Pośr 
Dł 
St 

Pośr 
Dł 
St 

   Bezp 
Dł 
St 

 

4. 

Propagowanie zachowań sprzyjających 
oszczędzaniu wody przez działania edukacyjno-
promocyjne skierowane do wszystkich grup 
społecznych 

 
 

Wt 
Dł 
St 

  Wt 
Dł 
St 

    Wt 
Dł 
St 

   działanie 
nieinwestycyjne, 

9. Ochrona gleb i powierzchni ziemi  

1. Likwidacja „dzikich wysypisk” 
Wt 
Dł 
St 

Pośr 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

Pośr 
Dł 
St 

     

2. 

Wspieranie powstawania i działalności 
gospodarstw ekologicznych oraz prowadzących 
zrównoważoną gospodarkę rolną i leśną na 
terenie gminy 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

działanie 
nieinwestycyjne, 

3. 

Kontynuacja akcji polegającej na informowaniu i 
zachęcaniu rolników do przestrzegania 
„Kodeksu dobrych praktyk rolniczych” oraz do 
udziału w szkoleniach 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

działanie 
nieinwestycyjne, 

4. 
Ochrona gruntów ornych o najwyższej bonitacji 
przed przeznaczaniem na cele nierolnicze i 
nieleśne 

      Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

 Wt 
Dł 
St 

   działanie 
nieinwestycyjne, 

10. Gospodarowanie zasobami geologicznymi  

1. Uwzględnianie w opracowaniach planistycznych       Wt Wt  Wt    działanie 
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wszystkich znanych złóż w granicach ich 
udokumentowania i ich ochrona przed trwałym 
zainwestowaniem 

Dł 
St 

Dł 
St 

Dł 
St 

nieinwestycyjne, 

2. 
Ochrona i racjonalna gospodarka złożami 
kopalin, w tym zapobieganie i minimalizacja 
nowych oddziaływań górniczych 

Wt 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

  Wt 
Dł 
St 

 

11. Wykorzystan ie energii odnawialnej  

1. 
Podnoszenie efektywności energetycznej w 
budynkach publicznych i komunalnych oraz w 
ramach eksploatacji oświetlenia drogowego 

     Wt 
Dł 
St 

   Wt 
Dł 
St 

    

2. Wprowadzenie źródeł energii w większym 
stopniu opartych na OZE 

     Wt 
Dł 
St 

   Wt 
Dł 
St 

    

3. 

Prowadzenie działań informacyjnych i 
promocyjnych związanych z zachęcaniem 
mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy 
do poprawienia efektywności energetycznej w 
posiadanych budynkach i wykorzystaniu energii 
z OZE 

 Wt 
Dł 
St 

   Wt 
Dł 
St 

   Wt 
Dł 
St 

   działanie 
nieinwestycyjne, 

4. Realizacja projektów OZE w tym elektrowni 
wiatrowych i fotowoltaicznych 

Wt 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

  Bezp 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

 Wt 
Dł 
St 

  Bezp 
Dł 
St 

 

12. Jakość powietrza atmosferycznego  

1. 

Prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania 
przepisów ochrony środowiska i 
gospodarowania odpadami – dążenie do 
likwidacji problemu spalania odpadów poza 
instalacjami do tego przeznaczonymi 

 Bezp 
Dł 
St 

   Wt 
Dł 
St 

       działanie 
nieinwestycyjne, 

2. Prowadzenie działań popularyzujących 
i wspierających wykorzystywanie odnawialnych 

 Wt 
Dł 

   Wt 
Dł 

   Wt 
Dł 

   działanie 
nieinwestycyjne, 
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źródeł energii w gminie St St St 

3. Lokalny transport zbiorowy 
 Bezp 

Dł 
St 

   Wt 
Dł 
St 

        

4. 
Drogi publiczne krajowe, wojewódzkie, 
powiatowe 

 Bezp 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

 Wt 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

       

5. Drogi publiczne gminne 
 Bezp 

Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

 Wt 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

       

6. Drogi wewnętrzne  
 Bezp 

Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

 Wt 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

       

7. Oświetlenie drogowe solarne 
 Bezp 

Dł 
St 

   Bezp 
Dł 
St 

  
 
 

      

8. Termomodernizacja obiektów gminnych  

 
 
 
 
 

Wt 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 
 

Wt 
Dł 
St 

 Pośr 
Dł 
St 

  Pośr 
Dł 
St 

 Bezp 
Dł 
St 
 

  działania 
związane z 
wymianą 
urządzeń 
grzewczych, 
stolarki, 
dociepleniem 
ścian i 
stropodachów 
budynków 

13. Jakość wód powierzchniowych i podziemnych  

1. 

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

 Wt 
Dł 
St 

  Bezp 
Dł 
St 
 

         

2. Wspieranie budowy szczelnych zbiorników na 
gnojowicę i/lub gnojówkę oraz płyt 

    Bezp 
Dł 

Wt 
Dł 
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obornikowych w gospodarstwach rolnych 
prowadzących hodowlę i chów zwierząt 

St 
 

St 

3. Modernizacja głównej przepompowni ścieków w 
Raszówce (dotacja dla GZUKiM) 

 Wt 
Dł 
St 

  Bezp 
Dł 
St 

         

4. 
Rozbudowa sieci wodociągowych oraz sieci 
kanalizacyjnych, w tym dokumentacje 
projektowe (dotacja dla GZUKiM) 

 Wt 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

         

5. 
Dotacja dla GZUKiM w Księginicach na prace 
badawczo – rozwojowe dla ustalenia zasobów 
wód podziemnych dla terenów gminy Lubin 

    Wt 
Dł 
St 

    Wt 
Dł 
St 

   działanie 
nieinwestycyjne, 

6. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
na terenie gminy Lubin (dotacje dla GZUKiM) 

 Wt 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

         

7. 
Modernizacja i przebudowa sieciowych 
przepompowni ścieków, wymiana pomp 
(dotacja dla GZUKiM) 

 Wt 
Dł 
St 

  Bezp 
Dł 
St 

         

8. 
Wykonanie automatyki i monitorowania 
sieciowych przepompowni ścieków (dotacja dla 
GZUKiM) 

 Wt 
Dł 
St 

  Bezp 
Dł 
St 

         

9. 
Budowa sieci wody surowej od studni do stacji 
uzdatniania wody w miejscowości Pieszków 
(dotacja dla GZUKiM) 

 Wt 
Dł 
St 

  Bezp 
Dł 
St 

         

10. 
Wykonanie projektu i budowy hydroforni dla 
systemu wodociągowego w miejscowości Osiek  
(dotacja dla GZUKiM) 

 Wt 
Dł 
St 

  Bezp 
Dł 
St 

         

11. 

Wykonanie odwiertów, badania warstw 
wodonośnych, opracowanie koncepcji 
dotyczącej wydobycie wody oraz budowy stacji 
uzdatniania wody w Krzeczynie Wielkim 
(dotacja dla GZUKiM) 

 Wt 
Dł 
St 

  Bezp 
Dł 
St 
 

    Wt 
Dł 
St 
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12. 

Modernizacja części osadowej – poletek 
osadowych – w oczyszczalniach ścieków na 
terenie gminy Lubin  
(dotacja dla GZUKiM) 

 Wt 
Dł 
St 

  Wt 
Dł 
St 

 Wt 
Dł 
St 

       

14. Oddziaływanie hałasu i pól elekt romagnetycznych  

1. 

Wprowadzenie do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego zapisów 
poświęconych ochronie przed hałasem i 
promieniowaniem, w przypadku stwierdzenia 
istnienia zagrożeń. 

 
 
 
 

Wt 
Dł 
St 

           działanie 
nieinwestycyjne, 

2. Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie 
technicznym - DK 3 Chróstnik 

 Wt 
Dł 
St 

   Wt 
Dł 
St 

        

3. 
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie 
technicznym. Wprowadzenie środków trwałego 
uspokojenia ruchu – DK 3 Chróstnik 

 
 
 

Wt 
Dł 
St 

   Wt 
Dł 
St 

        

4. 
Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie 
technicznym. Wprowadzenie środków trwałego 
uspokojenia ruchu – DK 3 Karczowiska 

 
 

Wt 
Dł 
St 

   Wt 
Dł 
St 

        

15. Przemysł oraz bezpiecze ństwo przeciwpo żarowe i ekologiczne  

1. 
Dotacja dla Ochotniczej straży Pożarnej w 
Księginicach na dofinasowanie zakupu 
samochodu ratowniczo - gaśniczego 

 
 
 

Wt 
Dł 
St 

         Wt 
Dł 
St 

  

2. Ochotnicze Straże Pożarne 
 Wt 

Dł 
St 

         Wt 
Dł 
St 

  

3. 

Zarządzanie kryzysowe 
 
 
 

 Wt 
Dł 
St 

         Wt 
Dł 
St 

 działanie 
nieinwestycyjne, 
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4. 
Wspieranie działalności gospodarczej poprzez 
utworzenie i rozwój strefy przemysłowej w 
rejonie Obora -Krzeczyn Wielki 

Wt 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 
 

Bezp 
Dł 
St 
 

Bezp 
Dł 
St 
 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 
 

Bezp 
Dł 
St 
 

      

16. Gospodarowanie odpadami komunalnymi  

1. 

Wdrożenie optymalnego modelu odbioru 
odpadów komunalnych od mieszkańców wraz z 
przeprowadzeniem procedury przetargowej na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych  

 Bezp 
Dł 
St 
 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

      

2. 

Opracowanie Analizy stanu środowiska 
odpadami komunalnymi w celu weryfikacji 
możliwości technicznych i organizacyjnych 
gminy w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi 

 
 
 

            działanie 
nieinwestycyjne, 

3. 
Sporządzenie Rocznego Sprawozdania z 
realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi na terenie gminy 

 
 
 

            działanie 
nieinwestycyjne, 

4. 
Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy 
Lubin 

 
 

Pośr 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

Bezp 
Dł 
St 

 Bezp 
Dł 
St 

       

5. Funkcjonowanie systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi  

 
 
 

Bezp 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

      działanie 
nieinwestycyjne, 

6. Prowadzenie akcji informacyjnej i edukacyjnej 
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 

 
 
 

Bezp 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

Wt 
Dł 
St 

      działanie 
nieinwestycyjne, 
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5.1 Uwzgl ędnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych 

  Zadania realizowane w ramach tego rozdziału mają jedynie charakter 
nieinwestycyjny. Nie przewiduje się zatem bezpośredniego oddziaływania na któryś z 
komponentów środowiska. Uwzględnienie działań prośrodowiskowych w innych 
dokumentach planistycznym może natomiast wiązać się z pozytywnym oddziaływaniem na 
poszczególne komponenty środowiska w sposób wtórny, długoterminowy i stały.  
 

5.2 Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska 

 Zadania realizowane w ramach tego rozdziału mają jedynie charakter 
nieinwestycyjny. Nie przewiduje się zatem bezpośredniego oddziaływania na któryś z 
komponentów środowiska. Uwzględnienie kryteriów prośrodowiskowych w działalności 
urzędu może natomiast wiązać się z pozytywnym oddziaływaniem na poszczególne 
komponenty środowiska w sposób wtórny, długoterminowy i stały.  

5.3 Zarządzanie środowiskowe w gminie 

 Zadania realizowane w ramach tego rozdziału mają jedynie charakter 
nieinwestycyjny. Nie przewiduje się zatem bezpośredniego oddziaływania na któryś z 
komponentów środowiska. Uwzględnienie zarządzania środowiskowego w działalności 
przedsiębiorców i urzędu może natomiast wiązać się z pozytywnym oddziaływaniem na 
poszczególne komponenty środowiska w sposób wtórny, długoterminowy i stały.  

5.4 Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym 

 Zadania realizowane w ramach tego rozdziału mają jedynie charakter 
nieinwestycyjny. Nie przewiduje się zatem bezpośredniego oddziaływania na któryś z 
komponentów środowiska. Uwzględnienie działań prośrodowiskowych w innych 
dokumentach planistycznym może natomiast wiązać się z pozytywnym oddziaływaniem na 
poszczególne komponenty środowiska w sposób wtórny, długoterminowy i stały.  
 

5.5 Edukacja ekologiczna społecze ństwa 

 Zadania realizowane w ramach tego rozdziału mają jedynie charakter 
nieinwestycyjny. Nie przewiduje się zatem bezpośredniego oddziaływania na któryś z 
komponentów środowiska. Uwzględnienie działań prośrodowiskowych w szeroko rozumianej 
edukacji może natomiast wiązać się z pozytywnym oddziaływaniem na poszczególne 
komponenty środowiska w sposób wtórny, długoterminowy i stały.  

5.6 Ochrona przyrody i krajobrazu 

 Zadania realizowane w ramach tego rozdziału w większości mają charakter 
nieinwestycyjny. Nie przewiduje się dla nich bezpośredniego oddziaływania na któryś z 
komponentów środowiska. 
  Jedynie zadania inwestycyjne, związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją 
miejskich terenów zieleni oraz rewitalizacją szaty roślinnej parków zabytkowych, mogą 
związać się z oddziaływaniem na niektóre komponenty środowiska. Przewiduje się, że w 
przypadku nieumiejętnego i nieprofesjonalnego prowadzenia prac mogą wystąpić 
niekorzystne, bezpośrednie oddziaływania na różnorodność biologiczną, rośliny lub 
zwierzęta. A przypadku jeśli teren parkowy stanowi obiekt zabytkowy, można także mówić o 
oddziaływaniu na zabytki. Mogą to być między innymi: 
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- wykonywanie cięć sanitarnych drzew starych i dziuplastych w nieodpowiednich okresach 
roku i bez sprawdzenia ich zasiedlenia przez zwierzęta (ptaki, nietoperze, owady); 

- wykonywanie grabienia trawników w nieodpowiednich okresach roku i bez sprawdzenia 
występowania roślin objętych ochroną gatunkową; 

- instalowanie niewłaściwych opraw oświetlenia parkowego; 
- dokonywanie nasadzeń gatunków inwazyjnych i „agresywnych” względem istniejącej flory 

wartej zachowania i konserwacji. 
Wymienione prace mogą prowadzić do bezpośredniego, niekorzystnego wpływy na wybrane 
osobniki lub populacje, polegającego na fizycznej eliminacji, pogorszeniu warunków 
siedliskowych lub utraty miejsc rozrodu. Należy zaznaczyć, że opisana możliwość 
negatywnego oddziaływania występować będzie tylko w przypadku prowadzenia prac bez 
uwzględnienia ich wpływu na gatunki chronione i okazy cenne przyrodniczo (np. drzewa o 
charakterze pomnikowym). Zapobieganie, ograniczenie lub minimalizacja oddziaływania 
uzależniona jest od indywidualnej wiedzy i podejścia osób planujących i wykonujących te 
prace. Należy także zaznaczyć, że prace te nie stanowią przedsięwzięć o których mowa w 
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane opracowanie raportu 
oddziaływania na środowisko.  
  Odnosząc się do kwestii wpływu realizacji zadań określonych w Programie na 
obszary podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody, należy 
zaznaczyć, że prace związane z terenami zielonymi i zabytkowymi parkami nie będą 
realizowane na terenach chronionych, w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru 
Natura 2000 „Źródliska koło Zimnej Wody”. Nie przewiduje się zatem aby którekolwiek z 
zadań niekorzystnie oddziaływało na obszary Natura 2000. 
 

5.7 Ochrona i zrównowa żony rozwój lasów 

  Zadania realizowane w ramach tego rozdziału mają jedynie charakter 
nieinwestycyjny. Nie przewiduje się zatem bezpośredniego oddziaływania na któryś z 
komponentów środowiska. Realizacja większości zadań zaproponowanych w tym rozdziale 
wiązać się będzie przypuszczalnie z wtórnym korzystnym oddziaływaniem na przyrodę 
ożywioną oraz na ludzi, powierzchnię ziemi i krajobraz.  

5.8 Ochrona i racjonalne u żytkowanie zasobów wodnych 

 Zadaniem nieinwestycyjnym w ramach tego rozdziału jest „Propagowanie zachowań 
sprzyjających oszczędzaniu wody przez działania edukacyjno-promocyjne skierowane do 
wszystkich grup społecznych”. Przewiduje się, że tego typu działania w sposób wtórny, 
długoterminowy i stały będą korzystnie oddziaływać na poszczególne komponenty 
środowiska 
 Zadania inwestycyjne związane są natomiast z realizacją i utrzymaniem urządzeń 
melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych. Przedsięwzięcia tego typu mogą 
związać się z niekorzystnym oddziaływaniem na niektóre komponenty środowiska.  
Melioracja, rozumiana jako całokształt zabiegów mających na celu trwałe polepszenie 
rolniczych zdolności produkcyjnych gleb, realizowana może być poprzez następujące zabiegi 
melioracyjne: drenowanie ceramiczne i PVC, wykonywanie rowów nawadniająco-
odwadniających, budowę zbiorników retencyjnych, regulację rzek, ochronę 
przeciwpowodziową, nasadzenia roślinnością terenów zalewowych i nieużytków rolnych 
(fitomelioracje). W szczególności Melioracje rolne obejmują: 

• melioracje wodne, które umożliwiają regulację stosunków wodnych w glebie dzięki 
nawadnianiu gruntów na obszarach z niedoborem wody lub odwadnianiu terenów, 
gdzie występuje jej nadmiar, 
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• agromelioracje, polepszają glebę przez długo działające zabiegi uprawowe które 
poprawiają warunki siedliskowe roślin, 

• fitomelioracje, które polegają na zadrzewianiu śródpolnym i racjonalnym 
rozmieszeniu zalesienia, dzięki czemu zmienia się mikroklimat lokalny (prędkość 
wiatru, temperatura, wilgotność), 

• ochronę przed erozją melioracje przeciwerozyjne, czyli zapobieganie zmywaniu 
żyznych warstw gruntu dzięki zahamowaniu spływu powierzchniowego wód 
opadowych. 

Typowy zakres prac bieżącego utrzymania urządzeń melioracyjnych obejmuje natomiast: 
- wykaszanie skarp i dna rowów; 
- odmulanie dna rowów (w celu utrzymania wymaganej głębokości i zapewnienia odpływu 

wody z wylotów drenarskich) oraz odmulanie przepustów; 
- naprawa uszkodzonych umocnień dna i skarp rowów; 
- usuwanie na bieżąco z rowów odpadów i śmieci, którymi są zanieczyszczane; 
- naprawianie budowli wodno-melioracyjnych; 
 
  Przewiduje się, że w przypadku niewłaściwego planowania oraz nieumiejętnego i 
nieprofesjonalnego prowadzenia prac mogą wystąpić niekorzystne, bezpośrednie 
oddziaływania na różnorodność biologiczną, rośliny lub zwierzęta. Ocenia się, że wykonanie 
melioracji wodnych oraz robót konserwacyjnych wpływa na stan flory i fauny koryta cieku, 
polegający głównie na obniżeniu bioróżnorodności występujących tam zbiorowisk. 
Różnorodność gatunkowa zbiorowisk ulegać może jednak tylko nieznacznemu obniżeniu. 
Mogą to być między innymi [60]: 
- trwałe pogorszenie jakości przyrodniczej rzecznego siedliska przyrodniczego lub siedliska 

gatunków żyjących w rzece; 
- okresowe zamulenie lub inne zaburzenie siedliska w wyniku prac, 
- niszczenie gatunków żyjących w mule lub na dnie (larwy minogów, tarliska ryb), 
- zaburzenie tarła i migracji ryb oraz innych gatunków wodnych w przypadku niewłaściwych 

terminów prac; 
- zniszczenia lub zaburzenia siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków na brzegach 

(np. ziołorośla nadrzeczne, łęgi, kamieńce nadrzeczne) - bezpośrednie niszczenie, 
wygniatanie, zasypywanie runa odkładanym materiałem, inne zmiany struktury, 
zawlekanie obcych gatunków, 

- wpływ na poziom wód gruntowych obok i powyżej (ułatwienie odpływu wód), 
- wpływ na sąsiednie siedliska hydrogeniczne, 
- bezpośrednie zniszczenie gatunków żyjących na drzewach i krzewach (np. chrząszcze 

ksylobiontyczne − pachnica dębowa); 
- zmiana struktury krajobrazu i w konsekwencji sposobu wykorzystywania przestrzeni przez 
żyjące tam gatunki (np. ptaki, nietoperze − w tym przerwanie tras przelotu nietoperzy na 
żerowiska), 

- oddziaływanie łączne, wpisywanie się w ogólny trend usuwania zakrzewień i zadrzewień. 
 
Należy zaznaczyć, że opisana możliwość negatywnego oddziaływania występować będzie 
tylko w przypadku prowadzenia prac bez uwzględnienia ich wpływu na siedliska i gatunki 
chronione. Zapobieganie lub ograniczenie oddziaływania uzależniona jest od indywidualnej 
wiedzy i podejścia osób wykonujących te prace. Najważniejsze zalecenia dotyczące 
zabiegów konserwacyjnych z punktu widzenia ochrony środowiska przyrodniczego, jakie 
powinny być uwzględniane przez osoby planujące i realizujące bieżące utrzymanie urządzeń 
melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych to: 
- odmulanie dna prowadzi zazwyczaj do okresowego zanieczyszczenia wód, niszczy faunę 

i florę denną oraz zakłóca bytowanie fauny przybrzeżnej. Jednocześnie jednak powoduje 
usunięcie z cieków znacznych ilości materii organicznych oraz różnego rodzaju 
zanieczyszczeń i odpadków zalegających dno. W niektórych przypadkach może dojść do 
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sytuacji, że namuły zalegające dno rzeki poniżej wylotów kolektorów kanalizacyjnych mają 
charakter osadów ściekowych, o znacznej zawartości części organicznych, dużym 
ładunku biogenów, a niejednokrotnie metali ciężkich i innych związków toksycznych. 
Odmulanie dna w takim przypadku powinno być wykonywane w okresach niskich 
temperatur wody, tak aby nie powodować gwałtownych procesów zagniwania. 

- usuwanie roślinności dennej i wykaszanie roślinności przybrzeżnej (szuwarów), 
wprowadza okresowe zakłócenia warunków bytowania fauny wodnej. Zakłócenia takie są 
szczególnie szkodliwe w okresie rozrodu i wychowania. Usuwanie roślinności pozwala 
wycofać z cieków znaczne ilości biogenów, dlatego musi być wykonywane w czasie pełnej 
wegetacji. Przy prowadzeniu odmulania dna, usuwania roślinności dennej i wykaszaniu 
roślinności przybrzeżnej, należy dać faunie możliwość ucieczki i schronienia. Na rzekach 
zabudowanych jazami bądź innymi przeszkodami dla ryb należy pamiętać, że przy 
odmulaniu dna należy stosować przerwy w pracy pogłębiarek, celem umożliwienia 
przejścia ryb z odcinka odmulanego na odcinek już oczyszczony. 

- pielęgnacja skarp nasypów i wałów, która polega przede wszystkim na jedno- lub 
dwukrotnym wykaszaniu w sezonie wegetacyjnym oraz niekiedy na uzupełnianiu ubytków 
ziemi nie stwarzają istotnych problemów. Prace te powinny być wykonywane po okresie 
rozrodu i wychowania młodych. Na budowlach piętrzących, tj. zapory, wały 
przeciwpowodziowe, groble stawowe itp. Nieodzowne jest niszczenie zwierząt ryjących 
podziemne jamy (przy zachowaniu wymogów ochrony gatunkowej). 

- pielęgnacja zadrzewień, polega na usuwaniu chorych bądź obumarłych gałęzi i pni oraz 
gałęzi utrudniających przepływ wody oraz stosowaniu nasadzeń uzupełniających, nie 
budzi istotnych zastrzeżeń ekologicznych. 

 
  Biorąc pod uwagę potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego, dla najważniejszych 
prac bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych, 
można wskazać grafik optymalnego terminu ich prowadzenia. Szczegółowe dane 
przedstawia poniższy schemat. 
 

Rysunek 5.1  Ekologicznie uzasadnione terminy wykonywania konserwacji melioracji 

 
[źródło: C.Przybyła, J.Bykowski, J.Rutkowski; Środowiskowe uwarunkowania konserwacji cieków melioracyjnych w aspekcie 
wykorzystania wielozadaniowej maszyny nowej generacji; Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 
2011, Vol. 56(4)] 

 
Jak wynika z powyższej tabeli, odmulanie dna powinno być prowadzone w miesiącach od 
września do grudnia, gdyż w pozostałych miesiącach występuje zagrożenie dla ryb, płazów, 
bezkręgowców. Usuwanie roślinności dennej należy wykonywać od czerwca do 
października, ponieważ w tym czasie można zminimalizować zagrożenia dla fauny takiej jak: 
ptaki, ryby, płazy czy bezkręgowce. W tym samym terminie prowadzi się również pielęgnację 
skarp wykopów i nasypów. Wykonywanie pielęgnacji skarp wykopów i nasypów w tych 
miesiącach ogranicza również negatywny wpływ na ssaki, płazy, gady oraz bezkręgowce. 
Wykaszanie roślinności przybrzeżnej powinno się wykonywać od lipca do końca roku. W 
pozostałych miesiącach oddziaływanie na faunę w rowie jest dużo bardziej niekorzystne. Z 
kolei pielęgnację zadrzewień przywodnych najlepiej wykonywać w miesiącach od 
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października do marca (późna jesień i zima), w pozostałych miesiącach prowadzenie tych 
robót istotnie oddziałuje na warunki życia fauny rowów i terenów przyległych. Prace na 
obszarach wypoczynku przywodnego ludności najlepiej prowadzić w okresie poza letnim. 
 Mówiąc o bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracyjnych należy wrócić szczególną 
uwagę na systematyczność realizacji tych prac. Rowy odwadniające wskutek braku 
systematycznej konserwacji bardzo szybko ulegają zamuleniu i zarośnięciu. Zaniechanie 
prac konserwacyjnych przez dłuższy okres czasu sprawia, że ich ponowne podjęcie nie 
może być już uznane za bieżącą konserwację. Przez pojęcie "bieżącej konserwacji" należy 
rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót nie polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, ale mających na celu utrzymanie obiektu budowlanego w 
dobrym stanie, w celu jego zabezpieczenia przed szybkim zużyciem się, czy też 
zniszczeniem i dla utrzymania go w celu użytkowania w stanie zgodnym z przeznaczeniem 
tegoż obiektu. Tak więc bieżącą konserwacją będą prace budowlane wykonywane na 
bieżąco w węższym zakresie niż roboty budowlane określone jako remont. Odmulenie 
mocno zamulonych rowów, odtwarzające ich parametry projektowe sprzed lat, nie może być 
uważane za „bieżącą konserwację”. Prace takie na obszarze cennym przyrodniczo 
wymagają „decyzji ustalającej warunki prowadzenie robót” w trybie art. 118 ustawy o 
ochronie przyrody, a zatem wcześniej także decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Jeśli natomiast utrzymanie urządzeń melioracyjnych ma charakter "bieżącej konserwacji", to 
nawet na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, na prace takie nie jest 
wymagane uzyskanie decyzji regionalnego dyrektora ochrony środowiska określającego 
warunki prowadzenia przedmiotowych robót. W przypadku gminy Lubin ocenia się, że ze 
względu na występowanie terenów o szczególnych wartościach przyrodniczych (np. obszar 
Natura 2000 Źródliska koło Zimnej Wody wraz z rezerwatem leśnym Zimna Woda), będzie 
zachodzić potrzeba uzyskiwania w/w decyzji jeśli będą miały być prowadzone prace 
melioracyjne na tym terenie. 
 

5.9 Ochrona gleb i powierzchni ziemi 

 Realizacja większości zadań zaproponowanych w tym rozdziale (w tym zadań nie 
inwestycyjnych) wiązać się będzie przypuszczalnie z wtórnym korzystnym oddziaływaniem 
na różnorodne komponenty środowiska. Bezpośrednie oddziaływanie wystąpi w przypadku 
prac związanych z likwidacją miejsc porzucenia odpadów i usuwaniem tzw. „dzikich 
wysypisk”. Ocenia się jednak, że usunięcie odpadów z terenów nieprzeznaczonych do 
składowania zawsze w sposób korzystny wpływać będzie na środowisko, w szczególności 
na środowisko wodne (eliminacja źródeł zanieczyszczenia wód), powietrze (eliminacja źródeł 
rozprzestrzeniania się odorów oraz zanieczyszczeń pyłowych), powierzchnię ziemi i 
krajobraz. 
 Odnosząc się do kwestii wpływu na powierzchnię ziemi realizacji różnorodnych zadań 
z poszczególnych dziedzin określonych w Programie, należy zaznaczyć, że część zadań 
inwestycyjnych związanych z prowadzeniem prac budowlanych oraz ziemnych może 
stanowić źródło potencjalnego oddziaływania na powierzchnię ziemi i krajobraz. Najczęściej 
jednak negatywne oddziaływania będą ograniczać się jedynie do fazy budowy. Zakres 
oddziaływania uzależniony będzie ściśle od wielkości przestrzennej inwestycji i jej 
usytuowania na terenach zurbanizowanych lub niezagospodarowanych. Ocenia się, że na 
tym etapie prognozowania, negatywne oddziaływanie może być prognozowane jedynie w 
przypadku realizacji obiektów działalności gospodarczej w ramach strefy przemysłowej w 
rejonie Obora -Krzeczyn Wielki (szczegółowe rozważania oddziaływania przedstawione 
zostały w rozdziale dotyczącym przemysłu). Istotne znaczenie ma znalezienie najlepszych 
rozwiązań na etapie bezpośredniej realizacji indywidualnych przedsięwzięć, które 
zabezpieczą interes środowiska, a jednocześnie pozwolą osiągnąć cel realizacji danego 
przedsięwzięcia. Każda z realizowanych inwestycji szczegółowych, będzie podlegać osobnej 
procedurze oceny oddziaływania na środowisko skutków jej realizacji. Istotne jest właściwe 
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prowadzenie równolegle z budową oraz po jej zakończeniu, wszelkich działań 
minimalizujących negatywne oddziaływania na powierzchnię ziemi, gleby, wody podziemne i 
powierzchniowe, powietrze oraz siedliska przyrodnicze. 
  Główne zasady oraz cele ochrony powierzchni ziemi określają przepisy ustawy Prawo 
ochrony środowiska, (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.). Istota działań 
ochronnych polega na zapobieganiu i przeciwdziałaniu niekorzystnym zmianom powierzchni 
ziemi, a w razie jej uszkodzenia lub zniszczenia – na przywróceniu do stanu właściwego. 
Zasadniczą jednak i zarazem najbardziej szczegółową regulacją dotyczącą problematyki 
ochrony zasobów i jakości gruntów jest ustawa z 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i 
leśnych. Celem jej jest zachowanie jak największego obszaru gruntów, poprawa ich wartości 
oraz pełne wykorzystanie dla potrzeb produkcji rolnej i leśnej. Cel ten ma charakter 
wprawdzie gospodarczy, jednakże łączą się z nim także cele środowiskowe, bowiem grunty 
rolne i leśne należycie zagospodarowane są też pozytywnym elementem środowiska, 
podnoszącym jego wartość. 
 
Ocena oddziaływania na obszarach objętych pracami rekultywacyjnymi 
Przedmiotowy Program, zgodnie z wymogami prawa, zaleca prowadzenie prac 
rekultywacyjnych gleb oraz terenów zdegradowanych – poprzemysłowych i 
poeksploatacyjnych, a także rekultywację składowisk odpadów komunalnych i 
przemysłowych oraz miejsc nielegalnego składowania odpadów. Są to jednak zalecenia 
ogólne, wyrażone w formie celów i kierunków działań w polityce ekologicznej gminy, oparte 
na aktualnych wymogach formalnych i prawnych. W przypadku wystąpienia konieczności 
prowadzenia prac rekultywacyjnych w konkretnym miejscu na terenie objętym 
opracowaniem, przedsięwzięcie to będzie podlegało szczegółowej ocenie z punktu widzenia 
oddziaływania na stan środowiska w trakcie oraz po zakończeniu prac rekultywacyjnych. 
 

5.10 Gospodarowanie zasobami geologicznymi 

  W dziedzinie ochrony złóż kopalin przewiduje się dalszą eksploatację złóż miedzi, a 
także złóż kruszyw naturalnych. Planowane jest także rozpoczęcie eksploatacji kolejnych 
złóż kruszyw naturalnych, ujętych w dokumentach planistycznych (Studium i mpzp): 
„Gorzelin”, „Zimna Woda”, „Małomice”. Lokalizację planowanych eksploatacji, zgodnie ze 
Studium [56], przedstawiają poniższe rysunki. 
 

Rysunek 5.2  Lokalizacja planowanej eksploatacji kruszyw naturalnych [56] 
 

  
 

1 2 

3 

1 „GORZELIN” 
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  Eksploatacja powierzchniowa kopaliny powodować może szereg zmian w 
środowisku, w tym:  
- degradację powierzchni ziemi, roślinności, gleby, ukształtowania terenu; 
- obniżanie wartości krajobrazowej poprzez tworzenie zwałowisk i wyrobisk 
- emisję pyłów i hałasu, związanego z eksploatacją oraz z transportem surowca 
 
Poniżej przedstawiono charakterystykę zagospodarowania poszczególnych obszarów 
planowanej eksploatacji zgodnie z Prognozą oddziaływania na środowisko zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin [57]1. 
 
Gorzelin – analiza obszaru planowanej eksploatacji (PG)  
Użytek rolny oddalony i oddzielony od wschodu torami kolejowymi od części osadniczej. Od 
południa graniczy z lasem, a od północnego zachodu z drogą lokalną. W granicach terenu 
PG1 oraz w jego sąsiedztwie nie występują obszary przyrodnicze objęte ochroną. W 
odległości ok. 6,5 km od terenu PG1 znajduje się specjalny obszar ochrony „Źródliska koło 
Zimnej Wody” a w odległości ok. 6,6 km rezerwat przyrody „Zimna Woda”. W odległości ok. 
11,6 km znajduje się specjalny obszar ochrony „Irysowy Zagon koło Gromadzynia”. Brak na 
terenie PG1 siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku nr I Dyrektywy Siedliskowej. 
 
Zimna Woda – analiza obszaru planowanej eksploatacj i (PG)  
Obecne zagospodarowanie - grunt orny, położony wśród użytków rolnych. Od południa 
graniczy z cmentarzem. Najbliższe zabudowania położone są w odległości ok. 300 m od 
terenu PG1. W granicach terenu PG1 nie występują obszary przyrodnicze objęte ochroną. W 
odległości ok. 650 m od terenu PG1 znajduje się specjalny obszar ochrony „Źródliska koło 
Zimnej Wody” a w odległości ok. 660 m rezerwat przyrody „Zimna Woda”. Brak na terenie 
PG1 siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku nr I Dyrektywy Siedliskowej.  
 
Składowice - – analiza obszaru planowanej eksploata cji (PG)  
Obecne zagospodarowanie – użytek rolny. W pobliżu tereny leśne oraz obszar eksploatacji 
„Składowice „III” (w odległości ok. 800 m). Brak w granicach terenu PG3 oraz w jego 
sąsiedztwie do 10 km obszarów chronionych. Brak na terenie PG1 siedlisk przyrodniczych 
wymienionych w załączniku nr I Dyrektywy Siedliskowej. 

                                                
1 Aktualnie trwa procedura oceny ustaleń zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy. W związku z 
tym opracowano wskazany projekt Prognozy. Informacje zaczerpnięte z projektu Prognozy należy traktować jako dane 
nieostateczne. Jednocześnie należy zaznaczyć, że szczegółowość informacji zawartych w prognozie do mpzp jest większa niż 
w prognozie do Programu ochrony środowiska. 

2 „ZIMNA WODA” 3 „Małomice” 
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5.10.1 Ocena oddziaływania powierzchniowej eksploatacji kruszyw naturalnych (PG) 

 
 Poniżej przedstawiono charakterystykę możliwego oddziaływania na środowisko 
planowanej powierzchniowej eksploatacji kruszyw naturalnych zgodnie z Prognozą 
oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Lubin [57]. 
 
Oddziaływanie na ro ślinno ść  
Realizacja inwestycji przyczyni się do zniszczenia roślinności w zasięgu prowadzonych robót 
ziemnych. Z uwagi na to że szata roślinna nie przedstawia wartości przyrodniczej na żadnym 
z projektowanych obszarów PG, ocenia się, że zniszczenie szaty roślinnej nie spowoduje 
zachwiania równowagi ekologicznej.  Jest to oddziaływanie niekorzystne, jednak odwracalne 
i nie pozostawiające trwałych śladów w środowisku w przypadku przeprowadzenia prac 
rekultywacyjnych po zakończeniu eksploatacji [57].  
 
Oddziaływanie na zwierz ęta  
Źródłem negatywnego oddziaływania planowanego zagospodarowania na zwierzęta może 
okazać się hałas, generowany przez maszyny oraz pojazdy wywożące kruszywo. Emisja 
hałasu może przyczynić się do pogorszenia warunków lęgowych na obszarach leśnych, 
najbliżej przylegających do obszarów PG [57]. 
 
Oddziaływanie na obszary i obiekty chronione  
W granicach terenów planowanej eksploatacji nie występują obszary chronione. Najbliżej 
obszarów chronionych znajduje się teren planowanej eksploatacji w Zimnej Wodzie. W 
odległości ok. 650 m od terenu PG1 w Zimnej Wodzie znajduje się specjalny obszar ochrony 
„Źródliska koło Zimnej Wody”, a w odległości ok. 660 m rezerwat przyrody „Zimna Woda”. 
Celem ochrony rezerwatu przyrody Zimna Woda jest zachowanie naturalnych zbiorowisk 
grądowych z licznymi drzewami pomnikowymi oraz stanowisk wielu gatunków chronionych i 
rzadkich. W przypadku Specjalnego Obszaru Ochrony „Źródliska koło Zimnej Wody” 
przedmiotem ochrony są typy siedlisk wymienione w załączniku I Dyrektywy Rady 
92/43/EWG: grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny, łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe oraz łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe. Biorąc pod uwagę rodzaj 
surowca planowanego do eksploatacji (piaski) oraz sposób jego eksploatacji (odkrywka), 
ocenia się, że projektowany sposób zagospodarowania nie wpłynie negatywnie na stan i 
zachowanie siedlisk objętych ochroną. Nie stwierdza się prawdopodobieństwa negatywnego 
oddziaływania planowanej eksploatacji kruszyw na obszary chronione [57]. 
 
Oddziaływanie na powierzchni ę ziemi  
Eksploatacja zasobów naturalnych metodą odkrywkową powoduje znaczące przekształcenia 
powierzchni terenu w obrębie samej odkrywki, jak również na terenie przyległym, w 
granicach obszaru górniczego. Przekształcenia dotyczą użytkowania ziemi i ukształtowania 
terenu. Eksploatacja metodą odkrywkową wymaga ściągnięcia nadkładu, to jest warstwy 
ziemi zalegającej nad złożem, łącznie z glebą. Efektem tego jest powstawanie zwałowisk 
zewnętrznych. Samo wydobycie kopaliny powoduje także powstawanie odkrywki. Odkrywki i 
zwałowiska zmieniają ukształtowanie terenu w obrębie prowadzonych prac, powodują także 
zniszczenie roślinności w obrębie prowadzonych prac wydobywczych. Zmiany w powierzchni 
ziemi są najbardziej widocznym oddziaływaniem, negatywnie wpływającym na krajobraz 
otoczenia.  
Część przekształceń powierzchni ziemi, które zachodzą w trakcie eksploatacji, są 
odwracalne, i możliwe do osiągnięcia w ramach rekultywacji. W zależności od przyjętego 
typu rekultywacji, może być ona prowadzona w kierunku wodnym i leśnym (to najczęściej 
stosowane) bądź w innym, wcześniej ustalonym. Nadkład może być wykorzystany do 
zasypania odkrywki i wyrównania terenu, a złożona wcześniej gleba ponownie wykorzystana.  
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Innym rodzajem negatywnego oddziaływania na powierzchnię ziemi jest ryzyko 
zanieczyszczenia gruntu w wyniku niewłaściwego składowania odpadów, jakie będą 
powstawały na terenie przedsięwzięcia, wycieków oleju lub paliw z maszyn i urządzeń 
stosowanych do eksploatacji. Aby zapobiec zagrożeniu, konieczne jest właściwe 
zorganizowanie zaplecza oraz terenu eksploatacji oraz stosowanie sprawnego sprzętu [57].  
 
Oddziaływanie na powietrze  
Zdejmowanie nadkładu na etapie przygotowawczym, eksploatacja i transport kruszywa, jak 
również praca maszyn będzie powodować niekorzystne zjawisko pylenia i emisji hałasu. 
Wzmożone zapylenie stanowi uciążliwość dla mieszkańców zabudowań najbliżej położonych 
miejsca eksploatacji, oraz dla mieszkańców zabudowań, zlokalizowanych na trasie wywozu 
kruszywa. Tereny PG w Składowicach, Gorzelinie i w Zimnej Wodzie znajdują się w 
znacznym oddaleniu od zabudowań mieszkaniowych. Najbliżej terenów PG znajdują się 
zabudowania w Zimnej Wodzie (ok. 650 m). Ryzyko odczuwania przez mieszkańców 
zwiększonego zapylenia oraz uciążliwego hałasu emitowanego w miejscu eksploatacji 
wydaje się znikome.  
Analiza zakresu wpływu planowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny pozwala na 
ocenę, iż hałas będzie odczuwalny przez pracowników kopalni – na miejscu eksploatacji 
oraz przez mieszkańców, jeśli kruszywo będzie wywożone drogami przebiegającymi w 
pobliżu ich domostw [57]. 
 
Podsumowując, oddziaływania terenów PG na środowisko z jakimi należy się liczyć to [57]:  
- uszczuplenie zasobów naturalnych; 
- przekształcenie terenu (zmiana ukształtowania powierzchni); 
- zmiana użytkowania terenu; 
- usunięcie warstwy gleby; 
- zniszczenie roślinności w zasięgu projektowanych robót ziemnych; 
- zanieczyszczenie powietrza wynikające ze wzmożonego zapylenia; 
- pogorszenie warunków akustycznych w pobliżu miejsca eksploatacji oraz w pobliżu dróg, 

po których będzie wywożone kruszywo. 
 
Wszystkie wyżej wymienione oddziaływania, za wyjątkiem pierwszego, ustaną wraz z 
zakończeniem eksploatacji oraz przeprowadzeniem prac rekultywacyjnych. 
Niepodejmowanie przedsięwzięcia polegającego na eksploatowaniu złoża kruszywa 
przyczyni się do uniknięcia wyżej wymienionych negatywnych oddziaływań dla środowiska 
przyrodniczego i utrzymania obecnego stanu zagospodarowania. Stan środowiska nie 
ulegnie zmianie [57].  
 
 Sposoby na minimalizację niekorzystnego wpływu działalności górniczej na 
środowisko:  
- przestrzeganie wyznaczonych granic eksploatacji; 
- prawidłowe magazynowanie oraz ochrona do czasu rekultywacji zdjętego humusu; 
- utrzymywanie sprzętu i maszyn do eksploatacji złoża w dobrym stanie technicznym; 
- zastosowanie technik eksploatacji i transportu kruszywa minimalizujących emisję spalin, 

pyłów i hałasu; 
- zabezpieczenie wyrobiska przed nielegalnym składowaniem odpadów; 
- przeprowadzenie sukcesywnej rekultywacji terenu zgodnie z ustalonym kierunkiem; 
- eksploatację surowca należy prowadzić z poszanowaniem, mając na uwadze, że surowce 

naturalne stanowią zasób nieodnawialny. 
Oddziaływanie ocenia się jako negatywne istotne, bezpośrednie i pośrednie. Oddziaływanie 
negatywne najsilniej będzie odczuwalne w bezpośrednim sąsiedztwie terenów PG, w 
granicach obszaru górniczego i terenu górniczego. Czas trwania oddziaływania, w 
zależności od jego rodzaju, ocenia się jako stały lub chwilowy, długoterminowy [57]. 
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5.11 Wykorzystanie energii odnawialnej 

 Zadania realizowane w ramach tego rozdziału mają zarówno charakter 
nieinwestycyjny jak i inwestycyjny. Ocenia się, że najważniejszym zadaniem mogącym 
powodować negatywne oddziaływanie na różnorodne komponenty środowiska może być: 
„Realizacja projektów OZE w tym elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych”. 
 
Elektrownie wiatrowe 
  W związku z potrzebą stworzenia warunków do rozwoju energetyki wiatrowej na 
obszarze gminy Lubin, na terenach rolniczych położonych w obrębach: Obora, Krzeczyn 
Mały, Chróstnik, Osiek, Niemstów  wyznaczono (zgodnie ze Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin [56]) granice obszarów, na których 
dopuszcza się rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł 
energii o mocy przekraczającej 100kW wraz ze strefami ochronnymi związanymi z 
ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, w tym farm 
wiatrowych. W ramach inwestycji dopuszcza się także budowę dróg eksploatacyjnych wraz z 
niezbędną siecią kablową, związaną z użytkowaniem elektrowni wiatrowych [56].  
 

Rysunek 5.3  Lokalizacja planowanych elektrowni wiatrowych [56] 

  
 

Na terenach istniejącej i planowanej zabudowy położonych w rejonach elektrowni 
wiatrowych, dopuszczalny poziom hałasu w środowisku nie może przekraczać wartości 
określonych w przepisach odrębnych. Układ przestrzenny i kompozycyjny wszystkich 
elektrowni wiatrowych powinien zostać tak zaprojektowany, aby nie tworzył dysharmonii w 
krajobrazie poprzez przypadkowe zróżnicowanie wysokości lub usytuowanie. Należy 
wprowadzić nakaz ujednolicenia koloru i form elektrowni w obszarze całego zespołu [56].  

Obora - Krzeczyn Mały 

Chróstnik - Osiek 

Niemstów 



 proGEO Sp. z o.o. Prognoza oddziaływania na środowisko 
                                                                 Programu ochrony środowiska dla Gminy Lubin na lata 2015-2018, z perspektywą do 2022 r. 
    

 

63 
 

 
Zaletą energii wiatrowej jest [56]: 
• brak zanieczyszczenia powietrza, uniknięcie zmian stosunków wodnych i podgrzewania 

wód powierzchniowych, oraz brak wytwarzanych odpadów w formie popiołów lub 
odpadów promieniotwórczych wymagających dalszej utylizacji, eksploatacji kopalń 
głębinowych lub powierzchniowych, brak zagrożenia promieniowaniem jonizującym; 

• korzyści ekonomiczne dla gminy w postaci podatków płaconych przez inwestora, 
aktywizacja lokalnych przedsiębiorstw, dochody z dzierżaw dla indywidualnych właścicieli 
gruntów; 

• poprawa lokalnej infrastruktury energetycznej. 
 
Dotychczasowa praktyka wskazuje również na ujemne strony takich przedsięwzięć: 
• wytwarzać hałas i wibracje otoczenia, 
• zaburzać rozkład fal elektromagnetycznych, 
• zmieniać charakter krajobrazu, 
• tworzyć zagrożenia dla lokalnej i migrującej fauny, w tym szczególnie ptaków. 
Na etapie projektowania i przygotowywania inwestycji należy, więc poszukiwać rozwiązań, 
które pozwolą na bezpieczne lokalizowanie elektrowni wiatrowych i nie będą w istotny 
sposób kolidować z ochroną zasobów przyrodniczych [56].  
  Dopuszczenie lokalizacji elektrowni wiatrowych na wskazanych w studium obszarach 
nie przesądza o możliwości ich realizacji. Ostatecznie o lokalizacji elektrowni wiatrowych 
przesądzą wymogi ochrony przyrody i środowiska, które mogą ograniczyć lub wykluczyć 
możliwość realizacji turbin wiatrowych na niektórych ze wskazanych obszarów lub na ich 
części. Dotyczy to w szczególności obszarów cennych przyrodniczo będących siedliskami 
rzadkich garnków roślin i zwierząt takich jak: oczka wodne, zadrzewienia śródpolne, suche 
murawy itp. Tereny najbardziej cenne przyrodniczo oraz obszar położony w promieniu min. 
200m wokół nich należy pozostawić w dotychczasowym sposobie użytkowania [56].  
  Zgodnie z zasadami realizacji inwestycji w energetyce wiatrowej tereny przewidziane 
pod realizacje farm wiatrowych powinny podlegać szczegółowej analizie przyrodniczo-
środowiskowej, sporządzonej przez specjalistów, przy zastosowaniu metod badawczych 
pozwalających na pełną analizę stanu środowiska przyrodniczego oraz ocenę wpływu 
elektrowni na poszczególne elementy przyrody. Dopiero wyniki ww. analizy pozwolą 
rozstrzygnąć kwestię możliwości realizacji farm wiatrowych na wskazanych w studium 
obszarach [56]. 
 
Elektrownie słoneczne 
  Na obszarze gminy Lubin przewiduje się także tworzyć warunki do rozwoju energetyki 
słonecznej. W obrębie Pieszków oraz na terenie aktywności gospodarczej w Chróstniku, 
wyznaczono granice obszarów, na których dopuszcza się rozmieszczenie urządzeń 
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW wraz 
ze strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i 
użytkowaniu terenu, w tym farm solarnych (fotowoltaicznych) wraz z niezbędnym 
uzbrojeniem terenu [56]. 
 
  Elektrownia fotowoltaiczna służy do bezpośredniej konwersji energii promieniowania 
słonecznego na energię elektryczną. Inwestycja polegająca na wykorzystaniu ogniw 
fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej, w myśl rozporządzenia w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, należy do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
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Rysunek 5.4  Lokalizacja planowanej elektrowni słonecznej [56] 
 

  
 

 

5.11.1 Ogólna cena oddziaływania elektrowni wiatrowych 

 Poniżej przedstawiono charakterystykę możliwego oddziaływania na środowisko 
elektrowni wiatrowych zgodnie z Prognozą oddziaływania na środowisko zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin [57]2. 
 
  Oddziaływanie elektrowni wiatrowych należy rozpatrywać z punktu widzenia 
oddziaływania na:  
1. człowieka (emisja hałasu, infradźwięków oraz pola elektromagnetycznego);  
2. awifaunę (ptaki) i chiropterofaunę (nietoperze);  
3. krajobraz;  
 
Ad. 1) Oddziaływanie na człowieka  
 
Oddziaływanie infrad źwięków  
  Elektrownie wiatrowe, z racji charakteru pracy i wymogów odnośnie odpowiedniej siły 
wiatru, są źródłem hałasu infradźwiękowego. Pomiary wykonane przez dr inż. Ryszarda 
Ingielewicza i dr inż. Adama Zagubienia z Politechniki Koszalińskiej na farmie wiatrowej 
złożonej z dziewięciu elektrowni typu VESTAS V80 – 2,0 MW Opti- Speed pozwoliły 
stwierdzić, że praca elektrowni wiatrowych nie stanowi źródła infradźwięków o poziomach 

                                                
2 Aktualnie trwa procedura oceny ustaleń zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy. W związku z 
tym opracowano wskazany projekt Prognozy. Informacje zaczerpnięte z projektu Prognozy należy traktować jako dane 
nieostateczne. Jednocześnie należy zaznaczyć, że szczegółowość informacji zawartych w prognozie do mpzp jest większa niż 
w prognozie do Programu ochrony środowiska. 

Chróstnik 

Osiek 
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mogących zagrozić zdrowiu ludzi. W odległości 500 m od wieży turbiny zmierzone poziomy 
infradźwięków zbliżone były praktycznie do poziomów tła [„Zielona Planeta” 1 (52)/2004, 
styczeń– luty 2004].  
  Z uwagi na powszechne obawy negatywnego oddziaływania infradźwięków 
emitowanych przez EW na zdrowie człowieka, poniżej przytacza się, za Wytycznymi w 
zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych (Maciej Stryjecki, 
Krzysztof Mielniczuk, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2011) wyniki 
raportu pt. „Wind Turbine Sound and Health Effects. An Expert Panel Review” (Colby, D.W., 
Dobie, r., Leventhall, G., Lipscomb D.M., McCunney, r. J.,Seilo, M.T., Sondergaard, B., 
2009), który stwierdza iż:  
1) Wibracje ciała człowieka wywołane dźwiękiem o częstotliwości rezonansu mają miejsce 

tylko w przypadku bardzo głośnych dźwięków (powyżej 100 dB). Biorąc pod uwagę 
poziom hałasu emitowanego przez elektrownie wiatrowe, w ich przypadku z takim 
zjawiskiem nie mamy do czynienia.  

2) Hałas emitowany przez elektrownie wiatrowe nie stwarza ryzyka pogorszenia ani utraty 
słuchu. 

3) Przeprowadzone doświadczenia wykazały, że infradźwięki emitowane na poziomie od 
40 do 120 dB nie wywołują negatywnych skutków zdrowotnych. 

4) Negatywne oddziaływanie elektrowni wiatrowych na zdrowie i samopoczucie człowieka 
w wielu przypadkach wywołane jest przez tzw. efekt nocebo. Uczucie niepokoju, 
depresja, bezsenność, bóle głowy, mdłości czy kłopoty z koncentracją to objawy 
powszechnie występujące u każdego człowieka i nie ma żadnych dowodów na to, że 
częstotliwość ich występowania wyraźnie wzrasta wśród osób mieszkających w 
sąsiedztwie farm wiatrowych (powodując tzw. „wind turbine syndrome”). 

5) Nie ma żadnych wiarygodnych badań i dowodów na to, by elektrownie wiatrowe 
wywoływały tzw. chorobę wibroakustyczną (Vibroacoustic Disease, VAD) – jednostkę 
chorobową powodującą zaburzenia w całym organizmie człowieka. Badania 
przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że ryzyko zachorowania na tę chorobę 
pojawia się w przypadku ciągłej, minimum 13. tygodniowej ekspozycji na dźwięki o 
niskich częstotliwościach, emitowane na poziomie ok. 100 dB, czyli o ok. 50–60 dB 
wyższym od tego, który emitują elektrownie wiatrowe. 

6) „Wind turbine syndrome” opiera się na niewłaściwej interpretacji danych fizjologicznych 
osób potencjalnie cierpiących na tę jednostkę chorobową. Jego zidentyfikowane objawy 
w rzeczywistości składają się na tzw. zespół rozdrażnienia, który może być wywołany 
przez wiele czynników i którego nie można wiązać tylko i wyłącznie z obecnością 
elektrowni wiatrowych. 

Kwestia oddziaływania infradźwięków jest przedmiotem ciągłych analiz i wiedza w tym 
zakresie jest sukcesywnie uaktualniana. 
 
Oddziaływanie pola elektromagnetycznego  
  Dopuszczalne wartości parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych zostały 
określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 
poziomów. Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dopuszczalny poziom 
pól elektromagnetycznych dla zakresu częstotliwości jakie wytwarza generator elektrowni 
wiatrowej wynosi 1000 V/m dla pola elektrycznego i 60 A/m dla pola magnetycznego. Ze 
względu na lokalizację turbiny wiatrowej na wysokości ok. 100 m nad poziomem gruntu 
poziom pola elektromagnetycznego generowanego przez elementy elektrowni na poziomie 
terenu (na wysokości 2 m) jest w praktyce pomijalny. Urządzenia generujące fale 
elektromagnetyczne (zarówno generator jak i transformator) znajdują się wewnątrz gondoli, i 
są zamknięte w przestrzeni otoczonej metalowym przewodnikiem o właściwościach 
ekranujących, co w konsekwencji powoduje, że efektywny wpływ elektrowni wiatrowej na 
kształt klimatu elektromagnetycznego środowiska jest nieznaczący [57]. 
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Emisja hałasu  
 
 Turbina wiatrowa jest źródłem dwóch rodzajów hałasu:  
1. hałasu mechanicznego, emitowanego przez przekładnię i generator,  
2. szumu aerodynamicznego, emitowanego przez obracające się łopaty wirnika.  
W związku z tym, że źródłem szumu aerodynamicznego jest przepływające przez łopaty 
wirnika powietrze, hałas ten jest nieunikniony i dominuje w bezpośrednim sąsiedztwie farmy 
wiatrowej [57].  
  Zebrane i przedstawione powyżej informacje nt. oddziaływania EW w zakresie emisji 
hałasu, infradźwięków i pola elektromagnetycznego stanowiły podstawę do przeprowadzenia 
wstępnej oceny wpływu planowanego zagospodarowania przestrzennego obszarów EW na 
zdrowie człowieka. W kwestii dźwięków emitowanych przez turbiny wiatrowe, większość 
naukowców jest zgodnych – nie ma przekonujących dowodów na to, by hałas czy 
infradźwięki, których źródłem są elektrownie wiatrowe, wywierały negatywny wpływ na 
zdrowie lub samopoczucie człowieka, o ile turbiny nie są zlokalizowane zbyt blisko miejsc 
stałego przebywania ludzi. Tezę tę potwierdzają również niezależne badania 
przeprowadzone m.in. przez Uniwersytet w Massachusetts (USA) [University of 
Massachusetts, 2006], Uniwersytet w Groningen (Holandia) [Berg 2004] Uniwersytet w 
Salford (Wielka Brytania) [University of Salford, 2007] oraz Swedish Environmental 
Protection Agency [Swedish Environmental Protection Agency, 2003]. Zatem, podstawowym 
sposobem na ograniczenie uciążliwości hałasu generowanego przez elektrownie wiatrowe 
jest utrzymanie odpowiedniej odległości tych instalacji od terenów, które wymagają ochrony 
akustycznej [57].  
Podanie minimalnej odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań, w jakiej można 
umiejscawiać farmy wiatrowe bez ryzyka generowania negatywnych oddziaływań 
akustycznych na ludzi jest możliwe, znając niżej wymienione uwarunkowania i parametry 
techniczne planowanych turbin wiatrowych [57]: 
- sposób rozmieszczenia turbin w obrębie farmy oraz ich modelu, 
- ukształtowanie terenu, 
- wysokość wiatraka, 
- moc zastosowanego generatora, 
- prędkość i kierunek wiatru oraz 
- rozchodzenie się fal dźwiękowych w powietrzu. 
 
Zgodnie z badaniem, przeprowadzonym pod kier. Prof. Marka Degórskiego z Polskiej 
Akademii Nauk („Energetyka wiatrowa w kontekście ochrony krajobrazu przyrodniczego i 
kulturowego w województwie kujawsko–pomorskim”), strefa podprogowa, w której nie 
powinno się znajdować osadnictwo wynosi 500 m od elektrowni wiatrowej. Należy 
jednocześnie podkreślić, że szczegółowe badanie oddziaływania elektrowni wiatrowych 
odbywa się podczas procedury oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z 
rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
instalacje planowane na lądzie wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii, o mocy 
nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW, wymagają zawsze przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. Natomiast w przypadku instalacji wykorzystujących siłę wiatru 
do produkcji energii, o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m, których moc jest mniejsza 
niż 100 MW, oraz wszystkich zlokalizowanych na obszarach objętych niektórymi formami 
ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary 
chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-
krajobrazowe) na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, taki 
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może zostać nałożony. 
Kluczowym materiałem dowodowym w przeprowadzanej oc enie oddziaływania na 
środowisko jest zatem przygotowywany przez inwestora  raport o oddziaływaniu 
planowanego przedsi ęwzięcia na środowisko. W dokumencie tym powinny znaleźć się 
informacje dotyczące zagrożeń dla środowiska oraz ludzi, jakie wiązać się będą z realizacją, 
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eksploatacją/użytkowaniem i likwidacją inwestycji. Ocena propagacji hałasu generowanego 
przez elektrownie wiatrowe będzie mogła zostać przeprowadzona przy uwzględnieniu 
szczegółowych danych niezbędnych do wykonania tego typu analizy. Na etapie tworzenia 
raportu oddziaływania na środowisko dane te są już jednoznacznie sprecyzowane [57]. 
 
Ad. 2) Oddziaływanie na awifaun ę (ptaki) i chiropterofaun ę (nietoperze)  
 
  Z punktu widzenia oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na środowisko, 
kluczowe znaczenie ma ocena wpływu EW na ptaki i nietoperze.  
 
Negatywne oddziaływanie farm wiatrowych na awifaun ę może polegać na:  
- możliwości śmiertelnych zderzeń z elementami wiatraków, 
- bezpośredniej utracie siedlisk oraz ich fragmentacji i przekształceniu, 
- zmianie wzorców wykorzystania terenu, 
- tworzeniu efektu bariery. 
 
Negatywne oddziaływanie elektrowni wiatrowych na chiropterofaun ę może polegać na:  
- śmiertelności na skutek kolizji z elektrownią lub urazu ciśnieniowego, 
- utraty lub zmiany tras przelotu, 
- utraty miejsc żerowania, 
- zniszczeniu kryjówek. 
 
Ad. 3) Oddziaływanie na krajobraz  
  Obszary planowanych elektrowni wiatrowych są terenami równinnymi. Posiłkując się 
następującym uproszczonym schematem podziału na strefy tzw. „wizualnego oddziaływania” 
elektrowni wiatrowych [Onshore Impacts, www.wind-energy-the-facts.org] dla terenu 
płaskiego wyróżnić można cztery strefy [57]:  
 
1. Strefa I (w odległości do 2 km od farmy wiatrowej) – farma wiatrowa jest elementem 

dominującym w krajobrazie. Obrotowy ruch wirnika jest wyraźnie widoczny i dostrzegany 
przez człowieka. 

2. Strefa II (w odległości od 2 do 4,5 km od farmy wiatrowej) – elektrownie wiatrowe 
wyróżniają się w krajobrazie i łatwo je dostrzec, ale nie są elementem dominującym. 
Obrotowy ruch wirnika jest widoczny i przyciąga wzrok człowieka. 

3. Strefa III (w odległości od 4,5 do 7 km od farmy wiatrowej) – elektrownie wiatrowe są 
widoczne, ale nie są „narzucającym się” elementem w krajobrazie. W warunkach dobrej 
widoczności można dostrzec obracający się wirnik, ale na tle swojego otoczenia same 
turbiny wydają się być stosunkowo niewielkich rozmiarów. 

4. Strefa IV (w odległości powyżej 7 km od farmy wiatrowej) – elektrownie wiatrowe wydają 
się być niewielkich rozmiarów i nie wyróżniają się znacząco w otaczającym je 
krajobrazie. Obrotowy ruch wirnika z takiej odległości jest właściwie niedostrzegalny. 

Opracowano szereg wytycznych, których uwzględnienie na etapie projektowania farmy może 
ograniczyć jej negatywny wpływ na otaczający ją krajobraz oraz negatywne podejście ze 
strony społeczeństwa. Są to jednak działania o nieznacznym efekcie minimalizującym w 
stosunku do zmian w przestrzeni, jakie nastąpią po wybudowaniu EW. Elektrownie wiatrowe 
są dominującym w krajobrazie elementem. Wpływ na odbiór wizualny jest bezpośredni i 
znaczący z punktu widzenia walorów krajobrazowych i widokowych [57]. 
  Zgodnie z dokumentem „Aktualizacja Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju 
energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim”, Dolny Śląsk charakteryzuje się, na 
części obszaru, warunkami wietrznymi wystarczającymi do umiejscowienia elektrowni 
wiatrowych. Potencjalnie korzystne warunki pod względem zasobów energetycznych wiatru 
mogą występować na dużych częściach Przedgórza Zachodniosudeckiego oraz Niziny 
Śląsko-Łużyckiej. Przyjmując, że minimalne prędkości, wystarczające do generowania 
energii elektrycznej z zasobów wiatru obniżą się wraz z rozwojem technologii produkcji do 2 
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m/s, warunki takie występują przez 80 % czasu na obszarach nizinnych województwa. Wg 
podziału Lorenca na strefy energetyczne wiatru teren gminy Lubin znajduje się w strefie III - 
korzystnej pod względem zasobów energetycznych wiatru [57].  
 
 Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, jak również dodatkowe analizy 
ornitologiczne i chiropterologiczne, które zostały przygotowane na etapie tworzenia 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego [57], poniżej przedstawiono wnioski 
z oceny oddziaływania na środowisko elektrowni wiatrowych, odrębnie dla każdego z trzech 
obszarów, na których planuje się budowę farmy wiatrowej. Analizy które zostały 
wykorzystane w Prognozie dla mpzp [57] zostały wykonane przez niezależnych ekspertów z 
dziedziny ornitologii i chiropterofauny. 
 

5.11.2 Podsumowanie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowej w rejonie Obora-Krzeczyn  

Lokalizacja przedsi ęwzięcia  
  Obszar inwestycji znajduje się na terenie równinnym. Tereny pod planowaną 
inwestycję stanowią głównie użytki rolne. W północno wschodniej części obszaru inwestycji 
znajdują się dwa wielkoobszarowe kompleksy leśne, w których dominuje sosna i brzoza. 
Sieć wodną tworzą niewielkie cieki bądź kanały melioracyjne. Największy ciek to Zimnica, 
którego brzegi nie są porośnięte krzewami. Tereny łąkowe stanowią niewielki procent 
powierzchni. Jako główne liniowe elementy krajobrazu należy wymienić aleje dębowe wzdłuż 
dróg gruntowych prowadzących od miejscowości Obora do Krzeczyn Mały przechodzących 
przy niewielkim zbiorniku w zachodniej części omawianego terenu oraz szpalery dębów. 
 
Obszary chronione w pobli żu projektowanego terenu EW  
  W promieniu 15 km od planowanej inwestycji znajduje się jeden projektowany 
Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 PLH020092 Źródliska koło Zimnej Wody – 
oddalony ok. 8 km na południe, jeden Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Bory Dolnośląskie 
PLB020005 oddalony o ok. 14 km oraz dwa Obszary Chronionego Krajobrazu; OChK Lasy 
Chocianowskie (4,01 km) i OChK Dolina Czarnej Wody (7,80 km). Przez północną część 
obszaru przebiega korytarz ekologiczny „Środkowa Odra” (Źródło: Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska; pliki shp). Korytarz ten stanowią głównie lasy oraz zadrzewienia. Mogą 
one mieć ważne znaczenie dla różnych grup zwierząt, w tym ptaków i nietoperzy. 
  Ze względu na znaczną odległość brak jest możliwości wystąpienia negatywnego 
oddziaływania na obszary chronione. 
 
Wstępna ocena wpływu na nietoperze  
  Planowana inwestycja będzie miała najprawdopodobniej znikomy negatywny wpływ 
bezpośredni na miejsca rozrodu, hibernacula, trasy przelotów sezonowych. Może 
potencjalnie negatywnie wpłynąć na żerowiska oraz trasy przelotów dobowych 
przebiegających wzdłuż szpalerów, w sąsiedztwie których rozpatrywana jest lokalizacja 
turbin. Poniższa tabela przedstawia podsumowanie ryzyka negatywnego oddziaływania 
inwestycji na nietoperze. 
 

Tabela 5.2 Podsumowanie ryzyka negatywnego oddziaływania inwestycji na nietoperze 
Oceniany aspekt  Ryzyko negatywnego 

oddziaływania inwestycji 
Na gatunki nietoperzy stanowiące cele ochrony obszarów Natura 2000 Nie przewiduje się 
Na gatunki nietoperzy stanowiące cele ochrony innych obszarów chronionych Nie przewiduje się 
Na stwierdzone miejsca hibernacji nietoperzy Nie przewiduje się 
Na kolonie rozrodcze nietoperzy Nie przewiduje się 
Na trasy przelotów dobowych nietoperzy Możliwe 
Na miejsca żerowania nietoperzy Możliwe 
Na trasy sezonowych przelotów nietoperzy Nie przewiduje się 
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Przypuszcza się, że dominującymi nietoperzami na omawianym obszarze będą gatunki 
liczne i pospolite w skali kraju m. in. kalik malutki, borowiec wieki W fazie budowy nie 
przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na nietoperze. W fazie 
eksploatacji wybrane turbiny mogą potencjalnie negatywnie wpływać na trasy przelotów 
dobowych, głównie na karlika malutkiego poprzez płoszenie oraz potencjalną kolizję. 
Dokładna ocena ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu na stan zachowania jego populacji 
będzie możliwa dopiero po przeprowadzeniu rocznego monitoringu. W przypadku 
stwierdzania podwyższonej aktywności karlika malutkiego przy szpalerach, przy których są 
planowane turbiny należałoby rozważyć zastosowanie działań minimalizujących w postaci 
włączeń w odpowiednich okresach wysokiej aktywności nietoperzy. Nie przewiduje się 
negatywnego bezpośredniego oddziaływania na trasy przelotów sezonowych oraz na 
miejsca zimowania oraz kolonie rozrodcze. 
 
Wstępna ocena wpływu na ptaki  
  Na podstawie zaobserwowanych w terenie siedlisk i zebranych danych można 
spodziewać się występowania na obszarze inwestycji gąsiorka, jarzębatki i ortolana. Nie 
przewiduje się negatywnego wpływu planowanej inwestycji na te ptaki, ponieważ nie są to 
gatunki kolizyjne. Przewiduje się, że jedyny negatywny wpływ planowana inwestycja może 
wywierać na w/w gatunki na etapie jej budowy w przypadku ewentualnej wycinki drzew, a 
tym samym niszczenia miejsc rozrodu.  
W sąsiadujących lasach możliwe jest gniazdowanie dzięcioła czarnego. Potencjalnym 
miejscem rozrodu tego ptaka mogą być lasy na południowy – zachód od analizowanego 
obszaru. Dzięcioły należą do grupy ptaków o niskiej kolizyjności, w związku z czym nie 
przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na ten gatunek  
W miejscowości Obora stwierdzono gniazdo bociana białego, co wskazuje na możliwość 
pojawienia się tych ptaków na terenie inwestycji. Nie przewiduje się, aby teren inwestycji był 
ważnym żerowiskiem bocianów. W rejonie podmokłych obszarów prawdopodobne jest 
gniazdowanie błotniaka stawowego, derkacza oraz żurawia. Lokalizacja turbin poza ich 
siedliskami rozrodu minimalizuje ryzyko negatywnego oddziaływania. 
 

Tabela 5.3 Podsumowanie ryzyka negatywnego oddziaływania inwestycji na nietoperze 
Parametr lokalizacji / prawdopodobie ństwo  

negatywnego oddziaływania  
niskie  średnie  wysokie  bardzo 

wysokie  
Lęgowe ptaki drapie żne (prognozowane lub publikowane 
zagęszczenia) 

X    

Zimuj ące ptaki drapie żne (prognozowane lub publikowane 
zagęszczenia) 

X    

Inne du że ptaki l ęgowe (żurawie, bociany)  
(prognozowane lub publikowane zagęszczenia) 

X    

Wyst ępowanie gatunków o niekorzystnym statusie 
ochronnym  

X    

Gatunki gniazduj ące kolonijnie (prognozowane lub publikowane 
dane o wielkości kolonii) 

X    

Liczebno ść migrantów (prognozowane natężenie wykorzystania 
przestrzeni powietrznej 

 X   

Możliwość występowania wąskich gardeł szlaków 
migracyjnych  

X    

Możliwość występowania dużych zgrupowa ń  
pozalęgowych i/lub regularnych przelotów lokalnych  

 X   

Oddziaływanie na OSOP Natura 2000 (wynikające z odległości 
od granic obszaru i składu gatunkowego) 

X    

Oddziaływanie na inne powierzchniowe formy ochrony 
przyrody (wynikające z odległości od granic obszaru i składu 
gatunkowego) 

X    

Ryzyko oddziaływania skumulowanego  X    
Liczba turbin w projekcie  X    
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Dominującymi ptakami na terenie inwestycji będą gatunki charakterystyczne dla krajobrazu 
rolniczego. W wyniku powstania planowanej inwestycji można się spodziewać nieznacznego 
spadku ich liczebności. Zmiany te będą dotyczyły gatunków najliczniejszych (np. skowronek), 
co nie wpłynie na stan ich populacji w skali gminy. W przypadku ptaków związanych z 
zadrzewieniami śródpolnymi nie przewiduje się znaczącego oddziaływania. Ze względu na 
brak odpowiednich siedlisk liczebność ptaków rzadkich, kolizyjnych i wymienionych w 
Załączniku I Dyrektywy Ptasiej szacowana jest na niskim poziomie. Nie przewiduje się też 
intensywnej migracji, ani większych koncentracji ptaków na terenie planowanej inwestycji. 
Wynika to również ze znacznych odległości od obszarów cennych dla ptaków (w tym OSOP).  
Analizowany obszar na obecnym etapie rozpoznania zo stał zakwalifikowany jako 
odpowiedni dla lokalizacji farmy. Ocena zwi ązana jest z głównie z brakiem cennych 
siedlisk w rejonie inwestycji oraz znaczn ą odległo ścią od obszarów wa żnych dla 
ptaków.  
 
Oddziaływanie na ludzi  
  Z uwagi na to, że odległość zabudowań od elektrowni wiatrowych jest większa niż 
500 m, ocenia się możliwość wystąpienia pogorszonych warunków akustycznych jako 
niewielką. 
 
Podsumowanie  
Analizowany obszar na obecnym etapie rozpoznania zo stał zakwalifikowany jako 
odpowiedni dla lokalizacji farmy  
 

5.11.3 Podsumowanie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowej w rejonie Niemstowa  

 
Lokalizacja przedsi ęwzięcia  
  Obszar inwestycji znajduje się w pomiędzy miejscowościami Niemstów, Redlice i 
Miłosna. Praktycznie cały teren planowanego zespołu elektrowni wiatrowych zlokalizowany 
jest na terenie pól uprawnych, dominują zboża i rzepak. Teren inwestycji sąsiaduje z 
niewielkimi zadrzewieniami o charakterze liściastym oraz lasami sosnowymi o wielkości do 
10 ha. W obrębie terenu inwestycji jedynymi ciekami wodnymi są kanały melioracyjne. W 
odległości około 10 km na wschód od inwestycji przebiega koryto Odry. 
 
Wstępna ocena wpływu na nietoperze  
  W czasie nagrań prowadzonych w maju i czerwcu 2009 zarejestrowano łącznie 54 
jednostki aktywności nietoperzy należących do co najmniej siedmiu różnych gatunków, 
spośród których dominowały karliki większe Pipistrellus nathusii (28% stwierdzeń) oraz 
borowce wielkie Nyctalus noctula (26% stwierdzeń). Umiarkowaną aktywność stwierdzono u 
nietoperzy z gatunków mroczek późny Eptesicus serotinus (15% stwierdzeń), mopek 
Barbastella barbastellus (11% stwierdzeń – gatunek ujęty w załączniku II Dyrektywy 
Siedliskowej) oraz należących do rodzaju nocek Myotis ssp. (9% stwierdzeń), których nie 
udało się oznaczyć do poziomu gatunku. Zdecydowanie najniższą aktywność 
zaobserwowano w przypadku nietoperzy należących do gatunku karlik malutki Pipistrellus 
pipistrellus (5% stwierdzeń) nocek rudy Myotis daubentonii (4% stwierdzeń) oraz nocek 
wąsatek/Brandta Myotis mystacinus/brandti (2% stwierdzeń). 
  W okresie letnim (maj – czerwiec) obserwowano aktywność nietoperzy związana 
głównie z okresem rozrodu. Dominującym gatunkiem był karlik większy, którego głównie 
rejestrowano na obszarze zabudowanym miejscowości Niemstów. Obserwowana aktywność 
związana była najprawdopodobniej z poszukiwaniem pokarmu przez osobniki z lokalnej 
niewielkiej populacji. Preferowanym miejscem żerowania karlików większych są tereny 
podmokłe lub strefa przybrzeżna zbiorników wodnych, jednak w pobliżu obszaru 
prowadzonych badań nie występują tego typu siedliska i gatunek. Na terenach otwartych 
karlika większego stwierdzono tylko dwukrotnie, co wskazuje, iż posadowienie turbin 
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wiatrowych na omawianym obszarze nie powinno negatywnie wpłynąć na stan zachowania 
jego populacji. 
  Podsumowuj ąc, nale ży stwierdzi ć, iż w przypadku żadnego z rejestrowanych 
gatunków nietoperzy na obszarze prowadzonych bada ń nie wyst ępują znaczące, 
intensywnie wykorzystywane trasy migracji nietoperz y. W czasie monitoringu nie 
stwierdzono w tym okresie równie ż dźwięków typu feeding buzzys, świadcz ących o 
wyst ępowaniu cennych miejsc żerowania.  
 
Wstępna ocena wpływu na ptaki  
  Łącznie na terenie projektowanej farmy wiatrowej oraz sąsiadujących obszarach 
stwierdzono gniazdowanie około 50 gatunków ptaków. Dominuje krajobraz rolniczy, którego 
charakter i struktura wpływa na różnorodność gatunkową i zagęszczenia. Większość 
awifauny to liczne ptaki wróblowe gnieżdżące się na terenie całej Polski. Są to przede 
wszystkim ptaki związane z krajobrazem rolniczym, wśród których dominuje: skowronek, 
cierniówka i potrzeszcz. Wśród ptaków wróblowych stwierdzono gniazdowanie czterech 
gatunków znajdujących się w załączniku I Dyrektywy Ptasiej: gąsiorek (18 par), ortolan (4 
pary), jarzębatka (4 pary), lerka (5 par). 
Podsumowuj ąc wyniki obserwacji nie stwierdzono, aby obszar inw estycji był wa żnym 
miejscem na trasie migracji ptaków, w szczególno ści gatunków rzadkich i kolizyjnych. 
Nie przewiduje si ę aby inwestycja mogła znacz ąco wpływa ć na migruj ące ptaki.  
 
Oddziaływanie na ludzi  
  Z uwagi na to, że odległość zabudowań od elektrowni wiatrowych jest większa niż 
500 m, ocenia się możliwość wystąpienia pogorszonych warunków akustycznych jako 
niewielką. 
 
Podsumowanie  
Analizowany obszar na obecnym etapie rozpoznania zo stał zakwalifikowany jako 
odpowiedni dla lokalizacji farmy  
 

5.11.4 Podsumowanie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowej w rejonie Chróstnik-Osiek  

 
Lokalizacja przedsi ęwzięcia  
  Obszar planowanej inwestycji znajduje się na południe od granic miasta Lubin. 
Obszar jest pokryty w zdecydowanej większości polami uprawnymi. Niewielkie płaty 
zadrzewień śródpolnych wraz z zadrzewieniami i zakrzewieniami wzbogacają krajobraz oraz 
zwiększają wartość biologiczną terenu. 
  Lokalizacja planowanej inwestycji znajduje się poza obszarami stanowiącymi ostoje 
przyrody, chronionymi prawem krajowym i europejskim (w szczególności obszary Natura 
2000, ostoje IBA, rezerwaty przyrody, parki narodowe, parki krajobrazowe). Lokalizacja 
inwestycji znajduje się również poza korytarzami ekologicznymi. W bezpośrednim 
sąsiedztwie inwestycji brak jest dolin dużych rzek, obszarów mokradłowych i zbiorników 
wodnych. 
 
Wstępna ocena wpływu na nietoperze  
  Można przypuszczać, iż planowa inwestycja może mieć wpływ głównie na pospolite 
gatunki nietoperzy, związane z terenami rolniczymi i zabudową wiejską. Pozostałe gatunki 
nietoperzy bądź występują nielicznie, bądź poruszają się poniżej 50 m n.p.p. (zakładany 
zasięg końcówki łopat wirnika). 
  W pobliżu planowanej inwestycji znajdują się obszary mogące potencjalnie służyć 
nietoperzom jako miejsca żerowania oraz trasy migracji. W szczególności dotyczy to 
większych zadrzewień śródpolnych w okolicach cieków wodnych oraz pasmowych 
zadrzewień wzdłuż dróg. Prawdopodobnie przemieszczać się będą nad terenem 
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projektowanej farmy wiatrowej: mroczek późny Eptesicus serotinus, borowiec Nyctalus 
noctula, karlik większy/malutki Pipistrellus nathusi/pipistrellus, gacek brunatny Plecotus 
auritus. Gatunki te będą określały prawdopodobnie wpływ inwestycji jako całości na  
nietoperze. 
  Proponowany teren inwestycji może być rozpatrywany jako miejsce lokalizacji 
inwestycji wiatrowej. 
 
Wstępna ocena wpływu na ptaki  
  Lokalizacja planowanej inwestycji znajduje się poza lęgowiskami gatunków 
strefowych o dużych areałach żerowiskowych, terenami lęgowymi i żerowiskami gatunków 
wodno-błotnych, dużymi koloniami gatunków lęgowych, legowiskami awifauny dolin 
rzecznych. 
  Na analizowanym obszarze inwestycyjnym jest niskie prawdopodobieństwo 
gniazdowania gatunków ptaków wymienianych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej oraz 
gatunków uznawanych za zagrożone i rzadkie w skali kraju. Pojawy na/nad obszarze 
inwestycyjnym są możliwe i prawdopodobne, jednak nie jest znana intensywność ani 
charakter takiej obecności. Potencjalne siedliska ptaków na obszarze inwestycyjnym, są 
charakterystyczne dla krajobrazu rolniczego, mało atrakcyjne do gniazdowania otwarte pola 
uprawne (głównie zboża). Mogą one natomiast stanowić obszary żerowiskowe dla niektórych 
gatunków szponiastych. 
  Na podstawie Prognozy [57] (przeanalizowanej literatury, danych niepublikowanych 
oraz wizji terenowych) zaliczono obszar planowanej inwestycji jako średniego ryzyka  pod 
względem oddziaływania na awifaunę. Wyniki zestawienia parametrów lokalizacji oraz ich 
opis pozwoliły na stwierdzenie, że dla analizowanej inwestycji nie istniej ą podstawy do 
wykluczenia lokalizacji z planów budowy elektrowni wiatrowych.  
 
Oddziaływanie na ludzi  
 Z uwagi na to, że odległość zabudowań od elektrowni wiatrowych jest większa niż 
500 m, ocenia się możliwość wystąpienia pogorszonych warunków akustycznych jako 
niewielką. 
 
Podsumowanie  
Analizowany obszar na obecnym etapie rozpoznania zo stał zakwalifikowany jako 
odpowiedni dla lokalizacji farmy  
 

5.11.5 Oddziaływanie terenów elektrowni fotowoltaicznej (EF) w Pieszkowie 

 Poniżej przedstawiono charakterystykę możliwego oddziaływania na środowisko 
planowanej elektrowni słonecznej zgodnie z Prognozą oddziaływania na środowisko zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin [57]3. 
 
  Teren przeznaczony pod elektrownię fotowoltaiczną jest użytkowany rolniczo. Zieleń 
wysoka występuje w postaci niewielkiego kompleksu w północnej i zachodniej części 
obszaru oraz w postaci szpalerów, z którego największy biegnie wzdłuż wschodniej granicy 
opracowania. W rejonie elektrowni słonecznej nie znajdują się: szkoły, szpitale, kościoły, 
cmentarze, tereny turystyczno-rekreacyjne, obszary ważne z punktu widzenia wartości 
kulturowo-historycznych lub naukowych, a także zasoby wód powierzchniowych istotne dla 
siedlisk gatunków zwierząt [57].  

                                                
3 Aktualnie trwa procedura oceny ustaleń zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy. W związku z 
tym opracowano wskazany projekt Prognozy. Informacje zaczerpnięte z projektu Prognozy należy traktować jako dane 
nieostateczne. Jednocześnie należy zaznaczyć, że szczegółowość informacji zawartych w prognozie do mpzp jest większa niż 
w prognozie do Programu ochrony środowiska. 
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Oddziaływanie na powietrze i klimat akustyczny  
 Na etapie funkcjonowania elektrowni nie występuje zagrożenie emisji wibracji, 
zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu. Do produkcji energii elektrycznej przy 
wykorzystaniu paneli fotowoltaicznych nie są stosowane urządzenia generujące hałas, w 
związku z czym, funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznej nie będzie powodowało 
przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń hałasu zgodnie z rozporządzeniem w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [57].  
 
Efekt ol śnienia  
  Olśnienie jest to chwilowe oślepienie, które może być spowodowane odbiciem 
światła. W przypadku paneli istnieje zagrożenie występowania tego zjawiska, co może być 
niebezpieczne z punktu widzenia kolizji awifauny z panelami fotowoltaicznymi, co mogłoby 
być spowodowane pomyleniem ich np. z powierzchnią wody. Jednak, aby zachodził efekt 
fotowoltaiczny w sposób efektywny, panele są pokrywane warstwą antyrefleksyjną, która 
zwiększa absorbcję energii promieniowania słonecznego oraz minimalizuje efekt odbicia 
światła od powierzchni paneli. Z tego względu nie ocenia się zagrożenia dla ptaków w 
związku z efektem olśnienia [57].  
 
Promieniowanie elektromagnetyczne  
Podczas pracy elektrowni fotowoltaicznej, w związku z produkcją i przesyłem energii 
elektrycznej wytwarza się promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące. Źródłem 
promieniowania elektromagnetycznego są:  
 
- stacja transformatorowa, 
- linie średniego napięcia, 
- przepływ prądu w przewodniku paneli fotowoltaicznych. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 
poziomów określa dopuszczalne wartości parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych. 
Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, dopuszczalny poziom pól 
elektromagnetycznych, dla zakresu częstotliwości jakie wytwarza generator elektrowni 
fotowoltaicznej, wynosi 1 kV/m dla pola elektrycznego oraz 60 A/m dla pola magnetycznego. 
W związku z planowaną inwestycją nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów pól elektroenergetycznych [57].  
 
Oddziaływanie na gleb ę  
  Budowa elektrowni fotowoltaicznej zajmuje znaczną powierzchnię terenu, jednak 
kontakt konstrukcji z ziemią jest niewielki w stosunku do zajętej przez elektrownię 
powierzchni. Nie zmienia to jednak faktu, że budowa elektrowni fotowoltaicznej wiąże się z 
niemożliwością wykorzystania ziemi w dotychczasowy sposób, choć nie wymaga usuwania 
humusu. Na czas funkcjonowania elektrowni, teren zajęty pod elektrownie fotowoltaiczne nie 
będzie wykorzystany rolniczo [57].  
 
Oddziaływanie na ro ślinno ść oraz stanowiska przyrodnicze  
  W przypadku występowania stanowisk roślin chronionych i roślinności wysokiej może 
nastąpić negatywne oddziaływanie w wyniku zniszczenia stanowisk roślin, ograniczenia 
czasu ich nasłonecznienia, czy konieczności usunięcia roślin wysokich z obszaru zajętego 
przez elektrownię. Podobnie w przypadku siedlisk przyrodniczych, wybudowanie paneli 
słonecznych w miejscu ich występowania spowoduje ich zniszczenie lub istotne osłabienie. 
Zgodnie z inwentaryzacją przyrodniczą gminy Lubin, na terenie, na którym dopuszcza się 
elektrownię fotowoltaiczną nie występują chronione gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska 
przyrodnicze. Na obszarach tych nie jest planowane ustanowienie obszarów chronionych. Z 
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uwagi na występowanie roślinności wysokiej, istnieje zagrożenie konieczności jej usunięcia 
w celu ustawienia paneli słonecznych [57]. 
 
Oddziaływanie na ornitofaun ę  
  Dostępna literatura nie potwierdza szczególnego ryzyka w związku z możliwością 
kolizji ptaków z panelami słonecznymi. Jednocześnie, obszar na którym dopuszcza się 
panele słonecznie nie cechuje się szczególnie cennymi walorami ornitologicznymi. Jest to 
bowiem obszar rolniczy z niewielką liczbą zadrzewień, przez który nie przechodzi korytarz 
migracyjny ptaków, nie jest także zasobny w wody powierzchniowe. Ocenia się zatem, że 
możliwości zmniejszenia liczebności awifauny w wyniku kolizji ptaków z elementami 
elektrowni słonecznej są na tym obszarze minimalne [57].  
 
Oddziaływanie na obszary obj ęte ochron ą  
  Teren przeznaczony pod elektrownię fotowoltaiczną w Pieszkowie znajduje się w 
odległości:  
- ok. 11 km od Rezerwatu Przyrody „Zimna Woda”; 
- ok. 12 km od Obszaru Ochronionego Krajobrazu „Dolina Czarnej Wody”; 
- ok. 11 km od SOO Natura 2000 „Źródliska koło Zimnej Wody”; 
- ok. 7 km od SOO Natura 2000 PLH 020052 „Pątnów Legnicki”; 
- ok. 7 km od SOO Natura 2000 PLH 020051 „Irysowy Zagon koło Gromadzynia”. 
Ze względu na odległość, rodzaj i skalę planowanej elektrowni fotowoltaicznej oraz 
przedmiot i cel ochrony wyżej wymienionych form przyrody, nie przewiduje się znacząco 
negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary podlegające ochronie 
[57]. 
 
Oddziaływanie na krajobraz  
  Wybudowanie elektrowni fotowoltaicznej spowoduje zmiany krajobrazie. Z uwagi na 
znaczną powierzchnię zajętą przez ekrany fotowoltaiczne, zmiana w krajobrazie będzie 
powodowała odbiór negatywny. Obszary dopuszczające lokalizację elektrowni 
fotowoltaicznej nie są objęte ochroną prawną przyrodniczą i/lub kulturową [57].  
 
Oddziaływanie na jako ść wód  
  Podczas eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej nie będą wytwarzane ścieki, zatem 
nie będzie istniało zagrożenie zanieczyszczenia wód [57].  
 
Podsumowuj ąc powyższe analizy należy stwierdzić, iż na etapie opracowywania 
dokumentów planistycznych nie dostrzega się możliwości wystąpienia znacząco 
negatywnego oddziaływania na środowisko. Ocenę tę należy potwierdzić na etapie 
procedury oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji. 
 

5.12 Jakość powietrza atmosferycznego 

 Zadania realizowane w ramach tego rozdziału w większości mają charakter 
inwestycyjny. Można je określić wspólnym mianem jako działania związane z usprawnieniem 
systemu komunikacji (dodatkowe zadania to termomodernizacje). Przewiduje się, że w 
większości zadania te będą w sposób wtórny/pośredni korzystnie oddziaływać na ludzi, 
zwierzęta, rośliny, powietrze, klimat (lokalny) i zabytki. Podstawą korzystnego oddziaływania 
na wskazane komponenty środowiska będzie przede wszystkim zmniejszenie się emisji 
zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z energetycznego spalania paliw w 
transporcie. Osobnego rozważenia zakresu oddziaływania wymagają termomodernizacje 
obiektów gminnych. 
 Przewiduje się, że tylko wybrane inwestycyjne zadania drogowe, ze względu na skalę 
inwestycji mogą oddziaływać na inne komponenty środowiska: rośliny, powierzchnię ziemi i 
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ewentualnie zwierzęta. Ocenia się, że bezpośrednie oddziaływanie tych inwestycji wynikać 
będzie ściśle z ich zakresu i ingerencji w środowisko przyrodnicze. Nie można tu jednak 
mówić o oddziaływaniu na siedliska czy populacje, lecz raczej na pojedyncze osobniki 
gatunków chroniony lub drzew. Na obecnym etapie planowania inwestycji trudno jest jednak 
prognozować bardziej szczegółowo możliwe oddziaływania. Nie znając konkretnej lokalizacji 
oraz zakresu przedsięwzięcia nie sposób jest wskazać wszystkich faktycznych źródeł 
oddziaływania ani dokonać oceny oddziaływania przebudowy elementów transportowych na 
wszystkie komponenty środowiska. Mówiąc o typowym oddziaływaniu infrastruktury 
drogowej, należy wskazać, że głównym problemem w realizacja inwestycji komunikacyjnych 
w gminie jest zachowanie standardów jakości środowiska w zakresie hałasu na granicy 
funkcji chronionej akustycznie. Na obecnym stanie realizacji przedsięwzięć nie jest jednak 
możliwe prognozowanie tej uciążliwości.  
 
 Ocenia się, że zadania inwestycyjne, związane z dociepleniem ścian i stropodachów 
budynków w ramach termomodernizacji, mogą związać się z potencjalnym negatywnym 
oddziaływaniem na niektóre komponenty środowiska. Przewiduje się, że w przypadku 
nieumiejętnego i nieprofesjonalnego prowadzenia prac mogą wystąpić niekorzystne, 
bezpośrednie oddziaływania na zwierzęta. A przypadku jeśli modernizowany budynek 
stanowi obiekt zabytkowy, można także mówić o oddziaływaniu na zabytki. Mogą to być 
między innymi: 
- zmniejszanie liczby miejsc lęgowych i odpoczynku poprzez zatykanie (warstwami 

styropianu, elewacji, kratkami) wszelkich występujących nieszczelności w murach, czyli 
kanałów wentylacyjnych,  otworów wlotowych itp., które są często głównym miejscem 
lęgów oraz schronieniem zwierząt podlegających ochronie (jerzyk, oknówka, kopciuszek, 
kawka, wróbel, pustułka, płomykówka, pójdźka, różne gatunki nietoperzy); 

- zamurowywanie żywcem ptaków siedzących na jajach, piskląt oraz całych kolonii 
nietoperzy z młodymi; 

Ocenia się, że podstawowym sposobem przeciwdziałania wskazanym oddziaływaniom jest 
przestrzeganie wymogów ochrony gatunkowej w planowaniu i realizacji prac 
termomodernizacyjnych. W myśl obowiązujących przepisów (ustawa o ochronie przyrody) 
obowiązuje zakaz niszczenia siedlisk i ostoi gatunków chronionych. Miejsca lęgowe, 
zlokalizowane na budynkach mieszkalnych należy, więc traktować, jako ich siedliska, 
podlegające ochronie prawnej. 
  Obecnie w większości przypadków jednostki przed przystąpieniem do prac 
termomodernizacyjnych zlecają doświadczonym ekspertom przyrodnikom wykonanie 
ekspertyzy przyrodniczej, która zawiera inwentaryzację wszystkich zwierząt zamieszkujących 
obiekt, jak również przedstawia taki sposób prowadzenia prac, który nie spowoduje 
niekorzystnego oddziaływania na przyrodę. W chwili stwierdzenia obecności na obiekcie 
gatunków chronionych, jednostka prowadząca prace musi wystąpić do właściwego 
terytorialnie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zgodę na przystąpienie do prac. 
Jeżeli prace spowodują zniszczenie miejsc lęgowych, należy wykonać kompensację 
przyrodniczą np. w postaci wywieszenie skrzynek dla ptaków. Wskazane jest aby taki wymóg 
obowiązywał przynajmniej w przypadku projektów dofinansowywanych przez gminę Lubin. 
 
  Oceniając generalnie zadania przewidziane do realizacji w ramach całego Programu 
Ochrony środowiska, należy stwierdzić że brak realizacji celów i działań może przyczynić się 
do powolnego pogarszania się jakości powietrza atmosferycznego. W wyniku sukcesywnego 
wzrostu liczby pojazdów samochodowych przy jednoczesnym ich złym stanie technicznym 
przypuszczalnie może nastąpić wzrost emisji do powietrza. Istotne z punktu widzenia 
polepszenia, jakości powietrza stają się również inwestycje związane z modernizacją 
urządzeń ciepłowniczych, zmiany aktualnie wykorzystywanych paliw na bardziej ekologiczne 
oraz termomodernizacje budynków. 
Swój wkład w poprawę, jakości powietrza atmosferycznego gminy będą miały działania 
edukacyjne na temat zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza ze źródeł niskiej emisji a 
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także eliminacja problemu spalania odpadów w gospodarstwach domowych. Negatywnie, na 
jakość powietrza atmosferycznego (etap realizacji inwestycji) będą wpływały działania 
związane z przeprowadzeniem różnych prac remontowo-budowlanych. Prace te wiążą się z 
użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego. Zaliczyć można do nich: budowę, przebudowę, 
remont infrastruktury drogowej, budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Niewykluczone 
jest generowanie pyłów na skutek ścierania opon i nawierzchni drogowej utrzymanej w złym 
stanie technicznym, co może powodować lokalne podwyższenie stężeń niektórych substancji 
w powietrzu. Dotyczy to substancji emitowanych z silników spalinowych z transportu i 
ciężkich maszyn. Dokładniejsze określenie skali oraz zasięgu oddziaływania poszczególnych 
zadań jest bezzasadne, gdyż z punktu widzenia przepisów prawnych, krótkotrwałe 
oddziaływanie związane z pracami budowlanymi nie podlega normowaniu. W tym wypadku 
istotną rolę odgrywać będzie aspekt organizacyjny, ponieważ sposób prowadzenia prac oraz 
wykorzystywanie sprzętu spełniającego odpowiednie normy przyczyni się do zmniejszenia 
emisji szkodliwych substancji do powietrza. Oddziaływanie to będzie mieć charakter 
krótkotrwały i ustąpi z chwilą zakończenia robót budowlanych.  
 
Wniosek: ocenia si ę, że na tym etapie brak podstaw do stwierdzenia, aby j akiekolwiek 

zapisy Programu powodowały negatywny wpływ, na jako ść powietrza i 
klimatu. Realizacja przedsi ęwzięć uwzgl ędnionych w Programie, w 
perspektywie długookresowej doprowadzi do redukcji zanieczyszcze ń 
powietrza oraz redukcji strat energii, a tym samym wpłynie na polepszenie, 
jakości powietrza i stanu zdrowia mieszka ńców. 

 

5.13 Jakość wód powierzchniowych i podziemnych 

 Zadania realizowane w ramach tego rozdziału w większości mają charakter 
inwestycyjny. Zakres przedsięwzięć dotyczy różnorodnych inwestycji związanych z 
rozbudową i modernizacją systemu kanalizacji (zarówno indywidualnej jak też zbiorowej) 
oraz systemu zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną. 
  Inwestycje związane z modernizacją kanalizacji w sposób bezpośredni będą 
korzystnie oddziaływały na środowisko wodne poprzez ograniczenie odprowadzanego 
ładunku zanieczyszczeń. Zadania ukierunkowane na poprawę jakości wód podziemnych i 
powierzchniowych poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej (budowa lub 
modernizacja sieci kanalizacyjnych), wpłyną pozytywnie na stan środowiska wodnego na 
terenie gminy. Skutkiem utworzenia sprawnego systemu odprowadzania ścieków 
komunalnych, przemysłowych i rolnych jest zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych 
odprowadzanych do środowiska. Korzystne będą także wtórnie lub pośrednio oddziaływały 
na ludzi, powierzchnię ziemi, krajobraz i zasoby naturalne (rozumiane jako zasoby wód 
podziemnych). Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i 
podziemnych ma w rezultacie doprowadzić do racjonalnego gospodarowania zasobami 
wodnymi. 
  Negatywne oddziaływania inwestycji związanych z rozbudową i modernizacją 
wodociągów i kanalizacji występować natomiast mogą bezpośrednio na świat roślinny i 
zwierzęcy. Oddziaływania te występować mogą na etapie budowy inwestycji i związane 
mogą być przede wszystkim z: 

- naruszeniem powierzchni ziemi poprzez wykopy; 
- bezpośrednim zniszczeniem siedlisk i gatunków roślin i zwierząt występujących w 

pasie inwestycji; 
- zakłóceniem ruchu drogowego (oraz związane z tym: zwiększona emisja spalin i 

hałasu z ruchu samochodowego, pylenie z dróg, zmniejszenie bezpieczeństwa na 
drodze), 

- wytwarzaniem odpadów budowlanych oraz powstawaniem nieużytecznych w danym 
miejscu mas ziemnych, 
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- emisją spalin i hałasu z maszyn budowlanych. 
Prace budowlane mogą potencjalnie prowadzić do bezpośredniego, niekorzystnego wpływy 
na wybrane osobniki lub populacje, polegającego na fizycznej eliminacji, pogorszeniu 
warunków siedliskowych lub utraty miejsc rozrodu. Należy zaznaczyć, że opisana możliwość 
negatywnego oddziaływania występować będzie tylko w przypadku prowadzenia prac bez 
uwzględnienia ich wpływu na gatunki chronione i okazy cenne przyrodniczo. 
Biorąc powyższe pod uwagę niezwykle istotną kwestią jest dokładna analiza warunków 
przyrodniczych na terenach objętych pracami, tak, aby realizowana inwestycja nie 
spowodowała trwałych znaczących zmian w środowisku, w tym m.in. w środowisku 
hydrogeologicznym (etap projektu).  
 Wpływ działań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Lubin na 
wody powierzchniowe i podziemne 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. W 
ramach oceny oddziaływania na środowisko możliwe będzie także zaproponowanie 
konkretnych działań zapobiegających, ograniczających lub  minimalizujących. W 
szczególności należy zaznaczyć, że dopiero wiedza o lokalnym występowaniu cennych 
obiektów przyrodniczych (siedlisk, gatunków itp.) oraz zakresu i charakterze przedsięwzięcia 
może być podstawą do stwierdzenia, że dane przedsięwzięcie może wiązać się z 
negatywnym oddziaływaniem. Aktualnie, bez dokładniejszych danych nie można twierdzić o 
negatywnym oddziaływaniu inwestycji, a jedynie o potencjalnej takiej możliwości, bez 
wskazywania gdzie i w jakim zakresie ono wystąpi. 
 

5.14 Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznyc h 

 Podstawowym działaniem związanym z ograniczeniem hałasu na terenie gminy Lubin 
jest: 
- utrzymanie nawierzchni drogi krajowej nr 3 w dobrym stanie technicznym oraz 

wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu. 
Przedsięwzięcia tego typu mogą związać się z korzystnym, wtórnym oddziaływaniem na 
ludzi (w szczególności na warunki życia mieszkańców) i powietrze atmosferyczne (w 
szczególności obniżenie się jego zanieczyszczenia).  
  Oceniając generalnie zadania przewidziane do realizacji w ramach całego Programu 
Ochrony środowiska, należy stwierdzić że brak realizacji celów i działań może przyczynić się 
do powolnego zwiększania się uciążliwości akustycznych na terenie gminy Lubin. 
Wszelkiego rodzaju inwestycje zwiększające płynność ruchu, przede wszystkim na 
obszarach zwartej zabudowy w perspektywie długoterminowej przyczyniają się do istotnego 
zmniejszenia ryzyka zdrowotnego powodowanego przez hałas, w tym wypadku są to 
zaproponowane przebudowy, budowy fragmentów dróg itp. Działania te wpłyną korzystnie 
na budynki zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych, ponieważ 
zmniejszą się drgania i wibracje, które mogą powodować ich uszkodzenie. Jednak istotnym 
elementem, z punktu widzenia oddziaływania akustycznego, będzie etap realizacji inwestycji. 
W trakcie budowy układu komunikacyjnego w rejonie lokalizacji inwestycji okresowe 
zakłócenia akustyczne spowodowane będą pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz 
przejazdami pojazdów transportujących materiały i surowce. Okres budowy można podzielić 
na następujące etapy: 
- usunięcie obiektów budowlanych i instalacji kolidujących z przebiegiem projektowanej 

drogi, 
- budowa tymczasowych dróg technologicznych oraz baz transportowych,  
- budowa obiektów inżynierskich, przygotowanie terenu do budowy drogi, 
- budowa dróg wraz z infrastrukturą, 
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- prace wykończeniowe. 
Ze względu na specyfikę robót drogowych każdy z wyszczególnionych etapów wiąże się z 
emisją hałasu do środowiska. Emisja ta będzie ściśle związana z przesuwającym się frontem 
robót budowlanych. Ze względu na rodzaj stosowanego sprzętu etap prac ziemnych oraz 
prace wyburzeniowe będą okresami największej emisji hałasu. Hałas powstający na etapie 
budowy jest krótkotrwały o charakterze lokalnym i ustąpi po zakończeniu robót. Uciążliwość 
akustyczna zależna jest od odległości od placu budowy oraz od czasu pracy poszczególnych 
urządzeń. 
Wniosek: ocenia si ę, że na tym etapie brak podstaw do stwierdzenia, aby j akiekolwiek 

zapisy Programu powodowały długotrwały negatywny wp ływ na klimat 
akustyczny. 

 

5.15 Przemysł oraz bezpiecze ństwo przeciwpo żarowe i ekologiczne 

 Zadania realizowane w ramach tego rozdziału mają charakter inwestycyjny. Ocenia 
się, że najważniejszym zadaniem mogącym powodować negatywne oddziaływanie na 
różnorodne komponenty środowiska może być: „Wspieranie działalności gospodarczej 
poprzez utworzenie i rozwój strefy przemysłowej w rejonie Obora -Krzeczyn Wielki”. W tym 
celu wyznaczono nowe tereny usług komercyjnych oraz aktywności gospodarczej o różnym 
stopniu uciążliwości. W szczególności zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania gminy [56] wyznaczono strefę aktywności gospodarczej w zachodniej 
części gminy Lubin, zlokalizowaną w obrębach Obora oraz Krzeczyn Wielki. Szczegółową 
lokalizację terenów aktywności gospodarczej przedstawia poniższy rysunek. Należy 
zaznaczyć, że strefa ta poprzez granicę z miastem Lubin, łączyć się będzie z podobnym 
obszarem wyznaczonym na terenie miasta. 
 

Rysunek 5.5  Lokalizacja planowanej strefy aktywności gospodarczej [56] 
 

  
 

 Poniżej przedstawiono charakterystykę możliwego oddziaływania na środowisko 
planowanej strefy aktywności gospodarczej zgodnie z Prognozą oddziaływania na 
środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin 
[57]4. 
  Na terenach produkcji i usług (P/U) dopuszcza się obiekty produkcyjne, ale także 
składy i magazyny. Oddziaływanie obu typów inwestycji będzie odmienne. W zależności od 

                                                
4 Aktualnie trwa procedura oceny ustaleń zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy. W związku z 
tym opracowano wskazany projekt Prognozy. Informacje zaczerpnięte z projektu Prognozy należy traktować jako dane 
nieostateczne. Jednocześnie należy zaznaczyć, że szczegółowość informacji zawartych w prognozie do mpzp jest większa niż 
w prognozie do Programu ochrony środowiska. 
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rodzaju produkcji, zmieniać się będzie sposób, zasięg i czas oddziaływania. Z uwagi na to, 
że na aktualnym etapie dokumentów planistycznych nie jest znany bliżej rodzaj inwestycji, 
jaki zostanie zlokalizowany na określonym terenie P/U, poniżej wymienione zostały 
najbardziej prawdopodobne uciążliwości, jakie mogą wystąpić w związku z 
zagospodarowaniem przemysłowym. Są to [57]:  
- emisja zanieczyszcze ń do powietrza - zanieczyszczenia powietrza to gazy oraz 
aerozole, które zmieniają jego naturalny skład. Mogą one być szkodliwe dla zdrowia ludzi, 
zwierząt i roślin, a także niekorzystnie wpływać na glebę, wody i inne elementy środowiska 
przyrodniczego. Rodzaj zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z zakładów 
produkcyjnych w dużej mierze zależeć będą od produkcji, technologii oraz zastosowanych 
urządzeń do minimalizowania emisji zanieczyszczeń. Bez względu jednak na rodzaj 
przemysłu czy produkcji, zanieczyszczenia emitowane do powietrza nie mogą przekraczać 
dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń, określonych w przepisach szczególnych. 
- wytwarzanie ścieków i odpadów , w tym odpadów niebezpiecznych – wytwarzane 
będą ścieki przemysłowe i komunalne, które wymagają oczyszczenia przed wprowadzeniem 
do odbiornika. Znaczny ładunek zanieczyszczeń zawierać będą również wody opadowe i 
roztopowe z terenów przemysłowych. Podobnie jak w przypadku ścieków, właściwego 
zagospodarowania wymagać będą odpady komunalne i przemysłowe. Rodzaj powstających 
odpadów nie jest możliwy na tym etapie do określenia. Konieczne jest ich jednak właściwe 
zagospodarowanie i unieszkodliwienie, zgodnie z przepisami szczególnymi. Przewiduje się, 
że wśród powstających odpadów będą również odpady zaliczane do odpadów 
niebezpiecznych, sklasyfikowanych zgodnie z ustawą o odpadach.  
- emisja hałasu – którego źródłem będą maszyny i urządzenia (hałas pochodzenia 
bezpośredniego) oraz hałas generowany przez pojazdy (hałas pochodzenia pośredniego). 
Istotny jest aspekt lokalizacji terenów przemysłowych względem otoczenia. Usytuowanie 
terenów aktywności gospodarczej zbyt blisko terenów wrażliwych na emitowane uciążliwości 
(szczególnie MN, MW, RM) spotęguje odczucie niekorzystnego oddziaływania inwestycji.  
 
  W przypadku składów i magazynów, zasadnicze znaczenie ma emisja hałasu 
komunikacyjnego, którego źródłem są pojazdy przewożące składowane (magazynowane) 
materiały. Należy w tym miejscu również zaznaczyć, że lokalizacja funkcji produkcyjnych 
oraz składów i magazynów na obszarach niezabudowanych powoduje widoczne zmiany w 
strukturze użytkowania oraz w jakości krajobrazu. Najczęściej tereny P/U sytuowane są w 
oddaleniu od obszarów mieszkaniowych, na terenach rolniczych. Skutkiem zabudowywania 
terenów otwartych może być [57]:  
- trwałe utwardzenie i uszczelnienie powierzchni ziemi, 
- zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej, 
- uszczuplenie zasobów glebowych (szczególnie istotne, jeśli teren P/U ma być usytuowany 

na obszarze, gdzie występują wysokiej jakości gleby), 
- zniszczenie roślinności, 
- zmniejszenie i podział powierzchni otwartych, 
- zmniejszenie infiltracji wód opadowych w głąb ziemi, 
- zmniejszenie powierzchni rolniczej, 
- fragmentacja i zmiany krajobrazu. 
 
Wszystkie wymienione wyżej uciążliwości i poruszone aspekty będą odczuwalne w różnym 
zakresie, w zależności od rodzaju produkcji i charakteru inwestycji. Nie znając zatem rodzaju 
przemysłu czy produkcji, nie jest możliwe dokładne określenie sposobu i siły niekorzystnego 
oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko. Można natomiast określić szeroki i 
ogólny rodzaj zabezpieczeń, które powinny być zastosowane w celu ochrony przed 
pogorszeniem jakości środowiska. Zakłady produkcyjne mają obowiązek zastosować 
najlepsze dostępne rozwiązania i techniki, które spowodują, że ewentualne uciążliwości nie 
będą odczuwalne poza granicami działki. Najtrudniejszy do zminimalizowania jest hałas 
pośredni, jeśli taki będzie faktycznie generowany. Oddziaływanie terenów P/U ocenia się 
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jako negatywne istotne lub przeciętne (w zależności od rodzaju przemysłu), bezpośrednie i 
pośrednie. Oddziaływanie negatywne najsilniej będzie odczuwalne w bezpośrednim 
sąsiedztwie terenów P/U. Czas trwania oddziaływania, w zależności od jego rodzaju, ocenia 
się jako stały lub chwilowy, długoterminowy [57]. 
 Wszystkie tereny zakwalifikowane do strefy przemysłowej wymagają opracowania 
planów zagospodarowania przestrzennego, które przede wszystkim winny rozwiązywać 
problemy komunikacyjne, zaopatrzenia w energię elektryczną, wodę, gaz, a także zasady 
usuwania, unieszkodliwiania i składowania odpadów [56]. Dla planów tych wymagana jest 
także procedura oceny wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 
 

5.16 Gospodarowanie odpadami komunalnymi 

  Zadania w tym rozdziale wynikają głównie z obowiązków, jakie na gminę nałożyła 
ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Są to 
obowiązki związane z odbieraniem i zagospodarowywaniem odpadów komunalnych. W celu 
poprawy gospodarki odpadami poprzez zwiększenie poziomów recyklingu i przygotowania 
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych 
oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 
składowania zaplanowano realizację następujących działań inwestycyjnych: 
- Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla 

gminy Lubin. 
Przedsięwzięcia te, jakkolwiek same w sobie są bezsprzecznie proekologiczne, to lokalnie 
mogą powodować oddziaływania środowiskowe. Na etapie budowy będą to m.in.: 
- naruszenia powierzchni ziemi, 
- zakłócenia ruchu drogowego (oraz związane z tym: zwiększona emisja spalin i hałasu z 

ruchu samochodowego, pylenie z dróg, zmniejszenie bezpieczeństwa na drodze), 
- wytwarzanie odpadów budowlanych oraz powstawanie nieużytecznych w danym miejscu 

mas ziemnych,    
- emisja spalin i hałasu z maszyn budowlanych,  
- konieczność ew. wycinki drzew i krzewów.  
 
Prognozując możliwe oddziaływanie tych inwestycji należy brać pod uwagę ich lokalizację: 
punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przewiduje się lokalizować na 
terenach już zagospodarowanych, najczęściej przeznaczonych na działalność gospodarczą 
lub usługową. Aktualnie szczegółowa lokalizacja nowych PSZOK dla gminy nie jest jednak 
znana. Ocenia się, że wybranie optymalnej lokalizacji PSZOK na terenach zurbanizowanych, 
w obszarze gdzie nie występując gatunki roślin i zwierząt chronionych, jest podstawowych 
czynnikiem mogącym wpłynąć na brak negatywnego oddziaływania na środowisko 
przyrodnicze. 
 

5.16.1 Ocena oddziaływania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

 
  Realizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów sama w sobie stanowi 
rozwiązanie wpływające korzystnie na stan środowiska i chroniące jego zasoby – dzięki 
możliwości bezpłatnego dostarczenia odpadów do PSZOK przez mieszkańców minimalizuje 
się zagrożenie powstawania dzikich wysypisk, a odpady dowożone do PSZOK zbierane i 
magazynowane są w nim selektywnie w pojemnikach/kontenerach dostosowanych do ich 
właściwości. Zebrane odpady mogą być następnie przekazane uprawnionym odbiorcom w 
celu ich odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 
Zabezpiecza to środowisko naturalne przed negatywnym oddziaływaniem związanym z 
nieprawidłowym postępowaniem z odpadami. 
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Emisja hałasu 
Istotnym elementem, z punktu widzenia oddziaływania akustycznego, będzie etap 

realizacji inwestycji. W trakcie budowy w rejonie mogą występować okresowe zakłócenia 
akustyczne spowodowane pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów 
transportujących materiały i surowce. Przykładowe poziomy hałasu emitowanego przez 
urządzenia i maszyny budowlane przedstawiono poniżej. 

 

Tabela 5.4 Przykładowy poziom emisji hałasu podczas typowych prac budowlanych  

Rodzaj urz ądzenia 
Typowy poziom hałasu  

w odległo ści 7m od 
pracuj ącego urz ądzenia 

Zdejmowanie warstwy glebowej przez spychacz 87dB(A) 

Młot pneumatyczny (np. przy pracach związanych 
z rozbiórką elementów betonowych) 

90dB(A) 

Koparka gąsienicowa 85dB(A) 

Pojazdy ciężarowe (wywrotki, pompy betonu, 
gruszki do transportu betonu) 

82dB(A) 

 
Hałas powstający na etapie budowy  będzie krótkotrwały o charakterze lokalnym i ustąpi po 
zakończeniu robót. Prace związane z budową mają charakter czasowy, a ich czas jest 
relatywnie krótki. 
Biorąc pod uwagę lokalny charakter przedsięwzięcia, a także odnosząc się do oddziaływania 
podobnych już funkcjonujących obiektów nie przewiduje się ponadnormatywnego 
oddziaływania w zakresie emisji hałasu poza terenem funkcjonującego PSZOK. 
 
Emisja zanieczyszcze ń do powietrza 

W wyniku prac budowlanych do powietrza przedostawać się mogą zanieczyszczenia 
pochodzące ze spalania paliw w silnikach napędzających maszyny i urządzenia. 

Etap funkcjonowania przedsięwzięcia najczęściej jest związany z brakiem 
występowania emitorów. Eksploatacja PSZOK może wiązać się jedynie z emisją odorów i 
lokalnym pyleniem w sposób niezorganizowany. 
 
Zanieczyszczone wody opadowe 

Zanieczyszczone wody opadowe najczęściej powstawać mogą z odwodnienia 
terenów utwardzonych. Będą one zawierały min. metale ciężkie, związki azotu, węglowodory 
i pyły. Najczęściej zakłada się, że zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenów 
utwardzonych, po podczyszczeniu na osadniku i separatorze substancji ropopochodnych, 
odprowadzane będą do kanalizacji miejskiej. Takie rozwiązanie eliminuje możliwość 
negatywnego oddziaływania PSZOK na środowisko gruntowo-wodne. 
 
Rozwi ązania chroni ące przed oddziaływaniem PSZOK na środowisko 
  Mając na celu minimalizację potencjalnych negatywnych oddziaływań na środowisko 
naturalne na etapie budowy PSZOK możliwe są do zastosowania następujące rozwiązania: 

- odpowiednia organizacja placu budowy, zgodna z harmonogramem; 
- prace budowlane prowadzone w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytwarzanych 

odpadów oraz ograniczać negatywne ich oddziaływanie na środowisko, zdrowie i 
życie ludzi; 

- stan techniczny wszelkich urządzeń budowlanych oraz środków transportu, nie może 
budzić zastrzeżeń, co wiąże się z ograniczeniem ryzyka wycieku/awarii; można 
stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami określonymi 
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w rozporządzeniu w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na 
zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska; 

- ograniczenie prędkości ruchu pojazdów w rejonie budowy; 
- transport materiałów sypkich w opakowaniach pojazdami do tego przystosowanymi, 

przykrywanie skrzyń ładunkowych plandekami; 
- minimalizowanie emisji spalin i hałasu z maszyn budowlanych i samochodów 

ciężarowych poprzez przestrzeganie zasady wyłączania silników w trakcie postoju 
bądź załadunku; 

- w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne 
zorganizować prace tak, by ograniczyć przelewanie paliw i innych środków 
chemicznych na placu budowy. Sprzęt techniczny powinien posiadać dopuszczenie 
do ruchu i stosowne atesty; 

- prace prowadzone zgodnie z przepisami BHP i p.poż., ochrony środowiska; 
 

W celu ograniczenia potencjalnych negatywnych oddziaływań na środowisko 
naturalne w fazie eksploatacji PSZOK możliwe są do zastosowania następujące rozwiązania: 

- minimalizowanie emisji spalin i hałasu z samochodów ciężarowych poprzez 
wyłączanie silników w trakcie postoju bądź załadunku; 

- utrzymywanie dróg dojazdowych w stanie ograniczającym pylenie; 
- selektywne zbieranie i magazynowanie odpadów; 
- zastosowanie szczelnych pojemników/kontenerów; 
- użycie pojemników/kontenerów zamkniętych dla odpadów tego wymagających; 
- magazynowanie odpadów niebezpiecznych w sposób selektywny pod zamykaną i 

zabezpieczoną wiatą; 
- magazynowanie odpadów niebezpiecznych płynnych w przystosowanych beczkach 

ustawionych na paletach wychwytujących ewentualne odcieki; 
- zastosowanie specjalistycznych pojemników na baterie, akumulatory, żarówki i 

świetlówki,  
- oznaczenie i opis poszczególnych pojemników tak żeby mieszkaniec wiedział jakie 

odpady należy a jakich nie należy do niego wrzucać; 
- realizację „Kącika rzeczy używanych”, który ma na celu zostawienie rzeczy zużytych 

(meble, sprzęt RTV i AGD, książki, zabawki itp.), które mogą (bezpośrednio lub po 
drobnej naprawie) zostać odebrane (zakupione) przez inną osobę (ponowne użycie), 

- wykonanie pomieszczenia edukacyjnego i ścieżki edukacyjnej dla dzieci  
i młodzieży przedstawiającej procesy gospodarowania odpadami celem m.in. nauki 
segregacji odpadów; 

- wyposażenie obiektu w sorbent w przypadku konieczności usunięcia ewentualnego 
wycieku z podłoża (możliwości wycieku substancji chemicznych dostarczanych przez 
mieszkańców przed ich umieszczeniem we właściwym kontenerze np. nieszczelne 
opakowanie); 

- uszczelnienie, utwardzenie i skanalizowanie placu przyjmowania i magazynowania 
odpadów z częścią parkingową; 

- wykonanie zieleni izolacyjnej złożonej z drzew i krzewów; 
- wykonanie ogrodzenia wraz z zamykaną bramą i stały dozór PSZOK; 

 

Mówiąc o potencjalnym oddziaływaniu PSZOK, na obecnym etapie planowania inwestycji, 
należy zaznaczyć, że są to czysto teoretyczne rozważania. Nie znając konkretnej lokalizacji 
oraz zakresu przedsięwzięcia nie sposób jest wskazać wszystkich faktycznych źródeł 
oddziaływania ani dokonać oceny oddziaływania PSZOK na wszystkie komponenty 
środowiska.  
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6. CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁYWAŃ NA WYBRANE KOMPONENTY 

ŚRODOWISKA 

6.1 Ocena odziaływania na zdrowie i życie ludzi 

Zadania określone w Programie związane z wykonywaniem prac budowlanych oraz 
ziemnych mogą stanowić źródło potencjalnego oddziaływania na zdrowie ludzkie – prace 
związane z budową, przebudową i remontami dróg. Wspomniane prace realizacyjne mogą 
stanowić zagrożenie dla ruchu pieszego i kołowego, w związku z powyższym istotne jest 
odpowiednio wczesne poinformowanie lokalnej ludności o prowadzonych pracach 
budowlanych i ziemnych, które umożliwi przygotowanie się do ewentualnych utrudnień oraz 
odpowiednie oznakowanie miejsc objętych budową, przebudową infrastruktury drogowej. 
Prace o największym stopniu uciążliwości powinny odbywać się w porze dziennej. Wszystkie 
prace budowlane i ziemne powinny odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Prawa budowlanego, BHP itp.  
 
Wniosek: nie przewiduje si ę, aby realizacja zamierze ń Programu mogła mie ć w 

perspektywie długoterminowej negatywny wpływ na zdr owie i życie 
ludzi. Wskazane zadania wpłyn ą korzystnie na zdrowie ludzi oraz 
spowoduj ą popraw ę standardu życia ludno ści. Natomiast brak realizacji 
w/w projektu, mo że skutkowa ć między innymi pogł ębieniem si ę braku 
świadomo ści ekologicznej, co mo że w efekcie zagra żać zdrowiu i życiu 
mieszka ńców. 

 

6.2 Ocena oddziaływania na obiekty zabytkowe 

 Ocenia się, że zadania przewidziane w dokumencie nie powinny wywierać 
negatywnego wpływu na obiekty zabytkowe. Jedynie w przypadku zadań związanych z: 
- bieżącym utrzymaniem i konserwacją gminnych terenów zieleni; 
potencjalnie może dojść do negatywnego oddziaływania na obiekt zabytkowy, jeśli te prace 
realizowane będą bezpośrednio na tym obiekcie. Przewiduje się, że w przypadku 
nieumiejętnego i nieprofesjonalnego prowadzenia prac mogą wystąpić niekorzystne, 
bezpośrednie oddziaływania. Należy zatem zaznaczyć, że ewentualne niekorzystne 
oddziaływanie wystąpić może tylko w przypadku zaniechania wymaganych procedur 
względem obiektów zabytkowych. W przypadku podejmowania działań związanych z 
zajęciem terenu na potrzeby realizacji przedsięwzięć wyszczególnionych w Programie, na 
wykonawcy ciąży obowiązek przeprowadzenia osobnej procedury oceny oddziaływania na 
środowisko, w ramach której podjęte zostaną kroki mające na celu odpowiednią ochronę 
obiektów zabytkowych w tym parków zabytkowych, stanowisk archeologicznych i stref 
ochrony konserwatorskiej (np. strefy „A”, „B”, ochrony archeologicznej). Podjęcie działań 
zmierzających do realizacji przedsięwzięć należy każdorazowo poprzedzić sprawdzeniem, 
czy dana lokalizacja i charakter przedsięwzięcia nie jest konfliktowa ze szczegółowymi 
zapisami dotyczącymi danej strefy. 
Wniosek: nie przewiduje si ę, aby realizacja zamierze ń Programu mogła mie ć 

negatywny wpływ na obszary i obiekty zabytkowe; w s zczególno ści 
przewiduje si ę wyst ąpienia negatywnych oddziaływa ń o charakterze 
bezpośrednim, po średnim, wtórnym, skumulowanym, krótkoterminowym, 
średnioterminowym i długoterminowym, stałym lub chwi lowym. 
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6.3 Możliwe transgraniczne oddziaływanie 

Ze względu na położenie gminy Lubin, jak również na prośrodowiskowy charakter rozwiązań 
zawartych w ocenianym dokumencie, nie wydaje się celowe rozważanie możliwości 
występowania transgraniczego oddziaływania, związanego z realizacją aktualizacji Programu 
ochrony środowiska. Zwraca się jednak uwagę na brak możliwości oceny wpływu budowy 
instalacji i obiektów planowanych w przyszłości w gospodarce wodno-ściekowej, transporcie, 
przemyśle, czy gospodarce odpadami i innych dziedzinach, na etapie opracowania 
przedmiotowego dokumentu. Dlatego też w toku procedur przystąpienia do realizacji 
każdego z wymienionych w dokumencie, a planowanych w przyszłości przedsięwzięć 
inwestycyjnych, przeprowadzone zostaną osobno standardowe procedury oceny 
oddziaływania inwestycji na środowisko, umożliwiające ocenę możliwości transgranicznego 
oddziaływania. 
 
Wniosek: ocenia si ę, na tym etapie, że realizacja zamierze ń Programu nie wi ąże się 

bezpośrednio z transgranicznym oddziaływaniem. 
 

6.4 Stan środowiska na obszarach obj ętych przewidywanym znacz ącym 
oddziaływaniem 

 W przypadku realizacji zapisów Programu nie przewiduje się, że wystąpić mogą 
obszary objęte znaczącym oddziaływaniem. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko do inwestycji, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, potencjalnie 
mogą się zaliczać następujące zadania planowane do realizacji w ramach Programu: 
budowa i modernizacja dróg .  
  Ocenia się że najistotniejszym przedsięwzięciem w tym zakresie jest budowa drogi 
ekspresowej S3. Dla inwestycji tej uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Biorąc pod uwagę przebieg przedmiotowej drogi na terenie gminy Lubin oraz wnioski z 
oceny oddziaływania na środowisko zawarte w w/w decyzji, stwierdzić można, że inwestycja 
ta nie wiąże się z występowaniem znaczącego oddziaływania na terenie gminy Lubin. Nie 
można zatem wskazać obszarów objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem tej 
inwestycji i przedstawiać jaki jest ich stan środowiska. 

Zgodnie z  w/w rozporządzeniem do pozostałych inwestycji, mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko, zaliczać się mogą także następujące zadania 
przewidziane w Programie: 

- inne inwestycje drogowe (np. dot. infrastruktury towarzyszącej), 
- inwestycje w gospodarce wodnej, 
- inwestycje w gospodarce komunalnej (zagospodarowania odpadów). 

Należy jednakże podkreślić, że wszelkie założenia inwestycyjne, omawiane w ramach 
ocenianego Programu, są w nim przedstawione jako planowane, natomiast szczegóły tych 
planów zawarte są lub będą w konkretnych dokumentach planistycznych, koncepcjach, 
projektach budowlanych i innych opracowaniach. Jako planowane, inwestycje wymienione 
w Programie – w przypadku przystąpienia do ich realizacji – podlegać będą osobnym 
procedurom oceny oddziaływania na środowisko, w ramach których będzie można stwierdzić 
wystąpienie bądź brak obszarów objętych znaczącym oddziaływaniem. 
Podkreślić należy także, że ze względu na wstępny etap planowania inwestycji lub ogólny 
zakres zadania, aktualnie nie można wskazać na jakich terenach będą realizowane 
poszczególne inwestycje. Nie ma zatem możliwości także przedstawiać jaki jest stan 
środowiska na tych terenach. 
 
Wniosek: ocenia si ę, że zapisy Programu nie skutkuj ą bezpośrednio mo żliwo ścią 

wyst ąpieniem obszarów obj ętych znacz ącym oddziaływaniem i nie ma 
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potrzeby przedstawiania jaki jest ich stan środowiska. W przypadku 
inwestycji wymienionych w Programie jako planowane do realizacji, nie 
można aktualnie wskaza ć na jakich terenach b ędą realizowane. Do oceny 
oddziaływania na tych obszarach jest obowi ązany projektant oraz 
wykonawca tych inwestycji w ramach osobnej procedur y oceny 
oddziaływania na środowisko. 

 

6.5 Rozwi ązania maj ące na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensac ję 

przyrodnicz ą negatywnych oddziaływa ń na środowisko, skutków realizacji 

Programu, w szczególno ści na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 

oraz integralno ść tego obszaru 

  Nie stwierdzono wystąpienia ryzyka znaczącego negatywnego oddziaływania na 
środowisko, w tym na gatunki i siedliska chronione oraz obiekty zabytkowe, bezpośrednio 
wynikającego z realizacji przedsięwzięć wyszczególnionych w analizowanym Programie. 
   W przypadku planowanych zadań inwestycyjnych, wymagających przeprowadzenia 
robót budowlanych, odrębne przepisy stanowią o obowiązkach ciążących na wykonawcy, 
które zapewnić mają bezpieczeństwo i ochronę dóbr przyrodniczych i kulturowych, a także 
zdrowia mieszkańców. 
  W niniejszej prognozie w ramach oceny przewidywanego oddziaływania na 
środowisko przedsięwzięć określonych w Programie, wskazano szereg zadań, które 
potencjalnie mogą powodować negatywne oddziaływanie na wybrane komponenty 
środowiska. W ramach analizy wskazano także rozwiązania mające na celu zapobieganie, 
ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 
skutków realizacji Programu. Poniżej przedstawiono najważniejsze wskazane rozwiązania: 
1) Ochrona przyrody i krajobrazu 

- Prowadzenie prac z uwzględnieniem ich wpływu na gatunki chronione i okazy cenne 
przyrodniczo. Zapobieganie lub ograniczenie oddziaływania uzależniona jest od 
indywidualnej wiedzy i podejścia osób planujących i wykonujących prace związane z 
bieżącym utrzymaniem i konserwacją miejskich terenów zieleni. 

2) Ochrona i racjonalne u żytkowanie zasobów wodnych 
- Prowadzenie prac z uwzględnieniem ich wpływu na siedliska i gatunki chronione. 

Zapobieganie, ograniczenie lub minimalizacja oddziaływania uzależniona jest od 
indywidualnej wiedzy i podejścia osób planujących i wykonujących prace związane z 
bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych. 

- Najważniejsze zalecenia dotyczące zabiegów konserwacyjnych z punktu widzenia 
ochrony środowiska przyrodniczego, jakie powinny być uwzględniane przez osoby 
planujące i realizujące bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 
podstawowych i szczegółowych to: 
a) Odmulanie dna w takim przypadku powinno być wykonywane w okresach niskich 

temperatur wody, tak aby nie powodować gwałtownych procesów zagniwania. 
b) Usuwanie roślinności musi być wykonywane w czasie pełnej wegetacji. Należy dać 

faunie możliwość ucieczki i schronienia. 
c) Pielęgnacja skarp nasypów i wałów (wykaszanie) powinna być wykonywana po 

okresie rozrodu i wychowania młodych. 
d) Należy stosować optymalne terminy wykonywania poszczególnych prac. 

3) Gospodarowanie zasobami geologicznymi 
Sposoby na minimalizację niekorzystnego wpływu działalności górniczej na środowisko: 
- przestrzeganie wyznaczonych granic eksploatacji; 
- prawidłowe magazynowanie oraz ochrona do czasu rekultywacji zdjętego humusu; 
- utrzymywanie sprzętu i maszyn do eksploatacji złoża w dobrym stanie technicznym; 
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- zastosowanie technik eksploatacji i transportu kruszywa minimalizujących emisję 
spalin, pyłów i hałasu; 

- zabezpieczenie wyrobiska przed nielegalnym składowaniem odpadów; 
- przeprowadzenie sukcesywnej rekultywacji terenu zgodnie z ustalonym kierunkiem; 
- eksploatację surowca należy prowadzić z poszanowaniem, mając na uwadze, że 

surowce naturalne stanowią zasób nieodnawialny. 
4) Jakość wód powierzchniowych i podziemnych 

- Prowadzenie prac związanych z modernizacją kanalizacji i melioracji z 
uwzględnieniem ich wpływu na siedliska i gatunki chronione. Istotną kwestią jest 
dokładna analiza warunków przyrodniczych na terenach objętych pracami, tak, aby 
realizowana inwestycja nie spowodowała trwałych znaczących zmian w środowisku 

- Bezpośrednim narzędziem zapewniającym zapobieganie, ograniczenie lub 
kompensację ewentualnych negatywnych oddziaływań inwestycji w zakresie 
modernizacji kanalizacji i melioracji będzie procedura oceny oddziaływania na 
środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla realizacji inwestycji. Aktualnie, bez dokładniejszych danych nie można twierdzić o 
negatywnym oddziaływaniu inwestycji, a jedynie o potencjalnej takiej możliwości, bez 
wskazywanie gdzie i w jakim zakresie ono wystąpi. 

5) Gospodarowanie odpadami komunalnymi 
- Ocenia się, że wybranie optymalnej lokalizacji PSZOK na terenach zurbanizowanych, 

w obszarze gdzie nie występując gatunki roślin i zwierząt chronionych, jest 
podstawowych czynnikiem mogącym wpłynąć na brak negatywnego oddziaływania 
na środowisko przyrodnicze. 

- W celu ograniczenia potencjalnych negatywnych oddziaływań na środowisko 
naturalne w fazie budowy i eksploatacji PSZOK możliwe są do zastosowania 
różnorodne rozwiązania. Szczegółowa lista przedstawiona została w niniejszej 
prognozie. 

- Bezpośrednim narzędziem zapewniającym zapobieganie, ograniczenie lub 
kompensację ewentualnych negatywnych oddziaływań będzie procedura oceny 
oddziaływania na środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji. 

 
 W trakcie realizacji działań Programu Ochrony Środowiska należy także podjąć 
ogólne środki zapobiegające oraz ograniczające prawdopodobieństwo negatywnego 
oddziaływania na środowisko (bez wskazywania na obecnym etapie planowania, których 
przedsięwzięć mogłyby one dotyczyć) tj.: 
- zapewnienie wysokiego poziomu przebiegu procedur oceny oddziaływania na środowisko 

dla poszczególnych przedsięwzięć z realizacji POŚ, 
- miarodajny monitoring stanu środowiska, analiza wyników monitoringu oraz 

podejmowanie działań adekwatnych do otrzymanych wyników, 
- zapewnienie zgodności wydawanych decyzji administracyjnych z POŚ oraz zasadami 

ochrony środowiska, 
- egzekucja zapisów określonych w decyzjach administracyjnych, regulaminach utrzymania 

czystości i porządku w gminach oraz w przepisach prawnych, 
- konsolidacja informacji o stanie i ochronie środowiska (obecnie są one w posiadaniu 

różnych podmiotów – WIOŚ, Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy, 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny i inne), 

- wzmocnienie (finansowe, merytoryczne, sprzętowe, kadrowe) funkcji kontrolnej służb 
ochrony środowiska, 

- cykl działań edukacyjnych dla społeczeństwa. 
 
  Potencjalne negatywne oddziaływanie w/w inwestycji na środowisko można 
ograniczyć do racjonalnego poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji oraz 
odpowiedni dobór rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, ponieważ 
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wielkość wywoływanych przez nie oddziaływań środowiskowych zależeć będzie w znacznym 
stopniu od lokalnych uwarunkowań i zastosowanych rozwiązań ograniczających negatywny 
wpływ na środowisko. Ponadto prawidłowy projekt, uwzględniający potrzeby ochrony 
środowiska zarówno na etapie budowy jak i w fazie eksploatacji inwestycji, także pozwoli 
istotnie ograniczyć te oddziaływania. Do ogólnych działań ograniczających potencjalnie 
negatywne oddziaływanie na etapie realizacji inwestycji należą: 
- prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w tym zwłaszcza w 

miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków 
siedliskowych, 

- selektywne gromadzenie powstających odpadów oraz przekazywanie ich uprawnionym 
firmom do unieszkodliwienia lub odzysku, 

- stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych, 
- maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu, 
- prowadzenie konsultacji ze społecznością lokalną w celu uniknięcia konfliktów 

społecznych. 
 
  W przypadku, gdy całkowite uniknięcie danego oddziaływania jest niemożliwe i 
istnieje niebezpieczeństwo nieodwracalnego zniszczenia szczególnie cennych elementów 
przyrody, konieczne jest podjęcie odpowiednio wcześniej działań kompensacyjnych. Należy 
m.in. zapewnić odtworzenie zniszczonych siedlisk w miejscach zastępczych, sztuczne 
zasilanie osłabionych populacji; tworzenie alternatywnych połączeń przyrodniczych i 
różnorodnych tras migracji zwierząt. Niemniej na obecnym etapie nie przewiduje się 
zaistnienia szkód w środowisku wywołanych realizacją planu i programu, które wymagałyby 
kompensacji. Przy realizacji poszczególnych rozwiązań należy szczegółowo przebadać już 
konkretne przedsięwzięcia pod kątem ich oddziaływania na środowisko. W wyniku tej analizy 
koniecznym może okazać się podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych bądź nawet 
kompensacyjnych, np.: 
- translokacje populacji gatunków podlegających ochronie prawnej i zagrożonych w 

siedliska zastępcze, jeśli nie istnieje racjonalny sposób na ich zachowanie in situ. 
- wykupywanie gruntów przeznaczonych dla realizacji celów ochrony przyrody jako 

rekompensaty za spowodowane straty w środowisku przyrodniczym, 
- stosowanie nasadzeń kompensacyjnych w przypadku konieczności likwidacji fragmentów 

zakrzewień lub zadrzewień w dolinach rzecznych, 
- budowa niewielkich zbiorników w dolinach rzecznych jako imitacji starorzeczy (w 

przypadku konieczności likwidacji naturalnych starorzeczy w związku z budową obwodnic, 
obwałowań, czy innych prac hydrotechnicznych), 

- przeznaczanie jak największej powierzchni rekultywowanych wyrobisk czy innych terenów 
pod naturalną sukcesję, w umownym „ekologicznym” kierunku rekultywacji. 

 

6.6 Podsumowanie oceny oddziaływania 

Cele oraz główne kierunki działań określone w projekcie aktualizacji POŚ dla Gminy Lubin, 
mają na celu umożliwić osiągnięcie długofalowej poprawy, jakości wszystkich komponentów 
środowiska na terenie miasta.  

Analiza wskazanych kierunków działań daje obraz, że realizacja tych działań może oprócz 
oczywistych pozytywnych skutków, stanowić potencjalne źródło zagrożenia dla środowiska. 
Potencjalne zagrożenia skupiają się głównie na fazie budowy realizacji inwestycji 
proekologicznych takich jak: 

- przebudowa i modernizacja odcinków istniejących dróg publicznych, 
- modernizacja chodników i przejść dla pieszych, 
- modernizacja sieci wodociągowej,  
- kanalizacji sanitarnej,  
- rozwój kanalizacji deszczowej,  
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Przedsięwzięcia te związane są z nieuniknionymi oddziaływaniami, takimi jak: 
- zmiany krajobrazowe, 
- ingerencja w świat roślinności i zwierząt, 
- czasowe oddziaływanie w zakresie emisji spalin i hałasu. 

Realizacja tych inwestycji wynika również z realizacji obowiązków, nałożonych przez 
dokumenty strategiczne wyższego rzędu na poziomie wojewódzkim, krajowym  
i wspólnotowym. 

Wobec powyższego istotne znaczenie ma znalezienie najlepszych rozwiązań na etapie 
bezpośredniej realizacji indywidualnych przedsięwzięć, które zabezpieczą interes 
środowiska, a jednocześnie pozwolą osiągnąć cele danego przedsięwzięcia. 

Istotne jest właściwe prowadzenie równolegle z budową oraz po jej zakończeniu, wszelkich 
działań mających na celu minimalizację potencjalnie negatywnego oddziaływania na 
powierzchnię ziemi, gleby, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze oraz siedliska 
przyrodnicze. 

Odnośnie powyższych oddziaływań należy zaznaczyć, że projekt aktualizacji POŚ nie 
przedstawia żadnych szczegółowych informacji na temat sposobu technicznego i zakresu 
realizacji inwestycji. Przedstawia jedynie konieczność ich zrealizowania, wynikającą  
z konieczności ochrony środowiska zgodnie z obowiązującą strategią. 

Wynika z tego duży margines ryzyka i niepewności w zakresie prognozowania oddziaływań 
poszczególnych inwestycji proekologicznych. Wobec powyższego, na etapach planowania i 
realizacji przedsięwzięcia należy bezwzględnie zachować priorytety ochrony środowiska. 

 
Podsumowując ocenia się, że prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych 

oddziaływań na środowisko w związku z realizacją wymienionych przedsięwzięć jest niskie,  
a ewentualne oddziaływania będą miały zasięg lokalny. Nie będą niosły ze sobą oddziaływań 
skumulowanych lub transgranicznych. Wskutek ich przeprowadzenia zmniejszy się ryzyko 
dla zdrowia ludzi i zagrożenia dla środowiska. W przypadku podejmowania działań 
związanych z zajęciem terenu na potrzeby realizacji wymienionych przedsięwzięć, na 
wykonawcy będzie ciążył obowiązek przeprowadzenia osobnej procedury oceny 
oddziaływania na środowisko, w wyniku, której zostaną określone i podjęte kroki mające na 
celu odpowiednie zabezpieczenie stanowisk roślin lub zwierząt chronionych, w tym gatunków 
i siedlisk wymienionych w załącznikach do dyrektyw unijnych. 

Należy również pamiętać, iż Program ma formułę otwartą, co oznacza, że będzie cyklicznie 
monitorowany oraz aktualizowany, a także ponad kadencyjną, gdyż określa politykę ochrony 
środowiska miasta w perspektywie wieloletniej. Należy jednakże podkreślić, że Program 
Ochrony Środowiska nie jest aktem prawa miejscowego, zatem zawarte w nim planowane 
zadania nie są obligatoryjnie wymagane do realizacji, a wyznaczone priorytety, cele i kierunki 
działań powinny być traktowane jedynie, jako wytyczne do określania zadań inwestycyjnych 
oraz pozainwestycyjnych na kolejne lata. 

 
 
 
 
 
 
 



 proGEO Sp. z o.o. Prognoza oddziaływania na środowisko 
                                                                 Programu ochrony środowiska dla Gminy Lubin na lata 2015-2018, z perspektywą do 2022 r. 
    

 

89 
 

7. OCENA PRZY BRAKU PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ 

7.1 Potencjalne skutki dla środowiska przy zaniechaniu działa ń 
 
 Obecny sposób korzystania ze środowiska generuje stosunkowo duże obciążenia, 
których odbiorcą i nośnikiem są podstawowe składniki środowiska przyrodniczego  
w gminie. Największe negatywne oddziaływania generowane są przez następujące źródła: 
 
 
 
 
 
 
  
 
Wpływają one na różnorodne komponenty środowisk (patrz powyższy schemat). 

 

 Sektor komunalny, czyli gospodarka wodno – ściekowa, ogrzewanie budynków 
mieszkalnych i użyteczności publicznej, zagospodarowanie odpadów itd., jest czynnikiem, 
którego niewydajne, czy nieprawidłowe funkcjonowanie ma negatywny wpływ na środowisko, 
a zwłaszcza na wody powierzchniowe i podziemne (w tym na żyjące w rzekach i potokach 
organizmy wodne) oraz jakość powietrza atmosferycznego, a pośrednio także na 
zanieczyszczenie gleb i spadek bioróżnorodności. Regularna rozbudowa i modernizacja sieci 
oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych, racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych, 
redukcja niskiej emisji są zadaniami kluczowymi w tej dziedzinie. Zaniechanie działań 
przedstawionych w projekcie aktualizacji Programu może być przyczyną zmniejszenia  
i degradacji zasobów wodnych oraz dalszego pogorszenia jakości powietrza 
atmosferycznego, a przez to znacznego obniżenia jakości środowiska oraz życia i zdrowia 
mieszkańców.  

Przemysł, potencjalnie może stanowić istotną przyczynę zanieczyszczenia 
i degradacji środowiska. Potencjalnie narażone na degradację są praktycznie wszystkie 
zasoby środowiska przyrodniczego. Wyłączając losowe przypadki awarii przemysłowych, 
oddziaływanie istniejących w rejonie gminy Lubin zakładów przemysłowych na środowisko 
limitują określone w pozwoleniach normy emisji, na których przestrzeganie mają wpływ 
przede wszystkim właściciele zakładów. Są jednak kierunki działań zaproponowane  
w Programie, których realizacja leży w gestii władz i mieszkańców gminy, a dzięki którym 
możliwe jest ograniczenie negatywnego oddziaływania przemysłu na środowisko i jakość 
życia mieszkańców, np.: 
- Wspieranie powstawania małych i średnich podmiotów gospodarczych nieuciążliwych 

dla środowiska. 
- Wspieranie działań zakładów przemysłowych na rzecz wdrażania systemów 

zarządzania środowiskiem i technologii przyjaznej środowisku. 
- Wspieranie nowoczesnych technologii w zakładach przemysłowych tworzących nowe 

miejsca pracy. 
- Eliminowanie i zmniejszanie negatywnych skutków dla mieszkańców  

i środowiska z tytułu poważnych awarii przemysłowych. 

System transportowy wywiera rozległy i znaczący wpływ na wszystkie komponenty 
środowiska. Przede wszystkim należy podkreślić, że budowa sieci dróg stanowi trwałą, 
niekorzystną ingerencję w naturalny krajobraz terenu, w istotny sposób zmieniając jego rolę, 
zasoby siedlisk przyrodniczych i postrzeganie przez mieszkańców. Ponadto transport,  
a zwłaszcza produkty spalania paliw napędowych są źródłem zanieczyszczenia gleb  
i powietrza atmosferycznego. Zanieczyszczenie to jest tym większe, im większe jest 

urbanizacja i sektor komunalny  
przemysł  
system transportowy 
gospodarka odpadami 
rolnictwo 
hałas i PEM 

krajobraz 
powietrze atmosferyczne 
świat zwierzęcy  
gleby  
świat roślinny  
wody powierzchniowe  
wody podziemne  
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natężenie ruchu pojazdów, oraz im gorszy jest stan nawierzchni, płynność ruchu  
i przepustowość sieci dróg. Pośrednio transport wywiera również istotny wpływ na jakość 
wód (zanieczyszczenia drogowe docierające do wód wraz ze spływem powierzchniowym,  
z ulic, chodników, nawierzchni placów i parkingów), oraz na świat roślinny i zwierzęcy 
(poprzez zanieczyszczenie powietrza i gleb, hałas komunikacyjny, fragmentację siedlisk). 
Realizacja zaproponowanych w Programie celów i kierunków działań może spowodować 
ograniczenie negatywnych oddziaływań ze strony systemu transportowego, szczególnie na 
jakość powietrza i gleby. Osiągnięcie dobrego stanu technicznego dróg i pozostałej 
infrastruktury drogowej oraz rozwój alternatywnych, „czystych” środków transportu zmniejszy 
poziom emisji spalin i hałasu. Prawidłowo działająca kanalizacja deszczowa, 
odprowadzająca wody z ulic i placów do oczyszczalni ścieków, daje również możliwość 
niwelacji negatywnego oddziaływania transportu na wody powierzchniowe i podziemne.  

Hałas i promieniowanie elektromagnetyczne (PEM) należą do negatywnych źródeł 
oddziaływań o ograniczonym zasięgu. Są uciążliwe przede wszystkim dla ludzi i świata 
zwierzęcego. Zaproponowane w programie cele i kierunki działań nastawione są na 
monitorowanie i ograniczenie negatywnego oddziaływania u źródła. Emisje hałasu  
i promieniowania w środowisku wysoce zurbanizowanym jest nieunikniona, lecz realizacja 
postawionych w omawianym dokumencie celów może skutecznie ograniczyć ich skutki. 

Porównując zaniechanie wszelkich działań zawartych w Programie (stan obecny, 
wariant zerowy) z podjęciem działań i realizacji celów zawartych w Programie (stan 
w przyszłości, wariant pierwszy) można stwierdzić między innymi: 

- Wysoka negatywna presja antropogeniczna na krajobraz jest w przypadku obszarów 
zurbanizowanych zrozumiała i trudna do ograniczenia; 

- Wysoka negatywna presja na powietrze atmosferyczne jest możliwa do ograniczenia 
przez realizację celów i działań zawartych w Programie; 

- Podobnie możliwa do ograniczenia jest presja w przypadku gleb, wód podziemnych 
i powierzchniowych; 

- W przypadku roślin i zwierząt (zarówno zasięgu ich występowania, jak i właściwej 
różnorodności gatunkowej) istnieje wiele możliwości ograniczenia wpływu negatywnych 
oddziaływań, ich kompensacji, a nawet poprawy obecnego stanu, zarówno na drodze 
należytej i stabilnej ochrona obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo, jak również 
poprzez np.: tworzenie nowych pasm zadrzewień, utrzymywanie w dobrej kondycji oraz 
tworzenie nowych skupisk roślinności przydrożnej, czy też tworzenie obiektów małej 
retencji wodnej. 

Podsumowuj ąc, nale ży stwierdzi ć, że zaniechanie działa ń, wyszczególnionych 
w aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Lubin b ędzie miało 
zdecydowanie niekorzystny wpływ na poszczególne kom ponenty środowiska,  
a w szczególno ści na wody, powietrze atmosferyczne, flor ę i faun ę regionu oraz 
krajobraz. 
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7.2 Potencjalne skutki dla człowieka przy zaniechan iu działa ń 

Działania realizowane w Programie odnoszące się do człowieka, podyktowane są 
z jednej strony dążeniem do zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka, z drugiej strony 
natomiast zasadą zrównoważonego rozwoju i potrzebą spełnienia wymogów prawnych. Brak 
realizacji Programu spowoduje, że zanieczyszczone lub zdegradowane komponenty 
środowiska utrudnią możliwości korzystania z zasobów naturalnych oraz obniżenie 
skuteczności ich ochrony. Spowoduje to konieczność zwielokrotnienia nakładów na 
zapewnienie zdrowia i zaspokojenie potrzeb mieszkańców oraz na spełnienie norm 
prawnych odnośnie korzystania ze środowiska i jego ochrony. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Zgodnie z powyższym schematem należy podkreślić, że suma negatywnych 
oddziaływań ze strony zanieczyszczonych komponentów środowiska może być najwyższa 
w stosunku do zdrowia mieszka ńców , oraz zapewnienia im możliwości normalnej 
egzystencji, wypoczynku i rekreacji. Jest całkowicie zrozumiałe, że złej jakości gleby, wody 
i powietrze będą miały zdecydowanie negatywny wpływ na zdrowie człowieka, a 
w zanieczyszczonym środowisku znalezienie miejsca na wypoczynek i rekreację będzie 
utrudnione.  

Degradacja i zanieczyszczenie poszczególnych komponentów środowiska 
naturalnego stwarzają poważne ryzyko nie wypełnienia wymogów prawnych dot. jakości 
i ochrony środowiska. Obszar prawa UE dotyczący ochrony środowiska obejmuje około 70 
dyrektyw. Podstawą przepisów UE jest zrównoważony rozwój, w Polsce będący 
obowiązkiem konstytucyjnym, a w UE ujęty w Europejskiej Polityce Ekologicznej. Ma on na 
celu stworzenie takich warunków rozwoju, które pozwolą na zaspokojenie teraźniejszych 
potrzeb bez poświęcania zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania swoich potrzeb. Do 
tego celu prowadzi kilka podstawowych zasad, wchodzących w skład wymienionych wyżej 
działań: 

• zasada stosowania najlepszych dostępnych technologii NDT – tzw. BAT i BATNEEC, 
• zasada dostępności do informacji o stanie środowiska, 
• zasada zapobiegania zanieczyszczeniom lub unieszkodliwiania ich u źródła, 
• zasada odpowiedzialności zanieczyszczającego za szkodę “zanieczyszczający płaci”, 
• zasada przezorności, o zaniechaniu działań, których skutków nie można przewidzieć, 
• zasada zintegrowanego ujęcia ochrony środowiska – uwzględniająca wpływ wszystkich 

aspektów funkcjonowania na różne segmenty środowiska (ziemia, woda, powietrze). 
 

W Polsce regulacje ogólnoprawne i instrumenty prawno-administracyjne regulujące 
korzystanie ze środowiska i wpływające na jakość jego składników zawarte są w wielu 
ustawach i rozporządzeniach: 
• prośrodowiskowe normy prawne w Konstytucji RP,  
• w Kodeksie karnym,  
• kodeksie wykroczeń,  
• kodeksie cywilnym,  
• kodeksie postępowania cywilnego,  
• kodeksie postępowania administracyjnego, 
• kodeksie pracy, 

krajobraz 
świat zwierzęcy 
powietrze atmosferyczne 
gleby  
świat roślinny  
wody powierzchniowe 
wody podziemne 

zdrowie, rekreacja i wypoczynek ludności  
spełnienie wymogów prawnych  
ochrona gatunkowa  
ochrona zasobów wodnych  
ochrona powietrza  
obiekty zabytkowe i osiedla mieszkaniowe  
ochrona obszarowa  



 proGEO Sp. z o.o. Prognoza oddziaływania na środowisko 
                                                                 Programu ochrony środowiska dla Gminy Lubin na lata 2015-2018, z perspektywą do 2022 r. 
    

 

92 
 

• ustawach tworzących system zarządzania środowiskiem (wyznaczających normy jakości 
środowiska, normy emisji, normy techniczno-technologiczne i produkcyjne, 
proekologiczne procedury postępowania). 

 

Szczegółowe wymogi prawne odnośnie jakości poszczególnych komponentów środowiska 
znajdują się w ponad 100 aktach wykonawczych do ustawy Prawo ochrony środowiska, 
około 80 aktach wykonawczych do ustawy Prawo wodne, ponad 200 aktach do Ustawy 
o ochronie przyrody, ponad 100 aktach do ustawy Prawo geologiczne i górnicze, i in.  
 
 Spełnienie wymagań prawnych, dotyczących jakości poszczególnych komponentów 
oraz warunków korzystania ze środowiska i jego ochrony, przy braku realizacji celów 
określonych w Programie, może być utrudnione lub nawet niemożliwe, obecnie lub 
w przyszłości, na skutek pogorszenia się stanu środowiska w wyniku antropogenicznej presji. 
Zaniechanie działań zawartych w Programie wyraźnie zwiększa ryzyko niespełnienia 
wymagań prawnych. Zaproponowane w Programie cele i kierunki działań pozostają 
w zgodzie z uwarunkowaniami prawa polskiego i unijnego, przez co sprzyjają lub nawet 
umożliwiają dotrzymanie obowiązujących norm jakości i warunków korzystania z zasobów 
środowiska obecnie oraz w przyszłości.  
 

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza si ę, że zaniechanie działa ń, 
wyszczególnionych w aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Lubin 
będzie miało zdecydowanie niekorzystny wpływ na poszc zególne obszary działalno ści 
człowieka, a w szczególno ści na mo żliwo ści zapewnienia zdrowia ludno ści, w tym 
warunków wypoczynku i rekreacji, oraz spełnienia ob owiązujących wymogów 
prawnych odno śnie jako ści i warunków korzystania ze środowiska.  
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8. MONITORING WDRAŻANIA PROGRAMU 

 Monitorowanie realizacji dokumentu umożliwi ocenę prawidłowości i efektywności 
działań oraz sprawne i elastyczne reagowanie na zmiany. Analiza powinna odbywać się  
na dwóch płaszczyznach, obejmujących ewolucję sytuacji zewnętrznej (województwa, 
regionu) oraz zmiany zachodzące na obszarze gminy.  
 Ocenia si ę, że analizowany dokument przedstawia prawidłowo plan 
monitoringu wdra żania rozwi ązań w nim zawartych. W zwi ązku z tym poni żej 
przedstawiono szczegółowe zapisy w tym zakresie: 
- Wójt gminy będzie oceniał co dwa lata stopień wdrożenia Programu, co będzie 

podstawą przygotowania raportu z wykonania Programu. 
- Zaleca się przystępowanie do opracowania dokumentów w następujących okresach: 

- I połowa 2016 r.  – opracowanie Raportu z wykonania Programu za lata 2014 – 2015, 
- I połowa 2018 r.  – opracowanie Raportu z wykonania Programu za lata 2016 – 2017, 

(służącego jednocześnie za materiał wyjściowy do opracowania aktualizacji Programu), 
- II połowa 2018 r. lub I połowa 2019 r.  – opracowanie kolejnej aktualizacji Programu 

ochrony środowiska na lata 2019 – 2022, z perspektywą do 2026 r. 
- Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz 

niektórych innych ustaw, po przedstawieniu raportów Radzie Gminy, raporty są 
przekazywane przez organ wykonawczy gminy do organu wykonawczego powiatu. 

 
Rysunek 8.1  Cykl monitorowania i aktualizacji Programu 

 

1) Z powyższego wynika, że przedmiotowy dokument podlega okresowej weryfikacji  
i aktualizacji. Wraz z realizacją z biegiem czasu pojawiać się będą nowe zadania,  
a podsumowywać trzeba będzie te, które już zrealizowano lub te, które w inny sposób 
utraciły aktualność.  

2) Weryfikacja dokumentu może oznaczać tylko aktualizację, jak też całkowitą ich 
przebudowę, jeśli zmiany będą znaczące. Weryfikacji podlega cały dokument, tj. 
podstawowe warunki i założenia, dane wyjściowe, opis istniejącej sytuacji (zmienionej  
w wyniku realizacji planu krótkoterminowego), program działań oraz analiza oddziaływań 
i uwarunkowań formalno – prawnych. 

3) W ramach raportu i aktualizacji należy odnieść się do sytuacji zewnętrznej, również 
poprzez uwzględnienie podobnych opracowań przygotowanych na szczeblu gminnym, 
wojewódzkim i krajowym. 

4) W przygotowaniu aktualizacji należy także wykorzystywać decyzje wydawane przez 
starostę lub wojewodę w zakresie objętym planowaniem. 
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, 

8.1 Przewidywane metody analizy skutków realizacji postanowie ń 

projektowanego dokumentu oraz cz ęstotliwo ść jej przeprowadzania 

Analiza skutków realizacji projektu aktualizacji POŚ może być przeprowadzona na 
podstawie: 
- analizy realizacji Programu w ramach wykonywania w cyklach dwuletnich raportów 

z wykonania programu ochrony środowiska realizowanych przez Radę Gminy, 
- analizy wyników Państwowego Monitoringu Środowiska realizowanego przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska realizowanego przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. 

Proponuje się przeprowadzać analizę skutków realizacji postanowień projektowanego POŚ 
w ujęciu ilościowym i jakościowym.  

Ujęcie ilościowe – obrazowało będzie prognozę zmian konkretnych wielkości (wskaźników). 
Za ich pomocą możliwe jest przeprowadzenie prognozy ilościowej niektórych elementów 
środowiska. Poniższy wykaz przedstawia listę wskaźników zaproponowaną w Programie:  

 
[1] liczba okazów drzew o parametrach „pomnikowych” objętych ochroną prawną [szt.] 
[2] lesistość gminy [%] oraz powierzchnia gminnych terenów zielonych [ha] 
[3] areał zalesionych gruntów nieprzydatnych rolniczo [ha] 
[4] długość sprawnej sieci melioracji wodnych [km] 
[5] liczba zlikwidowanych dzikich wysypisk odpadów [szt.] 
[6] liczba gospodarstw ekologicznych działających na terenie gminy [szt.] 
[7] areał gruntów ornych o najwyższej bonitacji (I-III klasa) [ha] 
[8] długość dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej [km] 
[9] liczba stanowisk odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy [szt.] 
[10] długość sieci wodociągowej [km] i liczba przyłączy do budynków [szt.] 
[11] długość sieci kanalizacji sanitarnej [km] i liczba przyłączy do budynków [szt.] 
[12] liczba przydomowych oczyszczalni ścieków [szt.] 
[13] powierzchnia terenów zdegradowanych i wymagających rekultywacji [ha] 
[14] ilość akcji, konkursów i projektów na rzecz ochrony środowiska zrealizowanych przez 

mieszkańców, placówki edukacyjne i kulturalne oraz lokalne organizacje społeczne. 

 

Ujęcie jakościowe – dla elementów środowiska, dla których nie można prognozować 
określonych wskaźników lub jest to utrudnione, należy wykorzystać ocenę jakościową, która 
stanowiła jednocześnie uzupełnienie do oceny ilościowej. 

Określenie wskaźników wymagać będzie posiadania odpowiednich informacji pochodzących 
przede wszystkim z monitoringu środowiska czy też danych statystycznych. W oparciu  
o analizę zmiany wskaźników w poszczególnych latach możliwa będzie ocena skutków 
realizacji postanowień zawartych w projekcie aktualizacji POŚ dla gminy Lubin. Ze względu 
na częstotliwość gromadzenia oraz udostępniania danych monitoring ten powinien być 
prowadzony w cyklu rocznym, a sprawozdania z jego realizacji powinny być przygotowywane 
w cyklu dwuletnim, łącznie ze raportami z postępów wykonania Aktualizacji POŚ. 
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9. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Prognoza oddziaływania na środowisko 

projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubin na lata 2015 – 
2018, z perspektywą do roku 2022”, stanowiącego podsumowanie i zaktualizowanie polityki 
ekologicznej gminy zawartej w poprzednim Programie, przyjętym Uchwałą Nr VI/20/2011 
Rady Gminy Lubin z dnia 14 lutego 2011 r., w oparciu o wojewódzki program ochrony 
środowiska oraz inne strategiczne dokumenty wyższego szczebla. 

  W ramach opiniowania analizowanego Programu, Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu zdecydował o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. Elementem strategicznej oceny jest niniejsza Prognoza 
oddziaływania na środowisko. 

  Oceniany dokument Programu spełnia wymóg ustawy Prawo ochrony środowiska, 
aby cele i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki 
niezbędne do osiągnięcia celów, wyznaczane były na podstawie aktualnego stanu 
środowiska. W charakterystyce poszczególnych komponentów środowiska skoncentrowano 
się na przedstawieniu danych statystycznych i liczbowych, omówieniu działań i czynników, 
mających wpływ na środowisko oraz omówieniu trendów zmian i oceny aktualnego stanu 
środowiska. W momencie zakończenia prac nad projektem Programu, tj. kwiecień 2015 r., 
dane dot. stanu środowiska za rok 2014 nie były jeszcze dostępne. Trendy zmian stanu 
podstawowych komponentów środowiska w celu możliwie pełnego i wiarygodnego obrazu 
stanu najważniejszych komponentów środowiska zostały przedstawione w horyzoncie 
czasowym od początku 2010 r, do końca 2013 r. 

  W niniejszej Prognozie przedstawiono skrócony opis aktualnego stanu środowiska 
oraz trendów zmian poszczególnych jego komponentów na terenie objętym opracowaniem. 
Pełny opis stanu środowiska, wraz z rysunkami i tabelami, znajduje się w projekcie 
aktualizacji Programu. 

  Program ochrony środowiska odzwierciedla pewne ogólne zasady, leżące u podstaw 
polityki ochrony środowiska w Unii Europejskiej oraz odwołuje się do polityki ekologicznej 
państwa. W ramach przedmiotowego Programu przeanalizowano i przedstawiono 
powiązania i uwarunkowania wynikające z następujących dokumentów strategicznych 
wyższego szczebla: 

- Długookresową Strategią Rozwoju Kraju. Polska 2030, 

- Średniookresową Strategią Rozwoju Kraju 2020, 

- Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, 

- Wojewódzkim Programem Ochrony Środowiska. 
 

Cele i kierunki działań zawarte w przedmiotowym dokumencie pozostają w zgodzie 
z wymaganiami ww. dokumentów. Polityka ochrony środowiska jest to świadoma i celowa 
działalność władz różnych szczebli w odniesieniu do środowiska przyrodniczego. Polityka 
określa cele, metody środki zarządzania środowiskiem. Niniejszy Program kontynuuje 
główne założenia prowadzonej do tej pory polityki ekologicznej, poprzez aktualizację 
generalnych celów i kierunków działań poprzedniego Programu Ochrony Środowiska, które 
maja za zadanie prowadzić do osiągnięcia poprawy stanu środowiska przyrodniczego. 
 
  Program kontynuuje i aktualizuje generalne kierunki i cele poprzedniego Programu 
Ochrony Środowiska. Głównym celem strategicznym w zakresie ochrony środowiska, który 
wynika ze Strategii Rozwoju Gminy Lubin na lata 2009 – 2013, przyjętą uchwałą Nr 
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XXXVI/190/2009 z dnia 30.06.2009 r jest ochrona środowiska i jego zagospodarowanie  
poprzez realizacje następujących założeń programowych: 

6. zwiększanie poziomu bezpieczeństwa i ochrony lokalnej społeczności; 

7. zwiększanie przewagi konkurencyjnej mieszkańców gminy poprzez podniesienie 
poziomu jakości edukacji, kultury i sportu; 

8. rozwój gospodarczy powiązany z promocją gminy; 

9. rozwój infrastruktury i kontynuacja polityki inwestycyjnej; 

10. rozwój współpracy z innymi jednostkami samorządowymi (powiat, gminy). 
Biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania przedstawione w Programie, a także wnioski z 
analizy stanu aktualnego poszczególnych sektorów gospodarki oraz komponentów 
środowiska przyrodniczego, przyjęto następujące priorytety ekologiczne w zakresie 
ochrony i poprawy stanu środowiska na terenie gminy Lubin na kolejny okres 
programowania, tj. lata 2015 – 2018: 

 
Priorytet 1  – Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji ze źródeł komunikacyjnych, 

komunalno-bytowych i przemysłowych. 

Priorytet 2  – Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach. 

Priorytet 3  – Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach cennych przyrodniczo. 

Priorytet 4  – Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. 

Priorytet 5  – Zazielenianie” zamówień publicznych. 

Priorytet 6  – Edukacja ekologiczna społeczeństwa. 
 
Dla realizacji każdego priorytetu oraz pozostałych kierunków działań zawartych w Programie 
sformułowano cele ekologiczne średniookresowe do 2022 r. oraz propozycje działań na lata 
2015 – 2018 r., w tym inwestycyjnych i pozainwestycyjnych wspierających realizację 
przyjętych priorytetów ekologicznych. Szczegółowa lista celów średniookresowych 
przedstawiona jest w niniejszej Prognozie w rozdziale 2.3. 

  Gmina wiejska Lubin położona jest w północno-zachodniej części województwa 
dolnośląskiego pomiędzy Legnicą i Głogowem, dwoma znaczącymi ośrodkami Legnicko-
Głogowskiego Zagłębia Miedziowego. Pod względem administracyjnym gmina Lubin 
wchodzi w skład powiatu lubińskiego i leży w bezpośrednim otoczeniu miasta Lubina. 
Obejmuje swym zasięgiem 31 sołectw, 

Pod względem geograficznym obszar gminy znajduje się w zasięgu dwóch 
makroregionów, którymi są Wał Trzebnicki oraz Nizina Śląsko-Łużycka. Ukształtowanie 
terenu jest stosunkowo zróżnicowane. Północne krańce gminy mają pagórkowatą rzeźbę, 
typową dla spiętrzonych moren. Główny ciąg wzniesień rozciąga się od miejscowości Obora 
na południe i stanowi naturalną zachodnią granicę gminy. Od północnego zachodu na 
południowy wschód obszar gminy jest silnie wylesiony. 

Budowa geologiczna obszaru gminy reprezentowana jest przez dwie duże jednostki 
strukturalne noszące nazwę bloku przedsudeckiego i monokliny przedsudeckiej. Podłoże 
obu tych jednostek budują zmetamorfizowane utwory proterozoiczne, do których należą 
amfibolity, łupki i granitognejsy oraz utwory staropaleozoiczne reprezentowane przez łupki, 
szarogłazy i granitognejsy. Utwory starsze przykryte są utworami młodszymi należącymi do 
kenozoiku – trzeciorzędowymi i czwartorzędowymi. Miąższość utworów czwartorzędowych 
(obserwowanych na powierzchni) wynosi od kilku metrów do ok. 130 m. 

Największym bogactwem naturalnym w gminie Lubin są surowce mineralne: złoża rudy 
miedzi, węgla brunatnego, soli, gazu oraz kruszywa naturalne i piaski. Złoża rud miedzi 
wykształcone są jako strefa okruszcowana o zmiennej miąższości i zróżnicowanej strukturze, 
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w ramach formacji cechsztyńskich. Eksploatacja górnicza złoża rud miedzi prowadzona jest 
przez KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin”. Przeważająca część 
obszaru gminy mieści się w obrębie Obszaru Górniczego Lubin – Małomice. 

 W strukturze użytkowania gruntów prawie ok. 51% to u żytki rolne , w tym ponad 75% 
powierzchni zajmują grunty orne. Ponadto duży areał gruntów rolnych zajmują łąki (prawie 
11%) oraz pastwiska (ponad 7%), natomiast sady jedynie 0,3%. Lasy i grunty le śne 
pokrywaj ą 41% powierzchni gminy. Na przestrzeni ostatnich lat największe zmiany 
dotyczyły areału użytków rolnych, który zmniejszył się w ciągu czterech lat o 202 ha. O 29 ha 
spadła również powierzchnia łąk. Jednocześnie wzrosła całkowita powierzchnia lasów, która 
na początku 2014 r. była o 170 ha większa, w stosunku do początku 2010 r. W ciągu 
ostatnich trzech lat wzrosła również powierzchnia terenów mieszkaniowych. 

 W południowej części gminy przeważają gleby brunatne właściwe w mozaice z 
glebami płowymi oraz czarnymi ziemiami, występującymi głównie w obniżeniach terenu. Im 
dalej na północ tym większy udział mają gleby płowe, wśród których płatami występują gleby 
rdzawe, brunatne właściwe i w małych ilościach czarne ziemie. Największy procent gruntów 
ornych (39,6 %) znajduje się w klasie IV. 

Gleby gminy Lubin są w różnym stopniu zanieczyszczone przede wszystkim metalami 
ciężkimi, co jest związane ze zorganizowaną i niezorganizowaną emisją pyłów i gazów, 
głównie wskutek rozwoju przemysłowego, transportu samochodowego i przewozów 
kolejowych koncentratu miedzi, pracy systemów wentylacji kopalni, zanieczyszczeń 
transregionalnych powietrza i innych.  

 Lasy i grunty leśne, których obszar wynosi ok. 11 705 ha (GUS, stan na koniec  
2013 r.), stanowią ok. 40% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości dla województwa-
dolnośląskiego wynosi ok. 29%, dla powiatu zaś ok. 31%, tak więc gmina zdecydowanie 
wyróżnia się na tle regionu pod względem lesistości. W strukturze własności przeważają lasy 
państwowe należące do Nadleśnictw Lubin i Legnica. 

Istniejące kompleksy leśne stanowią o walorach przyrodniczych terenu gminy, kształtują one 
zarazem warunki. Na obszarze gminy Lubin do największych zagrożeń lasów natury 
abiotycznej należą emisje przemysłowe oraz powodowane przez przemysł wydobywczy 
zakłócenia stosunków wodnych (przesuszenia lub lokalne podtopienia). Osadniki „Żelazny 
Most” oraz nieczynny „Gilów” wywierają niekorzystny wpływ na drzewostany poprzez ich 
zapylenie oraz zmiany odczynu gleby. Lasy znajdują się pod silnym i ciągłym wpływem 
zanieczyszczeń z hut miedzi Głogów i Legnica. Obserwuje się jednak powolną poprawę 
stanu zdrowotnego drzewostanu, związaną zarówno ze spadkiem emisji przemysłowych, jak 
i działaniami w kierunku poprawy składu gatunkowego lasów. 

 Gmina Lubin wyróżnia się warunkami przyrodniczymi i krajobrazowymi. W 
południowo-zachodnich krańcach gminy, w okolicy miejscowości Lisiec i Bukowna, znajduje 
się fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Czarnej Wody  (o łącznej 
powierzchni 103,3 km2, w tym 38,8 km2 cennych przyrodniczo zasobów leśnych). Tam też 
zlokalizowany jest Rezerwat Le śny Zimna Woda. Ochroną objęte są tu zbiorowiska 
grądowe z licznymi drzewami pomnikowymi o znacznych rozmiarach oraz stanowiska wielu 
gatunków górskich na stanowiskach niżowych. Na terenie gminy występuje jeden Specjalny 
obszary ochrony siedlisk ŹRÓDLISKA KOŁO ZIMNEJ WODY  PLH020092, o powierzchni 
156,0 ha. Obszar obejmuje teren istniejącego rezerwatu "Zimna Woda" oraz jego otoczenie. 

 Na obszarze gminy Lubin wyróżnia się pięć poziomów wodonośnych w dwóch 
kompleksach tj. kenozoicznym (czwartorzędowy i trzeciorzędowy) i permo-triasowym. 
Poziom czwartorzędowy jest najbardziej rozpowszechniony. Występuje od powierzchni 
terenu na obszarze całej gminy i stanowi podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę 
mieszkańców gminy i miasta Lubina. Na terenie gminy Lubin dla trzeciorzędowego zbiornika 
wód podziemnych wydzielono Obszar Wysokiej Ochrony Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych (GZWP-OWO) Nr 316 - jest to Subzbiornik (Tr) „Lubin”. 
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Zgodnie z danymi przekazanymi przez WIOŚ wody podziemne na ujęciu w Osieku  
w 2009 i 2010 roku ocenione zostały jako wody dobrej jako ści (II klasy) , przy czym 
wskaźnikami w klasie III były temperatura, fosforany i żelazo. Generalnie można ocenić, że 
na przestrzeni wielolecia poprawiła się jakość wody na wszystkich trzech ujęciach, a w 
ostatnich latach pozostaje bez zmian. Zwraca uwagę niski poziom fosforanów w Osieku i 
Rynarcicach, gdzie parametr ten w poprzednich latach występował w klasie trzeciej. Spadła 
także ilość azotanów w otworach w obu ujęciach. 

  Teren gminy Lubin znajduje się w lewobrzeżnym dorzeczu Odry, w jej środkowym 
odcinku. Centralna, północno-wschodnia i wschodnia część gminy należy do dorzecza 
Zimnicy będącej lewym dopływem Odry. Wszystkie cieki posiadają typowy charakter cieków 
nizinnych, wolno płynących, nie posiadają wyraźnych własnych dolin, przepływy nie są duże, 
zależą od warunków atmosferycznych. Powierzchnię gminy Lubin pokrywa również liczna 
sieć drobnych cieków, czasami  okresowych oraz rowów. 

Rzeka Zimnica należy do jednych z bardziej zanieczyszczonych rzek województwa 
dolnośląskiego. Dotychczas decydujący wpływ na stan czystości wód rzeki miała 
oczyszczalnia ścieków w Lubinie oraz nieuregulowana gospodarka wodno – ściekowa na 
terenach, przez które rzeka przepływa. Po modernizacji oczyszczalni, obiekt ten przestał być 
źródłem zanieczyszczania rzeki. Ocena badań prowadzonych przez MPWiK w latach 
wcześniejszych wskazywała na poprawę jakości wód rzeki. W ostatnich latach tendencje te 
są nadal widoczne, a ładunki większości zanieczyszczeń utrzymują się na niskim poziomie, 
za wyjątkiem zawartości azotu ogólnego, która nieznacznie wzrosła w 2013 roku. 

  Gmina Lubin obejmuje swym zasięgiem 31 sołectw, które są w 100% 
zwodociągowane. Wodę pozyskuje się ze studni głębinowych zlokalizowanych w 
następujących miejscowościach: Niemstów, Siedlce, Składowice, Karczowiska, Obora oraz 
Lisiec. Na terenie gminy 26 miejscowości podłączonych jest do gminnych mechaniczno-
biologicznych oczyszczalni ścieków, 4 zaś do kanalizacji miasta Lubin (Gola, Krzeczyn Mały, 
Krzeczyn Wielki i Górzyca). Wszystkie eksploatowane na terenie gminy oczyszczalnie 
ścieków są oczyszczalniami typu mechaniczno - biologicznego. Oczyszczone ścieki 
odprowadzane są bezpośrednio do Zimnicy lub pośrednio do Kaczawy i Odry. 

  Średnia roczna temperatura powietrza na terenie gminy Lubin wynosi 8,3o C, okres 
wegetacyjny trwa ponad 200 dni, a jego średnia temperatura przekracza 14o C. Przeważają 
wiatry z kierunków zachodniego, północno-zachodniego i południowo-zachodniego. 

  Większość problemów ekologicznych związana jest z nadmierną emisją 
zanieczyszczeń powietrza ze źródeł technologicznych. Do największych lokalnych źródeł 
emisji należą źródła związane z przemysłem wydobywczo-przeróbczym miedzi skupionym w 
KGHM "Polska Miedź" S.A. tj. ZG "Lubin" oraz źródła związane z procesami spalania paliw 
w celach grzewczych, przede wszystkim są to MPEC THERMAL oraz Energetyka Sp. o.o. 
Emisja ze źródeł sektora bytowo‐komunalnego (tzw. „niska emisja”), obejmuje swoim 
zasięgiem głównie małe kotłownie oraz paleniska domowe niepodłączone do sieci 
ciepłowniczej. 

Na terenie gminy brak punktów pomiarowo-kontrolnych dla badania jakości 
powietrza, lecz na przestrzeni ostatnich lat pomiary poszczególnych parametrów jakości 
powietrza prowadzone były przez WIOŚ na stacjach pomiarowych w mieście Lubin. W 
porównaniu z wynikami pomiarów w pozostałych stacjach monitoringu na terenie 
województwa, średnia roczna zanieczyszczenia pyłem zawieszonym w Lubinie osiąga 
wartości średnie, nie przekraczając dopuszczalnych norm. Przekroczenia obserwowane są 
natomiast w sezonie grzewczym. Przyczyną przekroczeń wartości dopuszczalnych oraz 
wysokiego poziomu pyłu PM10 w sezonie grzewczym na obszarze województwa było 
wzmożone spalanie paliw do celów grzewczych. Poziom zanieczyszczenia powietrza 
dwutlenkiem azotu (NO2 ) w Lubinie należy do wysokich na tle województwa. W ostatnim 
okresie średni poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu nieznacznie się 



 proGEO Sp. z o.o. Prognoza oddziaływania na środowisko 
                                                                 Programu ochrony środowiska dla Gminy Lubin na lata 2015-2018, z perspektywą do 2022 r. 
    

 

99 
 

obniżył w 2012 r., po czym znów wzrósł w roku kolejnym. Na zmiany poziomu stężeń tego 
parametru wpływa głównie emisja w sezonie grzewczym. 

Na podstawie klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za rok 2013  stwierdzono 
potrzebę opracowywania programów ochrony powietrza ze względu na ochronę zdrowia 
ludzi dla wszystkich 4 stref województwa, w tym dla strefy dolno śląskiej (w której jest gmina 
Lubin) ze względu na pył zawieszony (PM10), arsen, benzo(a)piren i ozon.  

  Hałas drogowy jest poważnym problemem dla mieszkańców wszystkich budynków 
zlokalizowanych w odległości mniejszej niż 3 m od drogi. Szczególnie znaczne 
przekroczenia stwierdzono na drodze krajowej nr 3 (Lubin - Legnica). W granicach gminy 
Lubin w Programie [8] zidentyfikowano następujące obszary, na których występują 
przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu samochodowego: Chróstnik, Karczowiska. 

  Powyższa analiza pozwala określić, że istotnymi problemami ochrony środowiska na 
terenie gminy Lubin są w szczególności: 
1. Wiele obiektów publicznych i prywatnych korzysta ze źródeł energii opalanych węglem. 
2. Występują różnorodne oddziaływania związane z funkcjonowaniem przemysłu 

miedziowego i obszaru zurbanizowanego miasta Lubin. W szczególności należy wskazać 
na zanieczyszczenia powietrza oraz wód powierzchniowych.  

3. Zimnica (w ramach jednolitych części wód powierzchniowych) została sklasyfikowana jako 
ciek typu „potok nizinny piaszczysty”, którego stan oceniono jako zły. Stwierdzono, że 
istnieje zagrożenie nieosiągnięcia założonych celów środowiskowych. 

4. Istotne jest także zanieczyszczenie powierzchni ziemi: oddziaływanie osadników „Żelazny 
Most” inieczynnego „Gilów” oraz zanieczyszczenie gleb.  

5. Systematyczne zanikanie walorów przyrodniczo – kulturowych gminy, m.in. w wyniku 
niskiej spójności architektonicznej. 

6. Starzejąca się infrastruktura publiczna (w tym drogi lokalne, wodociągi, oczyszczalnie 
ścieków) oraz system gospodarki odpadami komunalnymi, który wymaga usprawnienia 
oraz brak schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

7. Oddziaływanie hałasu drogowego. 
8. Nie w pełni wykorzystane zasoby przyrodnicze i kulturowe do rozwoju oferty rekreacyjnej, 

turystycznej i edukacyjnej. 
9. Niska świadomość ekologiczna mieszkańców. 

  W celu oceny realizacji Programu ochrony środowiska przedstawiono w formie tabeli 
matrycę możliwych oddziaływań poszczególnych przedsięwzięć na różnorodne komponenty 
środowiska. W większości zadania przewidziane w Programie skutkować będą korzystnym 
oddziaływaniem na środowisko. Jedynie niektóre zadania, oprócz korzystnego 
oddziaływania, mogą wiązać się z potencjalnie negatywnym oddziaływaniem na środowisko: 
- Bieżące utrzymanie i konserwacja gminnych terenów zielonych; 
- Rewitalizacja szaty roślinnej parków zabytkowych gminy Lubin położonych w Gorzelinie, 

Miłoradzicach, Raszowej i Siedlcach; 
- Monitoring, utrzymanie i odbudowa sieci i urządzeń melioracji wodnych podstawowych i 

szczegółowych; 
- Melioracje wodne; 
- Realizacja projektów OZE w tym elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych; 
- Drogi publiczne krajowe, wojewódzkie, powiatowe; 
- Drogi publiczne gminne; 
- Drogi wewnętrzne; 
- Rozbudowa sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnych, w tym dokumentacje 

projektowe (dotacja dla GZUKiM); 
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Lubin (dotacje dla 

GZUKiM); 
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- Wspieranie działalności gospodarczej poprzez utworzenie i rozwój strefy przemysłowej w 
rejonie Obora -Krzeczyn Wielki; 

- Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla 
gminy Lubin. 

Nie stwierdzono natomiast wystąpienia ryzyka znaczącego negatywnego oddziaływania na 
środowisko, w tym na gatunki i siedliska chronione oraz obiekty zabytkowe, bezpośrednio 
wynikającego z realizacji przedsięwzięć wyszczególnionych w analizowanym Programie. 

  W przypadku realizacji zapisów Programu nie przewiduje się, że wystąpić mogą 
obszary objęte znaczącym oddziaływaniem. Do inwestycji, mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, zaliczać się mogą następujące zadania przewidziane 
w Programie: 

- inwestycje drogowe, 
- inwestycje w gospodarce wodnej, 
- inwestycje w gospodarce komunalnej (zagospodarowania odpadów). 

Należy jednakże podkreślić, że wszelkie założenia inwestycyjne, omawiane w ramach 
ocenianego Programu, są w nim przedstawione jako planowane, natomiast szczegóły tych 
planów zawarte są lub będą w konkretnych dokumentach planistycznych, koncepcjach, 
projektach budowlanych i innych opracowaniach. Jako planowane, inwestycje wymienione 
w Programie – w przypadku przystąpienia do ich realizacji – podlegać będą osobnym 
procedurom oceny oddziaływania na środowisko, w ramach których będzie można stwierdzić 
wystąpienie bądź brak obszarów objętych znaczącym oddziaływaniem. Podkreślić należy 
także, że ze względu na wstępny etap planowania inwestycji lub ogólny zakres zadania, 
aktualnie nie można wskazać na jakich terenach będą realizowane poszczególne inwestycje. 
Nie ma zatem możliwości także przedstawiać jaki jest stan środowiska na tych terenach. 

  Obecny sposób korzystania ze środowiska generuje stosunkowo duże obciążenia, 
których odbiorcą i nośnikiem są podstawowe składniki środowiska przyrodniczego  
w gminie. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się, że zaniechanie działań, 
wyszczególnionych w aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Lubin będzie 
miało zdecydowanie niekorzystny wpływ na poszczególne obszary działalności człowieka, a 
w szczególności na możliwości zapewnienia zdrowia ludności, w tym warunków wypoczynku 
i rekreacji, oraz spełnienia obowiązujących wymogów prawnych odnośnie, jakości 
i warunków korzystania ze środowiska. 

  Cele oraz główne kierunki działań określone w projekcie aktualizacji Programu 
ochrony środowiska dla gminy Lubin, mają na celu umożliwić osiągnięcie długofalowej 
poprawy, jakości wszystkich komponentów środowiska na terenie gminy. 

 Istotne jest właściwe prowadzenie równolegle z budową oraz po jej zakończeniu, 
wszelkich działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub minimalizację 
potencjalnie negatywnego oddziaływania na powierzchnię ziemi, gleby, wody podziemne 
i powierzchniowe, powietrze oraz siedliska przyrodnicze. 

Odnośnie powyższych oddziaływań należy zaznaczyć, że projekt aktualizacji POŚ nie 
przedstawia żadnych szczegółowych informacji na temat sposobu technicznego i zakresu 
realizacji inwestycji. Przedstawia jedynie konieczność ich zrealizowania, wynikającą  
z konieczności ochrony środowiska zgodnie z obowiązującą strategią. 

Wynika z tego pewien margines ryzyka i niepewności w zakresie prognozowania 
oddziaływań poszczególnych inwestycji proekologicznych. Wobec powyższego, na etapach 
planowania i realizacji przedsięwzięcia należy bezwzględnie zachować priorytety ochrony 
środowiska. 

 
Podsumowuj ąc ocenia si ę, że prawdopodobie ństwo wyst ąpienia negatywnych 

oddziaływa ń na środowisko w zwi ązku z realizacj ą wymienionych przedsi ęwzięć jest 
niskie, a ewentualne oddziaływania b ędą miały zasi ęg lokalny. Nie b ędą niosły ze sob ą 



 proGEO Sp. z o.o. Prognoza oddziaływania na środowisko 
                                                                 Programu ochrony środowiska dla Gminy Lubin na lata 2015-2018, z perspektywą do 2022 r. 
    

 

101 
 

oddziaływa ń skumulowanych lub transgranicznych. Wskutek ich pr zeprowadzenia 
zmniejszy si ę ryzyko dla zdrowia ludzi i zagro żenia dla środowiska. W przypadku 
podejmowania działa ń związanych z zaj ęciem terenu na potrzeby realizacji 
wymienionych przedsi ęwzięć, na wykonawcy b ędzie ci ążył obowi ązek 
przeprowadzenia osobnej procedury oceny oddziaływan ia na środowisko, w wyniku, 
której zostan ą określone i podj ęte kroki maj ące na celu odpowiednie zabezpieczenie 
stanowisk ro ślin lub zwierz ąt chronionych, w tym gatunków i siedlisk wymieniony ch 
w załącznikach do dyrektyw unijnych. 
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