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2. Wykaz pojęć i skrótów używanych w opracowaniu  
 
BAT  - najlepsze dostępne techniki (ang. Best Available Techniques)  
BiR  - odpady budowlane i rozbiórkowe  
BiA  - baterie i akumulatory 
BGR  - elektrownie biogazowe (wytwarzające z biogazu rolniczego) 
BMM   - elektrownie biomasowe (wytwarzające z biomasy mieszanej) 
BOŚ  - Bank Ochrony Środowiska  
EMAS  - System Ekozarządzania i Audytu (ang. Eco Management and Audit Scheme)  
GDOŚ  - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  
GIOŚ  - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska  
GUS  - Główny Urząd Statystyczny  
GZWP  - Główny Zbiornik Wód Podziemnych  
ITPOK  - instalacja do termicznego przekształcania odpadów komunalnych  
IZ  - instalacja zastępcza 
JCWP - jednolita część wód powierzchniowych 
JCWPd - jednolita część wód podziemnych 
KOŚ - komunalne osady ściekowe  
KOBiZE  - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami  
KPOŚK  - Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych  
KPGO 2022 - Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022  
MBP  - mechaniczno-biologiczne przetwarzanie  
NFOŚiGW  - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
OCHK  - Obszar Chronionego Krajobrazu  
OECD  - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju  
OSN  - Obszary Szczególnego Narażenia  
OZE  - odnawialne źródła energii  
PCB  - polichlorowane bifenyle  
POKzA  - Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032  
PSZOK  - punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych  
PWŚK - Program wodno-środowiskowy kraju 
PAP  - poważne awarie przemysłowe  
PEM  - pola elektromagnetyczne  
PGL LP  - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  
PIG PIB  - Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy  
POŚ - program ochrony środowiska 
RDLP  - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych  
RDOŚ  - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  
RIPOK  - regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych 
RZGW - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
RPO WZ                - Regionalny Program Operacyjny Woj. Zach. na lata 2014-2020 
SOZAT  - System Zarządzania Informacjami Środowiskowymi 
SWOT  - analiza informacji (Strengths, Weaknesses, Opportunities i Threats) 
WFOŚ - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
WIL  - elektrownie wiatrowe lądowe 
WIOŚ  - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
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3. WSTĘP 
 
Wprowadzenie do aktualizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu Wałeckiego 
 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.). 
 
 

Art.  14.  [Podstawy prowadzenia polityki ochrony środowiska]  
 

1.  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 2016 r. poz. 383, 1250, 1948 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 5). 

2.  Polityka ochrony środowiska jest prowadzona również za pomocą wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych programów ochrony środowiska. 

 

 
3.1. Podstawa prawna 
 

Program Ochrony Środowiska Powiatu Wałeckiego na lata: 2013-2016 z perspektywą lat: 2017-2020 
został uchwalony Uchwałą NRXXXIII/237/2014 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 28 lutego 2014 r. 
w sprawie uchwalenia „Program Ochrony Środowiska Powiatu Wałeckiego na lata: 2013-2016 
z perspektywą lat: 2017-2020. 
 

Aktualizacja powiatowego programu ochrony środowiska zwanym dalej POŚ została wykonana 
na podstawie art. 17 ust 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.).  
 

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ww. ustawy, Starosta Wałecki zapewnił możliwość udziału społeczeństwa, 
na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 t.j.), w postępowaniu, którego przedmiotem 
jest sporządzenie programu ochrony środowiska. 
 

3.2. Metodyka 
 

Przy opracowywaniu programu korzystano z zaleceń zawartych w publikacji: „Wytyczne 
do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. 
Ministerstwo Środowiska, 2015. Należy zastrzec, że wytyczne nie są przepisami prawa lecz 
propozycjami do wykorzystania w celu ujednolicenia form POŚ.  
 

Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia POŚ jest realizacja przez jednostki samorządu 
terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów 
strategicznych i programowych. POŚ powinny stanowić podstawę funkcjonowania systemu 
zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska 
i przyrody na szczeblu danej JST. 
 
 

Ramy czasowe: 
 

Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata: 2016-2020 
z perspektywą do 2024 został przyjęty uchwałą Nr XVI/298/16 Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony 
Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024. 
 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wałeckiego obowiązywał w tzw. czteroletnim okresie 
podstawowym: 2013-2016. Aktualnie, zadania w ramach poprawy jakości środowiska realizowane 
są przez Zarząd Powiatu z uwzględnieniem założeń programowych przyjętych na lata: 2017-2020 
(tzw. perspektywa).  
 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska powiatowe POŚ powinny uwzględniać cele 
wojewódzkie, a gminne POŚ cele powiatowe. Aktualizowany Program Ochrony Środowiska Powiatu 
Wałeckiego określa wybrane zadania prośrodowiskowe na lata: 2019-2022.  
 

Dokument zawiera syntetyczną ocenę stanu środowiska w Powiecie Wałeckim w latach 2013-2017 
z wyodrębnieniem zaobserwowanych czynników pozytywnych, negatywnych oraz najważniejszych 
problemów. Wnioski z części dotyczącej stanu środowiska znalazły odzwierciedlenie w zapisach 
celów, działań i zadań. 
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Diagnoza zagrożeń środowiska naturalnego.  
 

W opracowaniu wykorzystano informacje ankietowe przekazane Staroście Wałeckiemu przez Gminy 
dotyczące rozpoznania i zdefiniowania głównych problemów/uciążliwości z zakresu ochrony 
środowiska występujących w Gminach oraz priorytetowych zadaniach własnych/koordynowanych, 
mających na celu ich eliminację lub ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko.  
 

Program zawiera charakterystykę poszczególnych komponentów środowiska z uwzględnieniem 
występujących i sygnalizowanych potencjalnych zagrożeń (analiza SWOT). Jako opracowanie 
programowe nakreśla kierunki działań, które należy podejmować w celu poprawy ochrony środowiska 
w ramach długofalowej strategii. Zagadnienia omówione w programie są zgodne z celami i zadaniami 
zawartymi w Programie Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata: 2016       
-2020 z  perspektywą do 2024.  
 

Zadania 
 

Zgodnie z Wytycznymi określone cele wskazane w dokumencie powinny być m.in.: 
 

 skonkretyzowane (określone możliwie konkretnie); 
 mierzalne (z przypisanymi wskaźnikami); 
 akceptowalne (akceptowane przez osoby pracujące na rzecz ich osiągnięcia); 
 realne (możliwe do osiągnięcia); 
 terminowe (z przypisanymi terminami). 
 

W programie ujęto jako cele własne: cele i zadania dla powiatów przyjęte w programach 
wojewódzkich, programach naprawczych. 
 

W programie nie ujęto zadań wynikających wprost z przepisów prawa: np. wydawanie pozwoleń, 
przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie czynności o charakterze interwencyjnym/profilaktycznym: 
np. kontrole, weryfikacja skarg, zgłoszeń naruszeń wymogów ochrony środowiska, wykonywanie 
inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Są to zadania ciągłe, w tym 
z zakresu administracji rządowej.  
 

W dokumencie przyjęto zasadę kontynuacji celów i zadań określonych w Powiatowym Programie 
Ochrony Środowiska na lata 2013-2016 z perspektywą lat: 2017-2020. 
 
 

W programie wykorzystano obszerne fragmenty publikacji: 
 

 Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata: 2016-2020 
z perspektywą do 2024. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Szczecin 2016 

 

 Stan Środowiska w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2013-2015. Raport 2016. 
WIOŚ Szczecin 

 

 Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla Województwa Zachodniopomorskiego. 
Szczecin 2014 

 

 Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028 

 

 Roczna ocena jakości powietrza w Województwie Zachodniopomorskim za 2016 rok. 
Szczecin, kwiecień 2017 r. WIOŚ  Szczecin 

 

 Program ochrony powietrza oraz plan działań krótkoterminowych dla strefy 
zachodniopomorskiej przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/388/13 Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2013 r.  

 
 

 Dane Głównego Urzędu Statystycznego  
  
 

 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 
2020 z perspektywą do roku 2030. Ministerstwo Środowiska. Warszawa, październik 2013 r. 

 

 „Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wałeckiego na lata 2011-2020”. 
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4. STRESZCZENIE 
 
Dokument - Program Ochrony Środowiska Powiatu Wałeckiego na lata: 2019 – 2022 z perspektywą 
do 2027 roku, zawiera syntetyczną ocenę stanu środowiska w Powiecie Wałeckim z wyodrębnieniem 
zaobserwowanych czynników pozytywnych, negatywnych oraz najważniejszych problemów. Wnioski 
z części dotyczącej stanu środowiska znalazły odzwierciedlenie w zapisach celów, działań i zadań 
przewidzianych do realizacji w latach: 2019-2022 (+ perspektywa). 
 

Aktualizacja powiatowego programu ochrony środowiska została wykonana na podstawie 
art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.). 
  

Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia POŚ jest realizacja przez jednostkę samorządu 
terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów 
strategicznych i programowych. Z założenia POŚ powinien stanowić podstawę funkcjonowania 
systemu zarządzania środowiskiem spajającą działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska 
i przyrody na szczeblu powiatowym. 
 

W Programie scharakteryzowano stan elementów środowiska: jakość powietrza (OKJP), klimat, hałas 
(ZH), promieniowanie elektromagnetyczne (PEM), stanów wód podziemnych i powierzchniowych 
(GW), zasoby geologiczne (ZG), gleby (GL), gospodarka odpadami (GO), zasoby przyrodnicze (ZP), 
zagrożenia poważnymi awariami. Analizy dokonano wykorzystując m. in. opracowania własne, dane 
oraz konkluzje Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata:       
2016-2020 z perspektywą do 2024, Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028, wyniki 
monitoringu środowiska prowadzonego przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska, sygnały płynące ze strony społecznej oraz organów samorządowych (w tym 
skargi na uciążliwości powodowane przez podmioty korzystające ze środowiska), opracowania 
krajowe, dane statystyczne. Program ochrony środowiska dla Powiatu Wałeckiego przenosi 
na powiatowy szczebel administracji i doprecyzowuje cele zawarte w strategiach, programach 
i dokumentach programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju.  
 

Dla wyodrębnionych obszarów interwencji wyróżniono cele, kierunki interwencji i zadania 
uwzględniające cele wojewódzkie. Dla poszczególnych zadań wskazano jednostkę odpowiedzialną za 
realizację oraz instrumenty umożliwiające osiągnięcie założonych celów. Każdy z wyodrębnionych 
obszarów interwencji uwzględnia zagadnienia horyzontalne: (I) adaptację do zmian klimatu, (II) 
nadzwyczajne zagrożenia środowiska, (III) działania edukacyjne oraz (IV) monitoring środowiska. 
Do przyjętych celów przypisano wskaźniki - liczbowe przedstawienie stanu lub tendencji, które 
określa w sposób mierzalny wpływ podejmowanych działań na środowisko. Wskaźniki  umożliwiają  
określenie  postępu realizacji zadań oraz umożliwiają dokonanie oceny realizacji POŚ w momencie 
przygotowywania raportów z jego wykonania. 
 

Programu zachowuje spójność z dokumentami strategicznymi (np. Strategia „Bezpieczeństwo 
Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020r.”; Strategiczny plan adaptacji dla sektorów 
i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030), sektorowymi 
(np. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami) i dokumentami o charakterze naprawczym (np. Program 
ochrony powietrza dla strefy zachodniopomorskiej). Układ dokumentu opracowano na podstawie 
„Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 
środowiska”. 
 

Zgodnie z art.  18 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska  z wykonania programów organ 
wykonawczy powiatu sporządza co 2 lata raport, który przedstawia radzie powiatu. 
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5. SKRÓCONA CHARAKTERYSTYKA POWIATU WAŁECKIEGO  
 

5.1. Podział administracyjny 
 

Powiat Wałecki usytuowany jest na Pojezierzu Wałeckim we wschodniej części województwa 
zachodniopomorskiego. W skład powiatu wchodzi pięć gmin: trzy gminy miejsko-wiejskie Człopa, 
Mirosławiec, Tuczno, oraz wiejska gmina Wałcz i miejska gmina miasto Wałcz - siedziba 
administracyjna starostwa. Powierzchnia ogółem: 1414,94 km2, ludność: 54 013 mieszkańców (GUS: 
2016), gęstość zaludnienia wynosi 39 mieszkańców/km2. Na terenie Powiatu Wałeckiego znajdują 
się cztery miasta oraz 113 miejscowości . 

 

Położenie: 
 

południowo-wschodnia części woj. 
zachodniopomorskiego, na pograniczu           
z woj.: wielkopolskim i lubuskim, 
 

powiatami granicznymi są: choszczeński, 
drawski, złotowski, pilski, czarnkowsko-
trzcianecki i strzelecko-drezdeński, 
 

w strefie pojeziernej, na obszarze dwóch 
krain geograficznych: Pojezierza Wałeckiego             
i Równiny Wałeckiej, 
 
na skrzyżowaniu dróg krajowych                
(w Wałczu) Nr 10 i Nr 22. 
 
Główne kierunki rozwoju powiatu związane 
są z turystyką i rolnictwem. 

Ryc. 1 Powiat Wałecki 
 
Powiat wałecki został utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej kraju.  
W skład powiatu wchodzi pięć gmin: 
 
Miasto Wałcz - Wałcz to największe miasto w powiecie i siedziba władz Powiatu 
Wałeckiego, położone między dwoma jeziorami: Raduń i Zamkowym. Powierzchnia  
obejmuje  38 km2, którą zamieszkuje  25 882* osób. Wałcz jest powiatowym centrum 
administracyjnym, gospodarczym i kulturalnym, siedzibą urzędów i instytucji lokalnych. 
 

 

Gmina Wałcz - Położona jest we wschodniej części powiatu wałeckiego. Urząd mieści się 
w m. Wałcz. W skład gminy wchodzi 31 sołectw. Powierzchnia gminy zajmuje 575 km2,     
a zamieszkuje ją 12 732* osób 
 
Gmina Człopa - Miasto Człopa jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. Gmina Człopa 
położona jest na Pojezierzu Wałeckim i Równinie Drawskiej. Tereny leśne zajmują 68% 
powierzchni gminy, a użytki rolne 24%. Teren gminy rozciąga się na obszarze 349 km2,      
w skład której wchodzi 12 sołectw. Gmina liczy 5 051* mieszkańców. 

 

Gmina Mirosławiec - Mirosławiec jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Mirosławiec. 
Położona jest w południowo-zachodniej części powiatu wałeckiego. Tereny leśne zajmują 
58% powierzchni gminy, a użytki rolne 32%. W skład gminy wchodzi 9 sołectw. 
Powierzchnia gminy zajmuje 203 km2, a zamieszkuje ją 5 516* osób. 

 

Gmina Tuczno -  Tuczno jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. Gmina położona jest 
w środkowo-zachodniej części powiatu wałeckiego. Tereny leśne zajmują 44% powierzchni 
gminy, a użytki rolne 43%. Teren gminy rozciąga się na obszarze 250 km2, w skład której 
wchodzi 14 sołectw. Gmina liczy 5 026* mieszkańców. 

 
* GUS. Stan na dzień 31.XII.2015 r. 
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5.2. Powiat Wałecki w liczbach  
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Opracowano wg stanu na dzień: 17 maja 2019 r.  
Źródło danych:  
http://szczecin.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_zachodniopomorskie/portrety_powiatow/powiat_walecki.pdf 
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5.3. Skrócona charakterystyka wybranych zakładów przemysłowych / instalacji 
 

ZAKŁAD  ENERGETYKI  CIEPLNEJ  SPÓŁKA Z O.O. W WAŁCZU 
 

Zakład posiada decyzję Starosty Wałeckiego upoważniającą prowadzącego instalację do uczestnictwa 
we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2. ZEC Wałcz Sp. z o.o. dysponuje 
dwoma ciepłowniami spiętymi tzw. „SPINKĄ”. Źródła te znajdują się po przeciwnych stronach 

miasta Wałcza. Odbiorcami ciepła są użytkownicy obiektów 
budownictwa jedno i wielorodzinnego, jak również zakłady przemysłowe, 
podmioty gospodarcze oraz obiekty użyteczności publicznej. Czynne 
jednostki wytwórcze ZEC Wałcz Sp. z o.o. umiejscowione są w dwóch 
wyodrębnionych obiektach, połączone  ze sobą ciepłociągiem 
spinającym. Oba obiekty wyposażone są w źródła ciepła, tj. kotły typu 
WR-10, WR-6 oraz WR-5. Są to kotły rusztowe opalane miałem 
węglowym o zalecanej wartości opałowej minimum 23000 kJ/kg. Ciepło 

produkowane w kotłowni KR-2 w postaci gorącej wody wykorzystywane jest na potrzeby centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Kotłownia KR-3 poza ciepłem na potrzeby grzewcze 
i podgrzanie ciepłej wody wytwarza ciepło na potrzeby technologiczne dla jednostek przemysłowych. 
Łączna moc zainstalowana w kotłowniach KR-2 i KR-3 wynosi  58,335 MW, z czego: 

 29,075 MW - nominalna moc zainstalowana w Kotłowni Rejonowej KR-2 (12-go Lutego 10), 
 29,260 MW - moc zainstalowana w kotłowni rejonowej KR-3 (ul. Budowlanych 85). 

System ciepłowniczy ZEC Wałcz Sp. z o.o. to także sieć ciepłownicza o długości łącznej 27,329  km.  
 

OZEN-PLUS SP. Z O.O. z s. w WAŁCZU  
 

Głównym obszarem działalności jest produkcja: węgla drzewnego - roczne zdolności produkcyjne 
ok. 15.000 ton, brykietu węgla drzewnego - roczne zdolności produkcyjne ok. 5.000 ton, „zielonej” 
energii elektrycznej - roczne zdolności produkcyjne ok. 52.000 MWh. Zakład należy do największych 
podmiotów w branży. OZEN wykorzystuje powstającą w procesie produkcji węgla drzewnego – czyli 
pirolizy drewna – energię cieplną do produkcji energii elektrycznej. Zastosowane rozwiązania objęte 
są zastrzeżeniem patentowym. Dodatkowym źródłem produkcji energii elektrycznej jest spalanie 
w niezależnej instalacji – kotle biomasowym – biomasy w postaci słomy lub zrębek drewnianych. 
Wytworzona w ten sposób energia posiada status „zielonej” energii elektrycznej. Moc 
zainstalowanego turbozespołu firmy SIEMENS: 7,23 MW energii elektrycznej.  
 

Źródło: http://www.ozenplus.eu/index.php/firma.html 
 

ZAKŁAD MECHANICZNY METALTECH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W MIROSŁAWCU 
 

Spółka należy do czołówki polskich producentów maszyn i urządzeń 
znajdujących zastosowanie w rolnictwie, budownictwie i leśnictwie. 
Profil produkcyjny obejmuje również maszyny szkółkarskie i leśne oraz 

konstrukcje stalowe na zlecenie firm krajowych i zagranicznych. W Zakładzie prowadzony jest proces 
powlekania powierzchni metalowych  maszyn rolniczych z wykorzystaniem rozpuszczalników 
organicznych - wymieniony w załączniku nr 7 pkt 2, ppkt. 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska 
w sprawie standardów emisyjnych z instalacji. Zużycie LZO kształtuje się na poziomie: > 5 Mg/rok. 
Z uwagi na zużycie LZO w przedziale: > 5 i ≤ 15 Mg/rok, instalacja podlega standardom emisyjnym. 
 

Źródło: http://www.metaltech.com.pl/pl/Firma.html 
 

POLSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE SPÓŁKA Z O.O. W WAŁCZU  
 

Zakład posiada pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do produkcji 
lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów roślinnych  

o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę. Przedmiotem 
działalności jest produkcja pełnoporcjowych pasz i koncentratów dla wszystkich rodzajów zwierząt 
gospodarskich oraz produkcja mąk pszennych. Zakład posiadamy dwa elewatory w Strzelcach 
Krajeńskich oraz w Wałczu o łącznej objętości 75 tysięcy ton. 
 
 

Instalacja objęta pozwoleniem zintegrowanym wydanym przez Starostę Wałeckiego w dniu 
20.02.2012 r. (z późn. zm.) 
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RETTING HEATING Sp. z o.o. w Rybniku Oddział w Wałczu (poprzednio VNH FABRYKA 
GRZEJNIKÓW SP. Z O.O. W WAŁCZU  

Firma VOGEL&NOOT to wiodący w Europie producent 
technologii grzewczych. Firma VOGEL&NOOT oferuje 
zaawansowane technologie emisji ciepła oraz najwyższy 

komfort cieplny. Produkcja obejmuje: m.in. grzejniki płytowe, grzejniki płytowe z płaskim frontem, 
grzejniki modernizacyjne, grzejniki rurowe, grzejniki dekoracyjne, grzejniki konwektorowe dostępne 
w szerokiej palecie barw oraz systemy ogrzewania podłogowego i systemy kominowe. 
 

Instalacja objęta pozwoleniem zintegrowanym wydanym przez Marszałka Woj. 
Zachodniopomorskiego w dniu 23.03.2017 r. 
 

Źródło: http://www.vogelundnoot.org/company/100_103_PLK_HTML.htm 
 
TRUMPF MAUXION CHOCOLATES SP. Z O.O. Zakład Produkcyjny w  Tucznie 

Trumpf Mauxion Chocolates Sp. z o.o. to część jednego z największych niemieckich producentów 
wyrobów czekoladowych – Ludwig Schokolade GmbH. Firma Ludwig Schokolade, działa w ramach 
koncernu Krüger Group W portfolio produktów firmy znajdują się tak znane marki, jak: Schogetten, 
Fritt, Trumpf, Mauxion oraz wiele innych. 
 

Przedsiębiorstwo Prywatne Handlowo-Usługowe PETROL-HAWEN Sp. z o.o. z Piły.  
Hurtownia Paliw Płynnych w Wałczu 
 

Firma "Petrol-Hawen" jest największym prywatnym operatorem branży 
paliwowej północnej części wielkopolski. Działalność prowadzi od 1990 roku w 
dziedzinie hurtowego i detalicznego handlu paliwami. Firma posiada hurtownię 
paliw znajdującą się w Wałczu z bocznicą kolejową o pojemności magazynowej 
1 tyś. ton.  
 

Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej: http://www.petrolhawen.pl/hurtownia.htm 
 

EKOMECH SP. Z O.O. W WAŁCZU 
 

 Ekomech znajduje się w europejskiej czołówce producentów 
wyrobów stalowych. Produkuje konstrukcje stalowe w oparciu 

o otrzymaną dokumentację techniczną klienta oraz na podstawie dokumentacji własnej, opracowanej 
przez konstruktorów Spółki. Długoletnie doświadczenie i wysoko wykwalifikowana kadra jest 
gwarancją sukcesu Państwa inwestycji. 
Źródło: http://www.ekomech.com.pl/ 
 
 

DRUT-PLAST Fabryka Kabli i Przewodów Sp. z o.o. w Wałczu 
 

 Drut-Plast Sp. z o. o. jest jednym z najbardziej znaczących producentów 
kabli i przewodów w Polsce. Ponad 6 tys. konstrukcji kabli i przewodów 
produkowanych przez firmę Drut-Plast dostarczane jest do ponad 1000 

odbiorców w kraju jak i zagranicą. Produkowane wyroby posiadają certyfikaty potwierdzające 
ich wysoką jakość - zgodną z wymogami określanymi w międzynarodowych standardach.  Firma 
Drut-Plast jest uznanym i sprawdzonym dostawcą kabli i przewodów stosowanych przez wiodące 
firmy głównie z sektora energetycznego i wydobywczego.  
 

Źródło: http://www.drutplast.com.pl/index.php?module=Pages&action=get&id=3 
 
  

FABRYKA CZĘŚCI ROWEROWYCH  „ROMET-Wałcz” Sp. z o. o. 
w Wałczu, ul. Budowlanych 15 
 

Pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego. 
Data wydania: 30.01.2014, zm. 21.11.2014. 
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ALBATROS ALUMINIUM SP. Z O.O. ZAKŁAD PRODUKCYJNY W WAŁCZU 
 

Producent światowej klasy profili aluminiowych. Albatros Aluminium Sp. 
z o.o. dysponuje prasą przeznaczoną do wałków o rozmiarze 7”. Nowoczesne 
rozwiązania zastosowane w procesie produkcji, w tym wykorzystanie 
innowacyjnej w skali światowej linii technologicznej oraz stopów lean 

aluminium pozwoliły na uzyskanie przez Albatros Aluminium Sp. z o.o. statusu beneficjenta funduszy 
unijnych w ramach dz. 4.4 Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka.  
 

Źródło: http://www.albatros-aluminium.com/pl/o-firmie/kim-jestesmy/ 
 
Marszałek Woj. Zachodniopomorskiego wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia 
zintegrowanym. Stan na dzień: 12 września 2018 roku. 
 
 

ŻYWIEC ZDRÓJ S.A. Zakład Nr 3 w Mirosławcu 
 

Żywiec Zdrój jest największym producentem wody butelkowanej w Polsce. 
Zakład Nr 3 w Mirosławcu posiada pozwolenie wodnoprawne 
na szczególne korzystanie z wód obejmujące: pobór wód podziemnych 
ujmowanych z formacji czwartorzędowych, odprowadzenie wód 
popłucznych i pochłodniczych oraz wód opadowych i roztopowych.  

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Import-Export BROSET Sp. z o.o. w Wałczu  
 

Profil działalności: wykonywanie konstrukcji stalowych, sprzedaż farb 
antykorozyjnych o szerokim asortymencie, sprzedaż sworzni Köco/ Nelson 
oraz osprzętu zgrzewarek do sworzni, zgrzewanie łukowe sworzni Köco/ 
Nelson na zamówienie - również u klienta, malowanie elementów 
w profesjonalnej kabinie lakierniczej IRYD PR, czyszczenie strumieniowe 

wyrobów stalowych do SA 2,5, wycinanie termiczne (wypalanie) blach na portalowej maszynie Szafir 
CNC firmy Eckert, usługi spawalnicze, usługi dźwigowe. 
 

POWER- POWER-TECH, ul. Nowomiejska 74E, 78-600 Wałcz 
 

Firma Power-Tech specjalizuje się w produkcji systemów wycinania 
laserowego, wykorzystujących najnowszą technologię laserową - źródło 

lasera Fiber (włóknowego) oraz świadczy szeroki wachlarz usług związanych 
z obróbką blachy. 
 

METALINVEST SP. Z O.O. 78-600 Wałcz, ul. Kołobrzeska 33 
 

Metalinvest Sp. z o. o. powstała 29 lutego 2012 r. z inicjatywy osób 
reprezentujących firmy działające w branży skupiającej się na produkcji 
maszyn rolniczych oraz konstrukcji stalowych. Celem powstania spółki  był 

rozwój produkcji maszyn rolniczych oraz konstrukcji stalowych pod własną marką. 
 

FERMY 
 

Instalacje objęte pozwoleniem zintegrowanym wydanym przez Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego  
 

„POPOWO” Sp. z o.o. Nowy Dwór 3, 64-930 Szydłowo. Ferma drobiu w m. Popowo 
 

 

PARK DROBIARSKI Sp. z o.o. w Śmiłowie,  ul. Pilska 36  
(dawniej Zakłady Drobiarskie KOZIEGŁOWY Sp. z o.o. ul. Piaskowa 3, 62-028 Koziegłowy) 
Ferma drobiu w miejscowości Różewo (Gm. Wałcz) 
 

POLDANOR SA ul. Dworcowa 25, 77-320 Przechlewo (dawniej Michał Sorgowicki Gospodarstwo 
Rolne) Fermy Trzody w Wiesiółce. 
 

Przedsiębiorstwo Produkcji Zwierzęcej Przybkowo Sp. z o.o. Ferma Trzody w Przybkowie 
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6. OCENA STANU ŚRODOWISKA 
 
6.1. Ochrona klimatu i jakości powietrza (OKJP) 
 
6.1.1. Sieć monitoringu jakości powietrza w Powiecie Wałeckim 

 

Ryc. 2. Podział woj. zachodniopomorskiego  na strefy.  
 
Strefę stanowi:  
 aglomeracja o liczbie mieszkańców większej 

niż 250 tysięcy,
 miasto o liczbie mieszkańców większej niż 100 

tysięcy,
 pozostały obszar województwa, niewchodzący 

w skład miast o liczbie mieszkańców większej 
niż 100 tysięcy oraz aglomeracji.

 

Oceny jakości powietrza i wynikające z nich 
działania odnoszone są do jednostek 
terytorialnych – tzw. stref.  
 
 
 

 
 
 

 
Oceny jakości powietrza dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów:  
 ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi,
 ustanowionych  ze  względu  na  ochronę roślin  (ocenie niepodlegają: aglomeracja szczecińska, 

miasto Koszalin oraz zabudowane obszary miast w strefie zachodniopomorskiej).


Tab. 1. Skrócona charakterystyka strefy zachodniopomorskiej. 
 
        

Na terenie lub części 
strefy obowiązują 

dopuszczalne poziomy 
określone ze względu 

na ochronę: 
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Zanieczyszczenia, dla których 
dokonuje się klasyfikacji 

strefy 

        

zachodniopomorska* 

PL
32

03
 

tak tak nie 22493 1196855 
C6H6, NO2, NOx, SO2, CO, 
PM10, PM2,5, Pb, As, Cd, 
Ni, BaP,O3 

        
 

* strefa zachodniopomorska, tzw. „duża” strefa, której obszar stanowią miasto Świnoujście oraz 18 powiatów: 
choszczeński, goleniowski, gryfiński, kołobrzeski, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki, 
szczecinecki, białogardzki, świdwiński, drawski, wałecki, gryficki, kamieński, koszaliński, sławieński. 

 

Ocenie podlegają  substancje, dla których w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 
2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031) 
określone zostały normatywne stężenia w powietrzu – wartości dopuszczalne, docelowe oraz 
poziomy celów długoterminowych ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.   
 

Powiat Wałecki 
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Zgodnie  z art. 89  ustawy Prawo  ochrony środowiska, odrębnie dla  każdej substancji dokonuje się 
klasyfikacji stref, w których poziom odpowiednio (patrz tabela): 
 

 
Klasyfikacja stref jest podstawą 
do wskazania stref wymagających 
tworzenia programów ochrony 
powietrza (klasa C), które pomogą 
osiągnąć wymagane standardy 
jakości powietrza – podjęcia 
decyzji o potrzebie zaplanowania 
działań na rzecz poprawy jakości 
powietrza Istotnym celem 
prowadzenia corocznej oceny 
jakości  powietrza  jest  uzyskanie  
informacji  o  przestrzennych  
rozkładach poziomów stężeń  
zanieczyszczeń oraz wskazanie 
przyczyn występowania 
ponadnormatywnych stężeń.  
 

 
 

 
 
Ryc. 3. Lokalizacja stanowisk pomiarów pasywnych NO2, SO2 i benzenu w województwie zachodniopomorskim 
dla potrzeb oceny jakości powietrza za 2016 r. 

 

 
 
Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie. Roczna ocena jakości powietrza 
w województwie zachodniopomorskim za 2016 rok. Szczecin, kwiecień 2017 r. 
 

Pomiary automatyczne – brak stacji w powiecie 

 

 przekracza poziom dopuszczalny 
powiększony o margines tolerancji 

 

klasa C 
  

 mieści  się  pomiędzy  poziomem  
dopuszczalnym  a  poziomem  
dopuszczalnym  powiększonym o margines 
tolerancji  

 

klasa B 

  

 nie przekracza poziomu dopuszczalnego  
 

klasa A 
 

 

 Przekracza poziom docelowy  
 

klasa C 
 

 

 nie przekracza poziomu docelowego  
 

klasa A 
 

 przekracza poziom celu długoterminowego 
(dot. stężeń ozonu)  

 

klasa D2 

 
 

 nie przekracza poziomu celu 
długoterminowego (dot. stężeń ozonu)  

 

klasa D1 

Powiat Wałecki 
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6.1.2. Stan jakości powietrza w Powiecie Wałeckim 
 

6.1.2.1. Wyniki klasyfikacji strefy zachodniopomorskiej w latach: 2013-2016 z uwzględnieniem 
kryteriów ustanowionych dla ochrony zdrowia   

Tab. 2. Wyniki klasyfikacji strefy zachodniopomorskiej w latach: 2013-2016 z uwzględnieniem kryteriów 
ustanowionych dla ochrony zdrowia (SO2) 
 

   

Klasa strefy dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń 
SO2 (klasyfikacja wg parametrów) Dwutlenek siarki (SO2) 

1 godz. 24 godz. 

Klasa strefy 
dla SO2 

    

2013 A A A 
2014 A A A 
2015 A A A 
2016 A A A 

    

 
Tab. 3. Wyniki klasyfikacji strefy zachodniopomorskiej w latach: 2013-2016 z uwzględnieniem kryteriów 
ustanowionych dla ochrony zdrowia (NO2) 
 

   

Klasa strefy dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń 
NO2 (klasyfikacja wg parametrów) Dwutlenek azotu (NO2) 

1 godz. rok 

Klasa strefy 
dla NO2 

    

2013 A A A 
2014 A A A 
2015 A A A 
2016 A A A 

    

 
Tab. 4. Wyniki klasyfikacji strefy zachodniopomorskiej w latach: 2013-2016 z uwzględnieniem kryteriów 
ustanowionych dla ochrony zdrowia (PM10) 
 

   

Klasa strefy dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń 
PM10 (klasyfikacja wg parametrów) Pył zawieszony (PM10) 

24 godz. rok 

Klasa strefy 
dla PM10 

    

2013 A A A 
2014 C A C 
2015 C A C 
2016 C A C 

    

 
 

PM10 -  pył jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych, 
ciekłych lub obu naraz, zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych 
i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne: WWA (m.in. 
benzo(a)piren), metale ciężkie, dioksyny i furany. PM10 to pyły o średnicy aerodynamicznej 
mniejszej niż 10 urn, które docierając do górnych dróg oddechowych i płuc, mogą powodować lub 
pogłębiać choroby płuc i układu krążenia, zawały serca i arytmię. Wpływa negatywnie na ośrodkowy 
układ nerwowy i układ rozrodczy. Może powodować choroby nowotworowe 
 

Tab. 5. Wyniki klasyfikacji strefy zachodniopomorskiej w latach: 2013-2016 z uwzględnieniem kryteriów 
ustanowionych dla ochrony zdrowia  
 

     

Klasa strefy (A albo C) Substancja w pyle PM10 2013 2014 2015 2016 
     

Nikiel (Ni) A A A A 
     

Ołów (Pb)  A A A A 
     

Arsen (As) A A A A 
     

Kadm (Cd) A A A A 
     

Benzo(a)piren C C C C 
     

 

W 2016 roku strefa zachodniopomorska otrzymała klasę C ze względu na przekroczenie standardu 
jakości powietrza przez 24-godzinne stężenia pyłu PM10. Nie oznacza to jednak, że jakość powietrza 
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na terenie całej strefy nie spełnia określonych kryteriów. W strefie zachodniopomorskiej 
przekroczenie dopuszczalnej liczby dni w roku (35 dni) ze stężeniami dobowymi pyłu PM10 powyżej 
50 µg/m 3 zarejestrowano tylko na jednym stanowisku – w Myśliborzu. 
 
 

B(a)P - Benzo(a)piren to organiczny związek chemiczny będący przedstawicielem 
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą 
toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą co związane jest z jego zdolnością kumulacji 
w organizmie. Podobnie jak inne WWA, jest związkiem silnie rakotwórczym. Posiada również 
właściwości mutagenne. Do innych działań niepożądanych zalicza się podrażnienie oczu, nosa, gardła 
i oskrzeli. Benzo(a)piren jest częstym składnikiem zanieczyszczeń powietrza, który towarzyszy tzw. 
niskiej emisji. 
 

Ryc. 4. Obszary przekroczeń stężeń poziomu docelowego B(a)P 
 
 

 
 

Wykonywane w województwie zachodniopomorskim w latach 2010-2015 pomiary stężeń 
benzo(a)pirenu wykazały, iż w całym tym okresie przekroczenia poziomu docelowego przez jego 
stężenie średnioroczne występowały na wszystkich stanowiskach w województwie. Analogicznie 
do wskazanego okresu, w 2016 roku przekroczenie średniorocznego stężenia B(a)P odnotowano 
na wszystkich stanowiskach pomiarowych w strefie. Najwyższe stężenia wystąpiły „sezonowo” w okresie 
grzewczym.  
 
 

W związku z przekroczeniami poziomu docelowego określonego dla benzo(a)pirenu, dla aglomeracji 
szczecińskiej, miasta Koszalin i strefy zachodniopomorskiej obowiązują Programy ochrony powietrza 
(POP), uchwalone w 2013 roku na podstawie wyników rocznej oceny jakości powietrza za 2011 rok. 
Uchwała Nr XXVIII/388/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 
2013 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych 
dla strefy zachodniopomorskiej (szczegóły w rozdziale pkt 2.4.). Termin realizacji programu  ustalono 
na 31 grudnia 2023 roku. 
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O3 - Ozon jest związkiem chemicznym, zaliczanym do zanieczyszczeń wtórnych powietrza 
atmosferycznego. Powstaje w troposferze jako „produkt” przemian chemicznych innych związków 
(zanieczyszczeń pierwotnych). Prekursorami powstawania ozonu w troposferze są tlenki azotu (NOx), 
niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO), a także tlenek węgla i metan. Ozon powstaje 
w wyniku przemian fotochemicznych utleniania (pod wpływem ultrafioletowego promieniowania 
słonecznego) tlenków azotu w obecności CO, CH4 i NMLZO. Prekursorami ozonu są m.in.: sektor 
energetyki i transportu (NOx); sektor transportu i przemysł (NMLZO); sektor transportu i komunalno-
bytowy (CO). Wysokie stężenia ozonu występują w okresach wiosennych i letnich, przy dużym 
nasłonecznieniu i wysokiej temperaturze powietrza.  
 

Tab. 6. Wyniki klasyfikacji strefy zachodniopomorskiej w latach: 2013-2016 z uwzględnieniem kryteriów 
ustanowionych dla ochrony zdrowia (ozon) 
 

  

Klasa strefy wg poziomu 
– klasa A albo C Ozon (O3) 

Docelowego (dc) celu długoterminowego (dt) 
   

2013 A D2 
2014 A D2 
2015 A D2 
2016 C D2 

   

 

Dla oceny jakości powietrza pod kątem poziomów ozonu obowiązują dwa kryteria: poziomy docelowe 
oraz poziomy celu długoterminowego określone ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin. 
Poziom docelowy dla ozonu, określony pod kątem ochrony zdrowia stanowi maksymalna średnia      
8-godzinna spośród średnich kroczących w ciągu doby i wynosi 120 µg/m3. Liczba dni 
z przekroczeniami poziomu docelowego w roku kalendarzowym, uśredniona w ciągu kolejnych 3 lat 
nie może być większa niż 25 dni. W 2012 i 2013 roku, na całym obszarze województwa stężenia 
ozonu przekroczyły dodatkowe kryterium oceny dla tego zanieczyszczenia, które stanowi poziom celu 
długoterminowego, określony w celu ochrony zdrowia i ochrony roślin (klasa D2). Dla stref w klasie 
D2 nie jest wymagane opracowanie programu ochrony powietrza. Działania wymagane w tym 
przypadku to ograniczenie emisji prekursorów ozonu (tlenków azotu, węglowodorów i lotnych 
związków organicznych), które powinny być ujęte w wojewódzkich programach ochrony środowiska. 
 
 

Program ochrony powietrza dla strefy zachodniopomorskiej w zakresie ozonu, został przyjęty 
Uchwałą Nr V/44/11Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 marca 2011 r. 

 
 

Tab. 7. Wyniki klasyfikacji strefy zachodniopomorskiej w latach: 2013-2016 z uwzględnieniem kryteriów 
ustanowionych dla ochrony zdrowia (benzen, tlenek węgla, pył zawieszony) 
 

Benzen 
 

     

2013 2014 2015 2016 Klasa strefy dla benzenu  C6H6  
Poziom dopuszczalny (rok) A A A A 

     

 

Tlenek węgla 
 

     

2013 2014 2015 2016 Klasa strefy dla CO 
Poziom dopuszczalny (8 godzin) A A A A 

     

 

Pył zawieszony 
 

  

Klasa strefy dla PM2,5 
Pył zawieszony (PM2,5) Wg poziomu dopuszczalnego                

i docelowego 
II faza  

wg poziomu dopuszczalnego 
   

2013 A A1 
2014 A C1 
2015 A A1 
2016 A C1 

   



          Program Ochrony Środowiska Powiatu Wałeckiego na lata: 2019 – 2022 z perspektywą do 2027 roku 

 - 20 - 

 

PM2,5 - Cząstki pyłu o średnicy aerodynamicznej mniejszej niż 2,5 urn, które mogą docierać 
do górnych dróg oddechowych i płuc oraz przenikać przez ściany naczyń krwionośnych. Długotrwałe 
narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia. 
Krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia pyłu PM2,5 jest równie niebezpieczna, powodując wzrost 
liczby zgonów z powodu chorób układu  oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych 
przypadków wymagających hospitalizacji. 
 

Dla pyłu PM2,5 klasyfikacji stref dokonuje się obecnie w oparciu o poziom dopuszczalny (25 µg/m3). 
Nie klasyfikuje się stref odrębnie pod kątem poziomu docelowego, którego wartość jest taka sama, jak 
w przypadku poziomu dopuszczalnego. Dokonuje się natomiast klasyfikacji pod kątem dotrzymania 
poziomu dopuszczalnego – II fazy (20 µg/m3), stosując nazewnictwo klas: A1 oraz C1. Działania 
związane z zaliczeniem strefy do określonej klasy dla PM2,5 dotyczą tylko klasyfikacji podstawowej, 
dokonywanej na podstawie aktualnie obowiązującej wartości poziomu dopuszczalnego (klasy A, C). 
 
6.1.2.2. Wyniki klasyfikacji strefy zachodniopomorskiej w latach 2013-2016 z uwzględnieniem 

kryteriów ustanowionych dla ochrony roślin  
 

Tab. 8. Wyniki klasyfikacji strefy zachodniopomorskiej w latach 2013-2016 z uwzględnieniem kryteriów 
ustanowionych dla ochrony roślin (dwutlenek siarki, tlenki azotu, ozon). 
 

Dwutlenek siarki (SO2) 
 

   

Klasa strefy dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń 
SO2 (klasyfikacja wg parametrów) 

– klasa A albo C Dwutlenek siarki (SO2) 

rok kalendarzowy pora zimowa 

Klasa strefy 
dla SO2 

(A albo C) 
    

2013 A A A 
2014 A A A 
2015 A A A 
2016 A A A 

    

 

Tlenki azotu (NOx) 
 

     

2013 2014 2015 2016 Klasa strefy dla NOx 
(A albo C) A A A A 

     

 

Ozon (O3) 
 

  

Klasa strefy dla O3 wg poziomu Ozon (O3) 
docelowego celu długoterminowego 

   

2013 A D2 
2014 A D2 
2015 A D2 
2016 A D2 
   

 

W województwie zachodniopomorskim ocenie jakości powietrza ze względu na ochronę roślin 
podlega tylko strefa zachodniopomorska. W latach 2013-2016 na obszarze tej strefy nie zostały 
przekroczone poziomy kryterialne dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) i ozonu (O3)              
– poziom docelowy. Przekroczony został natomiast poziom celu długoterminowego ozonu. Pomiary 
pod kątem ochrony roślin prowadzone były na stacji pomiarowej w Widuchowej. 
W latach 2013-2016 nie został przekroczony obowiązujący dla ozonu poziom docelowy ze względu 
na ochronę roślin. Wartość wskaźnika AOT 40 (uśredniona z pięciu lat), obliczona na podstawie 
wykonanych pomiarów ozonu na stanowisku w Widuchowej, stanowiła 40-50% poziomu docelowego. 
W latach 2013-2015 przekroczony został natomiast poziom celu długoterminowego, dla którego 
wartość AOT40 wynosi 6000 μg/m³ · h w ocenianym roku. Na stanowisku w Widuchowej wartość 
ta w latach 2013-2015 stanowiła 101-160% poziomu celu długoterminowego. 
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6.1.2.3. Działania  kierunkowe zmierzające  do  przywrócenia  standardów jakości powietrza 
w zakresie pyłu zawieszonego PM 10 oraz B(a)P w strefie zachodniopomorskiej. 

 
Uchwała Nr XXVIII/388/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 
2013 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych 
dla strefy zachodniopomorskiej. Termin realizacji programu  ustala się  na 31 grudnia 2023 roku. 

 
1. W zakresie ograniczania emisji powierzchniowej (niskiej, rozproszonej emisji komunalno      

- bytowej i technologicznej) - pierwotnej i wtórnej w zakresie aerozoli: 
 

 rozbudowa centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną, 
 zmiana paliwa na inne o mniejszej zawartości popiołu lub zastosowanie energii elektrycznej, 

względnie indywidualnych źródeł energii odnawialnej, 
 zmniejszanie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez ograniczanie strat ciepła 

(termomodernizacja budynków), 
 ograniczanie emisji z niskich rozproszonych źródeł technologicznych, 
 zmiana technologii i surowców stosowanych w rzemiośle, usługach i drobnej wytwórczości 

wpływająca na ograniczanie emisji pyłu zawieszonego i B(a)P. 
 

2. W zakresie ograniczania emisji liniowej (komunikacyjnej) - pierwotnej i wtórnej: 
 

 całościowe zintegrowane planowanie rozwoju systemu transportu w mieście, 
 zintegrowany system kierowania ruchem ulicznym z uwzględnieniem priorytetu 

dla komunikacji zbiorowej, 
 kierowanie ruchu tranzytowego z ominięciem miasta lub jego części centralnych, 
 tworzenie stref z zakazem ruchu samochodów, 
 rozwój systemu transportu publicznego, 
 polityka cenowa opłat za przejazdy i zsynchronizowanie rozkładów jazdy transportu 

zbiorowego zachęcające do korzystania z systemu transportu zbiorowego, 
 organizacja systemu bezpiecznych parkingów na obrzeżach miasta łącznie z systemem taniego 

transportu zbiorowego do centrum miasta (system Park & Ride), 
 tworzenie systemu ścieżek rowerowych, 
 tworzenie systemu płatnego parkowania w centrum miasta, 
 wprowadzanie nowych niskoemisyjnych paliw i technologii, szczególnie w systemie 

transportu publicznego i służb miejskich, 
 intensyfikacja okresowego czyszczenia ulic (szczególnie w okresach bezdeszczowych). 

 

3. W zakresie ograniczania emisji z istotnych źródeł punktowych - energetyczne 
spalanie paliw: 

 

 ograniczenie wielkości emisji pyłu zawieszonego i B(a)P poprzez optymalne sterowanie 
procesem spalania i podnoszenie sprawności procesu produkcji energii, 

 stosowanie technik gwarantujących zmniejszenie emisji substancji do powietrza, 
 stosowanie technik odpylania spalin o dużej efektywności, 
 stosowanie oprócz spalania paliw odnawialnych źródeł energii, 
 zmniejszenie strat przesyłu energii. 

 
4. W zakresie ograniczania emisji z istotnych źródeł punktowych - źródła 

technologiczne: 
 stosowanie efektywnych technik odpylania gazów odlotowych. 
 

5. W zakresie edukacji ekologicznej i reklamy: 
 

 kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie konieczności 
oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej oraz uświadamianie o szkodliwości spalania paliw 
niskiej jakości, 
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 prowadzenie akcji edukacyjnych mających na celu uświadamianie społeczeństwa 
o szkodliwości spalania odpadów (śmieci) połączonych z ustanawianiem mandatów 
za spalanie odpadów (śmieci), nakładanych przez policję lub straż miejską na terenie miasta, 

 uświadamianie społeczeństwa o korzyściach płynących z użytkowania scentralizowanej sieci 
cieplnej, termomodernizacji i innych działań związanych z ograniczeniem emisji niskiej, 

 promocja nowoczesnych, niskoemisyjnych źródeł ciepła, 
 wspieranie przedsięwzięć polegających na reklamie oraz innych rodzajach promocji towaru 

i usług propagujących model konsumpcji zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, 
w tym w zakresie ochrony powietrza, 

 działania promocyjne zachęcające do korzystania z transportu publicznego. 
 

6. W zakresie planowania przestrzennego: 
 

 uwzględnianie w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego sposobów zabudowy i 
zagospodarowania terenu umożliwiających ograniczenie emisji pyłów i B(a)P poprzez 
działania polegające na: 

 

o wprowadzaniu zieleni ochronnej i urządzonej oraz niekubaturowe 
zagospodarowanie przestrzeni publicznych miasta (place, skwery), 

o wprowadzaniu obszarów zielonych i wolnych od zabudowy celem lepszego 
przewietrzania miasta, 

o w przypadku stosowania w nowych budynkach indywidualnych systemów 
grzewczych preferencje w stosowaniu ogrzewania z sieci ciepłowniczej lub paliw 
niskoemisyjnych. 

 

7. W zakresie ograniczania emisji powstającej w czasie pożarów lasów, wypalania łąk, 
ściernisk, pól: 

 

 zapobieganie pożarom w lasach (uświadamianie społeczeństwa, zakazy wchodzenia w trakcie 
suszy, sprzątanie lasów), 

 użytkowanie terenów publicznych z wykorzystaniem bezpiecznych praktyk wykorzystujących 
użycie ognia, 

 skuteczne egzekwowanie zakazu wypalania łąk, ściernisk i pól. 
 

8. W zakresie ograniczenia emisji niezorganizowanej pyłu zawieszonego PM10 z placów 
budowy: 

 

 ograniczenie emisji niezorganizowanej pyłu zawieszonego PM10 poprzez kontrolę 
przestrzegania zapisów pozwolenia budowlanego; monitoring pojazdów opuszczających place 
budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg, prowadzącego do niezorganizowanej 
emisji pyłu zawieszonego PM10. 
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Zadania Starosty w ramach działań kierunkowych realizacji programu ochrony powietrza oraz 
planu działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej. 
 
Tab. 9. Zadania Starosty w ramach działań kierunkowych realizacji programu ochrony powietrza oraz planu 
działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej. 
 

Lp. 1. Działanie pierwsze Nie dotyczy Powiatu Wałeckiego 
 

kod działania naprawczego ZpsSzkZSO 
tytuł działania naprawczego PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI 

opis działania naprawczego 

opracowanie   i   wdrożenie   programu   ograniczenia   niskiej   emisji, 
obejmującego wymianę starych, niskosprawnych kotłów, w których 
spalane jest paliwo stałe (węgiel) na  nowoczesne kotły wysokiej 
sprawności lub włączenie budynków do istniejącej sieci cieplnej oraz 
termomodernizację budynków, w których dokonano wymiany źródła 
ciepła w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej. 

lokalizacja działań miasto Szczecinek 
 

Lp. 2. Działanie drugie Nie dotyczy Powiatu Wałeckiego 
 

 Działanie drugie 
kod działania naprawczego ZpsSzkZSO 
tytuł działania naprawczego PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI 

opis działania naprawczego 

opracowanie   i   wdrożenie   programu   ograniczenia   niskiej   emisji, 
obejmującego wymianę starych, niskosprawnych kotłów, w których 
spalane jest paliwo stałe (węgiel) na nowoczesne kotły wysokiej 
sprawności lub włączenie budynków do istniejącej sieci cieplnej oraz 
termomodernizację budynków, w których dokonano wymiany źródła 
ciepła w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej. 

lokalizacja działań miasto Myślibórz 
 

Lp. 3. Działanie trzecie  
 

kod działania naprawczego ZpsZpMMU 
tytuł działania naprawczego OBNIŻENIE EMISJI KOMUNIKACYJNEJ 

opis działania naprawczego 
Czyszczenie ulic na mokro w okresie wiosna-jesień w miarę 
możliwości finansowych (najlepiej z częstotliwością 1 raz w tygodniu) 
w miastach powiatowych strefy zachodniopomorskiej 

lokalizacja działań Główne ulice miast oraz ulice drugorzędne w miastach powiatowych 
szczebel administracyjny, 
na którym można podjąć środek 

Lokalny 

jednostka realizująca zadanie Właściwy zarządca drogi 
rodzaj środka Techniczny 
skala czasowa osiągnięcia 
redukcji stężeń 

Krótkoterminowe 

planowany termin wykonania Zadanie realizowane ciągle 
kategoria źródeł emisji, której 
dotyczy działanie naprawcze 

A: Transport 

szacunkowa wysokość kosztów 
realizacji działania pln/km 

200 - 800 

szacowany efekt ekologiczny Około 110-200 Mg/rok 
źródła finansowania Własne samorządu, GDDKiA 

organ 
sprawozdający Właściwy zarządca drogi 

organ odbierający Prezydenci, burmistrzowie miast, następnie zarząd województwa 
wskaźniki Zgodnie z tabelą nr 22 

monitoring 
działania 

termin sprawozdań Do 30 czerwca po zakończeniu roku objętego okresem sprawozdawczym 
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Lp. 4. Działanie czwarte 
 

kod działania naprawczego ZpsZpEEk 

tytuł działania naprawczego EDUKACJA EKOLOGICZNA 

opis działania naprawczego 

Akcje edukacyjne - uświadamianie społeczeństwa w zakresie: 
szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych, korzyści 
płynących   z   podłączenia   do   scentralizowanych   źródeł   ciepła, 
termomodernizacji,   promocja   niskoemisyjnych  źródeł ciepła i inne. 

lokalizacja działań Strefa zachodniopomorska 
szczebel administracyjny, na 
którym można podjąć dany środek 

Lokalny, regionalny 

jednostka realizująca zadanie Starostowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, marszałek 
województwa, organizacje i stowarzyszenia ekologiczne 

rodzaj środka Oświatowy lub informacyjny 
skala czasowa osiągnięcia 
redukcji stężeń 

Średnioterminowe 

planowany termin wykonania Zadanie realizowane ciągle 
kategoria źródeł emisji, której 
dotyczy działanie naprawcze 

E: Inne 

szacunkowa wysokość kosztów 
realizacji działania w mln pln/rok 

0,1 

szacowany efekt ekologiczny Brak możliwości oszacowania 
źródła finansowania Własne samorządu, WFOŚiGW, NFOŚiGW 

organ 
sprawozdający 

Starostowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, organizacje i 
stowarzyszenia ekoloqiczne 

organ 
odbieraiacv 

Zarząd województwa 

wskaźniki Zgodnie z tabelą nr 22 

monitoring 
działania 

sprawozdania Do 30 czerwca po zakończeniu roku objętego okresem sprawozdawczym 
 
Lp. 5. Działanie piąte 
 

kod działania naprawczego ZpsZpPZP 

tytuł działania naprawczego ZAPISY W PLANACH ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

opis działania naprawczego 

1) Stosowanie odpowiednich zapisów, umożliwiających ograniczenie 
emisji pyłu PM10 oraz B(a)P, w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego dotyczących  np. układu zabudowy 
zapewniającego przewietrzanie      miasta,      wprowadzania      zieleni     
izolacyjnej, zagospodarowania  przestrzeni  publicznej  oraz  ustalenia  
preferencji stosowania ogrzewania z sieci ciepłowniczej 
lub indywidualnego opartego na  paliwach  niskoemisyjnych, w obrębie 
projektowanej zabudowy (w przypadku stosowania indywidualnych 
systemów grzewczych), zakazu likwidacji sieci cieplnej i przyłączy 
oraz zmiany ogrzewania zbiorowego (z sieci cieplnej) na indywidualne. 
2)  Uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego 
na obszarach przekroczeń wskazanych w Programie Ochrony 
Powietrza (jeżeli nie ma obowiązujących) oraz zawarcie w nich 
zapisów dotyczących zakazu likwidacji sieci cieplnej i przyłączy oraz 
zmiany ogrzewania zbiorowego (z sieci cieplnej) na indywidualne. 

szczebel administracyjny, 
na którym można podjąć dany 
środek 

Lokalny 

jednostka realizująca zadanie Rady miast i gmin 
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Lp. 6. Działanie szóste 
 

kod działania naprawczego ZpsZpUCP 

tytuł działania naprawczego ZAPISY W REGULAMINIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI 
I PORZĄDKU NA TERENIE GMIN 

opis działania naprawczego 

Stosowanie odpowiednich zapisów, zakazujących spalania odpadów 
zielonych (ulegających biodegradacji) na terenach ogrodów 
działkowych oraz ogrodów przydomowych i na terenach zieleni 
miejskiej. Zadanie to nie dotyczy gmin, które posiadają w swoich 
regulaminach unormowania dotyczące odpadów zielonych 
(biodegradowalnych). 

Jednostka realizująca zadanie Rady miast 
 
 

Lp. 7. Działanie siódme 
 

kod działania naprawczego ZpsZpPSC 

tytuł działania naprawczego PODŁĄCZENIE DO SIECI CIEPLNEJ 

Opis działania naprawczego 

Systematyczne podłączanie do sieci cieplnej zakładów przemysłowych, 
spółek  miejskich   i   budynków   użyteczności   publicznej   
(likwidacja ogrzewania węglowego) w rejonie gdzie istnieje sieć 
cieplna. 

Lokalizacja działań Strefa zachodniopomorska 
Szczebel administracyjny, na 
którym można podjąć dany środek 

Lokalny 

Jednostka realizująca zadanie Odpowiednie podmioty 

Źródła finansowania Własne podmiotów, WFOŚiGW, NFOŚiGW, samorząd lokalny 
w przypadku spółek miejskich i budynków użyteczności publicznej 

 
Lp. 8. Działanie ósme 
 

kod działania naprawczego ZpsZpWEEG 
tytuł działania naprawczego WZROST EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ GMIN 

Opis działania naprawczego 

Systematyczna wymiana starych, niskosprawnych kotłów, w których 
spalane jest paliwo stałe (węgiel)  na  nowoczesne kotły wysokiej 
sprawności  (retortowe  lub  gazowe)  lub włączanie  budynków  
do istniejących sieci cieplnych oraz termomodernizacja budynków, 
w których dokonano wymiany źródła ciepła w celu zwiększenia 
ich efektywności energetycznej. 

Lokalizacja działań Strefa zachodniopomorska 
Szczebel administracyjny, na 
którym można podjąć dany środek 

Lokalny 

Jednostka realizująca zadanie Odpowiednie podmioty i osoby fizyczne 
Rodzaj środka Techniczny 
Skala czasowa osiągnięcia 
redukcji stężeń 

Długoterminowe 

Planowany termin wykonania Według indywidualnych harmonogramów 
Kategoria źródeł emisji, której 
dotyczy działanie naprawcze 

D: Źródła związane z handlem i mieszkalnictwem 

Szacunkowa wysokość kosztów 
realizacji działania w min PLN 

Według indywidualnych kosztorysów 

Szacowany efekt ekologiczny Brak możliwości oszacowania 
Źródła finansowania Własne podmiotów zainteresowanych, WFOŚiGW, NFOŚiGW, BOŚ 
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Lp. 9. Działanie dziewiąte 
 

kod działania naprawczego ZpsZpBD 
tytuł działania naprawczego BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG* 
 

* Przedsięwzięcia realizowane poza granicami Powiatu Wałeckiego 
 
Lp. 10. Działanie dziesiąte 
 

kod działania naprawczego ZpsZpUD 
tytuł działania naprawczego POPRAWA STANU TECHNICZNEGO DRÓG 

Opis działania naprawczego Poprawa stanu technicznego dróg istniejących w strefie - utwardzenie 
dróg lub poboczy w celu redukcji wtórnego unosu pyłu z drogi 

Lokalizacja działań Strefa zachodniopomorska 
Szczebel administracyjny, na 
którym można podjąć dany środek 

Krajowy, wojewódzki, powiatowy lub gminny, w zależności               
od kategorii drogi 

Jednostka realizująca zadanie GDDKiA, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Zarządy Dróg Powiatowych, 
odpowiedni wójt, burmistrz, prezydent 

Rodzaj środka Techniczny 
Skala czasowa osiągnięcia 
redukcji stężeń 

Długoterminowe 

Planowany termin wykonania Według harmonogramów 
Kategoria źródeł emisji, której 
dotyczy działanie naprawcze 

A: transport 

Szacunkowa wysokość kosztów 
realizacji działania w min PLN 

Według kosztorysów 

Szacowany efekt ekologiczny Brak możliwości oszacowania 

Źródła finansowania Jednostki realizujące, budżet województwa, budżet powiatów, miast 
i gmin 

Organ 
sprawozdający 

GDDKiA, Zarząd Województwa, Zarządy Powiatów, odpowiedni wójt, 
burmistrz, prezydent 

Organ odbierający Zarząd województwa 
Wskaźniki Zgodnie z tabelą 22 

Monitoring 
działania 

Termin  
sprawozdania 

Do 30 czerwca po zakończeniu roku objętego okresem sprawozdawczym 

 
Lp. 11. Działanie jedenaste 
 

kod działania naprawczego ZpsZpMKA 
tytuł działania naprawczego MODERNIZACJA TABORU KOMUKACJI AUTOBUSOWEJ 

Opis działania naprawczego 

Wymiana taboru komunikacji autobusowej na pojazdy spełniające 
normy emisji  spalin  Euro  5  lub zamianę  autobusów zasilanych  
olejem napędowym na autobusy zasilane alternatywnym paliwem 
gazowym. 

Szczebel administracyjny, na 
którym można podjąć dany środek 

gminny 

Jednostka realizująca zadanie Zarządzający komunikacją miejską 
Źródła finansowania Budżet województwa, miast i gmin, WFOŚiGW, NFOŚiGW, BOŚ 
 
Lp. 12. Działanie dwunaste  
 

kod działania naprawczego ZpsZpSOD 
tytuł działania naprawczego ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 

Opis działania naprawczego 

Zakaz spalania odpadów niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi 
ustawami, obowiązujący instalacje i gospodarstwa domowe 
zlokalizowane na terenie całej strefy zachodniopomorskiej, 
nie spełniające wymogów spalarni odpadów niebezpiecznych. 
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Szczebel administracyjny, na 
którym można podjąć dany środek 

gminny 

Jednostka realizująca zadanie Zakłady przemysłowe, energetyka zawodowa, warsztaty i zakłady 
usługowe, gospodarstwa domowe 

Rodzaj środka Prawny 
Kategoria źródeł emisji, której 
dotyczy działanie naprawcze 

B: przemysł, w tym wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej;  
D: źródła związane z handlem i mieszkalnictwem 

Szacunkowa wysokość kosztów 
realizacji działania w min PLN 

- 

Szacowany efekt ekologiczny Brak możliwości oszacowania 
Źródła finansowania Budżet województwa, miast i gmin 
 

* „karty” działań nie przypisanych Staroście zawierają skrócone informacje  
 

Lista działań niewynikających z Programu Ochrony Powietrza: 
 

1. Zakaz spalania odpadów komunalnych w indywidualnych źródłach ciepła. 
2. Termomodernizacje budynków.  
3. Zmniejszenie strat przesyłu energii przez modernizację sieci cieplnej w technologii preizolowanej. 
4. Poprawa dostępności komunikacyjnej i infrastruktury technicznej strefy. 
5. Budowa obwodnic w miastach o dużym natężeniu ruchu - Szczecinek, Wałcz, Gryfino, Koszalin 

i Sianów, Złocieniec. 
6. Modernizacja kotłowni węglowych z równoczesną zmianą czynnika grzewczego na mniej 

uciążliwy dla środowiska. 
 

1. Działania informacyjne: 
a) informacje na stronie internetowej o możliwości wystąpienia przekroczenia wartości 

alarmowej, dopuszczalnej, docelowej zanieczyszczeń, 
b) informacje dla osób starszych, dzieci i osób z chorobami układu oddechowego - zalecenia 

do: pozostania w domu, unikania obszarów występowania wysokich stężeń 
zanieczyszczeń, ograniczenia wysiłku fizycznego na otwartej przestrzenia, ograniczenia 
lub całkowitego zaniechania (wystąpienie stężeń alarmowych) wietrzenia mieszkań, 

c) informacje dla dyrektorów jednostek oświatowych oraz innych opiekuńczych, 
- ograniczenie lub zakaz (w przypadku wystąpienia stężeń alarmowych) przebywania 

dzieci na otwartej przestrzeni, 
d) informacje dla dyrektorów szpitali i przychodni podstawowej opieki zdrowotnej 

o możliwości wystąpienia większej ilości przypadków nagłych chorób górnych dróg 
oddechowych oraz niewydolności krążenia. 

2. Zalecenia: 
a) jeżeli jest to możliwe, nie ogrzewać węglem lub ogrzewać węglem lepszej jakości, 
b) do korzystania z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej, 
c) ograniczenia palenia w kominkach (nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła). 

3. Działania nakazowe i zakazowe: 
a) zakaz palenia odpadów biogennych (liści, gałęzi, trawy), 
b) zakaz spalania odpadów w paleniskach domowych, 
c) zakaz wjazdu samochodów ciężarowych do centrum miasta jeżeli wystąpiły stężenia 
alarmowe 

 

Zarząd Województwa jest odpowiedzialny za zbieranie informacji o realizacji zadań zapisanych 
w Programie Ochrony Powietrza (POP) oraz przekazywanie ich właściwemu ministrowi. 
 

Organy samorządu powiatowego są zobowiązane do przekazywania organowi przyjmującemu 
Program informacji o: 
 

- wydawanych decyzjach, w szczególności: decyzjach administracyjnych zawierających 
informacje o emisji zanieczyszczeń do powietrza, pozwoleniach na wprowadzanie 
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zanieczyszczeń do powietrza, pozwoleniach zintegrowanych oraz informacji 
o przyjmowanych w trybie art. 152 ustawy POŚ - zgłoszeniach eksploatacji instalacji, 

- podejmowanych decyzjach dotyczących realizacji działań wynikających z podstawowych 
kierunków i zakresów działań mających na celu w szczególności ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń ze źródeł bytowo-komunalnych, 

- realizacji i przekazywania informacji dotyczących edukacji ekologicznej. 
 
 

 
Główne bariery w realizacji działań naprawczych zapisanych w POP-ach: 
 

- niestabilność polityki paliwowej państwa, 
- wysokie ceny paliw (gazu, oleju opałowego), 
- wysokie ceny energii elektrycznej, 
- brak jednoznacznych zachęt ze strony państwa dla stosowania paliw niskoemisyjnych, 
- brak środków finansowych na realizację POP, 
- likwidacja gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska (centralizacja), 
- brak kooperacji pomiędzy jednostkami wdrażającymi Programy Ochrony Powietrza,  
- mała skuteczność narzędzi prawnych w zakresie możliwości ograniczania „niskiej emisji", 

w tym brak instrumentów umożliwiających nakładanie obowiązków na osoby fizyczne        
(np. wymiany kotła) i ich egzekwowania, 

- problem podziału odpowiedzialności pomiędzy powiatem a gminą, starosta nie ma uprawnień 
do faktycznej realizacji głównych zapisów Programu i nie może zlecić tych zadań gminom, 

- znikomy udział źródeł odnawialnych w pokrywaniu zapotrzebowania na ciepło, 
- niekorzystna struktura cen paliw i małe dochody społeczeństwa, co skutkuje spalaniem 

odpadów w piecach, 
- przyzwolenie społeczne na spalanie odpadów w piecach domowych, 
- niska świadomość społeczeństwa. 
 

 
 
Wyżej wymienione bariery odgrywają także główną, negatywną rolę w profilaktyce ochrony 
powietrza. 
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Tab. 10. Obowiązki sprawozdawcze organów administracji w ramach realizacji Programu Ochrony Powietrza.  
 

     

Zadanie Organ 
administracji Przekazywana informacja 

Dokument, 
z którego wynika 

zadanie 

Organ 
odbiorczy 

     

Starosta 
 wójt, 

burmistrz 
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Sprawozdania z realizacji działań 
zmierzających do obniżenia emisji 
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6.1.2.4. Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w Powiecie Wałeckim według danych GUS 
 
 

ZMIANA CECH W LATACH 2012-2017 (wg stanu na dzień: 01 października 2018 r.) 
 

Źródło danych: GUS Bank Danych Lokalnych https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/kategoria/453 
 

Tab. 11. Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych  powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych 
 
 

Emisja zanieczyszczeń 
gazowych   2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ogółem t/r 36 278 35 118 57 041 31 034 32 847 34 377 
ogółem (bez CO2) t/r 213 173 231 136 239 297 
dwutlenek siarki t/r 109 81 62 46 59 90 
tlenki azotu t/r 50 53 84 46 72 88 
tlenek węgla t/r 53 39 84 43 95 113 
dwutlenek węgla t/r 36 065 34 945 56 810 30 898 32 608 34 080 

 
 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
ogółem t/r 57 46 55 20 22 20 
ogółem (Polska = 100) % 0,11 0,09 0,12 0,05 0,06 0,06 
ogółem na 1 km2 powierzchni t/r 0,04 0,03 0,04 0,01 0,02 0,01 
ze spalania paliw t/r 56 45 49 19 8 8 
węglowo-grafitowe, sadza t/r 1 1 1 1 1 1 

 

Tab. 12. Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń 
 

  zanieczyszczenia  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
pyłowe t/r 407 292 994 166 1 037 892 
gazowe t/r 0 0 0 0 1 1 

 

Tab. 13. Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w % 
zanieczyszczeń wytworzonych  
 

 zanieczyszczenia  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
pyłowe % 87,7 86,4 94,8 89,2 97,9 97,8 
gazowe % 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,4 0,3 

 
 
 

WAŁCZ - Stan jakości powietrza dla substancji, dla których określane są dopuszczalne poziomy 
w powietrzu. 
 
 

Średnioroczne stężenie dwutlenku siarki (SO2):  3,0 µg/m3 
Średnioroczne stężenie dwutlenku azotu (NO2):  9,0 µg/m3 
Średnioroczne stężenie tlenku węgla (CO):  140,0 µg/m3 
Średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM10: 22,0 µg/m3 
Średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM2,5: 17,0 µg/m3 
Średnioroczne stężenie benzenu (C6H6):   0,4 µg/m3 
Średnioroczne stężenie ołowiu (Pb) w pyle PM10: 0,003 µg/m3 
 
Źródło danych:  
 

Pismo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 03 lipca 2018 r. (znak: 
WM.7016.1.127.2.2018.NB)  
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Tab. 14. Strefy województwa zachodniopomorskiego według kryteriów odniesionych do ochrony zdrowia 
i ochrony roślin 
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ch
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G
łó

w
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pr
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cz
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Ochrona 
roślin 

Poziom celu 
długoterminowego O3 

   

Poziom celu 
długoterminowego O3 

Obszar 
województwa bez 
Szczecina i 
Koszalina 

20 948,5  1 122 988 
Warunki 
meteorologiczne 
sprzyjające 
formowaniu się O3 

      

  m. Darłowo 0,3 754 
  m. Sławno 0,8 3 664 
  wieś Grzybowo 1,1 295 
  m. Kołobrzeg 5,8 9 060 
  m. Kamień Pom. 1,8 4 696 
  m. Białogard 4,2 14 081 
  m. Świnoujście 8,6 30 280 
  m. Świdwin 0,5 3 030 
  m. Połczyn-Zdrój 1,2 5 785 
  m. Szczecinek 7,0 28 289 
Poziom docelowy BaP (PM10) m. Goleniów 2,5 5 017 
  m. Police 3,2 12 087 
  gm. Police – cz. S 11,6 1 180 
  gm. Dobra – cz. NE 22,0 19 374 
  gm. Kołbaskowo – 

część NE 5,3 1 072 

  m. Stargard 13,5 51 797 
  m. Wałcz 4,5 16 613 
  m. Chojna 0,2 95 
  m. Barlinek 1,3 3 075 
  m. Myślibórz 5,3 10 079 
  m. Dębno 3,9 9 156 
  wieś Widuchowa 4,5 1 258 

Oddziaływanie 
emisji związanych 
z indywidualnym 
ogrzewaniem 
budynków 

      

Ochrona 
zdrowia 

Poziom 
dopuszczalny PM10 Myślibórz (centrum) 0,9 2 289 Ogrzewanie 

indywidualne 
       

 

Kumulacji zanieczyszczeń sprzyjają: okresy bezwietrzne lub o małych prędkościach wiatrów (brak 
przewietrzania miasta), dni z mgłą, wskazujące często na przyziemną inwersję temperatury hamującą 
dyspersję zanieczyszczeń (występujące najczęściej w okresie jesienno-zimowym), okresy 
następujących po sobie kilku - kilkunastu dni bez opadów (brak wymywania zanieczyszczeń). 
Warunki pogodowe, które sprzyjają rozpraszaniu zanieczyszczeń to: duże prędkości wiatrów (lepsze 
przewietrzanie), opad - zapewnia wymywanie zanieczyszczeń, dni ciepłe, słoneczne, sprzyjające 
powstawaniu pionowych prądów powietrza (konwekcja), zapewniając wynoszenie zanieczyszczeń. 
Lokalne stosunki klimatyczne miast, kształtowane są nie tylko w wyniku frontów atmosferycznych, 
ale również w wyniku wielu innych czynników, do których zalicza się między innymi: dopływ 
do atmosfery sztucznie wytwarzanego ciepła, dopływ zanieczyszczeń czy zmiany charakteru podłoża. 
W wyniku tego w mieście częściej niż na obszarach pozamiejskich obserwuje się wyższe sumy 
opadów, wyższą temperaturę (tzw. miejska wyspa ciepła MWC), częstsze występowanie mgieł, 
zmniejszenie siły wiatrów oraz występowanie silnych turbulencji powietrza. 
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Tab. 15. Stan jakości powietrza strefy zachodniopomorskiej w latach 2013-2016 w odniesieniu do kryteriów 
ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia. 
 

 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy 
 Rok 

oceny 
SO2 NO2 CO C6H6 PM10 PM2,5 Pb As Cd Ni BaP O3 

(dc) 
O3 

(dt) 
              

2013 A A A A A A A A A A C A D2 

2014 A A A A C A A A A A C A D2 

2015 A A A A C A A A A A C A D2 

2016 A A A A C A A A A A C A D2 
              

 
Tab. 16. Jakość powietrza w strefach województwa zachodniopomorskiego w latach 2013-2016                  
w  odniesieniu do kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę roślin. 

 
    

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń w strefie 
Rok oceny  

SO2 NOx O3 (docelowy) 
    

2013 A A A 

2014 A A A 

2015 A A A 

2016 A A A 
    

 

 
 

Obszar powiatu posiada charakter rolniczo-turystyczny. Największą uciążliwość dla środowiska 
stanowią emisje ze źródeł związanych ze spalaniem nośników energii złej/słabej jakości 
oraz spalaniem odpadów komunalnych w piecach o niskiej sprawności - w sektorze komunalno-
bytowym (indywidualne ogrzewanie budynków). Uciążliwość nasila się w okresie grzewczym 
(charakter sezonowy) głównie na obszarach o zwartej, niskiej zabudowie, nie przyłączonej 
do miejskiej sieci ciepłowniczej. Należy także wskazać na pogarszanie się klimatu akustycznego miast 
i miejscowości, którego przyczyną jest hałas komunikacyjny. 
 

 
 

 



          Program Ochrony Środowiska Powiatu Wałeckiego na lata: 2019 – 2022 z perspektywą do 2027 roku 

 - 33 - 

 
6.1.3. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 
 
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w Powiecie Wałeckim 
 
Energia odnawialna to energia uzyskiwana z naturalnych procesów przyrodniczych, stanowiąca 
alternatywę dla tradycyjnych pierwotnych nieodnawialnych nośników energii - paliw kopalnych. 
W warunkach polskich energia ze źródeł odnawialnych wytwarzana jest z wykorzystaniem 
promieniowania słonecznego (przetwarzanego na ciepło lub energię elektryczną), wiatru, wody, stałej 
biomasy, biogazu i biopaliw ciekłych oraz zasobów geotermalnych. Wykorzystywanie odnawialnych 
źródeł energii (OZE) przyczynia się do zmniejszenia szkodliwych oddziaływań energetyki 
na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza 
gazów cieplarnianych.  
 
 
Ryc. 5. Moc instalacji OZE zlokalizowanych  na terenie 
woj. zachodniopomorskiego w podziale na powiaty 
 

 
Ryc.  6.  Rodzaje i moc instalacji OZE 
zlokalizowanych na terenie powiatu wałeckiego 
 

 

 
 

 
 

WIL – elektrownie wiatrowe lądowe 
 

BGR  – elektrownie biogazowe 
(wytwarzające z biogazu rolniczego) 
 

BMM – elektrownie biomasowe 
(wytwarzające z biomasy mieszanej) 
 

WOA – elektrownie wodne przepływowe do 
0,3 MW 
 
Źródło danych: 
https://www.ure.gov.pl/uremapoze/mapa.html 
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Czynniki ograniczające rozwój OZE zdiagnozowane na poziomie wojewódzkim 
 
Ograniczenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii mogą mieć charakter prawny, finansowy, 
społeczny oraz infrastrukturalny.  
 

W przypadku lokalizacji elektrowni wiatrowych, poza wymogiem korzystnej strefy wiatru, rozwój 
sektora uzależniony jest od akceptacji społecznej, stabilnych warunków legislacyjnych. Zmiany 
wprowadzone Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych     
(Dz. U. z 2016 poz. 961) zaostrzyły wymagania odnoszące się do lokalizacji turbin wiatrowych 
względem zabudowań, co przekłada się na zmniejszenie dostępnej powierzchni dla tego typu 
przedsięwzięć. 
 

Zgodnie z znowelizowaną ustawą, odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego musi 
być równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu 
gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz 
z łopatami, co wynika z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie 
elektrowni wiatrowych. Odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane: elektrownia 
wiatrowa - od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi 
funkcja mieszkaniowa, oraz budynek mieszkalny albo budynek o funkcji mieszanej, w skład której 
wchodzi funkcja mieszkaniowa - od elektrowni wiatrowej - jest równa lub większa 
od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego 
punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowita 
wysokość elektrowni wiatrowej). 
  

Zachowanie wymaganej odległości jest również wymagane przy lokalizacji i budowie elektrowni 
wiatrowej od form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 i 5 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz od leśnych kompleksów promocyjnych, o których mowa 
w art. 13b ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, przy czym ustanawianie tych form 
ochrony przyrody oraz leśnych kompleksów promocyjnych nie wymaga zachowania wyżej wskazanej 
odległości. W przypadku rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy, może on być ograniczony 
przez konieczność pozyskania dużych ilości surowca, jego magazynowanie oraz transport. 
 
6.1.4. Analiza SWOT oraz główne problemy i zagrożenia 
 
6.1.4.1. Zagadnienia horyzontalne 
 
 Adaptacja do zmian klimatu  

 
Dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu  
 

Rozdział opracowano na podstawie dokumentu: Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów 
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywa do roku 2030. Ministerstwo Środowiska. 
Warszawa, październik 2013 r. 
 
Zmiany klimatu będą miały różnorodny wpływ na sektor energetyczny, uwzględniając w 
szczególności prognozowane wahanie średniej temperatury. Konieczne będzie dostosowanie systemu 
energetycznego do wahań zapotrzebowania zarówno na energię elektryczną, jak i cieplną, m.in. 
poprzez wdrożenie stabilnych niskoemisyjnych źródeł energii. Istotne będzie także wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii: energii słonecznej, wiatrowej, biomasy i energii wodnej. W sektorze 
energetycznym podstawowe działania adaptacyjne dotyczą przede wszystkim problematyki zjawisk 
ekstremalnych. Zauważona potrzeba dywersyfikacji źródeł energii może byd wspomagana spalaniem 
odpadów , które nie mogą być poddane recyklingowi, z jednoczesnym odzyskiwaniem energii. 
Powstające w sposób rozproszony odpady komunalne stają się dostępne lokalnie, a możliwość 
spalenia ich pozwala zapewnić odpowiedni stan sanitarny w przypadku wystąpienia zjawisk 
ekstremalnych na danym obszarze. 
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Nazwa działań adaptacyjnych 
przewidzianych w SPA  

Główne instytucje 
odpowiedzialne  

Wybrane obszary strategii rozwoju zawierające 
działania adaptacyjne  

Przygotowanie systemu 
energetycznego do zmienionych 
warunków z uwzględnieniem 
szczytu zimowego i letniego 
zapotrzebowania na energię.  

MG/ Dystrybutorzy 
energii  

Modernizacja sektora elektroenergetyki 
zawodowej, w tym przygotowania do 
wprowadzenia energetyki jądrowej  

Rozwijanie alternatywnych 
możliwości produkcji energii na 
poziomie lokalnym, szczególnie 
na potrzeby ogrzewania i 
klimatyzacji na terenach o 
mniejszej gęstości zaludnienia.  

MG/  
jst  

Dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie 
energii oraz reagowanie na zagrożenia naturalne  
 

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii na obszarach wiejskich  
 

Wzrost znaczenia odnawialnej energetyki 
rozproszonej  
 

Wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków 
miejskich w tym przeciwdziałanie negatywnym 
zjawiskom suburbanizacji.  

Zapewnienie awaryjnych źródeł 
energii oraz przesyłu w 
przypadkach, w których 
zastosowanie podstawowych 
źródeł nie będzie możliwe.  

MG/ 
Dystrybutorzy 
energii/jst  

Modernizacja sektora elektroenergetyki 
zawodowej, w tym przygotowania do 
wprowadzenia energetyki jądrowej  
 

Podwyższenie zdolności miast do kreowania 
rozwoju, wzrostu i zatrudnienia.  

Zabezpieczenie awaryjnych 
źródeł chłodzenia w 
elektrowniach zawodowych.  

MG/ Dystrybutorzy 
energii/jst  

Modernizacja sektora elektroenergetyki 
zawodowej, w tym przygotowania do 
wprowadzenia energetyki jądrowej  
 

Podwyższenie zdolności miast do kreowania 
rozwoju, wzrostu i zatrudnienia.  

Projektowanie sieci 
przesyłowych, w tym m.in. 
podziemnych oraz naziemnych 
z uwzględnieniem 
ekstremalnych sytuacji 
pogodowych, w celu 
ograniczenia ryzyka m.in. 
zalegania na nich lodu i śniegu, 
podtopieo oraz zniszczeo w 
przypadkach silnego wiatru.  

MG/MAC /PSE 
Operator S.A.  

Modernizacja sektora elektroenergetyki 
zawodowej, w tym przygotowania do 
wprowadzenia energetyki jądrowej  

Wspieranie rozwoju OZE w 
szczególności mikroinstalacje w 
rolnictwie.  

MG/ Dystrybutorzy 
energii  

Dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie 
energii oraz reagowanie na zagrożenia naturalne  
 

Rozwój  
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Zagadnienia horyzontalne 
 

  

dostosowanie systemu energetycznego do zmiennych warunków 
termicznych i klimatycznych 
dywersyfikacja źródeł energii 
wymiana linii napowietrznych na kablowe 
budownictwo pasywne 

Adaptacja do zmian klimatu 

preferowanie zamkniętych układów chłodzenia na etapie decyzji 
środowiskowej 

Nadzwyczajne zagrożenia 
środowiska 

wstrzymywanie produkcji energii z turbin wiatrowych w przypadku 
występowania wiatru powyżej 25 m/s oraz oblodzenia (gołoledź, szadź) 
udzielanie informacji interesantom o możliwości pozyskiwania środków  
związanych z inwestycjami prośrodwiskowymi  Edukacja ekologiczna promocja - kolportaż  dostępnych materiałów, folderów, reklam 
dotyczących tzw. czystej energii  
Potrzeba rozwoju sieci monitoringu w powiecie wałeckim 
Potrzeba podejmowania skutecznych – interwencyjnych - działań przez 
WIOŚ zmierzających do rozwiązywania zgłaszanych problemów zgodnie   
z zasadą „tu i teraz” (np. w postaci zarządzeń pokontrolnych 
zobowiązujących prowadzących instalacje do usuwania przyczyn skarg)  

Monitoring środowiska 

Monitoring zmian klimatu i jego potencjalnych skutków 
  

 
6.1.4.2. Syntetyczna informacja o realizacji Programu  
 
    

Lp. Podejmowane zadania/działania Stan realizacji 
zadania skutek 

    

Jakość powietrza  - potencjalne możliwości ograniczenie emisji gazów do powietrza  

1. Realizacja zadań wynikających z przyjętych programów ochrony 
powietrza Zadanie ciągłe długoterminowy 

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Zadanie ciągłe długoterminowy 
3. Podłączanie budynków do sieci ciepłowniczej Zadanie ciągłe długoterminowy 
4. Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska Zadanie ciągłe długoterminowy 
5. Przebudowa/modernizacja/poprawa stanu technicznego dróg Zadanie ciągłe długoterminowy 
6. Rewitalizacja linii kolejowych Zadanie ciągłe długoterminowy 
7. Rozwój ruchu rowerowego Zadanie ciągłe długoterminowy 
8. Rozwój komunikacji zbiorowej Zadanie ciągłe długoterminowy 
9. Rozwój farm wiatrowych Zadanie ciągłe długoterminowy 
10. Wykorzystywanie biomasy na cele produkcji biogazu Zadanie ciągłe długoterminowy 
11. Wzrost zainteresowania instalacjami solarnymi wśród osób 

fizycznych Zadanie ciągłe długoterminowy 
    

 
6.1.4.3. Analiza SWOT oraz główne zagrożenia i problemy 
 

  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
  

 

 sukcesywny spadek emisji zanieczyszczeń 
gazowych i pyłowych z zakładów 

 termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej oraz osiedli mieszkaniowych 

 budowa obwodnicy Wałcza 
 wysoka lesistość powiatu 
 

 

 niska emisja: brak obowiązku prawnego 
wymiany niskosprawnych źródeł spalania 
paliw; mała świadomość społeczna dotycząca 
konsekwencji spalania paliw złej jakości oraz 
odpadów  w  domowych instalacjach. 

 zanieczyszczenia z transportu drogowegpo  
 brak ustawy antyodorowej 
 koncentracja zakładów przemysłowych w 

Wałczu na terenach gęsto zaludnionych 
 słabo rozwinięty monitoring jakości powietrza 

 
  



          Program Ochrony Środowiska Powiatu Wałeckiego na lata: 2019 – 2022 z perspektywą do 2027 roku 

 - 37 - 

SZANSE ZAGROŻENIA 
  

 

 możliwość pozyskania środków w ramach 
RPO WZP 2014-2020 na cele  związane 
z gospodarką niskoemisyjną i OZE 

 zapowiedź wprowadzenia norm jakościowych 
dla paliw stałych 

 zapowiedź wprowadzenia do sprzedaży tylko 
kotłów na paliwa stałe z V klasą parametrów 
emisyjnych 

 możliwość uchwalania przez gminy 
dofinansowania wymiany starych pieców 
węglowych na efektywniejsze ekonomicznie 
i grzejniki na gaz 

 

 

 wg NIK rozwiązanie problemu niskiej emisji 
przekracza możliwości jednostek samorządu 
terytorialnego i  wymaga rozwiązań 
systemowych w skali całego kraju: brak norm 
jakościowych dla paliw stałych; brak 
standardów dla kotłów małej mocy,  

 wysokie koszty zakupu instalacji/urządzeń 
do produkcji czystej energii w tym relatywnie 
wysokie ceny „czystych” paliw w stosunku 
do uzyskiwanych dochodów 

 brak praktycznych regulacji prawnych 
dotyczących uciążliwości zapachowych 

 brak podejmowania skutecznych działań przez 
WIOŚ zmierzających do rozwiązywania 
zgłaszanych problemów zgodnie z zasadą „tu i 
teraz” (np. odchodzenie o praktyki wydawania 
zarządzeń pokontrolnych)  
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6.2. ZAGROŻENIA HAŁASEM 
 

6.2.1. Ocena akustyczna obszarów Powiatu Wałeckiego 
 
 

    Największą uciążliwość dla mieszkańców powiatu stanowi hałas komunikacyjny. 
 
 

Zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu LDWN, LN, LAeq D i LAeq N 
dla określonych rodzajów terenów reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.112). 
 
Tab. 17. Wykaz dróg krajowych na obszarze powiatu wałeckiego 
 

   

Numer drogi 
krajowej  Przebieg  Długość zarządzanego 

odcinka [km]  
   

10 Lubieszyn – Szczecin – Stargard Szczeciński – Wałcz – Piła – 
Białe Błota – Sierpc –  Płońsk  145,4 

   

22 Kostrzyn – Gorzów Wielkopolski – Wałcz – Starogard Gdański – 
Malbork – Elbląg –  Grzechotki  59,2 

   

 

Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego 
monitoringu środowiska na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu określonych 
wskaźnikami hałasu LDWN i LN oraz z uwzględnieniem pozostałych danych, w szczególności 
demograficznych oraz dotyczących sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu. Oceny stanu 
akustycznego środowiska dokonuje się obowiązkowo dla: 
 

1) aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy 
 

2) terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179.1* ustawy prawo ochrony środowiska 
  

* Zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem zaliczonymi do obiektów, których eksploatacja może 
powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, sporządza co 5 lat mapę 
akustyczną terenu, na którym eksploatacja obiektu może powodować przekroczenie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku. 

 
W dniu 19 grudnia 2014 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął Uchwałę Nr II/26/14 
w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa 
zachodniopomorskiego. 
 
Tab. 18. Wykaz obszarów na terenie powiatu wałeckiego, na których występują przekroczenia wartości 
dopuszczalnych hałasu drogowego - drogi krajowe. 
 

    

Numer 
rysunku. 

Poziomy dopuszczalne (dzień/noc) 
[dB] Przekroczenia LDWN * Przekroczenia LN * 

    

Ryc. 7. 
Ryc. 8.       

68/59 – zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna 

64/59 – zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna 

Obszar przekroczenia obejmuje 
pierwszą linię zabudowy. 

Przekroczenia maksymalnie 
przyjmują wartości 5-10 dB. 

Obszar przekroczenia 
obejmuje pierwszą 

linię zabudowy. 
Przekroczenia 
maksymalnie 

przyjmują wartości  
5-10 dB. 

    

 

* wartości przekroczeń podawane są w przedziałach co 5 dB. W przypadku braku podania przekroczenia, oznacza to, że 
jego wartość < 5 dB. 
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Ryc. 7. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego – drogi krajowe - Wałcz - wskaźnik LDWN 
 

 
 

Ryc. 8.  Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego – drogi krajowe - Wałcz - wskaźnik LN 
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Tab. 19. Wykaz dróg wojewódzkich na obszarze Powiatu Wałeckiego 
 
    

Numer drogi  Klasa drogi  Długość drogi  
[km]  Przebieg drogi  

    

163 GP 130,412 Kołobrzeg – Białogard – Połczyn Zdrój – Czaplinek – Wałcz 

Z 26,464 odc. Czaplinek – Mirosławiec /skrzyż. z dr. nr 10 ul. Wolności, 
Sprzymierzonych/ 177 

G 40,14 odc. Mirosławiec – Człopa – gr. Województwa /Wieleń/ 
G 12,771 178 G 1,977 odc. Wałcz – gr. Województwa /Trzcianka/  

179 G 17,956 odc. Rusinowo – gr. Województwa /Piła/ 
    

 
 

Tab. 20. Propozycje działań w celu ograniczenia występujących przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu 
drogowego na terenie powiatu wałeckiego (drogi krajowe), przyjęte w programie ochrony środowiska przed 
hałasem dla województwa zachodniopomorskiego. 
 
       

Nr drogi  Działania  Priorytet  
Szacowany 
efekt redukcji 
hałasu  

Podmiot 
odpowiedzialny 
za realizację 
zadania  

Szacunkowy 
koszt realizacji 
działania  

Termin 
rozpoczęcia 
realizacji 
działania  

       

10 i 22 

Redukcja hałasu 
poprzez budowę 

obwodnicy 
Wałcza 

Wysoki - 
Zarządca Dróg 

Krajowych         
i Autostrad 

b.d. 2014-2020 

       

 

       Zadania dodatkowe  
 
      

Działania  Priorytet  
Szacowany 
efekt redukcji 
hałasu  

Podmiot 
odpowiedzialny  

Szacunkowy 
koszt  

Termin 
rozpoczęcia  

      

Utrzymanie 
nawierzchni w dobrym 

stanie technicznym 
- - 

Zarządca Dróg 
Krajowych         
i Autostrad 

200 zł/m2 zadanie ciągłe 

Egzekwowanie 
dopuszczalnych 

prędkości 
- ok. 2 do 5 dB Policja - zadanie ciągłe 

      

 

W 2015 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie prowadził pomiary 
monitoringowe hałasu drogowego na terenie miasta Mirosławiec w dwóch punktach pomiarowych: 
 

− ul. Wolności (53°20'28,9"N, 16°04'59,2"E) 
− ul. Wałeckiej (53°20'29,9"N, 16°05'42,6"E) 
 

Tab. 21. Wyniki natężenia ruchu w Mirosławcu (źródło: WIOŚ w Szczecinie) 
 

Lp. Lokalizacja punktu pomiarowego Średni ruch 
dobowy [szt./24 h] 

Liczba pojazdów 
lekkich [szt./24 h] 

Liczba pojazdów 
ciężkich [szt./24 h] 

     

1. Mirosławiec, ul. Wolności 5442 3386 2056 
2. Mirosławiec, ul. Wałecka 4545 3356 1189 
     

 

Wykonane pomiary hałasu drogowego pozwoliły na wyznaczenie wskaźników hałasu (mających 
zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska), w odniesieniu do jednej 
doby: LAeqD tj. równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu 
od godz. 6.00 do godz. 22.00) oraz LAeqN tj. równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy 
(rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00). 
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Tab. 22. Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego w Mirosławcu (źródło: WIOŚ w Szczecinie) 
 

    

Obliczony poziom 
równoważny dla 

normatywnego czasu 
odniesienia [dB] 

Wartość dopuszczalna / przekroczenie 
[dB] 

Lokalizacja 
punktu 

pomiarowego 
Data pomiaru 

LAeqD LAeqN LAeqD LAeqN 
      

25.03.2015 bd 62,8 65 /brak przekroczeń 56 / 6,8 
26.03.2015 69,8 64,1 65 / 4,8 56 / 8,1 
27.03.2015 69,3 64,0 65 / 4,3 56 / 8 

Mirosławiec  
ul. Wałecka 

28.03.2015 66,4 59,2 65 / 1,4 56 / 3,2 
25.03.2015 bd 65,0 - 56 / 9 
26.03.2015 70,7 66,0 65 / 5,7 56 / 10 
27.03.2015 70,5 65,8 65 / 5,5 56 / 9,8 

Mirosławiec  
ul. Wolności 

28.03.2015 67,3 61,0 65 / 2,3 56 / 5 
      

 

Obwodnica miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10 
 

Zakres robót: 
 budowa węzłów drogowych: 4 szt.; 
 przebudowa dróg powiatowych i gminnych; 
 budowa dróg dojazdowych, zjazdów i chodników, zatok autobusowych; 
 budowa 4 rond; 
 budowa obiektów inżynierskich (wiaduktów – 17 szt. w tym 4 podwójne, mostów – 2 szt. 

w tym jeden podwójny, przepustów ekologicznych – 14 szt., estakady – 2 szt. obiekty 
podwójne długości ~ 278m i ~ 765m); 

 budowa kanalizacji deszczowej, która odwadnia projektowaną drogę wraz ze zbiornikami 
retencyjnymi i przepompowniami wód deszczowych; budowa oświetlenia węzłów; 

 przebudowa lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi w tym 
przebudowy gazociągów wysokiego ciśnienia i przebudowa kolizji z linią wysokiego 
napięcia 110 kV.  

 

Podstawowe parametry techniczne: 
 

 klasa techniczna drogi S (ekspresowa)  
 prędkość projektowa 100 km/h 
 prędkość miarodajna 110 km/h  
 skrajnia drogowa pionowa 4,7 m  
 skrajnia drogowa pozioma 0,5 m od krawędzi jezdni  
 obciążenie na oś 115 kN/oś  
 

Parametry przekroju poprzecznego: 
 

 ilość pasów ruchu 2 x 2 pasy ruchu 
 szerokość jezdni 2 x 7 m 
 szerokość pasa awaryjnego 2,5 m 
 szerokość pasa dzielącego 4,5 m (w tym dwie opaski po 0,5 m) 
 szerokość poboczy gruntowych 2 x 1,25 m 

 

Zamówienie współfinansowane przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej                  
oraz ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad. 
 
 

Projekt obwodnicy wykonany został przez dwa biura projektowe: 
 

1. Odcinek obwodnicy od km 0+000 do km 3+920: „KARO” Biuro Projektów, Rynek Jeżycki 1/1,                
60-847 Poznań 

 

2. Odcinek obwodnicy od km 3+920 do km 17+805 konsorcjum firm: WBP ZABRZE SP. z o.o., ul. Pawliczka 
25, 41-800 Zabrze i PxM – Projekt – Południe Sp. z o. o., ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków. 
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Ryc.   9.  Obwodnica miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10 
 

 
 

Źródło: http://www.obwodnicawalcz-dk10.pl/ 
 

Nazwa kontraktu: Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10 
Kwota kontraktowa brutto: 430 488 192,00 PLN  
Planowany termin ukończenia: czerwiec 2018 (termin przesunięty na rok 2019)
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6.2.2. Analiza SWOT, informacja o wykonaniu Programu oraz główne zagrożenia i problemy  
 
6.2.2.1. Zagadnienia horyzontalne  
 
  

Adaptacja do zmian klimatu Wprowadzanie zieleni do miast odporne na zmienne warunki pogodowe  
oraz antropopresję – naturalne bariery dla hałasu 
Zmiana organizacji ruchu celem zmniejszenia uciążliwości powodowanych 
przez hałas drogowy 

Budowa obwodnic 
Remont nawierzchni dróg 

Nadzwyczajne zagrożenia 
środowiska 

Budowa ścieżek rowerowych 
Edukacja ekologiczna Promowanie transportu zbiorowego i rowerowego  

Monitoring środowiska 
Potrzeba rozwoju sieci monitoringu hałasu ze szczególnym 
uwzględnieniem tras komunikacyjnych przebiegających przez obszary 
zaludnione 

 

 
6.2.2.2. Syntetyczna informacja o realizacji Programu  
 
    

Lp. Podejmowane zadania/działania Stan realizacji 
zadania skutek 

    

Poprawa klimatu akustycznego  

1. Zmiana organizacji zasad organizacji ruchu celem zmniejszenia 
uciążliwości powodowanych przez hałas drogowy Zadanie ciągłe długoterminowy 

2. Budowa obwodnic Zadanie ciągłe długoterminowy 
3. Remont nawierzchni dróg Zadanie ciągłe długoterminowy 
4. Budowa ścieżek rowerowych Zadanie ciągłe długoterminowy 
    

 
6.2.2.3.  Analiza SWOT oraz główne zagrożenia i problemy 
 
 

  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
  

 

 systematyczna poprawa stanu technicznego 
dróg 

 wprowadzanie zieleni izolacyjnej 
 nasadzenia kompensacyjne 
 komunikacja zbiorowa  
 

 

 wzrost natężenia ruchu - tranzyt przez centra 
miast 

 nakładanie się ruchu tranzytowego na ruch 
lokalny, 

 bezpośredni przebieg dróg pomiędzy zawartą 
zabudową mieszkalną na obszarach miejskich i 
wiejskich (układ przestrzenny typu ulicówka) 

 niedostateczna ilość i jakość ścieżek 
rowerowych 

 
  

SZANSE ZAGROŻENIA 
  

 

 budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10 
(program przebudowy dróg krajowych na lata: 
2014 – 2023 z perspektywą do 2025 roku)  

 remonty dróg 
 rewitaliacja transportu kolejowego 

 

 

 rosnąca liczba pojazdów 
 zły stan techniczny pojazdów 
 zły stan techniczny dróg 
 brak obwodnic miast 
 wydłużanie się szczytu komunikacyjnego, 

„weekendowy” wzrost natężenia ruchu  
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6.3. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM) 
 

6.3.1. Źródła promieniowania elektromagnetycznego. 
 

W środowisku występują dwa rodzaje źródeł promieniowania elektromagnetycznego: naturalne (pole 
geomagnetyczne Ziemi, promieniowanie kosmiczne, pierwiastki promieniotwórcze) oraz sztuczne 

(wprowadzone do środowiska przez 
człowieka: stacje bazowe telefonii 
komórkowej, anteny radiowo-
telewizyjne, stacje radiowe, radiolinie). 
Najpowszechniej występującymi 
instalacjami będącymi źródłami pól 
elektromagnetycznych, są linie 
elektroenergetyczne oraz instalacje 
radiokomunikacyjne, radionawigacyjne 
i radiolokacyjne takie jak: stacje bazowe 
telefonii komórkowej, stacje radiowe, 
telewizyjne.). Pole elektromagnetyczne   
– zgodnie z art. 3 pkt 18) ustawy Prawo 
ochrony środowiska (POŚ), to pola 
elektryczne, magnetyczne oraz 
elektromagnetyczne o częstotliwościach 
od 0 Hz do 300 GHz; szczególny stan 
materii, charakteryzujący wszelkie 
oddziaływania pomiędzy ładunkami 
elektrycznymi, prądami elektrycznymi 
i dipolami magnetycznymi równocześnie 

za pośrednictwem pola elektrycznego i pola magnetycznego. Pole elektromag. opisują takie wielkości 
fizyczne jak np. gęstość mocy pola, podawana w watach na metr kwadratowy (W/m2), natężenie 
składowej elektrycznej pola, podawane w woltach na metr (V/m), natężenie składowej magnetycznej 
pola, podawane w amperach na metr (A/m).  
 

Badania, które prowadzi WIOŚ w Szczecinie, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, 
obejmują zakres prom. elektromagnetycznego od 3 MHz do 3 GHz. Pole o tych częstotliwościach 
wytwarzane jest głównie przez stacje radiowe, telewizyjne oraz stacje bazowe telefonii komórkowej. 
Są to źródła PEM, których ilość dynamicznie wzrasta. Na rycinie 10 przedstawiono rozmieszczenie 
stacji bazowych na terenie województwa (źródło: POŚWZ na lata: 2016-2020). 
 

 
 

Ryc. 11.  Ilość wydanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pozwoleń radiowych dla stacji GSM, UTMS, 
LTE oraz CDMA w poszczególnych powiatach (stan na 28.12.2015 r., www.uke.gov.pl) 
 

Ryc. 10. Rozmieszczenie stacji 
bazowych na terenie województwa 
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Ryc. 12. Punkty pomiarowe PEM (2013-2015) 
 

 

 

 
Monitoring 
 

Zgodnie art. 124 ust. 1 ustawy Prawo ochrony 
środowiska, Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska w Szczecinie prowadzi, 
aktualizowany corocznie, rejestr zawierający 
informacje o terenach, na których stwierdzono 
przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku, 
z wyszczególnieniem przekroczeń 
dotyczących terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsc 
dostępnych dla ludności. 
Sztuczne promieniowanie elektromagnetyczne 
jest największym energetycznym 
zanieczyszczeniem na Ziemi. Źródłem 
promieniowania jest każde urządzenie (każda 
instalacja), w którym następuje przepływ 
prądu np. sieci energetyczne w tym linie 
wysokiego napięcia, stacje radiowe i 
telewizyjne, stacje bazowe i telefony telefonii 
komórkowej, radiotelefony, CB-radio, 
urządzenia radiowo-nawigacyjne itp. 

 
Tab. 23.  Wyniki pomiarów monitoringu PEM na terenie powiatu wałeckiego (źródło: WIOŚ w Szczecinie. Stan 
środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach: 2013-2015. ) 
 

   

Lokalizacja punktu pomiarowego Średnia arytmetyczna 
Zmierzonych wartości [V/m] 

Wartość niepewności 
pomiarów [V/m] 

   

2013   
       Mirosławiec, ul. Sprzymierzonych 0,29 0,09 
       Golce * - 
   

2014   
       Wałcz, ul. Bracka 0,4 0,08 
       Człopa, ul. Kolejowa 0,31 0,06 
   

2015   
       Tuczno, ul. Wolności/ul. Sienkiewicza * - 
   

 

* Wartości zmierzone poniżej dolnego progu oznaczalności sondy (0,2 V/m). Na potrzeby wyliczania średniej 
przyjmuje się połowę wartości dolnego progu oznaczalności.   

Podsumowanie  
 

Pomiary wykonane przez WIOŚ w Szczecinie na terenie Powiatu Wałeckiego nie wykazały 
przekroczeń poziomów dopuszczalnych pól elektromagnetycznych w środowisku.  
 

 

Tendencje zmian stanu środowiska zdiagnozowane na szczeblu wojewódzkim 
 

„Na podstawie prowadzonych na terenie województwa zachodniopomorskiego badań poziomów pól 
elektromagnetycznych stwierdza się, że w najbliższych latach nie nastąpi przekroczenie wartości 
dopuszczalnej poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku. /…./ w najbliższych latach nie 
planuje się budowy nowych, dużych źródeł energii”.  
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Główne źródła promieniowania elektromagnetycznego w Powiecie Wałeckim (infrastruktura): 
 

 Radiowo-Telewizyjne Centra Nadawcze RTCN Wałcz/Rusinowo 
 

 Linia wysokiego napięcia 110 KV relacji: Krzewina -  Wałcz, Wałcz - Wałcz Północ, Wałcz  
Północ i Mirosławiec – Czaplinek. W powyższe od 13.01.2014 r. wpisuje się dwustronne 
elektroenergetyczne zasilanie. 

 
Podstawowe dane: 
Długość linii WN 110 kV  46,70 km, 
Długość linii SN 15 kV   760,30 km,  
w tym: kablowych 181,10 km i napowietrznych 
579,20 km.  
Długość linii nn 0,4 kV  874,90 km                                                               
w tym: kablowych 482,90 km i napowietrznych 
392,00 km, 
 

GPZ – Główne Punkty Zasilania: Wałcz 
ul. Bydgoska 122 i Wałcz ul. Kołobrzeska oraz 
Zacisze k/Mirosławca. 
Ilość stacji transformatorowych (bez słupowych):  
430 szt. 
 

Ryc. 13. Linie WN 110 kV (kolor niebieski) i Sn 15 kV 
(kolor czerwony) 

 

Główny Punkt Zasilania Wałcz-Północ 
 

W ramach inwestycji powstała stacja transformatorowa GPZ 110/15kV Wałcz Północ, linie 110kV 
zasilające GPZ 110/15kV Wałcz Północ oraz linie kablowe SN 15kV stanowiących powiązanie 
istniejących linii SN 15kV z projektowanym GPZ 110/15kV Wałcz Północ. Obszar objęty realizacją 
projektu zasilany był długimi liniami SN 15 kV, maksymalnie obciążonymi, z dużą ilością stacji 
transformatorowych, co nie dawało możliwości wykonania przyłączeń o większej mocy i powodowało 
zagrożenia związane z występowaniem awarii i spadków napięcia. Realizacja inwestycji zwiększyła 
zdolności przesyłowych sieci energetycznej na poziomie 14 MW na terenie miasta i gminy Wałcz, 
przyczyniając się do poprawy jakości, pewności i możliwości zasilania energetycznego całego 
Pomorza Zachodniego.  
 

Źródło: http://www.wzp.pl/umwzp/biuro_informacji/p-r-m-a-20602/aktualnosci.htm 
 

 
6.3.2. Analiza SWOT, informacja o wykonaniu Programu oraz główne zagrożenia i problemy  
 
Zagadnienia horyzontalne 
 
  

Adaptacja do zmian klimatu Stosowanie kablowych linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia 
celem eliminacji ryzyka ich uszkodzenia lub zniszczenia 
Lokalizacja urządzeń wykluczające zachodzenie na siebie obszarów 
oddziaływań silnych pól wytwarzanych przez sąsiednie źródła Nadzwyczajne zagrożenia 

środowiska Utrzymywanie urządzeń w dobrym stanie technicznym 
Edukacja ekologiczna promocja - kolportaż  dostępnych materiałów, folderów, reklam  
Monitoring środowiska rozwój sieci monitoringu  
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Syntetyczna informacja o realizacji Programu  
 

- brak udokumentowanych przypadków przekroczeń poziomów dopuszczalnych pól 
elektromagnetycznych w środowisku 

 
    

Lp. Podejmowane zadania/działania Stan realizacji 
zadania skutek 

    

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi  

1. Unikanie lokalizowania dużych źródeł pól elektromagnetycznych w 
pobliżu obszarów zabudowanych (etap decyzji środowiskowych) Zadanie ciągłe długoterminowy 

    

 
Promieniowanie elektromagnetyczne: Analiza SWOT 
 

  

MOCNE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

  

 

 brak udokumentowanych przekroczeń 
dopuszczalnych poziomów natężenia prom. 
elektromagnetycznego 

 

 

 brak „wolnych” obszarów od pól 
elektromagnetycznych,  

 smog elektromagnetyczny 
 pogarszanie estetyki krajobrazu (trakcje 

przesyłowe) 
 niedostateczny monitoring 

  

SZANSE 
(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 
(czynniki zewnętrzne) 

  

 

 potrzeba rozwoju sieci państwowego 
monitoringu środowiska 

 

 wzrastająca ilość urządzeń emitujących pole 
elektromagnetyczne, 

 niepełna wiedza o skutkach oddziaływania pól 
elektromagnetycznych na zdrowie ludzi 
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6.4. GOSPODAROWANIE WODAMI 
 

6.4.1. Sieć wód powierzchniowych w Powiecie Wałeckim 
 
Ryc. 14. Powiat Wałecki na tle jednolitych części wód (JCW) regionu wodnego Warty 
 

 
 

  
 

Źródło: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/ 

 

Ryc. 14. Region wodny Warty 
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Tab. 24. Wykaz jednolitych części wód powierzchniowych w Powiecie Wałeckim (JCWP) 
 
     

Lp.  Kod JCWP  Nazwa JCWP  Kategoria 
JCWP  

Pow. zlewni w 
powiecie [km2]*  

     

1  LW10576  Krępsko Górne  jeziorna  0.87*  
2  LW10577  Krępsko Średnie  jeziorna  0.66*  
3  LW10615  Businowskie Duże  jeziorna  1.27*  
4  LW10619  Lubańskie  jeziorna  0.45*  
5  LW10621  Betyń  jeziorna  7.06*  
6  LW10627  Drzewoszewo  jeziorna  0.60*  
7  LW10634  Raduń  jeziorna  2.12*  
8  LW10636  Zamkowe  jeziorna  1.19*  
9  LW10640  Zdbiczno  jeziorna  2.61*  
10  LW10642  Łubianka  jeziorna  0.86*  
11  LW10772  Liptowskie  jeziorna  1.36*  
12  LW10774  Tuczno  jeziorna  1.29*  
13  LW10781  Sitno  jeziorna  0.67*  
14  LW10782  Płociczno  jeziorna  0.54*  
15  LW10785  Piaseczno Duże  jeziorna  0.55*  
16  LW10786  Marta  jeziorna  0.64*  
17  LW10792  Załom Wielki  jeziorna  1.01*  
18  LW10846  Zamieć  jeziorna  1.23*  
19  RW600001888924  Kanał Szczuczarz  rzeczna  19.55  
20  RW60001818866874  Dopływ spod Kłosowa  rzeczna  43.03  
21  RW60001818866876  Świniarka  rzeczna  36.98  
22  RW60001818866878  Kłębowianka  rzeczna  42.07  
23  RW60001818866889  Piławka bez Żydówki  rzeczna  169.65  
24  RW60001818866896  Dopływ spod Dubina  rzeczna  28.16  
25  RW600018188692  Ruda  rzeczna  6.29  
26  RW600018188729  Krępica  rzeczna  15.76  
27  RW600018188732  Łomnica  rzeczna  32.94  
28  RW6000181887369  Trzcianka  rzeczna  12.90  
29  RW600018188788  Bukówka do Dzierzążnej  rzeczna  53.23  
30  RW6000181888538  Studzienica  rzeczna  4.97  
31  RW6000181888589  Drawica  rzeczna  7.03  
32  RW6000181888729  Korytnica  rzeczna  109.36  
33  RW60001818887829  Płociczna do Runicy  rzeczna  218.50  
34  RW60001818887889  Cieszynka  rzeczna  117.66  
35  RW6000181888929  Szczuczna  rzeczna  17.75  
36  RW60002018866899  Dobrzyca od Świerczyńca       

do ujścia  
rzeczna  93.82  

37  RW600020188669  Piława od Zb. Nadarzyckiego 
do ujścia  

rzeczna  43.99  

38  RW600020188879  Drawa od Drawicy                   
do Mierzęckiej Strugi  

rzeczna  6.55  

39  RW6000231888969  Słopica  rzeczna  63.34  
40  RW6000251886592  Rurzyca  rzeczna  6.39  
41  RW60002518866869  Dopływ z jez. Businowskiego 

Dużego  
rzeczna  4.08  

42  RW600025188668849  Żydówka  rzeczna  133.31  
43  RW600025188668929  Zdbica  rzeczna  38.60  
44  RW6000251888789  Płociczna od Runicy do ujścia  rzeczna  78.51  
 

* dla JCW jeziornych, dla których nie wyznaczono zlewni, wskazano powierzchnię JCWP 
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Podstawową jednostką gospodarki wodnej są jednolite części wód (JCW). Jednolitą częścią wód 
powierzchniowych (JCWP) jest oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych, taki jak 
jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik wodny, struga, strumień, potok, rzeka, 
kanał lub ich części, a także morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub wody przybrzeżne. 
Jednolita część wód podziemnych (JCWPd) to określona objętość wód podziemnych występująca 
w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych. Jednolite części wód podziemnych 
obejmują te wody podziemne, które występują w warstwach wodonośnych o porowatości 
i przepuszczalności, umożliwiających pobór znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę lub przepływ 
o natężeniu znaczącym dla kształtowania pożądanego stanu wód powierzchniowych i ekosystemów 
lądowych. 
 

Z dniem 1 maja 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu 
wodnego Warty. Dokument reguluje i wskazuje obszary gospodarki wodnej, które ze względu 
na charakter zlewni rzeki Warty wymagają ochrony lub specjalnego traktowania.  
 

Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1121), 
warunki korzystania z wód regionu wodnego Warty sporządza Dyrektor Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu, kierując się ustaleniami Planu gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Odry. Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy Prawo wodne, warunki korzystania z wód regionu 
wodnego określają: szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów 
środowiskowych; priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych; ograniczenia w korzystaniu z wód 
na obszarze regionu wodnego lub jego części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne 
dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych. 
 
6.4.1.1. Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju na obszarze regionu wodnego 

Warty 
 
Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK), opracowywany przez Prezesa Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej stanowi jeden z podstawowych dokumentów planistycznych w gospodarowaniu 
wodami wymienionych w art. 113 ustawy Prawo wodne. Program określa działania podstawowe 
i uzupełniające zmierzające do osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu wód, a jego podsumowanie 
stanowi kluczowy element planów gospodarowania wodami (PGW) na obszarach dorzeczy. 
W związku z powyższym PWŚK podlega przeglądowi co 6 lat, analogicznie do PGW.  
 

Spis wymaganych do realizacji działań podstawowych i uzupełniających, stanowi załącznik 
nr 9 do aPWŚK. Przedmiotowy załącznik opracowano w postaci bazy danych MS Access, która 
jest zbiorem danych o poszczególnych jednolitych częściach wód (JCW) wraz ze wskazaniem 
szczegółowego opisu działań zaplanowanych na ich obszarze. W bazie wskazany został zakres 
rzeczowy poszczególnych działań oraz termin, przed upływem którego powinna nastąpić 
ich realizacja.  
 

W ramach aPWŚK przewidziano konieczność monitorowania stanu zaawansowania wdrażania 
zaplanowanych działań, w związku z powyższym Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu będzie zbierał informację nt. stanu realizacji działań od jednostek 
administracyjnych.  
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Zadania Starosty w ramach realizacji zapisów dokumentu: Aktualizacja Programu Wodno-
Środowiskowego Kraju na obszarze regionu wodnego Warty 
 
Tab. 25. Zadania Starosty w ramach realizacji zapisów dokumentu: Aktualizacja Programu Wodno-
Środowiskowego Kraju na obszarze regionu wodnego Warty 
 
JCWPd PLGW600034 
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6.4.1.2. Ocena jakości wód powierzchniowych 
 

Zagrożenia jakości wód powierzchniowych związane z zanieczyszczeniami obszarowymi  
Do grupy zanieczyszczeń 
rozproszonych i obszarowych 
zaliczają się zanieczyszczenia 
trafiające do środowiska wodnego 
z wodami opadowymi z terenów 
zurbanizowanych, z obszarów 
nieskanalizowanych oraz będące 
skutkiem działalności rolniczej. 
Głównymi zanieczyszczeniami 
pochodzącymi z rolnictwa są sub. 
biogenne zw. azotu i fosforu, 
źródłem których są nawozy 
niewykorzystywane przez rośliny 
uprawne oraz hodowla zwierząt. 
W latach 2000-2015 zużycie 
nawozów sztucznych NPK 
w województwie wyniosło średnio 
126,12 kg / hektar użytków 
rolnych.   

Ryc. 14. Procentowy udział użytków 
rolnych w powierzchni gmin woj. 
zachodniopomorskiego w 2015 roku 
(źródło: WIOŚ w Szczecinie 
na podstawie danych GUS). 

 

W powiecie wałeckim najniższym wskaźnikiem udziału użytków rolnych charakteryzują się Gminy: 
Mirosławiec i Człopa.  
 

Na wielkość zanieczyszczeń 
odprowadzanych z gospodarstw 
wiejskich wpływa ich stopień 
skanalizowania i możliwość 
oczyszczania ścieków. Emisję 
zanieczyszczeń pochodzenia 
rolniczego do wód determinuje 
rodzaj i intensywność produkcji 
rolnej. Ze względu na brak 
urządzeń służących do pomiaru 
wielkości odpływu ścieków, 
stosuje się błędną zasadę: objętość 
ścieków równa jest objętości 
zużywanej wody. Pewna objętość 
wody po wykorzystaniu np. wsiąka 
w glebę, odpływa, wyparowywuje. 
Objętość ta stanowi tzw. 
bezzwrotne zużycie wody. O jego 
wielkości decyduje struktura 
celów, na które jest zużywana 
woda. 
 
 

Ryc. 15. Procent populacji województwa zachodniopomorskiego niekorzystającej z oczyszczalni ścieków 
w podziale na gminy (według NTS) w 2015 roku (źródło: WIOŚ w Szczecinie na podstawie danych 
GUS). 
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Monitoring 
 

Celem monitoringu wód powierzchniowych jest uzyskanie informacji dotyczących stanu wód, 
niezbędnych do gospodarowania wodami w dorzeczach, stworzenie podstaw do podejmowania 
działań na rzecz poprawy ich jakości oraz ochrony przed zanieczyszczeniem, w tym ochrony przed 
eutrofizacją powodowaną wpływem sektora bytowo-komunalnego i rolnictwa, ochrony przed 
zanieczyszczeniami przemysłowymi, w tym substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska 
wodnego.   
  
Zgodnie z funkcjonującym w Polsce systemem oceny wód, klasyfikację wykonuje się w odniesieniu 
do jednolitych części wód (JCWP) i prezentuje poprzez ocenę stanu ekologicznego (w przypadku 
wód, których charakter został w znacznym stopniu zmieniony w następstwie fizycznych przeobrażeń, 
będących wynikiem działalności człowieka – poprzez ocenę potencjału ekologicznego) oraz ocenę 
stanu chemicznego.   
Tab. 26. Schemat klasyfikacji stanu ekologicznego i oceny stanu jednolitych części wód (źródło: WIOŚ 

w Szczecinie). 
 

  

Stan chemiczny 
Stan wód 

Dobry stan chemiczny Stan chemiczny poniżej 
dobrego 

   

Bardzo dobry stan 
ekologiczny/ potencjał 
ekologiczny dobry lub 
powyżej dobrego 

Dobry stan wód Zły stan wód 

Dobry stan ekologiczny/ 
potencjał ekologiczny 
dobry lub powyżej dobrego 

Dobry stan wód Zły stan wód 

Umiarkowany stan 
ekologiczny/umiarkowany 
potencjał ekologiczny 

Zły stan wód Zły stan wód 

Słaby stan 
ekologiczny/słaby potencjał 
ekologiczny 

Zły stan wód Zły stan wód 

Stan ekologiczny/ 
potencjał 
ekologiczny 

Zły stan ekologiczny/zły 
potencjał ekologiczny Zły stan wód Zły stan wód 

    

 
Zasady oceny jakości wód powierzchniowych 
 
Stan/potencjał ekologiczny jest określeniem jakości struktury i funkcjonowania ekosystemu wód 
powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie wyników badań elementów biologicznych oraz 
wspierających je wskaźników fizykochemicznych i hydromorfologicznych. 

 

Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się poprzez nadanie jednolitej 
części wód jednej z pięciu klas jakości, przy czym klasa pierwsza oznacza bardzo dobry stan 
ekologiczny, klasa druga – dobry stan ekologiczny, zaś klasy trzecia, czwarta i piąta odpowiednio       
– stan ekologiczny umiarkowany, słaby i zły. W przypadku potencjału ekologicznego, klasa pierwsza 
i druga tworzą wspólnie potencjał „dobry i powyżej dobrego”. 

 
 

Klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych dokonuje się na podstawie 
analizy wyników pomiarów zanieczyszczeń chemicznych, w tym tzw. substancji priorytetowych. 
Przyjmuje się, że jednolita część wód jest w dobrym stanie chemicznym, jeżeli żadna z obliczonych 
wartości stężeń nie przekracza dopuszczalnych stężeń maksymalnych i średniorocznych 
środowiskowych norm jakości. Jeżeli woda nie spełnia tych wymagań, stan chemiczny ocenianej 
jednolitej części wód określa się jako „poniżej dobrego”. 
 



          Program Ochrony Środowiska Powiatu Wałeckiego na lata: 2019 – 2022 z perspektywą do 2027 roku 

 - 54 - 

Stan jednolitej części wód ocenia się na podstawie wyników klasyfikacji stanu/potencjału 
ekologicznego i stanu chemicznego. Stan JCWP (dobry lub zły) wyznaczony jest przez gorszy            
ze stanów. 
 

Jednolita część wód może być oceniona jako będąca w „dobrym stanie”, jeśli jednocześnie 
jej stan/potencjał ekologiczny sklasyfikowano przynajmniej jako dobry, a stan chemiczny 
sklasyfikowano jako „dobry”. W pozostałych przypadkach, tj. gdy stan/potencjał ekologiczny 
sklasyfikowano jako „umiarkowany”, „słaby” bądź „zły” lub stan chemiczny sklasyfikowano „poniżej 
dobrego”, stan wód określa się jako zły. 
 

Ocenę jednolitej części wód należy obniżyć do stanu „złego”, niezależnie od wyników 
stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, jeśli nie są spełnione określone dla niej 
dodatkowe wymagania jakościowe związane z występowaniem w jej obrębie obszarów chronionych 
lub ze względu na sposób jej wykorzystywania (rekreacja, ujęcia wody pitnej). 
 

 
    Rzeki 
 
Ryc. 16. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych w powiecie w ramach monitoringu 2011-2015 WIOŚ. 
 

Na podstawie badań 
wykonanych przez WIOŚ       
w Szczecinie w latach 2011-
2015 oceniono 113 JCW.       
W jednolitych częściach wód 
objętych monitoringiem 
diagnostycznym wykonano 
ocenę stanu/potencjału 
ekologicznego i chemicznego. 
Badania JCWP rzecznych       
w latach 2013-2015 
realizowano według programu 
obejmującego monitoring 
diagnostyczny, operacyjny, 
badawczy i monitoring 
obszarów chronionych. 
Badano elementy biologiczne 
(fitoplankton, makrofity, 

fitobentos, makrobezkręgowce bentosowe oraz ichtiofauna), wskaźniki charakteryzujące stan fizyczny 
(warunki termiczne, wskaźniki charakteryzujące warunki tlenowe i zasolenie, odczyn pH, substancje 
biogenne), substancje szkodliwe dla środowiska wodnego, w tym substancje priorytetowe oraz 
wskaźniki mikrobiologiczne. Na rycinie przedstawiono lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych 
w badanych w JCWP latach 2013-2015. Stan/potencjał ekologiczny klasyfikowany jest na podstawie 
wyników badań elementów biologicznych oraz wspierających ocenę wskaźników fizykochemicznych 
(w tym wskaźników występowania zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych) 
oraz hydromorfologicznych.  
Fitoplankton i makrofity są organizmami, które reagują na zmiany hydrochemiczne wody, zwłaszcza 
koncentracje pierwiastków biogennych.  
 

Makrobezkręgowce bentosowe, będące taksonomicznie bardzo zróżnicowaną grupą, mają dłuższy 
czas reakcji na zmiany zachodzące w środowisku wodnym.  
 

Ichtiofauna jest wskaźnikiem, który ze wszystkich ocenianych elementów biologicznych, najsilniej 
reaguje na presje związane z przekształceniami morfologicznymi cieków.  
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Ocena stanu/potencjału ekologicznego JCWP rzek badanych przez WIOŚ w latach 2010-2015 
 

Tab. 27. Ocena stanu/potencjału ekologicznego JCWP rzek w latach 2010-2015. 
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 Rok badań 2012 
2014 

2012 
2014 

2012 
2014 

2012 
2014 

2010 
2014 

2010 
2014 

2010 
2014 

Fitoplankton (IFPL)        
Fitobentos (wsk. okrzemkowy 

IO) 0,535 0,633 0,571 0,648    

Makrofity (MIR) 43,0  36,9 41,4    
Makrobezkregowce bentosowe 

(indeks MMI) 0,673 0,882 0,856 0,811 0,993 0,225 0,789 El
em

en
ty

 
bi

ol
og

ic
zn

e 

ichtiofauna  0,886      
Klasa el. biologicznych III III II II I V II 

Klasa elementów 
hydromorfologicznych I I I I I I I 

Temperatura (oC) 14,5 12,9 15,0 10,4 12,2 14,9 11,6 
Zawiesina ogólna (mg/l) 7,5 5,2 3,4 3,0    

Tlen rozp. (mgO2/l) 8,1 7,9 7,6 10,0 8,6 6,5 8,0 
BZT5 (mgO2/l) 3,1 1,3 1,1 1,6 1,6 5,8 1,9 

ChZT-Mn (mgO2/l) 4,9  4,5 5,5    
OWO (mgC/l) 8,9 6,3 5,4 7,3 12,0 17,0 9,9 

ChZT-Cr (mgO2/l)        
Przewodność w 20oC (uS/cm) 388 284 328 291 293 570 341 
 Sub. rozpuszczone (mg/l) 264 205 226 217 222 311 243 

Siarczany (mgSO4/l) 30,7  24,9 22,2    
Chlorki (mgCl/l) 15,7  8,1 9,7    
Wapń (mgCa/l) 67,8  61,8 57,6    

Magnez (mgMg/l) 5,1  4,8 4,7    
Twardość ogólna 

(mgCaCO3/l) 
207 180 191 170 166 198 184 

Odczyn pH 7,7-8,2 7,6-8,2 7,5-8,1 7,3-8,5 7,8-8,2 7,5-7,9 7,8-8,0 
Zasadowość ogólna 

(mgCaCO3/l) 
152  148 140    

Azot amonowy (mgNNH4/l) 0,15 0,06 0,04 0,05 0,17 10,43 0,36 
Azot Kjeldahla (mgN/l) 1,39 0,70 0,64 0,89 0,99 12,77 1,07 

Azot azotanowy (mgNNO3/l) 1,64 0,54 0,25 0,41 0,16 0,22 0,91 
Azot ogólny (mgN/l) 3,06 1,25 0,91 1,28 1,15 13,06 2,02 
Fosforany (mgPO4/l) 0,27 0,23 0,24 0,15 0,19 1,90 0,28 

el
em
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 fi
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em
ic

zn
e 

Fosfor ogólny (mgP/l) 0,15 0,10 0,10 0,07 0,09 0,77 0,14 
Klasa elementów 

fizykochemicznych  
(grupa 3.1 – 3.5) 

II II II I II PSD II 

Klasa elementów 
fizyko-chem. – specyficzne zaniecz. 

syntetyczne i niesyntetyczne  
II  I I    

Stan/Potencjał ekologiczny umiark. umiark. dobry dobry dobry zły dobry 
Stan chemiczny    dobry    

Spełnienie wymagań dodatkowych 
na obszarach chronionych TAK TAK TAK NIE TAK NIE TAK 

Stan ZŁY ZŁY brak 
oceny ZŁY brak 

oceny ZŁY brak 
oceny 
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Legenda: 
 
Stan/Potencjał ekologiczny: 
 

Stan bdb/ potencjał maks.        
Stan Db/ potencjał db 
Stan/ potencjał umiarkowany 
Stan/ potencjał słaby 
Stan/ potencjał zły 
 

 

Stan Chemiczny 
 

 

Stan dobry  
Poniżej stanu dobrego 
 

 

Dobry 

PSD 

Stan 
  

Dobry 

Zły 

brak oceny 

 

 
Klasa elementów fizykochemicznych (grupa 3.1-3.5) 

 

Stan bardzo dobry 
      
Stan dobry 
 
Poniżej stanu/potencjału dobrego 

I 

II 

PSD 

 Klasa elementów biologicznych 
 

Stan bardzo dobry 
Stan Db/ potencjał db 
Stan/ potencjał umiarkowany 
Stan/ potencjał słaby 
Stan/ potencjał zły 
 

I 
II 
III 
IV 
V 

 
 
 

   Ocena stanu chemicznego    
Wyniki oceny stanu ekologicznego i chemicznego JCWP rzecznych badanych w latach 2011-2015 
(źródło: WIOŚ w Szczecinie)  
 

  
 

Ryc.  17. Wyniki oceny stanu ekologicznego JCWP 
rzecznych 

Ryc. 18. Wyniki oceny stanu chemicznego JCWP 
rzecznych 

  

 

 
 

 

 
  

    I 
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   IV 
    V 

    I 
   II 
   III 
   IV 
    V 
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Jeziora 
 
Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) jeziornych 
 

Badania jezior prowadzone były w ramach monitoringu diagnostycznego, diagnostyczno-reperowego, 
operacyjnego, badawczego oraz monitoringu obszarów chronionych. Zakres i częstotliwość badań 
dla poszczególnych rodzajów monitoringu ustalany był na podstawie rozporządzeń Ministra 
Środowiska (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu 
prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. z 2009 r. 
Nr 81, poz. 685), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form 
i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. 
z 2011 r. Nr 258, poz. 1550), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2013 roku 
zmieniające rozporządzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części 
wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1558),  
 

Badaniami zostały objęte jeziora wybrane jako reprezentatywne pod względem typologii abiotycznej 
oraz nasilenia presji antropogennej. 
 
Tab. 28. Ocena stanu / potencjału ekologicznego JCWP jeziornych w Powiecie Wałeckim objętych 

monitoringiem w latach: 2011-2015 (źródło: WIOŚ w Szczecinie). 

 
Tab. 29. Klasyfikacja biologiczna jezior objętych monitoringiem w latach 2011-2015 (źródło: WIOŚ Szczecin). 
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1. Businowskie Duże 2012 3a 1,86 0,618 0,611 ˗ II 
2. Drzewoszewo 2014 3b 1,81 0,726 0,704 ˗ II 
3. Szczuczarz 2013 2a 0,59 0,537 0,832 ˗ II 
4. Tuczno 2013 3a 3,26 0,487 0,811 ˗ IV 
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1. Businowskie 
Duże 2012 3a NAT II I/II klasa I/II klasa dobry 

2. Drzewoszewo 2014 3b NAT II I/II klasa I/II klasa dobry 

3. Szczuczarz 2013 2a NAT II I/II klasa I/II klasa dobry 

4. Tuczno 2013 3a NAT IV poniżej dobrego I/II klasa słaby 
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Tab. 30. Ocena wskaźników fizykochemicznych JCWP jeziornych (źródło: WIOŚ w Szczecinie) 
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1. Businowskie Duże 2012 3a 232 w.t.o - 1,9 0,51 0,03 I/II klasa 
2. Drzewoszewo 2014 3b 314 - w.t.o 1,6 0,88 0,04 I/II   
3. Szczuczarz 2013 2a 260 w.t.o - 4,4 0,73 0,019 I/II 
4. Tuczno 2013 3a 307 0,5 - 1,7 0,75 0,044 poniżej dobrego 

           

 

Tab. 31. Stan wód JCWP jeziornych objętych monitoringiem (źródło: WIOŚ w Szczecinie) 
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1. Businowskie Duże 2012 dobry PMPL, IOJ dobry     dobry 
2. Drzewoszewo 2014 dobry PMPL, IOJ dobry     dobry 
3. Szczuczarz 2013 dobry ESMI dobry   TAK dobry 
4. Tuczno 2013 słaby PMPL  dobry   NIE zły 

         

 

PMPL - w skład multimetriksa fitoplanktonowego wchodzą trzy metriksy składowe: „Chlorofil a”, „Biomasa 
ogólna” i „Biomasa sinic”, ESMI - Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego, IOJ – wskaźnik okrzemkowy 
 
 

Głównym problemem jakości wód jeziornych jest eutrofizacja spowodowana zarówno 
zanieczyszczeniami ze źródeł komunalnych jak i rolniczych. 
 

 
Jakość osadów rzek i jezior 
 
Zanieczyszczenie osadów gromadzonych na dnie zbiorników i cieków wodnych substancjami 
o właściwościach toksycznych jest ważnym problemem środowiskowym. Skład chemiczny osadów 
wynika nie tylko z budowy geologicznej danej zlewni, geomorfologii terenu i warunków 
klimatycznych wpływających na intensywność procesów wietrzenia, ale związany jest także 
ze sposobem zagospodarowania i użytkowania terenu zlewni. W osadach gromadzona jest większość 
zanieczyszczeń, które docierają do wód powierzchniowych wraz ze ściekami (komunalnymi, 
przemysłowymi, wodami pokopalnianymi) i spływami powierzchniowymi (na przykład z terenów 
rolniczych, zurbanizowanych czy szlaków komunikacyjnych). 
 

Wykonawcą monitoringu osadów rzek i jezior jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy 
Instytut Badawczy (PIG-PIB).  



          Program Ochrony Środowiska Powiatu Wałeckiego na lata: 2019 – 2022 z perspektywą do 2027 roku 

 - 59 - 

Tab. 32. Wyniki oceny zanieczyszczenia osadów jezior w powiecie wałeckim badanych przez PIG-PIB w latach: 
2013-2015 (źródło: WIOŚ w Szczecinie na podstawie PIG-PIB) 

 
     

Nazwa i numer punktu  
PIG-PIB 

Jez. Szczuczarz 
(Zamieć)/1 1888921/437 

Jez. Tuczno 
188878259/1002 

Jez. Drzewoszewo 
18866883/587 

Jez. Bytyń Wielki 
18866881/7 

     

Rok badań 2013 2013 2014 2015 

Ocena geochemiczna 
osady miernie 

zanieczyszczone 
(klasa II) 

Osady 
niezanieczyszczone 

(kl. I) 

osady miernie 
zanieczyszczone 

(klasa II) 

osady miernie 
zanieczyszczone 

(klasa II) 

I Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, 
Cu, Hg, Ni, Zn 

Ag, As, Ba, Cd, Co,   
Cr,Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 

Ag, As, Ba, Cd, Co, 
Cr, Cu, Hg, Ni, Zn  

Ag, As, Ba, Cd, Co, 
Cr, Cu, Hg, Ni, Zn 

Wskaźniki  
determinujące 
– metale w 
klasie II Pb - Pb Pb 

Ocena  
biogeochemiczna 

osady sporadycznie 
szkodliwie 

oddziaływujące 
na organizmy żywe 

osady sporadycznie 
szkodliwie 

oddziaływujące 
na organizmy żywe 

Osady często 
szkodliwie 

oddziaływujące 
na organizmy żywe 

Osady często 
szkodliwie 

oddziaływujące 
na organizmy żywe 

Wskaźniki determinujące  
metale i trwałe zw. org.   

Przekraczające wartości 
progowe PEL   

p.p`- DDD 
p.p`- DDE 
(pestycydy) 

p.p`- DDD 

Ocena wg rozporządzenia  Osady niezanieczyszczone 
      

 
Tab. 33. Wyniki oceny zanieczyszczenia osadów rzeki Dobrzyca (kilometraż: 10 km, m. Wiesiółka) badanej 
przez PIG-PIB w 2015 r. (źródło: WIOŚ w Szczecinie na podstawie PIG-PIB). 
 

      

Wskaźniki determinujące 
– metale w klasach 

Wskaźniki 
determinujące 

metale i trwałe związki 
organiczne 

Ocena 
geochemiczna 

I  II III IV 

Ocena 
biogeochemiczna 

przekraczające wartości 
progowe PEC 

Ocena wg 
rozporządzenia  

MŚ 

W
sk

aź
ni

ki
 

de
te

rm
in

uj
ąc

e 

         

Osady 
zanieczyszczone 
(klasa I) 

Ag, As, Ba, 
Cd, Co, Cr, 
Cu, Hg, Ni, 
Pb, Zn 

   

Osady często 
szkodliwie 

oddziaływujące 
na organizmy żywe 

DahA 
(WWA) 

Osady 
zanieczyszczone BaP 

         

 
 
 

Wykaz wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.  
  
Opracowano na podstawie Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty wód powierzchniowych i podziemnych 
wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, 
z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć. 
 

Ruda  PLRW600018188692 
Krępica  PLRW600018188729 
Trzcianka PLRW6000181887369 
Drawica PLRW6000181888589 

 

Jez. Businowskie Duże   PLLW10615 
Jez. Tuczno    PLLW10774 

 

Dla OSN wyznaczonego ww. rozporządzeniem zostanie przygotowany Program działań mających na celu 
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Dotychczas obowiązujący program działań wprowadzony 
poprzez Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia 
programu działań mających na celu ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dziennik Urzędowy 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 20.08.2012 r. poz. 3601) – utracił moc. 
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6.4.2. Wody podziemne 
 
Źródło danych: geoportal PSH http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/ 
 
 

Ryc. 19.  
 

Lokalizacja zbiornika miedzymorenowego Wałcz-Piła 
- główny zbiornik 
 

 

Ryc. 20.   
 

Punkty poboru wód w Powiecie Wałeckim 

 

 
 

 

 

 
Tab. 34. Skrócona charakterystyka zbiornika międzymorenowgo nr 125 
 
      

Nr zbiornika Nazwa zbiornika Pow.  
[km2] 

Poziom 
stratygraficzny RZGW województwo 

      

125 Zbiornik międzymorenowy  
Wałcz-Piła  2531 Q Szczecin  

Poznań  

zachodniopomorskie 
lubuskie 
wielkopolskie  
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Ocena stanu jednolitych części wód podziemnych 
 

Źródło danych: Państwowy Instytut Geologiczny PIW 
 
Wydzielenie jednolitych części wód podziemnych i przeprowadzenie wstępnej oceny ich stanu zostało 
dokonane w 2004 r. przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy 
w konsultacji z RZGW, GIOŚ i Biurem Gospodarki Wodnej. JCWPd zostały wyznaczone 
z uwzględnieniem typów i rozciągłości poziomów wodonośnych, związku wód podziemnych 
z ekosystemami lądowymi i wodami powierzchniowymi, możliwością poboru wód oraz w nawiązaniu 
do charakteru i zasięgu antropogenicznego przekształcenia chemizmu i dynamiki wód podziemnych.  
 
Jednolite części wód podziemnych na obszarze Powiatu Wałeckiego 
 

Tab. 35.  Jednolite części wód podziemnych na obszarze Powiatu Wałeckiego 
  

 

 
JCWPd: 25 

 
Powierzchnia [km

2
]: 3288.5  

 

PLGW600025  
 

Powiat wałecki: 
644,23 [km

2
] 

 
Człopa (obszar wiejski) 
Człopa (miasto)  
Tuczno (obszar wiejski) 
Tuczno (miasto)  
Mirosławiec (obszar wiejski)  
Mirosławiec (miasto)  
Wałcz (gm. wiejska) 
 

 

Antropopresja  
Leje depresji (lej regionalny-lokalny) związane z poborem 
wód podziemnych, odwodnieniami kopalnianymi, wpływem 
aglomeracji itp.  
(źródło: Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000, Aktualizacja 
warstw informacyjnych bazy danych GIS Mapy hydrogeologicznej 
Polski "hydrodynamika głównego użytkowego poziomu 
wodonośnego (GUPW) i pierwszego poziomu wodonośnego 
(PPW)", 2012.)  

Nie występują  

Ingresja/ascenzja wód słonych do wód podziemnych  brak  
Sztuczne odnawianie zasobów  brak  

Obszarowe źródła zanieczyszczeń 
Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia 
azotanami pochodzenia rolniczego  
(źródło: warstwa GIS – OSN (Obszary Szczególnie Narażone)  

brak  

Ocena stanu JCWPd, 2012r.  
Stan ilościowy  dobry  
Stan chemiczny  dobry  

Ogólna ocena stanu JCWPd  dobry  
Ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych  niezagrożona  

Przyczyna zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych  -  
 

JCWPd: 25 
 



          Program Ochrony Środowiska Powiatu Wałeckiego na lata: 2019 – 2022 z perspektywą do 2027 roku 

 - 62 - 

 
 

 

 
JCWPd: 26 
Powierzchnia JCWPd: 
4943.7 [km

2
] 

 
PLGW600026 
 
Powiat Wałecki:  
652,39 [km

2
] 

 
Wałcz  
Wałcz (gm. miejska)  
Tuczno (obszar wiejski)  
Mirosławiec (obszar wiejski)  
Człopa (gm. miejsko-
wiejska) 

 

Antropopresja  

Leje depresji (lej regionalny-lokalny) związane z poborem 
wód podziemnych, odwodnieniami kopalnianymi, wpływem 
aglomeracji itp.  
 

(źródło: Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000, Aktualizacja 
warstw informacyjnych bazy danych GIS Mapy hydrogeologicznej 
Polski "hydrodynamika głównego użytkowego poziomu 
wodonośnego (GUPW) i pierwszego poziomu wodonośnego 
(PPW)", 2012.)  

Nie występują  

Ingresja lub ascenzja wód słonych do wód podziemnych  brak 

Sztuczne odnawianie zasobów  brak 

Obszarowe źródła zanieczyszczeń 

Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia 
azotanami pochodzenia rolniczego  
 

(źródło: warstwa GIS – OSN (Obszary Szczególnie Narażone))  
brak  

Obszary zurbanizowane  Miasta o liczbie mieszkańców       
od 10 tys. do 50 tys.  

Człuchów, Złotów, Wałcz, 
Szczecinek  

Miasta o liczbie mieszkańców od 50 tys. do 200 tys.  Piła  

Miasta o liczbie mieszkańców powyżej 200 tys.  -  

Ocena stanu JCWPd, 2012r. 
Stan ilościowy  dobry  
Stan chemiczny  dobry  
Ogólna ocena stanu JCWPd  dobry  
Ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych  niezagrożona  
Przyczyna zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych  -  
 
 
 

JCWPd: 26 
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Jednolite części wód podziemnych na obszarze Powiatu Wałeckiego 
 
Tab. 36. Jednolite części wód podziemnych na obszarze Powiatu Wałeckiego 
 

 

 

 
JCWPd: 34 
 
Powierzchnia JCWPd: 
2753.5 [km

2
] 

 
Powiat Wałecki: 
114,89 [km

2
] 

 
Człopa (obszar wiejski), 
Wałcz 

 

Antropopresja 

Leje depresji (lej regionalny-lokalny) związane z poborem 
wód podziemnych, odwodnieniami kopalnianymi, wpływem 
aglomeracji itp.  
 

(źródło: Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000, Aktualizacja 
warstw informacyjnych bazy danych GIS Mapy hydrogeologicznej 
Polski "hydrodynamika głównego użytkowego poziomu 
wodonośnego (GUPW) i pierwszego poziomu wodonośnego 
(PPW)", 2012.)  

Nie występują 

Ingresja lub ascenzja wód słonych do wód podziemnych  brak 

Sztuczne odnawianie zasobów  brak 

Obszarowe źródła zanieczyszczeń 

Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia azotanami 
pochodzenia rolniczego (źródło: warstwa GIS – OSN) brak 

Obszary zurbanizowane  Miasta o liczbie mieszkańców od 
10 tys. do 50 tys.  

Strzelce Krajeńskie, Drezdenko, 
Czarnków, Trzcianka  

Ocena stanu JCWPd, 2012r. 
Stan ilościowy  dobry 
Stan chemiczny  słaby 
Ogólna ocena stanu JCWPd  słaby 
Ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych  zagrożona 

Przyczyna zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych  

Przyczyny antropogeniczne:  
Zagrożenie wód podziemnych wynikające z 
obecności zanieczyszczeń odrolniczych 
związanych ze stosowaniem nawozów, środków 
ochrony roślin i hodowlą powodującą lokalnie 
przekroczenia stężeń progowych azotanów.  

 

JCWPd: 34 
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Zagrożenia suszami/podtopieniami w Powiecie Wałeckim 
 

Tab. 37. Obszary zagrożone suszami/podtopieniami  
 
  
 

 
 

 
Zagrożenie podtopieniami  
(kolor czerwony)  
 
źródło: Mapa obszarów 
zagrożonych podtopieniami, 2007  

 
Liczba niżówek  
(susz hydrologicznych)  
w latach 1951-2000: 8-15  

<7 – niewielki fragment          
w części północnej   

  
 

 
 

 
Zagrożenie podtopieniami  
 

źródło: Mapa obszarów 
zagrożonych podtopieniami, 2007  
 
Zagrożenie suszą  
(źródło: IMGW) 
  
Liczba niżówek  
(susz hydrologicznych)  
w latach 1951-2000: <7  
8-15 – w części zachodniej  

  
 

 
 

 
Zagrożenie podtopieniami  
 
źródło: Mapa obszarów 
zagrożonych podtopieniami, 2007  
 
Zagrożenie suszą  
(źródło: IMGW) 
 
Liczba niżówek (susz 
hydrologicznych) w latach 
1951-2000: 8-15 
16-23 – w części południowo-
zachodniej 
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6.4.3. System Monitoringu Suszy Rolniczej w Powiecie Wałeckim 
 

Zadanie pn. „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu 
Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie powiatu wałeckiego współpracującej z Instytutem Upraw 
Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy”. 
 

13 września 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu na spotkaniu zorganizowanym przez 
Starostę Wałeckiego z przedstawicielami miejscowych władz samorządów terytorialnych oraz Rady 
Powiatowej w Wałczu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, Oddziału ARiMR w Mirosławcu, 
Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wałczu, podjęto decyzję o zakupie stacji meteorologicznej 
monitorującej suszę na terenie Powiatu Wałeckiego oraz przekazaniu jej na rzecz Instytutu Upraw, 
Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG-PIB) w Puławach.  
 

System ma za zadanie wskazać obszary na których potencjalnie 
wystąpiły straty spowodowane warunkami suszy dla upraw 
uwzględnionych w ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich. 
 

Najbliższe stacje pomiarowe zlokalizowane są w miejscowości 
Drawno, Drezdenko i Krzyż tj. w odległości ok. 60 – 80 km 
od granicy Powiatu Wałeckiego. Ich stan techniczny oraz 
usytuowanie nie odpowiadają normom określonym przez Instytut 
Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Zgodnie 
ze stanowiskiem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi zakup przez samorządy terytorialne stacji 
meteorologicznych przeznaczonej do Systemu Monitoringu 
Suszy Rolniczej na obszarach, w konsekwencji umożliwiłby 
producentom rolnym ubiegać się o odszkodowania, preferencyjne 
kredyty na wznowienie produkcji oraz inne formy pomocy 
państwa. W związku z powyższym Rada Powiatowa w Wałczu 
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej oraz Starosta Wałecki 
podjęli  działania mające na celu utworzenie na terenie Powiatu 
Wałeckiego stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu 
Monitoringu Suszy Rolniczej.  
 

Stacja do monitorowania suszy rolniczej została zainstalowana 
w Tucznie - na działce geod. nr ewid. 112/10 (obręb ewid.: 
Tuczno Nr [0109])  

 

Łączny koszt zakupu stacji wraz z jej montażem: 38.792,76 zł  
 

Finansowanie: Gmina Miejska Wałcz, Gmina Wałcz, Gmina Tuczno, Gmina Człopa, Gmina i Miasto 
Mirosławiec oraz Zachodniopomorska Izbę Rolnicza w Szczecinie – wkład po 6.465,46 zł. 

 
 
 

Realizacja przedsięwzięcia pn. „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej 
przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie powiatu wałeckiego 
współpracującej z Instytutem Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy” wpisuje się w zadania jednostek samorządu terytorialnego 
określone w „Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i  obszarów wrażliwych na zmiany klimatu 
do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” – opracowanym przez Ministerstwo Środowiska. 
 

Cel 2. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich. 
 

Kierunek działań 2.1.  
Stworzenie lokalnych systemów monitorowania i ostrzegania przed zagrożeniami. 
 

Działanie priorytetowe: Rozwój systemów monitoringu i wczesnego ostrzegania o możliwych 
skutkach zmian klimatycznych dla produkcji roślinnej i zwierzęcej. 
 

  
Zdjęcia: http://a-ster.pl/meteorologia/stacje-meteorologiczne/astermet/ 
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6.4.4. Zmiany klimatu, a rolnictwo 
 
Źródło: Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 
z perspektywą do roku 2030. Ministerstwo Środowiska. Warszawa 2013. 
 
W aspekcie potrzeb produkcji roślinnej najważniejsze są zmiany charakterystyk dwóch 
podstawowych elementów klimatu tj. temperatury i opadów. 
 

Wyniki badań potwierdzaj, że na skutek zwiększania się temperatury wydłuża się okres wegetacyjny. 
W wieloleciu 1971 – 2000 okres wegetacyjny w Polsce trwał 214 dni (średni dla całego kraju), 
natomiast w wieloleciu 2021 – 2050 ma trwać 230 dni. Różnica długości pomiędzy tymi okresami 
wyniesie więc 16 dni. W związku z tym nastąpi przesunięcie zabiegów agrotechnicznych oraz zmiana 
produktywności upraw. Rozpoczynający się wcześniej okres wegetacji zwiększy zagrożenie upraw ze 
względu na występowanie późnych wiosennych przymrozków. Terytorialnie największe zmiany 
okresu wegetacji będą miały miejsce w północnej i północno zachodniej części Polski. 
Jednocześnie wraz ze wzrostem temperatury zwiększy się zagrożenie ze strony szkodników roślin 
uprawnych, które podobnie jak rośliny zareagują przyspieszeniem rozwoju i będą stanowić większe 
zagrożenie dla upraw. 
 

Przewidywane zmiany klimatyczne i związany z nimi wzrost częstotliwości i intensywności susz 
w rolnictwie spowodują wzrost zapotrzebowania na wodę do nawodnień. Geograficznie problem ten 
może w największym stopniu dotknąć województwa Wielkopolskiego, Kujaw oraz Polski zachodniej 
i centralnej. Prognozuje się wzrost strat w plonach w wyniku zagrożenia suszą rolniczą w latach 2021 
– 2050. Obok suszy także intensywne opady stanowią zagrożenie dla produkcji roślinnej. W związku 
ze wzrostem częstości występowania intensywnych opadów w okresie letnim, można oczekiwać 
zwiększenia potrzeb odwadniania. Należy oczekiwać zwiększenia częstości lat ze stratami plonów 
wynikających z niekorzystnego przebiegu pogody. 
 

W zakresie produkcji zwierzęcej zmiany klimatyczne, mogą wywołać braki pasz w gospodarstwach i 
wzrost cen. Wzrost liczby dni bardzo upalnych będzie zwiększać ryzyko wystąpienia stresu cieplnego 
u zwierząt, co może spowodować zmniejszenie produktywności stad. Zmiana warunków termicznych 
w okresie wegetacyjnym jak i w warunkach zimy może doprowadzić do zwiększenia częstości 
występowania dotychczas mniej znaczących jednostek chorobotwórczych. 
 

Zmiany klimatu spowodują nasilenie negatywnego wpływu zanieczyszczenia powietrza na plony, 
szczególnie ich zmniejszenie na skutek działania ozonu troposferycznego. Większe stężenia O3 
zmniejszają wydajność wykorzystania azotu (N) przez rośliny uprawne, co zwiększa ryzyko, 
zanieczyszczenia wód azotanami, jak również wiekszej emisji tlenków azotu. 
 

Prognozowane efekty zmian klimatu: 
 

 wydłużenie okresu wegetacji o 10-15 dni, 
 przyspieszenie wiosennych prac polowych o ok. 3 tygodnie, 
 wydłużenie sezonu pastwiskowego, 
 zwiększenie plonowania roślin ciepłolubnych (kukurydzy, słonecznika) nawet o 30% 
 ograniczenie powierzchni uprawy roślin klimatu chłodnego i wilgotnego, np. ziemniaków, 
 wzrost nasilenia patogenów  
 pojawienie się nowych ciepłolubnych gatunków szkodników i chwastów. 

 

Ujemny wpływ zmian klimatu na produkcję roślinną:  
 

 wzrost deficytów wody w lecie, 
 zagęszczanie gleb,  
 ubytki węgla w glebie i jego mineralizacja,  
 stres termiczny dla roślin i zwierząt,  
 wzrost zagrożenia przez szkodniki i choroby,  
 wzrost ryzyka przymrozków,  
 wzrost ryzyka niebezpiecznych zjawisk. 
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Możliwości dostosowania do zmieniającego się klimatu: 
 

 hodowla nowych odmian roślin uprawnych, opornych na susze  letnie i bezśnieżne zimy, 
 hodowla ras zwierząt odpornych na stres cieplny i częstsze zmiany ciśnienia, 
 uprawa roślin ozimych, 
 niepozostawianie nieobsianych pól, 
 sadzenie południkowych pasów zadrzewień śródpolnych,  
 tworzenie systemów retencji wodnej, gromadzenie „deszczówki”, 

 
6.4.5. Analiza SWOT, informacja o wykonaniu Programu oraz główne zagrożenia i problemy  
 
Zagadnienia horyzontalne 
 
Dostosowanie sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu  
Dostosowanie sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu ma na celu usprawnienie funkcjonowania 
sektora w warunkach nadmiaru, jak i niedoboru wody. Działania służące ochronie 
przeciwpowodziowej w pierwszej kolejności powinny wykorzystywać najmniej inwazyjne dla 
środowiska rozwiązania, w szczególności nietechniczne metody ochrony przeciwpowodziowej.  

 

Nazwa działań adaptacyjnych przewidzianych w 
SPA  

Główne instytucje  
odpowiedzialne  

Wybrane obszary strategii rozwoju 
zawierające działania adaptacyjne  

Reforma struktur gospodarki wodnej z 
uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu.  MŚ/ MAC  

Opracowanie i wdrożenie metod oceny ryzyka 
powodziowego i ryzyka podtopień.  MŚ/ MAC  

Zarządzanie ryzykiem powodziowym, w tym 
zapewnienie infrastruktury krytycznej; zwiększenie 
możliwości retencyjnych i renaturyzacja cieków  

MŚ/jst  

Gospodarowanie wodami dla 
ochrony przed powodziami, suszą 
i deficytem wody.  

 
 
  

zwiększanie pojemności obiektów „małej” i „dużej” retencji 

stosowanie zielonej i niebieskiej infrastruktury w ośrodkach miejskich Adaptacja do zmian klimatu 

rozwój kanalizacji deszczowej 

Wprowadzanie ograniczeń  w nawadnianiu ogrodów i terenów zielonych 
oraz w rolnictwie Nadzwyczajne zagrożenia 

środowiska Przebudowa zieleni miejskiej – wprowadzanie gatunków odpornych 
na niedobory wody 

promocja - kolportaż  dostępnych materiałów, folderów, reklam  

Promowanie retencjonowania wód wśród posiadaczy ogródków, sadów itp. 
„beczka na deszczówkę” Edukacja ekologiczna 

Rozwój turystyki wodnej  

Monitoring środowiska Rozwój monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych w tym pod 
potencjalnych konsekwencji zmian klimatu 
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Syntetyczna informacja o realizacji Programu  
 
    

Lp. Podejmowane zadania/działania Stan realizacji 
zadania skutek 

    

Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych  

1. 
Budowa i modernizacja systemów zbiorowego odprowadzania           
i oczyszczania ścieków komunalnych, rozwój infrastruktury 
wodociagowej 

Zadanie ciągłe długoterminowy 

2. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta 
Wałcza zrealizowane bezpośredni 

    

 

 
Analiza SWOT  
 

  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
  

 

 dobra jakość wód podziemnych 
 brak obszarów zagrożonych podtopieniami 
 zakup stacji meteorologicznej pracującej 

w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej 
 

 

 spływy powierzchniowe z pól uprawnych,  
 mała retencja wód opadowych/roztopowych,  
 niedostosowanie sieci kanalizacji zjawisk 

typu deszcze nawalne 
 brak wystarczającej konserwacji urządzeń 

melioracyjnych (w tym ich likwidacja) 
  

SZANSE ZAGROŻENIA 
  

 

 rozwój sieci państwowego monitoringu 
środowiska 

 aktualizacja planów gospodarowania wodami  
 realizacja przepisów dyrektywy azotanowej  

 

 anomalie pogodowe (silne porywy wiatru, 
deszcze nawalne, upały)  

 występowanie suszy w okresie 
wegetacyjnym – wzrost poboru wody 

 występowanie długotrwałych opadów i 
statystycznie niższych temperatur w okresie 
zbiorów plonów 
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6.5. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA  
 

6.5.1. Gospodarka wodno-ściekowa w liczbach. Dane statystyczne 
 

ZMIANA CECH W LATACH 2013-2017 (wg stanu na dzień: 01 października 2018 r.) 
 

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH 
 

Podgrupa: Ludność korzystająca z oczyszczalni wg lokalizacji  
 
       

  2013 2014 2015 2016 2017 
w miastach osoba 32 679  32 737  32 721  33 026  - 
 na wsi osoba  12 429  7 813  9 567  9 570  - 
       

 

Podgrupa: Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu (Wymiary: Rodzaje zanieczyszczeń) 
 
       

  2013 2014 2015 2016 2017 
BZT5 kg/rok 31 312  22 081  11 502  9 224  10 407 
ChZT kg/rok 174 439  159 908  133 195  115 555  128 869 
zawiesina ogólna kg/rok 26 913  39 311  23 838  11 428  14 251 
azot ogólny kg/rok 83 221  76 493  29 534  5 122  21 217 
fosfor ogólny kg/rok 5 423  5 100  889  697  1 433 
       

 

Podgrupa: Oczyszczalnie komunalne (Wymiary: Rodzaje oczyszczalni) 
 
       

  2013 2014 2015 2016 2017 
biologiczne szt. 7  7  6  5 6 
z podwyższonym usuwaniem biogenów szt. 5  4  4  4 5 
       

 

Podgrupa: Osady wytworzone w ciągu roku (Wymiary: Rodzaje osadów) 
 
       

  2013 2014 2015 2016 2017 
ogółem t 983  856  704  1 232  1 000 
stosowane w rolnictwie t 102  810  661  1 113  889 
stosowane do rekultywacji, w tym gruntów na 
cele rolne t 770  0  8  0  88 
       

 

Podgrupa: Ścieki oczyszczane w ciągu roku (Wymiary: Rodzaje ścieków) 
 
       

  2013 2014 2015 2016 2017 
odprowadzone ogółem dam3 1 622,0  1 615,0  1 588,0  1 539,0  1 584,0 
odprowadzane w czasie doby do kanalizacji dam3 4,4  4,4  4,4  4,2  4,3 
oczyszczane łącznie z wodami infiltracyjnymi 
i ściekami dowożonymi dam3 4 012  3 684  2 364  2 375  2 795 

oczyszczane razem dam3 1 622  1 615  1 588  1 539  1 584 
oczyszczane biologicznie dam3 1 427  1 421  1 391  1 343  262 
oczyszczane z podw. usuwaniem biogenów dam3 195  194  197  196  1 322 
oczyszczane biologicznie i z podwyższonym 
usuwaniem biogenów w % ścieków ogółem % 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
       

 

Podgrupa: Wielkość oczyszczalni komunalnych w RLM  
 
       

ogółem osoba 78 210  77 460  77 110  76 742  76 849 
       

 

Podgrupa: Wielkość (przepustowość) oczyszczalni wg projektu 
 
       

Rodzaje oczyszczalni  2013 2014 2015 2016 2017 
       

biologiczne m3/dobę 13 813  13 813  13 738  13 678  1 722 
z podwyższonym usuwaniem biogenów m3/dobę 2 000  1 830  1 830  1 830  11 335 
z podwyższonym usuwaniem biogenów na 1 
mieszkańca m3/dobę 0,04  0,03  0,03  0,03  0,21 
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Grupa: ZUŻYCIE WODY I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 
 

Podgrupa: Przemysłowe i komunalne oczyszczalnie ścieków  
(Wymiary: Oczyszczalnie / przepustowość; Rodzaje oczyszczalni) 
 
       

  2013 2014 2015 2016 2017 
       

czyszczalnie; ogółem szt. 12  11  10  9  11 
oczyszczalnie;  
z podwyższonym usuwaniem biogenów szt. 5  4  4  4  5 

przepustowość; ogółem m3/dobę 15 813  15 643  15 568  15 508  13 057 
przepustowość; z podwyższonym 
usuwaniem biogenów m3/dobę 2 000  1 830  1 830  1 830  11 335 

ludność korzystająca z oczyszczalni 
ścieków miejskich i wiejskich; ogółem osoba 45 108  40 550  42 288  42 596  41 410 

ludność korzystająca z oczyszczalni 
ścieków miejskich i wiejskich; z 
podwyższonym usuwaniem biogenów 

osoba 8 901  7 728  7 483  7 457 36 380 
       

 

Podgrupa: Ścieki komunalne oczyszczane na 100 km2  
 

  2013 2014 2015 2016 2017 
       

ogółem dam3 114,63  114,14  112,23  108,76  111,95 
 
Podgrupa: Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane w % ścieków wymagających oczyszczania  
 

  2013 2014 2015 2016 2017 
       

ogółem % 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00 
 
Podgrupa: Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania odprowadzone do wód lub 
do ziemi w ciągu roku (Wymiary: Rodzaje ścieków) 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 
       

ogółem dam3 1 622,0  1 615,0  1 588,0  1 539,0 1 584,0 
 

Podgrupa: Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania odprowadzone do wód lub 
do ziemi w ciągu roku (Wymiary: Rodzaje ścieków) 
 
       

  2013 2014 2015 2016 2017 
       

ogółem na 1 mieszkańca m3 29,7  29,6  29,3  28,5  29,4 
ogółem na 1 km2 powierzchni dam3 1,1  1,1  1,1  1,1  1,1 
oczyszczane razem dam3 1 622  1 615  1 588  1 539  1 584 
oczyszczane biologicznie dam3 1 427  1 421  1 391  1 343  262 
oczyszczane z podwyższonym 
usuwaniem biogenów dam3 195  194  197  196  1 322 

oczyszczane biologicznie, chemicznie 
i z podwyższonym usuwaniem 
biogenów w % ścieków 
wymagających oczyszczania 

% 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

       

 

Podgrupa: Wielkość oczyszczalni komunalnych w RLM (Wymiary: Ogółem) 
 
       

  2013 2014 2015 2016 2017 
       

ogółem osoba 78 210  77 460  77 110  76 742 76 849 
       

 



          Program Ochrony Środowiska Powiatu Wałeckiego na lata: 2019 – 2022 z perspektywą do 2027 roku 

 - 71 - 

Podgrupa: Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w ciągu roku  
 
       

  2013 2014 2015 2016 2017 
       

ogółem dam3 2 291,6  2 273,4  2 826,8  2 838,2  2 792,2 
ogółem w hm3 hm3 2,3  2,3  2,8  2,8  2,8 
przemysł dam3 525  513  543  565  571 
rolnictwo i leśnictwo dam3 0  0  561  561  561 
eksploatacja sieci wodociągowej dam3 1 766,6  1 760,4  1 722,8  1 712,2  1 660,2 
eksploatacja sieci wodociągowej - 
gospodarstwa domowe dam3 1 395,3  1 387,6  1 340,2  1 316,8  1 313,5 

udział przemysłu w zużyciu wody 
ogółem % 22,9  22,6  19,2  19,9  20,4 

zużycie wody na 1 mieszkańca m3 41,9  41,7  52,1  52,5  51,8 
       

 

Źródło danych: GUS. Bank danych lokalnych. Ostatnia aktualizacja: 2017-10-10  
 
6.5.2. Analiza SWOT, informacja o wykonaniu Programu oraz główne zagrożenia i problemy 
 

Zagadnienia horyzontalne 
 
  

Adaptacja do zmian klimatu 

dostosowanie sprawności kanalizacji do nawalnych opadów 
„odzysk” deszczówki na potrzeby podlewania przydomowych ogródków 
wprowadzanie nowych technologii redukujących wodochłonność 
utrzymywanie w dobrym stanie technicznym  sieci wodociągowych i 
kanalizacyjnych 

Nadzwyczajne zagrożenia 
środowiska wprowadzanie nowych technologii redukujących wodochłonność 

promocja - kolportaż  dostępnych materiałów, folderów, reklam  

Edukacja ekologiczna 
Promowanie retencjonowania wód wśród posiadaczy ogródków, sadów itp. 
„beczka na deszczówkę” 

Monitoring środowiska Rozwój monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych oraz gleb 
 

 

Syntetyczna informacja o realizacji Programu  
 
    

Lp. Podejmowane zadania/działania Stan realizacji 
zadania skutek 

    

Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych  

1. 
Budowa i modernizacja systemów zbiorowego odprowadzania           
i oczyszczania ścieków komunalnych, rozwój infrastruktury 
wodociagowej 

Zadanie ciągłe długoterminowy 

2. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta 
Wałcza zrealizowane bezpośredni 
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Analiza SWOT 
 

  

MOCNE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

  

 
 wysoki wskaźnik gospodarstw podłączonych do 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,  
 niewielki udział zakładów z gałęzi przemysłu 

generujących ścieki o składzie lub ilości 
stanowiących duże obciążenie środowiska. 

 
 nielegalne zrzuty nieoczyszczonych ścieków,  
 występowanie nieszczelnych zbiorników 

bezodpływowych,  
 brak właściwych rozwiązań technicznych 

w celu odprowadzania ścieków z terenów 
rekreacyjnych i wypoczynkowych, 

 nadmierne stosowanie i brak kontroli 
przydomowych oczyszczalni ścieków,  

 niekontrolowany spływ wód opadowych 
i roztopowych z zanieczyszczonych 
szczelnych powierzchni (tereny przemysłowe, 
drogi, parkingi). 

  

SZANSE 
(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 
Czynniki zewnętrzne 

  

 
 edukacja o konieczności oszczędzania wody     

i prawidłowej gospodarce ściekowej,  
 źródła dofinansowania inwestycji,  
 realizacja Krajowego Programu Oczyszczania 

Ścieków 

 
 niska świadomość społeczna na temat 

konieczności oszczędzania wody 
i prawidłowej gospodarce ściekowej 
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6.6. ZASOBY GEOLOGICZNE (GL) 
 
6.6.1. Bilans zasobów geologicznych  
 
Tab.  38. Bilans zasobów złóż kopalnych w Powiecie Wałeckim. Stan na dzień: 31 XII 2016. Źródło danych: 

Bilans zasobów złóż kopalnych w Polsce. PIW-PIB. Warszawa 2017 
 
 

     

Zasoby 

Lp. Nazwa złoża Stan zag. złoża geologiczne 
bilansowe przemysłowe 

wydobycie 

      

 KREDA [tyś. m3]     
      

1. Człopa R 1338 - - 
2. Hanki-Mirosławiec Z 1178 - - 
3. Wołowe Lasy R 1178 - - 
      

 PIASKI i ŻWIRY [tyś. t]     
      

1. Bronikowo* P 1391 - - 
2. Człopa* P 590 - - 
3. Dobrzyca R 4434 - - 
4. Drzonowo Wałeckie* Z 1934 - - 
5. Golin Z 110 - - 
6. Jadwiżyn Z 315 - - 
7. Kłębowiec P 1736 - - 
8. Łowicz Wałecki R 758 - - 
9. Mielęcin* T 1947 1797  
10. Mirosławiec* Z 152 - - 
11. Mirosławiec II Z 180 - - 
12. Mirosławiec MŁ R 699 643 - 
13. Piecnik* P 1750   
14. Piecnik II* R 1991 - - 
15. Płociczno P 5375 - - 
16. Ponikiew P 23367 - - 
17. Ponikiew – KB* R 719 - - 
18. Różewo E 99 - 4 
19. Rzeczyca* T 15211 11765 - 
20. Strączno* Z 67 - - 
21. Tuczno* E 442 316 - 
22. Wałcz Z 36 - - 
23. Wałcz T 170 - - 
24. Wałcz Drugi R 398 398 - 
25. Wałcz-Romet R 226 - - 
26. Wałcz-Romet 1 E 111 - 16 
27. Witankowo E 188 - 18 
28. Witankowo II E 349 - 16 
29. Witankowo III R 1450 1400 - 
30. Witankowo IV R 2202 1902 - 
31. Witankowo V R 713 580 - 
32. WitankowoVI R 2386 - - 
33. Wołowe Lasy P 1205 - - 
      

          PIASKI KWARCOWE DO PRODUKCJI CEGŁY WAPIENNO-PIASKOWEJ [tyś.t] 
      

1. Wałcz  Z 138. 08 - - 
      

 
* złoża zawierające piasek ze żwirem 
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Zasoby [tyś. m3] 

Lp. Nazwa złoża Stan zag. złoża geologiczne 
bilansowe przemysłowe 

wydobycie 

      

 TORFY     
      

1. Człopa R 551 - - 
2. Golin Z 38 - - 
3. Hanki - Mirosławiec Z 243 - - 
4. Kołatnik R 138 - - 
5. Wołowe Lasy R 147 - - 
      

 
E – złoże eksploatowane 
P – złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie (w kat. C2 + D, a w przypadku ropy i gazu – w kat. C) 
R – złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (w kat. A + B + C1, a w przypadku ropy i gazu – w kat. A + B) 
Z – złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane 
T – złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo 
 
 
Torf jest osadem organicznym powstałym w późnym czwartorzędzie, głównie w holocenie. 
Do procesu powstania torfu wymagany jest wysoki poziom wód gruntowych i niewielki dopływ 
powietrza. Ze względów na cechy genetyczne wyróżnia się torfy niskie, wysokie i przejściowe. 
Najbardziej zasobne w składniki pokarmowe są torfy typu niskiego występujące w dolinach rzek, 
w obniżeniach terenowych oraz na brzegach jezior. Torfy typu wysokiego są ubogie w składniki 
pokarmowe i występują na wododziałach. Torfy przejściowe charakteryzują się cechami obu typów 
łącznie. 
 
Kreda jest to wapienna, miękka i porowata skała osadowa, cechująca się wysoką zawartością węglanu 
wapnia (CaCO3) i bardzo drobnoziarnistą strukturą. Znajduje zastosowanie m.in.: w przemyśle 
gumowym, papierniczym, chemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym, ceramicznym, 
cementowym, do produkcji farb i lakierów, tworzyw sztucznych, materiałów budowlanych, 
w rolnictwie jako kreda nawozowa do wapnowania gleb oraz w hodowli zwierząt jako kreda 
pastewna. Surowiec naturalny jest coraz częściej zastępowany przez mączki wapienne z przemiału 
wapieni i marmurów oraz przez surowiec uzyskiwany w procesie strącania z roztworów. 
 
Naturalne kruszywa piaszczysto-żwirowe dzielą się na dwie zasadnicze grupy: kruszywa grube 
obejmujące żwiry i pospółki (kruszywo piaszczysto-żwirowe) oraz kruszywa drobne - piaszczyste. 
Rozmieszczenie piasków na obszarze Polski jest na ogół równomierne i jedynie w województwach 
południowych może zaznaczać się ich niedobór. W Polsce złoża naturalnych piasków i żwirów 
są przeważnie wieku czwartorzędowego, a tylko podrzędnie należą do starszych formacji: 
plioceńskiej, mioceńskiej i liasowej. Jakość kopaliny, a szczególnie jednorodność złóż zależą 
w znacznym stopniu od genetycznego typu złoża. W złożach czwartorzędowych wyróżnia się 
następujące typy genetyczne: lodowcowe, wodnolodowcowe i rzeczne oraz obserwuje się wyraźną 
strefowość ich występowania. 
 

Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji 
geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów, określającego m.in. graniczne 
wartości parametrów definiujących złoże i jego granice, złoże piasków o punkcie piaskowym powyżej 
75% powinno mieć co najmniej 2.0 m miąższości, przy stosunku grubości nadkładu do miąższości 
złoża maksymalnie 0.3 i zawartości pyłów mineralnych nieprzekraczającej 10%. Natomiast złoże 
żwirowe, żwirowo-piaskowe i piaskowo-żwirowe o punkcie piaskowym poniżej 75%, powinno mieć 
co najmniej 2.0 m miąższości, przy stosunku grubości nadkładu do miąższości złoża maksymalnie    
1.0 i zawartości pyłów mineralnych nieprzekraczającej 15%. 
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6.6.2. Geozagrożenia. 
 

Ryc. 19. Geozagrożenia  
 
  
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

    Legenda: 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Źródło danych: Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy. 

Wałcz Mirosławiec 

Człopa 

Tuczno 
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6.6.3. Analiza SWOT, informacja o wykonaniu Programu oraz główne zagrożenia i problemy 
 

Zagadnienia horyzontalne (ZG) 
 

Opiniowanie dokumentów planistycznych (m. in. mpzp) pod względem 
informacji o udokumentowanych złożach kopalin  

Adaptacja do zmian klimatu 
Wydawanie koncesji określających odpowiednie zabezpieczanie 
powierzchni ziemi w związku z eksploatacją kopalń odkrywkowych, 
celem minimalizacji negatywnego wpływu na gleby oraz minimalizacji 
ryzyka osuwisk i erozji, zabezpieczanie powierzchni ziemi w związku z 
eksploatacją kopalń odkrywkowych, których działalność prowadzi do 
zmiany stosunków wodnych 

Edukacja ekologiczna działania informacyjne, konsultacje 

Monitoring środowiska 

prowadzenie kontroli podmiotów podejmujących/prowadzących 
eksploatację złóż kopalin pod katem stosowania środków ochrony 
zasobów złoża, powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i 
podziemnych, a także prowadzenia prac rekultywacyjnych terenów 
poeksploatacyjnych 

 
Syntetyczna informacja o realizacji Programu w skali powiatu 
 

    

Lp
. Podejmowane zadania/działania Stan realizacji 

zadania skutek 
    

Kopaliny. Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi  

1. Wydawanie koncesji Zadanie ciągłe długoterminowy 

2. 
Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego pod względem informacji o udokumentowanych 
złożach kopalin 

Zadanie ciągłe długoterminowy 

    

 
Analiza SWOT 
 

  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
  

 rozpoznanie zasobów geologicznych  wyrobiska poeksploatacyjne jako potencjalne 
miejsca pozbywania się odpadów 

  

SZANSE ZAGROŻENIA 
  

 rozwój technologii eksploatacji surowców   podejmowanie prób nielegalnej eksploatacji 
pod pozorem wykonywania urządzeń wodnych 
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6.7. Gleby 
 

6.7.1. Rolnicza przestrzeń produkcyjna. 
 
Zintegrowany System Informacji o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej (ZSIRPP) 
 
 

Ryc. 20. Mapa glebowo-rolnicza      
 

 
 

 

 

Ryc. 21. Mapa glebowo-rolnicza   
 

 
 

 

 
 

Ryc. 22. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

   

  b) kompleksy  
  przydatności   
  rolniczej 

   

  a) typy genetyczne 
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Ryc. 23. Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) 
 

 
 

 

 

 

Obszary ONW to tereny, na których produkcja rolnicza jest utrudniona ze względu na warunki 
naturalne, ale także występuje tu możliwość nadmiernego wyludnienia. Zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady (WE) 1257/1999 obszary ONW zostały podzielone na 3 grupy: strefy nizinne, strefy górskie, 
obszary ze specyficznymi utrudnieniami. Podział na strefy odbył się na podstawie cech 
charakterystycznych. 
Dla stref nizinnych są to:  

 obecność terenów o małej produktywności, trudnych w uprawie i z ograniczonym potencjałem 
produkcyjnym, który nie może być zwiększony, (chyba, że poniesione zostaną bardzo 
wysokie nakłady) oraz które są odpowiednie przede wszystkim dla ekstensywnej hodowli 
zwierząt; 

 produkcja, wynikająca z niskiej produktywności środowiska naturalnego jest znacznie niższa 
od przeciętnej w odniesieniu do głównych składników ekonomicznych działalności rolniczej; 

 niska lub zmniejszająca się populacja zależna jest od działalności rolniczej, a przyspieszenie 
wyludnienia zagroziłoby stabilności tego terenu i ciągłości zaludnienia. 

Strefy nizinne podzielone są na strefę nizinną I i strefę nizinną II 
 

Ryc. 24. Obszary problemowe rolnictwa 
 

 
 

 

 
 

 
Źródło: Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. Zintegrowany System Informacji o Rolniczej 

Przestrzeni Produkcyjnej (ZSIRPP). Jan Jadczyszyn, Rafał Pudełko, Andrzej Doroszewski, Artur 
Łopatka. Prezentacja: „GIS w rolnictwie” Starachowice, 25-27 listopada 2015 r. 
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Ryc.  25. Przeglądowa mapa osuwisk i obszarów predysponowanych do występowania ruchów masowych 
w województwie zachodniopomorskim.  

 

 
 

• osuwiska istniejące 
 

 Obszary predysponowane do występowania ruchów masowych 
 
 

Uwagi Państwowego Instytutu Geologicznego (cyt): 
 

Państwowy Instytut Geologiczny w ramach realizacji Projektu SOPO przygotował wstępne informacje 
dotyczące problematyki ruchów masowych na obszarze Polski pozakarpackiej. Na mapach zostały 
przedstawione zasięgi obszarów predysponowanych do występowania ruchów masowych oraz 
dotychczas udokumentowane osuwiska, badane na przestrzeni ostatnich 30-40 lat. W ten sposób 
zostały wskazane rejony, gdzie nie wyklucza się możliwości rozwoju ruchów masowych. Prace 
terenowe na tych obszarach,   zakończone opracowaniem   map osuwisk i   terenów zagrożonych 
w skali 1 : 10 000 oraz wypełnieniem kart rejestracyjnych, będą prowadzone w trakcie realizacji 
kolejnych etapów Projektu SOPO. 
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„Przeglądowa mapa osuwisk i obszarów predysponowanych do występowania ruchów masowych 
w skali 1: 50 000” jest opracowaniem opartym wyłącznie na analizie map geologicznych w skali 1: 50 
000   oraz materiałów archiwalnych w różnych skalach   (np.   1: 100 000, 1: 200 000). Zasięgi 
wyznaczonych obszarów predysponowanych do występowania ruchów masowych nie były 
weryfikowane w terenie. 
 

W związku z powyższym, dane te nie powinny być wykorzystywane jako referencyjne przy 
sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Danych tych nie można traktować jako rejestru 
osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi (zgodnego z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi). 
Zadania związane z prowadzeniem rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz 
terenów, na których występują te ruchy, jak również zadania związane z udostępnianiem informacji 
z rejestru wykonują starostowie (art. 110a, ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony 
środowiska).  
 
Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy. System Osłony Przeciwosuwiskowej. 
Mapa: „Przeglądowa mapa osuwisk i obszarów predysponowanych do występowania ruchów masowych 
w województwie zachodniopomorskim”.  
 
6.7.2. Grunty zrekultywowane i zagospodarowane  
 
Tab. 39. Wyniki badania ilościowego - liczba gmin, w których zidentyfikowano obszary objęte ekspertyzą        

wg powiatów. 
 

   

pokolejowy powojskowy poprzemysłowy 

Liczba gmin, 
w których 

zidentyfikowano 
obszary 

Liczba gmin, 
w których 

Zaplanowano 
lub już 

zrealizowano 
inwestycje na 
tym terenie 

Liczba gmin, 
w których 

zidentyfikowano 
obszary 

Liczba gmin, 
w których 

zaplanowano 
lub już 

zrealizowano 
inwestycje 

na 
tym terenie 

Liczba gmin, 
w których 

zidentyfikowano 
obszary 

Liczba gmin, 
w których 

zaplanowano 
lub już 

zrealizowano 
inwestycje 

na 
tym terenie 

      

1 0 2 1 1 0 

Mirosławiec  

 

 
 

 

 

 

      

 

Źródło: Obszary poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe w województwie zachodniopomorskim. 
Opracowanie: Joanna Pośpiech, Małgorzata Maruszewska. Szczecin, maj 2014 r. 

 
Rekomendacje w zakresie prowadzenia działań na rzecz wykorzystania potencjału obszarów 
poprzemysłowych, pokolejowych i powojskowych 
 

1. Stworzenie warunków do zagospodarowania terenów zdegradowanych zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i w zgodzie ze strategią regionu.  

2. Podniesienie świadomości i kompetencji samorządów lokalnych w zakresie rozwoju społeczno-
gospodarczego w oparciu o potencjał terenów zdegradowanych.  

3. Zmodyfikowanie oferty inwestycyjnej regionu w oparciu o potencjał obszarów zdegradowanych 
w kontekście regionalnych specjalizacji.  
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6.7.3. Analiza SWOT, informacja o wykonaniu Programu oraz główne zagrożenia i problemy 
 
Zagadnienia horyzontalne (ZG) 
 

Adaptacja do zmian klimatu 

 zapobieganie erozjom 
 mozaikowatość upraw 
 zalesianie gruntów marginalnych nie będących cennymi 

przyrodniczo 
 ochrona wysp środowiskowych w krajobrazie rolniczym 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska  osuwiska 

Edukacja ekologiczna  działania informacyjne, konsultacje (zapobieganie 
zanieczyszczaniu gleb środkami ochrony roślin itp.) 

Monitoring środowiska  Prowadzenie rejestru osuwisk  
 
Syntetyczna informacja o realizacji Programu  
 

    

Lp. Podejmowane zadania/działania Stan realizacji 
zadania skutek 

    

Jakość gleb. Ochrona gleb (GL) 

1. Wydawanie koncesji Zadanie ciągłe długoterminowy 

2. 
Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego pod względem informacji o udokumentowanych 
złożach kopalin 

Zadanie ciągłe długoterminowy 

    

 
Gleby w przestrzeni rolniczej/leśnej: Analiza SWOT 
 

  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
  

 wzrost udziału powierzchni leśnej 
 obszar stabilny geologicznie 
 rozdrobniona struktura rolnictwa 

(mozaikowatość) 

 niski potencjał jakościowy gleb w kontekście 
prognozowanych zmian klimatu 

  

SZANSE ZAGROŻENIA 
  

 dobre warunki przyrodnicze dla rozwoju 
rolnictwa ekologicznego  

 zalesianie gruntów marginalnych nie będących 
cennymi przyrodniczo  

 zmiana klimatu 
 niedostateczna 

konserwacja/odbudowa/rozbudowa systemu 
melioracji użytków rolnych  

 brak środków na prowadzenie inwentaryzacji 
osuwisk  
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6.8. GOSPODARKA ODPADAMI (GO) 
 
6.8.1. System gospodarki odpadami komunalnymi w Powiecie Wałeckim 
 
Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-
2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023”, system gospodarki odpadami komunalnymi 
w województwie funkcjonował w oparciu o regiony i regionalne instalacje do przetwarzania odpadów 
komunalnych t.j. 4 regiony gospodarki odpadami: szczeciński, Celowy Związek Gmin R-XXI, 
szczecinecki (w tym Powiat Wałecki) i koszaliński.  
 
 

 
 

Źródło: WIOŚ. Szczecin 
 

Uchwałą Nr XVIII/321/16 z dnia 27 grudnia 2016 roku Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego 
uchwalił Aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata: 
2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028. 
 
 

 
 
Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 

Ryc. 26. Podział obowiązujący do dnia  26 XII 2016 

Ryc. 27. Podział obowiązujący od dnia  27 XII 2016 
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Uzasadnienie wprowadzonych zmian 
 
Zgodnie z założeniami obecnie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami, wszystkie 
wytworzone zmieszane odpady komunalne oraz selektywnie zebrane odpady zielone i bioodpady 
w granicach jednego regionu muszą być odpowiednio przetworzone i zagospodarowane w tym 
regionie. Natomiast pozostałe odpady komunalne zebrane selektywnie mogą być przetwarzane poza 
granicami regionu, w którym zostały zebrane.  
 

W przypadku instalacji MBP, strumień odpadów w pierwszej kolejności kierowany jest do części 
mechanicznej (gdzie następuje sortowanie, przesiewanie, separacja, rozdrabnianie). W drugiej 
kolejności następuje biologiczne przetwarzanie odpadów wydzielonych w procesie mechanicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów, które odbywa się w części biologicznej instalacji MBP. 
Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie mogą przyjmować zmieszanych 
odpadów komunalnych (kod odpadu 20 03 01). Na tego rodzaju składowiska kierowane są odpady 
z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych powstających w instalacjach MBP, a także pozostałe 
odpady inne niż niebezpieczne i obojętne.  
 

Należy przyjmować, że docelowo wszystkie odpady komunalne będą przetwarzane oraz zostanie 
zwiększona efektywność prowadzenia selektywnej zbiórki „u źródła”. W instalacjach regionalnych 
i zastępczych do przetwarzania odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji 
zbieranych selektywnie (kompostowniach), przetwarzane są już tylko selektywnie zebrane odpady 
zielone i inne bioodpady. W wyniku procesów biologicznych w instalacjach tych wytwarzany jest 
produkt końcowy o właściwościach nawozowych, czyli kompost.  
Wspomnieć trzeba o sprecyzowaniu przez ustawodawcę ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie 
ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 122) definicji instalacji 
zastępczej, którą od 1 lipca 2018 roku może być już tylko inna regionalna instalacja do przetwarzania 
odpadów komunalnych przeznaczona do przetwarzania tego samego rodzaju odpadów.  
Ponadto ww. ustawa umożliwiła wskazanie powstającej w Szczecinie spalarni odpadów komunalnych, 
jako ponadregionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych pochodzących z więcej niż 
jednego regionu gospodarki odpadami komunalnymi oraz z poza granic województwa.  
 

Przeanalizowano ponownie kwestię regionów gospodarki odpadami ze względu na zebrane 
doświadczenia, zdanie samorządów województwa oraz podmiotów zarządzających instalacjami 
do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Określenie docelowych granic regionów 
gospodarki odpadami komunalnymi ze wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu dokonano 
w oparciu o przeprowadzoną ankietyzację. Ponadto, uwzględnione zostały przepisy ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2016 r., poz. 250 ze zm.) 
oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, ze zm.), według której 
podstawą gospodarki odpadami komunalnymi powinny być regiony gospodarki odpadami 
komunalnymi, w których liczba mieszkańców nie powinna być mniejsza niż 150 tys. Spowodowało 
to potrzebę przemodelowania obowiązującego podziału województwa na dwa regiony gospodarki 
odpadami: region zachodni i region wschodni.  
 

Pomimo nowego podziału województwa zachodniopomorskiego na dwa regiony, system gospodarki 
odpadami komunalnymi będzie dalej funkcjonował w oparciu o RIPOK-i. Podział ten zapewni 
funkcjonowanie na obszarze każdego z nich, instalacji spełniających kryteria dla regionalnych 
instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, a także daje gwarancję efektywnego i zgodnego 
z przepisami prawa działania systemu gospodarowania odpadami w województwie, który opiera się 
na przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych w RIPOK. Przy określaniu nowych granic 
regionów gospodarki odpadami dokładnie wzięto pod rozwagę kwestię trwałości projektów 
dofinasowanych ze środków publicznych. Powiększenie regionów umożliwi instalacjom RIPOK 
większy dostęp do strumienia odpadów, przy ograniczeniu monopolistycznych praktyk 
oraz zwiększeniu konkurencyjności, co w konsekwencji wpłynie na obniżenie kosztów odbioru 
odpadów od mieszkańców.  
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Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że zmniejszenie liczby regionów w województwie 
zachodniopomorskim nie zagrozi trwałości projektów dofinansowanych ze środków publicznych. 
Granice regionów zostały określone w taki sposób, aby zapewnić możliwość funkcjonowania 
istniejących związków gmin, w tym Celowego Związku Gmin RXXI, zachowując spójność 
terytorialną związku. Oznacza, to iż żadnej z istniejących instalacji RIPOK nie ograniczono strumienia 
odpadów, a podział województwa na dwa regiony i tym samym zwiększenie możliwości działania 
poszczególnych instalacji RIPOK spowoduje, że istniejące instalacje będą miały możliwość rozwoju. 
  

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach znowelizowana ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. 
o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw nałożyła na samorząd województwa wraz 
z obowiązkiem aktualizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami opracowanie planu 
inwestycyjnego (w formie załącznika). Celem planu inwestycyjnego ma być wskazanie infrastruktury 
niezbędnej do osiągnięcia zgodności z unijnymi dyrektywami w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi, w tym wdrożenia hierarchii sposobów postępowania z odpadami, osiągnięcia 
wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz ograniczenia 
składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Aktualizacja WPGO 2016 umożliwia 
weryfikację stanu gospodarki odpadami na terenie województwa oraz właściwe zaplanowanie 
niezbędnych inwestycji pozwalających na osiągnięcie celów w zakresie gospodarki odpadami 
wynikających z przepisów krajowych oraz UE. Jednocześnie w przypadku wystąpienia możliwość 
osiągnięcia wyznaczonych do 2020 roku celów lub w przypadku wystąpienia nadwyżki mocy 
przerobowych instalacji (w stosunku do dostępnego strumienia odpadów) w regionach gospodarki 
odpadami, możliwe będzie ograniczenie finansowania ze środków publicznych inwestycji z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi i pochodzącymi z ich przetworzenia.  
 

Kryteria wyznaczania instalacji regionalnych  
 

Zgodnie z obowiązującym systemem gospodarki opadami komunalnymi, w każdym z wyznaczonych 
regionów funkcjonują instalacje RIPOK. Zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych jest zakład 
zagospodarowania odpadów, o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania 
odpadów z obszaru zamieszkanego, przez co najmniej 120 tys. mieszkańców. Przy tym spełniający 
wymagania BAT, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672), lub technologii, o której mowa w art. 143 tej ustawy, 
w tym wykorzystujący nowe dostępne technologie przetwarzania odpadów lub zapewniający: 
  

1. mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie 
ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, 
lub 
 

2. przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie 
z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, 
spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych lub materiału po procesie 
kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, 
spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4, lub 

 

3. składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 
o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości 
nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych. 

  

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w art. 35 ust. 6a wskazuje definicję ponadregionalnej 
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, którą może być spalarnia odpadów komunalnych 
o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych zebranych z obszaru zamieszkanego, co najmniej przez 500 tys. mieszkańców (dalej: 
ponadregionalna spalarnia odpadów komunalnych), spełniająca wymagania BAT. Należy zaznaczyć, 
iż dnia 23 stycznia 2016 r. przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1052). W związku z powyższym oraz brakiem szczegółowych 



          Program Ochrony Środowiska Powiatu Wałeckiego na lata: 2019 – 2022 z perspektywą do 2027 roku 

 - 85 - 

wymagań dotyczących prowadzenia instalacji MBP, zachodzących w nich procesów oraz wymagań 
dla powstających tam odpadów, ww. instalacje oraz kompostownie muszą spełniać wymagania BAT.  
Szczegółowe wymagania dotyczące lokalizacji, budowy i prowadzenia składowisk odpadów zostały 
uszczegółowione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 
składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523).  
 

Kryteria wyznaczania instalacji zastępczych 
  

W świetle zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz 
niektórych innych ustaw do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, od dnia 1 lipca 2018 roku 
instalacją przewidzianą do zastępczej obsługi regionu może być wyłącznie inna regionalna instalacja 
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczona do przetwarzania tego samego rodzaju odpadów.  
Należy zaznaczyć, że instalacje wyznaczone do zastępczej obsługi regionów wskazane w tabeli nr 77 
mogą pełnić tę funkcję wyłącznie do 30 czerwca 2018 roku.  
 

Kryteria podziału województwa na regiony gospodarki odpadami 
  

Wyznaczając nowe regiony gospodarki odpadami kierowano się zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach, według której podstawą gospodarki odpadami komunalnymi powinny stać się 
regiony gospodarki odpadami komunalnymi, w których liczba mieszkańców nie powinna być 
mniejsza niż 150 tys. oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. Określając regiony gospodarki odpadami wzięto pod uwagę:  
 

 kryterium zgodności z prawem,  
 wyznaczone cele i kierunki działań w KPGO 2022,  
 uwarunkowania i ograniczenia wynikające z analizy stanu istniejącego w tym strumieni 

odpadów komunalnych,  
 istniejące i funkcjonujące koncepcje zagospodarowania odpadów komunalnych 

w dotychczasowych regionach,  
 trwałość projektów w zakresie gospodarki odpadami dofinansowanych ze źródeł UE 

gwarantujących efektywność ekonomiczno-ekologiczną trwających przedsięwzięć,  
 zasadę wolnej konkurencyjności, dopuszczającej tworzenie się nowych instalacji 

do zagospodarowania odpadów pod warunkiem ich zgodności ze strategią rozwoju 
województwa i planem zagospodarowania przestrzennego województwa,  

 obecnie istniejące i mogące zapewnić obsługę regionów – regionalne instalacje do obsługi 
powstających w regionach strumieni zmieszanych odpadów komunalnych do przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych i selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych 
bioodpadów,  

 sieć dróg i ukształtowanie terenu wpływające na transport odpadów z miejsc powstawania 
do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych,  

 istniejące porozumienia i funkcjonujące związki międzygminne gwarantujące poprawne 
funkcjonowanie regionów gospodarki odpadami, w tym realizujące wszystkie lub część zadań 
w zakresie gospodarki odpadami,  

 propozycje i sugestie samorządów dotyczące wyboru instalacji regionalnej 
do zagospodarowania odpadów komunalnych z obszaru gminy.  
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REGION WSCHODNI 
 

 

 

 
W skład regionu wschodniego wchodzą następujące 
gminy:  
 
Barwice, Będzino, Białogard (gmina miejska), 
Białogard (gmina wiejska), Biały Bór, Bierzwnik, 
Biesiekierz, Bobolice, Borne Sulinowo, Brojce, 
Czaplinek, Człopa, Darłowo (gmina miejska), 
Darłowo (gmina wiejska), Drawno, Dygowo, 
Gościno, Grzmiąca, Kalisz Pomorski, Karlino, 
Kołobrzeg (gmina miejska), Kołobrzeg (gmina 
wiejska), Koszalin, Łobez, Malechowo, Manowo, 
Mielno, Mirosławiec, Polanów, Połczyn-Zdrój, 
Postomino, Rąbino, Rymań, Sianów, Siemyśl, 
Sławno (gmina miejska), Sławno (gmina wiejska), 
Sławoborze, Szczecinek (gmina miejska), Szczecinek 
(gmina wiejska), Świdwin (gmina miejska), Świdwin 
(gmina wiejska), Świeszyno, Tuczno, Tychowo, 
Ustronie Morskie, Wałcz (gmina miejska), Wałcz 
(gmina wiejska). 
 
 
Ryc. 28. Region gospodarki odpadami - wschodni 
 

 
Tab. 40. Charakterystyka regionu wschodniego. 
 

 

Charakterystyka regionu wschodniego  
 

Liczba ludności w:  Obszary miejskie Obszary wiejskie 
1995 r.  369 517 285 860 
2014 r.  364 767 221 768 
2014 r. ogółem  586 535 

Odpady komunalne ogółem 
(grupa 20 + zaliczane do odpadów komunalnych odpady opakowaniowe i odpady budowlane) 

Zebrane i odebrane w 2014 r.  172 880,9 Mg 
Składowane w 2014 r.  7 335 Mg 
Składowane odpady komunalne + odpady powstałe z 
przetwarzania odpadów komunalnych 2014 r.  55 920 Mg 

Odpady komunalne ulegające biodegradacji 
Wytworzone w 1995 r. - (OUB1995)*  70 710,6 Mg 
Zebrane i odebrane w 2014 r.  10 798,4 Mg 
Masa komunalnych odpadów ulegających 
biodegradacji dozwolona do składowania w 2014 r. 
(dopuszczalny poziom do 50 %) - (OUBR)*  

35 355,3 Mg 

Masa zebranych komunalnych odpadów ulegających 
biodegradacji przekazanych do składowana w 2014 r. 
- (MOUBR)*  

30 128,1 Mg 

Poziom składowania odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji w 2014 r. - (TR)*  42,6% 
  

 

* Wartość wyliczona na podstawie wzoru zawartego w rozporządzeniu MŚ z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie 
poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych 
do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów  
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Tab. 41. Prognoza wskaźników wytwarzania odpadów komunalnych przez 1 mieszkańca w powiatach 
województwa zachodniopomorskiego wchodzących w skład regionu wschodniego w latach 2022 i 2028. 
 
  

Masa odpadów wytwarzanych przez 1 mieszkańca w ciągu roku [Mg] 
Rok bazowy Hipoteza niska 0,6 % Hipoteza wysoka 1,0 % Powiat 

gminy 
2014 2022 2028 2022 2028 

      

Białogardzki 
m. Białogard, Białogard, 
Karlino, Tychowo 

0,167 0,176 0,182 0,181 0,193 

Choszczeński 
Bierzwnik, Drawno 0,162 0,170 0,176 0,175 0,187 

Drawski 
Czaplinek, Kalisz Pomorski 0,210 0,220 0,227 0,226 0,241 

Gryficki 
Brojce 0,060 0,062 0,065 0,064 0,068 

Kołobrzeski 
m. Kołobrzeg, Dygowo, 
Gościno, Kołobrzeg, Rymań, 
Siemyśl, Ustronie Morskie 

0,255 0,267 0,277 0,276 0,293 

Koszaliński 
Będzino, Biesiekierz, 
Bobolice, Manowo, Mielno, 
Polanów, Sianów, Świeszyno 

0,223 0,234 0,242 0,241 0,257 

Sławieński 
m. Darłowo m. Sławno, 
Darłowo, Malechowo, 
Postomino, Sławno 

0,254 0,266 0,275 0,274 0,292 

Szczecinecki 
m. Szczecinek, Barwice 
Biały Bór, Borne Sulinowo 
Grzmiąca, Szczecinek 

0,194 0,203 0,210 0,209 0,223 

Świdwiński 
m. Świdwin, Połczyn Zdrój 
Rąbino, Sławoborze, Świdwin 

0,174 0,182 0,188 0,187 0,200 

Wałecki  
M. Wałcz, Człopa, 
Mirosławiec, Tuczno, Wałcz 

0,208 0,218 0,226 0,225 0,239 

Łobeski - Łobez 0,173 0,181 0,187 0,186 0,199 
Koszalin 0,269 0,269 0,282 0,292 0,291 
      

Masa odpadów komunalnych 
wytwarzanych przez 1 
mieszkańca w powiatach 
wchodzących w skład 
regionu wschodniego 

0,221 0,232 0,240 0,239 0,255 

      

 

Na terenie regionu wschodniego w 2016 roku funkcjonowało pięć instalacji mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych o statusie instalacji regionalnej o łącznej 
maksymalnej mocy przerobowej części mechanicznej kształtującej się na poziomie 232 500 Mg/rok 
i części biologicznej na poziomie 140 000 Mg/rok. 
 
 

Na terenie Powiatu Wałeckiego funkcjonuje Instalacja MBP z s. w Mirosławcu zarządzana przez ATF 
Sp. z o.o. Sp. k. Chojnica 2 w Mirosławcu - do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów 
oraz kompostowania odpadów zielonych i innych odpadów ulęgających biodegradacji (status RIPOK 
+ instalacji zastępczej obsługi rejonu wschodniego) o mocy: 

 części mechanicznej na poziomie 65 000 Mg/rok,  
 części biologicznej na poziomie 16 500 Mg/rok.  
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Tab. 42.  Prognoza średnia ilości odbieranych odpadów komunalnych od mieszkańców regionu wschodniego 
w latach 2022 i 2028 

 
  

                                                        Rok bazowy Masa [Mg/rok] 
                                                                2014  2022 2028 

region wschodni 
odpady komunalne 

ogółem 172 880,9 180 492,0 186 419,5 

          kod odpadu frakcja materiałowa selektywnie zebrana 
15 01 01 4 061,8 4 240,6 4 379,9 
15 01 02 2 071,9 2 163,1 2 234,1 
15 01 04 200,8 209,6 216,5 
15 01 06 5 137,3 5 363,5 5 539,6 
15 01 07 6 803,3 7 102,8 7 336,1 
20 01 01 356,4 372,1 384,3 
20 01 02 271,0 283,0 292,3 
20 01 39 38,0 39,7 41,0 
20 01 40 0,4 0,4 0,4 

ex20 01 99 1 297,5 1 354,6 1 399,1 
    

kod odpadu zmieszane odpady komunalne 
20 03 01 144 976,1 139 277,5 135 151,1 

    

 

Tab. 43. Prognoza ilości komunalnych odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zebranych i odebranych 
od mieszkańców regionu wschodniego w latach 2022 i 2028 
 
   

Masa [Mg/rok] Kod odpadu Rok bazowy 2014 2022 2028 
    

15 01 01 4 061,79 4 227,13 4 355,54 
15 01 03 39,69 41,3 42,56 
20 01 01 356,37 370,90 382,144 
20 01 08 959,70 998,76 1 029,11 

ex20 01 10 0,63 0,665 0,6755 
ex20 01 11 0 7,455 7,693 
20 01 38 1,715 1,785 1,8375 
20 02 01 8 969,66 9 334,78 9 618,36 

    

Suma:  14 396,73 14 982,77 15 437,91 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W rozdziale wykorzystano obszerne fragmenty tekstu pochodzącego z opracowań: 
 

Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata: 2016-2020 z perspektywą 
do 2024. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Szczecin 2016. 
 

Stan Środowiska w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2013-2015. Raport 2016. WIOŚ Szczecin. 
 

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem 
perspektywy na lata 2023-2028. 
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6.8.2. Gospodarka odpadami w liczbach GUS 
 
 

ZMIANA CECH W LATACH 2012-2017 (wg stanu na dzień: 01 października 2018 r.) 

 
Grupa: ODPADY KOMUNALNE WYTWORZONE W POWIECIE WAŁECKIM  
 

Dzikie wysypiska 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
powierzchnia istniejących – stan w dniu 31 XII m2 0 93 93 0 0 - 
istniejące – stan w dniu 31 XII szt. 0 3 1 0 0 - 
zlikwidowane – w ciągu roku szt. 6 0 3 1 0 - 

 

Składowiska odpadów  
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
czynne składowiska odpadów, na których unieszkodliwiane są odpady 
komunalne - stan na 31 XII szt. 3 2 2 1 1 

powierzchnia czynnych składowisk, na których unieszkodliwiane są 
odpady komunalne - stan na 31 XII ha 11,4 5,2 5,2 3,4 3,4 

 
Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
ogółem t 17 199,03 15 004,31 12 435,67 11 153,95 10 985,92 11 300,52 
ogółem na 1 mieszkańca kg 313,3 274,3 228,0 205,7 203,2 209,6 
z gospodarstw domowych t 13 276,47 11 407,16 9 590,22 9 606,00 9 756,76 9 629,87 
odpady z gospodarstw domowych 
przypadające na 1 mieszkańca kg 241,9 208,5 175,8 177,2 180,5 178,6 

 

Odpady wytworzone i dotychczas składowane (nagromadzone z wyłączeniem odpadów komunalnych) 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
odpady wytworzone na 1 km2 t 5,2 5,2 5,0m - -  
udział odpadów poddanych odzyskowi w ilości odpadów 
wytworzonych      w ciągu roku % 100,0 97,3 - - -  

 

Odpady wytworzone w ciągu roku  
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
ogółem tys. T 7,3 7,3 7,1m 6,7 7,2  
poddane odzyskowi razem tys. T 7,3 7,1 0,0 0,0 0,0  

 
 
Źródło danych: GUS Bank Danych Lokalnych https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/kategoria/453 
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Grupa: ODPADY KOMUNALNE 
 

Podgrupa: Odpady komunalne zebrane selektywnie w 2017 roku   
 

ogółem; ogółem t 2 824,29  
ogółem; z gospodarstw domowych t 2 762,65  
ogółem; z innych źródeł (usług komunalnych, handlu, małego biznesu, biur i instytucji) t 61,64  
papier i tektura; ogółem t 273,80  
papier i tektura; z gospodarstw domowych t 259,76  
papier i tektura; z innych źródeł (usług komunalnych, handlu, małego biznesu, biur) t 14,04  
szkło; ogółem t 575,10  
szkło; z gospodarstw domowych t 575,10  
tworzywa sztuczne; ogółem t 333,78  
tworzywa sztuczne; z gospodarstw domowych t 333,78  
niebezpieczne; ogółem t 0,06  
niebezpieczne; z gospodarstw domowych t 0,06  
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne razem; ogółem t 13,37  
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne razem; z gospodarstw domowych t 8,96  
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne razem; z innych źródeł (usług komunalnych, 
handlu, małego biznesu, biur i instytucji) t 4,41  

wielkogabarytowe; z gospodarstw domowych t 552,77  
biodegradowalne; ogółem t 441,50  
biodegradowalne; z gospodarstw domowych t 441,50  
baterie i akumulatory razem; ogółem t 0,58  
baterie i akumulatory razem; z gospodarstw domowych t 0,58  
opakowania wielomateriałowe; ogółem t 184,10  
opakowania wielomateriałowe; z gospodarstw domowych t 184,10  
zmieszane odpady opakowaniowe; ogółem t 449,03  
zmieszane odpady opakowaniowe; z gospodarstw domowych t 405,84  
zmieszane odpady opakowaniowe; z innych źródeł (usług komunalnych, handlu, małego 
biznesu, biur i instytucji) t 43,19  

pozostałe; ogółem t 0,20  
pozostałe; z gospodarstw domowych t 0,20  
baterie i akumulatory niebezpieczne; ogółem t 0,55  
baterie i akumulatory niebezpieczne; z gospodarstw domowych t 0,55  

 
 
Źródło danych: GUS Bank Danych Lokalnych https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/kategoria/453 
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6.8.3. Prognozowane zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi  
 
Źródło danych: Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028. 
 
Odpady komunalne  
 

 

Tab. 44. Prognoza (wysoka) wskaźników wytwarzania odpadów komunalnych przez 1 mieszkańca w powiatach 
województwa zachodniopomorskiego do 2028 r. 

                            
Masa odpadów wytwarzanych przez 1 mieszkańca w ciągu roku [kg]  – prognoza wysoka 1% 

 Powiat      Rok bazowy      
 

                         2014   2017  2018   2019  2020  2021  2022   2023  2024  2025   2026  2027  2028 

   

 białogardzki 167,5 172,5 174,3  176 177,8 179,5 181,3  183,2 185 186,8   188,7 190,6 192,49 
                   

 choszczeński 203,5 209,7 211,8  213,9 216 218,2 220,4  222,6 224,8 227   229,3 231,6 233,91 
                   

 drawski 218,3 224,9 227,2  229,4 231,7 234 236,4  238,7 241,1 243,5   246 248,4 250,91 
                   

 goleniowski 272,9 281,2 284  286,8 289,7 292,6 295,5  298,5 301,4 304,5   307,5 310,6 313,68 
                   

 gryficki 275,5 283,9 286,7  289,6 292,5 295,4 298,4  301,3 304,3 307,4   310,5 313,6 316,70 
                   

 gryfiński 226,7 233,6 235,9  238,3 240,7 243,1 245,5  248 250,4 252,9   255,5 258 260,60 
                   

 kamieński 313,3 322,8 326,1  329,3 332,6 335,9 339,3  342,7 346,1 349,6   353,1 356,6 360,18 
                   

 kołobrzeski 255,2 262,9 265,6  268,2 270,9 273,6 276,4  279,1 281,9 284,7   287,6 290,4 293,35 
                   

 koszaliński 223,2 230 232,3  234,6 236,9 239,3 241,7  244,1 246,6 249   251,5 254 256,56 
                   

 myśliborski 218 224,6 226,9  229,1 231,4 233,7 236,1  238,4 240,8 243,2   245,7 248,1 250,60 
                   

 policki 287,4 296,1 299  302 305,1 308,1 311,2  314,3 317,4 320,6   323,8 327,1 330,33 
                   

 pyrzycki 210,2 216,6 218,8  221 223,2 225,4 227,7  229,9 232,2 234,6   236,9 239,3 241,65 
                   

 sławieński 254,1 261,8 264,4  267 269,7 272,4 275,1  277,9 280,7 283,5   286,3 289,2 292,05 
                   

 stargardzki 237,3 244,5 247  249,4 251,9 254,5 257  259,6 262,2 264,8   267,4 270,1 272,80 
                   

 szczecinecki 193,5 199,4 201,4  203,4 205,4 207,5 209,6  211,7 213,8 215,9   218,1 220,3 222,45 
                   

 świdwiński 169,2 174,3 176,1  177,8 179,6 181,4 183,2  185 186,9 188,8   190,6 192,6 194,47 
                   

wałecki 208,2 214,5 216,7  218,8 221 223,2 225,5  227,7 230 232,3   234,6 237 239,32 
                  

 łobeski 156,4 161,1 162,7  164,4 166 167,7 169,3  171 172,7 174,5   176,2 178 179,75 
                   

 Koszalin 269,2 277,4 280,1  283 285,8 288,6 291,5  294,4 297,4 300,4   303,4 306,4 309,45 
                   

 Szczecin 245,2 252,7 255,2  257,7 260,3 262,9 265,5  268,2 270,9 273,6   276,3 279,1 281,88 
                   

 Świnoujście 354,3 365 368,7  372,4 376,1 379,9 383,7  387,5 391,4 395,3   399,2 403,2 407,25 
                   

 województwo  240,3   247,6    250,1 252,6  255,1   257,6   260,2 262,8  265,4   268,1  270,8   273,5 276,21 
                                

 region  250,25 257,83  260,41  263,01  265,64   268,3 270,98  273,69  276,43  279,19  281,99  284,8  287,65 
 zachodni                               
                                

 region            221,49  228,21 230,49 232,79  235,12  237,47  239,85  242,25  244,67  247,11  249,59  252,08  254,60 
 wschodni                               
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Tab. 45. Prognoza (niska) wskaźników wytwarzania odpadów komunalnych przez 1 mieszkańca w powiatach 
województwa zachodniopomorskiego do 2028 r. 

 
Masa odpadów wytwarzanych przez 1 mieszkańca w ciągu roku [kg] - prognoza niska 0,6% 

 Powiat     Rok bazowy       
                                

   2014   2017  2018   2019  2020  2021  2022   2023  2024  2025   2026  2027  2028 
 

 białogardzki 167,5 170,5 171,5  172,6 173,6 174,6 175,7  176,7 177,8 178,9   179,9 181 182,09 
                   

 choszczeński 203,5 207,2 208,4  209,7 210,9 212,2 213,5  214,8 216 217,3   218,6 220 221,27 
                   

 drawski 218,3 222,2 223,6  224,9 226,3 227,6 229  230,4 231,7 233,1   234,5 235,9 237,35 
                   

 goleniowski 272,9 277,8 279,5  281,2 282,9 284,6 286,3  288 289,7 291,5   293,2 295 296,73 
                   

 gryficki 275,5 280,5 282,2  283,9 285,6 287,3 289  290,8 292,5 294,3   296 297,8 299,59 
                   

 gryfiński 226,7 230,8 232,2  233,6 235 236,4 237,8  239,3 240,7 242,1   243,6 245 246,51 
                   

 kamieński 313,3 319 320,9  322,9 324,8 326,7 328,7  330,7 332,7 334,7   336,7 338,7 340,71 
                   

 kołobrzeski 255,2 259,8 261,4  263 264,5 266,1 267,7  269,3 270,9 272,6   274,2 275,8 277,50 
                   

 koszaliński 223,2 227,2 228,6  230 231,4 232,7 234,1  235,5 237 238,4   239,8 241,3 242,69 
                   

 myśliborski 218 222 223,3  224,6 226 227,3 228,7  230,1 231,5 232,8   234,2 235,6 237,06 
                   

 policki 287,4 292,6 294,3  296,1 297,9 299,7 301,5  303,3 305,1 306,9   308,8 310,6 312,48 
                   

 pyrzycki 210,2 214 215,3  216,6 217,9 219,2 220,5  221,9 223,2 224,5   225,9 227,2 228,59 
                   

 sławieński 254,1 258,7 260,2  261,8 263,4 264,9 266,5  268,1 269,7 271,4   273 274,6 276,27 
                   

 stargardzki 237,3 241,6 243,1  244,5 246 247,5 249  250,5 252 253,5   255 256,5 258,06 
                   

 szczecinecki 193,5 197 198,2  199,4 200,6 201,8 203  204,2 205,5 206,7   207,9 209,2 210,43 
                   

 świdwiński 169,2 172,3 173,3  174,3 175,4 176,4 177,5  178,5 179,6 180,7   181,8 182,9 183,96 
                   

 wałecki 208,2 212 213,2  214,5 215,8 217,1 218,4  219,7 221 222,4   223,7 225 226,39 
                   

 łobeski 156,4 159,2 160,2  161,1 162,1 163,1 164  165 166 167   168 169 170,03 
                   

 Koszalin 269,2 274,1 275,7  277,4 279,1 280,7 282,4  284,1 285,8 287,5   289,3 291 292,73 
                   

 Szczecin 245,2 249,7 251,2  252,7 254,2 255,7 257,3  258,8 260,3 261,9   263,5 265,1 266,65 
                   

 Świnoujście 354,3 360,7 362,9  365,1 367,2 369,4 371,7  373,9 376,1 378,4   380,7 382,9 385,24 
                   

 województwo  240,3 244,6  246,1 247,6  249,1 250,6 252,1  253,6 255,1  256,6   258,2  259,7  261,28 
                                

 region  250,25 254,78  256,31 257,85 259,39   260,95 262,51  264,09  265,67  267,27  268,87  270,49  272,11 
 zachodni                               
                                

 region  221,49  225,51  226,86  228,22  229,59  230,97  232,35  233,75  235,15  236,56  237,98  239,41  240,84 
 wschodni                               
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6.8.4. Wybrane obiekty infrastruktury gospodarki odpadami w Powiecie Wałeckim 
 
6.8.4.1.    Stacje demontażu pojazdów 
 
 
Nazwa i adres podmiotu zarządzającego instalacją: 
 

„U JANA” Auto Komis Warsztat Sprzedaż Części Zamiennych 
Jan Kurowski  
Dobino 66, 78-600 Wałcz  

 

Charakterystyka instalacji: 
 

Ważność decyzji: do dnia 27-03-2024  
Symbol R wg decyzji: R12 
Kod odpadów: 16 01 04*, 16 01 06 
Zdolności przerobowe roczne [Mg/rok]: 6000 
Ilości odpadów przetworzonych w 2014 r. wg kodu odpadu:  
              16 01 04*: 1 866,593 Mg 
              16 01 06: 887,331 Mg 
 
 
Nazwa i adres podmiotu zarządzającego instalacją: 
 

Stacja Demontażu Pojazdów 
Sebastian Kurowski  
Dobino 66, 78-600 Wałcz  

 

Charakterystyka instalacji: 
 

Ważność decyzji: do dnia 27-03-2024  
Symbol R wg decyzji: R12 
Kod odpadów: 16 01 04*, 16 01 06 
Zdolności przerobowe roczne [Mg/rok]: 6000 
Ilości odpadów przetworzonych w 2014 r. wg kodu odpadu:  
              16 01 04*: 1 866,593 Mg 
              16 01 06: 887,331 Mg 
 
 
Nazwa i adres podmiotu zarządzającego instalacją: 
 

Zakład Mechaniki Pojazdowej Pomoc Drogowa S.C. Henryk i Jacek Michalscy  
ul. Mickiewicza 24, 78-630 Człopa  

 

Charakterystyka instalacji: 
 

Ważność decyzji: do dnia 05-11-2019 
Symbol R wg decyzji: R12 
Kod odpadów: 16 01 04*, 16 01 06 
Zdolności przerobowe roczne [Mg/rok]: 460 
Ilości odpadów przetworzonych w 2014 r. wg kodu odpadu:  
              16 01 04*: 62,260 Mg 
              16 01 06: 7,300 Mg 
 

6.8.4.2. Instalacje do recyklingu oraz innych form odzysku odpadów z budowy, remontów 
i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (z wyłączeniem 
składowisk) na terenie Powiatu Wałeckiego  

 

Nazwa instalacji: 
 

Linia sortownicza 
 

Nazwa i adres podmiotu zarządzającego instalacją + adres instalacji: 
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ATF Spółka z o.o. Sp. k. z siedzibą w Chojnicy 2, 78-650 Mirosławiec* 
 

Charakterystyka instalacji: 
 

Data ważności decyzji: do dnia 09-09-2021 
Symbol R wg decyzji: R12 
Kod odpadów: 17 02 02; 17 02 03; 17 09 04 
Zdolności przerobowe roczne [Mg/rok]: 219 690 
Ilości odpadów przetworzonych w 2014 r. wg kodu odpadu:  
               

17 02 02: 7,50 Mg 
17 02 03: 0,30 Mg 
17 09 04: 347,10 Mg 
 
* Z dniem 01 marca 2017 roku nastąpiła zmiana nazwy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „EKO-FIUK”     

Sp. k. z siedzibą w Chojnicy 2 na ATF Spółka z o.o. Sp. k. z siedzibą w Chojnicy 2 
 
 
Nazwa instalacji: 
 

Kruszarka szczękowa K/B 
 

Nazwa i adres podmiotu zarządzającego instalacją + adres instalacji: 
 

Marian Świechowski MSPRODUKT, Wałcz Pierwszy 38, 78-600 Wałcz 
 

Charakterystyka instalacji: 
 

Data ważności decyzji: do dnia 30-09-2024 
Symbol R wg decyzji: R12 
Kod odpadów: 17 01 07 
Zdolności przerobowe roczne [Mg/rok]: 400 
Ilości odpadów przetworzonych w 2014 r. wg kodu odpadu: 10 Mg   
 
 
6.8.4.3. Składowiska odpadów, na których prowadzony był odzysk odpadów z budowy, 

remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej na terenie 
województwa zachodniopomorskiego w 2014 r. 

 

Nazwa instalacji: 
 

         Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Chojnica, gm. Mirosławiec  
 

Nazwa i adres podmiotu zarządzającego instalacją + adres instalacji: 
 

ATF Spółka z o.o. Sp. k. z siedzibą w Chojnicy 2, 78-650 Mirosławiec 
 

Charakterystyka instalacji: 
Symbol R wg decyzji: R12 
Kod odpadów: 17 01 01; 17 01 07; 17 05 04 
Masa odpadów przetworzonych w 2014 r. wg kodu odpadu [Mg] 
17 01 01:  129,7 Mg 
17 01 07:  49,3 Mg 
17 05 04:  245,3 Mg 
 

Nazwa instalacji: 
 

          Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Wałcz II, gm. Wałcz  
 

Nazwa i adres podmiotu zarządzającego instalacją   
 

Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Budowlanych 9, 78-600 Wałcz 
 

Adres instalacji: 
 

ul. Bydgoska, 78-600 Wałcz 
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Charakterystyka instalacji: 
 

Symbol R wg decyzji: R5 
Kod odpadów: 17 01 01; 17 01 02; 17 01 07;  
 

Masa odpadów przetworzonych w 2014 r. wg kodu odpadu [Mg] 
 

17 01 01: 99,7 Mg;  17 01 02: 153,0 Mg 17 01 07: 25,2 Mg 
 
 
6.8.4.4. Instalacje do unieszkodliwiania odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej na terenie woj. zachodniopomorskiego 
 
Nazwa instalacji: 
 

          Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Wałcz II, gm. Wałcz  
 

Nazwa i adres podmiotu zarządzającego instalacją   
 

Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Budowlanych 9, 78-600 Wałcz 
 

Adres instalacji: 
 

ul. Bydgoska, 78-600 Wałcz 
 

Charakterystyka instalacji: 
 

Symbol D wg decyzji: D5 
Kod odpadów: 17 03 80  
 

Masa odpadów przetworzonych w 2014 r. wg kodu odpadu [Mg] 
 

17 03 80:  5,9 Mg 
  
 
Nazwa instalacji: 
 

         Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Chojnica, gm. Mirosławiec  
 

Nazwa i adres podmiotu zarządzającego instalacją + adres instalacji: 
 

ATF Spółka z o.o. Sp. k. z siedzibą w Chojnicy 2, 78-650 Mirosławiec 

 
Charakterystyka instalacji: 
 

Symbol D wg decyzji: D5 
Kod odpadów: 17 03 80; 17 06 04 
Masa odpadów przetworzonych w 2014 r. wg kodu odpadu [Mg] 
17 03 80:   105,0 Mg 17 06 04:    33,5 Mg 
 
 

Instalacje objęte pozwoleniem zintegrowanym 
 

Instalacje do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę 
lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem odpadów obojętnych lub obiektów 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 60, 78-600 Wałcz 
Składowisko odpadów Wałcz II 
 

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe EKO FIUK Spółka Jawna ul. Świerczewskiego 2b, 78-320 
Połczyn Zdrój; Składowisko odpadów w Mirosławcu 
 
Z dniem 01 marca 2017 roku nastąpiła zmiana nazwy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe              
„EKO-FIUK” Sp. k. z siedzibą w Chojnicy 2 na ATF Spółka z o.o. Sp. k. z siedzibą w Chojnicy 2. 
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6.8.4.5.    Składowiska odpadów  
 
Tab. 46. Charakterystyka składowiska komunalnego w Mirosławcu (stan na 31.12.2015 r.) 
 
   

Rok rozpoczęcia eksploatacji 1993 
Bariera geologiczna oraz izolacja sztuczna glina (3 x 0,25 cm) 
Powierzchnia ogólna [ha] 3,42 
Powierzchnia wykorzystana [ha] 3,00 
Pojemność planowana [Mg] 390 000 
Pojemność wykorzystana [Mg] –31.12.2015 r. 88 335 
Ilość odpadów zdeponowanych w 2015 r. [Mg] 8 211 
Drenaż odciekowy powyżej izolacji + 
Sposób zagospodarowania gazu składowiskowego czynny 
Monitoring + 
Waga samochodowa + 
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji + 
Pozwolenie zintegrowane + 

 
 

 
Zarządzający składowiskiem PHU EkoFiuk  

Sp. k. – Połczyn Zdrój 
   

 

Tuczno  - zaprzestanie przyjmowania odpadów (wg decyzji): 01.04.2006 (zrekultywowane) 
Wałcz I  - zaprzestanie przyjmowania odpadów (wg decyzji): 1994 (zrekultywowane) 
    eksploatację zakończono przed wejściem w życie ustawy o odpadach z 27.04.2001 
Wałcz II - zaprzestanie przyjmowania odpadów (wg decyzji): 31.05.2015 (w trakcie rekult.) 
Człopa   - zaprzestanie przyjmowania odpadów (wg decyzji): 31.12.2012 (zrekultywowane) 
 

Czynne składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (stan na 31.12.2015 r.) 
 

Nazwa instalacji: 
 

      Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Chojnica, gm. Mirosławiec  
 

Nazwa i adres podmiotu zarządzającego instalacją + adres instalacji: 
 

      Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „EKO-FIUK” Sp.k. Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec 
 

Pojemność całkowita: 487 500,000 m3 
Pojemność pozostała: 387 624,84 m3 
 

Nieeksploatowane składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wymagające 
przeprowadzenia prac rekultywacyjnych (stan na 31.12.2015 r.) 
 

Nazwa instalacji: 
 

          Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Wałcz II, gm. Wałcz  
 

Nazwa i adres podmiotu zarządzającego instalacją   
 

Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Budowlanych 9, 78-600 Wałcz 
 

Adres instalacji: ul. Bydgoska, 78-600 Wałcz 
 

data wydania decyzji o zamknięciu składowiska: 2015-03-19 
Przewidywany rok zakończenia rekultywacji: 2017 
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6.8.5. CELE GOSPODARKI ODPADAMI W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM 
 
Cel nadrzędny i priorytety ekologiczne w gospodarce odpadami 
  

Główne cele: 
 

I. Utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu 
gospodarczego kraju wyrażonego w PKB; 

 

II.  Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, 
tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego 
z wymogami ochrony środowiska; 

 

III. Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów; 
 

IV. Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.  
 
Kierunki działań na szczeblu wojewódzkim: 
  
I. Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami;  
II. Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na recykling oraz odzysk energii 
zawartej w odpadach w procesach termicznego ich przekształcania;  

III. Wyeliminowanie praktyk niewłaściwej eksploatacji i rekultywacji składowisk odpadów 
IV. Wskazanie w planie inwestycyjnym, będącym załącznikiem do WPGO, infrastruktury niezbędnej 

do osiągnięcia zgodności z unijnymi dyrektywami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
w tym wdrożenia hierarchii sposobów postępowania z odpadami, osiągnięcia wymaganych 
poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz ograniczenia składowania 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;  

V. Właściwe zaplanowanie w planie inwestycyjnym niezbędnych inwestycji pozwalających 
na osiągnięcie celów w zakresie gospodarki odpadami wynikających z przepisów krajowych oraz 
UE.  

 
Odpady komunalne, w tym odpady żywności i inne odpady ulegające biodegradacji  
 
 

I. Zmniejszenie ilości powstających odpadów w tym ograniczenie marnotrawienia żywności oraz 
prowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów z zakładów zbiorowego żywienia; 

  

II. Zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania odpadami 
komunalnymi, w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi biodegradacji; 

 

III. Doprowadzenie do funkcjonowania systemów zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią 
sposobów postępowania z odpadami:  

 

a) osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, 
metali, tworzyw sztucznych i szkła z odpadów komunalnych w wysokości minimum 50% ich 
masy do 2020 roku, 

  

b) do 2020 roku udział masy termicznie przekształcanych odpadów komunalnych oraz odpadów 
pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych w stosunku do wytworzonych 
odpadów komunalnych nie może przekraczać 30%, 

c) do 2025 roku recyklingowi powinno być poddawane 60% odpadów komunalnych,  
d) do 2030 roku recyklingowi powinno być poddawane 65% odpadów komunalnych,  
e) redukcja składowania odpadów komunalnych do maksymalnie 10% do 2030 roku.   

IV. Zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w całym strumieniu zbieranych 
odpadów (zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie):  
 

a) objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy systemem 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

b) wprowadzenie jednolitych standardów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
na terenie województwa do końca 2021 roku,  



          Program Ochrony Środowiska Powiatu Wałeckiego na lata: 2019 – 2022 z perspektywą do 2027 roku 

 - 98 - 

c) zapewnienie jak najwyższej jakości zbieranych odpadów przez odpowiednie systemy 
selektywnego zbierania odpadów,  

d) wprowadzenie we wszystkich gminach województwa zachodniopomorskiego systemów 
selektywnego odbierania odpadów zielonych i innych bioodpadów u źródła – do końca 2021 
roku.  

 

V. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 
na składowiska odpadów, aby w 2020 roku nie było składowanych więcej niż 35% masy tych 
odpadów w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 roku;  
 

VI. Zaprzestanie składowania odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zebranych;  
 

VII. Zaprzestanie składowania zmieszanych odpadów komunalnych bez przetworzenia;  
 

VIII. Zmniejszenie liczby miejsc nielegalnego składowania odpadów komunalnych 
 

IX. Likwidacja „dzikich wysypisk”;  
 

X. Monitorowanie i kontrola postępowania z frakcją odpadów komunalnych wysortowywaną 
ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych i nieprzeznaczoną do składowania (19 12 12);  

 

XI. Monitorowanie i kontrola funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w świetle 
obowiązującego zakazu składowania określonych frakcji odpadów komunalnych i pochodzących 
z przetwarzania odpadów komunalnych, w tym odpadów o zawartości ogólnego węgla 
organicznego powyżej 5% s.m. i o cieple spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy.  

 
Kierunki działań:  
 

I. W przypadku wystąpienia zagrożenia możliwości osiągnięcia wyznaczonych celów do 2020 roku 
lub nadwyżki mocy przerobowych instalacji w regionach gospodarki odpadami w stosunku 
do dostępnego strumienia odpadów ograniczenie finansowania ze środków publicznych inwestycji 
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i pochodzącymi z ich przetworzenia;  

II. Realizacja badań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, między innymi badania 
dotyczące analizy składu morfologicznego odpadów oraz właściwości fizycznych i chemicznych 
odpadów;  

III. Organizowanie i prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych zarówno na szczeblu 
wojewódzkim jak i gminnym mających na celu między innymi:  

 

a) podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania powstawania odpadów, 
w tym odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym podkreśleniem należytego, to jest 
racjonalnego planowania zakupów artykułów spożywczych, aby zapobiegać marnotrawieniu 
żywności,  

b) właściwe postępowanie z odpadami, w tym odpadami ulegającymi biodegradacji, szczególnie 
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

c) promowanie takich technologii przetwarzania bioodpadów, w wyniku których powstaje 
pełnowartościowy i bezpieczny dla środowiska materiał wykorzystywany do celów 
nawozowych lub rekultywacyjnych,  

d) promowanie prawidłowego sposobu postępowania z odpadami i korzyści z tego 
wynikających.  

 

IV. Prowadzenie przez gminy gospodarki odpadami komunalnymi w ramach systemu regionów 
gospodarki odpadami komunalnymi i w oparciu o RIPOK;  

V. Wdrażanie przez przedsiębiorców BAT;  
VI. Wdrożenie odpowiedniego systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów „u źródła”, 

co najmniej następujących frakcji odpadów komunalnych: papier i tektura, metale, tworzywa 
sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, popiół, bioodpady, w tym odpady zielone.  

 

ponadto wskazanym kierunkiem działania jest:  
 

 oddzielne zbieranie papieru i tektury oraz oddzielnie szkła opakowaniowego, aby zapobiec 
ich zanieczyszczeniu (dzięki temu surowce te będzie cechować należyta jakość i tym samym 
możliwość poddania ich recyklingowi),  
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 gromadzenie i transport odpadów zebranych selektywnie w sposób zapobiegający 
ich zmieszaniu.  

VII. Zapewnienie możliwości selektywnego zbierania za pośrednictwem PSZOK oraz w miarę 
możliwości w inny dogodny dla mieszkańców sposób, co najmniej następujących frakcji 
odpadów: zużyte baterie i zużyte akumulatory, ZSEE, przeterminowane leki i chemikalia, meble 
i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, popiół, odpady BiR, 
stanowiące odpady komunalne;  

 

Ponadto wskazanym kierunkiem działania jest: Budowa PSZOK-ów realizujących dodatkowe 
zadania w tym m.in. punkty napraw.   

VIII. Zagospodarowanie na terenach wiejskich odpadów zielonych i innych bioodpadów we własnym 
zakresie, między innymi w kompostownikach przydomowych lub w biogazowniach rolniczych, 
a na terenach miejskich z zabudową jednorodzinną w kompostownikach przydomowych.  

IX. Modernizacja technologii w MBP. Po modernizacji część mechaniczna w tych instalacjach ma 
służyć do efektywnego wysortowania odpadów surowcowych i doczyszczania odpadów 
wysegregowanych „u źródła”, natomiast część biologiczna ma być wykorzystywana 
do kompostowania lub fermentacji bioodpadów i odpadów zielonych;  

X. Dążenie do maksymalnego zwiększenia masy odpadów komunalnych poddawanych 
recyklingowi, tak aby możliwe było osiągnięcie założonych celów w tym zakresie;  

XI. Maksymalizacja poziomów odzysku wymaga realizacji następujących kierunków działań:  
 wydawania decyzji związanych z realizacją celów spełniających założenia planów 

gospodarki odpadami oraz ich egzekwowanie,  
 informacja i promocja w zakresie planowanych inwestycji strategicznych zgodnie z planami 

gospodarki odpadami,  
 wspierania i propagowania badań nad technologiami odzysku odpadów.  

XII. Tworzenia przez jednostki samorządu terytorialnego zachęt w zakresie zagospodarowywania 
odpadów zielonych i innych bioodpadów w przydomowych kompostownikach (finansowanie 
lub współfinansowanie zakupu przydomowych kompostowników);  

XIII. Budowy lub modernizacji linii technologicznych do ich przetwarzania:  
a) kompostowni odpadów organicznych, 
b)  instalacji do fermentacji odpadów organicznych, 
c)  ITPOK z komponentem przekształcania odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów 

komunalnych oraz RDF, z odzyskiem energii, przy uwzględnieniu wymaganych poziomów 
przygotowania do ponownego użycia i recyklingu.  

XIV. Zwiększenie efektywności przetwarzania zmieszanych odpadów w MBP w części 
mechanicznej, aby powstawało jak najwięcej odpadów nadających się do recyklingu i odzysku, 
a jak najmniej do składowania;  

XV. Zwiększenie efektywności przetwarzania zmieszanych odpadów w MBP w części biologicznej, 
aby przetworzone odpady spełniały wymagania określone dla składowania;  

XVI.  Przestrzeganie zakazu składowania selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji;  
XVII. Przestrzeganie zakazu składowania zmieszanych odpadów komunalnych. 
 

Odpady podlegające odrębnym przepisom prawnym (w tym odpady niebezpieczne)  
 
Odpady zawierające PCB  
 

Przyjęte cele:  
 

I. Kontynuacja likwidacji urządzeń o zawartości PCB poniżej 5 dm3.  
 

Kierunki działań:  
 

I. Wspieranie działań edukacyjno-informacyjnych mających na celu między innymi podnoszenie 
świadomości społeczeństwa, w szczególności przedsiębiorców – podmiotów mogących być 
w posiadaniu wskazanych wyżej odpadów, na temat szkodliwości odpadów zawierających PCB 
oraz konieczności ich likwidacji.  
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Odpady zawierające azbest 
  

Przyjęte cele:  
 
 

I. Sukcesywne osiąganie celów określonych w przyjętym w dniu 15 marca 2010 r. przez Radę 
Ministrów Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.  

 

Kierunki działań:  
 
 

I. Wspieranie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie właściwego gospodarowania 
odpadami zawierającymi azbest, w szczególności zagrożenia, kierunki działań;  

II. Kontynuacja wsparcia udzielanego przez samorząd gminny oraz WFOŚiGW na rzecz działań 
związanych z usuwaniem azbestu, między innymi dotacji i zachęt.  

 

Oleje odpadowe  
 

Przyjęte cele: 
 

I. Zapobieganie powstawaniu olejów odpadowych;  
II. Dążenie do zwiększenia ilości zbieranych olejów odpadowych;  
III. Utrzymanie poziomu odzysku na poziomie, co najmniej 50%, a recyklingu rozumianego, jako 

regeneracja na poziomie, co najmniej 35%;  
IV. W przypadku preparatów smarowych: wzrost poziomu recyklingu do wartości, co najmniej 35% 

oraz poziomu odzysku do wartości, co najmniej 50% w 2020 roku.  
 

Kierunki działań:  
 

I. Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie dozwolonych przepisami prawa sposobów 
postępowania z olejami odpadowymi;  

II. Rozwój istniejącego systemu zbierania olejów odpadowych, w tym ze źródeł rozproszonych;  
III. Zwiększenie nadzoru nad wytwórcami olejów odpadowych, w szczególności w zakresie 

selektywnego zbierania tych odpadów oraz przekazywanie ich do zagospodarowania podmiotom 
do takiego działania uprawnionym;  

IV. Monitoring prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi, w pierwszej kolejności odzysk 
przez regenerację, a jeśli jest niemożliwy ze względu na stopień zanieczyszczenia poddanie 
olejów odpadowych innym procesom odzysku.  

 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
  

Przyjęte cele:  
 

I. Zwiększenie świadomości społeczeństwa i przedsiębiorców na temat prawidłowego sposobu 
postępowania z ZSEiE;  

II. Ograniczenie powstawania odpadów w postaci ZSEiE;  
III. Zapewnienie osiągnięcia odpowiedniego poziomu zbierania ZSEiE: od dnia 1 stycznia 2016 r. 

do dnia 31 grudnia 2020 r. nie mniej niż 40% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego 
do obrotu, a w przypadku sprzętu oświetleniowego nie mniej niż 50% średniorocznej masy 
sprzętu wprowadzonego do obrotu;  

IV. Zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu od roku 
2016 zgodnie z wskaźnikami przyjętymi w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym.  

 

Kierunki działań:  
I. Promowanie naprawy i ponownego wykorzystywania używanego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego oraz prawidłowego zbierania ZSEiE;  
II. Intensyfikacja działań informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na wzrost świadomości 

społeczeństwa oraz przedsiębiorców na temat ZSEiE (hierarchia postępowania z ZSEiE, źródła 
powstawania, selektywne zbieranie, sposoby postępowania, prawa konsumenckie itp.);  

III. Intensyfikacja prowadzenia kontroli w celu weryfikacji przestrzegania obowiązujących przepisów 
prawa przez podmioty wprowadzające sprzęt oraz zajmujące się zbieraniem, przetwarzaniem, 
recyklingiem i działalnością inną niż recykling w zakresie ZSEiE, w tym organizacji odzysku.  

 



          Program Ochrony Środowiska Powiatu Wałeckiego na lata: 2019 – 2022 z perspektywą do 2027 roku 

 - 101 - 

Zużyte baterie i akumulatory  
 

Przyjęte cele:  
 

I. Wzrost świadomości społeczeństwa oraz przedsiębiorców na temat prawidłowego sposobu 
postępowania ze zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami;  

II. Osiągnięcie w 2016 roku i w latach następnych poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych 
i zużytych akumulatorów przenośnych, w wysokości co najmniej 45% masy wprowadzonych 
baterii i akumulatorów przenośnych;  

III. Utrzymanie poziomu wydajności recyklingu:  
 

a) zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych 
w wysokości, co najmniej 65%,  

b) zużytych baterii niklowo-kadmowych i zużytych akumulatorów niklowo-kadmowych 
w wysokości, co najmniej 75%,  

c) pozostałych zużytych baterii i zużytych akumulatorów w wysokości co najmniej 50% masy 
zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.  

 

Kierunki działań: 
  

I. Intensyfikacja działań informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na wzrost świadomości 
społeczeństwa oraz przedsiębiorców na temat istoty odpowiedniego sposobu postępowania 
z odpadami tego typu;  

II. Wspieranie systemu zbierania zużytych BiA przenośnych zapewniającego możliwość oddania 
zużytych baterii i zużytych akumulatorów do punktu zbierania lub miejsca odbioru wspomnianych 
odpadów;  

III. Intensyfikacja działań kontrolnych podmiotów zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory 
oraz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.  

 

Odpady medyczne i weterynaryjne 
  

Przyjęte cele: 
  

I. Zwiększenie ilości oraz wydajności spalarni odpadów spalających odpady medyczne 
i weterynaryjne tak, aby ograniczyć transport tych odpadów w celu przestrzegania zasady 
bliskości;  

II. Podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych, 
w tym segregacji odpadów u źródła powstawania;  

III. Ograniczenie ilości odpadów innych niż niebezpieczne w strumieniu odpadów niebezpiecznych.  
 

Kierunki działań:  
 

I. Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie należytego postępowania z odpadami medycznymi 
i weterynaryjnymi, w tym segregacja u źródła powstawania;  

II. Wspieranie budowy nowych oraz modernizacji istniejących instalacji mających na celu termiczne 
przekształcanie odpadów medycznych i weterynaryjnych;  

III. Prowadzenie kontroli podmiotów wytwarzających odpady medyczne i weterynaryjne w zakresie 
zgodności postępowania z obowiązującymi przepisami prawa;  

IV. Realizacja przez właściwe organy kontrolne przeglądów funkcjonowania spalarni odpadów 
medycznych i weterynaryjnych.  

 

Pojazdy wycofane z eksploatacji  
 

Przyjęte cele:  
I. Osiąganie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu odniesionych do masy 

pojazdów przyjętych do stacji demontażu w skali roku, co najmniej na poziomie odpowiednio 
95% i 85%;  

II. Ograniczenie nieuczciwych praktyk w zakresie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji (zwiększenie ilości pojazdów wycofanych z eksploatacji kierowanych do legalnych 
stacji demontażu);  

III. Ograniczenie liczby pojazdów sprowadzanych z zagranicy bezpośrednio do krajowych stacji 
demontażu w sposób nielegalny.  
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Kierunki działań:  
 

I. Intensyfikacja działań informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na wzrost świadomości 
społeczeństwa oraz przedsiębiorców na temat zgodnego z obowiązującym prawem postępowania 
z pojazdami wycofanymi z eksploatacji;  

II. Prowadzenie cyklicznych kontroli poszczególnych podmiotów, w tym wprowadzających pojazdy, 
punktów zbierania pojazdów, stacji demontażu, prowadzących strzępiarki, w zakresie 
przestrzegania przepisów o odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.  

 

Zużyte opony  
 

Przyjęte cele: 
  

I. Utrzymanie dotychczasowego poziomu odzysku w wysokości co najmniej 75%, a recyklingu 
w wysokości co najmniej 15%;  

II. Zwiększenie świadomości społeczeństwa, w tym przedsiębiorców na temat właściwego, to jest 
zrównoważonego, użytkowania pojazdów, w szczególności opon oraz dozwolonych przepisami 
prawa sposobów postępowania ze zużytymi oponami.  

 

Kierunki działań:  
 

I. Tworzenie odpowiednich warunków do zbierania zużytych opon;  
II. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na temat odpowiedniego, to jest 

zrównoważonego użytkowania pojazdów, w tym opon oraz dozwolonych przepisami prawa 
sposobów postępowania ze zużytymi oponami.  

 

Odpady opakowaniowe  
 

Przyjęte cele: 
  

I. Zapewnienie odpowiedniej jakości odpadów opakowaniowych zbieranych selektywnie 
w gospodarstwach domowych;  

II. Utrzymanie poziomów odzysku i recyklingu, co najmniej na poziomie określonym w załączniku 
nr 1 do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi;  

III. Osiągnięcie i utrzymanie, co najmniej poziomów odzysku i recyklingu w poszczególnych latach 
dla opakowań wielomateriałowych oraz po środkach ochrony roślin zawartych w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów 
odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach 
niebezpiecznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 618);  

IV. Wyeliminowanie stosowania nieuczciwych praktyk w zakresie wystawiania dokumentów 
potwierdzających przetworzenie odpadów opakowaniowych;  

V. Zwiększenie świadomości użytkowników i sprzedawców środków zawierających substancje 
niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin odnośnie prawidłowego postępowania 
z opakowaniami po tych produktach.  

 
 

Kierunki działań: 
  
 

I. Intensyfikacja działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie promowanie ekoprojektowania;  
II. Wspieranie rozwoju systemu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych 

oraz przetwarzania odpadów opakowaniowych, a w szczególności odpadów opakowaniowych 
wielomateriałowych oraz powstałych z opakowań środków niebezpiecznych;  

III. Kontynuacja oraz wspieranie kampanii informacyjnych i edukacyjnych skierowanych 
do sprzedawców i użytkowników substancji niebezpiecznych poszerzających wiedzę w zakresie 
właściwego postępowania z opakowaniami po tych środkach.  

 

Przeterminowane środki ochrony roślin 
  

Na terenie Województwa Zachodniopomorskiego zlikwidowano wszystkie mogilniki zawierające 
przeterminowane środki ochrony roślin.  
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Odpady pozostałe 
  

Odpady z budowy remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej  
 

Przyjęte cele:  
 

I. Zwiększenie świadomości wśród inwestorów oraz podmiotów wytwarzających odpady z budowy, 
remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej dotyczącej 
postępowania ze strumieniem odpadów, w szczególności selektywnego zbierania oraz recyklingu;  

II. Utrzymanie poziomu przygotowania do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku 
materiałów budowlanych i rozbiórkowych na poziomie minimum 70% wagowo.  

 

Kierunki działań: 
  

I. Działania informacyjno-edukacyjne na rzecz budowy świadomości wśród inwestorów 
i podmiotów wytwarzających odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych 
oraz infrastruktury drogowej w zakresie postępowania ze strumieniem wskazanych odpadów;  

II. Wspieranie systemu promującego selektywne zbieranie odpadów BiR i promującego 
wykorzystywanie materiałów BiR pochodzących z recyklingu;  

III. Prowadzenie kontroli podmiotów wytwarzających odpady z budowy, remontów i demontażu 
obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej w zakresie należytego postępowania 
ze strumieniem wyżej wskazanych odpadów.  

 

Komunalne osady ściekowe  
 

Przyjęte cele:  
 
 

I. Całkowite zaniechanie składowania KOŚ;  
II. Zwiększenie ilości KOŚ przetwarzanych przed wprowadzeniem do środowiska oraz ilości KOŚ 

poddanych termicznemu przekształcaniu;  
III. Dążenie do maksymalizacji stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach 

przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego, 
chemicznego oraz środowiskowego.  

 

Kierunki działań: 
 
  

I. Zintensyfikowanie działań informacyjnych, aby na etapie budowy lub modernizacji oczyszczalni 
ścieków oraz w pozwoleniu wodno-prawnym należycie określać kierunek ostatecznego 
zagospodarowania KOŚ;  

II. Wspieranie inicjatyw na rzecz opracowywania rozwiązań na poziomie wojewódzkim  
III. Racjonalne zagospodarowywanie produktów termicznego przekształcania osadów, 

w szczególności składowanie popiołów uzyskanych po spaleniu KOŚ w sposób umożliwiający 
odzysk fosforu.  

 

Odpady z wybranych gałęzi gospodarki odpadami, których zagospodarowanie stwarza 
problemy  
 

Przyjęte cele: 
  

Dla odpadów z grupy 01, 06 i 10:  
I. Zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku;  
II. Ograniczenie masy wytworzonych odpadów w stosunku do wielkości produkcji;  
III. Zwiększenie stopnia zagospodarowania odpadów w podziemnych wyrobiskach kopalni, w tym 

przez odzysk.  
 

Kierunki działań:  
 

Dla odpadów z grupy 01, 06 i 10:  
 

I. Wspieranie projektowanie nowych procesów i wyrobów w taki sposób, aby w jak najmniejszym 
stopniu oddziaływały na środowisko w fazie produkcji, użytkowania i po zakończeniu 
użytkowania;  

II. Prowadzenie kontroli obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;  
III. Zintensyfikowanie działań prowadzących do zwiększenia stopnia odzysku odpadów, 

w szczególności z grupy 10 z procesów termicznych oraz dalszego ograniczania ilości odpadów 
unieszkodliwianych przez składowanie.  
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6.8.6. Najważniejsze problemy gospodarki odpadami – diagnoza dokonana na poziomie 
wojewódzkim 

 

Odpady komunalne 
 

Tab. 47. Najważniejsze problemy gospodarki odpadami. 
 
  

Lp. Województwo Zachodniopomorskie 
  

1. niska efektywność selektywnego zbierania odpadów „u źródła”  

2. niewystarczający system selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  

3. duża masa pozostałości po przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych, kierowana 
na składowiska odpadów 

4. 
niska świadomość społeczeństwa w zakresie należytego postępowania z odpadami, w wyniku czego 
odpady są spalane w paleniskach domowych, czy praktyki nielegalnego pozbywania się odpadów 
komunalnych – dzikie składowiska  

5. niska skuteczność edukacji w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych  

6. zbyt mała liczba stacjonarnych PSZOK, zapewniających przyjmowanie określonych odpadów  

7. klasyfikowanie przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą odpadów, jako odpady 
komunalne, niebędące tą grupą odpadów  

8. brak badań morfologii odpadów komunalnych na terenie województwa 

9. 
niedostateczne wykorzystanie przez gminy narzędzi kontrolnych wynikających z przepisów ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, m.in. kontroli podmiotów prowadzących działalność 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

10 

wytwarzanie, jako produkt końcowy, kompostu nieodpowiadającego wymaganiom (19 05 03) 
w instalacjach regionalnych do przetwarzania odpadów zielonych i innych odpadów ulegających 
biodegradacji zbieranych selektywnie (w kompostowniach), gdzie przetwarzane są już tylko 
selektywnie zebrane odpady zielone i inne bioodpady  

11. 

niedostatecznie rozwinięty system funkcjonowania banków żywności. Na terenie województwa 
zachodniopolskiego funkcjonują obecnie dwa banki żywności na terenie Szczecina i w Nowych 
Bielicach. Bank żywności w Szczecinie w roku 2015 r. nie prowadził zbiórki żywności a jedynie 
dystrybucję warzyw i owoców objętych embargiem. Bank żywności w Nowych Bielicach w roku 2015 
zebrał 3 103 285 kg żywności 

 

 
6.8.7. Analiza SWOT, informacja o wykonaniu Programu oraz główne zagrożenia i problemy  

Zagadnienia horyzontalne (GO) 
 

Adaptacja do zmian klimatu  Lokalizowanie obiektów gospodarki odpadami na tzw. terenach 
stabilnych (nie zagrożonych podtopieniami, osuwiskami itp.) 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska  Niewłaściwa eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów 
 Pożary (w tym podpalenia) 

Edukacja ekologiczna  działania informacyjne, konsultacje bezpośrednie z 
wnioskodawcami 

Monitoring środowiska  kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie 
gospodarki odpadami  

 



          Program Ochrony Środowiska Powiatu Wałeckiego na lata: 2019 – 2022 z perspektywą do 2027 roku 

 - 105 - 

Syntetyczna informacja o realizacji Programu  
 
    

Lp. Podejmowane zadania/działania Stan realizacji 
zadania skutek 

    

Gospodarka odpadami (GO) 

1. Utworzenie RIPOK w Mirosławcu zrealizowane długoterminowy 
2. Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zadanie ciągłe długoterminowy 
    

 
Gospodarka odpadami: Analiza SWOT 
 

  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
  

 

 Instalacje RIPOK w Mirosławcu: instalacja 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów MBP, kompostownia odpadów 
zielonych i innych odpadów ulęgających 
biodegradacji 

  

 

 nieutrwalony nawyk segregacji odpadów       
„u źródła” w gospodarstwach domowych 

 jednorazowe opakowania z tworzyw 
sztucznych  

 

  

SZANSE ZAGROŻENIA 
  

 

 Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata: 2016-2022 
z uwzględnieniem perspektywy na lata: 2023-
2028 

 edukacja 
 

 

 Spalanie odpadów komunalnych w domowych 
instalacjach 

 Małe, punktowe „zrzuty” odpadów na 
peryferiach miast, miejscowości, w lasach 
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6.9. ZASOBY PRZYRODNICZE 
 

6.9.1. Obszary i obiekty chronione 

 
 

Źródło danych: POŚWZ na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024 r. http://geoserwis.gdos.gov.pl/ 
 
Tab. 48. Formy ochrony przyrody w liczbach 
 

  

Formy ochrony przyrody zajmowana powierzchnia [ha] 
  

ogółem 73 166,83  
     Parki narodowe 3494,7  
     Rezerwaty przyrody 2 939,90  
     Obszary chronionego krajobrazu 68 874,10 
     Rezerwaty i pozostałe formy na obszarach chronionego krajobrazu 2 526,48 
     Użytki ekologiczne 384,61 
     Stanowiska dokumentacyjne 0  
     Zespoły krajobrazowo-przyrodnicze 0 
     Parki krajobrazowe 0 
  

 

Źródło danych: GUS 2017 (dane za rok 2016) 

Ryc. 29. Zasoby przyrodnicze Powiatu Wałeckiego na tle 
województwa zachodniopomorskiego 
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Udział obszarów prawnie chronionych w Powiecie Wałeckim 
do powierzchni ogółem wynosi 51,7 % (GUS 2017) 

 
 
 

Ryc. 30. Formy ochrony przyrody w Powiecie Wałeckim 
 

 
 

 
 

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 
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6.9.1.1. Obszary Natura 2000 
 
Ryc. 31.  Obszary Natura 2000 w Powiecie Wałeckim na tle województwa zachodniopomorskiego 
 
 
 

 
http://geoserwis.gdos.gov.pl/ 
 

 

Źródło danych: POŚWZ na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024 r. 
 



          Program Ochrony Środowiska Powiatu Wałeckiego na lata: 2019 – 2022 z perspektywą do 2027 roku 

 - 109 - 

 

Ryc. 32. Obszary Natura 2000 w Powiecie Wałeckim 
 

 
 
Wykaz obszarów Natura 2000 w Powiecie Wałeckim  
 
Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 
 
Tab. 49. Wykaz obszarów Natura 2000 w Powiecie Wałeckim  
 

   

Nazwa obszaru kod Powierzchnia [ha] 
   

Jezioro Wielki Bytyń PLH320011 2011,147 
   

Strzaliny koło Tuczna PLH320021 17,27094 
   

Dolina Rurzycy PLH300017 1766,042 
   

Mirosławiec PLH320045 6566,621 
   

Jezioro Lubie i Dolina Drawy PLH320023 15046,7 
   

Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046 74416,3 
   

Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016 190279 
   

Puszcza nad Gwdą PLB300012 77678,9 
   

Ostoja Drawska  PLB320019 153906,1 
   

Ryc. 32 
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6.9.1.2. Parki narodowe 
 

 
 

  

Parki narodowe zajmowana powierzchnia [ha] 
  

Drawieński Park Narodowy 3494,7 
  

 

6.9.1.3. Rezerwaty 
 

 
 

                Tab. 50. Wykaz rezerwatów w Powiecie Wałeckim 
 

     

Lp Gmina Nazwa rezerwatu Rok  rodzaj 
     

1. Człopa (Gm. m-w.)  Bukowskie Bagno 2009 torfowiskowy 
     

2. Człopa (Gm. m-w.)  Bagno Raczyk 2011 krajobrazowy 
     

3. Wałcz (Gm. wiejska)  Mokradła  
koło Leśniczówki Łowiska 2011 torfowiskowy 

     

4. Wałcz  (Gm. wiejska)  Dolina Rurzycy 2005 krajobrazowy 
     

Ryc. 33 

Ryc. 34 
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5. Wałcz (Gmina wiejska)  Glinki 1974 leśny 
     

6. Wałcz  (Gmina wiejska)  Golcowe Bagno 1990 torfowiskowy 
     

7. Tuczno (Gm. m-w)  Leśne Źródła 1998 leśny 
     

8. Tuczno (Gm. m-w)  Mszary Tuczyńskie 1988 torfowiskowy 
     

9. Tuczno (Gm. m-w)  Nad Jez. Liptowskim 2010 leśny 
     

10. Tuczno (Gm. m-w)  Nad Płociczną 2010 krajobrazowy 
     

11. Mirosławiec (Gm. m-w)  Rosiczki Mirosławskie 1989 torfowiskowy 
     

12. Człopa (Gm. m-w)  Stary Załom 1966 florystyczny 
     

13. 
Mirosławiec, Tuczno  
 

Wałcz (gm. wiejska)  
Wielki Bytyń 1989 krajobrazowy 

     

14. Tuczno Strzaliny k/Tuczna 2008 faunistyczny 
     

15. Szydłowo, Jastrowie, 
Wałcz (Gm. Wiejska) 

Wielkopolska Dolina 
Rurzycy 2008 krajobrazowy 

     

 

6.9.1.4. Obszary chronionego krajobrazu  
 

 
 

  

Położenie - Gmina Nazwa 
  

Mirosławiec (Gm. miejsko-wiejska) 
Tuczno (Gm. miejsko-wiejska) 
Wałcz (Gm. miejska)  
Wałcz (Gm. wiejska)  

Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy 

  

Człopa (Gm. miejsko-wiejska) 
Tuczno (Gm. miejsko-wiejska) 
Wałcz (Gm. wiejska)  

Puszcza nad Drawą 

  

Ryc. 35 
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6.9.1.5. Sieć ekologiczna 
 
Ryc. 36.  Sieć ekologiczna 
 

 
 

 

 
 
http://www.ecologicalnetworks.eu/images/Maps/ECONET%20-%20Poland.jpg 
 

Powiat Wałecki 

Ryc. 36 
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6.9.1.6. Pozostałe formy ochrony przyrody 
 
Pomniki przyrody: 
 

Gmina Człopa: 38, Gmina Mirosławiec: 6, Gmina Tuczno: 10, Gmina Wałcz: 33 
 

Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów 
 

Rośliny naczyniowe: dzięgiel (arcydzięgiel) litwor, orlik pospolity, kopytnik pospolity, kopytnik 
pospolity, próchniczek błotny, biczyca trójwrębna,  mokradłoszka zaostrzona,  dzwonek syberyjski, 
turzyca piaskowa, turzyca strunowa, turzyca bagienna, centuria zwyczajna, pomocnik baldaszkowy, 
kłoć wiechowata, drabik drzewkowaty, zimowit jesienny, konwalia majowa, storczyk fuchsa, kukułka 
krwista, storczyk plamisty, storczyk szerokolistny, storczyk zaniedbany, wawrzynek wilczełyko, 
goździk piaskowy, widłoząb kędzierzawy, widłoząb miotłowy, widłoząb Bergera, widlicz 
spłaszczony, rosiczka długolistna, rosiczka pośrednia, rosiczka okragłolistna, mieszaniec rosiczki 
okrągłolistnej i rosiczki długolistnej, kruszczyk rdzawoczerwony, kruszczyk błotny, kruszyna 
pospolita, śnieżyczka przebiśnieg, przytulia wonna, łyszczec wiechowaty, bluszcz pospolity, kocanki 
piaskowe, przylaszczka pospolita, rokitnik zwyczajny, gajnik ślniący, bagno zwyczajne, bielistka 
siwa, lilia bulwkowata, zimoziół północny, lipiennik loesela, listera jajowata, wiciokrzew pomorski, 
elisma wodna, widłak jałowcowaty, widłak goździsty, bobrek trójlistkowy, rukiew wodna, gnieźnik 
leśny, grążel żółty, grążel drobny, grzybienie białe, grzybienie północne, wilżyna ciernista, nasięźrzał 
pospolity, storczyk kukawka, śniedek buchego, śniadek baldaszkowaty, zerwa kulista, sosna limba, 
sosna kosa, podkolan biały, paprotka zwyczajna, płonnik pospolity, pierwiosnek, brodawkowiec 
czysty, rzęsiak pospolity, piórosz pierzasty, sasanka łąkowa, fałdownik nastroszony, porzeczka czarna, 
róża francuska, bagnica torfowa, cebulica dwulistna, jarząb szwedzki, jarząb brekinia, torfowiec 
odgięty, Sphagnum auriculatum, torfowiec bałtycki, Sphagnum contortum, torfowiec spiczastolistny, 
torfowiec kończasty, torfowiec frędzlowaty, torfowiec brunatny, Sphagnum inundatum, torfowiec 
magellański, Sphagnum nemoreum, torfowiec tępolistny, torfowiec błotny, torfowiec wklęsłolistny, 
Sphagnum plumulosum, Sphagnum riparium, torfowiec czerwonawy, Sphagnum rufescens, torfowiec, 
torfowiec nastroszony, torfowiec pierzasty. Sphagnum tenelleum, torfowiec obły, Sphagnum 
warnstorfianumcis pospolity, pływacz pośredni, pływacz zachodni, pływacz drobny, pływacz 
zwyczajny, kalina koralowa, barwinek pospolity. 
 

Łącznie: 120 gatunków 
 
Grzyby: Płucnica kędzierzawa, płucnica islandzka, chrobotka leśna, chrobotek reniferowy, mąkla 
tarniowa, przystrumycznik pustułkowy, mądziak psi, tarczownica skalna, szarzynka skórzasta, 
pawężnica węgierska, siedzuń sosnowy. 
 

Łącznie: 11 gatunków 
 
Wykaz gatunków zwierząt kręgowych i bezkręgowych 
 
Ważki: zalotka białoczelna, zalotka spłaszczona, zalotka większa, straszka północna,  
 

Chrząszcze: tęcznik mniejszy, tęcznik liszkarz, biegacz polny, biegacz złoty, biegacz zielonozłoty,  
biegacz wręgaty, biegacz krepy, biegacz skórzasty,  biegacz fioletowy, biegacz granulowany, biegacz 
ogrodowy, biegacz pomarszczony, biegacz menetresiego, biegacz gajowy, ciołek, borodziej próchnik.   

Łącznie: 16 gatunków 
 
 

Motyle: szlaczkoń torfowiec, barczatka kataks, przeplatka aurynia, przeplatka maturna, paź żeglarz, 
czerwończyk fioletek, modraszek alkon, modraszek arion. 
 

 Łącznie: 8 gatunków 
 
 

Błonkoskrzydłe: trzmiel wielkooki, trzmiel ogrodowy, trzmiel zmienny, trzmiel kamiennik, trzmiel 
gajowy, trzmiel rudy, trzmiel leśny, trzmiel paskowany, trzmiel rudoszary, trzmiel ziemny, trzmiel 
drzewny. 
 

Łącznie: 11 gatunków 
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Pajęczaki: tygrzyk paskowany 
 

Ślimaki: ślimak winniczek 
 

Małże: szczeżuja wielka,  
 

Krągłouste: minóg strumieniowy, minóg rzeczny,  
 

Ryby: jesiotr zachodni, piekielnica, koza złotawka, głowacz białopłetwy, śliz, różanka,  
 

Płazy: kumak nizinny, ropucha zielona, ropucha szara, ropucha paskówka, rzekotka drzewna, 
grzebiuszka ziemna, żaba zwinka, żaba jeziorowa, żaba moczarowa, żaba wodna, żaba śmieszka, żaba 
trawna, traszka grzebieniasta, traszka zwyczajna, padalec zwyczajny, żółw błotny, jaszczurka zwinka, 
jaszczurka żyworodna, zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata.  

 

Łącznie: 21 gatunków 
 

Ptaki: jastrząb gołębiarz, krogulec, trzciniak, łozówka, rokitniczka, trzcinniczek, brodziec piskliwy, 
raniuszek, włochatka, skowronek polny, zimorodek, rożeniec, płaskonos, świstun, cyranka, krakwa, 
świergotek polny, świergotek łąkowy, świergotek drzewny, jerzyk, orlik krzykliwy, czapla siwa, sowa 
uszata, pójdźka, podgorzałka, jemiołuszka, bąk, bernikla białolica, puchacz, gągoł, myszołów 
zwyczajny, myszołów włochaty, lelek kozodój, makolągwa, szczygieł, dzwoniec, czeczotka, czyż, 
dziwonia, pełzacz ogrodowy, pełzacz leśny, bocian biały, bocian czarny, pluszcz, błotniak zbożowy, 
błotniak stawowy, błotniak łąkowy, grubodziób, gołąb siniak, kraska, kruk, wrona siwa, gawron, 
kawka, przepiórka, derkacz, kukułka, łabędź krzykliwy, łabędź niemy, oknówka, dzięcioł duży, 
pliszka żółta, sójka, nur czarnoszyi, dzięcioł pośredni, dzięciołek, dzięcioł czarny, potrzeszcz, 
trznadel, ortolan, potrzos, rudzik, sokół wędrowny, kobuz, pustułka,  muchołówka mała, zięba, jer, 
dzierlatka, kokoszka wodna, bekas kszyk, sóweczka, żuraw, bielik, zaganiacz, dymówka, krętogłów, 
dzierzba gąsiorek, dzierzba srokosz, mewa śmieszka, strumieniówka, brzęczka, świerszczak, 
krzyżodziób świerkowy, lerka, słowik szary, bielaczek, nurogęś, szlachar, kania czarna, kania ruda, 
pliszka górska, pliszka siwa, muchołówka żałobna, muchołówka szara, białorzytka, wilga, rybołów, 
wąsatka. sikora sosnówka, sikora modra, sikora czubatka, sikora bogatka, sikora czarnogłowa, sikora 
uboga, wróbel, mazurek, trzmielojad, kormoran czarny, batalion, kopciuszek, pleszka, pierwiosnek,, 
świstunka, piecuszek, sroka, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł zielony, perkoz rdzawoszyi, perkoz 
dwuczuby, kropiatka, pokrzywnica, gil, wodnik, zniczek, mysikrólik, remiz, brzegówka, pokląskwa, 
kulczyk, kowalik, rybitwa zwyczajna, sierpówka, turkawka, puszczyk, szpak, kapturka, pokrzewka 
czarnołbista,  pokrzewka ogrodowa, cierniówka, piegża, perkozek, brodziec samotny, strzyżyk, 
droździk, kos, drozd śpiewak, kwiczoł, paszkot, płomykówka, dudek, czajka. 

 

Łącznie: 160 gatunków 
 

Ssaki: mysz zaroślowa, karczownik, żubr, bóbr europejski, mroczek późny, jeż zachodni, jeż 
wschodni, popielica, wydra, badylarka, gronostaj, łasica, nocek rudy, rzęsorek rzeczek, borowiec 
wielki, karlik większy, karlik malutki, gacek brunatny, wiewiórka, ryjówka aksamitna, ryjówka 
malutka, kret, mroczek posrebrzany. 
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6.9.2. Potencjalny wpływ zmian klimatu na różnorodność i obszary prawnie chronione 
 
Źródło: Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 

z perspektywą do roku 2030. Ministerstwo Środowiska. Warszawa 2013. 
 
Zmiany klimatyczne wpływają na zasięg występowania gatunków, cykle rozrodcze, okresy wegetacji 
i interakcje ze środowiskiem. Jednakże różne gatunki i siedliska inaczej reagują na zmiany 
klimatyczne – niektóre mogą na tym korzystać, inne mogą znacznie ucierpieć. Większość 
prognozowanych zmian opiera się o zmiany wartości przeciętnych parametrów klimatycznych: 
opadów, temperatury, kierunków wiatrów, ale równie często dzieje się to w wyniku sytuacji 
ekstremalnych jak powodzie, silne wiatry i ulewy. Różnorodność biologiczna pod wpływem tych 
zmian ulega stopniowym przekształceniom. 

 

Spodziewane ocieplenie się klimatu spowoduje migrację gatunków, w tym inwazyjnych, głównie 
z Europy Południowej, Afryki Północnej, Azji, wraz z równoczesnym wycofywaniem się tych 
gatunków, które nie są przystosowane do wysokich temperatur i suszy latem, a dobrze znoszą ostre 
mrozy. Obszary leżące w strefie pojezierzy, naturalne i półnaturalne formacje łąkowe i murawy 
oraz torfowiska także są narażone na skutki ocieplania się klimatu ze względu na obniżanie 
się poziomu wód gruntowych oraz postępującą eutrofizację. Również Niż polski narażony 
jest na ograniczenie powierzchni terenów wodno-błotnych, w tym stopniowe wysychanie i zanik 
torfowisk, wilgotnych lasów i borów. 

 

Obserwowane i przewidywane zmiany w reżimie hydrologicznym na całej powierzchni kraju 
w bezpośredni sposób oddziałują na różnorodność biologiczną z włączeniem obszarów Natura 2000. 
Obserwuje się zmianę struktury opadów w okresie wegetacyjnym, czyli częstsze susze letnie 
i wiosenne oraz wzrost liczby opadów nawalnych, w tym gradu. Z racji zwiększonej częstotliwości 
występowania tych zjawisk należy liczyć się ze wzrastającą liczbą sytuacji ekstremalnych, czyli 
powodzi, suszy, osuwisk ziemi oraz erozji wodnej w korytach cieków. Szczególnie widocznie skutki 
tych zmian będą miały miejsce na obszarach Wyżyny polskiej, gdzie łatwo może dojść do zubożenia 
bioróżnorodności oraz bezpośrednich zniszczeń. Skróci się także okres zalegania pokrywy śnieżnej 
oraz jej grubość. Problem zmian w reżimie hydrologicznym dotyczy również siedlisk wód słodkich, 
płynących lub stojących. Grupa ta jest narażona na zmiany wskutek wzrostu opadów nawalnych, 
okresów suchych, procesów eutrofizacji i zaburzeń przepływu wód w zbiornikach. Co więcej, 
w wyniku prognozowanych zmian klimatycznych będzie postępował zanik małych 
powierzchniowych zbiorników wodnych (bagien, stawów, oczek wodnych, małych płytkich jezior 
a także potoków i małych rzek). Stanowi to zagrożenie dla licznych gatunków, które bądź 
to pośrednio bytują na tych terenach, bądź korzystają z nich jako rezerwuarów wody pitnej i może 
skutkować wyginięciem lub migracją gatunków. 
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6.9.3. Lasy 
 
Grupa: leśnictwo wszystkich form własności 
Podgrupa: Powierzchnia gruntów leśnych (Wymiary: Grunty leśne) 
 
Tab. 51. Powierzchnia lasów w powiecie wałeckim 
 

   

 Powierzchnia lasów [ha] Lesistość [%] 
   

WAŁECKI  79 970,55 55,0 
   

    Wałcz - miasto  693,04 17,8 
    Człopa - obszar wiejski  25420,86 71,8 
    Człopa - miasto   197,90 30,2 
    Mirosławiec - obszar wiejski 12897,54 62,7 
    Mirosławiec - miasto   5,53 2,3 
    Tuczno – obszar wiejski 12212,14 49,2 
    Tuczno - miasto   253,25 26,9 
    Gmina wiejska Wałcz   28290,29 48,0 
   
 

Źródło: Dane GUS 2017 
 
Lesistość powiatu wałeckiego- zmiana cechy w latach: 
 
       

rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Lesistość [%] 54,7 54,8 54,8 54,9 55,0 55,0 
       

 
Wskaźnik lesistości dla województwa zachodniopomorskiego: 35,6 % (GUS 2016) 
 
 

Powiat Wałecki charakteryzuje się najwyższą lesistością w województwie zachodniopomorskim 
 

 
Potencjalny wpływ zmian klimatu na sektor leśnictwa 
 
Źródło: Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 
z  perspektywą do roku 2030. Ministerstwo Środowiska. Warszawa 2013. 
 
Jednym z czynników silnie różnicujących występowanie lasów w Polsce, obok warunków 
geologicznych są warunki klimatyczne, z którymi wiąże się optimum ekologiczne poszczególnych 
gatunków. Należy więc oczekiwać, że w wyniku zmian klimatycznych istotnym zmianom ulegną 
składy gatunkowe i typy lasów. Optima ekologiczne gatunków drzewiastych mogą zostać przesunięte 
na północny-wschód. Wymagania glebowe gatunków drzew mogą stanowić barierę w dopasowaniu 
na tych obszarach składów gatunkowych do zmian średniej temperatury i wielkości opadów. Stwarza 
to trudne do przewidzenia problemy hodowlane. Najbardziej wrażliwe na zmiany klimatu 
są ekosystemy górskie. Związany ze wzrostem temperatury wzrost ewaporacji, a także zmniejszanie 
się grubości i czasu zalegania pokrywy śnieżnej będzie sprzyjać spadkowi wilgotności w lasach 
zwiększając ryzyko pożarów i przyspieszając proces mineralizacji gleb. Proces ocieplania 
i zwiększanie ryzyka suszy sprzyja rozwojowi chorób i szkodników w tym także gatunków 
inwazyjnych i tendencja ta utrzyma się nadal. W związku z tym trzeba się liczyć z dużymi szkodami, 
gdyż gatunki rodzime nie są odporne na nowe zagrożenia. Cieplejsze zimy będą wpływać korzystnie 
na zimowanie szkodników, a zmniejszona pokrywa śnieżna będzie ułatwiać zimowanie zwierząt 
roślinożernych. Obok zmniejszenia stabilności lasów (większej podatności na szkody od czynników 
biotycznych i abiotycznych), ograniczenia dostępności zasobów środowiska (w tym drewna) oraz 
usług ekosystemowych (turystyka, łagodzenie zmian klimatu przez lasy, sekwestracja dwutlenku 
węgla, ograniczenie naturalnej retencji wodnej lasów), zostaną ograniczone również funkcje 
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produkcyjne i ochronne lasów. Wydłużony okres z dodatnimi temperaturami na jesieni 
z intensywnymi opadami rozmiękczającymi glebę w połączeniu z osłabieniem drzew przez choroby 
i szkodniki może dodatkowo zwiększać wrażliwość lasów na wiatry i sprzyjać zwiększaniu 
wiatrołomów. Jako pozytywny aspekt można wskazać zmniejszenie się częstotliwości występowania 
chorób grzybowych co związane jest z wydłużonym okresem suchym. 
 
Ochrona różnorodności biologicznej i gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu  
 

Ochrona różnorodności biologicznej i gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu jest niezmiernie 
ważnym zagadnieniem, ponieważ problem utraty bioróżnorodności narasta wraz z postępującymi 
zmianami klimatu. Z punktu widzenia ochrony siedlisk najistotniejsze są działania związane z 
utrzymaniem obszarów wodno-błotnych i ich odtwarzaniem wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. 
Jednocześnie istotne będą działania sprzyjające prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej w 
warunkach zmian klimatu, jak również przygotowaniu ekosystemów leśnych na zwiększoną presję 
wynikającą z nasilenia ekstremalnych zjawisk pogodowych, m.in. okresów suszy, fal upałów, 
gwałtownych opadów deszczu, porywistych wiatrów. 
 
Adaptacja do zmian klimatu 
 

Nazwa działań adaptacyjnych 
przewidzianych w SPA  

Główne instytucje 
odpowiedzialne  

Wybrane obszary strategii 
rozwoju zawierające działania 
adaptacyjne  

Przygotowanie strategii, planów 
ochrony, programów ochrony 
lub planów zadań ochronnych 
w zakresie ochrony przyrody 
z uwzględnieniem zmian warunków 
klimatycznych.  

MŚ/GDOŚ  

Zachowanie bogactwa 
różnorodności biologicznej,  
w tym wielofunkcyjna 
gospodarka leśna.  
Ochrona środowiska 
naturalnego w sektorze 
rolniczym i różnorodności 
biologicznej na obszarach 
wiejskich  

Opracowanie programów adaptacji 
leśnictwa do zmian klimatycznych  
z uwzględnieniem uwarunkowań 
i potrzeb przemysłu, energetyki, 
rolnictwa, turystyki i rekreacji, 
rozwoju regionalnego, 
bioróżnorodności.  

MŚ/DGLP/ GDOŚ  

Zwiększanie lesistości zarówno 
w wyniku sztucznych zalesień, jak 
i sukcesji naturalnej oraz 
racjonalizacja użytkowania 
gruntów, zmniejszenie fragmentacji 
kompleksów leśnych.  

MŚ/ MRiRW/ właściciele 
i zarządcy lasów oraz 
organy nadzorujące 
ich działalność  

Zachowanie bogactwa 
różnorodności biologicznej, 
w tym wielofunkcyjna 
gospodarka leśna.  
Zrównoważona gospodarka 
leśna i łowiecka na obszarach 
wiejskich  

Wprowadzanie do gospodarki leśnej 
zasad leśnictwa ekosystemowego, 
dynamiczna ochrona istniejącego 
zróżnicowania biologicznego 
wykorzystująca zarówno naturalne 
procesy genetyczne (adaptacja) jak 
i działania człowieka, 
ukierunkowane na zachowanie 

MŚ/ właściciele i zarządcy 
lasów oraz organy 
nadzorujące ich działalność  

Zachowanie bogactwa 
różnorodności biologicznej,  
w tym wielofunkcyjna 
gospodarka leśna.  
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istniejącego zróżnicowania 
biologicznego, ukierunkowanie 
sztucznej selekcji również na cechy 
przystosowawcze do zmieniających 
się warunków klimatycznych.  

Kontynuacja wdrażania oraz 
rozwijanie instrumentów ochrony 
przestrzeni rolniczej, leśnej i 
zasobów glebowych dużej wartości 
przyrodniczej 

MRiRW/MŚ  

Adaptacja rolnictwa                
i rybactwa do zmian klimatu 
oraz ich udział                             
w przeciwdziałaniu tym 
zmianom  

Zróżnicowanie drzewostanu, 
zwłaszcza w trakcie przebudowy, 
pod względem: gęstości, składu 
gatunkowego (zwiększenie udziału 
gatunków liściastych), struktury 
wysokości, wieku, płatowości/ 
mozaikowatości  

MŚ/ właściciele i zarządcy 
lasów oraz organy 
nadzorujące ich działalność  

Zachowanie bogactwa 
różnorodności biologicznej,  
w tym wielofunkcyjna 
gospodarka leśna.  

Kontynuacja programu ochrony 
gleb przed erozją, kontynuowanie 
i rozszerzenie programu małej 
retencji i retencji glebowej 
zwłaszcza w lasach i użytkach 
zielonych.  

MŚ/ właściciele i zarządcy 
lasów oraz organy 
nadzorujące ich działalność  

Rozwój infrastruktury wodno-
melioracyjnej i innej 
łagodzącej zagrożenia 
naturalne  
Gospodarowanie wodami dla 
ochrony przed powodziami, 
suszą i deficytem wody.  

Monitoring, kontrola i 
przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu 
się gatunków obcych, które 
zagrażają rodzimym gatunkom 
lub siedliskom przyrodniczym.  

MŚ/GDOŚ/ właściciele 
i zarządcy lasów oraz 
organy nadzorujące ich 
działalność  

Monitoring lasów pod kątem reakcji 
drzew na zmiany klimatyczne, m.in. 
obserwacje fenologiczne, strefowe 
zmiany zasięgu gatunków  

MŚ/ właściciele i zarządcy 
lasów oraz organy 
nadzorujące ich działalność  

Zachowanie bogactwa 
różnorodności biologicznej,   
w tym wielofunkcyjna 
gospodarka leśna.  

Monitoring w powiazaniu 
z naturalną dynamiką ekosystemów 
i okresowa ocena przyrodniczych 
obszarów chronionych, utworzenie 
systemu gromadzenia danych.  

MŚ/GDOŚ  

Zachowanie bogactwa 
różnorodności biologicznej,  
w tym wielofunkcyjna 
gospodarka leśna.  

Wzmocnienie ochrony 
przeciwpożarowej lasu poprzez 
rozwój systemów monitorowania 
zagrożenia pożarowego oraz 
infrastruktury przeciwpożarowej 
związanej z ochroną lasów.  

MŚ/właściciele i zarządcy 
lasów  

Zachowanie bogactwa 
różnorodności biologicznej, 
wielofunkcyjna gospodarka 
leśna. Adaptacja rolnictwa      
i rybactwa do zmian klimatu 
oraz ich udział                       
w przeciwdziałaniu zmianom  
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6.9.4.  Analiza SWOT, informacja o wykonaniu Programu oraz główne zagrożenia i problemy  
 
Zagadnienia horyzontalne (ZP) 
 

Adaptacja do zmian klimatu  Działania adaptacyjne: j.w. (SPA) 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 
 przeciwdziałanie pożarom i skutkom suszy 
 przeciwdziałanie stratom powodowanym przez gwałtowne 

zjawiska pogodowe 

Edukacja ekologiczna 
 działania informacyjne, konsultacje bezpośrednie 

z wnioskodawcami, właścicielami lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa 

Monitoring środowiska 
 kontrola podmiotów korzystających ze środowiska, gruntów 

zalesionych (np. pod kątem stanu sanitarnego drzewostanów, 
zabezpieczenia p-poż.) 

 
Syntetyczna informacja o realizacji Programu w skali powiatu 
 
    

Lp. Podejmowane zadania/działania Stan realizacji 
zadania skutek 

    

Zasoby przyrodnicze 

1. Kształtowanie ekosystemów leśnych z uwzględnieniem 
zinwentaryzowanych, cennych komponentów środowiska Zadanie ciągłe długoterminowy 

2. Duży udział obszarów prawnie chronionych do powierzchni 
ogólnej (52%) zadanie ciągłe długoterminowy 

3. Nasadzenia kompensacyjne w miastach zadanie ciągłe długoterminowy 
    

 
Zasoby przyrodnicze: Analiza SWOT 
 

  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
  

 

 Duży udział obszarów prawnie chronionych 
do powierzchni ogólnej (52%)  

 Najwyższa w woj. zachodniopomorskim 
lesistość powiatu (55%) 

 Objęcie opracowaniami urządzeniowymi 
lasów prywatnych  

 

 Presja urbanistyczna 
 Presja turystyczna 

 Presja rolnictwa  

  

SZANSE ZAGROŻENIA 
  

 

 Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata: 2016-2022 
z uwzględnieniem perspektywy na lata: 2023-
2028 

 edukacja 
 

 

 gwałtowne zjawiska pogodowe 
 choroby łańcuchowe lasów inicjowane przez 

susze, wysokie temperatury itp.  
 pożary 
 ekspansja gatunków obcych 
 synantropizacja fauny (zwierzyna łowna 

w mieście) 

 



          Program Ochrony Środowiska Powiatu Wałeckiego na lata: 2019 – 2022 z perspektywą do 2027 roku 

 - 120 - 

6.10. ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI PRZEMYSŁOWYMI (PAP) 
oraz RYZYKO WYSTĄPIENIA ZDARZEŃ KRYZYSOWYCH 

 

6.10.1. Ocena ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych 
 
 

W powiecie wałeckim nie występują zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej, o których mowa w art. 248 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.  
 

 
Rodzaje i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu 
zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub zakładu 
o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej określa załącznik do rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie 
substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym 
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
 
 

    Na terenie powiatu wałeckiego nie występują obiekty infrastruktury krytycznej 
 
 
 

6.10.2. Potencjalne zdarzenia kryzysowe 
 

 Katalog zagrożeń zdiagnozowanych na poziomie wojewódzkim 
 

Źródło danych: Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego. Szczecin 2017. 
 

Legenda: 
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 Charakterystyka głównych zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia w Powiecie 
Wałeckim 

 
Rozdział opracowano na podstawie Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego. 
 
Legenda: 
 

EKSTREMALNY 
POZIOM 
RYZYKA 

WYSOKI 
POZIOM 
RYZYKA 

ŚREDNI POZIOM 
RYZYKA 

NISKI POZIOM 
RYZYKA 

MINIMALNY 
POZIOM 
RYZYKA 

 

Kategoria: NARUSZENIE BEZPIECZEŃSTWA  
INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ 

Rodzaj zagrożenia: ZAGROŻENIA W TRANSPORCIE  
I KOMUNIKACJI 

Charakter zagrożenia: W ruchu drogowym 

KZ - 28 

Charakterystyka zagrożenia: 
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SKUTKI 

 

 
 
Najgroźniejsze katastrofy drogowe, wymagające 
uruchomienia powiatowego systemu reagowania, to 
te, w wyniku których możliwe są: 
- duże ilości ofiar, 
- skażenie środowiska; 
- znaczne uszkodzenia infrastruktury drogowej; 
- zahamowanie bądź znaczne spowolnienie rytmiki 
ruchu. 
 

Wnioski: 

Groźba wystąpienia dużych katastrof drogowych, 
występujących głównie w ciągach dróg krajowych nr 22 
i 10, a także na innych drogach w rejonie skrzyżowań 
i przejazdów kolejowych. Duże zagrożenie dla 
bezpieczeństwa ruchu stwarzają: łamanie przepisów 
ruchu przez kierowców, liczne uszkodzenia i deformacje 
nawierzchni, niewystarczające środki techniczne służące 
zimowemu utrzymaniu dróg, brak obwodnic aglomeracji 
miejskich, a także zły stan techniczny pojazdów.  

 
Przez teren powiatu przebiegają dwie drogi krajowe K-10 i K-22, drogi wojewódzkie nr 163, 177, 178 
i 179 oraz drogi powiatowe. Wymienione szlaki drogowe umożliwiają komunikację z większością 
jednostek osadniczych. Duże zagrożenie stanowią przewozy materiałów niebezpiecznych, odbywające 
się transportem kołowym, drogami krajowymi K-10 i K-22 przebiegającymi przez centra miast Wałcz, 
Mirosławiec i Człopa. Awarie i wypadki drogowe o dużym prawdopodobieństwie zdarzenia mogą 
prowadzić do katastrof chemicznych oddziałujących negatywnie na duże skupiska ludzi i środowisko. 
Elementem infrastruktury drogowej, który w znacznym stopniu rozwiąże niekorzystny 
dla bezpieczeństwa układ komunikacyjny będzie obwodnica miasta Wałcza. 
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Kategoria: KATASTROFA NATURALNA 

Rodzaj zagrożenia: POŻAR 

Charakter zagrożenia: Pożar  

KZ - 1 

Charakterystyka zagrożenia: 
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SKUTKI 

 

Zagrożenie pożarami bardzo dużymi i dużymi w 
powiecie jest możliwe ze względu na: 
 
występowanie dużych kompleksów leśnych (około 53% 
terenu), łąk, nieużytków i trzcinowisk; 
dominację  zwartej zabudowy miejskiej i wiejskiej z 
jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi; 
występujące obiekty produkcyjne, niebezpieczne pod 
względem pożarowym; 
przewóz przez teren powiatu materiałów 
niebezpiecznych transportem drogowym, w tym przez 
obszary szczególnie wrażliwe na zagrożenia pożarowe; 
coraz częstsze susze spowodowane występowaniem 
długich okresów bezdeszczowej pogody, szczególnie 
wiosną i latem; 
stare, zabudowy miejskie, których budynki w większości 
posiadają konstrukcje łatwopalne, a często zaniedbane 
instalacje wewnętrzne, głównie gazowe, grzewcze i 
elektryczne, stanowią poważne zarzewie wybuchu. 

 
 
 
Kategoria: KATASTROFA NATURALNA 

Rodzaj zagrożenia: POŻAR 

Charakter zagrożenia: Pożarem połączony z wybuchem 

KZ – 1a 

Charakterystyka zagrożenia: 
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SKUTKI 

 

Największe zagrożenie stanowią: 
zdarzenia generowane w zakładach dużego i 
zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej, w których zgromadzone są substancje 
łatwopalne i wybuchowe oraz w innych zakładach nie 
ujętych w tej klasyfikacji, które z racji swoich funkcji i 
zgromadzonych na ich terenie materiałów 
niebezpiecznych, stwarzają takie zagrożenie; 
gazociąg przechodzący przez teren powiatu oraz stacje 
paliw płynnych, co w konsekwencji może spowodować 
pożar połączony z wybuchem; 
w okresie wzmożonego turystycznego ruchu 
wakacyjnego oraz w czasie długotrwałych braków 
opadów deszczu; 
wiejska zabudowa mieszkalna, obiekty rolnicze lub 
obiekty służące do produkcji rolniczej (specyfika 
prowadzonej tam produkcji oraz stan budynków, 
instalacji i użytkowanych w nich urządzeń technicznych; 
duże zagrożenie sprawiają także niedozwolone zabiegi 
agrorolnicze, polegające na wypalaniu przez rolników 
traw, ściernisk i niewykorzystanej słomy); 
stare, zabudowy miejskie, których budynki w większości 
posiadają konstrukcje łatwopalne, a często zaniedbane 
instalacje wewnętrzne, głównie gazowe, grzewcze i 
elektryczne, stanowią poważne zarzewie wybuchu. 
w przypadku rozszczelnienia rurociągu gazu ziemnego 
istnieje możliwość pożaru z wybuchem 
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Kategoria: KATASTROFA NATURALNA 

Rodzaj zagrożenia: POWÓDŹ 

Charakter zagrożenia: Powódź opadowa 

KZ - 2 

 
Kategoria: KATASTROFA NATURALNA 

Rodzaj zagrożenia: POWÓDŹ 

Charakter zagrożenia: Powódź roztopowa 

KZ - 4 

 
Kategoria: KATASTROFA NATURALNA 

Rodzaj zagrożenia: EKSTREMALNE WARUNKI POGODOWE 

Charakter zagrożenia: Upał 

KZ - 7 

 
Kategoria: KATASTROFA NATURALNA 

Rodzaj zagrożenia: EKSTREMALNE WARUNKI POGODOWE 

Charakter zagrożenia: Intensywny opad deszczu 

KZ - 9 

 
Kategoria: KATASTROFA NATURALNA 

Rodzaj zagrożenia: EKSTREMALNE WARUNKI POGODOWE 

Charakter zagrożenia: Silny wiatr 

KZ - 11 

 
Kategoria: KATASTROFA NATURALNA 

Rodzaj zagrożenia: EKSTREMALNE WARUNKI POGODOWE 

Charakter zagrożenia: Silne burze z gradem 

KZ – 12a 

 
Kategoria: KATASTROFA NATURALNA 

Rodzaj zagrożenia: ZAKAŻENIE 

Charakter zagrożenia: Zwierząt 

KZ - 14 

 
Kategoria: KATASTROFA NATURALNA 

Rodzaj zagrożenia: ZAKAŻENIE 

Charakter zagrożenia: Środowisko roślinne 

KZ - 15 

 
Kategoria: KATASTROFA NATURALNA 

Rodzaj zagrożenia: ZAKAŻENIE 

Charakter zagrożenia: Plaga szkodników 

KZ - 16 
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Kategoria: NARUSZENIE BEZPIECZEŃSTWA  
INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ 

Rodzaj zagrożenia: AWARIA SYSTEMU TECHNICZNEGO 

Charakter zagrożenia: Awaria z uwolnieniem niebezpiecznej 
substancji chemicznej 

KZ - 24 

Charakterystyka zagrożenia: 
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SKUTKI 

 

Do największego zagrożenia powodowanego uwolnieniem 
niebezpiecznych substancji chemicznych można zaliczyć 
awarie zakładów produkujących takie substancje, 
rozszczelnienie cystern podczas przewozu transportem 
drogowym bądź kolejowym, rozszczelnienie się zbiorników na 
stacjach paliw.   
 
 Głównymi czynnikami powodującymi awarie, są:  
uszkodzenia mechaniczne sieci, urządzeń, składowisk lub 
środków transportowych, 
awarie systemów sterujących procesami z wykorzystaniem 
niebezpiecznych substancji chemicznych,  
zamierzone bądź niezamierzone działanie człowieka. 
 

Wnioski: 

Największe zagrożenie lokalnego skażenia chemicznego 
powiatu, może powstać w wyniku uwolnienia się 
niebezpiecznych środków chemicznych w czasie transportu 
drogowego w wyniku awarii bądź katastrofy cystern w 
rejonach gęsto zaludnionych, wzdłuż tras samochodowych 
dróg krajowych: 
 
- Gdańsk – Wałcz - Gorzów Wlkp; K-22 
- Szczecin - Wałcz – Warszawa   K-10 
 
Rozległe skażenia gleby, wód podziemnych i infrastruktury, 
mogą wystąpić na skutek awarii (uszkodzenia), zbiorników z 
materiałami pędnymi na Stacjach  Paliw  i w wyniku  
uszkodzeń cystern samochodowych, dowożących materiały 
pędne do tych stacji, podczas katastrof drogowych.  
 

Wpływ na sąsiednie/powiaty/gminy/całe 
województwo 

Zagrożenie mogące nastąpić na skutek rozprzestrzenienia się 
niebezpiecznych środków chemicznych. 

 
Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego (zwany dalej PPZK) opracowano w celu 
usystematyzowania procedur organizacyjnych i wykonawczych, stwarzających optymalne warunki do 
zapewnienia społeczeństwu powiatu wałeckiego podstawowych wymogów ochrony przed 
niebezpieczeństwami związanymi z występowaniem klęk żywiołowych oraz innych podobnych 
zdarzeń powodowanych siłami natury lub działalnością człowieka. 
 
Starosta Wałecki w Powiatowy Planie Zarządzania Kryzysowego reguluje  szczegółowe  zasady 
realizacji zadań przypisanych mu w art. 4 ust. 1 pkt 15 i 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie powiatowym w celu zapewnienia współdziałania powiatowych służb, inspekcji i straży i 
kierowanie ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniom życia, zdrowia lub mienia oraz 
zagrożeniom środowiska,  i utrzymania porządku publicznego, a także zapobieganie klęskom 
żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na 
zasadach określonych w ustawach. 
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Treść planu odniesiono do sytuacji będących następstwem: katastrofy naturalnej; awarii technicznej; 
działań terrorystycznych wywołujących katastrofy naturalne lub awarie techniczne i innych sytuacji 
naruszających porządek publiczny powiatu; dwóch etapów zarządzania kryzysowego: reagowania; 
wczesnej odbudowy; zarządzania kryzysowego realizowanego na poziomie powiatu przez 
administrację  samorządową, organizacje pozarządowe, a także osób prawnych i fizycznych. 
 
Plan opracowano z wykorzystaniem podejścia funkcyjnego, które zakłada, że niezależnie od rodzaju 
zdarzenia, należy w ramach ochrony ludności, realizować określone zadania funkcyjne 
jak np.: ostrzeganie, alarmowanie ludności, informowanie, monitorowanie, działania ratownicze, 
udzielanie pomocy medycznej i społecznej, ewakuację itp. 
 
 
 

Główne zagrożenie dla powiatu:  POŻAR.  
Przewidywany scenariusz zdarzenia:  rozprzestrzenienie się pożaru ze względu na występowanie 

dużych kompleksów leśnych. 
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6.10.3. Analiza SWOT, informacja o wykonaniu Programu oraz główne   zagrożenia i problemy 
 
Zagadnienia horyzontalne (PAP) 
 

Adaptacja do zmian klimatu  budowa nowej infrastruktury transportowej 
 obwodnice 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska  wzmocnienie służb interwencyjnych (np. straży pożarnej) 
 rozwój monitoringu zagrożeń 

Edukacja ekologiczna  wyrabianie właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia     
np. treningi sprawnej ewakuacji, próbne alarmy itp.) 

Monitoring środowiska  ścisła współpraca organów samorządowych z PSP, WIOŚ itp. 

 
Syntetyczna informacja o realizacji Programu  
 
    

Lp. Podejmowane zadania/działania Stan realizacji 
zadania skutek 

    

Zapobieganie poważnym awariom 

1. Realizacja wytycznych Planu Zarządzania Kryzysowego Zadanie ciągłe długoterminowy 

2. Kontrole właścicieli lasów prywatnych pod względem 
przestrzegania przepisów przeciwpożarowych (SP) zadanie ciągłe długoterminowy 

3. Wzmacnianie współpracy pomiędzy organami 
samorządowymi a służbami interwencyjnymi  - - 

4. Brak obiektów infrastruktury krytycznej - - 
    

 
6.9.8. Zasoby przyrodnicze: Analiza SWOT 
 

  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
  

 

 monitoring zagrożenia pożarami w lasach  

 obwodnica Wałcza 
 sprawne służby 
 struktura lasów (wzrost udziału gatunków 

liściastych, pasy biocenotyczne itp.) 
 poprawa stanu technicznego dróg 

powiatowych   

 

 brak obwodnic 
 duże natężenie ruchu - transport drogowy 

niebezpiecznych substancji chemicznych przez 
obszary gęsto zaludnione (centra miast, 
miejscowości) oraz przez obszary cenne 
przyrodniczo. 

  

SZANSE ZAGROŻENIA 
  

 

 logistyka transportowa 
 wzmacnianie współpracy jednostek 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

 

 presja turystyczna – wzrost zagrożenia 
zaprószenia ognia w lasach 

 susze = wzrost ryzyka pożarów 
 zły stan techniczny dróg 
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7.  GŁÓWNE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ZDIAGNOZOWANE 
NA SZCZEBLU GMINNYM 

 
Rozdział opracowano na podstawie odpowiedzi udzielonych przez Gminy. 
 
7.1. GMINA MIEJSKA WAŁCZ 
 
Źródło danych: pismo Burmistrza Miasta Wałcz (znak: IMGKiS 6232.80.2017) 

Problemy z zakresu ochrony środowiska występujące w Gminie Miejskiej Wałcz: 
 

Przedstawione poniżej problemy ujęte są zarówno w „Programie Ochrony Środowiska Powiatu 
Wałeckiego" jak i w „Programie Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego" 
i można je zaliczyć do stale aktualnych:  
 

1. Hałas. Pomimo podjętych działań zapobiegawczych (realizacja obwodnicy miasta, remonty 
nawierzchni ) w dalszym ciągu spływają skargi od mieszkańców na uciążliwy hałas drogowy 
i nadmierny ruch komunikacyjny. Stale rosnąca liczba rejestrowanych samochodów powoduje 
zatłoczenie w mieście rozciągając tym samym godzin szczytu komunikacyjnego co uniemożliwia 
ograniczenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców głównych ulic Wałcza.  

 

2. Drugim problemem jest spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza 
poprzez ograniczenie emisji ze źródeł powierzchniowych, liniowych i punktowych. Na dzień 
dzisiejszy korzystanie przez mieszkańców z rożnych pieców grzewczych oraz opału o różnej 
jakości, spalanie śmieci skutkuje znaczną uciążliwością szczególnie przy zwartej zabudowie ulic 
w centrum miasta. Problem nasila się w godzinach wieczorno - nocnych co uniemożliwia 
dokonanie kontroli bezpośredniej. W sezonie zimowym przekraczające stężenia pyłu 
pochodzącego z procesu spalania węgla o niskiej jakości z domowych pieców grzewczych, 
indywidualnych posesji, mniejszych zakładów produkcyjnych, punktów usługowych 
i handlowych może powodować ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego - PM 10, 
zaliczanego do tzw. niskiej emisji. Przekraczające normy stężenia pyłu mogą również pochodzić 
z zanieczyszczeń trafiających do powietrza bezpośrednio z komunikacji samochodowej dotyczy 
to w głównej mierze obszarów wzdłuż drogi krajowej nr 22 oraz drogi krajowej nr 10.  

 

3. Jako trzeci pojawia się problem z zakresu gospodarowania odpadami. W dalszym ciągu 
społeczeństwo wymaga edukacji dla podniesienia świadomości celem stworzenia systemu 
zgodnego z prawidłową zasadą segregacji odpadów. Przykładem są stale powstające „dzikie" 
wysypiska, które stanowią nieprzewidywalne dodatkowe koszty trudne do skalkulowania. 

 

4. Czwartym problemem są nasadzenia zieleni i utrzymanie już istniejącej. Niezabudowane 
tereny wewnątrz miasta stanowią zieleń miejską już istniejącą pochodzącą z naturalnych zasobów. 
Zaplanowanie nowych kompozycji urbanistycznych i nasadzeń roślinności, która mogłaby nadać 
nowy charakter i wygląd miastu jest często utrudnione przez zwartą zabudowę miejską. Stanowi 
to dodatkowy ważny aspekt. 

 

Podsumowując w dalszym ciągu należy stosować zasadę uspołecznienia realizowaną poprzez 
stworzenie instytucjonalnych, prawnych i materialnych warunków do udziału obywateli, grup 
społecznych w procesie kształtowania modelu zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym 
propagowaniu edukacji ekologicznej, rozbudzaniu świadomości i wrażliwości środowiskowej. 
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7.2. GMINA WAŁCZ 
 
Źródło danych: pismo Wójta Gminy Wałcz (znak: GK.033.21.2017.KS) 

Jednym z istotnych problemów związanym z ochroną środowiska na terenie gminy Wałcz jest przede 
wszystkim intensyfikacja rolnictwa oraz związane z tym stosowanie nawozów naturalnych w postaci 
pomiotu kurzego, obornika gnojowicy, a także osadów ściekowych. Wszystkie nawozy naturalne oraz 
komposty organiczne, przy ich stosowaniu na pola stanowią źródło uciążliwych zapachów (odorów). 
Należy zaznaczyć, że mimo wzrostu oczekiwania społecznego na skuteczne rozwiązanie problemów 
występowania uciążliwości odorowych, w obecnym stanie prawnym nadal nie ma przepisów, które 
pozwoliłyby weryfikować, czy dany zapach mieści się w granicach wyznaczonych przez normy 
prawne czy je przekracza. Jest to powodem braku skutecznych decyzji nakazujących ograniczenie 
emisji substancji uciążliwych zapachowo. Nie ma również przepisów wskazujących jednoznacznie 
organy administracji właściwe do podejmowania działań kontrolnych w zakresie emisji odorów. 

Kolejną uciążliwością z zakresu ochrony środowiska są nieliczne scentralizowane systemy 
ciepłownicze (3 kotłownie). Funkcjonują tu głównie indywidualne źródła ciepła o niskich mocach 
oraz nieliczne kotłownie lokalne. Indywidualne źródła ciepła o niskich mocach są przyczyną tzw. 
„niskiej emisji". Spaliny emitowane przez kominy o wysokości około 10 m (budynki mieszkalne), 
rozprzestrzeniają się w przyziemnych warstwach atmosfery. Niska wysokość emitorów w powiązaniu 
z częstą w okresie zimowym inwersją temperatury, sprzyja kumulacji zanieczyszczeń (głównie pyłów 
zawieszonych PM 10 i PM 2,5). Indywidualne gospodarstwa domowe nie posiadają urządzeń ochrony 
powietrza, wielkość emisji z tych źródeł jest trudna do oszacowania. Wprowadzanie do powietrza 
zanieczyszczeń z kotłowni budynków mieszkalnych przez osoby fizyczne nie podlega żadnym 
ograniczeniom prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym. Problem może wzrastać w przypadku 
stosowania opału o coraz niższej jakości oraz spalania odpadów. 
 
Ze względu na rolniczy charakter obszaru gminy oraz znaczne rozproszenie zabudowy, stosunkowo 
niewielkie zapotrzebowanie na ciepło, realizacja przedsięwzięcia związanego z uruchomieniem 
przedsiębiorstwa ciepłowniczego obsługującego mieszkańców gminy, byłoby bardzo kosztowne 
i najprawdopodobniej ekonomicznie nieuzasadniona. W najbliższym czasie planowane jest 
dofinansowywanie przez Gminę wymiany przez mieszkańców pieców i kotłów na ekologiczne. 
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7.3. GMINA TUCZNO 
 
Źródło danych: pismo Burmistrza Tuczna (znak: GRLOŚ.602.14.2017) 
 
Główne problemy, uciążliwości z zakresu ochrony środowiska występujące na terenie Gminy Tuczno: 
 

 brak kanalizacji w miejscowościach poza Aglomeracją Tuczno 
 

 gospodarka wodno-kanalizacyjna na terenie Aglomeracji Tuczno, konieczność modernizacji 
oczyszczalni w Tucznie oraz stacji uzdatniania wody w Tucznie, budowa kanalizacji 
deszczowej 

 

 gospodarka odpadami – dzikie wysypiska śmieci 
 
Tab. 52. Planowane działania z zakresu ochrony środowiska 

      

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Podmiot 
odpowiedzialny Koszt Źródła finansowania Termin 

realizacji 
      

1. 
Modernizacja stacji 
uzdatniania wody         
w miejscowości Tuczno 

Gmina Tuczno 1 250 000 zł środki własne, 
NFOŚiGW  

2. 
Modernizacja 
oczyszczalni ścieków   
w Tucznie 

Gmina Tuczno 1 950 000 zł środki własne, 
NFOŚiGW  

3. 
System biologicznych 
oczyszczalni ścieków    
– ok. 100 instalacji 

Gmina Tuczno 800 000 zł środki własne, 
NFOŚiGW  

4. 
Termomodernizacja 
gminnych budynków 
użyteczności publicznej 

Gmina Tuczno 550 000 zł środki własne, 
NFOŚiGW  

5. 
Edukacja ekologiczna 
w zakresie Gospodarki 
o obiegu zamkniętym 

Gmina Tuczno 100 000 zł środki własne, 
NFOŚiGW  

6. 

Kształtowanie postaw 
społeczeństwa – 
utworzenie                      
i zarejestrowanie          
na terenie Gminy 
Tuczno Klastra 
Energetycznego jako 
programu pilotażowego 
promującego OZE 

Gmina Tuczno, 
inwestorzy 
prywatni 

50 000 zł środki własne, 
NFOŚiGW  

7. Rozwój energetyki 
prosumenckiej 

Gmina Tuczno, 
inwestorzy 
prywatni, 
mieszkańcy 

6,5-7 tys. zł za 
1 KW 

środki własne gminy, 
środki własne 
mieszkańców, kredyty 
i pożyczki 
preferencyjne, 
programy NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 
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8. 

Budowa instalacji 
fotowoltaicznych         
na budynkach 
użyteczności publicznej 

Gmina Tuczno 6,5-7 tys. zł    
za 1 KW 

środki własne gminy, 
kredyty i pożyczki 
preferencyjne, 
programy NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, PROW 
2014-2020 

 

9. 

Wdrożenie (rozbudowa) 
systemu inteligentnego 
ulicznego zarządzania 
oświetleniem 

Gmina Tuczno, 
inwestorzy 
prywatni, 

 
środki własne gminy, 
RPO 2014-2020, 
pożyczki  

 

10. 

Wymiana systemów 
grzewczych (wraz         
z wymianą źródeł 
ciepła) 

Gmina Tuczno, 
inwestorzy 
prywatni, 
mieszkańcy 

 

środki własne gminy, 
środki własne 
mieszkańców, kredyty 
i pożyczki 
preferencyjne, 
programy NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

 

11. 

Stworzenie punktów 
ładowania samochodów 
elektrycznych            
bw standardzie 
ładowania zwykłego 
oraz szybkiego 

Gmina Tuczno, 
inwestorzy 
prywatni, Operator 
Systemu 
Dystrybucji w 
ramach Klastra 

standard 
zwykły ok. 40 

tys. zł /szt. 
standard 

szybki od 80 
do 120 tys. 

zł/szt. + koszty 
instalacji od 20 
do 70 tys. zł - 
łącznie od 100 

do 190 tys. 
zł/szt. 

środki własne gminy, 
Polski Fundusz 
Rozwoju, Fundusz 
Elektromobilności, 
RPO 2014-2020, 
kredyty bankowe 
 

 

12. 

Zakup oraz 
udostępnienie 
samochodów 
elektrycznych służbom 
publicznym 

Gmina Tuczno 
od 130 do 180 

tys. zł/szt. 
 

środki własne gminy, 
POIiŚ 2014-2020, 
RPO 2014-2020, 
kredyty bankowe 

 

13. 

Uruchomienie 
wypożyczalni rowerów 
o napędzie 
elektrycznym oraz 
budowa infrastruktury 
sieci ładowania, 
uruchomienie 
wypożyczalni rowerów 
tradycyjnych 

Gmina Tuczno, 
inwestor prywatny 

Rower 
elektryczny – 

6-14 tys. 
zł/szt., rower 

tradycyjny – 1-
1,5 tys. zł/ szt. 

środki własne gminy, 
Polski Fundusz 
Rozwoju, Fundusz 
Elektromobilności, 
RPO 2014-2020, 
kredyty bankowe 
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14. 

Doposażenie w sprzęt 
techniczny OSP Tuczno 
i OSP Marcinkowice – 
mobilne agregaty 
prądotwórcze, pompy 
przeponowe – cel – 
mniejsza emisja spalin 

Gmina Tuczno 100 000 zł środki własne gminy  

15. 

Aktualizacja 
zbiorników 
bezodpływowych oraz 
przydomowych 
oczyszczalni ścieków – 
kontynuacja działań     
w zakresie kontroli 
technicznej                     
i częstotliwości 
opróżniania 

Gmina Tuczno  środki własne gminy zadania 
ciągłe 

16. 

Kontrola wydawania 
pozwoleń na wycinkę 
drzew prze 
mieszkańców 

Gmina Tuczno  środki własne gminy zadania 
ciągłe 

17. Realizacja Programu 
opieki nad zwierzętami Gmina Tuczno  środki własne gminy zadania 

ciągłe 

18. Modernizacja plaży 
miejskiej Gmina Tuczno  środki własne gminy zadania 

ciągłe 

19. 

Utrzymanie czystości   
w gminie oraz 
likwidacja dzikich 
wysypisk 

Gmina Tuczno  środki własne gminy zadania 
ciągłe 

20. 

Realizacja szkoleń 
obejmujących 
zagadnienia 
środowiskowe dla 
pracowników Urzędu 
Miejskiego, rolników, 
mieszkańców 

Gmina Tuczno, 
OR, ZIR, 
Nadleśnictwo, 
organizacje 

 środki własne gminy, 
środki zewnętrzne 

zadania 
ciągłe 

21. 

Prowadzenie edukacji 
ekologicznej poprzez, 
konferencje, konkursy, 
pikniki, festyny o 
tematyce ekologicznej 

Gmina Tuczno, 
prywatni 
inwestorzy 

 
środki własne gminy, 
środki Powiatu, środki 
zewnętrzne 

zadania 
ciągłe 

22. 

Dofinasowanie 
przebudowy drogi 
powiatowej                   
w m. Jeziorki -2302Z 

Starostwo 
Powiatowe Gmina 
Tuczno 

150 000 zł 
środki własne gminy, 
Powiat Wałecki 
PROW 

1 połowa 
2018r. 
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23. 

Modernizacja                
i rozbudowa 
oświetlenia Wolności + 
Wrzosy 

Gmina Tuczno 70 000 zł środki własne gminy 2018r. 

24. 
Przebudowa dróg 
gminnych                     
w m. Marcinkowice 

Gmina Tuczno 215 000 zł środki własne gminy + 
PROW 

1 połowa 
2018r. 

25. Przebudowa 
 ul. Leśnej Gmina Tuczno 235 000 zł PROW, środki własne 

gminy  

26. Budowa drogi  
do Martwi 

Powiatowy Zarząd 
Dróg, 
Nadleśnictwo 
Tuczno, Gmina 
Tuczno 

1 500 000 zł 
środki podmiotów 
biorących udział        
w inwestycji  

 

27. 

Budowa łącznika 
Zdbowo – granica 
gminy – droga 
powiatowa 2313Z 

Powiatowy Zarząd 
Dróg, 
Nadleśnictwo 
Tuczno, Gmina 
Tuczno 

3 000 000 zł 

środki własne gminy, 
Program budowy dróg 
lokalnych 
 

 

28. 
Budowa centrum 
kryzysowego Gminy 
Tuczno 

Gmina Tuczno 1 500 000 zł środki własne gminy, 
NFOŚiGW  

29. Przebudowa kąpieliska 
miejskiego Gmina Tuczno 130 000 zł środki własne gminy, 

PO Ryby  

 
 
 



          Program Ochrony Środowiska Powiatu Wałeckiego na lata: 2019 – 2022 z perspektywą do 2027 roku 

 - 133 - 

 
7.4. MIASTO I GMINA CZŁOPA 
 
Źródło danych: pismo Burmistrza Człopy (znak: IGOŚ.60.10.2017) 
 

1. Gospodarka wodno - ściekowa. W zakresie dostarczania wody pitnej gmina na przestrzeni 
lat stara się realizować inwestycje związane z modernizacją , budową sieci (sieć zasilająca 
Bukowo, Pieczyska ) oraz stacji uzdatniania wody (hydrofornia w Czaplicach i Przelewicach). 
Ograniczone środki finansowe oraz wysokie koszty modernizacji sprawiają, że na terenie 
gminy jest jeszcze kilka punktów wymagających generalnych modernizacji lub likwidacji 
i scentralizowania. 

 

2. Nadal problemem na terenie gminy są nieszczelne przydomowe szamba. Kanalizacji 
nie posiadają oddalone od Człopy i oczyszczalni ścieków miejscowości. Gmina Człopa 
realizuje jednak od wielu lat program dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Rocznie powstaje ok. 3-5 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach 
nie skanalizowanych wsi. Dofinansowanie wynosi do 30 % inwestycji i nie przekracza 
2.000,00 zł. 

 

3. Gospodarka odpadami. Pomimo wieloletnich działań w zakresie segregacji odpadów 
i znajomości tematu wśród lokalnej społeczności nadal jest to problem wymagający 
monitowania, a przede wszystkim podejmowania działań uświadamiających lokalną 
społeczność w tym zakresie. W tym celu głównie realizowane są pogadanki w szkole 
i przedszkolu, aby wskazywać zasady i priorytety w gospodarce odpadami korzystne 
dla środowiska. W 2017 r. pracownicy urzędu wraz z pracownikami firmy wywozowej 
przeprowadzili kontrolę pojemników w celu potwierdzenia deklarowanej segregacji odpadów. 

 

4. Hałas. Uciążliwości związane drogą krajową nr 22. Głównym problemem jest oczywiście 
hałas powodowany przez przejeżdżające samochody ciężarowe. Drugim problemem coraz 
częściej zgłaszanym przez mieszkańców są pękające ściany budynków zlokalizowanych 
w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. W tym zakresie problemy te są jedynie sygnalizowane 
GDDKiA w Wałczu. 

 

5. Gospodarka niskoemisyjna. Niska emisja jest dużym problemem na terenie miasta i gminy 
Człopa, szczególnie w zwartej zabudowie jednorodzinnej oraz na terenach wiejskich gdzie 
używane są różne materiały do opalania pieców w czasie sezonu grzewczego. Aby zapoznać 
się ze specyfiką problemu wykonano Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Człopa, 
w którym zinwentaryzowano emisję gazów aby następnie przystąpić, z pomocą środków 
zewnętrznych, do ograniczenia emisji C02 oraz zwiększenia efektywności energetycznej 
i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. 

 
 
7.5. GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC 
 
Obszary problemowe: 
 

1. Niska emisja pochodząca z gospodarstw domowych. 
2. Hałas komunikacyjny wytwarzany przez drogę krajową nr 10 oraz drogę wojewódzką 177. 
3. W gospodarce odpadami występuje  zjawisko niskiej świadomości co do potrzeby sortowania 

odpadów komunalnych. 
4. W gospodarce odpadami niebezpiecznymi zjawisko niskiej świadomości o szkodliwości 

wyrobów azbestowych. 
5. W gospodarce odpadami płynnymi  zjawisko niskiej świadomości potrzeby modernizacji 

i uszczelniania starych szamb. 
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8. CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA, ZADANIA i ICH FINANSOWANIE 
 
Metodyka 
 
„Wymagane jest aby zadania podejmowane na szczeblu samorządowym przyczyniały 
się do osiągnięcia krajowych celów zapisanych w dokumentach strategicznych i programowych. 
Analogicznie, powiatowe POŚ powinny uwzględniać cele wojewódzkie, a gminne POŚ cele 
powiatowe” (Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 
środowiska. Ministerstwo Środowiska, 2015). 
 

Cele wskazane w dokumencie powinny być m.in.: 
 

 skonkretyzowane (określone możliwie konkretnie) 
 mierzalne (z przypisanymi wskaźnikami) 
 akceptowalne (akceptowane przez osoby pracujące na rzecz ich osiągnięcia) 
 realne (możliwe do osiągnięcia) 
 terminowe (z przypisanymi terminami). 
 
 

Zgodnie z zasadą hierarchii programów, cele i zadania wyszczególnione w Programie Ochrony 
Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata: 2016-2020 z perspektywą do 2024 
przyjęto jako własne uwzględniając właściwość organu do podejmowania decyzji oraz ich zasadność 
wynikającą przede wszystkim z możliwości finansowych Powiatu, uwarunkowań wewnętrznych 
powiatu i gmin tzn. zdiagnozowanych zagrożeń i problemów dla poszczególnych obszarów 
interwencji (SWOT). Ponadto jako własne implementowano cele i zadania wynikające z tzw. 
programów naprawczych.   
 

W programie nie ujęto zadań, których realizacja wynika wprost z przepisów prawa (zadania z zakresu 
administracji samorządowej): np. wydawanie pozwoleń, przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie 
czynności o charakterze interwencyjnym/profilaktycznym: np. kontrole, weryfikacja skarg, zgłoszeń 
naruszeń wymogów ochrony środowiska, określanie zadań gospodarczych dla lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa itp.  umów np. obliczanie uzyskanych efektów ekologicznych - redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w wyniku inwestycji termomodernizacyjnych obiektów użyteczności 
publicznej. 
 

W dokumencie przyjęto zasadę kontynuacji celów i zadań określonych w Powiatowym Programie 
Ochrony Środowiska na lata 2013-2016 z perspektywą lat: 2017-2020. 
 
Art.  14.  ustawy Prawo ochrony środowiska [Podstawy prowadzenia polityki ochrony środowiska]  
 

1.  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 2016 r. poz. 383, 1250, 1948 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 5). 

2.  Polityka ochrony środowiska jest prowadzona również za pomocą wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych programów ochrony środowiska. 
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8.1. CELE i ZADANIA OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU WALECKIEGO 
WYZNACZONE W  PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA WOJ. 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO  

 
Cele w podziale na poszczególne obszary interwencji przyjęte w programie wojewódzkim: 
 
Ochrona klimatu i jakości powietrza (OKJP) 
 
 

OKJP.I. Poprawa jakości powietrza przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego      
w kontekście zmian klimatu 

 

OKJP.II. Osiągnięcie poziomu celu długoterminowego dla ozonu 
 

 
Zagrożenia hałasem (ZH) 
 
 

ZH.I.  Poprawa klimatu akustycznego  
 

 
Pola elektromagnetyczne (PEM) 
 
 

PEM.I.  Ochrona przed polami elektromagnetycznymi 
 

 
Gospodarowanie wodami (GW) 
 
 

GW.I.  Osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych, 
podziemnych 

 

GW.II.  Racjonalny transport i turystyka wodna 
 

GW.III. Ochrona pasa wybrzeża 
 

GW.IV. Ochrona przed zjawiskami ekstremalnymi związanymi z wodą 
 

 
Gospodarka wodno-ściekowa (GWS) 
 
 

GWS.I. Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej 
 

 
Zasoby geologiczne (ZG) 
 
 

ZG.I.  Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi 
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8.1.1. OCHRONA KLIMATU I JAKOSCI POWIETRZA (OKJP)  
 

Cel: OKJP.I. Poprawa jakości powietrza przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego 
w kontekście zmian klimatu. 
 
Tab. 53. Ochrona klimatu i jakości powietrza – cele i zadania. 

     

Lp. Nazwa Kierunek 
interwencji 

Zadania Podmiot 
odpowiedzialny 

     

1 

OKJP.1.2.Opracowanie, 
aktualizacja i monitorowanie 
Programów ograniczania niskiej 
emisji lub Programów Gospodarki 
Niskoemisyjnej 

monitorowane; 
gminy i powiaty, 
przedsiębiorstwa 

2 

liczba stref, 
dla których 
opracowano 
programy 
ochrony 
powietrza  
(jeśli 
zachodzi 
taka 
potrzeba) 
[szt.] 

OKJP.1. Zarządzanie 
jakością powietrza   
w województwie 
zachodniopomorskim 

OKJP.1.5. Promowanie rozwiązań 
przyczyniających się do redukcji 
emisji zanieczyszczeń               
(np. wymiana źródeł ciepła, 
termomodernizacja budynków, ale 
także promowanie ruchu pieszego, 
jazdy na rowerze i transportu 
publicznego) 

monitorowane: 
gminy i powiaty, 
organizacje 
pozarządowe, 
placówki 
edukacyjne 

3 

OKJP.2.1. Modernizacja, 
likwidacja lub wymiana             
(na ekologiczne) 
konwencjonalnych źródeł ciepła  
w budynkach mieszkalnych, 
publicznych i usługowych. 

monitorowane: 
gminy i powiaty, 
właściciele 
i zarządcy 
nieruchomości, 
przedsiębiorstwa, 
spółdzielnie 
i wspólnoty 
mieszkaniowe 

4 

Sprzedaż 
energii 
cieplnej na 
cele 
komunalno-
bytowe 
[GJ/rok] 

OKJP.2. Poprawa 
efektywności 
energetycznej 

OKJP.2.2. Przebudowa, 
modernizacja i doposażenie 
lokalnych kotłowni 

monitorowane: 
gminy i powiaty, 
właściciele 
i zarządcy 
nieruchomości, 
przedsiębiorstwa, 
spółdzielnie 
i wspólnoty 
mieszkaniowe 
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5 
OKJP.2.3. Termomodernizacja 
budynków mieszkalnych, 
publicznych i usługowych 

monitorowane; 
gminy i powiaty, 
właściciele 
i zarządcy 
nieruchomości, 
przedsiębiorstwa 

6 
OKJP.2.5. Poprawa efektywności 
energetycznej, w tym                       
z wykorzystaniem OZE 

monitorowane: 
gminy i powiaty, 
zakłady 
energetyczne, 
przedsiębiorstwa 

7 

OKJP.2.6. Modernizacja                
i wymiana na energooszczędne     
(w tym wykorzystujące OZE) 
systemów oświetlenia ulicznego 
oraz oświetlenia w budynkach 
użyteczności publicznej 

monitorowane: 
gminy i powiaty, 
przedsiębiorstwa, 
ZODR 

8 

OKJP.2.7. promowanie 
technologii niskoenergetycznych    
i pasywnych w budownictwie 
indywidualnym i zbiorowym 

monitorowane : 
gminy i powiaty, 
przedsiębiorstwa, 
wspólnoty 
mieszkaniowe 

9 

OKJP.3.1. Budowa, rozbudowa, 
modernizacja jednostek 
wytwarzających energię 
elektryczną i/lub cieplną z OZE,  
w tym z niezbędną infrastrukturą 
przyłączeniową do sieci 
dystrybucyjnych 

monitorowane; 
gminy i powiaty, 
spółdzielnie 
mieszkaniowe, 
wspólnoty 
mieszkaniowe 

10 

udział 
energii 
odnawialnej 
w produkcji 
energii 
elektrycznej 
ogółem [%] 

OKJP.3. Dalszy 
wzrost 
wykorzystania OZE 
w celu zapewnienia 
stabilności produkcji 
i dystrybucji energii OKJP.3.3. Prowadzenie akcji 

promocyjnych dotyczących 
wykorzystania OZE 

monitorowane: 
gminy i powiaty, 
organizacje 
pozarządowe, 
placówki 
edukacyjne 

11  

OKJP.4. zwiększenie 
efektywności                
i zarządzania                
w sektorze 
transportowym 

OKJP.4.1. Budowa i przebudowa 
dróg regionalnych (wojewódzkich) 
i lokalnych (gminnych i 
powiatowych) 

własne: Marszałek 
WZ (ZZDW) 
monitorowane: 
zarządzający 
drogami 
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Cel: OKJP.II. Osiągnięcie poziomu celu długoterminowego dla ozonu. 
 
Tab. 54. Osiągnięcie poziomu celu długoterminowego dla ozonu. 
  

     

Lp. Nazwa Kierunek 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
     

1 

liczba stref które 
otrzymały klasę 
D2 ze względu    
na przekroczenie 
poziomu celu 
długoterminowego 
dla ozonu 

OKJP.8. 
Zmniejszenie 
emisji 
prekursorów 
ozonu 

OKJP.8.1. Upłynnienie ruchu 
w miastach poprzez 
rozproszenie ruchu (budowa 
obwodnic), wzmocnienie 
wykorzystania transportu 
publicznego oraz stworzenie 
funkcjonalnego systemu 
transportu alternatywnego 

monitorowane: 
zarządzający 
drogami 

 
 

12 

OKJP.5.3. Rozwój transportu 
rowerowego w tym rozbudowa 
spójnego systemu dróg i ścieżek 
rowerowych wraz z infrastrukturą 
towarzysząca (np. wypożyczalnie 
rowerów) 

monitorowane: 
gminy i powiaty, 
przedsiębiorstwa 

13 

linie 
kolejowe 
ogółem          
na 10 tysięcy 
ludności 
[km] 
 
 
 

OKJP.5. 
Ograniczenie 
emisjogenności 
transportu, wzrost 
konkurencyjności 
ofert transportu 
zbiorowego 

OKJP.5.5. Poprawa systemu 
komunikacji publicznej polegające 
m.in. na budowie, przebudowie 
chodników, zatok autobusowych, 
postojowych, centrów 
przesiadkowych, węzłów 
multimodalnych, parkingów P&R 
itp. 

monitorowane: 
gminy, 
zarządzający 
drogami, 
zarządzający 
komunikacją 
miejską 
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8.1.2. ZAGROŻENIA HAŁASEM (ZH) 
 

Cel: ZH.I. Poprawa klimatu akustycznego (Tab. 55) 
 

     

Lp. Nazwa Kierunek 
interwencji 

Zadania Podmiot 
odpowiedzialny 

     

1 

liczba osób 
narażonych na 
ponadnormatywny 
hałas w 
województwie  

ZH.1. Zarządzanie 
jakością klimatu 
akustycznego 
województwie 

ZH.1.5. Prowadzenie edukacji 
ekologicznej dot. klimatu 
akustycznego: w zakresie 
szkodliwości hałasu oraz 
promowania ruchu pieszego, 
jazdy na rowerze i transportu 
publicznego 

Marszałek WZ  
monitorowane: 
gminy i powiaty, 
organizacje 
pozarządowe, 
placówki 
edukacyjne 

2 
ZH.2.1. Realizacja programów 
ochrony środowiska przed 
hałasem 

monitorowane: 
zarządzający 
drogami, liniami 
kolejowymi 

3 

ZH.2. 
Zmniejszenie 
liczby ludności 
narażonej na 
ponadnormatywny 
hałas 

ZH.2.2. budowa zabezpieczeń 
przeciwhałasowych              
(ekranów dźwiękochłonnych, 
przekryć akustycznych, wałów 
ziemnych i przekopów itp.) 

monitorowane: 
gminy i powiaty, 
zarządzający 
drogami 

4 

ZH.3.1. Zmniejszenie ruchu 
drogowego w miastach 
poprzez budowę obwodnic 
(m.in. dla Brzozowa, 
Koszalina, Sianowa, 
Szczecinka, Wałcza) 

monitorowane: 
gminy, zarządzający 
drogami 

5 

ZH.3.4. Budowa połączeń 
drogowych miejskiej 
infrastruktury drogowej            
z siecią pozamiejską 

monitorowane: 
gminy i powiaty, 
zarządzający 
drogami 

6 

długość 
zamiejskich dróg 
ekspresowych 
[km] 

ZH.3.5. Poprawa dostępności 
miast poprzez budowę tras 
wylotowych i odcinków dróg 
ekspresowych (m.in. budowa 
drogi ekspresowej S3, S6, S11) 

monitorowane: 
gminy i powiaty, 
zarządzający 
drogami 

7  

ZH.3. Rozwój       
i usprawnienie 
systemów 
transportu o 
obniżonej emisji 
hałasu 

ZH.3.6. Rozwój i integracja 
elementów systemu 
transportowego 

monitorowane: 
gminy, zarządzający 
drogami, liniami 
kolejowymi, kom. 
miejską 
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8.1.3. GOSPODAROWANIE WODAMI (GW) 
 

Cel: GW.IV. Ochrona przed zjawiskami ekstremalnymi związanymi z wodą (Tab. 56) 
 

     

Lp. Nazwa Kierunek 
interwencji 

Zadania Podmiot 
odpowiedzialny 

     

1 

efekty rzeczowe 
inwestycji w danym 
roku: np. 
obwałowania 
przeciwpowodziowe 
[km/rok] 

ZW.6. 
Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
powodziowego 

GW.6.10.  
Budowa systemów 
ostrzegawczych oraz 
tworzenie programów 
edukacyjnych poprawiających 
świadomość i wiedze na temat 
źródeł zagrożenia 
powodziowego i ryzyka 
powodziowego 

własne:  
Marszałek WZ  
monitorowane: 
gminy, powiaty, 
RZGW                  
(w Szczecinie           
i Poznaniu) 
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8.1.4. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA (GWS) 
 

Cel: GWS.I. Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej (Tab. 57) 
 

     

Lp. Nazwa Kierunek interwencji Zadania Podmiot 
odpowiedzialny 

     

1 

zużycie wody 
na potrzeby 
gospodarki 
narodowej       
i ludności 
ogółem 
(dam³) 

GWS.1.1. Opracowywanie 
dokumentacji niezbędnej 
do zrównoważonego 
gospodarowania wodami     
(np. plan gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza 
, strategia zapewnienia 
dostępu do wody do spożycia 
itp.) 

monitorowane: 
powiaty, Prezes 
KZGW 

2 

udział 
przemysłu     
w zużyciu 
wody ogółem 
(%) 

GWS.1. Sprawny        
i funkcjonalny system 
wodociągowy 

GWS.1.5. Działania 
edukacyjne, promocyjne, 
propagujące i 
upowszechniające wiedzę       
o konieczności, celach, 
zasadach i sposobach 
oszczędnego użytkowania 
wody oraz najważniejszych 
sprawach związanych              
z odprowadzaniem                   
i oczyszczaniem ścieków,       
w szczególności skierowane 
do dzieci i młodzieży 

Marszałek WZ  
monitorowane: 
KZGW, RZGW 
w Szczecinie, 
powiaty, gminy 
i inne podmioty 

3  

GWS.2.3. Budowa kanalizacji 
deszczowej, modernizacja 
kanalizacji w celu wydzielenia 
kanalizacji deszczowej, 
budowa osadników                       
i separatorów wód opadowych   
i roztopowych na wylotach 
sieci deszczowej                    
do odbiorników 

monitorowane: 
Zarząd Portu 
Morskiego 
Kołobrzeg,  
gminy, 
przedsiębiorstwa, 
organy wydające 
pozwolenia 
wodnoprawne 

4  

GWS.2. Rozwój          
i dostosowanie 
instalacji oraz 
urządzeń służących 
zrównoważonej               
i racjonalnej 
gospodarce 
wodnościekowej              
dla potrzeb ludności           
i przemysłu 

GWS.2.7. Prowadzenie 
kontroli przestrzegania przez 
podmioty warunków 
wprowadzania ścieków          
do wód lub do ziemi 

monitorowane: 
WIOŚ w Szczecinie, 
organy wydające 
pozwolenia 
wodnoprawne 
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8.1.5. ZASOBY GEOLOGICZNE (ZG) 
 

Cel: ZG.I. Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi (Tab. 58). 
 

     

Lp. Nazwa Kierunek 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
     

1 

punkty 
niekoncesjonowanego 

wydobycia kopalin 
[szt.] 

ZG.2. Ograniczanie 
presji związanej       
z wydobyciem 

kopalin 

ZG.2.3. Działania 
edukacyjne promujące 
racjonalną gospodarkę 

zasobami naturalnymi i ich 
ochrona 

monitorowane: 
powiaty, gminy 

 

8.1.6. GLEBY (GL)  
 

Cel: GL.I. Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem antropogenicznym, erozją oraz 
niekorzystnymi zmianami klimatu (Tab. 59). 
 

     

Lp. Nazwa Kierunek 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
     

1 

GL. 1. 1. Promocja 
rolnictwa ekologicznego 
i integrowanego oraz 
informacja nt. dobrych 
praktyk rolniczych 

monitorowane: 
ZODR, ARIMR, 
powiaty, gminy 

2 

liczba beneficjentów 
przystępujących    
do realizacji 
pakietów rolno -
środowiskowo-
klimatycznego 

GL. 1. 2. Ochrona 
gruntów rolnych przed 
zmianą 
zagospodarowania 
poprzez uwzględnianie 
ich przeznaczenia           
w dokumentach 
planistycznych 

monitorowane: 
gminy, powiaty 

3 

udział gruntów 
bardzo kwaśnych      
i kwaśnych (grunty 
użytkowane 
rolniczo) [%] 

GL. 1. Zachowanie 
funkcji 
środowiskowych      
i gospodarczych gleb 

GL. 1. 8. Prowadzenie 
monitoringu gleb 
degradowanych          
jako źródła 
powierzchniowych 
skażeń wód 

monitorowane: 
gminy, powiaty 

4  GL. 2. Ochrona 
przed osuwiskami 

GL. 2.1. Monitoring 
terenów osuwiskowych 

monitorowane: 
powiaty, PIG PIB 
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8.1.7. GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW (GO) 
 

Cel. GO. I. Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, 
uwzględniając zrównoważony rozwój województwa zachodniopomorskiego (Tab. 60). 
 

     

Lp. Nazwa Kierunek 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 

     

1 

GO.1.8. Uwzględnienie 
w przetargach 
publicznych poprzez 
zapisy w specyfikacji 
istotnych warunków 
zamówienia, zakupów 
zawierających materiały 
lub substancje 
pochodzące z recyklingu 
odpadów; włączenie     
do procedur zamówień 
publicznych kryteriów, 
związanych z ochroną 
środowiska                       
i zapobieganiem 
powstawaniu odpadów 

monitorowane: 
gminy, powiaty, 
przedsiębiorcy 

2 

masa odebranych 
odpadów 

komunalnych [mg] 

GO 1.Racjonalna 
gospodarka 
odpadami 

GO.1.11. 
Przeprowadzenie kontroli 
sprawdzających 
dostosowanie składowisk 
odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne 
oraz innych instalacji     
do odzysku                         
i unieszkodliwiania 
odpadów do wymogów 
prawnych i kontrola       
w zakresie przestrzegania 
warunków decyzji 

własne: Marszałek 
WZ monitorowane: 
starostwo, RDOŚ     
w Szczecinie (jako 
organy ochrony 
środowiska, które 
udzieliły pozwolenia 
albo zezwolenia) 
WIOŚ w Szczecinie 
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8.1.8. ZASOBY PRZYRODNICZE (ZP) 
 

Cel: ZP.I. Ochrona różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej (Tab. 61). 
 

     

Lp. Nazwa Kierunek 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 

     

1 

liczba siedlisk 
przyrodniczych oraz 
gatunków objętych 
monitoringiem 

ZP1. Zarządzanie 
zasobami przyrody    
i krajobrazu 

ZP.1.11. Określenie 
pojemności turystycznej 
dla obszarów cennych 
przyrodniczo 

własne: Marszałek 
WZ (ZPKWZ) 
monitorowane: 
WPN, DPN, PGL, 
LP, RDOŚ 
w Szczecinie, gminy, 
powiaty 

2 

  
ZP.1.12. Wdrażanie 
założeń udostępniania 
turystycznego obszarów 
cennych przyrodniczo 
z uwzględnieniem ich 
pojemności turystycznej 
oraz budowa 
i modernizacja obiektów 
infrastruktury 
turystycznej 

własne: Marszałek 
WZ (ZPKWZ) 
monitorowane: 
WPN, DPN, PGL, 
LP, RDOŚ 
w Szczecinie, gminy, 
powiaty 

3 

 

ZP5. Działania 
z zakresu 
pogłębiania 
i udostępniania 
wiedzy o zasobach 
przyrodniczych 
i walorach 
krajobrazowych 
województwa 

ZP.5.3. Prowadzenie 
działań o charakterze 
edukacyjnymi 
informacyjnym 
w zakresie ochrony 
przyrody 

własne: Marszałek 
WZ (ZPKWZ) 
monitorowane: 
RDOŚ w Szczecinie, 
DPN, WPN, PGL 
LP, gminy, powiaty, 
organizacje 
pozarządowe 

 



          Program Ochrony Środowiska Powiatu Wałeckiego na lata: 2019 – 2022 z perspektywą do 2027 roku 

 - 145 - 

 

Cel: ZP.II. Prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej (Tab. 62) 
 

     

Lp. Nazwa Kierunek 
interwencji Zadania Podmiot 

odpowiedzialny 
     

1 

ZP.6.3. Opracowanie 
uproszczonych planów 

urządzenia lasu oraz 
inwentaryzacji stanu 

lasów dla lasów 
prywatnych 

monitorowane: 
powiaty 

2 

powierzchnia lasów 
zajęta przez pożary 

[ha] 

ZP.6. Racjonalne 
użytkowanie 

zasobów leśnych ZP.6.3. Uporządkowanie 
ewidencji gruntów 

zalesionych oraz zmiana 
klasyfikacji gruntów 

nieruchomości, objętych 
naturalną sukcesja leśną 

monitorowane; 
powiaty, gminy 

 

Cel: ZP.III. Zwiększanie lesistości (Tab. 63). 
 

     

Lp. Nazwa Kierunek 
interwencji 

Zadania Podmiot 
odpowiedzialny 

     

1 lesistość [%] ZP.8. Zwiększenie 
lesistości 

ZP.8.3. Zmiana 
klasyfikacji gruntów 

zalesionych oraz 
na których postępuje 
sukcesja naturalna 

monitorowane: 
powiaty, właściciele 

gruntów 

2 

  ZP.8.4. Promowanie 
zalesień jako 

alternatywnego sposobu 
zagospodarowania 

nieużytków i gruntów 
nieprzydatnych rolniczo 

monitorowane: 
ARiMR, powiaty 
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8.1.9. ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI (PAP) 
 

Cel: PAP I. Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz minimalizacja ich skutków  
(Tab. 64) 
 

     

Lp. Nazwa Kierunek 
interwencji 

Zadania Podmiot 
odpowiedzialny 

     

1 

PAP.1.5. Poprawa 
technicznego 

wyposażenia służb 
WIOŚ, PWIS, OSP 

własne: marszałek 
WZ monitorowane: 

powiaty, gminy, 
WIOŚ, PWIS 

2 

PAP.1. Zmniejszenie 
zagrożenia oraz 
minimalizacja 

skutków 
w przypadku 

wystąpienia awarii 

PAP.1.6. Wyposażenie 
służb monitoringu 

w profesjonalny sprzęt 
umożliwiający 

prowadzenie działań 
ratowniczych 

dla wszystkich 
możliwych scenariuszy 

awarii i katastrof 

własne: Marszałek 
WZ monitorowane; 

powiaty, gminy, 
służby 

interwencyjne, 
WIOŚ 

3 

PAP.2. Zapewnienie 
bezpiecznego 

transportu substancji 
niebezpiecznych 

PAP.2.1. Planowanie       
i optymalizacja przewozu 
towarów niebezpiecznych 

monitorowane: 
powiaty, gminy, 

Urząd Morski           
w Szczecinie, DUM 

Słupsk 

4 

liczba poważnych 
awarii 

PAP.3. 
Wykreowanie 
właściwych 
zachowań 

społeczeństwa w 
sytuacji wystąpienia 
zagrożeń środowiska 

z tytułu awarii 
przemysłowych  

PAP.3.1. Edukacja 
w zakresie właściwych 
zachowań w sytuacjach 

zagrożenia wśród 
mieszkańców  

monitorowane: 
powiaty, gminy, 

Służby 
interwencyjne, 

WIOŚ, Wojewódzki 
Zespół Zarządzania 

Kryzysowego 
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8.2.  HARMONOGRAM WYBRANCH INWESTYCJI POWIATU WAŁECKIEGO W RAMACH POPRAWY JAKOŚCI ŚRODOWISKA  
          

Wskaźnik 

lp. 
 

Obszar 
interwencji Cel 

N
az

w
a 

 (+
 ź

ró
dł

o 
da

ny
ch

) 

W
ar

to
ść

 b
az

ow
a 

W
ar

to
ść

 d
oc

el
ow

a 

Kierunek interwencji Zadania Podmiot 
odpowiedzialny uwagi 

          

A B C D E F G H I J 
          

Budowa i przebudowa dróg regionalnych (powiatowych i gminnych) 

   

„Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2301Z na 
odcinku Rzeczyca – Wrzosy 
– droga wojewódzka nr 177 
w km 7+350 ÷ 11+333,60” 

Powiat Wałecki 
Gmina Tuczno 

  

„Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2309Z 
na odcinku Karsibór – 
w kierunku drogi 
wojewódzkiej nr 163              
(m. Kłębowiec) w km 
0+000 ÷ 0+998” 

Powiat Wałecki 
Gmina Wałcz 

1. 

Klimat i powietrze 
 

(OKJP) 

Poprawa jakości 
powierza 
 
+ 
 
Poprawa klimatu 
akustycznego 

- - - 

redukcja 
zanieczyszczeń 
emitowanych ze 
źródeł liniowych   
w tym zmniejszenie 
emisji prekursorów 
ozonu      
 
 
zmniejszenie liczby  
ludności narażonej na 
hałas drogowy 

  

 
 
 
 
 

zakończone 
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„Przebudowa ciągów dróg 
nr 2310Z i 2311Z                
na odcinku Próchnowo – 
Bronikowo” 

Powiat Wałecki 
Gmina Mirosławiec 

 

          

Zwiększanie udziału OZE 
 

2.  

Poprawa 
efektywności 
energetycznej 
OZE 

- - - 

redukcja emisji 
zanieczyszczeń 
poprzez zmniejszenie 
zapotrzebowania 
na energię 
konwencjonalną 

Remont instalacji 
kolektorów słonecznych     
do podgrzewu ciepłej wody 
użytkowej  
w budynku sali 
gimnastycznej Powiatowego 
Centrum Kształcenia 
Zawodowego  
i Ustawicznego w Wałczu 
zlokalizowanego przy        
ul. Budowlanych 4 

 
Powiat Wałecki 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
zakończone 

          

Tworzenie zaplecza edukacyjnego  
(cel pośredni - podnoszenie świadomości ekologicznej) 

   

Zadanie pn. „Przebudowa, 
rozbudowa, adaptacja oraz 
wyposażenie kompleksu 
budynków położonych przy 
ul. Wroniej 38 w Wałczu     
z przeznaczeniem na Zakład 
Aktywności Zawodowej” 

Powiat Wałecki 

 
 
 
 
 
 
 

zakończone 

3.  
Edukacja 
ekologiczna  
(cel pośredni) 

- - - 

Wzrost świadomości 
ekologicznej  
(cel pośredni 
inwestycji) 
 
redukcja emisji 
zanieczyszczeń 
(termomodernizacja) 
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„Modernizacja, 
rozbudowa, przebudowa, 
nadbudowa i zmiana 
funkcji obiektów 
położonych przy 
ul. Bankowej 13 
z przeznaczeniem 
na Powiatowe Centrum 
Kształcenia Zawodowego                  
i Ustawicznego 
w Wałczu” 

Powiat Wałecki  

   

    
 
 

   

„Utworzenie Lokalnego 
Centrum Nauki 
„Metalowe Inspiracje” 

Powiat Wałecki  

 

  

Poprawa jakości 
powierza 
 
Poprawa klimatu 
akustycznego 
 
Edukacja 
ekologiczna 

- - - 

Wzrost świadomości 
ekologicznej, 
promocja zdrowego 
trybu życia 
(cele pośrednie 
inwestycji) 
 

redukcja emisji  
potencjalnych 
zanieczyszczeń  oraz 
hałasu drogowego 

„Budowa ścieżki rowerowej 
do „Magicznej Górki” 

Powiat Wałecki 
 

 

 
 

Rozdział opracowano na podstawie informacji udzielonej przez Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych w/m – pismo z dnia 17 listopada 2017 
r. (znak: IZ.7010.11.2017).  
Data weryfikacji: listopad 2018 r.; czerwiec 2019. 
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Zadania własne – źródła finansowania 
 

       

Lp. Obszar 
interwencji 

Zadanie 
 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację  
(+ jednostki 
włączone) 

Szacunkowe 
koszty 

realizacji 
zadania  

(w tys. zł) 

Źródła 
finansowania 

Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu 

       

A B C D E F G 
       

 Klimat i powietrze 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z      
na odcinku Rzeczyca – Wrzosy – droga 
wojewódzka nr 177 w km 7+350 ÷ 
11+333,60” 

Powiat Wałecki 
 

Gmina Tuczno 
2 616 807,48  

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa 
inwestująca w obszary wiejskie 
(63,63%):  1 597 598,00 zł 
 

Środki własne Powiatu Wałeckiego:  
478 315,22 zł 
 

Środki od innej jednostki Samorządu 
Terytorialnego (Gmina Tuczno):  
478 315,22 zł 

 

       

 Klimat i powietrze 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2309Z     
na odcinku Karsibór – w kierunku drogi 
wojewódzkiej nr 163 (m. Kłębowiec) w 
km 0+000 ÷ 0+998” 

Powiat Wałecki 
 

Gmina Wałcz 
594 535,63 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa 
inwestująca w obszary wiejskie 
(63,63%):  378 303,02 zł 
Środki własne Powiatu Wałeckiego:  
108 116,30 zł 
Środki od innej jednostki Samorządu 
Terytorialnego (Gmina Wałcz): 
108 116,30 zł 
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 Klimat i powietrze 
„Przebudowa ciągów dróg nr 2310Z 
i 2311Z na odcinku Próchnowo                        
– Bronikowo (z m. Próchnowo)” 

Powiat Wałecki 
 

Gmina 
Mirosławiec 

6 815 141 

 
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 
Fundusz Dróg Samorządowych  
Darowizna PZZ Sp. z o.o. Wałcz  

 

2019- 

       

 Klimat i powietrze 

Remont instalacji kolektorów 
słonecznych   do podgrzewu ciepłej wody 
użytkowej w budynku sali gimnastycznej 
Powiatowego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu 
zlokalizowanego przy ul. Budowlanych 4 

Powiat Wałecki 99 770 Środki własne Powiatu Wałeckiego:  
99 770 zł 2018 - 

       

 

Klimat i powietrze 
 
Edukacja 
ekologiczna 

Zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa, 
adaptacja oraz wyposażenie kompleksu 
budynków położonych przy ul. Wroniej 
38 w Wałczu z przeznaczeniem na Zakład 
Aktywności Zawodowej” 

Powiat Wałecki 9 924 263,19 

Środki z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego  
 

Wkład Państwowego Funduszu 
Rehabilitacyjnego Osób 
Niepełnosprawnych 
  

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie 

Wkład własny Powiatu Wałeckiego:  

2018 - 
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Klimat i powietrze 
 
Edukacja 
ekologiczna 

„Modernizacja, rozbudowa, 
przebudowa, nadbudowa i zmiana 
funkcji obiektów położonych przy 
ul. Bankowej 13 z przeznaczeniem 
na Powiatowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego 
w Wałczu” 

Powiat Wałecki 7 001 631,00 

Środki z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego  
 
Wkład własny Powiatu Wałeckiego 

 

- 

       

 

Klimat i powietrze 
 
Edukacja 
ekologiczna 

„Utworzenie Lokalnego Centrum 
Nauki „Metalowe Inspiracje” Powiat Wałecki 2 607 635,00 

Projekt wspófinansowany przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata: 2014-2020, Działanie 9.7 
Ośrodki popularyzujące naukę w ramach 
Kontraktów Samorządowych 
Środki z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 
Wkład własny Powiatu Wałeckiego:         

2016-2020 

 Klimat i powietrze Budowa ścieżki rowerowej               
do „Magicznej Górki” Powiat Wałecki 862 950,00 Powiat Wałecki 2019- 

       

 

Zadania własne samorządu - zadania finansowane w całości lub w części ze środków budżetowych i pozabudżetowych będących w dyspozycji: województwa / powiatu / 
gminy). 
 

Zadania monitorowane - zadania, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych – będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla 
krajowego (centralnego), bądź instytucji działających na terenie województwa/powiatu/gminy, lecz podlegających bezpośrednio organom centralnym) 
 

Definicje pochodzą z opracowania: „Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. Ministerstwo 
Środowiska, 2015. 
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9. SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  
  
Uwagi 
 

Celem zaktualizowanego Programu ochrony środowiska jest poprawa stanu środowiska. Osiągnięciu 
zakładanych celów służy realizacja zadań zapisanych w programie. 
 

Program uwzględnia zadania określone w programie wojewódzkim, programach ochrony powietrza, 
planie gospodarki odpadami itp. Podstawowym czynnikiem determinującym ich realizację są środki 
finansowe. Należy podkreślić, że likwidacja zdiagnozowanych na szczeblu powiatu problemów 
środowiskowych wymaga zdecydowanych rozwiązań systemowych np. problem niskiej emisji, 
ograniczanie/likwidacja uciążliwości zapachowych generowanych przez Zakłady (odory), hałas 
komunikacyjny (negatywy przykład złagodzenia przez resort środowiska norm dopuszczalnego 
poziomu hałasu komunikacyjnego). Tezy te znajdują potwierdzenie w ustaleniach Najwyższej Izby 
Kontroli: 
 

Zanieczyszczenie powietrza spowodowane niską emisją ma charakter ponadlokalny 
i ponadregionalny, dlatego rozwiązanie tego problemu przekracza możliwości jednostek samorządu 
terytorialnego i wymaga rozwiązań systemowych w skali całego kraju. 
 

Minister właściwy ds. środowiska nie określił w drodze rozporządzenia standardów dla kotłów małej 
mocy, eliminujących z obrotu wysokoemisyjne piece o przestarzałej konstrukcji (spodziewany czas 
wejścia w życie od dawna przygotowanych przepisów to 1 stycznia 2018 r.). Podobnie - minister 
właściwy ds. energii nie ustalił minimalnych wymogów jakościowych dla węgla spalanego 
w gospodarstwach domowych (prawdopodobny termin wejścia w życie tych przepisów nie jest w ogóle 
znany). Podkreślić należy, że brak ustanowienia standardów dla paliw stałych NIK oceniła jako 
nieprawidłowość już w 2000 r./…/ 
 

Działania samych jednostek samorządu terytorialnego nie rozwiążą problemu niskiej emisji. Wiele 
zależy od samych mieszkańców, bo to oni decydują, jakie instalacje i nośniki energii stosują 
w domowych paleniskach i to oni ponoszą największe konsekwencje zdrowotne życia 
w zanieczyszczonym środowisku. 
  

 
Ryc. 37. Efektywność ekonomiczna i ekologiczna przedsięwzięć. Szacunkowe koszty redukcji 1 Mg PM10 
 

Źródło: www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-ograniczaniu-niskiej-emisji-z-kotlowni-przydomowych-i-gminnych 
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Samorządy posiadają mechanizmy umożliwiające poprawę jakości powietrza np. możliwość 
podejmowania uchwał umożliwiających mieszkańcom dofinansowanie wymiany starych pieców 
węglowych na znacznie efektywniejsze ekonomicznie i ekologicznie grzejniki na gaz, przyłączenie 
nieruchomości do sieci, termomodernizacja budynków, prowadzenie kontroli przez straż gminną. 
 

W tym kontekście należy pozytywnie ocenić działania podejmowane przez Powiat polegające 
na kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej przynoszącej konkretne 
mierzalne efekty ekologiczne w postaci redukcji emisji zanieczyszczeń.  
 
9.1. Zarządzanie 
  
Zarządzanie Programem: Zarządu Powiatu.  
 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 
poz. 519 ze zm.): 
 

Art.  14.  [Podstawy prowadzenia polityki ochrony środowiska]  
 

1.   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 2016 r. poz. 383, 1250, 1948 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 5). 

2.   Polityka ochrony środowiska jest prowadzona również za pomocą wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych programów ochrony środowiska. 

 

Art.  18.  [Uchwalenie programów ochrony środowiska. Raporty z wykonania programów] 
  

1.  Programy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uchwala odpowiednio sejmik województwa, rada 
powiatu albo rada gminy. 

2.   Z wykonania programów organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza co 2 lata 
raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie 
gminy. 

3.   Po przedstawieniu raportów odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu albo radzie 
gminy, raporty są przekazywane przez organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy 
odpowiednio do ministra właściwego do spraw środowiska, organu wykonawczego województwa 
i organu wykonawczego powiatu. 

 

Zgodnie z Wytycznymi na realizację programu ochrony środowiska składają się takie elementy 
jak współpraca z interesariuszami, opracowanie treści dokumentu, realizacja, monitoring i okresowa 
sprawozdawczość oraz ewaluacja i aktualizacja.  
 

Cykl zarządzania Programem jest ściśle powiązany z koniecznością pozyskiwania danych, które 
są niezbędne do oceny stanu jakości środowiska i stanu realizacji działań w cyklu dwuletnim. 
 
9.2. Podmioty zaangażowane w realizację Programu 
 
Głównym podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie Programem jest Zarząd Powiatu w Wałczu 
przy współpracy z m.in. jednostkami samorządu terytorialnego (szczebel gminny), podmiotami 
gospodarczymi i organizacjami działającymi w zakresie ochrony środowiska, przedsiębiorcami, 
mieszkańcami, a także jednostkami finansującymi.  
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9.3. Monitoring realizacji POŚ – wskaźniki 
 
Wskaźniki efektów rzeczowych inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
 
EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA Z ZAKŁADÓW SZCZEGÓLNIE 
UCIĄŻLIWYCH 
 
Emisja zanieczyszczeń gazowych  
 

Rodzaje zanieczyszczeń 

 
Emisja zanieczyszczeń pyłowych 
 

Rodzaje zanieczyszczeń 
 

 

Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń  
 

 

 
Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń 
w % zanieczyszczeń wytworzonych  
 

 
GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W PRZEMYŚLE 
 

Gospodarowanie wodą w przemyśle w ciągu roku  

 

Osady z przemysłowych oczyszczalni ścieków wytworzone w ciągu roku  
 

ogółem t/r 
ogółem (bez dwutlenku węgla) t/r 
dwutlenek siarki t/r 
tlenki azotu t/r 
tlenek węgla t/r 
dwutlenek węgla t/r 

ogółem t/r 
ogółem (bez dwutlenku węgla) t/r 
dwutlenek siarki t/r 
tlenki azotu t/r 
tlenek węgla t/r 
dwutlenek węgla t/r 
  

ogółem (Polska = 100) % 
ogółem na 1 km2 powierzchni t/r 
ze spalania paliw t/r 
węglowo-grafitowe, sadza t/r 

Rodzaje zanieczyszczeń: pyłowe t/r 
Rodzaje zanieczyszczeń: gazowe t/r 

Rodzaje zanieczyszczeń: pyłowe % 
Rodzaje zanieczyszczeń: gazowe % 

zużycie wody na potrzeby przemysłu dam3 
pobór wód podziemnych dam3 
zakup wody razem dam3 
zakup wody z wodociągów komunalnych na cele produkcyjne dam3 

Rodzaje osadów ogółem t 
magazynowane czasowo t 
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Ścieki przemysłowe odprowadzone w ciągu roku  
 

 

Nieczystości ciekłe 
 

 

Gromadzenie i wywóz nieczystości ciekłych 
 

Gromadzenie i wywóz nieczystości 

 
OCHRONA PRZYRODY I RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ 
 

Obszary prawnie chronione 
 

 

Pomniki przyrody  

 

Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem  

 
ZUŻYCIE WODY I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 
 

Przemysłowe i komunalne oczyszczalnie ścieków  
Oczyszczalnie / przepustowość; Rodzaje oczyszczalni) 
 

 
Ścieki komunalne oczyszczane na 100 km2 
 

 

ścieki odprowadzone ogółem dam3 
ścieki odprowadzone do sieci kanalizacyjnej dam3 
ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego dam3 

ścieki odprowadzone ogółem dam3 
ścieki odprowadzone do sieci kanalizacyjnej dam3 
ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego dam3 

zbiorniki bezodpływowe - stan w dniu 31 XII szt. 
oczyszczalnie przydomowe - stan w dniu 31 XII szt. 
stacje zlewne - stan w dniu 31 XII szt. 

Rodzaje obszarów ogółem ha 
parki narodowe ha 
rezerwaty przyrody ha 
obszary chronionego krajobrazu razem ha 
rezerwaty i pozostałe formy ochrony przyrody na obszarach chronionego 
krajobrazu ha 

użytki ekologiczne ha 

ogółem szt. 

ogółem % 

oczyszczalnie; ogółem szt. 
oczyszczalnie; z podwyższonym usuwaniem biogenów szt. 
przepustowość; ogółem m3/dobę 
przepustowość; z podwyższonym usuwaniem biogenów m3/dobę 
ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich; ogółem osoba 
ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich; z 
podwyższonym usuwaniem biogenów osoba 

ogółem dam3 
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Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane w % ścieków wymagających oczyszczania 
 

 
Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania odprowadzone do wód lub do ziemi 
w ciągu roku 
 

 
Wielkość oczyszczalni komunalnych w RLM 

 

Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w ciągu roku 
 

 
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH 
 

Ludność korzystająca z oczyszczalni  
 

 
Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności 

 
Ludność korzystająca z oczyszczalni wg lokalizacji  

 

ogółem % 

ogółem dam3 
ogółem na 1 mieszkańca m3 
ogółem na 1 km2 powierzchni dam3 
oczyszczane razem dam3 
oczyszczane biologicznie dam3 
oczyszczane z podwyższonym usuwaniem biogenów dam3 
oczyszczane biologicznie, chemicznie i z podwyższonym usuwaniem 
biogenów w % ścieków wymagających oczyszczania % 

ogółem osoba 

ogółem dam3 
ogółem w hm3 hm3 
przemysł dam3 
rolnictwo i leśnictwo dam3 
eksploatacja sieci wodociągowej dam3 
eksploatacja sieci wodociągowej - gospodarstwa domowe dam3 
udział przemysłu w zużyciu wody ogółem % 
zużycie wody na 1 mieszkańca m3 

ogółem osoba 
biologiczne osoba 
z podwyższonym usuwaniem biogenów osoba 
z podwyższonym usuwaniem biogenów w % ludności % 

ogółem % 
w miastach % 
na wsi % 

ogółem osoba 
w miastach osoba 
na wsi osoba 



          Program Ochrony Środowiska Powiatu Wałeckiego na lata: 2019 – 2022 z perspektywą do 2027 roku 

 - 158 - 

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu  
 

Rodzaje zanieczyszczeń 

 
Oczyszczalnie komunalne  
 

Rodzaje oczyszczalni 
 

 
Osady wytworzone w ciągu roku  
 

Rodzaje osadów 

 
Ścieki oczyszczane w ciągu roku:  
 

Rodzaje ścieków 

 
Wielkość (przepustowość) oczyszczalni wg projektu  
 

Rodzaje oczyszczalni 
 

 
Wielkość oczyszczalni komunalnych w RLM 
 
ODPADY KOMUNALNE 
 
Składowiska odpadów  
 

 

BZT5 kg/rok 
ChZT kg/rok 
zawiesina ogólna kg/rok 
azot ogólny kg/rok 
fosfor ogólny kg/rok 

biologiczne szt. 
z podwyższonym usuwaniem biogenów szt. 

ogółem t 
stosowane w rolnictwie t 
magazynowane czasowo t 

odprowadzone ogółem dam3 
odprowadzane w czasie doby do kanalizacji dam3 
oczyszczane łącznie z wodami infiltracyjnymi i ściekami dowożonymi dam3 
oczyszczane razem dam3 
oczyszczane biologicznie dam3 
oczyszczane z podwyższonym usuwaniem biogenów dam3 
oczyszczane biologicznie i z podwyższonym usuwaniem biogenów w % ścieków ogółem % 

biologiczne m3/dobę 
z podwyższonym usuwaniem biogenów m3/dobę 
z podwyższonym usuwaniem biogenów na 1 mieszkańca m3/dobę 

czynne składowiska odpadów, na których unieszkodliwiane są odpady 
komunalne - stan na 31 XII szt. 

powierzchnia czynnych składowisk, na których unieszkodliwiane           
są odpady komunalne - stan na 31 XII ha 
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Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku 

 

ODPADY WYTWORZONE I DOTYCHCZAS SKŁADOWANE  
(NAGROMADZONE Z WYŁĄCZENIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH) 
 

Odpady wytworzone w ciągu roku  

 
TERENY ZIELENI 
 
Nasadzenia i ubytki wg lokalizacji w gminach (Wymiary: Prace leśne; Drzewa i krzewy; Lokalizacje) 

 

Nasadzenia i ubytki wg lokalizacji w powiatach 
  
 

 

Tereny zieleni - wskaźniki  
 

 
Tereny zieleni  

 
Tereny zieleni w gestii samorządów  
 

ogółem t 
ogółem na 1 mieszkańca kg 
z gospodarstw domowych t 
odpady z gospodarstw domowych przypadające na 1 mieszkańca kg 
jednostki odbierające odpady w badanym roku wg obszaru 
działalności szt. 

ogółem tys. t 
przekazane innym odbiorcom tys. t 

nasadzenia; drzewa; ogółem (w miastach i na wsi) szt. 
nasadzenia; krzewy; ogółem (w miastach i na wsi) szt. 
ubytki; drzewa; ogółem (w miastach i na wsi) szt. 
ubytki; krzewy; ogółem (w miastach i na wsi) szt. 

nasadzenia; drzewa; w miastach szt. 
nasadzenia; krzewy; w miastach szt. 
ubytki; drzewa; w miastach szt. 
ubytki; krzewy; w miastach szt. 

udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni ogółem % 

parki spacerowo - wypoczynkowe; obiekty; ogółem (w miastach i na wsi) szt. 
parki spacerowo - wypoczynkowe; powierzchnia; ogółem (w miastach i na wsi) ha 
zieleńce; obiekty; ogółem (w miastach i na wsi) szt. 
zieleńce; powierzchnia; ogółem (w miastach i na wsi) ha 
zieleń uliczna; powierzchnia; ogółem (w miastach i na wsi) ha 
tereny zieleni osiedlowej; powierzchnia; ogółem (w miastach i na wsi) ha 
parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej; powierzchnia; ogółem (w miastach i na wsi) ha 
cmentarze; obiekty; ogółem (w miastach i na wsi) szt. 
cmentarze; powierzchnia; ogółem (w miastach i na wsi) ha 
lasy gminne; powierzchnia; ogółem (w miastach i na wsi) ha 

parki spacerowo - wypoczynkowe; obiekty szt. 
parki spacerowo - wypoczynkowe; powierzchnia ha 
zieleńce; obiekty szt. 
zieleńce; powierzchnia ha 
tereny zieleni osiedlowej; powierzchnia ha 
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Tereny zieleni wg lokalizacji w powiatach  
 

 
Żywopłoty wg lokalizacji 
 

 
Żywopłoty wg lokalizacji w powiatach 

 
 

parki spacerowo - wypoczynkowe; obiekty; w miastach szt. 
parki spacerowo - wypoczynkowe; obiekty; na wsi szt. 
parki spacerowo - wypoczynkowe; powierzchnia; w miastach ha 
parki spacerowo - wypoczynkowe; powierzchnia; na wsi ha 
zieleńce; obiekty; w miastach szt. 
zieleńce; obiekty; na wsi szt. 
zieleńce; powierzchnia; w miastach ha 
zieleńce; powierzchnia; na wsi ha 
zieleń uliczna; powierzchnia; w miastach ha 
tereny zieleni osiedlowej; powierzchnia; w miastach ha 
tereny zieleni osiedlowej; powierzchnia; na wsi ha 
parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej; powierzchnia; w miastach ha 
parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej; powierzchnia; na wsi ha 
cmentarze; obiekty; w miastach szt. 
cmentarze; obiekty; na wsi szt. 
cmentarze; powierzchnia; w miastach ha 
cmentarze; powierzchnia; na wsi ha 
lasy gminne; powierzchnia; w miastach ha 
lasy gminne; powierzchnia; na wsi ha 

ogółem (w miastach i na wsi) m 

w miastach m 
na wsi m 
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9.4. Bariery w realizacji Programu 
 

Bariery ekonomiczne: 
 

- nadmierne obciążanie zadaniami samorządów bez zapewnienia środków na ich realizację 
 
Bariery formalno-prawne 
 

- mała skuteczność narzędzi prawnych w zakresie możliwości ograniczania niekorzystnego 
zjawiska „niskiej emisji" 

- brak jednoznacznych motywacji ze strony państwa dla stosowania paliw niskoemisyjnych 
wysokie ceny tzw. czystych paliw (gazu, oleju opałowego, energii elektrycznej) i niskie ceny 
„brudnych” paliw i wysokie ceny „czystych” paliw (negatywna promocja) 

- brak ustawy antyodorowej 
- wyłączenie starostów z ocen oddziaływania inwestycji na środowisko  
 
Poziom społeczny: 
 

- niekorzystna struktura cen „czystych paliw/technologii” w stosunku do uzyskiwanych 
dochodów  

- przyzwolenie społeczne na spalanie odpadów w piecach domowych 
 

9.5. Instrumenty i środki realizacji Programu 
 
Regulacje ogólnoprawne 
  
Instrumenty prawno-administracyjne  
 
 Pozwolenia administracyjne – decyzje administracyjne, które określają indywidualne 

wymagania w stosunku do konkretnego podmiotu 
 Zakazy i nakazy, które często stosuje się łącznie z innymi instrumentami (pozwoleniami, 

standardami) 
 
Instrumenty ekonomiczne  
 
Instrumenty społeczne 
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9.6. Wybrane źródła finansowania Programu 
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie  
 

Działalność WFOŚiGW w Szczecinie skierowana jest na współfinansowanie przedsięwzięć służących 
ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości. Działalność finansowa skupia się głównie 
na wspieraniu przedsięwzięć w zakresie: 
   

 ochrony wód i gospodarki wodnej,  
 ochrony atmosfery,  
 ochrony ziemi,  
 ochrony przyrody,  
 edukacji ekologicznej,  
 profilaktyki zdrowotnej,  
 zapobiegania i likwidacji poważnych awarii i ich skutków, 
 monitoringu środowiska.  

 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 

Programy 2015-2020 
 
krajowe 
 

 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 
 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 
 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi 
 Racjonalna gospodarka odpadami 
 Ochrona powierzchni ziemi 
 Geologia i górnictwo 
 Gospodarka o obiegu zamkniętym 
 Ochrona atmosfery 
 Poprawa jakości powietrza 
 System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) 
 Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów 
 Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej 
 Międzydziedzinowe Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony 

środowiska 
 Wspieranie działalności monitoringu środowiska 
 Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków 
 Edukacja ekologiczna 
 Współfinansowanie programu LIFE 
 SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez 

partnerów zewnętrznych 
 Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki 
 Inicjatywy obywatelskie 
 Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce 
 Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych 

 
środki unijne 
 

W kategorii środków zagranicznych dostępne są m.in. następujące działy: 
 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
 Program LIFE 
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Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) 
 
 

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to krajowy program wspierający gospodarkę 
niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport 
i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również 
w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. Wersja 
1.0 Programu została zaakceptowana przez Komisję Europejską decyzją z 16 grudnia 2014 r., 
obowiązuje od 19 grudnia 2014 r.  
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
 
Głównym celem PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone 
zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój 
terytorialny obszarów wiejskich. 
 

Priorytety: 
 

1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. 
2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności 

gospodarstw rolnych. 
3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem 

w rolnictwie. 
4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa. 
5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę 

niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. 
6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju 

gospodarczego na obszarach wiejskich. 
 
 
 
Czyste Powietrze  

Beneficjenci:  osoby fizyczne  

Cel programu: 

poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń 
do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji 
zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych. 
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Notatki 


