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1. Wykaz skrótów. 
b.d.- brak danych 
BEiŚ - Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” 
DSRK - Długookresowa Strategia rozwoju kraju 
dB - decybele 
DW- droga wojewódzka 
DK - droga krajowa 
Dz.U. - dziennik ustaw 
GUS - BDL - Główny Urząd Statystyczny - Bank Danych Lokalnych 
GDDKiA - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
JCWP - jednolite części wód 
JCWPd - jednolite części wód podziemnych 
JST - jednostka samorządu terytorialnego 
KOBiZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami 
KPPSP - Komenda Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej 
KZGW - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 
KPOŚK - Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
MŚ - Ministerstwo Środowiska 
ZDW- Zarząd Dróg Wojewódzkich 
N - Azot ogólny, 
NFOŚiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
NOx - Tlenki azotu w spalinach samochodowych, 
OSN - obszary szczególnie narażone, 
ODR - Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 
OSCh-R - Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza 
 OZE - odnawialne źródła energii OUG- Okręgowy Urząd Górniczy 
OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
P - Fosfor ogólny,  
PGW - Plan gospodarowania wodami 
PM 10 - Cząstki pyłu zawieszonego o średnicy do 10 um,  
PM 2,5 - Cząstki pyłu zawieszonego o średnicy do 2,5 um,  
PSD - poniżej stanu dobrego 
PPD - poniżej potencjału dobrego 
POŚ - program ochrony środowiska 
PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
PSSE - Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
RDW - Ramowa Dyrektywa Wodna 
RDOŚ - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
RZGW - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, 
UE - Unia Europejska; 
WFOŚiGW- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej WIOŚ - 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  
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2.  Wprowadzenie. 
 
Dokument „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017-2020 z perspektywą do 
2024 r.”, zwany w dalszej części „Programem” opracowany został w związku z obowiązkiem nałożonym 
na gminy przez ustawę z dnia 27 kwietnia  2001 r.  Prawo ochrony środowiska  (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 519 
z późn. zm.).  Zgodnie z art. 17 wyżej wymienionej ustawy organ gminy sporządza program ochrony 
środowiska,  a co 2 lata opracowuje się raporty z wykonania niniejszych programów. Ponadto Prawo 
ochrony środowiska nakłada na organ opracowujący program, obowiązek sporządzania prognozy 
oddziaływania na środowisko. Artykuł 51 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2016 poz. 353), formułuje wytyczne, co do zawartości takiej 
prognozy. W związku z ustawą z Prawo ochrony środowiska,  politykę ekologiczną państwa, zgodnie        
z którą opracowywane były programy ochrony środowiska, zastąpiono polityką ochrony środowiska, 
która m.in. winna być prowadzona za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów 
ochrony środowiska. Zgodnie z art. 14 ust. 1. ustawy  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 2014 r., poz. 1649).  

 Wprowadzone  zmiany przepisów prawnych zmieniły  założenia i wytyczne metodyczne wg których 
został opracowany niniejszy  dokument. 

 Wprowadzone ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska zmiany 
określiły, że programy ochrony środowiska uchwalone w celu realizacji Polityki ekologicznej państwa na 
lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 zachowują ważność na czas, na jaki zostały uchwalone, 
jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r. W przypadku konieczności wcześniejszej aktualizacji 
dokumentu, odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu albo rada gminy uchwala nowy program 
ochrony środowiska uwzględniający cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach 
programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju.  

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec uwzględnia w szczególności: cele ekologiczne, 
priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do 
osiągnięcia założonych celów.  
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2.1. Cel i przedmiot opracowania. 

 
Zasadniczym zadaniem, jakie niniejsze opracowanie ma spełnić jest określenie celów, priorytetów 
i w konsekwencji działań jakie stoją przed samorządem gminnym w dziedzinie ochrony środowiska. Ich 
podjęcie i wykonanie ma na celu realizację międzynarodowych zobowiązań naszego kraju,                                     
a w szczególności, podjętych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.  
Polityka ochrony środowiska zgodnie z art. 13 ustawy Prawo ochrony środowiska to zespół działań 
mających na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska. Zgodnie z art. 14 
wyżej wymienionej ustawy polityka ochrony środowiska powinna być prowadzona nam podstawie 
strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych wyszczególnionych w ustawie z dnia                        
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz za pomocą wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych programów ochrony środowiska. Dlatego też program ochrony środowiska dla Gminy 
Bolesławiec   powinien być spójny ze strategiami i programami strategicznymi obowiązującymi na 
terenie województwa, powiatu i gminnymi programami strategicznymi, ale też z programami wyższego 
rzędu. Obecnie obowiązująca ustawa Prawo Ochrony Środowiska nie określa szczegółowo zawartości        
i struktury  Programu Ochrony Środowiska.  
Program ochrony środowiska dla Gminy Bolesławiec swą strukturą bezpośrednio nawiązuje do 
„Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska” 
wydanych przez Ministerstwo Ochrony Środowiska we wrześniu 2015 r. Zgodnie z wyżej wymienionymi 
wytycznymi w Programie dla Gminy Bolesławiec m.in: zawarto informacje o najważniejszych 
dokumentach referencyjnych, wyznaczono ramy czasowe zbieżne z okresem obowiązywania głównych 
dokumentów strategicznych i programowych w obszarze środowiska, a także  dokonano analizy oceny 
stanu środowiska na terenie gminy z uwzględnieniem obszarów przyszłej interwencji. Program 
podejmuje więc zagadnienia ochrony dziedzictwa przyrodniczego, racjonalnego użytkowania zasobów 
przyrody, surowców, materiałów i energii oraz poprawy jakości środowiska i  bezpieczeństwa 
ekologicznego. Zagadnienia te są analizowane w odniesieniu do zasadniczych komponentów środowiska, 
tj. przyroda i krajobraz, lasy, gleba, kopaliny i wody podziemne, wody powierzchniowe, powietrze oraz 
odpady stałe i ciekłe, hałas, pola elektromagnetyczne, chemikalia i awarie. Ponadto zdefiniowano 
zagrożenia i problemy w poszczególnych obszarach interwencji, wykonano analizę SWOT, wyznaczono 
cele, zadania i priorytety ekologiczne, kierunki interwencji i zadania wynikające z oceny stanu 
środowiska , a także opracowano harmonogram finansowo – rzeczowy. „Program ochrony środowiska 
dla Gminy Bolesławiec   na lat 2017-2020 z perspektywą do 2024 r." składa się z 2 części, mianowicie  
opisującej stan aktualny środowiska i strategicznej. Opracowanie Programu pozwala na 
przeanalizowanie zmian, jakie zaszły w środowisku przyrodniczym w porównaniu z poprzednimi latami 
oraz uzupełnienie zadań, których realizacja przyczyni się do ochrony środowiska Gminy, utrzymania 
stanu środowiska  na dobrym poziomie, o ile taki wynika z badań monitoringu środowiska oraz 
kontynuowania działań, które zmierzają do jego poprawy, w sektorach, gdzie standardy jakości 
środowiska są nadal przekraczane. 
Reasumując: Program realizuje cele polityki ochrony środowiska zgodne z art. 13 ustawy Prawo Ochrony 
Środowiska na obszarze Gminy do 2024 roku, określa strategię ochrony, racjonalnego wykorzystania 
zasobów i  poprawy standardów jakości środowiska gminy, w tym: cele ekologiczne (długo - 
i krótkookresowe), kierunki działań strategicznych w zakresie ochrony i poprawy stanu środowiska oraz 
racjonalnego wykorzystania jego zasobów, priorytety inwestycyjne i pozainwestycyjne oraz narzędzia       
i instrumenty realizacyjne. 
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2.2. Podstawa prawna opracowania. 
   
Dokument opracowany został w oparciu o następujące: 
 
Akty prawne:  
 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 519 z późn. 

zm.); 
 ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.); 
 ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566.); 
 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) 

 
Polityki, programy, plany i inne dokumenty rządowe: 
 Polityka leśna państwa; 
 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r. (Uchwała Nr 58 r. 

RADY MINISTÓW Z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii „Bezpieczeństwo 
Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.”); 

 KPOŚK – Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych;   
 Program ochrony różnorodności biologicznej: SIEĆ  NATURA 2000. 

 
Programy, plany, rejestry, dane administracji rządowej i samorządowej województwa i powiatu: 
 Stan środowiska za lata:  2014, 2015 (WIOŚ Wrocław); 
 Program Ochrony Środowiska dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2017 z perspektywą 

do 2021 roku – aktualizacja; 
 Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego; 
 Program Ochrony Środowiska dla powiatu bolesławieckiego; 
 dane o planach urządzania lasów i lasach ochronnych; 
 dane uzyskane z urzędu gminy drogą ankietyzacji; 
 dane z banku danych regionalnych. 
 
 
2.3. Metodyka sporządzania Programu i jego struktura. 
 
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.” jest 
kontynuacją poprzednio uchwalonego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec który 
wyznaczał kierunki podejmowanych działań w zakresie szeroko rozumianej problematyki ochrony 
środowiska. 
Przy opracowywaniu Programu korzystano z zapisów zawartych w dokumentach strategicznych 
obowiązujących dla kraju, województwa, powiatu oraz Gminy Bolesławiec. 
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, Program Ochrony Środowiska winien być oparty na 
dokumentach strategicznych i programowych związanych z rozwojem Gminy Bolesławiec, do których 
można zaliczyć :  
 Program Ochrony środowiska dla województwa dolnośląskiego na lata 2014-2017 z perspektywą do 

2021 r.; 
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego Perspektywa 2020; 
 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020; 
 Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016 -2022; 
 Program Ochrony Powietrza dla Województwa Dolnośląskiego,  aktualizacja– strefa dolnośląska; 
 „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bolesławieckiego na lata 2017-2020 z uwzględnieniem 

perspektywy do roku 2024”; 
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec; 
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 PROGRAM  OCHRONY ŚRODOWISKA  DLA GMINY BOLESŁAWIEC  NA LATA 2013-2016 
Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 AKTUALIZACJA; 

 Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Bolesławiec. 

W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec wykorzystano aktualne dane dostępne                     
w  bazie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Starostwa Powiatowego                 
w Bolesławcu , Urzędu Gminy Bolesławiec.  
Niniejszy Program opracowany został zgodnie z nowymi Wytycznymi, przygotowanymi przez 
Ministerstwo Środowiska. 
 
 
3. Streszczenie. 
 

Opracowanie Programu ochrony środowiska wynika z art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 519 z późn. zm.).  Program ochrony środowiska dla 
Gminy Bolesławiec jest podstawowym instrumentem do realizacji zadań własnych i koordynowanych 
w zakresie ochrony środowiska, które będą w całości lub w części finansowane ze środków będących                 
w dyspozycji Gminy. Program oparty jest na wielu strategiach, programach, politykach, na podstawie 
których prowadzona jest polityka rozwoju. Program ochrony środowiska oparty więc został 
o postanowienia wynikające z dokumentów strategicznych, koncepcji i innych opracowań krajowych, 
wojewódzkich i lokalnych, z uwzględnieniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów. 
W każdym z tych dokumentów znajduje się szereg priorytetów i założeń, które były wyjściową bazą dla 
wyznaczonych w przedmiotowym programie  celów oraz kierunków działań.  
 
Celem dokumentu jest analiza istniejącego stanu poszczególnych komponentów środowiska 
przyrodniczego oraz przedstawienie celów i zadań koniecznych do realizacji w poszczególnych obszarach 
interwencji. Mają one zachować dobry stan środowiska, a tam gdzie konieczna jest poprawa - 
przedstawić zadania naprawcze. Wytyczono konkretne przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska                 
i poprawą jego stanu, a także określono harmonogram ich realizacji. Podane zostały również zasady 
monitoringu pozwalającego na ocenę realizacji założeń dokumentu. 
Dokument przedstawia charakterystykę obszaru Gminy Bolesławiec, z uwzględnieniem sytuacji 
demograficznej i gospodarczej oraz analizą istniejącej infrastruktury. Analizie poddano istniejące formy 
ochrony prawnej siedlisk i gatunków. 
Po wdrożeniu reformy administracyjnej, od 1 stycznia 1999 roku gmina wiejska Bolesławiec wchodzi                  
w skład województwa dolnośląskiego oraz powiatu bolesławieckiego.   
Graniczy z gminami:   
−  Szprotawa (woj. lubuskie) – od północy,  
−  Osiecznica – od zachodu,  
−  Nowogrodziec – od zachodu,  
−  Lwówek Śląski – od południa,  
−  Warta Bolesławiecka – od wschodu,  
−  Gromadka – od wschodu,  
− oraz z miastem Bolesławiec (w centralnej części gminy).   
Ludność Gminy Bolesławiec liczyła na koniec 2016 roku 14 072, co stanowi około 15,6 % mieszkańców 
powiatu i 5,2 % mieszkańców województwa. Powierzchnia rozpatrywanego obszaru wynosi 28 849 ha, 
to jest 288 km2 , co stanowi 22, 1 % powierzchni powiatu  bolesławieckiego oraz 1,4 % powierzchni 
województwa dolnośląskiego. Gęstość zaludnienia wynosi 49 osób/km2. Jest to wartość niższa od 
średniej wojewódzkiej wynoszącej 146  osób/km2 oraz krajowej wynoszącej 123 osób/km2.  
Na terenie gminy w 2015 roku zarejestrowanych było 1283 podmiotów gospodarczych – głównie małe i 
średnie (wg klasyfikacji REGON).  
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Zaopatrzenie Gminy  w energię elektryczną odbywa się poprzez  linie napowietrzne 110 kV oraz sieć 
średniego napięcia, w skład której wchodzą linie napowietrzne 20 kV oraz linie kablowe SN. 
Redukcja napięcia następuje w rozdzielniach, skąd wyprowadzane są tory sieciowe średnich napięć oraz 
do stacji transformatorowych (116 stacji). Główne Punkty Zasilania 110/20kV zlokalizowane są w mieście 
Bolesławiec oraz we wsi Kruszyn. 
Na terenie gminy Bolesławiec obecnie działają dwie małe elektrownie wodne (MEW) należące do 
TAURON Ekoenergia Sp. z o. o. - Zespół Elektrowni Wodnych Jelenia Góra: 

Elektrownia wodna Kraszowice: 
- usytuowana na rzece Bóbr w miejscowości Kraszowice, 
- typ elektrowni: przepływowa, 
- moc - 0,960 MW, 

Elektrownia wodna Olszna: 
- usytuowana na rzece Bóbr w miejscowości Stara Oleszna, 
- typ – przepływowa, 
- moc - 1,950 MW. 

Na obszarze Gminy Bolesławiec nie funkcjonuje scentralizowany system ciepłowniczy. Zaspokajanie 
potrzeb cieplnych odbiorców na terenie gminy odbywa się głównie w oparciu o indywidualne kotłownie 
w budynkach jednorodzinnych opalanych węglem, gazem ziemnym, biomasą (drewnem), kotłownie 
zlokalizowane na terenie obiektów użyteczności publicznej oraz lokalne kotłownie w budynkach 
wielomieszkaniowych. 
Ciepło to wykorzystywane jest na potrzeby: ogrzewania obiektów, podgrzewania wody użytkowej oraz 
sporządzania posiłków. 
Poziom zapotrzebowania na ciepło uzależniony jest w głównej mierze od warunków atmosferycznych 
panujących w tzw. „sezonie grzewczym” (w miesiącach wrzesień-marzec).  
Dostawę gazu na terenie Gminy Bolesławiec prowadzi  PGNIG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region 
Dolnośląski. Przez teren gminy przebiegają gazociągi zarządzane przez Operatora Gazociągów 
Przesyłowych GAZSYSTEM Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu: 
- gazociąg wysokiego ciśnienia 6,3 MPa wraz ze stacjami redukcyjno-pomiarowymi I-go stopnia, 
- gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia 1,6 MPa. 

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna na terenie gminy jest rozbudowana, gmina charakteryzuje się blisko 
100% stopniem zwodociągowania i skanalizowania. Ścieki z terenu gminy odprowadzane są do 
oczyszczalni w Bolesławcu i wTrzebieniu. Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu przyjmująca większą część 
ścieków z terenu Gminy Bolesławiec. 
Gmina Bolesławiec zlokalizowana jest w dzielnicy klimatycznej podsudeckiej, charakteryzującej się 
klimatem typu podgórskich kotlin i nizin, związanym z dynamicznymi zmianami pogody. Pod względem 
regionów klimatycznych gmina znajduje się na granicy pluwiotermicznego regionu przedgórskiego 
zgorzeleckiego i regionu nadodrzańskiego wrocławsko-legnickiego. W związku z tym pod względem 
klimatycznym obszar gminy zaliczany jest do terenu przejściowego pomiędzy częścią niżową Dolnego 
Śląska oraz Sudetami.  
Na obszarze gminy średnia temperatura roczna wynosi 7,8°C – najzimniejszym miesiącem jest styczeń 
(średnia temperatura -1,7°C), a najcieplejszym lipiec (średnia temperatura 17,5°C). Przymrozki 
występują średnio w 105 dniach w roku. Średnia roczna suma opadów wynosi 650-700 mm – najwięcej 
opadów występuje w lecie, wtedy również intensywniej pojawiają się burze. Porami charakteryzującymi 
się najmniejszą sumą opadów są zima i wiosna1. Jeśli chodzi o stan powietrza na terenie gminy to 
zgodnie z badaniami prowadzonymi przez WIOŚ we Wrocławiu występują przekroczenia w zakresie 
benzo(a)pirenu. Za najpoważniejsze problemy w akresie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza 
atmosferycznego należy uznać niską emisję pochodzącą z ogrzewania mieszkań i ze spalin 
samochodowych. Poza tym w gęstej zabudowie i obszarach przemysłowych problemem mogą być: 

 sprawność urządzeń spalających paliwa konwencjonalne, 

                                                 
1
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Bolesławiec do 2020 r. 
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 kumulacja emisji niskiej w słabo przewietrzonej zwartej zabudowie. 
Ważnym źródłem zanieczyszczeń jest tzw. niska emisja. Zalicza się ją do emisji powierzchniowej. Jest to 
emisja z kominów palenisk domowych, gdzie emitor (komin) odprowadzający spaliny znajduje się na 
stosunkowo niewielkiej wysokości. Uciążliwość związana z niską emisją jednakże charakteryzuje się 
wahaniami sezonowymi. W sezonach grzewczych wzrost zanieczyszczeń związany jest ze spalaniem 
węgla w paleniskach domowych, ponieważ większość mieszkań w gminie ogrzewana jest nadal paliwami 
stałymi, głównie węglem kamiennym, koksem i drewnem. Największe ilości benzo(a)pirenu uwalnianie 
są do atmosfery podczas spalania odpadów w indywidualnych systemach grzewczych. 
Zagrożenia w zakresie emisji pól elektromagnetycznych w terenach zabudowy mieszkaniowej nie 
występują, co wykazują prowadzone przez WIOŚ badania. Wyniki badań prezentowane w rocznych 
raportach przez WIOŚ były wielokrotnie niższe od poziomu  dopuszczalnego pól elektromagnetycznych, 
który wynosi 7 V/m, wartości te wynosiły 3 – 9,1 % wartości dopuszczalnej .  
Uciążliwość w zakresie hałasu na terenie gminy stanowi głównie hałas komunikacyjny, występujący 
wzdłuż ciągów komunikacyjnych - dróg, ulic, szczególnie tras tranzytowych i kolei. Na poziom hałasu 
drogowego ma wpływ szereg czynników, przede wszystkim: 

 natężenie ruchu, 
 średnia prędkość pojazdów, ich stan techniczny, 
 płynność ruchu, 
 udział pojazdów ciężkich i hałaśliwych, 
 pochylenie podłużne drogi, łuki, 
 rodzaj i stan nawierzchni. 

Najwiekszym ciekiem wodnym na terenie gminy jest  rzeka Bóbr stanowiąca lewobrzeżny dopływ Odry. 
Niewielki obszar na północnym – wschodzie należy do zlewni rzeki Kaczawy. 
Głównymi dopływami Bobru są: Mierzwiński Potok (dopływ lewobrzeżny) oraz Żeliszowski Potok, 
Kraszówka i Bobrzyca (dopływy prawobrzeżne). Dolina Bobru jest silnie przekształcona przez działalność 
człowieka związaną głównie z eksploatacją żwirów i regulacją rzeki. 
Pod względem hydrologicznym obszar gminy można podzielić na 2 części. Obszar położony na północ od 
Bolesławca cechuje się bardzo niską gęstością sieci rzecznej, która wynosi tu ok. 0,2 km/km2. Jest to 
jedna z najniższych wartości tego wskaźnika na obszarze Dolnego Śląska. Ubogi system sieci rzecznej 
determinowany jest występowaniem na obszarze gminy miąższych osadów przepuszczalnych dla wody 
(piaski i żwiry), które sprzyjają szybkiej infiltracji wód opadowych w głąb profilu glebowego. Bóbr na tym 
odcinku ma charakter rzeki tranzytowej, toczącej wody pochodzące z wyższych partii zlewni. Jedynym 
dopływem przyjmowanym przez Bóbr poniżej Bolesławca jest Bobrzyca uchodząca do niego w Dąbrowie 
Bolesławieckiej. 
Bardziej urozmaicona, gęstsza sieć hydrograficzna występuje w południowej części gminy, gdzie Bóbr 
przyjmuje szereg potoków. Prawobrzeżnymi dopływami są: Żeliszowski Potok, który wprawdzie wpada 
do Bobru na terenie gminy Lwówek Śląski, ale przepływa przez obszar gminy Bolesławiec odwadnia jej 
południowy skraj, oraz Kraszówka odwadniająca otoczenie Nowych Jaroszowic. Jedynym dopływem 
lewobrzeżnym jest Mierzwiński Potok odwadniający okolice Ocic i Mierzwina. 
Badania wód powierzchniowych na terenie Gmin Bolesławiec prowadzone przez WIOŚ wykazały, że 
JCWP znajdują się w złym stanie, klasa elementów fizykochemicznych była w II klasie i pozaklasowa , 
potencjał wód był umiarkowany i słaby.  
 
Względem podziału na Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd) gmina  znajduje się w granicach 
JCWPd 93 i 94. Na terenie gminy zlokalizowane są dwa główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP): 
Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 315 „Zbiornik Chocianów – Gozdnica”, gromadzący wody piętra 
czwartorzędowego w piętrach wodonośnych oraz Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 317 „Niecka 
Zewnątrzsudecka Bolesławiec” gromadzący wody w kredowych utworach szczelinowo-porowych. 
Badania jakości wód podziemnych na terenie gminy wykazały wody dobrej jakości – III klasa . 
 
W niniejszym Programie zestawiono cele wynikające z dokumentów wyższego szczebla. Na ich 
podstawie wyznaczono cele i strategię ich realizacji na poziomie gminnym.  Strategia Programu ochrony 
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środowiska ma na celu zachowanie najcenniejszych elementów  środowiska i poprawę jego stanu. Do 
Programu przyjęto następujące OBSZARY INTERWENCJI: 

1. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU - OBSZAR INTERWENCJI 1;  
2. OCHRONA  PRZED HAŁASEM - OBSZAR INTERWENCJI 2; 
3. OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM -  OBSZAR INTERWENCJI 3; 
4. POPRAWA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH, OCHRONA PRZED POWODZIĄ. 

ZRÓWNOWAŻONA  GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA - OBSZAR INTERWENCJI 4; 
5. OCHRONA ZASOBÓW KOPALIN - OBSZAR INTERWENCJI 5; 
6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB - OBSZAR INTERWENCJI 6; 
7. RACJONALNA GOSPODARKA ODPADAMI -  OBSZAR INTERWENCJI 7; 
8. OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU - OBSZAR INTERWENCJI 8; 
9. ZAPOBIEGANIE POWAŻNYM AWARIOM-  OBSZAR INTERWENCJI 9. 

W odniesieniu do Programu ochrony środowiska jednostką, na której spoczywać będą główne zadania 
zarządzania będzie Gmina Bolesławiec. Mimo to całościowe zarządzanie środowiskiem w jednostce 
będzie odbywać się na kilku szczeblach. Oprócz szczebla gminnego jest jeszcze poziom powiatowy, 
wojewódzki oraz jednostek organizacyjnych, obejmujących działania podejmowane przez podmioty 
gospodarcze korzystające ze środowiska. 
W procesie wdrażania Programu ważna jest kontrola przebiegu tego procesu oraz ocena stopnia 
realizacji zadań w nim wyznaczonych z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów. 
Akcje ekologiczne powinny być prowadzone cyklicznie oraz angażować coraz więcej mieszkańców. 
Ważne jest także, aby gmina działała wspólnie z innymi jednostkami w zakresie ochrony środowiska, 
gospodarki odpadami i infrastruktury komunalnej. Współpraca pozwala na osiągnięcie szerszych celów              
i pozyskanie większych środków finansowych na inwestycje. Na tle wyżej wymienionych analiz wskazano 
możliwe sposoby finansowania poszczególnych zadań przedstawionych w Programie. 
Podczas opracowania dokumentu korzystano z dostępnych danych, kierując się zasadą, że powinny być 
one zestandaryzowane i porównywalne pomiędzy gminami. Dla przedmiotowego Programu przyjęto 
wskaźniki monitorowania, które powinny być analizowane w okresach dwuletnich – w ramach 
opracowywanych raportów z realizacji Programu Ochrony Środowiska. 
W procesie wdrażania Programu ważna jest kontrola przebiegu tego procesu oraz ocena stopnia 
realizacji zadań w nim wyznaczonych z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów. Gmina 
podejmując działania wspólnie z innymi jednostkami w zakresie ochrony środowiska, gospodarki 
odpadami i infrastruktury komunalnej ma możliwość pozyskiwania środków finansowych na inwestycje.   
Program ochrony środowiska oparty został o postanowienia wynikające z dokumentów strategicznych, 
koncepcji i innych opracowań krajowych, wojewódzkich i lokalnych, z uwzględnieniem wymogów 
wynikających z obowiązujących przepisów. 
 
 
4. Uwarunkowania zewnętrzne Programu 
 
4.1. Dokumenty krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. 
 
Fundamenty nowego systemu zarządzania rozwojem kraju zostały określone w znowelizowanej ustawie 
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1649). 
W nowym systemie do głównych dokumentów strategicznych, na podstawie których prowadzona jest 
polityka rozwoju, należą: 

 Długookresowa Strategia rozwoju kraju - DSRK (Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności), 
określająca główne trendy, wyzwania oraz koncepcję rozwoju kraju w perspektywie długo-
okresowej; 

 Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju - ŚSRK (Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 
2020) - najważniejszy dokument w perspektywie średniookresowej, określający cele strategiczne 
rozwoju kraju do 2020 r., kluczowy dla określenia działań rozwojowych, w tym możliwych do 
sfinansowania w ramach przyszłej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020; 
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 Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” (BEiŚ); 
 Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” (SIEG); 
 Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku); 
 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020; 
 Polityka energetyczną Polski do 2030 roku; 
 Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”. 

 
Główne uwarunkowania zewnętrzne dla Gminy Bolesławiec w zakresie ochrony środowiska wynikają z 
następujących dokumentów strategicznych sektorowych takich jak: 

 Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce do roku 2020; 
 Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 

z perspektywą do roku 2030; 
 Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych; 
 Krajowy plan gospodarki odpadami 2014; 
 Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów; 
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; 
 Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Plan działań 

na lata 2014-2020; 
 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r., 
 Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku oraz projekt Polityki Energetycznej Polski do 2050 

roku 
 Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, 
 Krajowy Plan Działania w zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych, 
 Projekt Polityki Wodnej Państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016), 
 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, 
 Master Plan dla obszaru dorzecza Odry, 
 Warunki korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry, 
 Program Wodno-Środowiskowy Kraju, 
 Ramowa Dyrektywa Wodna, 
 Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015), 
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 
 IV Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 
 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022, 
 Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów 
 Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, 
 Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, 
 Program Małej Retencji w Województwie Dolnośląskim. 
 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, 
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, 
 Program Ochrony środowiska dla województwa dolnośląskiego na lata 2014-2017 z perspektywą 

do 2021 r.2 
 Program ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego,3 
 Program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2013–

2017.  
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec,  
 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO4 

                                                 
2
 http://www.irt.wroc.pl/images/foto-serwis-irt/spoleczenstwo/uchwala_o_PZPWD/PZPWD_27.03.2014.pdf 

3 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął 12 lutego 2014 r. Program Ochrony Powietrza dla Województwa Dolnośląskiego. 
Programu Ochrony Powietrza – aktualizacja– strefa dolnośląska. 
4 uchwała nr XXVIII/181/16 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie „Programu Ochrony Środowiska 
dla Powiatu Bolesławieckiego na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” 
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 „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec” 
 Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Bolesławiec5. 
 

 
4.2 Spójność z głównymi dokumentami strategicznymi i programowymi. 
 

Przeprowadzona analiza Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017 – 2020                    
z perspektywą do 2024 r. w kontekście ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju wykazała dużą 
zgodność i spójność z dokumentami krajowymi oraz regionalnymi (wojewódzkimi, powiatowymi                         
i gminnymi). Zdecydowana większość celów tych dokumentów programowych została ujęta w ramach 
poszczególnych celów Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec. Spójność celów Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec z celami głównymi dokumentów strategicznych na szczeblu 
krajowym i regionalnym z punktu widzenia ochrony środowiska przedstawiono w tabeli poniżej

                                                 
5 Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec przyjęta przez Radę 
Gminy Bolesławiec Uchwałą Nr XVIII/162/16 z dnia 16.12.2016 r. 
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Tabela Nr 4.1: Spójność Programu Ochrony Środowiska z głównymi dokumentami strategicznymi . 

Cele dokumentu programowego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec  
na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r. 

Zgodność 
dokumentów 

Dokumenty szczebla krajowego 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 

 
Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo: 
Cel I.1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem: 
- Priorytetowy kierunek interwencji I.1.5. Zapewnienie ładu przestrzennego. 
Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka: 
Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki: 
- Priorytetowy kierunek interwencji II.2.3. Zwiększenie konkurencyjności i modernizacja sektora 

rolno-spożywczego. 
Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko: 
- Priorytetowy kierunek interwencji II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami, 
- Priorytetowy kierunek interwencji II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej, 
- Priorytetowy kierunek interwencji II.6.4. Poprawa stanu środowiska. 
Cel II.6.5. Adaptacja do zmian klimatu. 
Cel II.7. Zwiększenie efektywności transportu: 
- Priorytetowy kierunek interwencji II.7.1. Zwiększenie efektywności zarządzania w sektorze 

transportowym, 
- Priorytetowy kierunek interwencji II.7.2. Modernizacja i rozbudowa połączeń transportowych, 
Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna: 
Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integracja 
przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych: 
- Priorytetowy kierunek interwencji III.3.1. Tworzenie warunków instytucjonalnych, prawnych 

i finansowych dla realizacji działań rozwojowych w regionach. 

 
Wszystkie cele Programu wpisują się w założenia przyjęte 
w Strategii Rozwoju Kraju 2020, tj.: 
1. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – obszar 

interwencji 1; 
2. Ochrona  przed hałasem – obszar interwencji  2; 
3. Ochrona przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym -  obszar interwencji 3; 
4. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 

ochrona przed powodzią. zrównoważona  gospodarka 
wodno – ściekowa – obszar interwencji 4; 

5. Ochrona zasobów kopalin – obszar interwencji 5; 
6. Ochrona powierzchni ziemi i gleb – obszar interwencji 6; 
7. Racjonalna gospodarka odpadami -  obszar interwencji 

7; 
8. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 

obszar interwencji 8; 
9. Zapobieganie poważnym awariom-  obszar interwencji 

9. 

 
Pełna zgodność 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności 

Cel 7 - Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska, 
Cel 8 - Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego 
wykorzystania potencjałów regionalnych. 

Wszystkie cele Programu j.w. wpisują się w założenia 
przyjęte w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. 

Pełna zgodność 
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Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” 

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

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

Kierunek działań 3.2. Wspieranie rozwoju zrównoważonego budownictwa na etapie planowania, 
projektowania, wznoszenia budynków oraz zarządzania nimi przez cały cykl życia: 

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

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - obszar 
interwencji 1.  

Pełna zgodność 

Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) 

Cel strategiczny 1. Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego 
Cel szczegółowy 1. Stworzenie nowoczesnej i spójnej sieci infrastruktury transportowej 
Cel szczegółowy 4. Ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - obszar 
interwencji 1 ;  
Ochrona  przed hałasem - obszar interwencji 2  

Pełna zgodność 

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 
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Cel szczegółowy 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich 
dostępności przestrzennej: 
Priorytet 2.1. Rozwój infrastruktury gwarantującej bezpieczeństwo energetyczne, sanitarne 
i wodne na obszarach wiejskich: 
- Kierunek interwencji 2.1.1. Modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych 

energii elektrycznej, 
- Kierunek interwencji 2.1.2. Dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii elektrycznej, 
- Kierunek interwencji 2.1.3. Rozbudowa i modernizacja ujęć wody i sieci wodociągowej, 
- Kierunek interwencji 2.1.4. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni 

ścieków, 
- Kierunek interwencji 2.1.5. Rozwój systemów zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 
- Kierunek interwencji 2.1.6. Rozbudowa sieci przesyłowej i dystrybucyjnej gazu ziemnego. 
Priorytet 2.2. Rozwój infrastruktury transportowej gwarantującej dostępność transportową 
obszarów wiejskich: 
- Kierunek interwencji 2.2.1. Rozbudowa i modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej 

i kolejowej, 
- Kierunek interwencji 2.2.2. Tworzenie powiązań lokalnej sieci drogowej z siecią dróg 

regionalnych, krajowych, ekspresowych i autostrad, 
- Kierunek interwencji 2.2.3. Tworzenie infrastruktury węzłów przesiadkowych, transportu 

kołowego i kolejowego. 
Priorytet 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa na obszarach wiejskich: 
- Kierunek interwencji 2.5.1. Rozwój infrastruktury wodno-melioracyjnej i innej łagodzącej 

zagrożenia naturalne. 
 
 
 
 
 

 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - obszar 
interwencji 1; 
Ochrona  przed hałasem - obszar interwencji 2; 
Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym -  
obszar interwencji 3; 
Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 
ochrona przed powodzią. zrównoważona  gospodarka 
wodno – ściekowa - obszar interwencji 4; 
Ochrona zasobów kopalin - obszar interwencji 5; 
Ochrona powierzchni ziemi i gleb - obszar interwencji 6; 
Racjonalna gospodarka odpadami -  obszar interwencji 7; 
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - obszar 
interwencji 8 
 

 
 
Zgodność 

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

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

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

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

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

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

 
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - obszar 
interwencji 1;  
Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 
ochrona przed powodzią. zrównoważona  gospodarka 
wodno – ściekowa - obszar interwencji 4; 
Racjonalna gospodarka odpadami -  obszar interwencji 7; 
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - obszar 
interwencji 8 

 
 
Zgodność 
 

 

 
Priorytet 5.5. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich: 

- Kierunek interwencji 5.5.1. Racjonalne wykorzystanie rolniczej i rybackiej przestrzeni 

 
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - obszar 
interwencji 1  

 
Zgodność 
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produkcyjnej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, 
- Kierunek interwencji 5.5.2. Zwiększenie dostępności cenowej i upowszechnienie rozwiązań 

w zakresie odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców obszarów wiejskich.   

Strategia „Sprawne Państwo 2020” 

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

- Przedsięwzięcie 7.5.1. Usprawnienie działania struktur zarządzania kryzysowego. 

 
Zapobieganie poważnym awariom -  obszar interwencji 9 

 

 
Zgodność 

Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 

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

- Kierunek interwencji 4.1.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury przez sektor bezpieczeństwa, 
- Kierunek interwencji 4.1.4. Wspieranie ochrony środowiska przez sektor bezpieczeństwa. 

 
Zapobieganie poważnym awariom -  obszar interwencji 9 

 
Zgodność 
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Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie 

 
Cel 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów: 
Kierunek działań 1.2. Tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania procesów rozwojowych 
i zwiększania ich absorpcji na obszary poza ośrodkami wojewódzkimi: 
- Działanie 1.2.1. Zwiększanie dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionów. 
- Kierunek działań 1.3. Budowa podstaw konkurencyjności województw - działania 

tematyczne: 
- Działanie 1.3.5. Dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie energii oraz reagowanie na 

zagrożenia naturalne, 
- Działanie 1.3.6. Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału 

dziedzictwa kulturowego. 

Cel 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych: 
Kierunek działań 2.2. Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie dostępu mieszkańców 
do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe: 
- Działanie 2.2.3. Zwiększanie dostępności i jakości usług komunikacyjnych, 
- Działanie 2.2.4. Usługi komunalne i związane z ochroną środowiska, 

Kierunek działań 2.5. Zwiększanie dostępności transportowej do ośrodków wojewódzkich na 
obszarach o najniższej dostępności. 

 
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - obszar 
interwencji 1;  
Ochrona  przed hałasem - obszar interwencji 2; 
Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 
ochrona przed powodzią. zrównoważona  gospodarka wodno 
– ściekowa - obszar interwencji 4; 
Racjonalna gospodarka odpadami -  obszar interwencji 7 

 

 
Zgodność 

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 

 
Cel szczegółowy 4. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego: 
Priorytet Strategii 4.1. Wzmocnienie roli kultury w budowaniu spójności społecznej: 
- Kierunek działań 4.1.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz krajobrazu. 

 
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - obszar 
interwencji 8 
 

 
  Zgodność 

Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 

 
Wyróżnia się następujące cele szczegółowe, których 
realizacja sprzyjać będzie osiągnięciu celu głównego: 

- rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, 
- poprawa efektywności energetycznej, 
- poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, 
- rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, 
- zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami, 
- promocja nowych wzorców konsumpcji. 

 
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - obszar 
interwencji 1  

 
Zgodność 
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Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 

 
Kierunek - poprawa efektywności energetycznej: 
- Cel główny - dążenie do utrzymania zero energetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju 

gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną, 
- Cel główny - konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE-

15. 
Kierunek - wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii: 
- Cel główny - racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla, znajdującymi się na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
- Cel główny - zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez dywersyfikację źródeł                   

i kierunków dostaw gazu ziemnego. 
Kierunek - wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej oraz ciepła: 
- Cel główny - zapewnienie ciągłego pokrycia zapotrzebowania na energię przy uwzględnieniu 

maksymalnego możliwego wykorzystania krajowych zasobów oraz przyjaznych środowisku 
technologii. 

Kierunek - rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw: 
- Cel główny - wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii, co najmniej 

do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych, 
- Cel główny - osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz 

zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji, 
- Cel główny - ochrona lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy 

oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak, aby 
nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem oraz zachować 
różnorodność biologiczną, 

- Cel główny - wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących 
stanowiących własność Skarbu Państwa,  

- Cel główny - zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych 
warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach 

Kierunek - ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko: 
- Cel główny - ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa energetycznego, 
- Cel główny - ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10i PM2,5) do poziomów 

wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych, 
- Cel główny - ograniczanie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód 

powierzchniowych i podziemnych, 
- Cel główny - minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze wykorzystanie ich 

w gospodarce, 
- Cel główny - zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych 

 
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - obszar 
interwencji 1;  
Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 
ochrona przed powodzią. zrównoważona  gospodarka 
wodno – ściekowa - obszar interwencji 4; 
Racjonalna gospodarka odpadami -  obszar interwencji 7; 
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - obszar 
interwencji 8 
 
 
 
 
 

 

 
 
Zgodność 
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Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r. 

 
Cel główny Strategii BEiS realizowany będzie przez cele szczegółowe i kierunki 
interwencji: 
Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska: 

- racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin,  
- gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody,  
- zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna gospodarka leśna, 
- uporządkowanie zarządzania przestrzenią. 

Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię: 
- lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii, 
- poprawa efektywności energetycznej, 
- zapewnienie bezpieczeństwa dostaw importowanych surowców energetycznych, 
- modernizacja sektora elektroenergetyki zawodowej, w tym przygotowania do 

wprowadzenia energetyki jądrowej, 
- rozwój konkurencji na rynkach paliw i energii oraz umacnianie pozycji odbiorcy, 
- wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, 
- rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich, 
- rozwój systemu zaopatrywania nowej generacji pojazdów wykorzystujących paliwa 

alternatywne. 
Cel 3. Poprawa stanu środowiska: 

- zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki, racjonalne 
gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne, 

- ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki, 
- wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych i środowiskowych, 
- promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do powstawania zielonych 

miejsc pracy 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - obszar 
interwencji 1;  
Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 
ochrona przed powodzią. zrównoważona  gospodarka 
wodno – ściekowa - obszar interwencji 4; 
Ochrona zasobów kopalin - obszar interwencji 5; 
Racjonalna gospodarka odpadami -  obszar interwencji 7; 
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - obszar 
interwencji 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Zgodność 

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 

 
Celem głównym planu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego 
funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu. Cel główny będzie 
realizowany poprzez następujące cele szczegółowe: 

- cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska, 
- cel 2. Skuteczną adaptację do zmian klimatu na obszarach wiejskich, 
- cel 3. Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu, 
- cel 4. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem 

zmian klimatu, 
- cel 5. Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu, 
- cel 6. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu. 

 
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - obszar 
interwencji 1  

 
Zgodność 
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Projekt Polityki Wodnej Państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) (PWP 2030) 

 
Głównym celem PWP 2030 jest zapewnienie powszechnego dostępu ludności do czystej i zdrowej 
wody oraz istotne ograniczenie zagrożeń wywoływanych przez powodzie i susze, w połączeniu z 
utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów, przy zaspokojeniu 
uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki, poprawie spójności terytorialnej i dążeniu do 
wyrównywania dysproporcji regionalnych. Realizacja celu głównego ma nastąpić poprzez realizację 
poszczególnych celów strategicznych: 

- osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów, 
- zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie zaopatrzenia w wodę, 
- zaspokojenie społecznie i ekonomicznie uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki, 
- ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków powodzi i susz  
- reformę systemu zarządzania i finansowania gospodarki wodnej. 

 
Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 
ochrona przed powodzią. Zrównoważona gospodarka wodno 
– ściekowa - obszar interwencji 4 

 

 
Zgodność 

Plany Gospodarowania Wodami 

 
Cele określone w Master Planach dla Odry: 

- zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, 
- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami  

wymienionymi w RDW), 
- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, 
- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego 

trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka. 
Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących, w co najmniej 
dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu. 

 
Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 
ochrona przed powodzią. Zrównoważona gospodarka wodno 
– ściekowa - obszar interwencji 4 

 

 
Zgodność 

Program wodno-środowiskowy kraju 

 
Cele określone w PWSK: 

- niepogarszanie stanu części wód, 
- osiągnięcie dobrego stan wód: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla wód 

powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych, 
- spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych i polskim 

prawie, w odniesieniu do obszarów chronionych (w tym wrażliwych na eutrofizację 
wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, narażonych na 
zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych, przeznaczonych do 
celów rekreacyjnych, do poboru wody dla zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 
spożycia, przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu 
gospodarczym, do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie stanu wód jest 
ważnym czynnikiem w ich ochronie) oraz zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu 
substancji priorytetowych do środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji. 

 
Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 
ochrona przed powodzią. zrównoważona  gospodarka 
wodno – ściekowa - obszar interwencji 4 

 

 
Zgodność 
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IV Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

 
Cel główny dokumentu: 
- ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie ochrona 

środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami. 

 
Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 
ochrona przed powodzią. Zrównoważona gospodarka wodno 
– ściekowa - obszar interwencji 4 

 

 
Zgodność 

Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej 

 
Osiągnięcie celu nadrzędnego wymaga realizacji ośmiu, równorzędnych pod względem znaczenia, 
celów strategicznych: 
- rozpoznanie i monitorowanie stanu różnorodności biologicznej oraz istniejących 

i potencjalnych zagrożeń, 
- skuteczne usunięcie lub ograniczanie pojawiających się zagrożeń różnorodności biologicznej, 
- zachowanie i/lub wzbogacenie istniejących oraz odtworzenie utraconych elementów 

różnorodności biologicznej, 
- pełne zintegrowanie działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej z działaniami 

oddziaływujących na tę różnorodność sektorów gospodarki oraz administracji publicznej 
i społeczeństwa (w tym organizacji pozarządowych), przy zachowaniu właściwych proporcji 
pomiędzy zapewnieniem równowagi przyrodniczej, a rozwojem społeczno-gospodarczym 
kraju, 

- podniesienie wiedzy oraz ukształtowanie postaw i aktywności społeczeństwa na rzecz ochrony 
i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, 

- udoskonalenie mechanizmów i instrumentów służących ochronie i zrównoważonemu 
użytkowaniu różnorodności biologicznej, 

- rozwinięcie współpracy międzynarodowej w skali regionalnej i globalnej na rzecz ochrony 
i zrównoważonego użytkowania zasobów różnorodności biologicznej, 

- użytkowanie różnorodności biologicznej w sposób zrównoważony, z uwzględnieniem równego 
i sprawiedliwego podziału korzyści i kosztów jej zachowania, w tym także kosztów zaniechania 
działań rozwojowych ze względu na ochronę zasobów przyrody. 

 
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - obszar 
interwencji 8 

 

 
Zgodność 
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Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 (KPGO 2022) 

 
Główne cele strategiczne zawarte w KPGO 2022 to: 
- zmniejszenie ilości powstających odpadów komunalnych, w tym ograniczenie marnotrawienia 

żywności, 
- zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania odpadami 

komunalnymi, w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi biodegradacji, 
- doprowadzenie do funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów komunalnych 

zgodnego z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, 
- zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w całym strumieniu zbieranych 

odpadów - zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie, zapewnienie jak najwyższej 
jakości selektywnie zbieranych odpadów aby mogły one zostać w możliwie najbardziej 
efektywny sposób poddane recyklingowi, selektywnego odbierania odpadów zielonych                          
i innych bioodpadów u źródła, 

- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na 
składowiska odpadów, aby nie było składowanych w 2020 r. więcej niż 35% masy tych 
odpadów w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r., 

- zakaz składowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 
- zakaz składowania zmieszanych odpadów komunalnych bez przetworzenia, 
- zmniejszenie liczby miejsc nielegalnego składowania odpadów komunalnych, 
- utworzenie systemu monitorowania gospodarki odpadami komunalnymi, 
- monitorowanie i kontrola postępowania z frakcją odpadów komunalnych wysortowywaną ze 

strumienia zmieszanych odpadów komunalnych i nieprzeznaczoną do składowania (frakcja 
19 12 12), 

- zrównoważenie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w związku 
z zakazem składowania określonych frakcji odpadów komunalnych i pochodzących 
z przetwarzania odpadów komunalnych, w tym odpadów o zawartości ogólnego węgla 
organicznego powyżej 5% s. m. i o cieple spalania powyżej 6 MJ/kg s. m. 

 
Racjonalna gospodarka odpadami -  obszar interwencji 7 
 
 

 
Zgodność 

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 

 

W dokumencie zostały wyznaczone następujące cele dotyczące azbestu: 
- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, 
- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych, spowodowanych obecnością azbestu na 

terytorium kraju, 
- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

 

 

Racjonalna gospodarka odpadami -  obszar interwencji 7 
 

Zgodność 
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Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej (NSEE) 

 
Podstawowe cele, zdefiniowane w Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej, to: 
- upowszechnianie idei ekorozwoju we wszystkich sferach życia, uwzględniając również pracę 

i wypoczynek człowieka, czyli objęcie permanentną edukacją ekologiczną wszystkich 
mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej, 

- wdrożenie edukacji ekologicznej, jako edukacji interdyscyplinarnej na wszystkich stopniach 
edukacji formalnej i nieformalnej, 

- tworzenie wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów edukacji ekologicznej, 
stanowiących rozwinięcie Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej, a ujmujących 
propozycje wnoszone przez poszczególne podmioty, realizujące projekty edukacyjne dla 
lokalnej społeczności, 

- promowanie dobrych doświadczeń z zakresu metodyki edukacji ekologicznej. 

 
Występuje spójność Programu w ramach obszar interwencji 
8 w części dotyczącej edukacji ekologicznej 
 

 
Zgodność 

 

Dokumenty szczebla wojewódzkiego 

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 

 
W Strategii została określona wizja rozwoju województwa dolnośląskiego w perspektywie 2020: 
,,Blisko siebie - blisko Europy. Dolny Śląsk jako zintegrowana wspólnota regionalna, region 
konkurencyjny, spójny, otwarty, dynamiczny...”.  
Osiągnięcie tak nakreślonej wizji rozwoju województwa dolnośląskiego będzie możliwe poprzez 
realizację następujących celów: 

- rozwój gospodarki opartej na wiedzy, 
- zrównoważony transport i poprawa dostępności transportowej, 
- wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza MSP, 
- ochrona środowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów oraz dostosowanie do 

zmian klimatu i poprawa poziomu bezpieczeństwa, 
- zwiększenie dostępności technologii komunikacyjno - informacyjnych, 
- wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników, 
- włączenie społeczne, podnoszenie poziomu i jakości życia, 
- podniesienie poziomu edukacji, kształcenie ustawiczne. 

 
Wszystkie obszary interwencji są zgodne. 

 
Zgodność 
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Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego Perspektywa 2020 

 
Strategiczne cele rozwoju przestrzennego województwa, przyjęte w Planie, to: 
1) umocnienie jego wewnętrznej i zewnętrznej integracji przestrzennej, społeczno - gospodarczej 

oraz infrastrukturalnej w powiązaniu z sąsiednimi regionami Polski, Czech i Niemiec oraz 
ukształtowanie Dolnego Sląska jako harmonijnie rozwiniętego, europejskiego regionu 
węzłowego o wysokim stopniu konkurencyjności i gospodarce opartej na wiedzy; 

2) zintegrowana ochrona zasobów przyrodniczo - krajobrazowych i racjonalne ich wykorzystanie 
oraz udostępnienie, a także stworzenie spójnego, regionalnego systemu obszarów chronionych; 

3) zintegrowana ochrona i rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego oraz utrzymanie 
tożsamości i odrębności kulturowej regionu; 

4) harmonijny, zintegrowany rozwój przestrzenny i społeczno - gospodarczy oraz integracja 
Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego jako głównego węzła sieci osadniczej województwa; 

5) harmonizowanie rozwoju przestrzennego i społeczno - gospodarczego i aktywne przekształcanie 
pozostałych elementów systemu osadniczego województwa; 

6) efektywne wykorzystanie własnych zasobów województwa dla poprawy jakości życia 
i standardów zaspokajania potrzeb społeczeństwa 

7) ukształtowanie sprawnych, bezpiecznych systemów transportu i komunikacji, powiązanych 
z systemem krajowym i europejskim oraz sprawnych, sieci infrastruktury technicznej, 
zapewniających dostawy wody i energii, właściwą gospodarkę odpadami oraz zapobieganie 
awariom i negatywnym skutkom klęsk żywiołowych. 

 
Wszystkie obszary interwencji są zgodne. 

 
Zgodność 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

 
W ramach osi priorytetowej IV (Efektywność Energetyczna, OZE i Gospodarka niskoemisyjna) zasadę 
zrównoważonego rozwoju uwzględniono poprzez zaprogramowanie przedsięwzięć, nakierowanych 
na synergię celów gospodarczych, społecznych i ochrony środowiska. 
Z kolei w obrębie osi priorytetowej V (Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów) 
zaplanowano wsparcie priorytetów inwestycyjnych z celu tematycznego 6 (Zachowanie i ochrona 
środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami) oraz z wybranych 
priorytetów inwestycyjnych celu tematycznego 5 (Promowanie dostosowania do zmian klimatu, 
zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem). 
Realizacji sformułowanych celów ma sprzyjać wykonanie działań wynikających z przygotowanych 
przez samorządy Strategii ZIT/RIT, zawierających elementy planów gospodarki niskoemisyjnej. Taka 
integracja działań w jednej osi priorytetowej, w połączeniu z działaniami w pozostałych osiach 
priorytetowych, przyczyni się do lepszej realizacji celów zrównoważonego gospodarowania 
zasobami oraz poprawy stanu środowiska. W ramach osi priorytetowej V, zasadę zrównoważonego 
rozwoju uwzględniono poprzez zaprogramowanie przedsięwzięć nakierowanych na synergię celów 
gospodarczych, społecznych i ochrony środowiska. 
 

 
Wszystkie obszary interwencji są zgodne. 

 
Zgodność 
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Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 

 
Nadrzędnym celem Planu jest: 
Stworzenie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju i opartego 
na hierarchii sposobów postępowania z odpadami komunalnymi. 
Cele główne w zakresie gospodarki odpadami to: 

- utrzymanie poziomu prognozowanych ilości wytwarzanych odpadów, pomimo wzrostu 
gospodarczego kraju wyrażonego za pomocą PKB, 

- 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, 

- zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów, 
- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów, 
- zmniejszenie liczby czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 
- zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych. 

 

 
Racjonalna gospodarka odpadami – obszar interwencji 7 

 
Zgodność 

Program ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego 

 
Głównym celem sporządzenia i wdrożenia Programu Ochrony Powietrza jest przywrócenie 
naruszonych standardów jakości powietrza, a przez to poprawa warunków życia mieszkańców, 
podwyższenie standardów cywilizacyjnych oraz lepsza jakość życia w mieście. Realizacja zadań 
wynikających z Programu Ochrony Powietrza ma na celu zmniejszenie stężeń substancji 
zanieczyszczających w powietrzu w danej strefie do poziomów dopuszczalnych lub docelowych 
i utrzymywania ich na takim poziomie. 

 
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - obszar 
interwencji 1  

1  
 

 
Zgodność 

Program małej retencji wodnej w województwie dolnośląskim 

 
Opracowany program małej retencji uwzględnia układ zlewniowy dla poszczególnych dopływów 
rzeki Odry oraz bezpośrednich mniejszych dopływów Odry, Przychowskiej Strugi, Cichej Wody 
i Krzyckiego Rowu oraz planowane wielokierunkowe zamierzenia DZMiUW we Wrocławiu, RZGW 
we Wrocławiu, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu oraz inicjatywy lokalne na 
rzecz retencjonowania wody wg obecnego rozpoznania. Opracowanie obejmuje wytyczne do 
popularyzacji małej retencji wodnej dla celów informacyjnych i propagujących program. 
Zadania samorządów gminnych - małe zbiorniki wodne - różnego przeznaczenia. 
Zadania DZMIUW we Wrocławiu  - zbiorniki wodne (zaporowe do 5 mln m

3
), retencja korytowa (jazy 

na rzekach, zastawki na ciekach). 

 
Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 
ochrona przed powodzią. Zrównoważona gospodarka wodno 
– ściekowa – obszar interwencji 4 
 

 
Zgodność 
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Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 roku 

 
Program jest dokumentem kompleksowo traktującym zadania ochrony środowiska poprzez określone 
priorytety i najistotniejsze kierunki działań. 
W dokumencie dokonano identyfikacji problemów środowiskowych w województwie dolnośląskim. Analizę 
problemów środowiskowych wykonano wykorzystując analizę SWOT. Zestawiono słabe i mocne strony 
czynników środowiskowych oraz szanse i zagrożenia wynikające z uwarunkowań środowiskowych, które 
stanowiły podstawę do formułowania celów i kierunków działań w ramach strategii ochrony środowiska 
województwa. Główne zagrożenia środowiskowe na terenie województwa scharakteryzowano w obrębie 
poszczególnych komponentów środowiska. Zdiagnozowane problemy środowiskowe uporządkowano 
w 3 grupy o różnym stopniu pilności (priorytet I, II, III). Jako ważne i najpilniejsze do realizacji (priorytet I) 
uznano obszary: 
- „Zasoby wodne (w tym gospodarka wodno-ściekowa)” w tym: punktowe zanieczyszczenie wód, 

niewystarczająca retencja wodna, niedostateczne nakłady na systemową ochronę przed powodziami 
i suszami oraz ich skutkami, niedokończona budowa zintegrowanego systemu alarmowego 
i informacyjnego (o zagrożeniach). 

- „Odnawialne źródła energii” w tym: wzrost zużycia nieodnawialnych źródeł energii, mały udział 
produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

- „Ochrona przed hałasem” w tym: wzrost natężenia hałasu komunikacyjnego. 
- „Postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest” w tym: mała ilość gminnych 

i powiatowych programów usuwania/oczyszczania z azbestu i wyrobów zawierających azbest, brak 
pełnej inwentaryzacji rodzaju, ilości oraz miejsc występowania wyrobów zawierających azbest, w tym 
kompletnych rejestrów obiektów budowlanych zawierających azbest i miejsc narażenia na działanie 
azbestu, niepełne informacje na temat ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest i sposobu ich 
unieszkodliwiania, niewystarczająca pojemność składowisk odpadów zawierających azbest (w przypadku 
przyśpieszenia procesu ich usuwania), brak efektywnych mechanizmów wsparcia finansowego dla 
posiadaczy wyrobów zawierających azbest zobowiązanych do podejmowania działań na rzecz 
bezpiecznego ich usunięcia. 

- „Powietrze atmosferyczne” w tym: przekroczenie dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego PM10 
i PM2,5 oraz poziomów docelowych benzo(a)pirenu i arsenu, przekroczenie poziomu celu 
długoterminowego określonego dla ozonu ze względu na ochronę zdrowia ludzi, mała ilość 
zrealizowanych Programów Ograniczania Niskiej Emisji, niska jakość sieci przesyłowej niskiego napięcia, 
miejscowe i okresowo wysokie stężenie pyłów i zanieczyszczeń gazowych, spalanie w małych piecach 
domowych niskiej jakości paliw oraz odpadów. 

 
Wszystkie obszary interwencji są zgodne. 

 
Zgodność 
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Dokumenty szczebla powiatowego i gminnego 

Program ochrony środowiska dla powiatu bolesławieckiego 

 
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO - UCHWAŁA NR XXVIII/181/16 
Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Bolesławieckiego na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”. 
Program  ten  jest  dokumentem,  który  analizuje  istniejący stan  poszczególnych  komponentów  
środowiska  przyrodniczego  oraz  przedstawia  cele i zadania  konieczne  do  realizacji  w poszczególnych  
obszarach  interwencji.  Mają  one zachować  dobry  stan  środowiska,  a  tam  gdzie  konieczna  jest  
poprawa  –  przedstawić zadania naprawcze.   
W dokumencie przyjęto następujące cele działań w zmierzające do poprawy środowiska przyrodniczego:  
-  zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w zakresie emisji powierzchniowej,  
-  zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w zakresie emisji punktowej,  
-  zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w zakresie emisji liniowej,  
-  zmniejszenie emisji hałasu komunikacyjnego,  
-  zmniejszenie emisji hałasu przemysłowego,  
-  ograniczanie zagrożenia polami elektromagnetycznymi,  
-  ograniczenie zasięgu oraz skutków powodzi,  
-  zmniejszenie dopływu zanieczyszczeń do wód,  
-  racjonalne zużycie zasobów wód,  
-  zmniejszenie dopływu zanieczyszczeń komunalnych do wód,  
-  poprawa stanu jakości ujmowanej wody do zaopatrzenia ludności,  
-  ograniczanie presji na wykorzystanie zasobów powierzchni ziemi,  
-  ochrona zasobów gleb przed degradacją mechaniczną,  
-  ochrona zasobów gleb przed degradacją chemiczną,  
-  poprawa świadomości ekologicznej wśród mieszkańców,  
-  dostosowanie systemów gospodarowania odpadami komunalnymi,  
-  intensyfikacja działań związanych z gospodarką odpadami,  
-  ochrona obszarów i gatunków cennych pod względem przyrodniczym,  
-  ochrona zasobów leśnych przed ich nadmiernym użytkowaniem i szkodnikami,  
-  zminimalizowanie możliwości wystąpienia poważnych awarii,  
-  zwiększenie wsparcia dla jednostek straży pożarnej. 

 
 

 
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – obszar 
interwencji 1;  
Ochrona  przed hałasem - obszar interwencji 2; 
Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 
-  obszar interwencji 3; 
Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 
ochrona przed powodzią. zrównoważona  gospodarka 
wodno – ściekowa - obszar interwencji 4; 
Ochrona zasobów kopalin - obszar interwencji 5; 
Ochrona powierzchni ziemi i gleb - obszar interwencji 6; 
Racjonalna gospodarka odpadami -  obszar interwencji 7; 
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - obszar 
interwencji 8; 
Zapobieganie poważnym awariom-  obszar interwencji 9 

 

 
Zgodność 
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„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec ” 

Główne cele programu to m.in.: 
- zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego odbiorców na terenie gminy, 
- ograniczenie emisji CO2 oraz emisji zanieczyszczeń z instalacji wykorzystywanych na terenie gminy 

a także emisji pochodzącej z transportu,  
- zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 
- zwiększenie efektywności wykorzystania, wytwarzania oraz dostarczania energii, 
- rozwój systemów zaopatrujących w energię, zmniejszających występowanie niskiej emisji 

zanieczyszczeń, 
- promocja efektywnego energetycznie oświetlenia, 
- promocja oraz realizacja zrównoważonego transportu z uwzględnieniem transportu publicznego, 

indywidualnego i rowerowego.   

 
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – obszar 
interwencji 1  

1  
  

 
Zgodność 

Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec 

Główne założenia aktualizacji programu to: 
- ustalenie zasad demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu na terenie Gminy, 
- ustalenie zasad przyznawania dotacji celowych związanych z usuwaniem azbestu. 
- uczestniczenie koordynatora Aktualizacji Programu i innych pracowników administracji publicznej 

w szkoleniach dot. postępowania z azbestem, 
- organizowanie lokalnych spotkań informacyjnych i edukacyjnych dla zainteresowanych mieszkańców 

Gminy w ramach realizacji Aktualizacji Programu, 
- przekazywanie informacji na temat realizacji Aktualizacji Programu mieszkańcom Gminy (strona www, 

ulotki, artykuły prasowe, spotkania, szkolenia, informacje pisemne do konkretnych właścicieli 
nieruchomości posiadających azbest), 

- realizacja likwidacji azbestu z terenu Gminy zgodnie z założeniami Aktualizacji Programu, przy 
założeniu punktów poprzednich, 

- organizacja składania wniosków do Urzędu Gminy przez właścicieli azbestu, 
- organizacja przetargów. 
- na bieżąco należy uzupełniać dane inwentaryzacyjne azbestu na terenie Gminy, (przyjmowanie 

zgłoszeń i informacji o azbeście na terenie Gminy), 
- roczne sprawozdania z realizacji Aktualizacji Programu (ilość azbestu zebrana i unieszkodliwiona 

z terenu Gminy), 
- aktualizacja dokumentu wraz ze zmieniającym się stanem prawnym, zasadami finansowania oraz 

ilością wyrobów. 
- kontrola poprawności działania podmiotów zajmujących się usuwaniem azbestu z terenu Gminy - 

zwłaszcza demontażem i transportem azbestu z terenu Gminy (ocena narażenia i ochrony zdrowia 
mieszkańców) - zadanie koordynowane wspólnie z innymi organami. 

 

 
Racjonalna gospodarka odpadami - obszar 
interwencji 7 

 
Zgodność 
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4.3. Nadrzędny cel Programu dla Gminy Bolesławiec.  
 
Nadrzędnym celem Programu ochrony środowiska jest dalszy, zrównoważony rozwój gminy oraz 
stworzenie spójnej polityki środowiskowej.  
Istotą  Programu  jest skoordynowanie zaplanowanych w nim działań z działaniami prowadzonymi 
przez administracją rządową, samorządową (starostwo powiatowe, urzędu gminy) oraz 
przedsięwzięciami   realizowanymi przez  przedsiębiorców i społeczeństwo, a następnie ich realizacja 
przez wskazane podmioty przy efektywnym wykorzystaniu dostępnych środków finansowych.  
Program określa cele i zadania krótkoterminowe oraz zadania długookresowe, przewidziane do 
realizacji do roku 2024. Program wyznacza priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań 
proekologicznych, jak również środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym także mechanizmy 
prawno – ekonomiczne.  
Opracowanie oraz uchwalenie dokumentu przez Radę Gminy Bolesławiec pozwoli na wypełnienie 
ustawowego obowiązku oraz przyczyni się do poprawy i uporządkowania zarządzania środowiskiem 
na terenie gminy. Podjęte działania wpłyną na długotrwałą poprawę jakości środowiska naturalnego 
i podniesienie jakości życia mieszkańców. 
Aby osiągnąć wyznaczony nadrzędny cel niezbędne jest przeprowadzenie oceny stanu środowiska 
naturalnego na terenie Gminy Bolesławiec, zdiagnozowanie głównych problemów ekologicznych oraz 
sposobów ich rozwiązania. W tym celu zaproponowano konkretny harmonogram działań 
ekologicznych. 
Niniejszy Program  opracowano w celu:   

 Ograniczenia negatywnego wpływu zanieczyszczeń na środowisko naturalne, 
 Dążenia  do  sukcesywnej  poprawy  stanu  środowiska  na terenie  Gminy Bolesławiec, 
 Racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska.   

Realizacja zadań przewidzianych w niniejszym dokumencie poprzez wprowadzenie skutecznych  
mechanizmów chroniących środowisko przed degradacją, przyczyni się do poprawy stanu  
środowiska naturalnego na obszarze Gminy Bolesławiec oraz usprawni warunki do wdrażania 
obowiązującego prawodawstwa i celów przyjętych w nadrzędnych dokumentach i strategiach 
programowych w zakresie ochrony środowiska. 
 
5. Ogólna charakterystyka  Gminy Bolesławiec.  
5.1. Charakterystyka geograficzno-gospodarcza. 
5.1.1. Położenie administracyjne i powierzchnia. 
 
Po wdrożeniu reformy administracyjnej, od 1 stycznia 1999 roku gmina wiejska Bolesławiec wchodzi  
w skład województwa dolnośląskiego oraz powiatu bolesławieckiego.   
Graniczy z gminami:   
−  Szprotawa (woj. lubuskie) – od północy,  
−  Osiecznica – od zachodu,  
−  Nowogrodziec – od zachodu,  
−  Lwówek Śląski – od południa,  
−  Warta Bolesławiecka – od wschodu,  
−  Gromadka – od wschodu,  
− oraz z miastem Bolesławiec (w centralnej części gminy).   
Lokalizację Gminy Bolesławiec  przedstawiono na poniższym rysunku.  
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Rysunek 1 - Lokalizacja Gminy Bolesławiec na tle powiatu bolesławieckiego. 

 

5.1.2. Dane demograficzne. 
 
Ludność Gminy Bolesławiec liczyła na koniec czerwca 2017 roku 14 270 co stanowi około 15,6 % 
mieszkańców powiatu i 5,2 % mieszkańców województwa.  
Powierzchnia rozpatrywanego obszaru wynosi 28 849 ha, to jest 288 km2 , co stanowi 22, 1 % 
powierzchni powiatu  bolesławieckiego oraz 1,4 % powierzchni województwa dolnośląskiego.  
Gęstość zaludnienia wynosi 49 osób/km2. Jest to wartość niższa od średniej wojewódzkiej wynoszącej 
146  osób/km2 oraz krajowej wynoszącej 123 osób/km2.  
Liczbę mieszkańców w poszczególnych latach na tle powiatu i województwa przedstawia poniższa 
tabela. 
 
Tabela nr 5.1:  Liczba mieszkańców. 

Nazwa 

 
Liczba ludności w poszczególnych latach 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
30.06. 

2017  

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

DOLNOŚLĄSKIE 2 917 242 2 916 577 2 914 362 2 909 997 2 908 457 2 904 207   

Powiat 
bolesławiecki 

90 506 90 528 90 420 90 306 90 346 90 199   

Gmina 
Bolesławiec  

13 564 13 714 13 899 13 995 14 092 14 104 14072 14270 

Źródło: GUS https://bdl.stat.gov.pl/BDL 
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5.2. Działalność gospodarcza.  
 
Na terenie gminy w 2015 roku zarejestrowanych było 1283 podmiotów gospodarczych – głównie 
małe i średnie (wg klasyfikacji REGON).  
 
Tabela nr 5.2: Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych terenie gminy w 2015 roku.  

Sekcja wg PKD Opis Liczba podmiotów 
Sekcja A  Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  52 

Sekcja B  Górnictwo i wydobywanie  11 

Sekcja C  Przetwórstwo przemysłowe  121 

Sekcja D  
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych  

0 

Sekcja E  
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami 
oraz działalność związana z rekultywacją  

5 

Sekcja F  Budownictwo  244 

Sekcja G  
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle  

333 

Sekcja H  Transport i gospodarka magazynowa  91 

Sekcja I  
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi  

38 

Sekcja J  Informacja i komunikacja  17 

Sekcja K  Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  30 

Sekcja L  Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości  20 

Sekcja M  Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  85 

Sekcja N  
Działalność w zakresie usług administrowania i 
działalność wspierająca  

26 

Sekcja O  
Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  

4 

Sekcja P  Edukacja  38 

Sekcja Q  Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  81 

SEKCJA R  Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją  12 

SEKCJA S i T  

Pozostała działalność usługowa i gospodarstwa 
domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa 
domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na 
własne potrzeby  

75 

Źródło: GUS https://bdl.stat.gov.pl/BDL 
 
Do największych grup branżowych na terenie gminy należą przedsiębiorstwa prowadzące działalność 
związaną z handlem hurtowym i detalicznym oraz z naprawą pojazdów samochodowych i motocykli. 
Istotną kategorię stanowi budownictwo i przetwórstwo przemysłowe. Ilość podmiotów  
gospodarczych w sektorze publicznym w 2015 roku wyniosła 18 podmiotów,  natomiast w sektorze  
prywatnym ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wynosił: 1283.  
 
5.3. Zaopatrzenie w energię elektryczną6. 
 
Obszar Gminy Bolesławiec  w energię elektryczną zaopatruje: Tauron Dystrybucja SA Oddział Jelenia 
Góra. 
 
 
 

                                                 
6
 Opracowano na podstawie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 

BOLESŁAWIEC. 
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Elektroenergetyczna sieć przesyłowa 
 
Na terenie gminy Bolesławiec znajdują się fragmenty linii przesyłowych: dwutorowej napowietrznej 
linii elektroenergetycznej o napięciu 2 x 220 kV relacji Mikułowa – Polkowice. 
Linie te są ważnymi elementami sieci przesyłowej krajowego systemu elektroenergetycznego, 
umożliwiające przesył mocy do elektroenergetycznych stacji 400/110 kV i 220/110 kV. Ze stacji tych 
energia elektryczna dosyłana jest poprzez sieć dystrybucyjną (obiekty o napięciu 110 kV i niższym), 
między innymi do odbiorców znajdujących się na terenie gminy Bolesławiec. 
 
Elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna 
 
TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Jeleniej Górze posiada na terenie gminy linie napowietrzne 110 
kV oraz sieć średniego napięcia, w skład której wchodzą linie napowietrzne 20 kV oraz linie kablowe 
SN. 
Redukcja napięcia następuje w rozdzielniach, skąd wyprowadzane są tory sieciowe średnich napięć 
oraz do stacji transformatorowych (116 stacji). Główne Punkty Zasilania 110/20kV zlokalizowane są 
w mieście Bolesławiec oraz we wsi Kruszyn. 
 
Odnawialne źródła energii 
 
Na terenie gminy Bolesławiec obecnie działają dwie małe elektrownie wodne (MEW) należące do 
TAURON Ekoenergia Sp. z o. o. - Zespół Elektrowni Wodnych Jelenia Góra: 

Elektrownia wodna Kraszowice: 
- usytuowana na rzece Bóbr w miejscowości Kraszowice, 
- typ elektrowni: przepływowa, 
- moc - 0,960 MW, 

 

Elektrownia wodna Olszna: 
- usytuowana na rzece Bóbr w miejscowości Stara Oleszna, 
- typ – przepływowa, 
- moc - 1,950 MW 

 
5.4. Zaopatrzenie w ciepło. 
 
Ciepło produkowane dla odbiorców z obszaru gminy wykorzystywane jest na potrzeby: ogrzewania 
i wentylacji obiektów, Podgrzewania wody użytkowej, sporządzania posiłków (w obiektach 
użyteczności publicznej), technologiczne (u odbiorców przemysłowych). 
Poziom zapotrzebowania na ciepło uzależniony jest w głównej mierze od warunków atmosferycznych 
panujących w tzw. „sezonie grzewczym” (w miesiącach wrzesień-marzec). Znaczny wpływ ma także 
energochłonność stosowanych technologii, poziom produkcji, stan techniczny obiektów 
(przeprowadzone prace termomodernizacyjne) oraz stosowanie nowoczesnych, energooszczędnych 
źródeł ciepła. 
Na obszarze Gminy Bolesławiec  nie funkcjonuje scentralizowany system ciepłowniczy. Zaspokajanie 
potrzeb cieplnych odbiorców na terenie gminy odbywa się głównie w oparciu o indywidualne 
kotłownie w budynkach jednorodzinnych opalanych węglem, gazem ziemnym, biomasą (drewnem),       
a także kotłownie zlokalizowane na terenach obiektów użyteczności publicznej, lokalne kotłownie 
w budynkach wielomieszkaniowych, indywidualne źródła i urządzenia.  
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5.5. System gazowniczy. 
 
Dostawcą gazu jest PGNIG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region Dolnośląski. Przez teren gminy 
przebiegają gazociągi zarządzane przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM Sp. z o.o. 
Oddział we Wrocławiu: 
- gazociąg wysokiego ciśnienia 6,3 MPa wraz ze stacjami redukcyjno-pomiarowymi I-go stopnia, 
- gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia 1,6 MPa. 

W roku 2011 r. zrealizowano inwestycję polegająca na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia 
8,4MPa DN500 relacji Jeleniów – Dziwiszów. 
Na terenie gminy zgazyfikowanych jest jedynie pięć wsi, leżących bezpośrednio przy granicy 
z miastem Bolesławiec. Są to: Kruszyn, Dobra, Łąka, Bolesławice i Łaziska. W pozostałych 
miejscowościach gospodarstwa domowe korzystają z butli gazowych. 
 
Tabela nr 5.3: Gmina Bolesławiec – sieć gazowa, odbiorcy oraz zużycie gazu w gospodarstwach 

domowych w 2015 roku. 

długość 
czynnej 

sieci 
ogółem                

długość 
czynnej 

sieci 
przesy- 
łowej  

długość 
czynnej 

sieci 
rozdziel- 

czej  

 
czynne 

przyłącza do 
budynków 

ogółem  
 

czynne przyłącza 
do budynków 
mieszkalnych 

odbiorcy 
gazu 

odbiorcy 
gazu 

ogrzewają-
cy 

mieszkania 
gazem 

zużycie 
gazu  

ludność 
korzystająca                 

z sieci gazowej 

[m] [m] [m] [szt.] [szt.] [gosp.] [gosp.] [tys.m
3
] [osoba] 

50 149 12 647 37 502 580 565 757 225 708,3 2 966 

Źródło: GUS https://bdl.stat.gov.pl/BDL 
 
Ze względu na niższe nasycenie siecią gazową również wskaźniki dotyczące ilości odbiorców oraz 
zużycia gazu na 1 mieszkańca są niższe od średniej w całym województwie. Natomiast ponad 
2 krotnie większe zużycie gazu na terenie gminy na 1 odbiorcę w stosunku do powiatu i całego 
województwa oznacza, że gaz z sieci jest używany tutaj także do celów grzewczych. 
 
6. Analiza stanu środowiska. 
 
6.1. Klimat. 
 
Gmina Bolesławiec zlokalizowana jest w dzielnicy klimatycznej podsudeckiej, charakteryzującej się 
klimatem typu podgórskich kotlin i nizin, związanym z dynamicznymi zmianami pogody. Pod 
względem regionów klimatycznych gmina znajduje się na granicy pluwiotermicznego regionu 
przedgórskiego zgorzeleckiego i regionu nadodrzańskiego wrocławsko-legnickiego. W związku z tym 
pod względem klimatycznym obszar gminy zaliczany jest do terenu przejściowego pomiędzy częścią 
niżową Dolnego Śląska oraz Sudetami.  
Na obszarze gminy średnia temperatura roczna wynosi 7,8°C – najzimniejszym miesiącem jest 
styczeń (średnia temperatura -1,7°C), a najcieplejszym lipiec (średnia temperatura 17,5°C). 
Przymrozki występują średnio w 105 dniach w roku. Średnia roczna suma opadów wynosi 650-700 
mm – najwięcej opadów występuje w lecie, wtedy również intensywniej pojawiają się burze. Porami 
charakteryzującymi się najmniejszą sumą opadów są zima i wiosna7. Poniżej na rysunku 
przedstawiono podział kraju na regiony klimatyczne wg A. Wosia. 
 

                                                 
7
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Bolesławiec do 2020 r. 

http://www.igipz.pan.pl/tl_files/igipz/ZGWiRL/APW/Rozdzial1/1.1.10.Regiony_klimatyczne.png
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Rysunek 2 - Podział kraju na regiony klimatyczne wg. A. Wosia. 
Źródło: http://www.igipz.pan.pl. 

 
 

Rysunek 3 - Podział kraju na regiony klimatyczne wg. A. Wosia. 
Źródło: http://www.igipz.pan.pl. 

 

http://www.igipz.pan.pl/
http://www.igipz.pan.pl/
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Rysunek 4 - Podział kraju na regiony klimatyczne wg. A. Wosia. 
Źródło: http://www.igipz.pan.pl. 

 
6.1.1. Stan jakości powietrza atmosferycznego – normy prawne. 

 
Oceny jakości powietrza dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów:  

 ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi,  
 ustanowionych ze względu na ochronę roślin.  

Podstawę oceny stanowią określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska (Dz.U.2012.1031) 
poziomy substancji w powietrzu: dopuszczalne, docelowe, celów długoterminowych i alarmowe.                 
W niektórych przypadkach w ww. rozporządzeniu określono dozwoloną liczbę przekroczeń 
określonego poziomu, a także terminy, w których określony poziom powinien zostać osiągnięty. 
Wartości poszczególnych poziomów substancji w powietrzu zostały zróżnicowane ze względu na 
ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin. Dla każdego z tych kryteriów zostały określone odrębne 
wymagania dotyczące lokalizacji stacji pomiarowych, a także wymaganego zakresu wykonywanych 
badań. W ocenie jakości powietrza stosowane są również Wytyczne Komisji Europejskiej do decyzji 
2011/850/UE, które stanowią, że przekroczenie normy jakości powietrza występuje wtedy, gdy 
wartość odpowiedniej statystyki (np. średniej rocznej, średniej dobowej) po zaokrągleniu do ilości 
miejsc znaczących, z jaką podana jest norma, przekracza wartość normowaną.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.igipz.pan.pl/
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Tabela nr 6.1: Poziomy dopuszczalne do oceny jakości powietrza.  

 
 
Tabela nr 6.2: Poziomy docelowe. 

 
 
Tabela nr 6.3: Poziomy celów długoterminowych dla ozonu. 

 
 
Tabela nr 6.4: Poziomy alarmowe. 
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Tabela nr 6.5: Poziomy informowania społeczeństwa. 

 
 
Tabela nr 6.6: Pułap stężenia ekspozycji dla pyłu PM2,5. 

 
W ocenie jakości powietrza uwzględnia się substancje, dla których w prawie krajowym                                      
i w dyrektywach unijnych określono normatywne stężenia w postaci poziomów: dopuszczalnych, 
docelowych lub celu długoterminowego w powietrzu. Substancje te zostały wybrane ze względu na 
powszechność występowania i szkodliwość dla zdrowia ludzkiego i roślin i są nimi: pyły zawieszone,  
w tym PM10 i PM2,5; wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), w tym benzo(a)piren; 
tlenki azotu; tlenki siarki; metale: kadm, rtęć, ołów, nikiel; arsen; tlenek węgla; ozon. 
 
Oceny i wynikające z nich działania odnoszone są do jednostek terytorialnych nazywanych strefami, 
obejmujących obszar całego kraju. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 
2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U.2012.914) dla 
wszystkich zanieczyszczeń uwzględnianych w ocenach jakości powietrza obowiązuje następujący 
podział kraju na strefy:  

 aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy,  
 miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys.,  
 pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców (strefa dolnośląska).  
Województwo dolnośląskie zostało podzielone na 4 strefy: aglomerację wrocławską obejmującą 
miasto Wrocław, miasto Legnicę, miasto Wałbrzych oraz strefę dolnośląską.  
W strefie dolnośląskiej znajdują się powiaty: głogowski, kłodzki, oławski, wałbrzyski, zgorzelecki, 
bolesławiecki, lubański, lwówecki, dzierżoniowski, świdnicki, jaworki, legnicki, złotoryjski, 
jeleniogórski, kamiennogórski, lubiński, polkowicki, górowski, milicki, oleśnicki, trzebnicki, strzeliński, 
ząbkowicki, średzki, wołowski, wrocławski. 
 
Tabela nr 6.7: Lista stref na terenie województwa dolnośląskiego.  

 
 
6.1.2. Ocena jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Bolesławiec. 
 
Ocenę jakości powietrza ze względu na ochronę zdrowia ludzi w ramach PMŚ wykonuje się dla 
następujących zanieczyszczeń:  dwutlenku  siarki,  dwutlenku  azotu,  tlenku  węgla,  ozonu,  benzenu,  
pyłu  zawieszonego  PM10, ołowiu,  arsenu,  kadmu,  niklu  i  wielopierścieniowych  węglowodorów  
aromatycznych  w  pyle  PM10  oraz  pyłu zawieszonego PM2,5.   
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Dwutlenek siarki  
Poziom  zanieczyszczenia  powietrza  dwutlenkiem  siarki  ze  względu  na  ochronę  zdrowia  ludzi  
ocenia  się  w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych:  

 stężenie 1-godzinne 350 µg/m3– dopuszczalna częstość przekroczeń to 24 razy w roku (na 
wykresach  pokazane jest 25 maksymalne stężenie 1-godzinne),   

 stężenie 24-godzinne 125 µg/m3  – dopuszczalna częstość przekroczeń to 3 razy w roku (na 
wykresach  pokazane jest 4. maksymalne stężenie 24-godzinne);  

 Dodatkowo dla SO2  określony został poziom alarmowy 500 µg/m3. 

 
Rysunek 5 - Stężenie 1-godzinowe i 24-godzinowe SO2 na terenie woj. dolnośląskiego w 2015 r. 
Źródło: „Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2015 roku” – WIOŚ we Wrocławiu – kwiecień 
2015. 

 
Rysunek 6 - Stężenie średnioroczne oraz średnie sezonowe SO2 na terenie woj. dolnośląskiego. 
Źródło: „Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2015 roku” – WIOŚ we Wrocławiu – kwiecień 
2015. 
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Tabela nr 6.8: Wyniki pomiarów dwutlenku siarki na terenie woj. dolnośląskiego w 2015 r. 

 
Źródło: „Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2015 roku” – WIOŚ we Wrocławiu – kwiecień 
2015. 

 
W 2015 r. nie zarejestrowano przekroczeń norm jakości powietrza określonych dla SO2. Maksymalne 
dobowe  oraz  1-godzinowe  stężenia  SO2rejestrowane  przez  stacje  PMŚ  nie  przekraczały                             
w  2015  r.  odpowiednio:  30%  normy dobowej i 36% normy 1-godzinowej.   
 
Analiza  zmian  stężeń  w  ostatnim  10-leciu  wykazuje  utrzymywanie  się  niskiego  poziomu  stężeń  
SO2 , a w latach 2014-2015 zmniejszanie się poziomu tego zanieczyszczenia w powietrzu. W 2015 

roku średnie stężenie roczne na stacji pomiarowej w Osieczowie wyniosło:  2,5 µg/m3   
 
Dwutlenek azotu  
Poziom  zanieczyszczenia  powietrza  dwutlenkiem  azotu  ze  względu  na  ochronę  zdrowia  ludzi  
ocenia  się  w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych:  

 stężenie 1-godzinne 200 µg/m3 – dopuszczalna częstość przekroczeń to 18 razy w roku (na 
wykresach , pokazane jest 19-te maksymalne stężenie 1-godzinne),   

 stężenie średnioroczne 40 µg/m3. 
Dodatkowo dla NO2  określony został poziom alarmowy 400 µg/m3. 
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Rysunek 7 - Stężenie 1-godzinowe NO2 na terenie woj. dolnośląskiego w 2015 r. 
Źródło: „Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2015 roku” – WIOŚ we Wrocławiu – kwiecień 
2015. 

 

 
 

Rysunek 8 - Stężenie średnioroczne oraz średnie sezonowe NO2 na terenie woj. dolnośląskiego w 2015 r. 
Źródło: „Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2015 roku” – WIOŚ we Wrocławiu – kwiecień 
2015. 
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Tabela nr 6.9: Wyniki pomiarów dwutlenku azotu na terenie woj. dolnośląskiego w 2015 r.  

 
Źródło: „Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2015 roku” – WIOŚ we Wrocławiu – kwiecień 
2015. 

 

Stężenia NO2 na stacji  pozamiejskiej Osieczów wykazały średnioroczny poziom stężeń w zakresie 20% 
normy.  
 
 
Tlenek węgla  
Poziom zanieczyszczenia powietrza tlenkiem węgla ocenia się w odniesieniu do poziomu 
dopuszczalnego: 

 stężenie 8-godzinne 10000 μg/m3
 – jest to maksymalna średnia 8-godzinna, spośród średnich 

kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich 1-godzinnych w ciągu doby.  
Wyniki matematycznego modelowania jakości powietrza za 2015 r. potwierdzają brak przekroczeń 
poziomu  dopuszczalnego  CO   w  powietrzu  na  terenie  województwa  dolnośląskiego.  Analiza  
udziałów  źródeł  emisji decydujących  o  poziomie  stężeń  CO  wykazała,  że  na  przeważającym  
obszarze  województwa  dominującym  źródłem  tego  zanieczyszczenia  jest  emisja  powierzchniowa  
(sektor  bytowo-komunalny).  Emisja  napływowa  –  spoza granic województwa, widoczna jest 
głównie na jego obrzeżach. 
 
 
Ozon  
Poziom zanieczyszczenia powietrza ozonem ze względu na ochronę zdrowia ludzi ocenia się                              
w odniesieniu do poziomu docelowego:  

 stężenie 8-godzinne 120 μg/m3 – jest to maksymalna średnia 8-godzinna, spośród średnich 
kroczących, obliczanych ze średnich 1-godzinnych w ciągu doby. W rozporządzeniu określono 
dopuszczalną częstość przekroczeń poziomu docelowego w ciągu roku – 25 dni (średnio                       
w ciągu ostatnich 3 lat, w przypadku braku danych pomiarowych – z co najmniej jednego 
roku).  
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Dodatkowo dla ozonu określony został poziom:  

 celów długoterminowych 120 μg/m3 – jest to maksymalna średnia 8-godzinna, spośród 
średnich kroczących, obliczanych ze średnich 1-godzinnych w ciągu doby dla danego roku 
kalendarzowego (bez dopuszczalnej liczby przekroczeń w ciągu roku). Termin osiągnięcia: 
2020 r.,  

 informowania 1-godzinny 180 μg/m3 – wartość progowa informowania społeczeństwa                       
o  ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ozonu,  

 alarmowy 1-godzinny 240 μg/m3. 

 
Rysunek 9 - Stężenie średnioroczne oraz średnie sezonowe O3 na terenie woj. dolnośląskiego w 2015 r. 
Źródło: „Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2015 roku” – WIOŚ we Wrocławiu – kwiecień 
2015. 
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Tabela nr 6.10: Stężenia ozonu na stanowisku pomiarowym Osieczów w latach 2013 – 2015.  

 
Źródło: „Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2015 roku” – WIOŚ we Wrocławiu – kwiecień 
2015. 

 
Pomiary stężeń ozonu w 2015 r. w odniesieniu do kryterium ochrony zdrowia wykazały 16 dni                         
z przekroczeniem poziomu docelowego na stacji w Osieczowie. Nie zarejestrowano przekroczeń 
poziomów alarmowych ozonu. 
W przypadku ozonu, dane z modelowania, w którym uwzględnione zostały stężenia ozonu z 3 lat były 
podstawą do oceny – zakwalifikowania strefy dolnośląskiej do klasy C ze względu na przekroczenia 
poziomu docelowego oraz wszystkich stref województwa do klasy D2 – ze względu na przekroczenia 
poziomu celu długoterminowego.  
 
Benzen 
W 2015 r. nie zarejestrowano przekroczeń norm jakości powietrza określonych dla benzenu. Analiza 
zmian stężeń w ostatnim 10-leciu wykazuje zmniejszenie się stężenia benzenu. 
 
Pył zawieszony PM10  
Poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 ocenia się w odniesieniu do poziomów 
dopuszczalnych:  

  stężenie 24-godzinne 50 μg/m3– dopuszczalna częstość przekroczeń to 35 razy w roku,  
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 stężenie średnioroczne 40 μg/m3.  
Dodatkowo dla pyłu PM10, mierzonego metodami automatycznymi, ustanowione są również 
poziomy:  

 informowania – stężenie 24-godzinne 200 μg/m3– wartość progowa informowania 
społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10,  

 alarmowy – stężenie 24-godzinne 300 μg/m3.  

 
Rysunek 10 - Stężenie średnioroczne oraz liczba dni z przekroczeniami normy dobowej pyły PM10 na 

terenie woj. dolnośląskiego w 2015 r. 
Źródło: „Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2015 roku” – WIOŚ we Wrocławiu – kwiecień 
2015. 

 
Rysunek 11 - Stężenia średnie sezonowe pyłu PM10 na terenie woj. dolnośląskiego w 2015 r. 
Źródło: „Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2015 roku” – WIOŚ we Wrocławiu – kwiecień 
2015. 
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Tabela nr 6.11: Wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na terenie woj. dolnośląskiego w 2015 r. 

 
Źródło: „Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2015 roku” – WIOŚ we Wrocławiu – kwiecień 
2015. 

 
Pomiary stężeń pyłu zawieszonego PM10 na najbliżej położonej względem Gminy Bolesławiec stacji 
pomiarowej nie wykazały przekroczeń w tym zakresie. 
 
Pył zawieszony PM2,5  
Poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 ocenia się w odniesieniu do:   

 średniorocznego poziomu dopuszczalnego – 25 µg/m 3 , termin osiągnięcia: 2015 r.,  
 pułapu stężenia ekspozycji 20 µg/m 3  (norma dla kraju, miast > 100 000 

mieszkańców oraz aglomeracji); 
 3-letnia średnia krocząca, obliczana z 3 lat poprzedzających rok wykonania oceny. 

Termin osiągnięcia: 2015 r.   
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Rysunek 12 - Stężenie średnioroczne oraz średnie sezonowe pyłu PM2,5 na terenie woj. dolnośląskiego w 

2015 r. 
Źródło: „Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2015 roku” – WIOŚ we Wrocławiu – kwiecień 
2015. 
 

Tabela nr 6.12: Wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM2,5 w woj. dolnośląskim w 2015 r. 

 
Źródło: „Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2015 roku” – WIOŚ we Wrocławiu – kwiecień 
2015. 

 
Pomiary  pyłu  zawieszonego  PM2,5  w  2015  r.  nie wykazały  przekroczenia  normy  średniorocznej  
w  punkcie pomiarowym Osieczów  (58%  normy). 
 
Benzo(a)piren w pyle PM10  
Poziom zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem zawartym w pyle PM10 ze względu na ochronę 
zdrowia ludzi ocenia się w odniesieniu do średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu: 1 
ng/m3.  
W 2015 r. na wszystkich stanowiskach pomiarowych benzo(a)pirenu stwierdzono przekroczenie 
poziomu docelowego.  
Stężenia benzo(a)pirenu – zanieczyszczenia, które pochodzi głównie ze spalania paliw stałych do 
celów grzewczych ze źródeł bytowo-komunalnych („niska emisja”), na wszystkich stanowiskach 
wzrastały wielokrotnie w sezonie grzewczym.  
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Rysunek 13 - Stężenie średnioroczne oraz średnie sezonowe B(a)P w pyle PM10 na terenie woj. 

dolnośląskiego w 2015 r. 
Źródło: „Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2015 roku” – WIOŚ we Wrocławiu – kwiecień 
2015. 

 

Tabela nr 6.13: Wyniki pomiarów benzo(a)pirenu oznaczanego w pyle PM10 na terenie woj. 

dolnośląskiego w 2015 r. 

 
Źródło: „Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2015 roku” – WIOŚ we Wrocławiu – kwiecień 
2015. 

 
Z pomiarów WIOŚ wynika, że na terenie Gminy Bolesławiec doszło do przekroczeń poziomu 
docelowego B(a)P. W wszystkich obszarach przekroczeń poziomu docelowego B(a)P przeważa emisja 
powierzchniowa, z ogrzewania indywidualnego.  
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 WWA w pyle PM10 
 
Podobnie jak w latach poprzednich pomiary B(a)P wykazały przekroczenia poziomu docelowego.                  
W 2015 r. udział benzo(a)pirenu w ww. wielopierścieniowych węglowodorach aromatycznych 
zawartych w pyle PM10 wynosił ok. 20%. Zmienność stężeń średniorocznych poszczególnych WWA      
w latach 2012-2015 zaprezentowano na wykresie.  
W związku z tym, że głównym źródłem emisji WWA jest niska emisja z ogrzewania budynków, 
stężenia wszystkich WWA cechowała wyraźna zmienność sezonowa i zależność od zapotrzebowania 
budynków na ciepło do ogrzewania.  
 
6.1.3. Problemy i zagrożenia. 
 
Za najpoważniejsze problemy należy uznać niską emisję pochodzącą z ogrzewania mieszkań i ze 
spalin samochodowych. Poza tym w gęstej zabudowie i obszarach przemysłowych problemem mogą 
być: 
 sprawność urządzeń spalających paliwa konwencjonalne, 
 kumulacja emisji niskiej w słabo przewietrzonej zwartej zabudowie. 

Ważnym źródłem zanieczyszczeń jest tzw. niska emisja. Zalicza się ją do emisji powierzchniowej. Jest 
to emisja z kominów palenisk domowych, gdzie emitor (komin) odprowadzający spaliny znajduje się 
na stosunkowo niewielkiej wysokości. Uciążliwość związana z niską emisją jednakże charakteryzuje 
się wahaniami sezonowymi. W sezonach grzewczych wzrost zanieczyszczeń związany jest ze 
spalaniem węgla w paleniskach domowych, ponieważ większość mieszkań w gminie ogrzewana jest 
nadal paliwami stałymi, głównie węglem kamiennym, koksem i drewnem. Największe ilości 
benzo(a)pirenu uwalnianie są do atmosfery podczas spalania odpadów w indywidualnych systemach 
grzewczych. W społeczeństwie widoczna jest nadal niewielka wiedza na temat zagrożeń z tym 
związanych, co przekłada się na społeczne przyzwolenie dla tego procederu. Wpływ na stan czystości 
powietrza atmosferycznego w gminie ma również emisja liniowa ze źródeł mobilnych zwłaszcza na 
terenie zwartej zabudowy miejscowości.  
Opracowanie oraz wdrożenie założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (inwestycje z zakresu 
stosowania odnawialnych źródeł energii, termomodernizacje nieruchomości, prowadzenie akcji 
edukacyjnych) wpłynie pozytywnie na jakość powietrza atmosferycznego na terenie Gminy 
Bolesławiec. 
Wskazany obszar interwencji oraz najważniejsze problemy jednostki odnoszą się pośrednio do 
czterech głównych zagadnień horyzontalnych przedstawionych w tabeli poniżej: 
 
Tabela nr 6.14: Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji ochrona powietrza atmosferycznego 

i klimatu. 

Adaptacja do zmian klimatu 

dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia w energię skutkująca dostosowaniem systemu 
energetycznego do zmiennych warunków termicznych i klimatycznych, wdrożenie 
stabilnych niskoemisyjnych źródeł energii w skali lokalnej, dostosowanie systemu 
energetycznego do wahań zapotrzebowania zarówno na energię elektryczną, jak i 
cieplną, stopniowa wymianie linii napowietrznych na kablowe (szczególnie linii 
niskiego napięcia),  

Nadzwyczajne zagrożenia 
środowiska 

awarie urządzeń przesyłowych 

Edukacja ekologiczna 

edukacja w zakresie wzajemnych relacji między jakością powietrza i zmianami 
klimatu, edukacja w zakresie niskiej emisji i niebezpieczeństwa spalania odpadów 
w kotłach domowych, organizacja wydarzeń kierowanych do mieszkańców 
mających na celu promocję budownictwa pasywnego, odnawialnych źródeł 
energii oraz transportu alternatywnego (elektrycznego), 

Monitoring środowisk 
dalszy monitoring jakości powietrza, rozwój systemów prognozowania zagrożeń 
oraz monitorowanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń klimatycznych. 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Działania dotyczące adaptacji do zmian klimatu w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego                    
i klimatu powinny obejmować m.in. wdrożenie niskoemisyjnych źródeł ciepła, które będą elastyczne 
względem zmiennych warunków pogodowych. W przypadku zagrożeń nadzwyczajnych konieczne 
jest także wykorzystanie systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, a edukacja 
ekologiczna i monitoring środowiska mają być działaniami niezbędnymi w kierunku osiągnięcia pełnej 
realizacji celu. 
 
6.1.4. Analiza SWOT. 

 
W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji ochrona klimatu i jakości 
powietrza atmosferycznego. 

Tabela nr 6.15: Analiza SWOT - ochrona klimatu i jakości powietrza atmosferycznego . 

C
zy

n
n

ik
i 

w
ew

n
ęt

rz
n

e 

Mocne strony Słabe strony 

- uchwalenie planu gospodarki niskoemisyjnej, 

- systematyczna modernizacja i remonty nawierzchni 
dróg, 

- systematyczne przeprowadzanie działań 
termomodernizacyjnych w obiektach na terenie 
gminy, 

- wzrost liczby instalacji OZE, 
 

- stosowanie węgla kamiennego jako źródła 
ogrzewania budynków w zabudowie 
jednorodzinnej; 

- słabo rozwinięta  sieć gazowa, 

- brak sieci ciepłowniczej, 
 

C
zy

n
n

ik
i 

ze
w

n
ę

tr
zn

e 

Szanse Zagrożenia 

- możliwości wsparcia przez państwo i UE inwestycji 
związanych z OZE, termomodernizacją, rozwojem 
infrastruktury, 

- coraz wyższe koszty energii zwiększające opłacalność 
działań zmniejszających jej zużycie, 

- wymagania UE dotyczące efektywności energetycznej, 
redukcji emisji oraz wzrostu wykorzystania OZE, 

- rozwój technologii energooszczędnych oraz ich coraz 
większa dostępność, 

- wzrost roli przyjaznych środków transportu tj. rower, 
 
 
 
 

- osłabienie polityki klimatycznej UE  i brak 
kompromisu w skali globalnej co do 
porozumienia w celu redukcji emisji CO2, 

- utrzymujący się trend wzrostu zużycia energii, 

- wysoki koszt inwestycji w OZE, 

- rosnąca ilość pojazdów na drogach, 

- emisja z zakładów przemysłowych 
zlokalizowanych na terenie gminy i  poza 
granicami gminy – na terenie miasta 
Bolesławiec oraz emisja napływowa.  Lokalizacja 
instalacji położonych poza granicami kraju, 
których eksploatacja powoduje wprowadzanie 
do powietrza tlenku węgla  i innych 
zanieczyszczeń. 

Źródło: opracowanie własne 

 
6.1.5. Tendencje zmian. 
Wyniki pomiarów jakości powietrza w 2015 r. wykazały przekroczenia benzo(a)pirenu i WWA                       
w Gminie Bolesławiec. Głównym ich źródłem jest emisja niska i przewiduje się, iż dalsza realizacja 
działań z zakresu ograniczenia emisji z tego źródła powinna w perspektywie przynieść spadek 
poziomu zanieczyszczeń. Przewiduje się natomiast, że w związku z pojawiającymi się falami upałów 
nastąpi wzrost stężeń ozonu troposferycznego, który powstaje na skutek reakcji fotochemicznych 
związków azotu i lotnych związków organicznych (LZO) z dużym nasłonecznieniem.  
 
6.2. Hałas. 
 
6.2.1. Podstawy oceny klimatu akustycznego w środowisku. 
 
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.z 2017 r., 
poz. 519 z późn.zm.) ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu 
akustycznego środowiska, w szczególności poprzez: 
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1) utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie; 
2) zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany. 
Zarządzający drogą, linią kolejową 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. 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje oceny stanu akustycznego na terenach nie 
wymienionych powyżej. 
Dopuszczalne wartości poziomów hałasu w środowisku określone są w tabeli 1 Załącznika do 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). 
 
6.2.2. Hałas komunikacyjny. 
 
Uciążliwość hałasową stanowi głównie hałas komunikacyjny, występujący wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych - dróg, ulic, szczególnie tras tranzytowych i kolei. Na poziom hałasu drogowego ma 
wpływ szereg czynników, przede wszystkim: 

 natężenie ruchu, 
 średnia prędkość pojazdów, ich stan techniczny, 
 płynność ruchu, 
 udział pojazdów ciężkich i hałaśliwych, 
 pochylenie podłużne drogi, łuki, 
 rodzaj i stan nawierzchni. 

Dla hałasu drogowego i kolejowego dopuszczalne wartości poziomów hałasu wynoszą w porze 
dziennej – w zależności od funkcji terenu – od 50 do 65 dB, w porze nocnej 45 – 55 dB.  
Dostępność komunikacyjna stanowi jeden z podstawowych warunków skutecznego rozwoju 
społeczno-gospodarczego gminy.  
 
6.2.3. Infrastruktura drogowa i komunikacja. 
 
Gmina Bolesławiec posiada dobrze rozwinięty i wystarczający pod względem gęstości sieci 
komunikacyjnej układ drogowy. Położenie geograficzne gminy powoduje, że ma ona dodatkowo 
korzystne połączenia komunikacyjne z układem drogowym zarówno Polski jak i Czech oraz Niemiec. 
 
Przez teren gminy przebiegają następujące drogi krajowe: 
 autostrada A4 
 droga krajowa nr 18 (odcinek Golnice – Krzyżowa)  
 droga krajowa nr 94  

Na terenie gminy w okolicach wsi Trzebień znajduje się węzeł „Golnice” (A18), natomiast we wsi Łąka 
węzeł „Bolesławiec” autostrady A4. Autostrada A4 to najważniejsza oś komunikacyjna w południowej 
Polsce i jedna z najważniejszych w centralnej Europie. Elementem ważnym dla rozwoju gminy jest 
również bliskie sąsiedztwo z terenami Niemiec. W odległości około 40 km znajdują się przejścia 
graniczne w Jędrzychowicach i Zgorzelcu. W najbliższym sąsiedztwie o zasięgu do 100 km, znajdują 
się znaczące ośrodki miejskie, takie jak: Wrocław, Zielona Góra, Legnica i Jelenia Góra. 
 
Na terenie gminy Bolesławiec zlokalizowane są odcinki dróg wojewódzkich: 
 nr 297: Nowa Sól (DW315) – Szprotawa – A18 (węzeł „Golnice”) – A4 (węzeł „Bolesławiec”) – 

Bolesławiec – Lwówek Śląski – Pasiecznik (DK30). Droga nr 297 na terenie gminy przebiega 
w kierunku północ-południe. Obecnie droga nr 297 ma niepełne parametry klasy „G”                               
o szerokości jezdni 6,0 m, z nieutwardzonymi poboczami. Prowadzona jest w ciągłej zabudowie 
szeregu wsi, co poważnie utrudnia podniesienia jej parametrów technicznych poprzez 



GMINA BOLESŁAWIEC  Program Ochrony  Środowiska 

 

55 
 

poszerzenie pasa drogowego. Znaczącym utrudnieniem w płynności ruchu pojazdów są liczne 
zjazdy na posesje prywatne oraz włączenia do istniejących gospodarstw. Droga wymaga 
modernizacji, przebudowy i korekty łuków. 

 nr 350: Łęknica (DK12) – Przewóz – Gozdnica – Osiecznica – Kliczków - Bolesławiec (DK94). 
Posiada niepełne parametry techniczne drogi głównej, wymaga modernizacji i korekty łuków, 

 nr 363: Bolesławiec (DK94) – Złotoryja – Jawor – Jenków (DW345). Posiada niepełne parametry 
techniczne drogi głównej, wymaga modernizacji i korekty łuków. 

 Na terenie gminy znajdują się również drogi powiatowe, których wykaz zamieszczono w tabeli 
6.11. 

 
Tabela nr 6.16: Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Bolesławiec. 

Numer drogi Nazwa drogi 

2272D Bolesławiec – Gromadka – Chocianów 

2273D Bolesławiec – Ocice – Lubań 

2274D Brzeźnik (dr. kraj. nr 94) – Nowogrodziec 

2499D Lwówek – Ocice – Brzeźnik 

2501D Brunów – Ustronie – Raciborowice Dolne 

2280D Bolesławiec – Żeliszów – Ustronie 

2286D 
Bolesławiec – Dąbrowa – Kraśnik Dolny, Górny – 
Tomaszów Bolesławiecki – Wilczy Las 

2287D Kraśnik Dolny – Lipiany 

2288D Trzebień Mały – Trzebień – dr. kr. nr 18 (A18) 

2289D Trzebień – Trzebień 

2291D Łaziska – Wartowice – Warta Bolesławiecka 

2292D Kruszyn – Łaziska – Stare Jaroszowice 

2293D Żeliszów – Raciborowice Górne 

2294D Suszki (dr. woj. nr 297) – Żeliszów 

2295D Kraszowice – Nowa – Włodzice 

2296D Ocice – Nowogrodziec 

 
Przez teren gminy Bolesławiec przebiegają także linie kolejowe tj.: 
 linia kolejowa nr 282 relacji Miłkowice – Żary (będąca fragmentem - na odc. Miłkowice – 

Węgliniec - międzynarodowego kolejowego ciągu transportowego E20 i C-E30 relacji Drezno/ 
Goerlitz/ Horka – Lwów przez Legnicę, Wrocław, Kraków), 

 linia kolejowa E30. 
 
6.2.4. Monitoring hałasu komunikacyjnego. 
 
W Programie Ochrony Środowiska przed hałasem dla Województwa Dolnośląskiego: w części A – 
Drogi Krajowe i Autostrady przeprowadzono identyfikację obszarów na których występują 
przekroczenia wartości dopuszczalnych dla hałasu samochodowego. W 2013 roku sporządzono  
Mapy akustyczne, na których oznaczono miejsca przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu dla 
obszarów chronionych, w Gminie Bolesławiec były to następujące odcinki przylegające do dróg: 
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Tabela nr  6.17:  Obszary przekroczeń hałasu komunikacyjnego na terenie Gminy Bolesławiec.  

 
 
W Programie Ochrony Środowiska przed hałasem dla Województwa Dolnośląskiego zaproponowano 
działania naprawcze w celu ograniczenia występujących dopuszczalnych przekroczeń hałasu 
samochodowego, wymieniono je w poniższej tabeli : 
 
Tabela nr 6.18: Zaproponowane działania naprawcze mające na celu ograniczenie hałasu 

komunikacyjnego na terenie Gminy Bolesławiec.  

 
 
W 2009 r. WIOŚ we Wrocławiu przeprowadził badania monitoringowe hałasu komunikacyjnego na 
terenie Gminy Bolesławiec. Głównym założeniem wykonanych pomiarów akustycznych było 
określenie warunków panujących w bezpośrednim sąsiedztwie tras komunikacyjnych i uzyskanie 
informacji o uciążliwości akustycznej analizowanych tras.  
Pomiary wykonywano w porze dziennej, w trzech okresach w następujących porach doby:  

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

Prowadzono badania wskaźnikami L
DWN 

i L
N 

które uwzględniają poziomy hałasu dla 24 godzin.  

Poniżej przedstawiono wyniki pomiaru hałasu na terenie powiatu bolesławieckiego w 2009 r. i też 
Gminy Bolesławiec. 
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Tabela nr 6.19: Wyniki pomiaru hałasu na terenie powiatu bolesławieckiego w 2009 r. 

 
Źródło: „Klimat akustyczny w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2009” – WIOŚ we Wrocławiu.  

Dąbrowa Bolesławiecka – punkt zlokalizowany przy drodze wylotowej w kierunku Bolesławca. Droga 
o nawierzchni asfaltowej w dobrym stanie technicznym. Średni poziom równoważny dźwięku 
odpowiadał 68,4 dB przy natężeniu ruchu 278 poj/h i udziale pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 
sięgającym 18,3%. Teren chroniony oddalony od krawędzi jezdni o 6,0 m. Zabudowa obustronna, 
wielokondygnacyjna. W strefie oddziaływania znajduje się 11 budynków wielorodzinnych.  

Kruszyn – droga wylotowa w kierunku Wrocławia, dwukierunkowa o nawierzchni asfaltowej                          
w dobrym stanie technicznym. Średni poziom równoważny dźwięku odpowiadał 69,2 dB przy 
natężeniu ruchu 512 poj/h i wysokim 15,4% udziale pojazdów ciężkich, zabudowa obustronna, 
zagrodowa, teren chroniony zlokalizowany 7,0 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania 
znajduje się 17 budynków jednorodzinnych.  

Łaziska – punkt zlokalizowany przy drodze na trasie Bolesławiec-Złotoryja, o nawierzchni asfaltowej 
w dobrym stanie technicznym. Teren chroniony zlokalizowany 5,0 m od krawędzi jezdni, zabudowa 
obustronna, zagrodowa. Średni poziom równoważny dźwięku odpowiadał 64,5 dB przy natężeniu 
ruchu 218 poj/h i 9,2% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. W strefie 
oddziaływania znajduje się 15 budynków jednorodzinnych.  

Suszki – wieś na trasie Lwówek Śląski - Bolesławiec, droga o zabudowie obustronnej, luźnej, 
wielorodzinnej, teren chroniony usytuowany ok. 6,0 m od krawędzi jezdni. Stan nawierzchni dobry. 
Poziom dźwięku 67,8 dB jest wynikiem natężenia ruchu kształtującego się na poziomie ok. 279 poj/h      
i 8,6% udziale pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. W strefie oddziaływania znajduje się                 
6 budynków wielorodzinnych.  
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Badania klimatu akustycznego wykazały, że we wszystkich ww. punktach, zlokalizowanych na granicy 
terenów chronionych akustycznie, nie dotrzymana była wartość dopuszczalna dla pory dnia (60 dB).  

 
Rysunek 14 - Lokalizacja punktów kontrolno-pomiarowych monitoringu hałasu na terenie powiatu 

bolesławieckiego w 2009 r. 
Źródło: „Klimat akustyczny w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w roku 2009” – WIOŚ we Wrocławiu.  

 
6.2.5. Hałas przemysłowy. 

 
Generalnie systemy lokalizacji nowych inwestycji oraz potrzeba sporządzania ocen oddziaływania na 
środowisko, kontrole i egzekucja nałożonych kar pozwalają na ograniczenie hałasu pochodzącego 
z zakładów przemysłowych. Dla źródeł hałasu tego rodzaju, ze względu na ich niewielkie rozmiary, 
istnieją, możliwości techniczne ograniczenia emisji hałasu do środowiska przez stosowanie tłumików 
akustycznych, obudów urządzeń czy zwiększenie izolacyjności akustycznej ścian pomieszczeń, 
w których znajdują się maszyny wytwarzające hałas. 
Zakłady przemysłowe i warsztaty usługowe są źródłami hałasu o ograniczonym zasięgu 
oddziaływania, wpływają one na klimat akustyczny, jednakże wpływ ten ma charakter lokalny. Takie 
stacjonarne źródła hałasu mogą jednak powodować uciążliwości dla osób zamieszkujących w ich 
najbliższym sąsiedztwie.  
 
Tereny zagrożone hałasem przemysłowym zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów. 
Na przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach chronionych ma wpływ: czas pracy 
zakładu, instalacje, maszyny i urządzenia wykorzystywane na zewnątrz, organizacja pracy, transport 
wewnętrzny, organizacja dostaw i odbiorów, lokalizacja parkingów. 
Kontrole pomiaru hałasu przemysłowego na terenach przyległych do zakładów prowadzi WIOŚ 
w Wrocławiu.  
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6.2.6. Problemy i zagrożenia. 
 
Głównym źródłem hałasu na terenie Gminy Bolesławiec jest transport drogowy, na którego poziom 
wpływa wzrost natężenia ruchu drogowego (z wyjątkiem drogi nr 94) oraz wzrost liczby pojazdów 
uczestniczących w ruchu. Na uciążliwość  spowodowane hałasem komunikacyjnym wpływa również 
stan techniczny dróg. 
Natomiast najczęstszymi przyczynami nadmiernej emisji hałasu z zakładów przemysłowych do 
środowiska są: 
 brak właściwych zabezpieczeń akustycznych źródeł hałasu pracujących na zewnątrz 

budynków produkcyjnych (instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne), 
 niewystarczająca izolacyjność akustyczna ścian budynków produkcyjnych, 
 niewłaściwa organizacja działalności produkcyjnej realizowanej z udziałem hałaśliwych 

środków technicznych. 
 

Wskazany obszar interwencji oraz najważniejsze problemy jednostki odnoszą się pośrednio do 
czterech głównych zagadnień horyzontalnych, które przedstawiono w tabeli poniżej. 
 
Tabela nr 6.20: Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji ochrona przed hałasem.  

Adaptacja do zmian klimatu 
wypracowanie standardów konstrukcyjnych oraz zarządzanie szlakami 
komunikacyjnymi w warunkach zmian klimatu 

Nadzwyczajne zagrożenia 
środowiska 

działania zapobiegawcze niezbędne do funkcjonowania infrastruktury drogowej                 
w warunkach ekstremalnych 

Edukacja ekologiczna 

promocja komunikacji rowerowej, która jest alternatywą formą podróży dla osób 
korzystających z samochodów, promocja planowania przestrzennego 
uwzględniającego zagrożenia hałasem, promocja innych metod ochrony przed 
hałasem niż ekrany akustyczne (np. ograniczenie prędkości, zapewnienie 
płynności ruchu), organizowanie akcji dotyczących wpływu hałasu na zdrowie                
i komfort życia 

Monitoring środowisk kontynuowanie oceny stanu akustycznego środowiska w gminie 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Działania adaptacyjne do zmian klimatu w zakresie zagrożeń hałasem mają na celu realizację 
odpowiednich standardów konstrukcyjno-budowlanych odpornych na zmiany klimatu i nadzwyczajne 
zagrożenia pogodowe. Zwiększanie świadomości ekologicznej i prowadzenie edukacji ekologicznej, 
obok monitoringu środowiska ma przyczynić się do ograniczenia wpływu hałasu na zdrowie i komfort 
życia. 
 
6.2.7. Analiza SWOT. 
 
W tabeli nr 6.21 przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji zagrożenia hałasem. 
 
Tabela nr 6.21: Analiza SWOT - zagrożenia hałasem. 

C
zy

n
n

ik
i 

w
ew

n
ęt

rz
n

e 

Mocne strony Słabe strony 

- modernizacja i remonty nawierzchni dróg 
gminnych, powiatowych, wojewódzkich, 

- stosowanie cichych nawierzchni dróg, 
- ekran akustyczny przy linii kolejowej w 

Dobrej,   
- duża powierzchnia gruntów zadrzewionych i 

zalesionych (naturalne ekrany akustyczne), 
- aktualizowanie MPZP, 

 

- duże natężenie ruchu komunikacyjnego  przy 
głównych szlakach komunikacyjnych (drogi krajowe 
i drogi wojewódzkie), 
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C
zy
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w

n
ęt
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n

e 
Szanse Zagrożenia 

- rozwój infrastruktury rowerowej, 
- korzystanie z komunikacji zbiorowej, 
- produkcja cichszych samochodów - nowe 

technologie redukujące hałas, 
- upowszechnianie idei „ecodrivingu”, 
- zaznaczający się trend odchodzenia od 

silników diesla, 

- wzrost liczby zarejestrowanych pojazdów 
samochodowych, 

- brak funduszy na inwestycje zmierzające do 
poprawy stanu środowiska akustycznego, 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 
6.2.8. Tendencje zmian. 
 
Ze względu na brak wystarczającego materiału porównawczego i brak powtarzalności pomiarów 
hałasu w środowisku nie jest możliwe pokazanie tendencji zmian stanu klimatu akustycznego                         
w gminie. Jednak, biorąc pod uwagą fakt, że wszystkie kategorie dróg podlegają systematycznej 
modernizacji można wysunąć wniosek, że mógł on ulec polepszeniu.  
 
6.3. Promieniowanie elektromagnetyczne. 

 
Promieniowanie elektromagnetyczne jest jednym z rodzajów zanieczyszczeń środowiska naturalnego. 
Źródła naturalne promieniowania elektromagnetycznego, jakimi są: promieniowanie ziemskie 
i kosmiczne nie stanowią zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka. W wyniku rozwoju techniki 
powstały liczne źródła promieniowania związane bezpośrednio z działalnością człowieka, które mogą 
powodować wzrost natężenia promieniowania. Zalicza się do nich: obiekty elektroenergetyczne (linie 
i stacje energetyczne, elektrownie, elektrociepłownie), obiekty radiokomunikacyjne (stacje nadawcze 
radiowe i telewizyjne) oraz urządzenia  łączności osobistej (stacje bazowe telefonii komórkowej).  
Z punktu widzenia ochrony  środowiska największe znaczenie mają urządzenia związane z przesyłem 
radiowym danych i głosu oraz linie energetyczne. 
Promieniowanie elektromagnetyczne dzielimy na jonizujące i niejonizujące. Podział ten wynika 
z ograniczonej wielkości energii, która wystarcza do jonizacji cząstek materii. Granica ta wynosi około 
1015 Hz. 
Promieniowanie elektromagnetyczne jonizujące zawiera się w zakresie częstotliwości powyżej tej 
granicy i jego oddziaływanie powoduje uszkodzenie organów wewnętrznych i zmiany DNA. 
Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące jest to promieniowanie, którego energia 
oddziałując na każde ciało materialne (w tym także na organizmy żywe), nie powoduje w nim procesu 
jonizacji i zawiera się poniżej granicy 1015 Hz. Z punktu widzenia ochrony środowiska i zdrowia 
człowieka w zakresie promieniowania niejonizującego istotne są mikrofale, radiofale oraz fale 
o bardzo niskiej częstotliwości VLF i ekstremalnie niskiej częstotliwości ELF. 
Promieniowanie to powstaje w wyniku działania zespołów sieci i urządzeń elektrycznych w pracy, 
w domu, urządzeń elektromedycznych do badań diagnostycznych i zabiegów fizykochemicznych, 
stacji nadawczych, urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych, radiolokacyjnych 
i radionawigacyjnych. 
Odpowiednio do coraz niższej częstotliwości podzakresów promieniowania niejonizującego energia 
promieniowania elektromagnetycznego jest coraz niższa. Człowiek w swym rozwoju nie był 
eksponowany na promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwościach z zakresu ELF, VLF, 
radiofal i mikrofal.  
Trzy podzakresy: pole stałe DC, podczerwień i światło widzialne, są dla człowieka zakresami 
naturalnymi. 
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6.3.1. Elektroenergetyka. 
 
Powszechność użytkowania energii elektrycznej wymusza budowanie sieci elektroenergetycznej na 
całym terenie zagospodarowanym przez ludzi i w zależności od ich potrzeb. Infrastruktura 
energetyczna jest podzielona na sieć przesyłową, zasilającą i rozdzielczą. 
 
Sieć elektroenergetyczna Gminy Bolesławiec   jest dobrze rozwinięta. Istniejący system 
energoelektryczny opiera się na działalności Tauron Dystrybucja SA Oddział Jelenia Góra – Operator 
Systemu Dystrybucyjnego Tauron Ekoenergia sp. z o.o. – producent energii elektrycznej Małe 
Elektrownie Wodne znajdujące się w rękach prywatnych – producent energii elektrycznej. 8 
 
System energetyczny Gminy Bolesławiec znajduje się w dobrym stanie technicznym – sieć 
energetyczna jest w pełni zmodernizowana. Gmina zasilana jest linią 110 kV i napięciem średnim                   
o wartości 15 kV doprowadzonym liniami magistralnymi ze stacji redukcyjnych 110/15 kV. Sieć linii 
napowietrznych 15 kV jest dość znacznie rozbudowana i poprzez liczne rozgałęzienia dostarcza 
napięcie do stacji transformatorowych. Zasilanie odbiorców lokalnych odbywa się ze stacji 
transformatorowych średniego na niskie napięcie, które są źródłem mocy dla sieci konsumpcyjnej                  
i oświetleniowej niskiego napięcia. Stacje transformatorowe są przeważnie w wykonaniu 
napowietrznym, słupowe, z transformatorami o mocach do 600 kVA. Ilość urządzeń 
transformatorowych i długość sieci SN i NN pokrywają zapotrzebowanie odbiorców indywidualnych, 
małych i średnich przedsiębiorstw. Modernizacja sieci średniego i niskiego napięcia jest realizowana 
na bieżąco według potrzeb wynikających z podłączenia nowych odbiorców.  
 
Odnawialne źródła energii. 
 
Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. 2017 poz. 
220 z późn. zm.) odnawialne źródło energii to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania 
energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku 
rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego                    
w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek 
roślinnych i zwierzęcych. 
Korzystne warunki hydrograficzne dotyczą możliwości lokalizacji małych elektrowni wodnych na 
licznych ciekach wodnych, charakteryzujących się górskim reżimem.  
Na terenie gminy Bolesławiec obecnie działają dwie małe elektrownie wodne (MEW) należące do 
TAURON Ekoenergia Sp. z o. o. - Zespół Elektrowni Wodnych Jelenia Góra: 
Elektrownia wodna Kraszowice: 

- usytuowana na rzece Bóbr w miejscowości Kraszowice, 
- typ elektrowni: przepływowa, 
- moc - 0,960 MW, 

Elektrownia wodna Olszna: 
- usytuowana na rzece Bóbr w miejscowości Stara Oleszna, 
- typ – przepływowa, 
- moc - 1,950 MW. 

 
6.3.2. Sieć telefonii komórkowej. 
 
Stacje bazowe są podstawowym elementem struktury sieci komórkowej. Stanowią one urządzenie 
nadawczo – odbiorcze, łączące sieć telefonii komórkowej z telefonami komórkowymi. Konfiguracja 
systemu antenowego stacji bazowej nie może spowodować wystąpienia elektromagnetycznego 

                                                 
8 Elektroenergetyczna sieć przesyłowa i rozdzielcza jest opisana w rozdziale 5.3. 
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promieniowania niejonizującego o poziomach przekraczających poziom dopuszczalny (w rejonach 
dostępnych dla ludzi) określony w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska. 
 

 
 
Rysunek 15 - Lokalizacja nadajników sieci komórkowej na terenie Gminy Bolesławiec. 
Źródło: http://beta.btsearch.pl 

 
 
6.3.3. Promieniowanie elektromagnetyczne. 

 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu wykonał w 2015 r. pomiary poziomów 
pól elektromagnetycznych w 135 pionach kontrolno-pomiarowych zlokalizowanych na terenie 
województwa dolnośląskiego. Poniżej na rysunku przedstawiono lokalizację punktów monitoringu 
poziomów pól elektromagnetycznych. 
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Rysunek 16 - Punkty pomiarowe monitoringu PEM na terenie woj. dolnośląskiego. 
Źródło: „Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w oparciu o 
badania trzyletniego cyklu pomiarowego 2014-2016” – WIOŚ we Wrocławiu. 

 
Poniżej przedstawiono wyniki badań  poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzonych 
w woj. Dolnośląskim w latach 2014 - 2015 r. w punktach zlokalizowanych w otoczeniu Gminy 
Bolesławiec  . 
 
Tabela nr 6.22: Wyniki badań poziomów pól elektromagnetycznych w punktach zlokalizowanych                       

w otoczeniu Gminy Bolesławiec. 

Lokalizacja punktów 
pomiarowych 

Data pomiaru 
Wartość średnia 

[V/m] 

Warta Bolesławiecka 15.05.2015. <0,21 

Osiecznica, ul. Lubańska 02.06.2015 <0,21 

Bolesławiec, ul. Jana Pawła II 
49 

30.07.2015 0,64 

Źródło: „Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w oparciu o 
badania trzyletniego cyklu pomiarowego 2014-2016” – WIOŚ we Wrocławiu. 

 
Przedstawione wyniki badań wskazują, że poziomy pól elektromagnetycznych były na poziomie                 
3 – 9,1 % wartości dopuszczalnej . 
 
 
6.3.4. Problemy i zagrożenia.   

 
Zmiany klimatu mogą pośrednio wpływać na wytwarzane do środowiska pola elektromagnetyczne. 
Wynika to z faktu, iż ekstremalne zjawiska pogodowe m.in. huragany, intensywne burze, oblodzenie, 
szadź katastrofalna itp. bardzo często powodują awarie linii przesyłowych i dystrybucyjnych lub 
całkowite ich zniszczenie. W związku z tym, coraz częściej sieci napowietrzne zastępuje się sieciami 
kablowymi. 
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Tabela nr 6.23: Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji ochrona przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym. 

Adaptacja do zmian klimatu 
stosowanie kablowych linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia w celu 
eliminacji ich uszkodzenia lub zniszczenia, 

Nadzwyczajne zagrożenia 
środowiska 

lokalizacja urządzeń wykluczająca zachodzenie na siebie obszarów oddziaływań 
silnych pól wytwarzanych przez sąsiednie źródła, utrzymanie urządzeń w dobrym 
stanie technicznym, 

Edukacja ekologiczna 
edukacja społeczeństwa (szkoły, zakłady produkcyjne, mieszkańcy) z zakresu 
oddziaływania i szkodliwości PEM, zachęcanie i wspieranie przedsiębiorców do 
wykorzystywania podziemnych sieci przesyłowych na terenach zakładowych, 

Monitoring środowisk 
kontynuacja monitoringu środowiska oraz prowadzenie badań pozwalających 
ocenić skalę zagrożenia, kontrola instalacji wytwarzających najistotniejsze                         
w regionie zagrożenie ze strony promieniowania elektromagnetycznego, 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Głównym działaniem adaptacyjnym w zakresie pól elektromagnetycznych jest stosowanie 
kablowych linii, w celu eliminacji ich uszkodzenia oraz unikanie zachodzenia na siebie obszarów 
oddziaływań silnych pól wytwarzanych przez sąsiednie źródła. Zachowanie urządzeń w dobrym 
stanie technicznym pozwoli na odporność na ekstremalne zagrożenia pogodowe. Uświadamianie 
i edukacja ekologiczna ma przede wszystkim zachęcić i wspierać przedsiębiorców do 
wykorzystywania podziemnych sieci przesyłowych na terenach zakładowych. 
 
6.3.5. Analiza SWOT. 
 
W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji pola elektromagnetyczne. 

Tabela nr 6.24: Analiza SWOT – ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym. 

C
zy

n
n

ik
i 

w
e

w
n

ę
tr

zn
e 

Mocne strony Słabe strony 

- uwzględnianie w MPZP oddziaływania pól 
elektromagnetycznych, 
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Szanse Zagrożenia 

- monitoring PEM w ramach państwowego 
monitoringu środowiska, 

- rozpowszechnienie i rozwój telefonii komórkowej 
oraz innych technologii emitujących 
promieniowanie elektromagnetyczne,  

- rozbudowa mieszkalnictwa wzdłuż linii 
energetycznych, brak możliwości ograniczenia 
lokalizacji stacji bazowych, 

Źródło: Opracowanie własne. 

6.3.6. Tendencje zmian. 
 
Ze względu na brak pomiarów PEM na terenie Gminy Bolesławiec nie jest możliwe pokazanie 
tendencji zmian ww. promieniowania. 
 
6.4. Gospodarowanie wodami. 
 
6.4.1. Wody powierzchniowe. 
 
Osią sieci hydrologicznej jest płynąca z południa na północ rzeka Bóbr stanowiąca lewobrzeżny 
dopływ Odry. Niewielki obszar na północnym – wschodzie należy do zlewni rzeki Kaczawy. 
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Głównymi dopływami Bobru są: Mierzwiński Potok (dopływ lewobrzeżny) oraz Żeliszowski Potok, 
Kraszówka i Bobrzyca (dopływy prawobrzeżne). Dolina Bobru jest silnie przekształcona przez 
działalność człowieka związaną głównie z eksploatacją żwirów i regulacją rzeki. 
Pod względem hydrologicznym obszar gminy można podzielić na 2 części. Obszar położony na północ 
od Bolesławca cechuje się bardzo niską gęstością sieci rzecznej, która wynosi tu ok. 0,2 km/km2. Jest 
to jedna z najniższych wartości tego wskaźnika na obszarze Dolnego Śląska. Ubogi system sieci 
rzecznej determinowany jest występowaniem na obszarze gminy miąższych osadów 
przepuszczalnych dla wody (piaski i żwiry), które sprzyjają szybkiej infiltracji wód opadowych w głąb 
profilu glebowego. Bóbr na tym odcinku ma charakter rzeki tranzytowej, toczącej wody pochodzące 
z wyższych partii zlewni. Jedynym dopływem przyjmowanym przez Bóbr poniżej Bolesławca jest 
Bobrzyca uchodząca do niego w Dąbrowie Bolesławieckiej. 
Bardziej urozmaicona, gęstsza sieć hydrograficzna występuje w południowej części gminy, gdzie Bóbr 
przyjmuje szereg potoków. Prawobrzeżnymi dopływami są: Żeliszowski Potok, który wprawdzie 
wpada do Bobru na terenie gminy Lwówek Śląski, ale przepływa przez obszar gminy Bolesławiec 
odwadnia jej południowy skraj, oraz Kraszówka odwadniająca otoczenie Nowych Jaroszowic. 
Jedynym dopływem lewobrzeżnym jest Mierzwiński Potok odwadniający okolice Ocic i Mierzwina. 
Dolina Bobru ma charakter płaskodenny z rozbudowanym systemem teras. Rzeka częściowo 
zachowała naturalny, meandrujący charakter. Miejscami zachowały się starorzecza świadczące 
o zmianach w przebiegu koryta. Na niektórych odcinkach jednak dno doliny zostało silnie 
przekształcone w wyniku eksploatacji żwirów. Po zakończeniu wydobycia wyrobiska są zalewane, 
dzięki czemu tworzą zbiorniki wody stojącej o antropogenicznej genezie. 
Bóbr na odcinku poniżej Lwówka Śląskiego, a zatem także w obrębie gminy Bolesławiec cechuje się 
spokojnym nurtem i znacznymi wartościami przepływu, co predysponuje go do pełnienia roli szlaku 
kajakowego. Jest on jednak słabo wykorzystywany, gdyż przez wiele lat zanieczyszczenie rzeki 
eliminowało ją z wykorzystania turystycznego. Obecnie sytuacja jakości wód w rzece Bóbr uległa 
znaczącej poprawie. 
 
 
6.4.1.1. Ocena  stanu  jednolitych części wód powierzchniowych. 
 
Podstawowym elementem w gospodarowaniu wodami, do którego odnoszą się również oceny stanu 
wód są jednolite części wód (JCW). Prawo wodne dzieli JCW na jednolite części wód powierzchnio-
wych (JCWP) i jednolite części wód podziemnych (JCWPd). 
Jednolitą częścią wód powierzchniowych 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 fragment morskich wód wewnętrznych, przejściowych lub 
przybrzeżnych. 
Na rzekach województwa dolnośląskiego, wg danych RZGW we Wrocławiu, wyznaczono 426 
jednolitych części wód powierzchniowych, z czego: 

 217 JCWP nadano status naturalnych, 
 203 JCWP – silnie zmienionych, 
 6 – sztucznych. 

 
Klasyfikacja elementów biologicznych  
W latach 2010-2015 WIOŚ we Wrocławiu prowadził badania następujących elementów 
biologicznych: fitoplanktonu, fitobentosu, makrofitów i makrobezkręgowców bentosowych                            
w rzekach i zbiornikach zaporowych.  
W jednolitej części wód badano co najmniej jeden element biologiczny, którego wybór zależał 
głównie od rodzaju presji i typu JCWP.  
Klasyfikacja elementów biologicznych polegała na nadaniu każdemu badanemu elementowi jednej               
z pięciu klas jakości wód powierzchniowych, przy czym:  
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 klasa I oznacza stan bardzo dobry/maksymalny potencjał biologicznego wskaźnika jakości 
wód,  

 klasa II oznacza stan/potencjał dobry biologicznego wskaźnika jakości wód,  
 klasa III oznacza stan/potencjał umiarkowany biologicznego wskaźnika jakości wód,  
 klasa IV oznacza stan/potencjał słaby biologicznego wskaźnika jakości wód,  
 klasa V oznacza stan/potencjał zły biologicznego wskaźnika jakości wód.  

Po porównaniu wyników klasyfikacji uzyskanych dla poszczególnych elementów biologicznych                         
o wyniku klasyfikacji decydował ten element, któremu nadano najmniej korzystną klasę. 
 
Klasyfikacja elementów fizykochemicznych  
Do elementów fizykochemicznych, wspierających elementy biologiczne, zalicza się wskaźniki 
charakteryzujące: 

 stan fizyczny, w tym warunki termiczne,  
 zasolenie,  
 zakwaszenie,  
 warunki biogenne,  

oraz wskaźniki z grupy substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska – specyficzne 
zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne.  
Klasyfikacja elementów fizykochemicznych polega na przypisaniu każdemu badanemu wskaźnikowi 
odpowiedniej klasy jakości wód powierzchniowych, przy czym:  

 klasa I oznacza stan bardzo dobry/maksymalny potencjał,  
 klasa II oznacza stan dobry/dobry potencjał,  
 niespełnienie wymogów klasy II oznacza stan/potencjał poniżej dobrego.  

Określenia klasy jakości wód dla każdego z badanych wskaźników dokonuje się przez porównanie 
wartości średniej rocznej (o ile w załącznikach do rozporządzenia nie określono inaczej) z wartościami 
granicznymi, przy czym ilość wyników pomiarów przyjmowana do obliczeń średniej rocznej nie może 
być mniejsza niż 4. O klasyfikacji decyduje ten wskaźnik, któremu nadano najmniej korzystną klasę.  
 
Klasyfikacja elementów hydromorfologicznych  
Do klasyfikacji elementów hydromorfologicznych w rzekach i zbiornikach zaporowych przyjęto 
opracowaną w 2012 „Metodykę prowadzenia przeglądów i obserwacji oraz klasyfikacji elementów 
hydromorfologicznych wspierających elementy biologiczne zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, 
Załącznik V”.  
Zgodnie z nią, dla każdej JCW wyliczono wartości punktowe poszczególnych elementów branych pod 
uwagę przy ocenie (reżim hydrologiczny, ciągłość cieku, warunki morfologiczne) i przyporządkowano 
do zaproponowanych w metodyce granic klas. Zgodnie z wytycznymi GIOŚ uwzględniono jedynie 
dwie klasy:  

 klasa I oznacza stan/potencjał bardzo dobry,  
 klasa II (poniżej klasy I) oznacza stan/potencjał dobry lub niższy.  

 
Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego  
Stan/potencjał ekologiczny jednolitych części wód ocenia się na podstawie wyników klasyfikacji 
elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych.  
Klasyfikację stanu ekologicznego przeprowadza się dla naturalnych jednolitych części wód 
powierzchniowych. Klasyfikacja polega na nadaniu jednolitej części wód powierzchniowych jednej                 
z pięciu klas stanu ekologicznego, przy czym:  

 klasa I oznacza bardzo dobry stan ekologiczny,  
 klasa II oznacza dobry stan ekologiczny,  
 klasa III oznacza umiarkowany stan ekologiczny,  
 klasa IV oznacza słaby stan ekologiczny,  
 klasa V oznacza zły stan ekologiczny.  
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Klasyfikację potencjału ekologicznego przeprowadza się dla jednolitych części wód 
powierzchniowych sztucznych i silnie zmienionych, w tym zbiorników zaporowych. Klasyfikacja 
polega na nadaniu jednolitej części wód powierzchniowych jednej z pięciu klas potencjału 
ekologicznego, przy czym:  

 klasa I oznacza maksymalny potencjał ekologiczny,  
 klasa II oznacza dobry potencjał ekologiczny,  
 klasa III oznacza umiarkowany potencjał ekologiczny,  
 klasa IV oznacza słaby potencjał ekologiczny,  
 klasa V oznacza zły potencjał ekologiczny.  

 
Stan/potencjał ekologiczny JCWP klasyfikuje się na podstawie danych uzyskanych w wyniku realizacji 
badań monitoringowych w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym.  
 
Stan/potencjał ekologiczny fragmentu JCWP będącego obszarem chronionym klasyfikuje się na 
podstawie danych uzyskanych w wyniku realizacji badań monitoringowych w punkcie pomiarowo-
kontrolnym monitoringu obszarów chronionych, przy czym dopuszcza się możliwość wykorzystania 
danych dot. elementów biologicznych uzyskanych z badań prowadzonych w punkcie 
reprezentatywnym.  
 
Klasyfikacja stanu chemicznego  
Stan chemiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się na podstawie oceny 
wyników badań substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających.  
Przyjmuje się, że jednolita część wód jest w dobrym stanie chemicznym, jeżeli dla każdego punktu 
pomiarowo-kontrolnego wartości średnioroczne (wyrażone jako średnia arytmetyczna                                    
z pomierzonych stężeń wskaźników) oraz stężenia maksymalne (wyrażone jako 90. percentyl) nie 
przekraczają dopuszczalnych wartości odpowiednio średniorocznych i dopuszczalnych stężeń 
maksymalnych określonych dla poszczególnych kategorii wód. Jeżeli JCWP nie spełnia ww. wymagań 
określa się jej stan chemiczny jako „poniżej dobrego”.  
 
Klasyfikacja stanu  
Stan jednolitych części wód powierzchniowych ocenia się na podstawie wyników badań                                 
z reprezentatywnego dla danej JCWP punktu pomiarowego (MD, MO), uwzględniając wyniki 
klasyfikacji sta-nu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych i wyniki 
klasyfikacji stanu chemicznego.  
Stan jednolitej części wód można ocenić jako dobry lub zły, w zależności od klasyfikacji stanu 
chemicznego i stanu/potencjału ekologicznego. Jednolita część wód powierzchniowych może być 
ocenia-na jako będąca w dobrym stanie tylko jeżeli jej stan chemiczny jest dobry i jednocześnie jej 
stan/potencjał ekologiczny są co najmniej dobre.  
 
Tabela nr 6.25: Sposób oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych . 
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6.4.1.2. Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych. 
 
Tabela nr 6.26: Wykaz jednolitych części wód powierzchniowych i punktów pomiarowo -kontrolnych 

uwzględnionych w ocenie za 2015 r. 

 

 
 

Źródło: „Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych na terenie województwa dolnośląskiego za rok 2015” – 
WIOŚ we Wrocławiu. 
 

W 2015 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził ocenę stanu 
wód powierzchniowych na terenie województwa dolnośląskiego. Stan wód rzeki Bóbr m.in. 
w punkcie na terenie Gminy Bolesławiec oraz Bobrzycy przedstawiono w tabeli poniżej. 
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Tabela nr 6.27:  Wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego oraz ocena stanu JCWP dla Gminy Bolesławiec w 2015 r.  

 

 

 
Źródło: „Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych na terenie województwa dolnośląskiego za rok 2015” – WIOŚ we Wrocławiu. 



70 

 
 
 
GMINA BOLESŁAWIEC  Program Ochrony  Środowiska 
 
 

 

 

 

Rysunek 17 - Ocena stanu JCWP w 2015 r. 
Źródło: „Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych na terenie województwa dolnośląskiego za rok 2015” – 
WIOŚ we Wrocławiu. 

 

 

Rysunek 18 - Ocena stanu/potencjału JCWP w 2015 r. 
Źródło: „Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych na terenie województwa dolnośląskiego za rok 2015” – 
WIOŚ we Wrocławiu. 

 
6.4.2. Wody podziemne. 
 
Obszar gminy, według regionalnego podziału hydrogeologicznego (Paczyński, 1995), położony jest 
w obrębie regionów jednostek hydrogeologicznych: 

 wrocławskim i sudeckim, w części południowej i środkowej, 
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 przedsudeckim w części północnej i ponocno-wschodniej. 
Region wrocławski i sudecki 
W zasięgu regionu wrocławskiego użytkowe piętra wodonośne występują w utworach czwartorzędu 
i trzeciorzędu, natomiast w obrębie regionu sudeckiego również w utworach permu, triasu, i kredy. 
Na obszarze gminy występują następujące użytkowe piętra wodonośne: czwartorzędowe, 
trzeciorzędowe, kredowe, triasów (w utworach wapienia muszlowego) . 
 
Czwartorzędowe piętro wodonośne charakteryzuje się najlepszą dostępnością i wysoką zasobnością 
z racji swojego położenia – w kontakcie z wodami powierzchniowymi, w łączności hydraulicznej           
z piętrami wodonośnymi utworów podłoża, obecnością struktur kopalnych. W jego granicach 
wydzielonych zostało 5 jednostek hydrogeologicznych o łącznej powierzchni ok. 58 km2. Użytkowe 
poziomy wodonośne są odsłonięte, względnie posiadają izolację słabą. Piętro to najczęściej związane 
jest z osadami współczesnych dolin rzecznych (głównie Bobru) i obecnością struktur kopalnych. 
Występujące na obszarze gminy czwartorzędowe piętro wodonośne uległo w znacznym stopniu 
zmianom, w efekcie jego odwodnienia, związanego z działalnością górniczą i eksploatacją zasobów 
wód podziemnych, jak i ze względu na obecność licznych ognisk zanieczyszczeń. Na znacznym 
obszarze piętro to nie posiada charakteru użytkowego z uwagi na eksploatację wód podziemnych       
o wysokiej jakości z utworów kredy lub triasu. Czwartorzędowe piętro wodonośne charakteryzuje 
duża zmienność litologiczna budujących je utworów, a także zróżnicowana miąższość w zależności od 
konfiguracji podłoża, od kilku metrów w dolinach współczesnych rzek, do ok. 100 m w strukturach 
kopalnych. 
W obrębie omawianego piętra wodonośnego wydzielono następujące poziomy wodonośne: 
 poziom wodonośny piasków i żwirów współczesnej doliny Bobru, 
 poziom wodonośny piasków i żwirów wodnolodowcowych na wysoczyźnie, 
 poziom wodonośny piasków i żwirów wodnolodowcowych dolin kopalnych. 

Poziom wodonośny współczesnych doli rzecznych najlepiej rozpoznano w dolinie Bobru. Zwierciadło 
wody ma charakter swobodny i występuje zazwyczaj na głębokości poniżej 5 m. Poziom ten ma 
zróżnicowana miąższość: od 5-25 m, współczynnik filtracji – od 2,9-150,3 m/24h i przewodność od 30-
2883 m2/24h. Wydajności maksymalne studni dochodzą nawet do 150 m3/h, przy kilometrowych 
depresjach. Wykazuje on kontakt hydrauliczny z wodami powierzchniowymi. W utworach tego 
poziomu zlokalizowane są ujęcia wód podziemnych (komunalne): 
 w Rakowicach, 
 Mierzwinie, 
 we Włodzicach Wielkich (dla gminy Lwówek Śląski). 

Brak warstwy izolującej powoduje jego podatność na skażenia, np. studnie w Dąbrowie 
Bolesławieckiej nie zostały włączone do eksploatacji. 
Poziom wodonośny związany z obszarem wysoczyzny występuje w piaszczysto-żwirowych osadach 
wodnolodowcowych moreny czołowej zlodowacenia środkowopolskiego. W wyniku erozyjnej 
działalności wód lodowcowych w jej obrębie, powstały struktury o charakterze rynnowym 
wypełnione materiałem akumulacyjnym, gdzie miąższość zdeponowanego osadu miejscami 
przekracza 100 m – w rejonie Krzywej. W obrębie tych osadów w utworach piaszczysto-żwirowych 
można wyodrębnić dwie warstwy wodonośne: górną – pozbawioną izolacji, często odwodnioną 
i dolną – częściowo izolowaną warstwą glin zwałowych lub mułków. W związku z powyższym 
głębokość występowania wód podziemnych występuje na poziomie od 5-50 m, a sumaryczna 
miąższość utworów wodonośnych od 5040 m. Wody omawianego piętra wodonośnego ujmowane są 
lokalnie w Kruszynie. 
W budowie litologicznej poziomu wodonośnego piasków i żwirów w dolinach kopalnych pra-Bobru 
i pra-Kwisy zaznacza się duża zmienność tak w przekroju poprzecznym, jak podłużnym, co 
dokumentują otwory badawcze i prace geofizyczne. Dominuje tu seria piaszczysto - żwirowa, która 
cechuje znaczne zawodnienie. Szacuje się, że wydajności potencjalne studni ujmujących te poziom 
wodonośny mogą osiągnąć 100m3/h. 
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Trzeciorzędowe piętro wodonośne związane jest z osadami serii poznańskiej zaliczanej do miocenu 
górnego i z plioceńską serią Gozdnicy. Utwory wodonośne to: piaski drobnoziarniste, piaski pylaste, 
żwiry, występujące jako nieregularne warstwy i soczewki w obrębie iłów plamistych i mułków. Często 
trzeciorzędowe piętra wodonośne znajdują się w łączności hydraulicznej z poziomami wodonośnymi 
czwartorzędowych piasków i żwirów wodnolodowcowych (zwłaszcza w sąsiedztwie struktur 
kopalnych) lub z poziomami w utworach kredy i triasu (w strefach rozluźnień tektonicznych). Ten 
powiązany układ hydrodynamiczny sprzyja warunkom ujmowania wód podziemnych – można 
wówczas z pojedynczych studni uzyskiwać wyższe wydajności. Najczęściej jednak w przypadku, gdy 
ujmowany jest tylko dolny poziom mioceński, wydajności pojedynczych studni nie przekraczają         
10 m3/h. W tych ostatnich rejonach trzeciorzędowe piętro wodonośne jest często pozbawione 
użytkowego charakteru. Zwierciadło wody, o charakterze naporowym, nawiercane jest na 
głębokościach od 15050 m, sumaryczna miąższość warstw wodonośnych kształtuje się na poziomie od 
5-20 m, a współczynnik filtracji oscyluje w zakresie od 6,2 – 11,1 m/24h. 
Zaznacza się tu duża zmienność litologiczną, a w konsekwencji zróżnicowane głębokości 
występowania trzeciorzędowych warstw wodonośnych. W efekcie stwarza to duże problemy 
w rozpoznaniu cyrkulacji wód podziemnych tego piętra, rzutując na ich ujmowanie. 
 
Kredowe piętro wodonośne - zajmuje największą powierzchnię w granicach gminy Bolesławiec. 
Obejmuje ono obszar kredy górnej, wypełniającej nieckowate obniżenie pomiędzy wychodniami 
triasu i permu. Kolektorem wód podziemnych w ośrodku porowo- szczelinowym są piaskowce 
i zlepieńce. Wg A. Kleczkowskiego obszar ten jest głównym zbiornikiem wód podziemnych w Polsce 
(GZWP nr 317), wymagającym szczególnej ochrony. W rejonie Bolesławca, wzdłuż stref rozluźnień 
tektonicznych, zbiornik ten jest zasilany poprzez okna hydrogeologiczne z utworów: 
czwartorzędowych, trzeciorzędowych, triasu, bądź permu, tworząc z nimi niekiedy wspólny horyzont 
wodonośny. Głębokość występowania kredowego zbiornika wód podziemnych jest bardzo 
zróżnicowana – do ok. 100 m w Bolesławcu, natomiast miąższość użytkowych stref wodonośnych 
należy przyjmować w granicach od 120-80 m. Zwierciadło wody posiada charakter napięty, o ciśnieniu 
od kliku do kilkudziesięciu metrów lub swobodny. W związku z tym zbiornik wód podziemnych 
miejscami pozbawiony jest naturalnej izolacji i może być bezpośrednio narażony na zanieczyszczenie. 
Współczynnik filtracji utworów wodonośnych kształtuje się w zakresie od 1,0 – 6,2 m/24h, a 
wydajności studni oscylują w granicach od kilku m3/h do 55,9m3/h, przy depresji 5,1 m w Starych 
Jaroszowicach. 
 
Triasowe piętro wodonośne – w otworach hydrogeologicznych rozpoznane zostało w rejonie 
Bolesławca i Raciborowic Dolnych. Kolektorem wód podziemnych są szczelinowate wapienie, 
dolomity i margle dolnego triasu. 
Strefa wodonośna stwierdzona jest na różnych głębokościach – do 80 m w rejonie Bolesławca jest 
ona izolowana kilkudziesięciometrową warstwą utworów ilastych trzeciorzędu. Miąższość strefy 
wodonośnej wynosi zazwyczaj 20-40 m (lokalnie jedynie powyżej 40 m). Charakteryzują ją bardzo 
korzystnie, ale zróżnicowane parametry hydrogeologiczne: współczynnik filtracji – w zakresie od 0,5 – 
137,4 m/24h, przy depresji 14,3 m do 353 m3/h, przy depresji 11,1 m. Maksymalne wydajności 
uzyskiwano na ujęciu w Bolesławcu. 
 
Region przedsudecki (podregion legnicki) 
Podstawowym kolektorem wód podziemnych w obrębie tego regionu są utwory kenozoiczne, a tylko 
podrzędnie wody podziemne mogą występować w utworach paleozoicznych podłoża bloku 
przedsudeckiego w strefach tektonicznych, szczelin, rozluźnień w tych skałach. W regionie tym 
wydziela się 3 piętra wodonośne: czwartorzędowe, trzeciorzędowe i paleozoiczne, z czego użytkowe 
piętra wodonośne stanowią utwory trzecio – i czwartorzędowe. 
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Czwartorzędowe piętro wodonośne charakteryzuje się największą zasobnością, obszarem 
występowania i stopniem wykorzystania zasobów. Wody tego piętra mają charakter porowy 
i występują w utworach piaszczysto – żwirowych w obrębie tarasów rzecznych Bobru i w osadach 
pochodzenia wodnolodowcowego. Piętro to cechuje się silnym zawodnieniem. Miąższość utworów 
wodonośnych waha się w granicach: 10-20 m i powyżej 40 m w strukturze kopalnej. Zwierciadło wody 
ma charakter swobodny, a tylko lokalnie, poniżej warstwy glin zwałowych może mieć charakter 
napięty. Poziom wodonośny cechuje się niską odpornością na zanieczyszczenia powierzchniowe, co 
wynika z braku izolacji. Z uwagi na zróżnicowane wykształcenie osadów czwartorzędowych parametry 
hydrogeologiczne warstw wodonośnych są bardzo zróżnicowane. Współczynnik filtracji waha się w 
szerokim zakresie od kilu do 100 m/24h. wydajność potencjalna studni sięga 50 m3/h (lokalnie pow. 
70 m3/h). 
Alimentacja wód podziemnych w utworach czwartorzędowych występuje przez bezpośrednią 
infiltrację opadów. Bazę drenażu stanowi rzeka Bóbr. 
 
Trzeciorzędowe piętro wodonośne ma charakter podrzędny w stosunku do piętra 
czwartorzędowego, z wyjątkiem lokalnych wypiętrzeń. Zalega ono na podłożu krystalicznym bloku 
przedsudeckiego. Liczne zawodnione warstwy i soczewki piaszczysto – żwirowe charakteryzują się 
zmienną miąższością, rozprzestrzenieniem i słabą odnawialnością. Występują wśród iłów, pyłów 
i węgli brunatnych na różnych głębokościach. Trzeciorzędowe piętro wodonośne w otworach 
hydrogeologicznych, rozpoznane zostało na głębokości 80 m w rejonie Krzyżowej. 
W utworach trzeciorzędowych można tu wydzielić dwa poziomy o charakterze użytkowym: 
 Górno- mioceński i plioceński występujący w stropowych partiach trzeciorzędu, zalegający nad 

pokładem węgla brunatnego. Tworzą go warstwy piaszczysto-żwirowe. 
 Środkowo – mioceński, ograniczony występowaniem dwóch warstw węgla brunatnego, 

zaliczanych do pokładu łużyckiego. Poziom wodonośny wykształcony jest w postaci piasków 
drobnoziarnistych i średnioziarnistych z dużą domieszką części pylastych. 

Sumaryczną miąższość warstw wodonośnych określa się na poziomie ok. 10-20 m. zwierciadło wody 
piętra trzeciorzędowego ma charakter napięty, a tylko lokalnie w rejonach bezpośrednich kontaktów 
z przepuszczalnymi utworami czwartorzędu może mieć charakter swobodny. Współczynniki filtracji 
warstw wodonośnych są najczęściej rzędu kilku m/24h, przewodność do 186 m2/24h. Wydajność 
potencjalna studni wynosi od poniżej 10 m3/h do 30 m3/h. 
Zasilanie piętra trzeciorzędowego następuje na drodze przesączania z nadległych poziomów 
czwartorzędowych, natomiast powierzchnia piezometryczna zapada ku północy, zgodnie z ogólnym 
nachyleniem terenu. 9 
 
6.4.2.1. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych. 
 
Według Mapy obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) (Kleczkowski, 1990) na 
obszarze gminy występują: 
 Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 315 „Zbiornik Chocianów – Gozdnica”, gromadzący wody 

piętra czwartorzędowego w piętrach wodonośnych, 
 Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 317 „Niecka Zewnątrzsudecka Bolesławiec” gromadzący 

wody w kredowych utworach szczelinowo-porowych. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOLESŁAWIEC 
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Tabela nr 6.28:  Charakterystyka głównych zbiorników wód podziemnych  zlokalizowanych na terenie 

Gminy Bolesławiec. 

Nr GZWP Nazwa zbiornika 
Wiek 

i geneza 
Pow. 
[km

2
] 

Średnia 
głębokość 

[m] 

Zasoby 
[tys.m

3
/d] 

Moduł odpływu 
podziemnego 
[dm

3
/s/km

2
] 

315 
Zbiornik Chocianów 

Gozdnica 
Q 1.052,0 60 292 3,21 

317 
Niecka 

zewnątrzsudecka 
Bolesławiec 

K2 1.000,0 100-200 80 0,93 

Q – zbiornik czwartorzędowy 
K2 – zbiornik kredowy (kreda górna) 
Źródło : https://www.pgi.gov.pl/docman/psh 

 
Na obszarze zasilania zbiornika wskazana jest likwidacja lub ograniczenie oddziaływania na wody 
podziemne i powierzchniowe (obszar zasilania) już istniejących ognisk zanieczyszczeń. Należy 
wprowadzić także ograniczenia dotyczące użytkowania gruntów, a w szczególności stosowania 
nawozów mineralnych i środków ochrony roślin na terenach użytkowanych rolniczo: 
 GZWP Niecka zewnętrznosudecka Bolesławiec nr 317 – objęty najwyższą ochroną obszarów 

zasilania zbiorników, 
 GZWP Zbiornik Chocianów-Gozdnica nr 315 – objęty wysoką ochroną obszarów zasilania 

zbiorników. 
Względem podziału na Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd) gmina  znajduje się w granicach 
JCWPd 93 i 94: 
 
Kod JCWPd 94:  (Identyfikator UE: PLGW600094) 

 Dorzecze Odra 
 Ocena stanu chemicznego JCWPd 94 słaby 
 ocena ryzyka wg planów gospodarowania wodami: Zakwalifikowanie do oceny stanu wg 

danych z 2013r.  
Poniżej podano pozostałe parametry JCWPd: 94 

 Powierzchnia JCWPd [km2]: 2261.4 km2 
 Dorzecze: Odry 
 Region: Środkowej Odry 
 RZGW Wrocław  
 Główna zlewnia w obrębie JCWPd (rząd zlewni): Kaczawa (II) 

Obszar bilansowy 
W-VII Kaczawa Region hydrogeologiczny (Paczyński, 1995) 
XV- wrocławski; XVI-sudecki 
 

Na obszarze JCWPd 94 warunki krążenia wód są zróżnicowane. Wody wydzielonych pięter 
wodonośnych pozostają w kontaktach hydraulicznych, w różnych układach hydrostrukturalnych, 
tworząc skomplikowany system przepływu wód o zasięgu regionalnym. Układ hydroizohips 
wydzielonych poziomów wodonośnych wskazuje na północno-wschodni kierunek głównego 
przepływu wód podziemnych. Dla wód piętra kredowego, lokalnie odsłaniającego się na powierzchni 
terenu w centralnej części JCWPd, przepływ wód odbywa się ku dolinie Kaczawy w kierunku 
północno-zachodnim oraz południowo-wschodnim. Przepływ wód odbywa się na wysokościach 250-
110 m n.p.m. Strefa zasilania regionalnego przepływu wód podziemnych związana jest z górzystym 
pasmem Gór Kaczawskich na południu. Bazą drenażu dla czwartorzędowego poziomu wodonośnego 
jest dolina Kaczawy. Dla neogeńskiego poziomu wodonośnego bloku bazę drenażu stanowi dolina 
Odry. Zasilanie wód piętra czwartorzędowego odbywa się na drodze bezpośredniej infiltracji wód 
opadowych. Wody piętra neogeńskiego zasilane są poprzez przesączanie z nadległych poziomów 
czwartorzędowych i lokalnie na drodze infiltracji, poprzez nadkład ilasto – gliniasty. Zasilanie wód 

https://www.pgi.gov.pl/docman/psh
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piętra kredowego, permskiego i paleozoicznego odbywa się na drodze bezpośredniej infiltracji wód 
opadowych poprzez systemy spękań oraz strefy zluźnień tektonicznych.  
 
Kod JCWPd 93: (Identyfikator UE: PLGW600093) 

 Dorzecze: Odra 
 Ocena stanu JCWPd , w zależności od oddziaływań wód podziemnych na ekosystemy lądowe 

zależne od wód podziemnych, 2012 r.: dobry DW (dostateczna wiarygodność) 

Poniżej podano pozostałe parametry JCWPd: 93 
 Powierzchnia JCWPd [km2]: 1981.2km2 
 Dorzecze: Odry 
 Region: Środkowej Odry 
 RZGW Wrocław  
 Główna zlewnia w obrębie JCWPd (rząd zlewni): Bóbr (II) 

Obszar bilansowy 
W-VI Bóbr; W-V Nysa Łużycka (prawa) 
 
Poniżej na rysunku przedstawiono obszar występowania JCWPd 93, 94 

 
Rysunek 19 - Lokalizacja JCWPd 93. 
Źródło: https://www.pgi.gov.pl/ 
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Rysunek 20 - Lokalizacja JCWPd 94.  
Źródło: https://www.pgi.gov.pl/ 

 
6.4.2.2. Jakość wód podziemnych. 
 
Monitoring jakości wód podziemnych prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska na poziomie krajowym (sieć krajowa) oraz w sytuacjach uzasadnionych specyficznymi 
potrzebami regionu, także w sieciach regionalnych. System obserwacji monitoringowych obejmuje 
zwykłe (słodkie) wody podziemne, których zawartość substancji rozpuszczonych (mineralizacja) nie 
przekracza 1000 mg/l. Badania stanu wód podziemnych w sieci krajowej prowadzi Państwowy 
Instytut Geologiczny, będący z mocy ustawy Prawo wodne państwową służbą hydrogeologiczną 
zobligowaną do wykonywania badań i oceny stanu wód podziemnych. Badania wód w sieciach 
regionalnych, w zakresie elementów fizykochemicznych, wykonywane są przez wojewódzkiego 
inspektora ochrony środowiska. Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie 
informacji o ilości i stanie chemicznym wód podziemnych, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja 
zagrożeń w skali kraju, na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności 
podejmowanych działań ochronnych ukierunkowanych na osiągnięcie dobrego stanu wód, a także na 
potrzeby wypełnienia obowiązków sprawozdawczych wobec Komisji Europejskiej. 
Wyniki badań ocenia się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r.  
w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. nr 143 poz. 896). 
Klasyfikacja obejmuje pięć klas jakości wód, z uwzględnieniem przepisów w sprawie wymagań 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: 
 klasa I – wody o bardzo dobrej jakości: 

- wartości wskaźników jakości wody są kształtowane jedynie w efekcie naturalnych 
procesów zachodzących w warstwie wodonośnej, 

- żaden ze wskaźników jakości wody nie przekracza wartości dopuszczalnych jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

 klasa II – wody dobrej jakości: 
- wartości wskaźników jakości wody nie wskazują na oddziaływania antropogeniczne, 
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- wskaźniki jakości wody, z wyjątkiem Żelaza i manganu, nie przekraczają wartości 
dopuszczalnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

 klasa III – wody zadowalającej jakości: 
- wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych procesów lub 

słabego oddziaływania antropogenicznego, 
- mniejsza część wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 
 klasa IV – wody niezadowalającej jakości: 

- wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych procesów oraz 
słabego oddziaływania antropogenicznego, 

- większość wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

 klasa V – wody złej jakości: 
- wartości wskaźników jakości wody potwierdzają oddziaływania antropogeniczne, 
- woda nie spełnia wymagań określonych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, dobry stan wód podziemnych oznacza stan osiągnięty przez 
część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony, jako co 
najmniej „dobry”. Stan ilościowy oraz stan chemiczny wg „Planu gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza Odry” dla JCWPd nr 93 i 94 określono jako dobry.  
Poniżej przedstawiono główne cele środowiskowe dla wód podziemnych zgodnie z Ramową 
Dyrektywą Wodną - art. 4:    
 zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,  
 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami 

wymienionymi w RDW),  
 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem wód podziemnych,  
 wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego 

trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.  
Dla spełnienia wymogu niepogarszania się stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej 
dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu.  
W 2015 roku monitoring wód podziemnych był prowadzony na terenie całego województwa.  
 
W ramach monitoringu diagnostycznego wód podziemnych województwa dolnośląskiego badanie 
jakości przeprowadzone zostało na obszarach jednolitych części wód podziemnych (JCWPd).  
Ocenę stanu chemicznego wód podziemnych w punkcie pomiarowym przeprowadza się, ustalając 
klasę jakości wód podziemnych przez porównanie wartości badanych elementów fizykochemicznych z 
wartościami granicznymi elementów fizykochemicznych określonymi w załączniku do rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód 
podziemnych (Dz.U.2016, poz.85). 
Klasy jakości wód podziemnych I, II, III oznaczają dobry stan chemiczny, a klasy jakości wód 
podziemnych IV, V oznaczają słaby stan chemiczny.  
Ocena wyników badań monitoringu diagnostycznego w 2016 roku wg podziału na jednolite części 
wód podziemnych wykazała, że 91% sumy punktów pomiarowych badanych wód zaliczono do wód 
reprezentujących dobry stan chemiczny (klasy I-III). Wody o słabym stanie chemicznym (klasy IV-V) 
stanowiły 9% sumy punktów pomiarowych. Do wskaźników decydujących o jakości wody zaliczono: 
wapń, żelazo, mangan, odczyn, wodorowęglany, temperaturę wody, azotany, fosforany, amoniak, 
potas, nikiel, siarczany i magnez. Na terenie Gminy Bolesławiec w punkcie pomiarowym w Trzebieniu 
występowały  wody w III klasie jakości. Wyniki klasyfikacji JCWPd 93 i 93  przedstawiono w tabeli 
zamieszczonej poniżej. 
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Tabela nr 6.29: Ocena jakości wód podziemnych na podstawie wyników monitoringu diagnostycznego 

w 2016 roku. 

Nr JCWPd Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Suma ppkt. 

93 - 2 2 - - 4 

94 - 1 1 4 1 7 

 

Nr 
MOBADA 

 
Powiat Miejscowość JCWPd 

Straty-
grafia 

Wskaźniki 
fizyczno- 

chemiczne w 
zakresie stężeń III 

klasy jakości 

Wskaźniki 
fizyczno- 

chemiczne w 
zakresie stężeń 
IV klasy jakości 

Wskaźniki 
fizyczno- 

chemiczne  w 
zakresie stężeń 
V klasy jakości 

Końcowa 
klasa jakości 

1736 bolesławiecki Trzebień 93 Q 

 

pH - 6,43,  III 

Źródło: „Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych na terenie województwa dolnośląskiego za rok 2015” – 
WIOŚ we Wrocławiu. 

 
Monitoring płytkich wód podziemnych, zlokalizowanych na obszarach szczególnie narażonych na 
zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych wykazał stężenia azotanów w granicach od 
<0,5 mg/l do 21,70 mg/l, Nie występowały wody zanieczyszczone ani też zagrożone 
zanieczyszczeniem azotanami. 
 
Zakłady Chemiczne Wizów S.A.  
W 2012 r. WIOŚ we Wrocławiu przeprowadził ocenę jakości wód podziemnych na obszarach 
uprzemysłowionych, narażonych na oddziaływanie punktowych źródeł zanieczyszczeń                                       
w województwie dolnośląskim. Badaniami objęto m.in. otoczenie  ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH WIZÓW 
S.A. W ŁĄCE K/BOLESŁAWCA. Przeprowadzone badania wykazały następującą jakość wód: 

 Piezometr P9, położony na kierunku spływu wód – wody niezadowalającej jakości (klasa IV). 
Wskaźnikami decydującymi o jakość wód były ogólny węgiel organiczny i siarczany w klasie IV 
oraz odczyn w klasie V. 

 Piezometr P22 i P29, położone na kierunku spływu wód - wody zadowalającej jakości (klasa 
III). Do III klasy jakości wody zostały zakwalifikowane ze względu na odczyn oraz siarczany.10 

W 2015 r. powtórzono serie badań. Wody podziemne pobrano z 2 piezometrów P2 i P3, 
zlokalizowanych w rejonie obiektu, na kierunku spływu wód, charakteryzowały się nie zadowalającą 
jakością (klasa IV). Zadecydowały o tym następujące wskaźniki: 

 Piezometr P2 - OWO, przewodność elektrolityczna (3340,0 μS/cm), jon amonowy w klasie V, 
 piezometr P3 - stężenie rtęci (0,00283 mg/l) w klasie IV i jon amonowy w klasie V. 

 
Składowisko odpadów w Trzebieniu 
W 2013 r. WIOŚ we Wrocławiu przeprowadził ocenę jakości wód podziemnych w rejonie 
SKŁADOWISKA ODPADÓW W TRZEBIENIU.   
Wody podziemne pobrano z 3 piezometrów, rozmieszczonych w otoczeniu składowiska. Wody 
piezometru P1 zaklasyfikowano do wód klasy IV (wody niezadowalającej jakości). Zadecydował o tym 
kadm i obniżony odczyn w klasie IV oraz cynk w klasie V. Wody piezometrów P7 i P8 zaklasyfikowano 
do wód zadowalającej jakości (klasa III) ze względu na obniżony odczyn w klasie IV.  
 
Stacja paliw ORLEN  w Trzebieniu 
W 2016 r. zostały przeprowadzone badania w rejonie STACJI PALIW ORLEN W TRZEBIENIU.   
Próbki wód podziemnych pobrano z 2 piezometrów P1 i P2, położonych przy zbiornikach paliw. Wodę 
z piezometru P1 zaklasyfikowano do wód niezadowalającej jakości (klasa IV). Zadecydował o tym 

                                                 
10 Źródło: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU „Ocena jakości wód podziemnych na 
obszarach uprzemysłowionych, narażonych na oddziaływanie punktowych źródeł zanieczyszczeń w województwie 
dolnośląskim w 2012 roku”. 
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odczyn i azotany (67,76 mg/l). Woda pobrana z piezometru P2 charakteryzowała się zadowalającą 
jakością (klasa III). Zadecydował o tym odczyn w klasie IV. Pozostałe wskaźniki oscylowały w granicach 
klas I i II. Stan chemiczny wód piezometru P1 uznano a za słaby, a P2 za dobry.11 
 
 
6.4.2.3. Źródła przeobrażeń wód podziemnych. 
 
Wody podziemne, podobnie jak wody powierzchniowe, stale podlegają antropopresji. 
Mogą być narażone na różnego rodzaju czynniki degradujące wpływające na ich jakość i zasobność. 
Wśród potencjalnych i rzeczywistych źródeł zanieczyszczeń wód podziemnych występujących na 
terenie gminy  można wyliczyć: 
 transportowe: stacje paliw, szlaki komunikacyjne (możliwość przedostawania się związków 

ropopochodnych, zwiększony ruch samochodów, większe stężenia zanieczyszczeń pochodzących 
ze źródeł komunikacyjnych w glebie); 

 obszary zlokalizowane w otoczeniu zakładów przemysłowych; 
 atmosferyczne: związane z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i ich opadem (z uwagi na słabe 

uprzemysłowienie, zanieczyszczenia atmosferyczne mają charakter drugorzędny i są związane                   
z napływem zanieczyszczeń z innych części województwa oraz województw ościennych);                       

 naturalne (na skutek zalania przez powódź lub nawalne deszcze i miejsc składowania substancji 
niebezpiecznych). 

 
 
6.4.3. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne. 
 
Wody jako integralna część środowiska oraz siedliska dla zwierząt i roślin podlegają ochronie. Celem 
ich ochrony jest utrzymanie oraz poprawa ich jakości oraz biologicznych stosunków w środowisku 
wodnym i na terenach podmokłych. Cele powinny być osiągane poprzez podejmowanie działań 
zawartych w programie wodnośrodowiskowym kraju. Działania te w szczególności powinny polegać 
na stopniowej redukcji i w konsekwencji eliminacji zanieczyszczeń szkodliwych dla środowiska 
wodnego. W obu przypadkach wskazano na konieczność utrzymania co najmniej dobrego stanu 
chemicznego wód. W „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, na podstawie art. 
4 RDW (dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowa Dyrektywa 
Wodna), określone zostały cele środowiskowe dla wód powierzchniowych, obszarów chronionych 
oraz wód podziemnych. Zgodnie z zapisami w/w dokumentu, dla naturalnych części wód celem 
środowiskowym będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu  ekologicznego, natomiast dla silnie 
zmienionych oraz sztucznych części wód - co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. Dla wód 
podziemnych określono następujące główne cele środowiskowe: 
 zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, 
 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych, 
 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, 
 wdrożenie działań niezbędnych do odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu 

stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności człowieka. 
 
Większość inwestycji zawartych w Programie nie będzie powodować negatywnych skutków 
i oddziaływań na wody podziemne i powierzchniowe i nie będzie wpływać negatywnie na założone 
cele środowiskowe dla tych wód. Działania dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
są inwestycjami proekologicznymi i nie przyniosą negatywnych skutków. 

                                                 
11

 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU „Ocena jakości wód podziemnych na obszarach 

uprzemysłowionych, narażonych na oddziaływanie punktowych źródeł zanieczyszczeń w województwie dolnośląskim                        
w 2016 roku” 
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Zadania zawarte w Projekcie Programu nie naruszają zapisów co do Stef ochronnych ujęć wody 
i GZWP. 
 
Zapisy Programu, wykluczają możliwość wzrostu zagrożenia wód i ziemi, powodowanego rozbudową 
sieci wodociągowej, modernizacją stacji uzdatniania wód oraz odprowadzaniem ścieków, przeciwnie 
– ich realizacja powinna spowodować uzyskanie oczekiwanych standardów ilości i jakości wód 
powierzchniowych i podziemnych obszaru. Cele oraz działania zapisane w POŚ w zakresie ochrony 
wód będą pozytywnie oddziaływać na środowisko, mimo możliwych negatywnych oddziaływań, które 
mają mniejszą skalę, wagę, występują raczej lokalnie, w krótkiej skali czasowej. Na etapie realizacji 
POŚ przeanalizowane zatem powinny zostać środowiskowe oddziaływania następujących 
konkretnych przedsięwzięć:  

 budowa kanalizacji i przyłączy kanalizacji sanitarnej , zgodnie z planami inwestycyjnymi w celu 
uzbrojenia nowo powstających budynków, 

 sukcesywna budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych dla nowo budowanych 
budynków. 

Przedsięwzięcia te są niewątpliwie proekologiczne i służą ochronie zasobów wód. Na etapie budowy 
negatywnie mogą oddziaływać w następujący sposób: 

 naruszenie powierzchni ziemi, 
 zakłócenia ruchu drogowego (oraz związane z tym: zwiększona emisja spalin i hałasu z ruchu 

samochodowego, pylenie z dróg, zmniejszenie bezpieczeństwa na drodze), 
 wytwarzanie odpadów budowlanych,  
 emisja spalin i hałasu z maszyn budowlanych. 

Budowa przyłączy kanalizacji również wpłynie przede wszystkim pozytywnie na środowisko Gminy 
Bolesławiec. Wyeliminuje to przedostawanie się zanieczyszczeń z nieszczelnych zbiorników 
bezodpływowych do gruntu lub z niewłaściwie eksploatowanych oczyszczalni przydomowych. W ten 
sposób zmniejszy się zagrożenie mikrobiologiczne i eutrofizacji. Modernizacje sieci są konieczne ze 
względu na zużycie  rur, będzie prowadzić do stałego polepszania się zasobów środowiska, ograniczy 
to także rozproszone zanieczyszczanie gleb i wód podziemnych. 
Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej 
dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu.  
Cele środowiskowe dla jednolitych części wód powierzchniowych zlokalizowanych na terenie Gminy 
Bolesławiec  są następujące: 

 Dla jednolitych części wód, które należą do naturalnych części wód i  silnie zmienionych części 
wód, których stan określono jako zły, celem środowiskowym będzie osiągnięcie co najmniej 
dobrego stanu ekologicznego. Ponadto, w celu osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego  
konieczne będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. 

 Dla jednolitych części wód, które należą do naturalnych części wód i  silnie zmienionych części 
wód, których stan określono jako dobry, celem środowiskowym będzie utrzymanie  co 
najmniej dobrego stanu ekologicznego. Ponadto, w celu utrzymania  dobrego stanu 
ekologicznego  konieczne będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu 
chemicznego. 

 

6.4.4. Lokalizacja terenu objętego projektem Programu względem terenów szczególnego zagrożenia 
powodziowego . 
 
Poniżej na rysunku zaznaczono tereny szczególnego zagrożenia powodziowego 
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Rysunek 21 - Mapa obszarów zagrożenie powodziowego wodami 0,2%. 
Źródło: Hydroportal, mapy zagrożenia powodziowego http://mapy.isok.gov.pl/imap/ 

 
Zgodnie z  Dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. w sprawie 
oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (tzw. Dyrektywa Powodziowa) kraje członkowskie UE 
zobowiązane są do:  

 opracowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego (do dnia 22.12.2011 r.),  

 opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (do dnia 
22.12.2013 r.),   

 opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym (do dnia 22.12.2015 r.).   
Obszar Gminy Bolesławiec jest zaklasyfikowany do obszarów, na których istnieje znaczące ryzyko 
powodzi lub wystąpienie znaczącego ryzyka powodzi jest prawdopodobne. Dla obszarów narażonych 
na niebezpieczeństwo powodzi, określonych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, sporządza 
się mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.  
 
 
6.4.5. Problemy i zagrożenia. 
 
Skutki zmian klimatu, zwłaszcza nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych, w ostatnich latach 
ulega pogłębieniu. Analiza danych klimatycznych z ostatniego 200-lecia wykazała następujące trendy:  

 dużą zmienność temperatury powietrza z roku na rok;  
 rosnący systematycznie od połowy XIX wieku trend temperatury – w ciągu 12 lat przyrost 

temperatury wyniósł aż 0,12°C;  
 wzrost liczby wystąpień zjawisk ekstremalnych takich jak: fale upałów, nawałnice, susze, 

wiatry huraganowe i trąby powietrzne oraz grad;  
 tendencje spadkowe liczby dni mroźnych i bardzo mroźnych;  
 zmiana struktury opadów polegająca na zdecydowanym wzroście liczby dni z opadem 

dobowym o dużym natężeniu. 
Zmiany klimatu mają i będą miały duży wpływ na gospodarkę oraz ludzi poprzez oddziaływanie na 
fizyczne i biologiczne elementy ekosystemów, w związku z tym wymagają rozważnego zarządzania.          

http://mapy.isok.gov.pl/imap/
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W sektorze energetycznym należy spodziewać się wzrostu zapotrzebowania z jednoczesnym 
ograniczeniem produkcji w elektrowniach wodnych, z powodu zmniejszonych zasobów i ograniczonej 
dostępności do wody chłodniczej, co może prowadzić do zakłóceń w dostawach energii elektrycznej. 
Ekstremalne zjawiska klimatyczne powodują znaczne straty społeczne i gospodarcze w tym w: 
budownictwie, transporcie, dostawach energii oraz wody. Niezwykle istotne z punktu widzenia 
uwarunkowań gminie będą zmiany w zakresie jakości i dostępności zasobów wodnych, wpływające na 
większość sektorów gospodarki (w tym energetykę oraz produkcję żywności). Należy oczekiwać zmian 
częstotliwości i intensywności powodzi i susz, które spowodują znaczne szkody finansowe i zwiększą 
liczbę wypadków śmiertelnych. W związku z powyższym przedstawiono rekomendowane kierunki 
działań adaptacyjnych dla gminy: 

 odbudowa naturalnej retencji wodnej w celu zniwelowania suszy hydrologicznej i ochrony 
przed podtopieniami; 

 dostosowania struktury upraw, agrotechniki i gatunków w rolnictwie do występującego 
deficytu wód i zmian temperatury powietrza oraz prowadzenie nawodnień użytków rolnych               
i gruntów leśnych; 

 zwiększenie wykorzystania OZE (m.in. wykorzystanie znacznych zasobów wód 
geotermalnych). 

 
Tabela nr 6.30: Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji poprawa jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych, ochrona przed powodzią.  

Adaptacja do zmian klimatu 
zwiększanie pojemności obiektów „małej” i „dużej” retencji, stosowanie zielonej              
i infrastruktury, renaturyzacja cieków  wodnych, rozwój kanalizacji deszczowej 

Nadzwyczajne zagrożenia 
środowiska 

czasowe ograniczenia w nawadnianiu ogrodów i terenów zielonych oraz                            
w rolnictwie w przypadku występowania zjawiska suszy, ograniczenie możliwości 
zabudowy na terenach narażonych na ryzyko wystąpienia powodzi, powtórne 
wykorzystanie wody w procesach produkcyjnych, rozwój systemów wczesnego 
ostrzegania i prognozowania zagrożeń (w tym powodzi typu Flash-Flood), 

Edukacja ekologiczna 

edukacja mieszkańców w zakresie racjonalnego wykorzystywania zasobów 
wodnych, w tym upowszechnianie retencjonowania wód opadowych                                  
i wykorzystywania jej do nawadniania ogrodów przydomowych, zwiększanie 
świadomości mieszkańców w zakresie jakości wód powierzchniowych                                  
i podziemnych (wody termalne) 

Monitoring środowisk 

dalsze prowadzenie monitoringu jakości wód i sytuacji hydrologicznej                                      
i hydrometeorologicznej przez odpowiedzialne służby, rozwój systemów 
prognozowania zagrożeń oraz monitorowanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń 
klimatycznych i hydrologicznych. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
6.4.6. Analiza SWOT. 
 
Tabela nr 6.31: Analiza SWOT - poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, ochrona przed 

powodzią. 

C
zy

n
n

ik
i 

w
ew

n
ęt

rz
n

e 

Mocne strony Słabe strony 

- duża ilość gruntów zmeliorowanych,  
- opracowane mapy zagrożenia powodziowego 

do wykorzystania przy opracowywaniu MPZP,  
- w większości dobry stan wałów 

przeciwpowodziowych,  
- położenie na obszarze głównych zbiorników 

wód podziemnych, 

- średni stan wód podziemnych oraz w większości zły 
stan wód powierzchniowych, 

- możliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych i 
podziemnych przez zanieczyszczenia pochodzenia 
komunikacyjnego, ze stacji paliw, obszarów 
magazynowo – usługowych, składowisk odpadów, 
działalności przemysłowej, 

- likwidacja urządzeń wodnych prowadząca do 
podtopień, 
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Szanse Zagrożenia 

- prowadzenie działań edukacyjnych dla rolników, 
- remediacja gruntów, bieżąca rekultywacja,  
- regionalna działalność w zakresie ochrony 

przeciwpowodziowej, 

- dopływ zanieczyszczeń spoza GMINY, 
- zagrożenie powodzią, 
- rosnące zagrożenie wystąpienia zjawiska suszy - w 

ostatnich latach obserwuje się nasilenie 
występowania zjawisk ekstremalnych, takich jak 
długotrwałe okresy suszy oraz krótkie, nawalne 
opady, 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
6.4.7. Tendencje zmian. 
 
Zrównoważone gospodarowanie wodami pozwoli na skuteczną ochronę przed zjawiskami 
ekstremalnymi (suszami i powodziami), a także umożliwi lub ułatwi dostęp do wody dobrej jakości. 
Ponadto zachowanie oraz przywrócenie naturalnych cech cieków wodnych będzie pozytywnie 
wpływało na przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu. Działania te również pozytywnie 
wpłyną na utrzymanie/osiągnięcie dobrego stanu/potencjału ekologicznego wód oraz 
utrzymanie/osiągnięcie dobrego stanu chemicznego wód.  
 
6.5. Gospodarka wodno-ściekowa. 
 
6.5.1. Zużycie wody.  
 
Właściwa gospodarka wodna polega na zabezpieczeniu odpowiedniej ilości i jakości wody na potrzeby 
ludności, przemysłu i rolnictwa w sposób oszczędny i racjonalny, zwłaszcza na obszarach, gdzie 
występują deficyty wody. 
Na przestrzeni lat 2010 – 2016 ogólna ilość zużytej na terenie gminy  wody kształtowała się 
następująco: 
 
Tabela nr 6.32: Ilość wody dostarczonej gospodarstwom domowym na terenie Gminy Bolesławiec.  

Nazwa 

Ogółem 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

[ tys.  m
3
] [ tys.  m

3
] [ tys.  m

3
] [ tys.  m

3
] [ tys.  m

3
] [ tys.  m

3
] [ tys.  m

3
] 

Gmina Bolesławiec 393,0 413,1 453,7 396,5 385,4 386,5 392,6 

Źródło: GUS https://bdl.stat.gov.pl/BDL 

 
Tabela nr 6.33: Ilość zużywanej wody na 1 mieszkańca w ciągu roku na terenie Gminy Bolesławiec.   

Nazwa 

Zużycie wody na 1 mieszkańca w roku 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 

[m
3
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] 

Gmina 
Bolesławiec 

29,1 30,4 32,9 28,5 27,4 27,4 27,7 27,9 

Źródło: GUS https://bdl.stat.gov.pl/BDL  
12

 

 
Ilość zużywanej  wody na terenie Gminy w latach 2010 – 2016 miała tendencję rosnącą.   
 

                                                 
12

https://bdl.stat.gov.pl/BDL  stan na 05.08.2017 dane w bazie GUS dla powiatu bolesławieckiego 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL
https://bdl.stat.gov.pl/BDL%20%20stan%20na%2005.08.2017
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Poniżej zamieszczono w tabelach ilość produkowanej wody w SYSTEMIE BOLESŁAWIEC – na 
podstawie danych  PWiK w Bolesławcu . 
 

Tabela nr 6.34: Produkcja wody w systemie Bolesławiec.   

      

Nr Miejscowość 
 

Razem 
2014 
[m3] 
 

Razem Razem 

 

2015 
[m3] 
 

2016 
[m3] 
 

  
 

        
I. Woda dostarczona odbiorcom (wg stref pomiarowych) 

  1 Bolesławiec ogółem (A+B+C+D+E) 
 

1 866 621 1 866 634 1 878 682 
2 Bożejowice + Rakowice + Otok 

 
64 251 71 660 67 604 

3 Kruszyn + Łaziska 
 

129 395 144 285 132 655 
4 Łąka 

 
23 396 22 714 23 843 

5 Kraśniki 
 

53 050 51 443 51 172 
6 Dąbrowa 

 
9 811 9 781 8 822 

7 Krępnica 
 

6 256 6 095 6 381 
8 Chościszowice 

 
2 943 2 837 3 110 

9 Bolesławice 
 

22 882 24 745 23 485 
10 Dobra 

 
32 621 37 232 37 466 

11 Golnice 
 

6 093 6 536 6 095 
12 Lipiany, Nowa Wieś 

 
26 643 25 606 30 081 

13.1 Mierzwin + Ocice + Kol.Pietruszka 
 

42 556 45 326 46 213 
13.2 Brzeźnik 

 
24 897 27 114 28 339 

13.3 3. Kraszowice + Kol.Śliszów 
 

17 407 9 867 9 430 
13.4 4. Nowa 

 
4 967 5 105 5 285 

14.1 1. St. Jaroszowice + Żeliszów 
 

41 026 27 161 32 507 
14.2 2. Nw. Jaroszowice 

 
7 021 7 616 7 075 

14.3 3. Suszki 
 

10 161 3 011 8 354 
15.1 1. Trzebienie + Parkoszów 

 
20 983 21 755 23 948 

15.2 2. Kozłów 
 

1 702 1 723 1 618 
15.3 3. St. Oleszna 

 
3 833 4 282 5 173 

Razem - woda dostarczona odbiorcom (1÷15) 
 

2 418 515 2 422 528 2 437 338 

            
II. Udokumentowane zużycie wody na sieci          
1 Płukanie sieci   8 762 7 480 5 760 
2 Awarie wykryte   17 595 5 780 6 720 
3 Kanalizacja   4 583 5 271 4 024 
4 P.Poż.   332 460 296 
5 Inne   499 1 449 438 
Razem - udokumentowane zużycie wody na sieci (1-5)   31 771 20 440 17 238 
            
III. Zużycie wody na obiektach PWiK 

        
Razem - zużycie wody na obiektach PWiK    39 497 34 305 34 135 
            
IV. Zużycie wody na cele własne SUW          
1 SUW Rakowice - cele własne 

 
19 452 13 168 12 950 

2 SUW Modłowa - cele własne 
 

23 033 12 909 13 148 
3 SUW Nowe - cele własne 

 
7 486 185 2 881 
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4 SUW Stare - cele własne 
 

0 0 0 

  
SUW Stare Jaroszowice 
(wyłączony z ekspl.2015) 

 
1 711 6 177   

5 SUW Trzebień - cele własne   1 676 1 654 2 435 
Razem -  Zużycie wody na cele własne SUW    53 358 34 093 31 414 
            
V. Wydobycie wody   

 
      

1 SUW Rakowice 
 

625 345 1 267 077 1 297 888 
2 SUW Modłowa 

 
1 256 655 836 712 903 320 

3 SUW Nowe 
 

528 497 398 477 487 055 
4 SUW Stare 

 
42 488 27 383 26 587 

  
SUW Stare Jaroszowice 
(wyłączony z ekspl.2015)   70 630 27 771   

5 SUW Trzebień   28 899 30 242 33 900 
Razem -  Wydobycie wody    2 552 514 2 587 662 2 748 750 
Źródło: PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. 

 
Tabela nr 6.35: Ilość mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej  na terenie Gminy Bolesławiec .     

Nazwa 

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej w roku 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Gmina Bolesławiec 12 385 12 757 12 954 13 050 13 148 13 145
13

 

Źródło: GUS https://bdl.stat.gov.pl/BDL 

 
Tabela nr 6.36: Długość czynnej sieci rozdzielczej na terenie Gminy Bolesławiec . 

Nazwa 

Długość czynnej sieci rozdzielczej w roku 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

[km] [km] [km] [km] [km] [km] [km] 

DOLNOŚLĄSKIE 14 429,5 14 345,2 14 681,4 15 127,1 15 416,3 15 681,6 15 848,4 

Powiat 
bolesławiecki 

652,2 672,0 671,6 692,6 714,1 721,5 727,0 

Bolesławiec (2) 151,3 147,2 146,3 160,2 160,3 162,4 165,4 

Źródło: GUS https://bdl.stat.gov.pl/BDL 

 

Tabela nr 6.37: Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania na terenie 

Gminy Bolesławiec.    

Nazwa 

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w roku 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

[szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] 

DOLNOŚLĄSKIE 303 401 312 772 322 649 331 457 337 445 343 513 350 316 

Powiat bolesławiecki 12 011 13 438 13 560 13 709 14 247 14 284 14 919 

Bolesławiec (2) 2 114 2 909 2 992 3 016 3 044 2 995 3 219 

Źródło: GUS https://bdl.stat.gov.pl/BDL 

 
 

                                                 
13

 https://bdl.stat.gov.pl/BDL  stan na 05.08.2017 brak  danych w bazie GUS dla roku 2016 

 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinnN_3wY3VAhUMG5oKHd2dC6YQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.pwik.boleslawiec.pl%2F&usg=AFQjCNE3s62_uVvXDReTn5G_6Hw__exxgw
https://bdl.stat.gov.pl/BDL
https://bdl.stat.gov.pl/BDL%20%20stan%20na%2005.08.2017
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6.5.2. Opis systemu wodociągowego.  
 

Gmina jest zwodociągowana w 100%, a długość sieci wodociągowej w 2016 przedstawia się 
następująco: 

 sieć magistralna i sieć rozdzielcza (208,2 km), 
 przyłącza wodociągowe (3526 szt.). 

W skład systemu bolesławieckiego wchodzi łącznie 5 ujęć wody, 5 hydroforni oraz 4 zbiorniki 
retencyjne. W systemie tym wyróżniamy dwa niezależne podsystemy: 

I. Podsystem „SUW Miejskie”, 
II. Podsystem „SUW Trzebień”. 

I. Podsystem "SUW Miejskie" 

Podsystem SUW Miejskie jest głównym i największym podsystemem wody. W jego skład wchodzą 
cztery ujęcia wody: „Nowe”, „Stare”, „Modłowa” i „Rakowice” zasilające w wodę miejscowości 
Bolesławiec, Golnice, Lipiany, Nowa Wieś, Krępnica, Dąbrowa Bolesławiecka, Kraśnik Dolny, Kraśnik 
Górny, Łąka, Bolesławice, Chościszowice, Dobra, Brzeźnik, Mierzwin, Ocice, Otok, Rakowice, 
Bożejowice, Kraszowice, Nowa, Łaziska i Kruszyn. A od września 2015r. w system ten włączono 
również Suszki, Żeliszów, Nowe Jaroszowice, Stare Jaroszowice, a także część systemu lwóweckiego: 
Ustronie, Gaszów, Skała, Włodzice Wielkie, Włodzice Małe, Żerkowice, Chmielno, Brunów, Zbylutów, 
Skorzynice, Lwówek Śląski (byłe Płakowice), Bielanka, Pieszków, Dworek. 

Ujęcia „Nowe”, „Stare”, „Modłowa” zlokalizowane są na terenie miasta Bolesławiec, ujęcie 
„Rakowice” znajduje się w Rakowicach – miejscowości sąsiadującej bezpośrednio z Bolesławcem. 
Woda ze wszystkich ujęć trafia do dwóch zbiorników retencyjnych zlokalizowanych przy ul. Kosiby w 
Bolesławcu, których zadaniem jest stabilizacja ciśnienia wody oraz zapewnienie ochrony 
przeciwpożarowej. Stamtąd woda jest rozprowadzana systemem rur wodociągowych do wszystkich 
odbiorców.  

Zbiornik Kosiby nr 1: 
 rok budowy - 1906 
 powierzchnia zabudowy – 210 m2 
 pojemność –  800 m3 
 teren zajęty przez zabudowę (skarpy) – 510 m2 

Zbiornik Kosiby nr 2: 
 rok budowy - 1933 
 powierzchnia zabudowy – 440 m2 
 pojemność –  1600 m3 
 teren zajęty przez zabudowę (skarpy) – 784 m2 

W systemie „SUW Miejskie” znajduje się także 5 hydroforni: 
 hydrofornia Kleeberga , 
 hydrofornia Kosiby (obsługuje: Żeliszów, Nowe Jaroszowice, Stare Jaroszowice, Suszki, 

Ustronie, Gaszów, Skała, Włodzice Wielkie, Włodzice Małe, Żerkowice, Chmielno, Brunów, 
Zbylutów, Skorzynice, Lwówek Śląski (byłe Płakowice), Bielanka, Pieszków, Dworek), 

 hydrofornia Kosiby (obsługuje: obszar miasta Bolesławiec m.in. ulice Jagiellonów, Piastów i 
Kosiby), 

 hydrofornia Golnice, 
 hydrofornia Mierzwin. 
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Mają one za zadanie utrzymywać odpowiednie ciśnienie wody w sieci w trakcie maksymalnych 
godzinowych rozbiorów tak, aby nie wystąpiły niedobory lub braki wody. 

Ogólna liczba mieszkańców zaopatrywanych w wodę pochodzącą z podsystemu „SUW Miejskie” 
wynosi ok. 50 tysięcy (system bolesławiecki) oraz ok. 4 tysięcy (system lwówecki). 

Poniżej opisano poszczególne ujęcia wody bolesławieckiego systemu wodociągowego . 
 
Ujęcie i SUW „Modłowa” ul. Modłowa 6a Bolesławiec 
Ujęcie: 2 studnie głębinowe o głębokości 79,9m i 109,9m 
 

Tabela nr 6.38: Pozwolenie wodno-prawne. 

Nazwa 
obiektu 

Znak decyzji Organ wydający Data wydania 
Okres 

obowiązywania 
Wielkość poboru wód 

wg pozwolenia 

 
SUW 

Modłowa 
 
 

 
ROŚ.6223/10/10 

 

Starosta 
Bolesławiecki 

 
28.06.2010 

 

 
30.04.2030 

 

Qhśr=280 m
3
/h 

Qhmax=420 m
3
/h 

Qdśr=5170 m
3
/d 

Qdmax=6720 m
3
/d 

Źródło: PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. 

 
Ujęcie  posiada  zatwierdzone  zasoby eksploatacyjne  ustalone  Decyzją  Prezesa  Centralnego Urzędu  
Geologii, znak  KDH/013/4796/B/82  z  dnia  20  kwietnia  1982  roku,  na  poziomie 420  m3/h,  przy  
depresji  S  = 9,2 do 15,7 m,  wydaną  na  podstawie  dokumentacji hydrologicznej  ustalającej  zasoby  
eksploatacyjne  ujęcia  wody  podziemnej „Modłowa”  –  wykonaną  w   roku  1982.  
 
Ujęcie „Stare” ul. Łasicka 17 Bolesławiec 
 

Tabela nr 6.39: Pozwolenie wodno-prawne. 

Nazwa 
obiektu 

Znak decyzji Organ wydający Data wydania 
Okres 

obowiązywania 
Wielkość poboru 

wód 

 
Ujęcie 

„Stare” 
 
 

 
ROŚ.6223/29/08 

 
 

 
Starosta 

Bolesławiecki 
 
 

 
02.09.2008 

 
 

 
02.09.2028 

 
 

Qdśr=1480 m
3
/d 

Qhmax=120 m
3
/h 

Qdmax=1920 m
3
/d  

Qhśr=80 m
3
/h 

Źródło: PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. 

 
Ujęcie  wody powstało  jeszcze  w  okresie  przedwojennym  i  składa  się z  1  studni  szybowej                             
o  głębokości  około  20  m  zasilanej  przez  dno.  Ujęcie  posiada  zatwierdzone  zasoby  
eksploatacyjne  ustalone w  zawiadomieniu  Marszałka  Województwa  Dolnośląskiego,  znak DM-
G/TJT/7521-16/2008 z dnia 16 lipca 2008 roku na poziomie 150 m3/h przy depresji  S  =  0,54.  

Ujęcie i SUW „NOWE” ul.Łasicka Bolesławiec 
Ujęcie składa się z 7 studni głębinowych (obecnie wykorzystywanych jest 6 studni – studnia nr 4 to 
rezerwa): 
 
Tabela nr 6.40: Parametry studni ujęcia „NOWE”. 

Studnia Nr 1A Nr 2A Nr 2B Nr 3 Nr 3A Nr 4 Nr 5 

Głębokość m 24 31 29,2 21 39,1 30 28 

Depresja m 0,7 0,9 1,9 3,1 1,53 4,5 4,5 

Zasoby m
3
/h 46 120 102 54 72 19 110 

Źródło: PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. 
 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinnN_3wY3VAhUMG5oKHd2dC6YQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.pwik.boleslawiec.pl%2F&usg=AFQjCNE3s62_uVvXDReTn5G_6Hw__exxgw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinnN_3wY3VAhUMG5oKHd2dC6YQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.pwik.boleslawiec.pl%2F&usg=AFQjCNE3s62_uVvXDReTn5G_6Hw__exxgw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinnN_3wY3VAhUMG5oKHd2dC6YQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.pwik.boleslawiec.pl%2F&usg=AFQjCNE3s62_uVvXDReTn5G_6Hw__exxgw
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Tabela nr 6.41: Pozwolenie wodno-prawne. 

Nazwa 
obiektu 

Znak decyzji Organ wydający 
Data 

wydania 
Okres 

obowiązywania 
Wielkość poboru wód 

wg pozwolenia 

SUW 
„NOWE” 

 

ROŚ.6223/13/2006 Starosta 
Bolesławiecki 

 
 

02.10.2006 
 

Qhmax=360 m
3
/h 

  
31.12.2020 Qdśr=4167 m

3
/d 

ROŚ.6223/7/08 11.03.2008 
 

Qdmax=5416 m
3
/d 

Źródło: PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. 

 
Ujęcie  funkcjonuje w oparciu o  zasoby  eksploatacyjne przyjęte pismem Urzędu Marszałkowskiego 
we Wrocławiu znak DMG/7521/4/2006 z dnia 10 luty 2006 roku opiniującym „Dokumentację  
hydrologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych 
– ujęcie NOWE w Bolesławcu, gm. Bolesławiec, pow. Bolesławiecki, woj. Dolnośląskie”  – wykonaną    
w roku 2006 roku. Określono zasoby wód podziemnych ujęcia wg stanu na dzień 27.09.2005r.                      
w ilości: Q=400 m3/h przy depresji S=4,53 m. 

II. Podsystem "SUW Trzebień" 

Drugi podsystem „Trzebień” ma scentralizowane ujęcie wody w Trzebieniu, z którego woda pod 
ciśnieniem trafia do Parkoszowa, Starej Olesznej, Kozłowa, Trzebienia Małego oraz do samego 
Trzebienia. 

Ogólna liczba mieszkańców zaopatrywanych w wodę pochodzącą z systemu ok. 1 520 osób. 

Stan rozwoju sieci wodociągowej należy ocenić jako bardzo dobry i wyróżniający się na tle gmin 
byłego województwa jeleniogórskiego. Decydujący wpływ na to ma fakt, że gmina jest w całości 
zwodociągowana.  
Planowana w roku 2017 budowa sieci wodociągowej tranzytowej o długości 3,4 km na trasie 
Dąbrowa Bolesławiecka - Golnice – Trzebień połączy system SUW Trzebień z SUW Miejskie. SUW 
Trzebień zostanie  wyłączony z eksploatacji. 
 
Inwestycja ta jest zgodna z Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK w Bolesławcu Sp. z o. o. na terenie 
działania Związku Międzygminnego „Bóbr” na lata 2017-2021. Jej celem jest obniżenie kosztów 
produkcji wody w Spółce poprzez połączenie ze sobą dwóch niezależnych systemów wodociągowych 
oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostawy wody do miejscowości: Trzebień, Kozłów, Stara Oleszna, 
Parkoszów i Trzebień Mały. 

Poniżej przedstawiono dane dotyczące sieci wodociągowej , w tym  długość czynnej sieci rozdzielczej 
na terenie Gminy Bolesławiec oraz ilości przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych                           
i zbiorowego zamieszkania na terenie Gminy .     
Poniżej opisano poszczególne ujęcia wody bolesławieckiego systemu wodociągowego . 
 
 

 

 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinnN_3wY3VAhUMG5oKHd2dC6YQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.pwik.boleslawiec.pl%2F&usg=AFQjCNE3s62_uVvXDReTn5G_6Hw__exxgw
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Ujęcie i SUW Rakowice  

Tabela nr 6.42: Pozwolenie wodno-prawne. 

Nazwa 
obiektu 

Znak decyzji Organ wydający Data wydania 
Okres 

obowiązywania 
Wielkość poboru wód wg 

pozwolenia 

 
SUW 

Rakowice 
 
 
 

 
 

ROŚ.6341.16.2014 
 
 
 

 
 

Starosta 
Bolesławiecki 

 
 
 

  
  
22.05.2014  
  
  
  

  
  

31.05.2024 
  
  
  

Qhmax=600 m
3
/h 

Qdmax=7385 m
3
/d 

Qmax/rokr=2965077 m
3
/rok 

odprowadzanie popłuczyn: 

Qmaxh=36 m
3
/h 

Qśrd=36 m
3
/d 

Qmaxr=13176 m
3
/r 

Źródło: PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. 
 

Ujęcie „Rakowice” jest największym ujęciem w całym systemie wodociągowym. Funkcjonuje od 1961 
roku, kiedy odwiercono pierwsze cztery studnie. Stopniowo w kolejnych latach liczba studni ulegała 
powiększeniu, aż do roku 1987, kiedy ich liczba sięgała 18. 
W roku 2014 przeprowadzono gruntowną modernizację całego obiektu, zwiększając tym samym 
wydajność całego ujęcia do 10 000 m3/d. 
Woda surowa pobierana jest z 13 studni głębinowych. Wydajność poszczególnych studni wynosi: 

 studnia nr 1B                   Qh = 80,0 m3/h 
 studnia nr 2B                   Qh = 80,0 m3/h 
 studnia nr 3B                   Qh = 80,0 m3/h 
 studnia nr 4B                   Qh = 80,0 m3/h 
 studnia nr 5                     Qh = 60,0 m3/h 
 studnia nr 6                     Qh = 50,0 m3/h 
 studnia nr 9r                    Qh = 76,0 m3/h 
 studnia nr 10r                  Qh = 84,0 m3/h 
 studnia nr 11r                  Qh = 88,0 m3/h 
 studnia nr 12r                  Qh = 92,0 m3/h 
 studnia nr 13r                  Qh = 97,0 m3/h 
 studnia nr 14r                  Qh = 94,0 m3/h 
 studnia nr 15r                  Qh = 96,0 m3/h 

Woda ze studni transportowana jest dwoma rurociągami lewarowymi na stację uzdatniania wody. 
Lewar nr 1 obsługuje studnie nr 1B, 2B, 3B, 4B, 5 i 6, natomiast lewar nr 2 – pozostałe.  Woda 
kierowana jest do istniejącej studni zbiorczej o głębokości 13,5 m oraz średnicy 3 m zlokalizowanej                     
w budynku SUW. Tam woda poddawana jest alkalizacji przy pomocy mleka wapiennego, a następnie 
tłoczona na układ uzdatniania. W pierwszej kolejności woda surowa trafia do aeratorów 
ciśnieniowych Ø2100, gdzie następuje jej napowietrzenie. Powietrze doprowadzone jest do 
aeratorów za pomocą dwóch sprężarek śrubowych (jedna zapasowa) umieszczonych w piwnicy 
budynku SUW. Napowietrzona woda kierowana jest na układ filtracji jednostopniowej, który składa 
się z 14 filtrów ciśnieniowych o średnicach 2400 mm umiejscowionych na dwóch ciągach 
technologicznych. Filtry wyposażone są w drenaż rurowy lateralny, właz dolny, właz boczny rewizyjny, 
właz górny zasypowy. Zasilanie filtrów odbywa się przez wlot w płaszczu bocznym, wylot znajduje się 
w dennicy dolnej. Woda z każdego filtru trafia do wspólnego kolektora zakończonego 
przepływomierzem, który połączony jest z siecią miejską. 
Dezynfekcja wody jest wykonywana doraźnie w postaci dozowania roztworu podchlorynu sodu. 
Istnieje możliwość jego dawkowania w 3 miejscach układu technologicznego: do studni zbiorczej, do 
poszczególnych aeratorów oraz bezpośrednio do rurociągu wody uzdatnionej wychodzącego ze stacji. 
Płukanie filtrów odbywa się automatycznie sprężonym powietrzem i wodą surową pobieraną z studni 
zbiorczej. Popłuczyny trafiają do dwóch odstojników, gdzie są przetrzymywane aż do uzyskania 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinnN_3wY3VAhUMG5oKHd2dC6YQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.pwik.boleslawiec.pl%2F&usg=AFQjCNE3s62_uVvXDReTn5G_6Hw__exxgw
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wymaganych efektów oczyszczania. Oczyszczanie popłuczyn zachodzi w odstojniku na drodze 
sedymentacji grawitacyjnego zagęszczenia osadów, które stanowią głównie wodorotlenki żelaza. 
Sklarowana ciecz nadosadowa odprowadzana jest do odbiornika, tj. do rzeki Bóbr. 

 

Ujęcie i SUW Trzebień 

Ujęcie wody podziemnej z utworów czwartorzędowych zlokalizowane w miejscowości Trzebień;         
to 2 studnie głębinowe o głębokości około 21 m. Ujęcie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne 
ustalone w zawiadomieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego, znak DMG/TJT/7521-22-1/2009 
z dnia 21 sierpnia 2009 r. na poziomie 70 m3/h przy depresji S=1,41-1,48m, które pozytywnie opiniuje 
dokumentację hydrologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wody podziemnej „Trzebień” –
wykonaną w roku 2009 (wg stanu na dzień 8.06.2009 r.) 

Tabela nr 6.43: Pozwolenie wodno-prawne. 

Nazwa 
obiektu 

Znak decyzji Organ wydający Data wydania 
Okres 

obowiązywania 
Wielkość poboru wód wg 

pozwolenia 

 
SUW 

Trzebień 
 
 

 
ROŚ.6223/14/09 

 

 
Starosta 

Bolesławiecki 
 

 
28.09.2009 

 

 
31.07.2029 

 

Qhśr=23 m
3
/h 

Qhmax=35 m
3
/h 

Qdśr =272 m
3
/d 

Qdmax=336 m
3
/d 

Źródło: PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. 
 

Poniżej  zamieszczono mapę sieci wodociągowej systemu Bolesławiec . 
 

 
Rysunek 22 - Mapa sieci wodociągowej systemu Bolesławiec i Lwówek. 
Źródło: PWiK w Bolesławcu  Sp. z o.o. 

 
6.5.3. System kanalizacyjny na terenie Gminy Bolesławiec. 
 
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej, ilość przyłączy i ilość ścieków doprowadzanych do wód lub do 
ziemi oraz bilans ich oczyszczania przedstawiono w tabeli poniżej. Ścieki z terenu gminy 
odprowadzane są do oczyszczalni w Bolesławcu i Trzebieniu. 
 
Tabela nr 6.44: Długość czynnej sieci kanalizacyjnej, ilość przyłączy, bilans ilości ścieków z  terenu 

Gminy Bolesławiec  – dane GUS  za rok 2015. 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinnN_3wY3VAhUMG5oKHd2dC6YQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.pwik.boleslawiec.pl%2F&usg=AFQjCNE3s62_uVvXDReTn5G_6Hw__exxgw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinnN_3wY3VAhUMG5oKHd2dC6YQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.pwik.boleslawiec.pl%2F&usg=AFQjCNE3s62_uVvXDReTn5G_6Hw__exxgw
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[km] [szt.] [ tys.  m

3
] [ tys.  m

3
] [ tys.  m

3
] 

Gmina Bolesławiec 260,2 2050 363,8 0,0 398,0 

Źródło: GUS https://bdl.stat.gov.pl/BDL 

 
Tabela nr 6.45: Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w  Gminie Bolesławiec . 

Nazwa 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

[km] [km] [km] [km] [km] [km] 

DOLNOŚLĄSKIE 8 248,6 8 733,2 9 290,4 9 647,4 10 308,9 10 914,9 

Powiat bolesławiecki 598,4 645,7 669,2 673,5 732,7 770,7 

Bolesławiec  235,4 244,2 247,2 244,9 259,8 260,2 

Źródło: GUS https://bdl.stat.gov.pl/BDL 

 
Tabela nr 6.46: Ilość przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania                   

w  Gminie Bolesławiec. 

Nazwa 

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego 
zamieszkania 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

[szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] 

DOLNOŚLĄSKIE 169 559 182 408 192 955 202 337 212 507 221 660 

Powiat bolesławiecki 8 032 8 287 8 851 8 990 9 746 10 053 

Bolesławiec 1 971 1 971 2 037 2 066 2 104 2 104 

Źródło: GUS https://bdl.stat.gov.pl/BDL 

 
Tabela nr 6.47: Liczba ludność korzystającej z  sieci kanalizacyjnej. 

Nazwa 

Liczna ludności korzystającej z  sieci kanalizacyjnej 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

DOLNOŚLĄSKIE 1 986 325 2 021 539 2 044 359 2 058 871 2 180 421 2 199 585 

Powiat bolesławiecki 62 399 62 809 63 661 63 776 71 224 73 286 

Bolesławiec  7 320 7 495 7 726 7 835 10 038 9 982 

Źródło: GUS https://bdl.stat.gov.pl/BDL 
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6.5.4. Oczyszczalnie ścieków. Bilans  odprowadzanych ścieków. 
 
Tabela nr 6.48: Bilans ścieków oczyszczanych biologicznie z  terenu Gminy Bolesławiec .   

Ścieki odprowadzone ogółem 

2011 2012 2013 2014 2015 

[ tys.  m
3
] [ tys.  m

3
] [ tys.  m

3
] [ tys.  m

3
] [ tys.  m

3
] 

383,0 350,0 360,0 400,0 380,0 

oczyszczane razem 

[ tys.  m
3
] [ tys.  m

3
] [ tys.  m

3
] [ tys.  m

3
] [ tys.  m

3
] 

383,0 350,0 360,0 400,0 380,0 

oczyszczane z podwyższonym usuwaniem biogenów 

[ tys.  m
3
] [ tys.  m

3
] [ tys.  m

3
] [ tys.  m

3
] [ tys.  m

3
] 

320 300 315 358 336 

oczyszczane biologicznie 

[ tys.  m
3
] [ tys.  m

3
] [ tys.  m

3
] [ tys.  m

3
] [ tys.  m

3
] 

63 50 45 42 44 

Źródło: GUS https://bdl.stat.gov.pl/BDL 

 
Tabela nr 6.49: Bilans ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach oczyszczonych  z terenu 

Gminy Bolesławiec .  

Nazwa 

BZT5 ChZT zawiesina ogólna azot ogólny fosfor ogólny 

2015 2015 2015 2015 2015 

[kg/rok] [kg/rok] [kg/rok] [kg/rok] [kg/rok] 

Bolesławiec (2) 234 2 154 328 3 726 233 

Źródło: GUS https://bdl.stat.gov.pl/BDL 

 
Tabela nr 6.50: Liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bolesławiec .   

Rok 

ogółem 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

2011 2012 2013 2014 2015 

Ilość osób 12 589 12 694 13 577 13 600 13 527 

Źródło: GUS https://bdl.stat.gov.pl/BDL 

 
Biorąc pod uwagę, że wzrasta liczba ścieków wymagających oczyszczania, szczególnie korzystnym 
zjawiskiem jest wzrost udziału ścieków oczyszczonych. Wynika to z działań podejmowanych w 
zakresie rozbudowy infrastruktury gospodarki ściekowej: rozbudowa kanalizacji, modernizacja 
oczyszczalni ścieków. W tym zakresie sytuacja na terenie Gminy Bolesławiec   jest dobra – cała ilość 
ścieków wymagających oczyszczenia jest oczyszczana biologicznie.  
Z roku na rok na terenie Gminy Bolesławiec daje się zaobserwować wzrost ilości  ludność 
korzystającej z oczyszczalni ścieków.  
Istotnym  parametrem charakteryzującym pracę oczyszczalni ścieków jest ilość powstających osadów 
ściekowych. 
Z roku na rok występuje coraz  większy problem z zagospodarowaniem osadów ściekowych ze 
względu na coraz ostrzejsze kryteria przy ich rolniczym wykorzystaniu oraz ze względu na zakaz ich 
składowania  na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne. 
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Tabela nr 6.51: Ilość osadów ściekowych powstających na  terenie  oczyszczalni ścieków                               

w  Trzebieniu. 

Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 

[Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] 

13 8 8 7 5 

Źródło: GUS https://bdl.stat.gov.pl/BDL 

 
Tabela nr 6.52: Ścieki odprowadzone. 

Nazwa 

Ścieki odprowadzone 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

[ tys. m
3
] [ tys. m

3
] [ tys. m

3
] [ tys. m

3
] [ tys. m

3
] [ tys. m

3
] 

DOLNOŚLĄSKIE 102 064 102 219 101 331 102 796,8 101 110,6 107 369,8 

Powiat bolesławiecki 2 836 2 807 2 777 2 849,0 2 826,0 2 846,0 

Bolesławiec 383 350 360 400,0 380,0 398,0 

Źródło: GUS https://bdl.stat.gov.pl/BDL 

 
Ścieki z terenu gminy  odprowadzane są dwoma niezależnymi systemami kanalizacyjnymi . Pierwszy 
system odprowadza ścieki do oczyszczalni zlokalizowanej w Bolesławcu, drugi system obejmujący 
miejscowości: Trzebień, Trzebień Mały, Stara Oleszna, Kozłów i Parkoszów, doprowadza ścieki do 
niedawno zmodernizowanej oczyszczalni w Trzebieniu. 
Poniżej podano informacje dotyczące parametrów oczyszczalni ścieków do , których odprowadzane 
są ścieki z terenu gminy.  
 
Tabela nr 6.53: Informacje dot. oczyszczalni w Bolesławcu i w Trzebieniu. 

Obiekt: 

Zn
ak

 d
e

cy
zj

i:
 

D
at

a 

w
yd

an
ia

 

p
o

zw
o

le
n

ia
 

(d
d

.m
m

.r
o

k)
 

C
za

s 
tr

w
an

ia
   

 

d
o

 d
n

ia
  

(d
d

.m
m

.r
o

k)
 

Parametry: Przedmiot pozwolenia: 

Lo
ka

liz
ac

ja
: 

OCZYSZCZALNIA 
ŚCIEKÓW W 

BOLESŁAWCU 

R
O

Ś.
6

3
4

1
.5

.2
0

1
1

 

1
7

.0
3

.2
0

1
1

 

3
1

.0
1

.2
0

2
1

 

ODPROWADZENIE 
ŚCIEKÓW:                    
QMAXH = 750 m

3
/h 

(pogoda sucha)                            
QMAXH = 1 350 m

3
/h 

(pogoda deszczowa)     
QDŚR = 15 000 m

3
/d                              

QŚRH = 625 m
3
/d 

wprowadzanie do rzeki 
Bóbr w kilometrze 
142+008 ścieków 
komunalnych 
oczyszczonych 
w mechaniczno -
biologicznej oczyszczalni 
ścieków B

o
le

sł
aw

ie
c,

  
u

l. 
G

ra
n

ic
zn

a 
4

8
 

OCZYSZCZALNIA 
ŚCIEKÓW W 
TRZEBIENIU 

R
O

Ś.
6

3
4

1
.3

9
.2

0

1
5

 

1
8

.1
2

.2
0

1
5

 

3
1

.1
2

.2
0

2
0

 ODPROWADZENIE 
ŚCIEKÓW:                 
QMAXH = 36,7 m

3
/h                                

QDŚR = 260,7 m
3
/d                                  

QMAXR = 104 671 m
3
/r 

wprowadzanie do rzeki 
Bóbr w kilometrze 
125+000 oczyszczonych 
ścieków komunalnych 
pochodzących z 
oczyszczalni ścieków  Tr

ze
b

ie
ń

,  
d

z.
 1

0
6

, 3
4

7
/2

1
6

 

Źródło: PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. 

Oczyszczalnia w Bolesławcu  

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu położona jest w północno-zachodniej części miasta przy                         
ul. Granicznej 48, na prawym brzegu rzeki Bóbr. Obiekt przyjmuje ścieki bytowo-przemysłowe                         
z  terenu miasta i gminy wiejskiej Bolesławiec. Do oczyszczalni dowożone są również ścieki sanitarne 
transportem asenizacyjnym.   

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinnN_3wY3VAhUMG5oKHd2dC6YQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.pwik.boleslawiec.pl%2F&usg=AFQjCNE3s62_uVvXDReTn5G_6Hw__exxgw
http://www.pwik.boleslawiec.pl/index.php?strona=147
http://www.pwik.boleslawiec.pl/index.php?strona=147
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Zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym przepływy charakterystyczne dla 
oczyszczalni kształtują się następująco: 

- Qśrd = 15 000 m3/d                 
- Qśrh = 625 m3/h 

Qmaxh = 750 m3/h (pogoda sucha)         
- Qmaxh = 1350 m3/h (pogoda deszczowa), 

Obecny kształt i wyposażenie obiektu, jest wynikiem budowy oraz długofalowego procesu 
usprawniania i unowocześniania poszczególnych elementów oczyszczalni, a zwłaszcza zakończonej 
w 2008 r. modernizacji.  
Na oczyszczalni ścieków w Bolesławcu można wyróżnić trzy zasadnicze części: ściekowa, osadowa 
i biogazowa. 

 

Rysunek 23 - Schemat blokowy oczyszczalni ścieków w Bolesławcu. 
Źródło: PWiK w Bolesławcu Sp. z.o.o. 

Ścieki z kanalizacji ogólnospławnej dopływają do oczyszczalni dwoma kolektorami, które łączą się 
w komorze wlotowej wyposażonej w przelew burzowy, natomiast ścieki dowożone dostarczane są do 
automatycznej stacji zlewczej. 
Po przejściu przez kraty gęste oraz piaskownik napowietrzane ścieki kierowane są do pompowni 
głównej. Nadmiar wód deszczowych przez jaz regulowany ręcznie odpływa do zbiornika retencyjnego 
wyposażonego w przepompownię wód deszczowych. 
Z pompowni głównej ścieki podawane są do osadnika wstępnego zblokowanego z beztlenową 
komorą defosfatacji, a następnie grawitacyjnie odpływają do komory rozdziału, skąd kierowane są do 
części biologicznej. 
Biologiczne oczyszczanie realizowane jest w trzech blokach biologicznego oczyszczania, składających 
się z komór napowietrzania oraz osadników wtórnych. 
W komorze osadu czynnego prowadzone są procesy symultanicznej denitryfikacji i nitryfikacji, 
realizowane poprzez strefowe napowietrzanie komory. Powietrze niezbędne do prawidłowej pracy 
komór osadu czynnego dostarczane jest ze stacji dmuchaw.   

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinnN_3wY3VAhUMG5oKHd2dC6YQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.pwik.boleslawiec.pl%2F&usg=AFQjCNE3s62_uVvXDReTn5G_6Hw__exxgw
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Komory napowietrzania tworzą pierścień okalający radialny osadnik wtórny, gdzie realizowany jest 
proces oddzielania osadu czynnego od oczyszczonych ścieków oraz klarowanie ścieków i zagęszczanie 
osadu wtórnego. 
Oczyszczone ścieki z osadników wtórnych kierowane są do komory pomiarowej ścieków 
oczyszczonych. Oddzielony w osadnikach osad wtórny przez komory zbiorcze osadu  wtórnego 
odprowadzany jest do pompowni osadu wtórnego. 
W pompowni osadu wtórnego  przy pomocy osobnych zestawów pomp realizowany jest rozdział 
osadu wtórnego na recyrkulat, który trafia do komory denitryfikacji i osad nadmierny kierowany do 
stabilizacji w części osadowej oczyszczalni. W tym miejscu zlokalizowane są, poza pompownią osadu 
wtórnego również pompownie wód nadosadowych i osadu wstępnego. 
Zagęszczony w zagęszczaczu mechanicznym osad nadmierny oraz osad wstępny - dostarczony 
systemem pompowym z pompowni osadu wstępnego - do zbiornika osadu zagęszczonego, podawane 
są do zamkniętej wydzielonej komory fermentacyjnej. W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury 
osadu w komorze fermentacyjnej następuje recyrkulacja osadu z komory przez  wymiennik ciepła   
zlokalizowany w budynku wielofunkcyjnym  – pomieszczenie maszynowni. 
W zamkniętej wydzielonej komorze fermentacyjnej (ZWKF) następuje beztlenowa stabilizacja osadów 
– fermentacja, której rezultatem jest redukcja masy substancji organicznej  i wytworzenie biogazu. 
Ustabilizowany osad z wydzielonej komory fermentacyjnej kierowany jest do zbiornika osadu 
przefermentowanego, a następnie odwodniany na taśmowej prasie filtracyjnej oraz poddawany 
higienizacji wapnem palonym i wywożony do rolniczego wykorzystania  jako nawóz wapienno-
organiczny. 
Jak wcześniej wspomniano produktem ubocznym fermentacji w ZWKF jest produkcja biogazu, który 
na oczyszczalni wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej. Biogaz ujmowany jest za 
pomocą ujęcia kolankowego zlokalizowanego na szczycie komory fermentacyjnej, a następnie po 
oczyszczeniu w  stacji odsiarczania biogazu i zmagazynowaniu w zbiorniku biogazu, kierowany jest do 
dwóch jednostek kogeneracyjnych, w których produkowana  jest z niego energia elektryczna oraz 
ciepło.  
Nadmiar biogazu może być spalany w pochodni, która jest zarazem zabezpieczeniem całej nitki 
biogazowej przed ewentualnym przeciążeniem. 
Procesy związane z przeróbką osadów ściekowych oraz wytwarzaniem energii elektrycznej na 
oczyszczalni ścieków w Bolesławcu realizowane są w budynku wielofunkcyjnym. W budynku tym 
zlokalizowane są również pomieszczenia pomocnicze, takie jak kotłownia olejowo-biogazowa (która 
jest alternatywnym źródłem ciepła dla ogrzewania osadu oraz budynku wielofunkcyjnego)  rozdzielnia 
technologiczna, węzeł sanitarny i pomieszczenia magazynowe.  
 
Poniżej podano dopuszczalne parametry ścieków określone w pozwoleniu wodnoprawnym dla 
oczyszczalni ścieków w Bolesławcu. Odprowadzone ścieki z przedmiotowej oczyszczalni 
charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami dużo niższymi niż określone w wodnoprawnym. 
Oczyszczalnia ścieków zapewnia bardzo wysoką redukcję zanieczyszczeń, w tym też związków 
biogennych oraz pozostałych zanieczyszczeń tj.: Chrom+6 (mg Cr/l); Chrom ogólny  (mg Cr/l) ; Cynk 
(mg Zn/l); Miedź (mg Cu/l); Nikiel (mg Ni/l); Cyjanki związane (mg CN/l); Cyjanki wolne (mg CN/l); 
Fluorki (mg F/l); Bar (mg Ba/l); Kobalt (mg Co/l); Ołów (mg Pb/l); Kadm (mg Cd/l) 

 Miejsce wykonywania działalności: 
- nazwa zakładu 
- miejscowość 
- kod pocztowy 
- ulica 
- województwo 
- powiat 
- gmina 

 
Komunalna Oczyszczalnia Ścieków 
Bolesławiec  
59-700 
Graniczna 
Dolnośląskie 
Bolesławiec 
Bolesławiec 

Nazwa instalacji Komunalna Oczyszczalnia Ścieków 

Źródło: PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. 

 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinnN_3wY3VAhUMG5oKHd2dC6YQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.pwik.boleslawiec.pl%2F&usg=AFQjCNE3s62_uVvXDReTn5G_6Hw__exxgw
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Tabela nr 6.54: Informacje dotyczące pozwolenia, rodzaju ścieków, oczyszczalni oraz odbiornika 

ścieków. 

Rodzaj pozwolenia wodno-prawne  

Organ wydający pozwolenie Starosta Bolesławiecki 

Data wydania pozwolenia  17.03.2011 r. 

Znak pozwolenia ROŚ.6341.5.2011 

Data obowiązywania pozwolenia  31.01.2021 r. 

Rodzaj ścieków Komunalne 

Charakterystyka urządzeń oczyszczających lub podczyszczających 
ścieki 

mechaniczno-biologiczna 

Przepustowość oczyszczalni według projektu (m
3
/dobę) 15 000 

Wielkość oczyszczalni wyrażona wielkością RLM 90 000 (projektowana) 

Miejsce wprowadzania ścieków: 
- obszar dorzecza, 
- region wodny lub nazwa części wód      
  przybrzeżnych 
- nazwa odbiornika w przypadku wód powierzchniowych 

 
Dorzecze rzeki Odry 
Region wodny środkowej Odry 
 
Rzeka Bóbr 

Inne ustalenia pozwolenia Wartości dopuszczalne: 
1/ BZT5 (mg O2/l)                            15 
2/ ChZT(mg O2/l)                          125 
3/ Zawiesiny ogólne (mg/l)           35 
4/ Azot ogólny (mg N/l)                15 
5/ Fosfor ogólny (mg P/l)                2 
6/Chrom

+6
 (mg Cr/l)                      0,1 

7/ Chrom ogólny  (mg Cr/l)          0,5 
8/ Cynk (mg Zn/l)                             2 
9/ Miedź (mg Cu/l)                        0,5 
10/ Nikiel (mg Ni/l)                       0,5 
11/ Cyjanki związane (mg CN/l)      5 
12/ Cyjanki wolne (mg CN/l)        0,1 
13/ Fluorki (mg F/l)                         25 
14/ Bar (mg Ba/l)                              2 
15/ Kobalt (mg Co/l)                        1 
16/ Ołów (mg Pb/l)                        0,5 
17/ Kadm (mg Cd/l) 
       – średnia dobowa                    0,4 
       -  średnia miesięczna               0,2 
 
Punkty 1 - 5 wyk. 24 prób /rok 
Punkty 6 – 17 wyk. 1 raz/ 2 miesiące – ściek 
oczyszczony 

Źródło: PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. 

 
 
Oczyszczalnia w Trzebieniu 
Oczyszczalnia w Trzebieniu położona jest na zachodnio-pólnocnych obrzeżach tej miejscowości. 
 

 Do oczyszczalni systemem grawitacyjno – pompowym  doprowadzone są ścieki z miejscowości: 
Trzebień, Trzebień Mały, Stara Oleszna, Kozłów i Parkoszów. 

Ścieki w Trzebieniu oczyszczane są według następującego schematu 
technologicznego.

 
 

Rysunek 24 - Schemat blokowy oczyszczalni ścieków w Trzebieniu. 
Źródło: PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinnN_3wY3VAhUMG5oKHd2dC6YQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.pwik.boleslawiec.pl%2F&usg=AFQjCNE3s62_uVvXDReTn5G_6Hw__exxgw
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinnN_3wY3VAhUMG5oKHd2dC6YQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.pwik.boleslawiec.pl%2F&usg=AFQjCNE3s62_uVvXDReTn5G_6Hw__exxgw
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Pierwszym elementem oczyszczalni jest dwuczęściowy osadnik gnilny (1) W urządzeniu tym następuje 
mechaniczne oraz biologiczne oczyszczanie ścieków w warunkach beztlenowych, na zasadzie 
fermentacji osadu, gromadzonego w dolnej części komór osadnika. Po wstępnym oczyszczaniu 
ścieków w osadniku są one grawitacyjnie kierowane poprzez komorę rozdziału (2) do sześciu studni 
z dawkownikami syfonowymi, które samoczynnie przetłaczają ścieki na filtr żwirowy pierwszego 
stopnia  (3) o powierzchni P = 5402 m3. Ścieki po ich doczyszczeniu mechanicznym i biologicznym                  
w warunkach tlenowych, kierowane są poprzez staw pośredni (4) do pompowni (5), a następnie do 
komory rozdziału drugiego stopnia  (6) wraz z trzema komorami dawkującymi, skąd trafiają na filtr 
drugiego stopnia  (7) o powierzchni 2578 m2. Po końcowym doczyszczeniu na filtrze żwirowym 
drugiego stopnia  i przepływie przez komorę pomiarową (8) kierowane są do odbiornika (rzeka Bóbr).  

 
6.5.5. Systemy indywidualne gospodarki ściekowej. 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (jt.: Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) 
w miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacyjnych nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub 
powodowałaby nadmierne koszty, należy stosować systemy indywidualne lub inne rozwiązania 
zapewniające ochronę środowiska. Do rozwiązań takich zaliczyć należy: zbiorniki bezodpływowe, 
przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

 
6.5.6. Zbiorniki bezodpływowe. 
 
Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z dnia 13.09.1996 r. (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 
250) nakłada na gminy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu 
kontroli częstotliwości ich opróżniania. Dzięki ewidencji łatwiej jest  określić stan, zagrożenia                 
i potrzeby ochrony środowiska, a także kontrolować warunki utrzymania czystości i porządku przez 
właścicieli nieruchomości (brak zawierania umów). Jest to obecnie ważny problem w kwestii 
eksploatacji zbiorników bezodpływowych, ponieważ większość eksploatowanych zbiorników to 
urządzenia stare, które nie gwarantują szczelności. Prowadzi to do bezpośredniego zagrożenia 
środowiska, a zwłaszcza wód gruntowych i powierzchniowych.  

 
Tabela nr 6.55: Wykaz ilości zbiorników bezodpływowych.  

Jednostka terytorialna 

Zbiorniki bezodpływowe 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

szt. szt. szt. szt. szt. szt. 

Gmina Bolesławiec 0 0 0 0 0 0 

Źródło: GUS Bank Danych Regionalnych 

 
6.5.7.  Przydomowe oczyszczalnie ścieków. 
Oprócz zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Bolesławiec są również przydomowe 
oczyszczalnie ścieków. Ich ilość podano w tabeli poniżej. 
 
Tabela nr 6.56: Wykaz ilości przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bolesławiec .   

Jednostka terytorialna 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

szt. szt. szt. szt. szt. szt. 

Gmina Bolesławiec 234 234 234 234 234 234 

Źródło: GUS Bank Danych Regionalnych 
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Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3, ust. 3) do zadań własnych 
gminy należy również prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli 
częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych. 
Przydomowe oczyszczalnie ścieków bytowych służą ochronie wód. Instalowane są tam, gdzie brak jest 
systemów zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Na terenie Gminy Bolesławiec   zlokalizowanych jest  234  
przydomowych oczyszczalni ścieków – wg danych GUS. 
 
6.5.8. Problemy i zagrożenia. 
 

Tabela nr 57.: Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji gospodarka wodno-ściekowa. 

Adaptacja do zmian klimatu 

lokalizowanie nowych osiedli na terenach odpływowych i wyposażanie ich                      
w sprawny system odwadniania, wprowadzanie nowych technologii 
ograniczających zużycie wody o wysokiej jakości, redukujących wodochłonność, 
uszczelnianie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 

Nadzwyczajne zagrożenia 
środowiska 

zastosowanie w sytuacjach nadzwyczajnego zagrożenia (np. suszy) procedur 
związanych z ograniczeniem zużycia wody, 

Edukacja ekologiczna 
realizacja działań edukacyjnych (szkoleń, akcji informacyjnych, spotkań                       
z ekspertami itp.) w zakresie prowadzenia racjonalnej gospodarki wodno- 
ściekowej gospodarstwach domowych i w zakładach przemysłowych, 

Monitoring środowisk 
stała współpraca z WIOŚ celem pozyskiwania najbardziej aktualnych danych                    
w zakresie monitoringu wód powierzchniowych oraz gleb, 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

6.5.9. Analiza SWOT. 
 
W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji gospodarka wodno-ściekowa. 

 
Tabela nr 6.58: Analiza SWOT - gospodarka wodno-ściekowa.  

C
zy

n
n

ik
i w

ew
n

ę
tr

zn
e

 

Mocne strony Słabe strony 

- sukcesywne podłączanie poszczególnych 
nieruchomości do sieci wodociągowej, 

- duży  stopień skanalizowania  gminy, 

- badania jakości wody na wodociągach 
publicznych wskazują wysoką jakość  wody , 

- duża ilość podmiotów działających w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych                         
i transportu nieczystości ciekłych, gwarantująca 
odpowiednią dostępność usług oraz jakość ich 
wykonania, 

- problem z zagospodarowaniem osadów 
ściekowych, 
 

C
zy

n
n

ik
i 

ze
w

n
ęt

rz
n

e 

Szanse Zagrożenia 

- możliwości pozyskania dofinansowania na 
realizację inwestycji z zakresu budowy kanalizacji 
oraz wymianę zbiorników bezodpływowych na 
przydomowe oczyszczalnie, 

- brak uzasadnienia ekonomicznego do budowy 
sieci kanalizacyjnej na obszarach o małej gęstości 
zaludnienia, 

-  szybko zachodzące zmiany w zakresie uregulowań 
prawnych związanych z eksploatacją obiektów 
gospodarki wodno-ściekowej,  

Źródło: Opracowanie własne. 

 
6.5.10. Tendencje zmian. 
 
W ciągu ostatnich lat obserwuje się korzystne zmiany w zakresie odprowadzania i oczyszczania 
ścieków komunalnych, wynikające między innymi z inwestycji prowadzonych w ramach Krajowego 
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Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, co będzie miało pozytywny wpływ na jakość wód 
powierzchniowych i podziemnych (w tym przypadku efekty mogą być widoczne dopiero po wielu 
latach). Maleje ilość ścieków komunalnych odprowadzonych do środowiska. Bardzo ważnym 
wskaźnikiem jest odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej.  
 
6.6.  Gospodarka odpadami. 

W styczniu 2012 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach nakładające na gminę nowe zadania . 
Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy, od 1 lipca 2013 r. wytworzone przez mieszkańców 
odpady, gminy mają obowiązek wywozić oraz decydować, jak je mają gromadzić mieszkańcy. Ustawa 
nakłada także na gminy obowiązek wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów i ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Gminy do dnia 
31 grudnia 2020 r. powinny osiągnąć: 
 w przypadku odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – co 

najmniej 50 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, 
 w przypadku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – co najmniej 70 

% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami. 
Do dnia 16 lipca 2020 r. gminy mają również obowiązek ograniczyć masę odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w stosunku do 
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 
 
6.6.1. Charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Bolesławiec.   
 
W myśl znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r. 
obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 
przejęła Gmina Bolesławiec. Nie przyjęto natomiast obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów 
od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, na których odpady powstają wskutek prowadzenia 
działalności gospodarczej. Właściciele wyżej opisanych nieruchomości mieli obowiązek zawarcia 
indywidualnych umów z uprawnionym podmiotem w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
powstających w skutek prowadzenia działalności. Gmina objęła systemem nieruchomości 
niezamieszkałe od dnia 1 stycznia 2016 roku. 
Zasady funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi określają 
szczegółowo akty prawa miejscowego w tym: 

 Uchwała Nr XXIV/199/17 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 15 lipca 2017 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec. 

 Uchwała Nr XXIV/200/17 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 15 lipca 2017 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym.  

 Uchwała Nr VII/58/15 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez 
właścicieli nieruchomości. 

 Uchwała Nr V/43/15 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 Uchwała Nr XXIX/217/13 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki takiej opłaty. 

 Uchwała nr XXIV/202/17 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia 
stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami 
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komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają 
odpady. 

 Uchwała nr XXIV/203/17 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie rodzaju 
dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Bolesławiec w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości 
cen za te usługi 

 
W ramach gminnego systemu, z gospodarstw domowych odbierane są  następujące rodzaje 
odpadów:  

1) bezpośrednio z nieruchomości:  
a) odpady zmieszane,  
b) odpady zbierane w sposób selektywny: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale                     

i opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady zielone, 
2) w systemie obwoźnym zbiórek: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny                         

i elektroniczny, opony, baterie i akumulatory. 
Przeterminowane leki i termometry rtęciowe można wrzucać do pojemników znajdujących się 
w ośrodkach zdrowia w Trzebieniu i Kraśniku Dolnym. 
pojemniki na zużyte baterie znajdują się natomiast w obiektach użyteczności publicznej tj. Urząd 
Gminy Bolesławiec, placówki oświatowe i kulturalne na terenie gminy. 
Gmina odbiera odpady budowlane i rozbiórkowe, gdy pochodzą z prac remontowo-budowlanych 
przeprowadzonych samodzielnie w gospodarstwie domowym. Usunięcie powstałych odpadów 
odbywa się na zasadzie zamówienia indywidualnego. Zlecenie usługi realizowane jest odpłatnie przez 
firmę która wygrała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Bolesławiec.  
Usługi polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych  świadczy Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne i Handlowe 
„Com-D” z siedzibą w Jaworze przy ulicy Poniatowskiego 24. Właściciele nieruchomości zamieszkałych 
zaopatrywania są w  4  pojemniki tj. jeden pojemnik o pojemności 240 l na odpady zmieszane oraz                   
3 pojemniki na odpady segregowane o pojemności 120l: 

 pojemnik zielony na szkło; 
 pojemnik żółty na plastik, metale i opakowania wielomateriałowe; 
 pojemnik niebieski na papier. 

Natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych  korzystają z  pojemników  o pojemności od 
120 l do  1100l i więcej również w wymienionych wyżej kolorach. 
 
6.6.1.1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 
pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 
komunalnych przeznaczonych do składowania. 

 
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do 
przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości 
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych. 
Zebrane z terenu Gminy Bolesławiec odpady komunalne zagospodarowywane są w Zakładzie 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu posiadającym od września 2014 status 
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Aktualnie instalacja                             
w Trzebieniu posiada wydajność - 40 000 Mg/rok. Wydajność RIPOK w Trzebieniu dla odpadów 
zielonych i ulegających biodegradacji zebranych selektywnie to – 2 000 Mg/rok. Dla pozostałości                   
z sortowania i mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do 
składowania- unieszkodliwianie przez składowanie wydajność instalacji wynosi - 16 240 Mg/rok. 
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6.6.1.2. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy. 
 
Przyjęto, że w ramach prowadzonego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy 
Bolesławiec ilość wytworzonych odpadów komunalnych jest równa ilości odebranych odpadów 
komunalnych.  
 

Tabela nr 6.59: Masy wybranych rodzajów odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy 

Bolesławiec w roku 2015. 

Masy wybranych rodzajów odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Bolesławiec w roku 2015 

Kod odebranych odpadów komunalnych 
Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

Masa odebranych 
odpadów komunalnych 

[Mg] 

200301 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne  

2612,4 

150107 Opakowania ze szkła  272,2 

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych  188,7 

150101 Opakowania z papieru i tektury  65,2 

Źródło: Urząd Gminy Bolesławiec 

 

Tabela nr 6.60: Roczna masa wybranych rodzajów odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy 

Bolesławiec w 2016 roku. 

Masy wybranych rodzajów odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Bolesławiec w roku 2016 

Kod odebranych odpadów komunalnych 
Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

Masa odebranych 
odpadów komunalnych 

[Mg] 

200301 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne  

3019,650 

150107 Opakowania ze szkła  286,246 

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych  214,213 

150101 Opakowania z papieru i tektury  146,548 

Źródło: Urząd Gminy Bolesławiec 

 
W 2016 r. dopuszczalny (minimalny) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami innych nie niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 
45 %. W Gminie Bolesławiec wymagany poziom został osiągnięty i wyniósł 98 %. W odniesieniu do 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu 
obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. 2012 poz. 676) w odniesieniu do ilości 
wytworzonych w 1995 r. dopuszczalny poziom wynosi (maksymalnie) 50%. Gmina Bolesławiec 
osiągnęła wymaganego poziom, ponieważ odpady komunalne ulegające biodegradacji nie zostały 
przekazane do składowania. 
 

Podsumowując należy stwierdzić, że Gmina Bolesławiec w 2015 i 2016 r. we właściwy sposób 
realizowała zadania w zakresie gospodarowania odpadami w gminie. Gmina Bolesławiec osiągnęła 
bardzo wysoki poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła odebranych z terenu gminy a szacowane wyniki za rok 2016 są  jeszcze wyższe niż      
w roku 2015. Odnotowano także znaczny wzrost ilości odebranych zmieszanych odpadów 
komunalnych. Priorytetowym zadaniem dla Gminy Bolesławiec na lata następne będzie dalsze 
uświadamianie mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych gminy w zakresie 
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gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości wytwarzanych zmieszanych odpadów 
komunalnych.14 
 
6.6.2. Azbest i wyroby azbestowe. 
 
W  2012 r. został przyjęty uchwałą „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest                     
z terenu Gminy Bolesławiec”, który określał m.in. harmonogram eliminacji tego odpadu ze 
środowiska. W harmonogramie tym założono, że w latach 2013-2017 usuniętych zostanie ok. 200 Mg 
azbestu i wyrobów zawierających azbest. Ilość tą, a nawet wyższą, bo 260,85 Mg osiągnięto w 2016 r. 
W 2016 r. przeprowadzono ponowną inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, inwentaryzacja  
wykazała, że na terenie Gminy Bolesławiec wyroby zawierające azbest znajdują się na 657 posesjach, 
w ilości 100 865,25 m2 – tj. 1 109,52 Mg1 w tym: 

 4 324,00 m2 (około 47,56 Mg) o I stopniu pilności; co stanowi około 4,3 % ogólnej ilości 
zinwentaryzowanego azbestu; 

 34 441,40 m2 (około 378,86 Mg) o II stopniu pilności; co stanowi około 34,2 % ogólnej ilości 
zinwentaryzowanego azbestu; 

 62 099,85 m2 (około 683,10 Mg) o III stopnia pilności, co stanowi około 61,5 % ogólnej ilości 
zinwentaryzowanego azbestu. 

Ilość ta jest o 21 900,25 m2 wyższa od ilości, jaka została zinwentaryzowana w 2012 r., co jest 
wynikiem zwiększonej świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, którzy zdecydowali się ujawnić 
fakt posiadania przez nich azbestu, celem pozbycia się go w legalny sposób. 
Na terenie Gminy Bolesławiec najwięcej azbestu znajduje się w miejscowościach Ocice, Kruszyn                     
i Kraśnik Górny, natomiast najmniej w miejscowościach Trzebień Mały, Łąka, Kozłów i Chościszowice. 
W „Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Bolesławiec” oszacowane zostały koszty unieszkodliwienia tych odpadów, które przedstawiono 
poniżej: 
 
Tabela nr 6.61: Szacunkowe koszty związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec w rozbiciu na przedziały czasowe . 

Przedział 
czasowy 

do 
31 XII roku: 

Ilość wyrobów 
przewidziana do 

unieszkodliwienia 
[%] 

ilość wyrobów 
przewidziana do 

unieszkodliwienia 
[Mg] 

koszt 
likwidacji do 
31 XII danego 

roku [zł] 

2017 – 2020 2020 34 377,2 212 769 

2021 - 2026 2023 36 399,4 225 284 

2027 – 2032 2032 30 332,9 187 737 

RAZEM: 
2017 - 2032 

do 2032 100 1 109,5 625 790 

Źródło: „Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec”. 

 
Poniżej zamieszczono harmonogram działań w zakresie inwentaryzacji i usuwania azbestu z terenu 
Gminy Bolesławiec przyjęty w „Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Bolesławiec”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec 
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Tabela nr 6.62: Harmonogram działań w zakresie inwentaryzacji i usuwania azbestu z terenu Gminy 

Bolesławiec. 

 

 
Źródło: „Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec”. 

 
6.6.3. Problemy i zagrożenia. 
 
Na terenie Gminy Bolesławiec sukcesywnie wzrasta świadomość społeczeństwa na temat właściwego 
postępowania z odpadami, jednak pomimo to nadal powstają tzw. "dzikie wysypiska", co świadczy                  
o tym, że w dalszym ciągu istnieje "szara strefa" w branży gospodarki odpadami. Selektywna zbiórka 
odpadów z roku na rok jest coraz lepiej zorganizowana, co wpływa pozytywnie na poziomy odzysku                  
i recyklingu wybranych frakcji odpadów komunalnych.  
Wskazany obszar interwencji oraz najważniejsze problemy jednostki odnoszą się pośrednio do 
czterech głównych zagadnień horyzontalnych, które przedstawiono w tabeli poniżej. 
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Tabela nr 6.63: Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji racjonalna gospodarka odpadami.  

Adaptacja do zmian klimatu 

ponowne wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu, ograniczając tym 
samym wykorzystywanie surowców pochodzących ze źródeł nieodnawialnych, 
odpowiedni dobór lokalizacji nowych instalacji przetwarzania odpadów tak aby 
powstawały w oddaleniu od terenów zagrożonych powodziami, podtopieniami                
i osuwiskami, transformacja w kierunku gospodarki cyrkulacyjnej 

Nadzwyczajne zagrożenia 
środowiska 

rozwój istniejącego systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych 
pochodzących ze źródeł komunalnych, 

Edukacja ekologiczna 

działania edukacyjne (szkolenia, ulotki, iwenty, konferencje) wszystkich grup 
społecznych, w tym podmiotów gospodarczych w zakresie ograniczania 
powstawania odpadów, właściwego postępowania z odpadami, selektywnej 
zbiórki odpadów 

Monitoring środowisk 

prowadzenie monitoringu wpływu składowiska na powietrze, gleby, wody 
powierzchniowe i podziemne, wykonywanie badań poziomu i jakości wód 
podziemnych oraz objętości i składu wód odciekowych, prowadzenie kontroli                 
w zakresie zbierania, przetwarzania i składowania odpadów niebezpiecznych 
kontrola podmiotów gospodarczych pod kątem właściwie prowadzonej 
gospodarki odpadami zgodnej z zapisami posiadanych pozwoleń i decyzji; 

Źródło: Opracowanie własne. 

Najważniejszym działaniem adaptacyjnym jest zastosowanie najlepszych dostępnych technik przy 
budowie, modernizacji instalacji zagospodarowania odpadów, w celu uniknięcia ewentualnego 
negatywnego wpływu zmieniającego się klimatu, dotyczy to przede wszystkim instalacji do 
przetwarzania odpadów, a także miejsc zbierania i magazynowania odpadów. Gospodarka 
cyrkulacyjna, poprzez zawracanie odpadu jako produktu do ponownego obiegu wykluczy konieczność 
zagospodarowania go w instalacjach. 
 
6.6.4. Analiza SWOT. 
 
W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji racjonalna gospodarka 
odpadami. 
 
Tabela nr 6.64: Analiza SWOT -  racjonalna gospodarka odpadami. 

C
zy

n
n

ik
i w

ew
n

ę
tr

zn
e
 

Mocne strony Słabe strony 

osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 
osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami papieru, tworzyw 
sztucznych, szkła, metalu, 
obecność PSZOK-u i RIPOK-u na terenie gminy; 
 

 

niewystarczająca świadomość ekologiczna mieszkańców, 
trudności w zlokalizowaniu i likwidowaniu „dzikich 
wysypisk”,  
 

C
zy

n
n

ik
i 

ze
w

n
ęt

rz
n

e 

Szanse Zagrożenia 

wprowadzenie na terenie kraju nowych założeń dotyczących 
gospodarowania odpadami komunalnymi (nowelizacje 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach); 
powstawanie nowoczesnych instalacji do przetwarzania 
odpadów komunalnych; 

brak wpływu gmin na efektywność przetwarzania odpadów 
komunalnych w RIPOK; 
skala i problemowość wprowadzonych zmian                           
w nowych przepisach gospodarowania odpadami 
komunalnymi często prowadząca do nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu nowego systemu; 
- narastająca ilość odpadów i trudność ich zbycia (spadające 
ceny za odpady wysegregowane) 
problem z zagospodarowanie odpadów budowlanych                     
i remontowych; 

Źródło: Opracowanie własne. 
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6.6.5. Tendencje zmian. 
 
Prognozowanie tendencji zmian w gospodarce odpadami jest zadaniem trudnym, gdyż wymaga 
uwzględnienia wielu czynników, często od siebie niezależnych, a w konsekwencji wpływających na 
ilość, jakość i strukturę odpadów. Analiza danych dotyczących ilości odpadów komunalnych pozwala 
zaobserwować wzrost strumienia odpadów komunalnych, zarówno w zakresie ich wytwarzania, jak                
i zbierania. Jednocześnie obserwuje się intensywny wzrost udziału odpadów, selektywnie zebranych 
w ogólnym strumieniu odpadów.  

 
6.7. Zasoby geologiczne. 
 
6.7.1. Morfologia. 
 
Krajobraz gminy jest zróżnicowany i odmienny w części północnej i południowej obszaru 
opracowania. W kierunku południowym od miasta Bolesławiec, w części przynależącej do Pogórza 
Bolesławieckiego i Niecki Lwóweckiej dominuje krajobraz pofalowany. Genetycznie jest to 
wysoczyzna denudacyjna. Komponentem antropogenicznym, urozmaicającym walory krajobrazowe 
gminy są wyrobiska kamieniołomów (w większości nieczynnych) oraz żwirowni, szczególnie w dolinie 
Bóbr. Część północną cechuje rzeźba równinna (Równina Wizowska) związana z zalegającą na 
powierzchni zwartą pokrywą luźnych skał osadowych. Wyjątek stanowi dolina Bobru wcięta na 
głębokość od kilku do ponad 20 metrów. Poza doliną Bobru kontrasty krajobrazowe są niewielkie, 
największym urozmaiceniem są wydmy występujące na terenach piaszczystych. Lokalnie krajobraz 
północnej części gminy zakłóca dominanta w postaci hałdy zlokalizowanej przy Zakładach 
Chemicznych „Wizów” w Łące. W granicach gminy Bolesławiec wyodrębniono dwa nadrzędne 
elementy geomorfologiczne: Wysoczyzna Borów Dolnośląskich i dolina Bobru. Powierzchnia inicjalna 
pierwszego elementu, utworzona wskutek budującej działalności rzecznej, rzeczno-lodowcowej                     
i lodowcowej, uległa znacznemu przemodelowaniu na drodze denudacji, w mniejszym zaś stopniu                
w wyniku akumulacji eolicznej. Obecna powierzchnia wysoczyzny jest falista, lokalnie płaska, 
nachylona ku północy. Relief jej głównie urozmaicają wystąpienia skał staropaleozoicznych                               
i górnokredowych, częściowo odpreparowane spod osadów kenozoiku, a ponadto fragmenty pokryw 
sandrowych i wydmy. Dolina Bobru - jako drugi, nadrzędny element geomorfologiczny - jest głęboko 
wcięta w wysoczyznę, wyraźnie zaakcentowana w rzeźbie obszaru. Szerokość doliny waha się od 700 
m do ok. 3,5 km, a jej płaskie dno łagodnie nachyla się w kierunku północnym. 
W obrębie wysoczyzny i doliny Bobry, w oparciu o kryteria genetyczne wyróżniono szereg form 
geomorfologicznych, związanych z oddziaływaniem naturalnych czynników egzo- i endogenicznych, 
a ponadto formy antropogeniczne. Maksymalne wyniosłości skupiają się w południowej części 
obszaru gminy. 
 

6.7.2. Budowa geologiczna.  
 
Przez teren gminy przebiega wyraźna granica geologiczna oddzielająca Sudety od bloku 
przedsudeckiego. Wyznacza ją uskok brzeżny sudecki przebiegający w kierunku NW – SE. Granica ta 
jednak w obrębie gminy nie odzwierciedla się w rzeźbie terenu. 
Blok przedsudecki zajmuje północno-wschodnią część obszaru opracowania. Skały staropaleozoiczne 
w większości są przykryte osadami permo-mezozoiku i kenozoiku. Między Kruszynem, a Tomaszowem 
Bolesławieckim pojawia się wąskie pasmo wychodni łupków ordowiku i dewonu oraz piaskowców 
szarogłazowych karbonu dolnego. Stanowią one część ogniw skalnych metamorfiku kaczawskiego, 
krystalicznego obramowania niecki północno - sudeckiej. Południowo - zachodnią część obszaru 
opracowania zajmuje fragment niecki północno - sudeckiej. Jest to rozległa synklina, w części 
południowo – wschodniej rozbita na szereg elementów tektonicznych, do których w granicach 
omawianego obszaru, należy niecka grodziecka i antyklina Raciborowic. Podłożem niecki północno - 
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sudeckiej są staropaleozoiczne łupki i diabazy. Pod nimi zalegają utwory czerwonego spągowca, 
cechsztynu, piaskowca pstrego, wapienia muszlowego i kredy górnej od cen omanu po santon 
włącznie. 
W obrębie bloku przedsudeckiego na obszarze opracowania najstarszymi skałami są znane głównie 
zwierceń, zmetamorfizowane łupki kwarcowo - serycytowe ordowiku. Zwietrzelina ilasta tych łupków 
z zachowaną strukturą odsłania się między Kruszynem, a Tomaszowem Bolesławieckim. 
Łupki krzemionkowe, krzemionkowo - ilaste i ilasto - krzemionkowe należące do syluru odsłaniają się 
na zachód od Krępnicy. 
Dewon reprezentują diabazy oraz łupki chlorytowe. Diabazy odsłaniają się na wschód od Chościszowic 
i na północ od Kruszyna. Wychodnia łupków chlorytowych znajduje się w pobliżu Kraśnika Górnego. 
Dolnokarbońskie piaskowce szarogłazowe występują w okolicach Kruszyna. Ich miąższość jest 
nieznana, zaś ich wychodnie zostały wykartowane w materiałach archiwalnych metodami 
geofizycznymi. 
Utwory permu reprezentowane są przez osady czerwonego spągowca i cechsztynu. Na obszarze 
opracowana skały czerwonego spągowca nie odsłaniają się na powierzchni piaskowce i zlepieńce 
kwarcowe wstępują na południe od Tomaszowa Bolesławieckiego, gdzie przykrywają je osady 
kenozoiczne. Cechsztyn dolny tworzą warstwy zlepieńca granicznego, wapienia podstawowego, 
margli plamistych, margli miedzionośnych i ołowiowych, w których udokumentowano złoża rud 
miedzi. Cechsztyn środkowy wykształcony jest jako 30 m kompleks wapieni szarych, mikrytowych 
i krystalicznych, często spękanych i porowatych. Cechsztyn górny dzieli się na trzy kompleksy 
litologiczne: kompleks piaskowcowy; iły dolne z poziomem ewaporytowoanhydrytowym 
z epigenetycznymi gipsami w stropie oraz iły górne z warstwą dolomitu, tzw. Dolomitu kaczawskiego. 
Miąższość kompleksów cechsztynu górnego jest zmienna i waha się od 80 do 90 m. 
Cechsztyn reprezentują warstwy cechsztynu dolnego, środkowego i górnego. Cechsztyn dolny tworzą 
warstwy zlepieńca granicznego, wapienia podstawowego, margli plamistych, margli miedzionośnych                  
i ołowiowych, na których zostały udokumentowane złoża rud miedzi. Środkowy cechsztyn został 
wykształcony jako 30 m kompleks wapieni szarych, mikrytowych i krystalicznych, często spękanych 
i porowatych. Cechsztyn górny podzielony jest na trzy kompleksy litologiczne: piaskowcowy, iły dolne 
z poziomem ewaorytowo - anhydrytowym, z epigenetycznymi gipsami w stropie oraz iły górne 
z warstwą dolomitu, tzw. dolomitu kaczawskiego. Miąższość kompleksów cechsztynu górnego jest 
zmienna i waha się od 80 do 90 m. 
Utwory budujące kredę górną leżą na zerodowanym podłożu permo-triasowym i wypełniają centralną 
część niecki północno - sudeckiej. Reprezentują je skały cen omanu, turonu, koniaku i santonu. 
Dolną partię osadów cen omanu budują piaskowce i zlepieńce kwarcowe, a górną margle. Piaskowce  
i zlepieńce kwarcowe występują na całym omawianym obszarze. Osady turonu na powierzchni 
odsłaniają się na południowy zachód od Raciborowic Górnych. Są to piaskowce i zlepieńce kwarcowe 
turonu dolnego oraz piaskowce drobnoziarniste ilaste, z wkładkami piaskowców średnioziarnistych 
turonu górnego. 
W południowo - zachodniej i wschodniej części obszaru opracowania zachowały się osady koniaku 
dolnego, wykształcone jako piaskowce arkozowe, kwarcowe i mułowce, o sumarycznej miąższości 
około 75 do 330 m. Drobnoziarniste piaskowce koniaku uzyskały nazwę piaskowców ciosowych dzięki 
regularnie przebiegającym powierzchniom spękań. 
Utwory trzeciorzędowe należą do oligocenu, miocenu, pliocenu. Osady ilasto - piaszczyste 
z wkładkami węgla brunatnego zaliczone do oligocenu znane są tylko z wierceń w południowo - 
zachodniej części gminy. Żwiry kwarcowe z materiałem miejscowym, występujące na obszarze między 
Włodzicami, Żeliszowem, w okolicach Suszek oraz na wschód od miejscowości Otok, reprezentują 
miocen dolny. Piaski i mułki lokalnie kaolinowe oraz węgle brunatne, należące do miocenu 
środkowego, znajdują się pomiędzy Kruszynem, dalej w kierunku Tomaszowa Bolesławieckiego. 
Piaski, iły i mułki z soczewkami węgla brunatnego zaliczone do miocenu górnego, stwierdzono                     
w okolicy Kraśnika Górnego, Tomaszowa Bolesławieckiego i Szczytnicy. Maksymalna miąższość tych 
utworów wynosi 130 m. Zalegają one bezpośrednio na skałach bloku przedsudeckiego, na osadach 
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permomezozoicznych niecki północno - sudeckiej i łupkach metamorficznych jej krystalicznego 
obramowania. 
Osady pliocenu należące do serii Gozdnicy, wykształcone jako piaski i żwiry kwarcowo - skaleniowe, 
przejawiające się iłami i mułkami, odsłaniają się w Dąbrowie Bolesławieckiej, gdzie osiągają miąższość 
ok. 80 m. 
Czwartorzęd reprezentowany jest przez osady plejstoceńskie i holoceńskie. Najstarsze utwory 
plejstoceńskie stanowią piaski i żwiry wodnolodowcowe oraz gliny zwałowe zlodowaceń 
południowopolskich, a następnie mułki i torfy z interglacjału wielkiego. Utwory te występują 
w północno - zachodniej i południowo - wschodniej części obszaru gminy. Młodsze ogniwo 
plejstoceńskie reprezentują piaski i mułki zastoiskowe, piaski i żwiry terasów 3,0 - 5,0 m n. p. rzeki 
Bobrzycy, 10,0 - 12,0 m n. p. rzeki Bobru, piaski i żwiry oraz mułki terasów 1,5 – 4,0 m n. p. rzeki 
zlodowaceń środkowopolskich. Do utworów zlodowaceń północnopolskich należą piaski i żwiry 
terasów 7,0 – 8,0 m i 4,0 – 5,0 m n. p. rzeki, gliny zwałowe lessopodobne, piaski pylaste deluwialne 
oraz piaski gliniaste zbiorników okresowo zamkniętych. 
Piaski eoliczne na wydmach oraz gliny pylaste i piaszczyste deluwialne, gliny i piaski gliniaste, piaski 
pylaste i pyły lessopodobne na piaskach i glinach zasypania wysokiego nalezą do czwartorzędu 
nierozdzielonego i występują na północno-zachodniej i południowej części obszaru opracowania. 
Holocen reprezentowany jest przez osady rzeczne w ogólności wykształcone, jako mułki kwarcowe 
z wkładami piasków i żwirów, piaski i żwiry oraz mułki tarasów 0,5 - 2,0; 1,5 - 3,0 m n. p. rzeki Bobru, 
5,0 - 1,0 m n. p. rzeki Bobrzycy i potoków. 
Przeważającą część północnego obszaru gminy zajmują osady rzeczne (piaski i żwiry). Tworzą one 
powierzchnie w formie stożka napływowego po obu stronach doliny Bobru.15 
 
6.7.3. Złoża kopalin. 
 
Na obszarze gminy najliczniej występują złożą piasków i żwirów. Zostały one dokumentowane 
w dolinie Bobru, w obrębie jej lewo – i prawobrzeżnego terasu. W południowo - zachodniej części 
obszaru gminy położone są górnokredowe (kantońskie) złoża kopalin ilastych – iłów i piaskowców 
o lepiszczu ilastym, które znalazły zastosowanie w przemyśle ceramicznym. Wyróżnia się wśród nich 
dwa rodzaje kopaliny: w stanie naturalnym do eksploatacji 
podziemnej i po wzbogaceniu (szlamowaniu) – do eksploatacji odkrywkowej. Iły białowypalające się 
występują w złożach: „Janina”, „Janina I”, „Janina Zachód”, „Nowe Jaroszowice” i „Ocice”. Iły 
kamionkowe, jako kopalina w stanie naturalnym występują w złożu: „Ocice II”. Według danych                            
z serwisu MIDAS (źródło informacji o surowcach mineralnych Polski) prowadzonego przez Państwowy 
Instytut Geologiczny, spośród złóż znajdujących się na terenie gminy, eksploatowane są następujące: 
Brzeźnik, Janina I, Janina, Kraszowice, Nowa I, Olszna II-MK (2 złoża), Trzebień II, Wartowice IV, 
Żeliszów. Tereny eksploatacji powierzchniowej zlokalizowane są w miejscowościach: Bolesławice, 
Brzeźnik, Golnice, Kozłów, Nowa, Stara Oleszna, Suszki, Trzebień i Żeliszów. Poniżej przedstawiono 
aktualnie eksploatowane złoża surowców na terenie gminy. 
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Tabela nr 6.65: Złoża kopalin w Gminie Bolesławiec. 

L.p. Nazwa złoża 
Stan 
zagospodarowania 
złoża 

Zasoby (w tys. ton) 
Wydobycie  
(w tys. ton) 

geologiczne 
bilansowe 

przemysłowe 

Gliny ceramiczne i biało wypalające się 

1. Janina I E 1 614 325 196 

2. Janina - Zachód R 567 - - 

3. Nowe Jaroszowice P 41 187 - - 

4. Ocice P 14 702 - - 

Gliny ceramiczne kamionkowe 

5. Ocice II P 4 015 - - 

Kamienie łamane i boczne - piaskowiec 

6. Wartowice IV T 7 977 5 750 - 

7. Żeliszów E 395 150 12 

Piaski i żwiry 

8. Bolesławice III Z 5 400 - - 

9. Bolesławice p. 2 T 1 381 1 381 - 

10. Bolesławice p. III E 694 687 68 

11. Brzeźnik E 949 949 33 

12. Brzeźnik I R 5 458 - - 

13. Kraszowice E 27 967 11 684 402 

14. Mierzwin I R 1 995 - - 

15. Mierzwin II R 3 993 - - 

16. Mierzwin III R 3 478 - - 

17. Nowa  P 50 664 - - 

18. Nowa I T 1 051 881 - 

19. Ocice – Mierzwin I R 4 022 - - 

20. Ocice – Mierzwin II R 19 510  - - 

21. Ocice - Nowa R 1 354 - - 

22. Ocice II R 3 954 - - 

23. Ocice III R 2 094 - - 

24. Olszna II Z 899 - - 

25. Olszna II-MK E 55 948 15 780 293 

26. Olszna  IV-V P 1 358 - - 

27. Olszna V Z 4 114 - - 

29. Otok P 41 364 - - 

30. Trzebień II T 2 344 1 784 - 

31. Trzebień - Zbiornik R 86 349 - - 

Legenda: 
E – złoże eksploatowane; 
R – złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (w kat. A+B+C1); 
P – złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie (w kat. C2 + D); 
T – złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo; 
Z – złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane; 
Źródło: Starostwo Powiatowe w Bolesławcu 
 

6.7.4. Zagrożenia i problemy. 
 
Poważny problem stanowić może niekoncesjonowane wydobycie kopalin. Jest to istotny problem                 
w skali kraju, który negatywnie wpływa na środowisko powodując straty w bilansie zasobów 
naturalnych kraju, niekontrolowane użytkowania i degradację gruntów, nieodwracalne 
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przekształcenia środowiska (brak rekultywacji), zagrożenia powodziowe w przypadku naruszenia 
filarów ochronnych dla rzek, a także tworzenie warunków do nielegalnego składowania odpadów. 
 
Tabela nr 6.66: Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji ochrona zasobów kopalin.  

Adaptacja do zmian klimatu 

właściwy sposób pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania złóż                                      
z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik i narzędzi optymalizacji przeróbki 
surowców, ograniczenie presji na wody i gleby, uwzględnianie w dokumentach 
planistycznych (m. in. mpzp) informacji o udokumentowanych złożach kopalin, 
stosowanie odpowiednich zapisów w planach zagospodarowania terenów po 
eksploatacji złóż celem zapobiegania erozji gruntów 

Nadzwyczajne zagrożenia 
środowiska 

odpowiednie zabezpieczanie powierzchni ziemi w związku z eksploatacją kopalń 
odkrywkowych, celem minimalizacji negatywnego wpływu na gleby oraz 
minimalizacji ryzyka osuwisk i erozji odpowiedni dobór prac i sposobu eksploatacji 
kopalń odkrywkowych celem ograniczenia negatywnego wpływu na stosunki 
wodne, wybór lokalizacji kopalń uwzględniający ochronę cennych przyrodniczo 
gatunków i siedlisk 

Edukacja ekologiczna 

prowadzenie działań mających na celu informowanie społeczeństwa                                   
o zagrożeniach dla ludzi i środowiska związanych z wykorzystaniem 
poszczególnych rodzajów złóż, kampanie informacyjne informujące o szkodach 
środowiska, ale także dla przedsiębiorców, związanych z nielegalną eksploatacją 
kopalin 

Monitoring środowisk 

stała współpraca z WIOŚ celem pozyskiwania najbardziej aktualnych danych                     
w zakresie monitoringu wód podziemnych prowadzenie kontroli podmiotów 
podejmujących/prowadzących eksploatację złóż kopalin pod kątem stosowania 
środków ochrony zasobów złoża, powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i 
podziemnych, a także prowadzenia prac rekultywacyjnych terenów 
poeksploatacyjnych 

Źródło: Opracowanie własne. 

Działania adaptacyjne w zakresie zasobów geologicznych dotyczą głównie właściwej lokalizacji oraz 
zastosowania najlepszych technik przetwarzania i wykorzystania złóż. Niezbędne jest również 
zapewnienie odpowiednich zapisów planistycznych, w celu uniknięcia eksploatacji surowców na 
terenach zagrożonych erozją i/lub osuwiskami. Niezbędne są działania informujące przedsiębiorców  
o zagrożeniach dla ludzi i środowiska związanych z wykorzystaniem poszczególnych rodzajów złóż. 
 

6.7.5. Analiza SWOT. 
 
W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji ochrona zasobów kopalin. 
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Tabela nr 6.67: Analiza SWOT – ochrona zasobów kopalin. 

C
zy

n
n

ik
i w

ew
n

ęt
rz

n
e

 

Mocne strony Słabe strony 

zróżnicowanie hipsometryczne i genetyczne form 
rzeźby terenu dające szerokie możliwości 
zagospodarowania terenu, 
bieżąca rekultywacja gruntów, 

zagrożenia związane ze zorganizowaną eksploatacją 
kopalin, ze względu na udokumentowane zasoby,  
możliwość podejmowania nielegalnej eksploatacji 
surowców,  
trudności przy rekultywacji wyrobisk 
poeksploatacyjnych, 

C
zy

n
n

ik
i 

ze
w

n
ęt

rz
n

e 

Szanse Zagrożenia 

rozwój nowych technologii poszukiwania i 
eksploatacji surowców mineralnych, 
liczne prace badawcze Państwowego Instytutu 
Geologicznego gwarantujące odpowiednie 
rozpoznanie terenu. 

rozległe powierzchniowe zmiany terenu w formie 
wyrobisk, 
obniżenie poziomu wód gruntowych, 
lej depresyjny, 
niekontrolowane wypełnianie wyrobisk odpadami, 
zjawisko wydobycia be koncesji, 
niewłaściwie przeprowadzana rekultywacja wyrobisk, 
 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
6.7.6. Tendencje zmian. 

Jednym z największych problemów związanych z pozyskiwaniem surowców naturalnych może być 
powstawanie nielegalnych wyrobisk i punktów eksploatacji złóż. 
W kolejnych latach zmiany w środowisku przyrodniczym wywołane eksploatacją złóż surowców 
mogą dotyczyć:  

 przekształceń rzeźby terenu,  
 zmian warunków glebowych,  
 zmian warunków wodnych,  
 zanieczyszczenia powietrza,  
 zmian mikroklimatu w zakresie termiki, wilgotności, częstszego występowania mgieł i 

zamgleń lub tworzenia się zastoisk zimnego powietrza,  
 zmian roślinności wynikających z konieczności oczyszczenia terenu pod zakład górniczy, 
 szkód wynikających z wykorzystywanej techniki. 

 
6.8. Gleby. 
 
6.8.1. Typy i jakość gleb. 

 
Wytworzenie się określonych profilów glebowych oraz ich przydatność rolnicza pozostaje w ścisłym 
związku z budową geologiczną i morfologią omawianego obszaru. Natomiast skład mineralny 
i właściwości gleb są uzależnione przede wszystkim od rodzaju skały macierzystej, panującego klimatu 
i występującej szaty roślinnej. Na kształtowanie się rolniczej przydatności gleb poza rzeźbą terenu 
i klimatem mają również duży wpływ czynniki glebowe takie jak: skład mechaniczny, miąższość 
poziomu próchnicznego oraz głębokość występowania szkieletu. 
Na terenie gminy przeważają gleby klasy III i IV. Grunty klasy IIIa i IIIb to gleby bielicowe, brunatne 
kompleksu pszennego (łatwe w uprawie). Do gruntów klasy IIIb i IVa zalicza się gleby bielicowe 
i brunatne kompleksu pszenno – wadliwego (gleby żyzne, ale przesuszone, narażone na zmywanie 
powierzchniowe). Grunty klasy IVb i V to gleby bielicowe i brunatne kompleksu żytniego, wraz                         
z glebami klasy VI są glebami mało urodzajnymi, suchymi. 
 



111 

 
 
 
GMINA BOLESŁAWIEC  Program Ochrony  Środowiska 
 
 

 

Tabela nr 6.68: Klasyfikacja gruntów ornych.   

Klasa bonitacyjna Powierzchnia w ha 
 

Struktura w (%) 
 

I - - 

II 25,95 0,3 

III a 754,11 8,3 

III b 1 488,38 16,4 

IV a 2 641,47 29,1 

IV b 1 956,94 21,5 

V 1 763,63 19,4 

VI 453,58 5,0 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec. 

 
Tabela nr 6.69: Klasyfikacja użytków zielonych. 

Klasa bonitacyjna Powierzchnia w ha 
Struktura w (%) 

 

I - - 

II 1,54 0,1 

III 526,7368 22,1 

IV 1 302,9261 54,7 

V 416,5375 17,5 

VI 132,207 5,6 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec. 

 
Z powyższego zestawienia wynika, że na terenie gminy Bolesławiec nie ma gleb zaliczanych do I klasy 
bonitacyjnej, a udział gleb będących w II klasie bonitacyjnej jest znikomy (odpowiednio 0,3 % dla 
gruntów ornych i 0,1 dla użytków zielonych). Udział gleb bardzo dobrych i dobrych gruntów ornych, 
będących w II – III klasie bonitacyjnej wynosi 25,0 %. Gleby średnie IV klasy bonitacyjnej to 50,6 % 
ogółu gruntów ornych, zaś gleby słabe i bardzo słabe V i VI klasy bonitacyjnej stanowią 24,4 %. 
Natomiast udział użytków zielonych (sady, łąki i pastwiska) będących w II – III klasie bonitacyjnej 
wynosi 22,2 %, w IV klasie – 54,7 % zaś najsłabsze V i VI klasy to 23,1 %.16 
 
 
6.8.2. Stan jakości gleb.  
 
W latach 2005-2007 Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy          
w Puławach przeprowadził na terenie Polski badania monitoringowe chemizmu gleb ornych. Badania 
zostały przeprowadzone m.in. w 20 punktach pomiarowych województwa dolnośląskiego. Jeden                        
z punktów zlokalizowany został w Nowej Wsi.  
 
Tabela nr 6.70: Badania monitoringowe chemizmu gleb ornych na terenie Gminy Bolesławiec w 

punkcie pomiarowo-kontrolnym w Nowej Wsi. 

szer. 51 19 30 długość 15 37 22 

Nr  
punktu  

Miejscowość  Gleba  Klasa  
bonitacyjna  

Kompleks  
przydat.  
rolniczej  

183  Nowa Wieś  AP pgmp.pgm:ps  IVa  5  

Źródło: Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach 2008 rok 

 
Przeprowadzone badania wykazały, iż gleby Gminy Bolesławiec charakteryzują się stosunkowo 
wysokim udziałem (41-60%) gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych wymagających wapnowania w stopniu 
koniecznym i potrzebnym oraz gleb o bardzo niskiej zawartości fosforu.  

                                                 
16

 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOLESŁAWIEC 



112 

 
 
 
GMINA BOLESŁAWIEC  Program Ochrony  Środowiska 
 
 

 

Przeprowadzone badania oraz wyniki badań dla producentów rolnych wykonanych przez OSChR we 
Wrocławiu w latach 2006 – 2009 wskazują, że około 80 % przebadanych gleb użytków rolnych 
charakteryzuje się odczynem bardzo kwaśnym, kwaśnym bądź lekko kwaśnym, a blisko 50 % wymaga 
wapnowania w stopniu pilnym.  

 
 

Rysunek 25 - Procentowy udział gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych w woj. dolnośląskim.  
Źródło: WPOŚ dla województwa dolnośląskiego na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 roku. 

 
Stan zakwaszenia gleb w powiecie bolesławieckim i również Gminie Bolesławiec wskazuje, że 
wapnowanie winno być pierwszoplanowym zabiegiem agrotechnicznym, którego skutkiem będzie 
optymalizacja odczynu gleb dla wzrostu i rozwoju roślin uprawnych oraz ograniczenie ujemnych 
skutków antropopresji.17 
 

 
Rysunek 26 - Procentowy udział gleb o potrzebach wapnowania koniecznych i potrzebnych w woj. 

dolnośląskim. 
Źródło: WPOŚ dla województwa dolnośląskiego na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 roku. 

 
Udział gleb o bardzo niskiej i niskiej zawartości potasu i magnezu wynosi 21-40%. 
 
 
 

                                                 
17

 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Bolesławieckiego na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 
2024. 
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6.8.3.  Degradacja gleb. 
 
Gleby narażone są na degradację w związku z rozwojem rolnictwa, sieci osadniczej, turystyki. Ulegają 
one zarówno degradacji chemicznej, jak i fizycznej.  
Niezależnie od naturalnej odporności własnej, gleby podlegają degradacji fizycznej tj. : 

 erozja wodna, wietrzna, wąwozowa, która zależy od nachylenia zboczy, obecności i stanu 
pokrywy roślinnej, litologii, stosunków wodnych, użytkowania gruntu, działalności 
antropogenicznej; 

 degradacja wynikająca z usprzętowienia rolnictwa, a także degradacja związana                                      
z niewłaściwie prowadzoną melioracją (przesuszenie gleb lub ich nadmierne zawodnienie), 
degradacja antropogeniczna, związana z rozwojem osadnictwa. 

Aby zapobiegać niszczeniu gleb w gminie należy przestrzegać następujących działań: 
 nie likwidować naturalnych pokryw leśnych, zadrzewień śródpolnych; 
 dobrze wykonywać meliorację (aby nie przesuszać wierzchnich warstw gleby); 
 nie użytkować rolniczo terenów o dużych spadkach; 
 stosować właściwe zabiegi agrotechniczne. 

 
6.8.4.  Jakość gleb wokół byłych Zakładów Chemicznych „Wizów” S.A. w Łące k/Bolesławca.  
 
W 2010 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadził badania gleb wokół byłych 
Zakładów Chemicznych „Wizów” S.A. w Łące k/Bolesławca. Badania prowadzono łącznie                                   
w 4 punktach pomiarowo kontrolnych rozmieszczonych na terenie pól uprawnych, w rejonie 
zakładów oraz z pobliskiego trawnika. Próbki gleb pobrane w rejonie byłych ZCH „Wizów” wykazały 
skład granulometryczny piasków gliniastych lekkich pylastych w pkt. 2 do piasków gliniastych 
mocnych         w pkt. 1 i 3 oraz piasków gliniastych mocnych pylastych w pkt. 4.  
Próbki gleb pobrane w rejonie byłych ZCH „Wizów” charakteryzowały się zróżnicowanym odczynem 
od lekko kwaśnego w pkt. 1 i 3 (pH=6,5 i 6,4) do zasadowego pkt. 4 (pH=7,3). W pkt. 2 wykazano 
odczyn obojętny (pH=6,6). Zawartość próchnicy wahała się od 2,24% (pkt. 3) do 8,45% (pkt. 2).           
W badanych glebach stwierdzono następujące zawartości metali ciężkich (wg skali IUNG):  

 cynk – od zawartości naturalnej w pkt. 3 do słabego zanieczyszczenia (stopień II) w punktach 
1 i 4. W punkcie nr 2 wykazano podwyższoną zawartość (stopień I) cynku.  

 ołów - od zawartości naturalnej w pkt. 3 do zawartości podwyższonej (stopień I)                        
w pozostałych punktach,  

 kadm - podwyższona zawartość (stopień I) we wszystkich punktach,  
 miedź – od zawartości naturalnej w pkt. 3 i 4 do zawartości podwyższonej (stopień I)                

w pozostałych punktach.  
 

Tabela nr 6.71: Niektóre właściwości chemiczne oraz całkowita zawartość wybranych metali ciężkich                         

i innych wskaźników w glebach pobranych wokół ZCH WIZÓW w Łące k/ Bolesławca . 

 
Źródło: OCENA STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA GLEB W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2010 ROKU OBSZARY 
BEZPOŚREDNIO ZAGROŻONE ZANIECZYSZCZENIAMI 

 
Przeprowadzone badania gleb przez WIOŚ we Wrocławiu w 2016 roku  terenu wokół Zakładów 
Chemicznych „Wizów" S.A. w Łące k/Bolesławca – wykazały przekroczenia w zakresie benzopirenu.  
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6.8.5. Problemy i zagrożenia. 
 
Główne zagrożenie stanowią zanieczyszczenia gleb wzdłuż dróg oraz zanieczyszczenia wynikające 
z sąsiedztwa przemysłu. Udział gleb zdegradowanych w wyniku nadmiernego zakwaszenia oraz 
zubożenia w makroskładniki jest ściśle związany z emisją zanieczyszczeń pochodzenia 
komunikacyjnego jak również emisją zanieczyszczeń przemysłowych oraz stosowaniem nawozów 
mineralnych. Największym zagrożeniem naturalnym dla gleb jest erozja wodna, czyli spłukiwanie 
wierzchniej, luźnej warstwy gleby przez wodę opadową oraz erozja eoliczna, która powoduje 
przenoszenie odsłoniętych poprzez orkę cząsteczek gleby przez wiatr. Zjawiskiem sprzyjającym 
powstawaniu erozji wodnej na analizowanym obszarze jest urozmaicona rzeźba terenu. 
 
Pagórkowata i falista powierzchnia stwarza dodatkowe utrudnienia warunków upraw rolnych. 
Nachylenia stoków powodują bowiem powierzchniową erozję wodną i  jako skutek - wymywanie 
gruntów, a także trudności w mechanizacji upraw. 
Wzdłuż tras komunikacyjnych obserwuje się także zanieczyszczone gleby, które należą do urbanosoli 
i industriosoli (podwyższona zawartość WWA i zasolenia, zagęszczenie gleb oraz brak poziomu 
próchnicznego). Dla gleb na terenie gminy  problemem są zanieczyszczenia pyłowe, których źródłem 
jest głównie rozwijający się transport drogowy . Zanieczyszczenia te występują w pasach przyległych 
do dróg powodując lokalne zanieczyszczenia gruntu, a w przypadku gruntów podatnych na infiltrację, 
również środowiska wodnego. Zanieczyszczenia mogą spływać z powierzchni dróg do rowów i dalej 
do rzek. Z komunikacją samochodową związane są także zanieczyszczenia chemiczne, jak: substancje 
ropopochodne, metale ciężkie, związki azotu, węglowodory i inne, takie jak sól stosowana w czasie 
zimy, detergenty, itp.metale ciężkie oraz WWA). Do gruntu mogą przenikać substancje ropopochodne 
ze stacji benzynowych czy wylotów kanalizacji deszczowej.  
Problemem jest również degradacja gleb w wyniku prac górniczych (bezpośrednio poprzez wydobycie 
oraz pośrednio poprzez składowanie materiałów i urobku). Potencjalne zagrożenie stanowią odpady 
produkowane przez przemysł oraz przez ludność. Odpady muszą być składowane lub 
unieszkodliwiane w sposób zorganizowany, jednak nadal problem stanowią pojawiające się dzikie 
składowiska śmieci, które mogą wpływać między innymi na zmianę odczynu gleb. Odpady komunalne 
składowane w nieplanowany sposób mogą również przyczynić się do wzrostu zawartości metali 
ciężkich.  
Największe szkody powstają w strefach otaczających zakłady produkcyjne oraz wzdłuż tras 
komunikacyjnych. Do głównych związków chemicznych emitowanych do środowiska należą związki 
węgla (CO2, CO, węglowodory, węgiel – sadza), związki siarki SO2, związki azotu, oraz działalność 
przemysłowa (metale ciężkie). Ponadto duży udział w zanieczyszczaniu gleb posiada rolnictwo, 
dotyczy to szczególnie stosowania środków ochrony roślin, pestycydów. Również nawozy sztuczne,            
w przypadku ich niewłaściwego stosowania mogą oddziaływać ujemnie na chemizm gleb. 
Wylewanie gnojowicy na pola jest również działaniem, które może zanieczyścić środowisko glebowe            
i gruntowo – wodne. Odpady powstające przy produkcji zwierzęcej – ścieki odzwierzęce (gnojowica) 
oraz odpady stałe powstające w procesie chowu zwierząt gospodarskich mogą być toksyczne.                
W zależności od technologii produkcji i systemu utrzymania zwierząt tworzy się, w systemie wodnym 
gnojowica, bądź w systemie ściółkowym obornik. Gnojowica jest środkiem niebezpiecznym dla 
środowiska glebowego i wodnego, powoduje w wodach gruntowych wzrost zawartości azotanów. 
 

Wskazany obszar interwencji oraz najważniejsze problemy jednostki odnoszą się pośrednio do 
czterech głównych zagadnień horyzontalnych, które przedstawiono poniżej. 
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Tabela nr 6.72: Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji ochrona gleb.  

Adaptacja do zmian klimatu 

stworzenia systemu upraw oraz zagospodarowania gruntów rolniczych odpornych 
na zmiany klimatu, zachowanie trwałych użytków zielonych oraz ich odpowiednie 
koszenie, przeciwdziałanie powstawaniu wielkoobszarowych monokultur, 
prowadzenie działań mających zwiększyć retencję glebową, głównie poprzez 
wprowadzanie małych zbiorników retencyjnych, oczek wodnych i rowów 
nawadniających, zachowanie zadrzewień śródpolnych, podejmowanie prac 
zmniejszających nadmierne zagrożenie erozją, np. wsiewki poplonowe, 
międzyplony ścierniskowe, rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie 
nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych na obszarach leśnych, uprawa 
roślin energetycznych na glebach niskiej jakości, stosowanie zalesień na terenach 
zniszczonych i obszarach niewykorzystanych rolniczo, gruntach rolnych o niskiej 
przydatności dla rolnictwa i podatnych na degradację (erozję, wyjałowienie, 
przenikanie zanieczyszczeń do wód) 

Nadzwyczajne zagrożenia 
środowiska 

dokonanie pełnej inwentaryzacji obszarów narażonych na osuwanie się mas 
ziemnych oraz uwzględnianie możliwości występowania takich zagrożeń                           
w planowaniu przestrzennym, rekultywacja terenów poeksploatacyjnych, która 
musi rekompensować straty, jakie poniosło środowisko naturalne; rodzaj 
rekultywacji powinien być prowadzony w kierunku najbardziej optymalnym dla 
środowiska 

Edukacja ekologiczna 

prowadzenie działań edukacyjnych dla rolników w zakresie: promowania 
rolnictwa ekologicznego i integrowanego, zapobiegania zanieczyszczeniom gleb 
środkami ochrony roślin i metalami ciężkimi, ochrony gleb przed erozją i 
zakwaszeniem 

Monitoring środowisk 
prowadzenie monitoringu terenów szczególnie narażonych na osuwanie się mas 
ziemnych, stała współpraca z WIOŚ oraz IUNG celem pozyskiwania najbardziej 
aktualnych danych w zakresie stanu gleb 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Głównym działaniem adaptacyjnym będzie stworzenie odpowiedniego systemu upraw oraz 
zagospodarowanie gruntów rolniczych odpornych na zmiany klimatu, a także zwiększanie retencji 
glebowej i zmniejszanie narażenia gleb erozją. W celu reagowania na nadzwyczajne zagrożenia 
środowiska należy dokonać pełnej inwentaryzacji miejsc narażonych na erozję i uwzględnić 
odpowiednie zapisy w dokumentach planistycznych. Regularny monitoring gleb jest niezbędny w celu 
wczesnego reagowania na nadchodzące zmiany. 
 
6.8.6.  Analiza SWOT. 
 
W poniższej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji gleby. 

Tabela nr 6.73: Analiza SWOT - gleby.  
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Mocne strony Słabe strony 

- wprowadzenie w dokumentach strategicznych 
zapisów zapobiegających zanieczyszczeniu 
gleb,  

- bieżąca rekultywacja obszarów 
zdegradowanych. 

- niewielkie zróżnicowanie gleb,  
- eksploatacja kopalin,  

C
zy

n
n

ik
i 
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w

n
ęt
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n
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Szanse Zagrożenia 

- objęcie polskiego rolnictwa Wspólną Polityką 
Rolną (np. Dyrektywa Azotanowa);  

- coraz bardziej restrykcyjne normy 
środowiskowe dla zakładów i przedsiębiorców 
zapobiegające skażeniu gleb,  

- większa świadomość ekologiczna rolników,  
uprawa gatunków roślin o niewielkich 
wymaganiach glebowych, 

- zanieczyszczenia gleb na skutek prowadzenia 
działalności związanej z eksploatacją kopalin,  

- rosnące zagrożenie wystąpienia zjawiska suszy,  
- nieregularność opadów atmosferycznych, 
- nieprawidłowa rekultywacja gruntów 

zdegradowanych, 

Źródło: Opracowanie własne. 
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6.8.7.  Tendencje zmian. 
 
W ciągu ostatnich lat obserwowany jest trend związany z utrzymywaniem się jakości gleb na 
podobnym poziomie. Wyniki badań chemizmu gleb wykazały, iż zawartość metali ciężkich jest niska. 
Znaczna ilość gruntów rolnych wciąż jest nadmiernie zakwaszona i wymaga zabiegów wapnowania. 
Problemem dotyczącym jakości gleb na terenie gminy jest może być eksploatacja surowców, 
degradacja powierzchni ziemi oraz niski stopień rekultywacji gruntów. W dalszym ciągu wymagany 
jest wyższy stopień rekultywacji gruntów i tym samym mniejszy udział gruntów zdegradowanych                   
i zdewastowanych. Obserwuje się pozytywny trend wzrostu udziału powierzchni leśnych, 
zadrzewionych i zakrzewionych.  
 
6.9. Środowisko przyrodnicze.  
 
6.9.1. Lasy.  
 
6.9.1.1. Charakterystyka lasów. 
 
Tereny leśne są obszarami cennymi pod względem florystycznym, ekologicznym i krajobrazowym. 
Skupia się w nich większość chronionych i rzadkich gatunków roślin, występujących na terenie gminy. 
Lasy i grunty leśne na terenie Gminy Bolesławiec zajmują powierzchnię 14 091,58 ha 18, a wskaźnik 
lesistości wynosi 47,1%. 
W lasach gminy głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna pospolita, inny krajowym drzewem 
iglastym jest świerk pospolity. Drzewa liściaste reprezentowane są przez: dąb i brzozę. W mniejszych 
ilościach występuje: olsza, klon, jawor, jesion i topola. Monokultury sosnowe występują przede 
wszystkim w Borach Dolnośląskich. Drzewostany o mieszanym składzie gatunkowym oraz 
drzewostany liściaste występują w dolinach rzek. 
Z typów siedliskowych dominują bory suche, chrobotkowe (Cladonio - Pinetum) oraz bory świeże             
o charakterze suboceanicznym (Lucobryo - pinetum). Lokalnie występują większe powierzchnie 
płatów boru mieszanego (Pino - Quercetum), w którym sośnie pospolitej towarzyszy dąb szypułkowy. 
Sporadycznie spotkać można fragmenty śródlądowego boru wilgotnego (Molinio - Pinetum), 
wilgotniejsza jego odmiana to Leucobryo Pinetum. Cechą charakterystyczną omawianych borów jest 
powszechne występowanie porostów (chrobotki, płucnicy islandzkiej), zdecydowanie rzadziej (na 
nietypowych siedliskach) spotyka się bagno zwyczajne (Ledum Palustre). 
W dolinie Bobru zachowały się niewielkie zalesione partie terenu, na których rozwijają się resztki 
łozowisk z dominującymi wierzbami: białą (Salix alba) i kruchą (Salix fragilis) oraz trójpręcikową (Salix 
triandra). Występują zespoły: Salucetum triandro - viminalis i Salici - Populetum. Na południe od 
Bolesławca, między Rakowicami a Otokiem, w dolinie Bobru zachowały się resztki lasów liściastych 
nawiązujące do łęgów: wiązowo - jesionowego i jesionowo - olszowego (Ficario - Ulmetum campestris 
oraz Circaeo - Alnetum). W runie obficie występują miodunka ćma (Pulmonaria obscura L.), 
kokoryczka wielokwiatowa (Polygonatum multiflorum), zawilec gajowy (Anemone nemorosa L.).                     
W lokalnych obniżeniach terenu spotkać można zabagnienia porośnięte manną. Na ich obrzeżach 
rośnie wąkrota pospolita (Hydrocotyle vulgaris) i bardzo rzadko bobrek trójlistkowy (Menyanthes 
trifoliata L.) oraz kosaciec żółty (Iris pseudacorus).19 
 
 
 

                                                 
18 Łącznie z gruntami związanymi z gospodarką leśną [Źródło: GUS 2015] 
19
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6.9.1.2. Gospodarka leśna. 
 
Gmina charakteryzuje się znacznym zalesieniem - wskaźnik lesistości wynosi 47,1 %. Jest to jednak 
wskaźnik niższy od średniej dla powiatu bolesławieckiego - 58,6 % i wyższy od średniej 
charakteryzującej województwo dolnośląskie - 29,5 %. 
Lasy i grunty leśne prawie w całości stanowią własność Skarbu Państwa. Na terenie gminy gospodarkę 
leśną w lasach państwowych prowadzą Nadleśnictwa: Bolesławiec, Świętoszów, w niewielkiej części: 
Lwówek Śląski, Chocianów i Przemków. Gospodarka leśna prowadzona jest na podstawie planów 
urządzania lasów, opracowanych na okres 10 lat. Kompleksy leśne położone w bliskim sąsiedztwie 
terenów zurbanizowanych są zakwalifikowane jako lasy masowego wypoczynku, służące 
wypoczynkowi i rekreacji, w których nie prowadzi się tradycyjnej gospodarki leśnej. Znaczącą 
powierzchnię zajmują lasy służące obronności kraju oraz lasy ochronne. 
 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie GUS. 

 
Wg danych GUS w 2015 roku ogólna powierzchnia gruntów leśnych na terenie gminy Bolesławiec 
wynosiła 14 091,58 ha, w tym gruntów leśnych publicznych 13 887,58 ha. Obrębami o najwyższej 
lesistości, przekraczającej 50% są: Kozłów, Parkoszów, Krępnica, Stara Oleszna, Pstrąże, Golnice, 
Trzebień, Bolesławice, Lipiany. Jak widać z powyższego są to obręby zlokalizowane w północnej części 
gminy po obu stronach rzeki Bóbr. Najniższym wskaźnikiem lesistości charakteryzują się obręby 
położone w okolicach miasta Bolesławca i na południe od niego. Związane jest to głównie z jakością 
gleb i możliwością prowadzenia na tych terenach opłacalnej produkcji rolniczej. 
Część lasów na terenie gminy została uznana jako lasy ochronne: wodochronne, glebochronne oraz 
lasy masowego wypoczynku. W lasach ochronnych prowadzi się gospodarkę leśną zapewniającą 
utrzymanie spełnianych funkcji ochronnych. Istnienie takich form ochronnych lasów położonych                   
w granicach Gminy Bolesławiec wpływa na możliwości ich wykorzystywania dla celów rekreacyjnych. 
Racjonalna gospodarka leśna zapewnia: ochronę gleb i terenów szczególnie narażonych na 
zniszczenie lub uszkodzenie oraz ochronę wód powierzchniowych i głębinowych. Właściwa 
gospodarka leśna pozwala miejscowym lasom na spełnianie różnych funkcji, które można podzielić na 
dwie podstawowe grupy: funkcja produkcyjna i pozaprodukcyjna. Funkcje produkcyjne (gospodarcze) 
lasu polegają na zdolności do produkcji biomasy i ciągłego powtarzania tego procesu, co umożliwia 
trwałe użytkowanie drewna i surowców niedrzewnych, w tym użytków gospodarki łowieckiej. Do 
funkcji pozaprodukcyjnych zaliczyć należy: funkcje ekologiczne i społeczne. Funkcje ekologiczne 
wyrażają się między innymi korzystnym wpływem lasów na kształtowanie: klimatu, atmosfery, 
regulacji obiegu wody w przyrodzie, ochronę gleb przed erozją i stepowieniem, a także zachowanie 
potencjału biologicznego (różnorodność gatunków i ekosystemów) i różnorodności krajobrazu. 
Funkcje społeczne lasu kształtują głównie korzystne warunki: zdrowotne, rekreacyjne, turystyczne                    
i edukacyjne dla społeczeństwa.20 
 
6.9.2. System obszarów i obiektów prawnie chronionych. 
 
W obowiązującym w Polsce prawie ochrona przyrody regulowana jest przepisami ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zmianami). W jej rozumieniu 

                                                 
20

 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 

BOLESŁAWIEC 

Tabela nr 6.74: Wskaźnik lesistości w 2015 roku.   

 Gmina Bolesławiec Powiat bolesławiecki 
Województwo 
dolnośląskie 

Lesistość (%) 47,1 59 29,7 
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ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, 
tworów i składników przyrody tj.: 
 dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów; 
 roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową; 
 zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia; 
 siedlisk przyrodniczych; 
 siedlisk roślin, zwierząt i grzybów zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych; 
 tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt; 
 krajobrazu; 
 zieleni w miastach i na wsiach; 
 zadrzewień. 

Ww. ustawa wprowadza następujące formy ochrony przyrody: 
 Parki narodowe 
 Rezerwaty przyrody 
 Parki krajobrazowe 
 Obszary chronionego krajobrazu 
 Obszary Natura 2000 
 Pomniki przyrody 
 Stanowiska dokumentacyjne 
 Użytki ekologiczne 
 Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 

 
Na terenie Gminy Bolesławiec  znajdują się następujące formy ochrony przyrody: 
 
6.9.2.1. Obszary Natura 2000. 
 
Na terenie Gminy Bolesławiec   występują także formy przyrody objęte ochroną Natura 2000:  
 
PLB020007 Żwirownie w Starej Olesznej. 
 Kod obszaru:   PLH020049 
 Rodzaj ochrony:  Dyrektywa siedliskowa 
 Powierzchnia [ha]:  41,8000 
 Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: DECYZJA KOMISJI z dnia 12 

grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz 
terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region 
biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)(2009/93/WE) 

 Położenie formy ochrony przyrody:  
- Województwa, w których znajduje się obiekt: dolnośląskie  
- powiaty: bolesławiecki 
- Gminy: Bolesławiec (gmina wiejska). 

Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie jeleniogórskim, pomiędzy wioską Stara 
Oleszna, a Trzebień Mały i zajmuje powierzchnię 41,8 ha. Najistotniejszą wartością obszaru jest 
występowanie elismy wodnej Luronium natans - jedno z 2 stanowisk ostatnio stwierdzonych 
w południowo-zachodniej Polsce. 
Opis obszaru: Obszar ten położony jest na lewym brzegu rzeki Bóbr. Obejmuje kilka żwirowni oraz 
hałd piaskowych. Właśnie te wysokie, piaszczyste wzniesienia, otoczone przez niewielkie zbiorniki 
wodne oraz wilgotne, piaszczyste skarpy są siedliskiem dla wielu rzadkich i chronionych gatunków 
roślin i zwierząt. Znaczną większość powierzchni ostoi zajmują zbiorniki wodne. Sporą część stanowią 
łąki, natomiast bardzo mało jest tutaj lasów. Ocenia się, że ponad 30% ostoi, pokryte jest siedliskami 
przyrodniczymi wymienionymi w załączniku II dyrektywy siedliskowej, z czego największą 
powierzchnię zajmują murawy szczotlichowe (czyli śródlądowe zbiorowiska pionierskie na piaskach 
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luźnych, mają na ogół charakter zbiorowisk antropogenicznych, powstałych w wyniku zniszczenia 
pierwotnej roślinności) o bardzo dobrym stanie zachowania. Sporą część stanowią też ekstensywnie 
użytkowane łąki. Najważniejsze pod względem wartości przyrodniczej jest występowanie tutaj elismy 
wodnej (gatunek z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej oraz wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi). 
Na uwagę zasługuje fakt, iż jest to jedyne jej stanowisko w tej części Polski (gatunek ten występuje 
na pojezierzu pomorskim, w miękkowodnych, ubogich w wapń jeziorach lobeliowych). Występuje 
tutaj również już bardzo rzadki gatunek chrząszcza: jelonek rogacz. W północnej części ostoi znaleźć 
można także gatunki rzadkie i zagrożone w skali regionu, jak rosiczka okrągłolistna (będąca bardzo 
ciekawą rośliną, która uzupełnia niedobór azotu w glebie, "żywiąc się" owadami), jak również 
widłaczek torfowy. Występuje tutaj także jedyny płaz bezogonowy który potrafi chodzić po liściach 
drzew i krzewów, czyli rzekotka drzewna. Jest to również jeden z gatunków zagrożonych 
wyginięciem. 
Zagrożenia: Plany rekultywacji zbiorników wodnych i likwidacji hałd piasku grożą całkowitym 
zniszczeniem lokalnej bioróżnorodności. Inny problem stwarzają takie przejawy aktywności 
rekreacyjnej, jak wydeptywanie, zaśmiecanie, eutrofizacja wód, co negatywnie oddziałuje na 
wrażliwe siedliska i gatunki. Zagrożeniem są też "plany rekultywacji w kierunku leśnym" poprzez 
nasadzenia młodych drzew na gruncie prywatnym. Nasadzenia spowodują likwidację siedliska 2330, 
a także potencjalne zagrożenie dla najważniejszego tu typu siedliska czyli 7150, rozwijającego się tu 
na wilgotnych piaskach. 
Znajdują się tutaj  siedliska wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 

 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Koelerio-Corynephoretea canascentis),  
 3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea,  
 Isoeto-Nanojuncetea, 
 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 
   Potamion, 
 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae), 
 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
 7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion, 
 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 
  albae, Alnenion.  

Na terenie obszaru PLB020049 Żwirownie w Starej Olesznej występują następujące gatunki zwierząt: 
 Ptaki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG: bocian czarny (A030 Ciconia 

nigra), bocian biały (A031 Ciconia ciconia), kania ruda (A074 Milvus milvus), błotniak stawowy 
(A081 Circus aeruginosus), rybitwa rzeczna (A193 Sterna hirundo), zimorodek (A229 Alcedo 
atthis), gąsiorek (A338 Lanius collurio), ortolan (A379 Emberiza hortulana). 

 Ssaki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: wydra europejska (1355 Lutra 
Lutra). 

 Ryby wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: boleń (1130 Aspius aspius), 
różanka (1134 Rhodeus sericeus Marus). 

 Bezkręgowce wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: jelonek rogacz (1083 
Lucanus cereus). Rośliny wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: elisma 
wodna (1831 Luronium natans). 

 Inne ważne gatunki zwierząt i roślin to : Płazy: ropucha zielona (Bufo viridis), rzekotka 
drzewna (Hyla arborea), żaba wodna (Rana esculenta), żaba jeziorkowa (Rana lessonae), 
żaba trawna (Rana temporaria); Gady: jaszczurka zwinka (lacerta agilis), zaskroniec 
zwyczajny (natrix natrix); Rośliny: włosienicznik skąpopręcikowy (Batrachium trichophyllum), 
rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia), bagno zwyczajne (Lycopodiella innundata), 
widłak goździsty (Lycopodium clavatum), wyżlin polny (Misopates orontium), rdestnica 
oliwkowa (Potamogeton acutifolius), rdestnica grzebieniasta (Potamogeton trichoides). 
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Rysunek 27 - Lokalizacja obszaru Natura 2000 "Żwirownie w Starej Olesznej". [źródło: GEOSERWIS] 

 

PLB020005 Bory Dolnośląskie. 
 Kod obszaru:   PLB020005 
 Rodzaj ochrony:  Dyrektywa ptasia 
 Powierzchnia [ha]:  172093,3900 
 Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu : rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 05.09.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1275); 

 Położenie formy ochrony przyrody:  
• Województwa, w których znajduje się obiekt: dolnośląskie, lubuskie; 
• Powiaty: żarski, żagański, bolesławiecki, legnicki, zgorzelecki, polkowicki; 
• Gminy: Szprotawa, Iłowa, Gozdnica, Przemków, Żagań (gmina miejska), Małomice, 

Trzebiel, Przewóz, Gromadka, Żagań (gmina wiejska), Radwanice, Bolesławiec (gmina 
wiejska), Osiecznica, Chocianów, Chojnów (gmina wiejska), Pieńsk, Węgliniec, 
Niegosławice, Nowogrodziec, Wymiarki. 

Położenie: Obszar chroniony zajmuje powierzchnię 172 093,4 ha i znajduje się w przeważającej części 
(73% powierzchni) w województwie dolnośląskim - region jeleniogórski (67%) i legnicko-głogowskim 
(6%) oraz w województwie lubuskim - region zielonogórski (27%). 
Opis obszaru: Bory Dolnośląskie obejmują jeden z największych w Polsce zwartych kompleksów 
leśnych. Obszar położony jest głównie na Nizinie Śląsko-Łużyckiej, południowa jego część wkracza 
w niewielkim stopniu na teren Pogórza Izerskiego. Bory leżą w dorzeczu Odry, a główną rzeką regionu 
jest Bóbr, do którego uchodzą inne rzeki: Kwisa, Czerna Wielka i Czerna Mała. Zachodnia część 
obszaru znajduje się w zlewni Nysy Łużyckiej. Dominują tu ubogie, piaszczyste siedliska borowe. 
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Drzewostan budują bory sosnowe z ubogim runem, które budują głównie wrzosy i borówki. 
W piętrze podszytu występują jedynie żarnowiec i jałowiec. Dominującym gatunkiem jest sosna 
z domieszką dębów, brzozy, buka oraz jodły i świerka. Na żyźniejszych siedliskach występują płaty 
borów mieszanych i fragmenty lasów liściastych: buczyn i grądów. W okolicy Węglińca znajdują się 
kompleksy stawów rybnych - Stawy Parowskie. Urozmaiceniem terenu są stanowiska kosodrzewiny 
na torfowiskach oraz rozległe wrzosowiska i brzeziny w rejonie Świętoszowa, a na zagłębieniach 
fragmenty olsów. W ostoi stwierdzono występowanie 19 lęgowych gatunków ptaków wymienionych 
w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Dziewięć gatunków ptaków zostało umieszczonych na liście ptaków 
zagrożonych w Polskiej czerwonej księdze zwierząt. Bory są najważniejszą w południowo-zachodniej 
części Polski ostoją bielika, cietrzewia i głuszca. Na obszarze stwierdzono występowanie jednej 
z największych liczebnie populacji włochatki i sóweczki spośród wszystkich ostoi ptaków w Polsce. Ta 
znaczna liczebność włochatki i sóweczki to występowanie 80 par lęgowych. Wiele fragmentów 
obszaru Bory Dolnośląskie chronionych jest w formie rezerwatów oraz uznanych zostało za specjalne 
obszary ochrony siedlisk Natura 2000. Pozostałe gatunki ptaków występujące na tym obszarze,                      
a wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG to: bąk zwyczajny (A021 Botaurus 
stellaris), bocian czarny (A030 Ciconia nigra), bocian biały (A031 Ciconia ciconia), kania czarna (A073 
Milvus migrans), kania ruda (A074 Milvus milvus), bielik (A075 Haliaeetus albicilla), błotniak stawowy 
(A081 Circus aeruginosus), głuszec (A108 Tetrao urogallus), kropiatka (A119 Porzana porzana), 
derkacz (A122 Crex crex), żuraw (A127 Grus grus), puchacz zwyczajny (A215 Bubo bubo), sóweczka 
(A217 Glaucidium passerinum), włochatka zwyczajna (A223 Aegolius funereus), zimorodek (A229 
Alcedo atthis), dzięcioł zielonosiwy (A234 Picus canus), dzięcioł średni (A238 Dendrocopos medius), 
muchołówka mała (A320 Ficedula parva), cietrzew (A409 Tetrao tetrix tetrix). 
Zagrożenia: Sukcesja roślinności lub celowe zalesianie otwartych terenów śródleśnych (łąk, bagien, 
torfowisk), wyrąb starodrzewów i drzew dziuplastych, usuwanie martwego drewna z lasu, 
stosowanie zrębów zupełnych, zakłócenia stosunków wodnych, likwidacja lub odwrotnie - 
intensyfikacja gospodarki stawowej na śródleśnych kompleksach stawowych (zmniejszanie ilości 
wody w stawach, nieprzystosowane do biologii ptaków terminy prowadzenia zabiegów). Zagrożenie 
może stanowić penetrowanie siedlisk przez ludzi oraz zabijanie ptaków nierozpoznanych przez 
myśliwych. 

PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie. 
 Kod obszaru:   PLH020015 
 Rodzaj ochrony:  Dyrektywa siedliskowa 
 Powierzchnia [ha]: 6663,7000 
 Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu : DECYZJA KOMISJI z dnia  

13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy 
zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na 
kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument 
C(2007)5043)(2008/25/WE) 

 Położenie formy ochrony przyrody:  
•  Województwa, w których znajduje się obiekt: dolnośląskie 
•  Powiaty: bolesławiecki 
•  Gminy: Bolesławiec (gmina wiejska), Gromadka 

Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie jeleniogórskim, niedaleko miasta 
Przemków, zajmuje powierzchnię 6 663,7 ha. Jest on bardzo istotny dla zachowania suchych 
wrzosowisk (siedlisko 4030). 
Opis obszaru: Wrzosowiska Przemkowskie leżą we wschodniej części Borów Dolnośląskich na 
wysokości 160 m n.p.m. na dawnym poligonie przemkowskim otoczone borami sosnowymi. Wrzos 
zwyczajny tworzy tutaj wielohektarowe jednogatunkowe łany, z rzadka poprzetykane kępami jałowca 
i żarnowca miotlastego, a także młodymi okazami brzóz i sosen. Występują tu dobrze wykształcone 
wydmy śródlądowe i piaszczyska z typową dla takich siedlisk roślinnością - 5 rodzajów siedlisk 
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z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Poniżej wymieniono najistotniejsze typy siedlisk z Załącznika I 
Dyrektywy Rady 92/43/EWG zlokalizowane na omawianym obszarze: 

 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi, (Koelerio-Corynephoretea 
canascentis),  

 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion), 
 91T0 Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-

Pinetum). 
Na przedmiotowym obszarze Natura 2000 występują następujące gatunki ptaków  wymienione          
w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG: bąk zwyczajny (A021 Botaurus stellaris), bocian nigra 
(A030 Ciconia nigra), bocian biały (A031 Ciconia ciconia), kania czarna (A073 Milvus migrans), kania 
ruda (A074 Milvus milvus), bielik (A075 Haliaeetus albicilla), błotniak stawowy (A081 Circus 
aeruginosus), głuszec (A108 Tetrao urogallus), kropiatka (A119 Porzana porzana), dudek (A122 Crex 
crex), żuraw (A127 Grus grus), rybitwa czarna (A197 Chlidonias niger), puchacz zwyczajny (A215 Bubo 
bubo), sóweczka (A217 Glaucidium passerinum), włochatka zwyczajna (A223 Aegolius funereus), lelek 
zwyczajny (A224 Caprimulgus europaeus), zimorodek (A229Alcedo atthis), dzięcioł zielonosiwy (A234 
Picus canus), dzięcioł czarny (A236 Dryocopus martius), dzięcioł średni (A238 Dendrocopos medius), 
lerka (A246 Lullula arborea), świergotek polny (A255 Anthus campestris), gajówka jarzębata (A307 
Sylvia nisoria), muchołówka mała (A320 Ficedula parva), muchołówka białoszyja (A321 Ficedula 
albicollis), gąsiorek (A338 Lanius collurio), cietrzew (A409 Tetrao tetrix tetrix). 
Na terenie wrzosowisk przemkowskich występuje wiele innych gatunków zwierząt wymienionych      
w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG takich jak:  

 Ssaki: mopek (1308 Barbastella barbastellus), nocek bechsteina (1323 Myotis bechsteinii), 
nocek duży (1324 Myotis myotis), wilk szary (1352 Canis lupus); 

 Płazy: kumak nizinny (1188 Bombina bombina). 
Inne ważne gatunki zwierząt i roślin występujące na tym obszarze to : ropucha paskówka (Bufo 
calamita); gniewosz plamisty (Coronella austriaca), żmija zygzakowata (Vipera Berus); widlicz 
cyprysowy (Diphasium tristachyum). 
Zagrożenia dla tego obszaru stanowią: zarastanie wrzosowiska brzozą, penetracja bunkrów przez 
ludzi, (zwłaszcza zimą, podczas hibernacji nietoperzy). 
 
 
„Wrzosowiska Świętoszowsko - Ławszowskie" PLH020063. 
 Kod obszaru:   PLH020063, ostoja siedliskowa 
 Rodzaj ochrony:  Dyrektywa siedliskowa 
 Powierzchnia [ha]: 10 141,6 ha 
 DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG 

drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na 
kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 
8039)(2009/93/WE) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 43 str. 63 

 Położenie formy ochrony przyrody:  
•  Województwa, w których znajduje się obiekt: dolnośląskie 
•  Powiaty: bolesławiecki, żagański 
•  Gminy: Żagań (gmina wiejska), Szprotawa, Bolesławiec (gmina wiejska), Osiecznica 

Opis obszaru: Rozległy obszar dawnych poligonów, wykorzystywanych już w wieku XIX, a następnie 
przez cały wiek XX, co pozwoliło na wykształcenie się rozległych wrzosowisk o dużej wartości 
przyrodniczej. Obszar leży po obu stronach doliny Kwisy, zajmując najlepiej wykształcone obszary 
wrzosowisk w Polsce pd.-zach. Wrzosowiska na tym terenie są lepiej zachowane niż na terenie 
Wrzosowisk Przemkowskich. „Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie" leżą w całości na terenie 
,,poligonowego’’ Nadleśnictwa Świętoszów. Ostoja obejmuje użytkowany od 1898r. poligon 
wojskowy w Świętoszowie, położony na wschód od rzeki Kwisy oraz obecnie nieużywany poligon w 
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Ławszowej, który funkcjonował jedynie w okresie powojennym. Poligony te oddzielone są od siebie 
doliną Kwisy. Znaczna część ostoi to tereny otwarte. Krajobraz ostoi to mozaika wrzosowisk, muraw 
napiaskowych oraz terenów podmokłych. Na obrzeżach ostoi obserwowane jest zjawisko sukcesji 
ekologicznej prowadzące do zajmowania terenów otwartych przez drzewa, głównie  przez sosnę, 
osikę i brzozę. Wschodnia część ostoi (Obręb Świętoszów) jest bardziej urozmaicona. Występują tu 
obok siebie wydmy, suche wrzosowiska i tereny torfowiskowe. Tereny byłych poligonów w 
Ławszowej pozbawione są cieków i mokradeł. Dominują tu suche wrzosowiska. 

Znajdują się tu także zatorfione obniżenia (około 40 ha), co tworzy doskonałe warunki siedliskowe dla 
wielu gatunków ptaków i owadów - znajdują się tu stanowiska zalotki większej i trzepli zielonej. 
Obszar chroni część ważnych siedlisk wilka w Borach Dolnośląskich. Niemal 80% procent całej 
powierzchni obszaru stanowią siedliska wymienione w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. 
Przeważającą ich część stanowią suche wrzosowiska. Odnotowano ponadto występowanie żurawia     
i cietrzewia oraz trzy gatunki bezkręgowców (trzepla zielona, zalotka większa oraz czerwończyk 
nieparek) - zwierząt wpisanych do załącznika II tej Dyrektywy. Na terenie ostoi występuje również 
wiele innych, cennych gatunków zwierząt, jak: kszyk, świergotek polny, dudek, puchacz. Jest to 
również jedna z nielicznych, zlokalizowanych w Polsce Zachodniej ostoi kulona (średniej wielkości 
ptak wędrowny). Ponadto odnotowano na tym terenie występowanie takich ciekawych roślin jak: 
przygiełka biała, przygiełka brunatna, żurawina drobnolistkowa, rosiczka pośrednia oraz mącznica 
lekarska. Na terenie obszaru występują następujące typy siedlisk wymienione w Załączniku I 
Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 
 -      2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi, (Koelerio-Corynephoretea canascentis),  
- 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion), 
- 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae), 
- 7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji, 
- 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea), 
- 7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion, 
- 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 
- 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion), 
- 91T0 Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum). 
Na przedmiotowym obszarze występują także: 

 Ssaki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: wydra europejska (1355 Lutra 
Lutra), mopek (1308 Barbastella barbastellus), nocek duży (1324 Myotis myotis), bóbr 
europejski (1337 Castor fiber), wilk szary (1352 Canis lupus). 

 Ryby wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: minóg strumieniowy (1096 
Lampetra planeri). 

 Bezkręgowce wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: trzepla zielona (1037 
Ophiogomphus cecilia), Zalotka większa (1042 Leucorrhinia pectoralis), Jelonek rogacz (1083 
Lucanus cervus).  

Spośród występujących tu gadów należy wymienić wsiedlonego w 2001r. żółwia błotnego Emys 
orbicularis oraz gniewosza plamistego Coronella austriaca.  

 
Zagrożenia obszaru: 
Najpoważniejszym zagrożeniem dla siedlisk ze względu na które został ustanowiony obszar jest 
naturalny proces sukcesji na nieużytkowanej części obszaru. 
Do najważniejszych zagrożeń w ostoi należy zaliczyć: zalesianie wrzosowisk, postępującą naturalną 
sukcesję ekologiczną na terenach otwartych, osuszanie terenów podmokłych i regulacje cieków, 
budowę nowych dróg, kłusownictwo, nadmierne penetrowanie siedlisk przez ludzi (jagodziarze, 
grzybiarze, miłośnicy „ekstremalnych sportów”), ekspansję inwazyjnych gatunków roślin, w tym 
tawuły kutnerowatej (Spiraea tomentosa). 
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6.9.2.2. Pomniki przyrody. 
 

Według art. 40 ustawy o ochronie przyrody  pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody 
żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, 
historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je 
wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, 
wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie".  

Na obszarze gminy zinwentaryzowano występowanie 40 pomników przyrody . Poniżej zestawiono                 
w ujęciu tabelarycznym wykaz pomników przyrody na terenie gminy Bolesławiec.  

Tabela nr 6.75: Pomniki przyrody na terenie Gminy Bolesławiec.  

Lp. 

Nazwa 
pomnika 
przyrody 

(jak w akcie 
prawnym o 

ustanowieniu) 

Data 
utworzenia 

pomnika 
przyrody 

Obowiązująca podstawa 
prawna wraz z oznaczeniem 

miejsca ogłoszenia aktu 
prawnego 

Opis pomnika przyrody Opis lokalizacji Forma własności 

1. 

bez nazwy           
(nazwa 
miejscowa 
"Dzika") 

13.05.1994r. 

Rozporządzenie Nr 19/94 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 13 maja 1994 roku w 
sprawie uznania za pomniki 
przyrody obiektów znajdujących 
się na terenie województwa 
jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj. Jel. 
Nr 21, poz. 115 z dnia 25 maja 
1994 roku). 

Lipa drobmolistna (Tilia cordata)         
Drzewo  jest w dobrym stanie 
zdrowotny  i fitosanitarnym, 
pomimo obecności posuszu 
pojedynczych gałęzi w górnej części 
korony oraz obecności ubytku 
wewnętrznego wraz z objawami                 
wypróchnienia, zlokalizowanego              
u podstawy pnia o wys. ok. 2,0m, 
szer. ok. 1,6m i głębokości ok. 0,2m. 

Na skraju lasu, w 
nieznacznej odległości 
od pola uprawnego. 

Własność – Skarb Państwa       
Zarząd – Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe – Nadleśnictwo 
Bolesławiec z siedzibą przy 
ulicy Mikołaja Brody nr 2, 
59-700 Bolesławiec 

2. 

bez nazwy          
(nazwa 
miejscowa 
"Leśna Pani) 

13.05.1994r. 

Rozporządzenie Nr 19/94 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 13 maja 1994 roku w 
sprawie uznania za pomniki 
przyrody obiektów znajdujących 
się na terenie województwa 
jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj. Jel. 
Nr 21, poz. 115 z dnia 25 maja 
1994 roku). 

Lipa drobnolistna (Tilia cordata)         
Drzewo jest w dobrym stanie 
zdrowotnym i fitosanitarnym,                    
o regularnej i dobrze rozwiniętej 
koronie. Posusz korony nieznaczny. 
Nie odnotowano żadnych 
poważnych ubytków ani 
wypróchnień strzały, za wyjątkiem 
jednego, usytuowanego na 
wysokości około 1,8m, powstałego 
w miejscu usuniętego niegdyś 
konaru. 

Na środku polany, około 
70-80m na wschód od 
leśniczówki. 

Własność – Skarb Państwa       
Zarząd – Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe – Nadleśnictwo 
Bolesławiec z siedzibą przy 
ulicy Mikołaja Brody nr 2, 
59-700 Bolesławiec 

3. 

bez nazwy            
(nazwa 
miejscowa 
"Światowid") 

10.05.1991r. 

Rozporządzenie Nr 4/91 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 10 maja 1991 roku w 
sprawie uznania za pomniki 
przyrody obiektów znajdujących 
się na terenie województwa 
jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj. Jel. 
Nr 20, poz. 149 z dnia 15 maja 
1991 roku). 

Dąb szypułkowy (Quercus robur)         
Drzewo jest w dobrym stanie 
zdrowotnym i fitosanitarnym. 
Korona drzewa nieco zniekształcona 
ze względu na duży stopień 
zagęszczenia roślinności drzewnej,  
z widocznym lecz nieznaczącym 
posuszem. 

W centralnej części 
zabytkowego parku. 

Własność – Skarb Państwa       
Zarząd – Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe – Nadleśnictwo 
Bolesławiec z siedzibą przy 
ulicy Mikołaja Brody nr 2, 
59-700 Bolesławiec 

4. 

bez nazwy            
(nazwa 
miejscowa 
"Ofiarny) 

10.05.1991r. 

Rozporządzenie Nr 4/91 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 10 maja 1991 roku w 
sprawie uznania za pomniki 
przyrody obiektów znajdujących 
się na terenie województwa 
jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj. Jel. 
Nr 20, poz. 149 z dnia 15 maja 
1991 roku). 

Dąb szypułkowy (Quercus robur)        
Drzewo jest w dobrym stanie 
zdrowotny    i fitosanitarnym. 
Korona drzewa nieco zniekształcona 
ze względu na duży stopień 
zagęszczenia roślinności drzewnej, z 
widocznym lecz nieznaczącym 
posuszem. 

W północno-zachodniej   
części zabytkowego 
parku,      w widłach 
Bobru i Bobrzycy. 

Własność – Skarb Państwa       
Zarząd – Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe – Nadleśnictwo 
Bolesławiec z siedzibą przy 
ulicy Mikołaja Brody nr 2, 
59-700 Bolesławiec 

5. 

bez nazwy              
(nazwa 
miejscowa 
"Weles") 

13.05.1994r. 

Rozporządzenie Nr 19/94 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 13 maja 1994 roku w 
sprawie uznania za pomniki 
przyrody obiektów znajdujących 
się na terenie województwa 
jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj. Jel. 
Nr 21, poz. 115 z dnia 25 maja 
1994 roku). 

Dąb szypułkowy (Quercus robur)         
Drzewo jest w dobrym stanie 
zdrowotnym i fitosanitarnym. 
Korona drzewa nieco zniekształcona 
ze względu na duży stopień 
zagęszczenia roślinności drzewnej, z 
widocznym lecz nieznaczącym 
posuszem. 

W centralnej części 
zabytkowego parku, w 
widłach Bobru i 
Bobrzycy. 

Własność – Skarb Państwa       
Zarząd – Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe – Nadleśnictwo 
Bolesławiec z siedzibą przy 
ulicy Mikołaja Brody nr 2, 
59-700 Bolesławiec 
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6. 

bez nazwy              
(nazwa 
miejscowa 
"Weneta") 

13.05.1994r. 

Rozporządzenie Nr 19/94 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 13 maja 1994 roku w 
sprawie uznania za pomniki 
przyrody obiektów znajdujących 
się na terenie województwa 
jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj. Jel. 
Nr 21, poz. 115 z dnia 25 maja 
1994 roku). 

Lipa szerokolistna (Tilia 
platyphyllos) Drzewo jest w dobrym 
stanie zdrowotny    i fitosanitarnym. 
Korona drzewa nieco zniekształcona 
ze względu na duży stopień 
zagęszczenia roślinności drzewnej, z 
widocznym lecz nieznaczącym 
posuszem. 

W centralnej części 
zabytkowego parku, w 
widłach Bobru i 
Bobrzycy. 

Własność – Skarb Państwa       
Zarząd – Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe – Nadleśnictwo 
Bolesławiec z siedzibą przy 
ulicy Mikołaja Brody nr 2, 
59-700 Bolesławiec 

7. 

bez nazwy             
(nazwa 
miejscowa 
"Sylwia") 

13.05.1994r. 

Rozporządzenie Nr 19/94 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 13 maja 1994 roku w 
sprawie uznania za pomniki 
przyrody obiektów znajdujących 
się na terenie województwa 
jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj. Jel. 
Nr 21, poz. 115 z dnia 25 maja 
1994 roku). 

Lipa szerokolistna (Tilia 
platyphyllos) Drzewo jest w  bardzo 
dobrym stanie zdrowotnym i 
fitosanitarnym,  o regularnej i 
dobrze rozwiniętej koronie, bez 
widocznych uszkodzeń podstawy 
pnia oraz strzały.  

Przy wschodniej ścianie 
gospodarstwa w 
obrębie zabytkowego 
parku. 

Własność – Krzyśko Aniela, 
zam.  w Dąbrowie 
Bolesławieckiej nr 44,                   
59-700 Bolesławiec 

8. 

brak nazwy           
(nazwa 
miejscowa 
"Radosna") 

21.02.1990r. 

Rozporządzenie Nr 6/90 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 21 lutego 1990 roku w 
sprawie uznania za pomniki 
przyrody drzew znajdujących się 
na terenie województwa 
jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj. Jel. 
Nr 1, poz. 17). 

Lipa szerokolistna (Tilia 
platyphyllos)  Drzewo jest w bardzo 
dobrym stanie zdrowotnym i 
fitosanitarnym,  o regularnej i 
dobrze rozwiniętej koronie, bez 
widocznych uszkodzeń podstawy 
pnia oraz strzały.  

50m od mostu na rzece 
Bóbr, przy drodze 
gruntowej o nr 
ewidencyjnym 149/3. 

Własność – Gmina 
Bolesławiec Zarząd trwały – 
Szkoła Podstawowa w 
Dąbrowie Bolesławieckiej  

9. 

bez nazwy             
(nazwa 
miejscowa "Akcji 
Siewnej") 

13.05.1994r. 

Rozporządzenie Nr 19/94 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 13 maja 1994 roku w 
sprawie uznania za pomniki 
przyrody obiektów znajdujących 
się na terenie województwa 
jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj. Jel. 
Nr 21, poz. 115 z dnia 25 maja 
1994 roku). 

Dąb szypułkowy (Quercus robur)         
Drzewo jest w bardzo dobrym 
stanie zdrowotnym i fitosanitarnym,                             
o regularnej i dobrze rozwiniętej 
koronie, bez widocznych uszkodzeń 
podstawy pnia oraz strzały.  

Przy murze w obrębie 
zabudowań 
gospodarskich nr 20 w 
centrum wsi. 

Własność – Przydróżma 
Elżbieta, zam. w  
Kraszowicach nr 20 

10. 

bez nazwy             
(nazwa 
miejscowa 
"Alina") 

13.05.1994r. 

Rozporządzenie Nr 19/94 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 13 maja 1994 roku w 
sprawie uznania za pomniki 
przyrody obiektów znajdujących 
się na terenie województwa 
jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj. Jel. 
Nr 21, poz. 115 z dnia 25 maja 
1994 roku). 

Dąb szypułkowy (Quercus robur) 
Drzewo jest w zadowalającym 
stanie zdrowotnym, pomimo 
znacznego posuszu korony. W 
strzale dębu widoczna jest dziupla 
zamieszkiwana przez sowę. 

200m na południowy - 
wschód od ruin pałacu, 
przy drodze do Włodzic. 

Własność – Skarb Państwa       
Zarząd – Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe – Nadleśnictwo 
Bolesławiec z siedzibą przy 
ulicy Mikołaja Brody nr 2, 
59-700 Bolesławiec 

11. 

bez nazwy             
(nazwa 
miejscowa 
"Haneczka") 

4.11.1991r. 

Rozporządzenie Nr 7/91 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 4 listopada 1991 roku w 
sprawie uznania za pomniki 
przyrody obiektów znajdujących 
się na terenie województwa 
jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj. Jel. 
Nr 31, poz. 241 z dnia 15 
listopada 1991 roku). 

Lipa szerokolistna (Tilia 
platyphyllos) Lipa jest w dobrym 
stanie zdrowotnym i fitosanitarnym 
pomimo obecności ubytków 
wewnętrznych w przewodnikach 
oraz postępującego posuszu korony. 

Na skarpie pomiędzy 
łąkami    i ruinami 
pałacu. 

Własność – Skarb Państwa – 
Agencja Nieruchomości 
Rolnych  

12. "Pionier" 24.03.1992r. 

Rozporządzenie Nr 2/92 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 24 marca 1992 roku w 
sprawie uznania za pomniki 
przyrody obiektów znajdujących 
się na terenie województwa 
jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj. Jel. 
Nr 8, poz. 69 z dnia 6 kwietnia 
1992 roku). 

Dąb czerwony (Quercus rubra)            
Drzewo jest w zadowalającym 
stanie zdrowotnym i fitosanitarnym 
pomimo znacznego posuszu dolnej 
części korony, obejmującego nawet 
grube konary. Korona drzewa ze 
względu na lokalizację  w terenie o 
gęstym zadrzewieniu                             
i zakrzaczeniu jest lekko 
zdeformowana. Nie odnotowano 
jednak ubytków ani wypróchnień 
podstawy pnia i strzały. 
 

Na lewym brzegu rzeki 
Bóbr, naprzeciwko 
zabytkowego parku. 

Własność – Skarb Państwa       
Zarząd – Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe – Nadleśnictwo 
Bolesławiec z siedzibą przy 
ulicy Mikołaja Brody nr 2, 
59-700 Bolesławiec 

13. 

bez nazwy             
(nazwa 
miejscowa 
"Wiktorii") 

13.05.1994r. 

Rozporządzenie Nr 19/94 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 13 maja 1994 roku w 
sprawie uznania za pomniki 
przyrody obiektów znajdujących 
się na terenie województwa 
jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj. Jel. 
Nr 21, poz. 115 z dnia 25 maja 
1994 roku). 

Dąb szypułkowy (Quercus robur) 
Drzewo wykazuje gruby posusz 
korony oraz uszkodzenia strzały w 
postaci ubytków wewnętrznych 
wraz z wypróchnieniem. 

W sąsiedztwie drogi 
oznaczonej 
ewidencyjnie numerem 
566. 

Własność – Gmina 
Bolesławiec Zarząd główny 
– Wójt Gminy Bolesławiec 

14. 

bez nazwy             
(nazwa 
miejscowa 
"Hetman") 

4.11.1991r. 

Rozporządzenie Nr 7/91 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 4 listopada 1991 roku w 
sprawie uznania za pomniki 

Dąb szypułkowy (Quercus robur)         
Drzewo jest w bardzo dobrym 
stanie zdrowotnym i fitosanitarnym, 
bez znaczącego posuszu korony 

W sąsiedztwie drogi 
oznaczonej 
ewidencyjnie numerem 
566. 

Własność – Gmina 
Bolesławiec Zarząd główny 
– Wójt Gminy Bolesławiec 
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przyrody obiektów znajdujących 
się na terenie województwa 
jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj. Jel. 
Nr 31, poz. 241 z dnia 15 
listopada 1991 roku). 

oraz uszkodzeń w postaci ubytków                             
i wypróchnień. 

15. "Swatka" 13.05.1994r. 

Rozporządzenie Nr 20/94 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 13 maja 1994 roku w 
sprawie uznania za pomniki 
przyrody obiektów znajdujących 
się na terenie województwa 
jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj. Jel. 
Nr 21, poz. 115 z dnia 25 maja 
1994 roku). 

Lipa szerokolistna (Tilia 
platyphyllos) Drzewo jest w bardzo 
dobrym stanie zdrowotnym i 
fitosanitarnym, bez znaczącego 
posuszu korony oraz uszkodzeń w 
postaci ubytków i wypróchnień. 

W pobliżu budynku 
mieszkalnego nr 22 w 
centrum wsi. 

Własność – Janiec Emanuel, 
zam. w Lipianach nr 22 

16. "Tomek" 24.03.1992r. 

Rozporządzenie Nr 2/92 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 24 marca 1992 roku w 
sprawie uznania za pomniki 
przyrody obiektów znajdujących 
się na terenie województwa 
jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj. Jel. 
Nr 8, poz. 69 z dnia  6 kwietnia 
1992 roku). 

Dąb szypułkowy (Quercus robur) 
Drzewo jest w bardzo dobrym 
stanie zdrowotnym i fitosanitarnym. 
Nie stwierdzono żadnych uszkodzeń 
podstawy pnia i strzały. 

Kolonia Grobla, w 
obrębie zabudowań. 

Własność – Kalita Bogusław, 
zam. w Nowych 
Jaroszowicach nr 43, 59-700 
Bolesławiec 

17. "Weteran" 24.03.1992r. 

Rozporządzenie Nr 2/92 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 24 marca 1992 roku w 
sprawie uznania za pomniki 
przyrody obiektów znajdujących 
się na terenie województwa 
jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj. Jel. 
Nr 8, poz. 69 z dnia 6 kwietnia 
1992 roku). 

Dąb szypułkowy (Quercus robur)         
Drzewo jest w bardzo dobrym 
stanie zdrowotnym i fitosanitarnym 
pomimo posusz dolnej części 
korony. Nie stwierdzono żadnych 
uszkodzeń podstawy pnia i strzały. 

Na tyłach byłego 
folwarku. 

Własność – Zając Mirosław, 
zam przy ulicy Kolejowej nr 
25, 59-730 Nowogrodziec 
oraz Zając Witold, zam. przy 
ulicy Kolejowej nr 25/1, 59-
730 Nowogrodziec 

18. 

bez nazwy             
(nazwa 
miejscowa 
"Maciek") 

13.05.1994r. 

Rozporządzenie Nr 19/94 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 13 maja 1994 roku w 
sprawie uznania za pomniki 
przyrody obiektów znajdujących 
się na terenie województwa 
jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj. Jel. 
Nr 21, poz. 115 z dnia 25 maja 
1994 roku). 

Dąb szypułkowy (Quercus robur) 
Drzewo jest w bardzo dobrym 
stanie zdrowotnym i fitosanitarnym, 
bez znaczącego posuszu korony 
oraz uszkodzeń w postaci ubytków                              
i wypróchnień. 

Ok. 300m na płd.-zach. 
od zabudowań 
folwarcznych. 

Własność – Rajczakowski 
Józef, zam. przy ulicy 
Staszica nr 97, 59-700 
Bolesławiec 

19. 

bez nazwy             
(nazwa 
miejscowa 
"Rybak") 

13.05.1994r. 

Rozporządzenie Nr 19/94 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 13 maja 1994 roku w 
sprawie uznania za pomniki 
przyrody obiektów znajdujących 
się na terenie województwa 
jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj. Jel. 
Nr 21, poz. 115 z dnia 25 maja 
1994 roku). 

Dąb szypułkowy (Quercus robur)         
Drzewo jest w bardzo dobrym 
stanie zdrowotnym i fitosanitarnym 
pomimo posusz dolnej części 
korony. Nie stwierdzono żadnych 
uszkodzeń podstawy pnia i strzały. 

Na tyłach ujęcia wody 
oraz      w pobliżu 
brzegu rzeki Bóbr. 

Własność – Skarb Państwa       
Zarząd – Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe – Nadleśnictwo 
Bolesławiec z siedzibą przy 
ulicy Mikołaja Brody nr 2, 
59-700 Bolesławiec 

20. 

bez nazwy             
(nazwa 
miejscowa 
"Zagłoba") 

13.05.1994r. 

Rozporządzenie Nr 19/94 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 13 maja 1994 roku w 
sprawie uznania za pomniki 
przyrody obiektów znajdujących 
się na terenie województwa 
jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj. Jel. 
Nr 21, poz. 115 z dnia 25 maja 
1994 roku). 

Jesion wyniosły (Fagus excelsior) 
Drzewo jest w dobrym stanie 
zdrowotnym i fitosanitarnym. 
Korona prawidłowo rozwinięta z 
nieznacznym posuszem. Nie 
odnotowana żadnych uszkodzeń w 
postaci ubytków wewnętrznych i 
wypróchnień. 

Przy drodze z 
Bolesławca; wjazd od 
ulicy Gdańskiej w  
Bolesławcu. 

Własność – Skarb Państwa       
Główny zarząd – Starosta 
Bolesławiecki 

21. 

bez nazwy             
(nazwa 
miejscowa 
"Kmicic") 

13.05.1994r. 

Rozporządzenie Nr 19/94 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 13 maja 1994 roku w 
sprawie uznania za pomniki 
przyrody obiektów znajdujących 
się na terenie województwa 
jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj. Jel. 
Nr 21, poz. 115 z dnia 25 maja 
1994 roku). 

Klon jawor (Acer pseudoplatanus)       
Drzewo jest w dobrym stanie 
zdrowotnym i fitosanitarnym. 
Korona prawidłowo rozwinięta z 
nieznacznym posuszem. Nie 
odnotowana żadnych uszkodzeń w 
postaci ubytków wewnętrznych i 
wypróchnień. 

Przy drodze z 
Bolesławca; wjazd od 
ulicy Gdańskiej w 
Bolesławcu. 

Własność – Skarb Państwa       
Główny zarząd – Starosta 
Bolesławiecki 

22. "Radziwiłł" 17.10.2014r. 

Uchwała Nr XXXVI/279/14 Rady 
Gminy Bolesławiec z dnia 
24.09.2014r. w sprawie 
ustanowienia pomników 
przyrody (Dz.Urz.Woj.Dln. z 
2014r., poz. 4072). 

Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) 
Drzewo jest w bardzo dobrej 
kondycji zdrowotnej i fitosanitarnej, 
bez widocznych uszkodzeń.                    

Na południowy wschód 
od istniejących 
zabudowań 
folwarcznych, w 
odległości do około 10m 
od nich. 

Własność Skarb Państwa               
w administracji ANR we 
Wrocławiu. 
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23. "Wołodyjowski" 17.10.2014r. 

Uchwała Nr XXXVI/279/14 Rady 
Gminy Bolesławiec z dnia 
24.09.2014r. w sprawie 
ustanowienia pomników 
przyrody (Dz.Urz.Woj.Dln. z 
2014r., poz. 4072). 

Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis)   
Drzewo jest w bardzo dobrej 
kondycji zdrowotnej i fitosanitarnej, 
bez widocznych uszkodzeń.          

W obrębie zadrzewienia 
dzielącego działkę nr 
250/12 na dwie części 
uprawiane rolniczo tj. 
N-E i S-W. 

Własność Skarb Państwa w 
administracji ANR we 
Wrocławiu. 

24. 

bez nazwy             
(nazwa 
miejscowa 
"Rogatka") 

13.05.1994r. 

Rozporządzenie Nr 19/94 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 13 maja 1994 roku w 
sprawie uznania za pomniki 
przyrody obiektów znajdujących 
się na terenie województwa 
jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj. Jel. 
Nr 21, poz. 115 z dnia 25 maja 
1994 roku). 

Dąb szypułkowy (Quercus robur) 
Drzewo jest w dobrym stanie 
zdrowotnym i fitosanitarnym, 
pomimo rozległych ubytków  
drewna u podstawy pnia. Jeden z 
ubytków osiąga wys. ok.2,5m, szer. 
ok. 1,5-1,8m oraz gł. ok. 0,5m z 
objawami wypróchnienia. Drugi 
ubytek osiąga wys. ok. 2,0m, szer. 
ok. 0,5m i gł. ok. 0,3m. Dąb 
pozbawiony jest 1-2 konarów, które 
zostały odłamane na skutek 
oddziaływania wiatrów. Nie 
odnotowano znaczącego posuszu 
korony. 

W grupie drzew  100m 
na zachód od 
zabudowań 
folwarcznych. 

Własność – Rajczakowski 
Józef, zam. przy ulicy 
Staszica nr 97, 59-700 
Bolesławiec 

25. "Robinson" 24.03.1992r. 

Rozporządzenie Nr 2/92 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 24 marca 1992 roku w 
sprawie uznania za pomniki 
przyrody obiektów znajdujących 
się na terenie województwa 
jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj. Jel. 
Nr 8, poz. 69 z dnia 6 kwietnia 
1992 roku). 

Dąb szypułkowy (Quercus robur)         
Drzewo jest w bardzo dobrym 
stanie zdrowotnym i fitosanitarnym. 
Korona jest rozłożysta i regularna. 
Nie stwierdzono uszkodzeń w 
postaci ubytków  i wypróchnień 
podstawy pnia oraz strzały. 

Na wyspie pomiędzy 
nurtem rzeki Bóbr i 
kanałem 
doprowadzającym wodę 
do elektrowni. 

Własność – Skarb Państwa    
Użytkowanie wieczyste – 
Tauron Ekoenergia Sp.z.o.o. 
z siedzibą przy ulicy 
Obrońców Pokoju nr 2b,    
58-500 Jelenia Góra 

26. "Piętaszek" 24.03.1992r. 

Rozporządzenie Nr 2/92 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 24 marca 1992 roku w 
sprawie uznania za pomniki 
przyrody obiektów znajdujących 
się na terenie województwa 
jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj. Jel. 
Nr 8, poz. 69 z dnia 6 kwietnia 
1992 roku). 

Dąb szypułkowy (Quercus robur)        
Drzewo jest w zadowalającym 
stanie zdrowotnym i fitosanitarnym. 
Dolna część korony wykazuje posusz 
grubych konarów. Nie stwierdzono 
uszkodzeń  w postaci ubytków i 
wypróchnień podstawy pnia. 

Na wyspie pomiędzy 
nurtem rzeki Bóbr i 
kanałem 
doprowadzającym wodę 
do elektrowni. 

Własność – Skarb Państwa    
Użytkowanie wieczyste – 
Tauron Ekoenergia Sp.z.o.o. 
z siedzibą przy ulicy 
Obrońców Pokoju nr 2b,  
58-500 Jelenia Góra 

27. "Wyspiarz" 24.03.1992r. 

Rozporządzenie Nr 2/92 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 24 marca 1992 roku w 
sprawie uznania za pomniki 
przyrody obiektów znajdujących 
się na terenie województwa 
jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj. Jel. 
Nr 8, poz. 69 z dnia 6 kwietnia 
1992 roku). 

Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis)         
Drzewo jest w zadowalającym 
stanie zdrowotnym i fitosanitarnym. 
Dolna część korony wykazuje posusz 
grubych konarów. U podstawy pnia 
stwierdzono ubytek wewnętrzny 
wraz z wypróchnieniem wys. ok. 
0,8m, szer. ok. 0,5m i głębokości ok. 
0,15-0,2m.  

Na wyspie pomiędzy 
nurtem rzeki Bóbr i 
kanałem 
doprowadzającym wodę 
do elektrowni. 

Własność – Skarb Państwa    
Użytkowanie wieczyste – 
Tauron Ekoenergia Sp.z.o.o. 
z siedzibą przy ulicy 
Obrońców Pokoju nr 2b,  
58-500 Jelenia Góra 

28. "Tekla" 24.03.1992r. 

 
Rozporządzenie Nr 2/92 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 24 marca 1992 roku w 
sprawie uznania za pomniki 
przyrody obiektów znajdujących 
się na terenie województwa 
jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj. Jel. 
Nr 8, poz. 69 z dnia  6 kwietnia 
1992 roku). 
 
 
 
 

Lipa szerokolistna (Tilia 
platyphyllos) Drzewo jest w  bardzo 
dobrym stanie zdrowotnym i 
fitosanitarnym. Korona drzewa 
silnie rozwinięta i rozłożysta. Nie 
odnotowana żadnych uszkodzeń              
w postaci ubytków wewnętrznych             
i wypróchnień. 

W alei ruin zamku, 
niedaleko prawego 
brzegu rzeki Bóbr. 

Własność – Skarb Państwa    
Użytkowanie wieczyste – 
Bukowska Krystyna, zam.             
w Starej Olesznej  nr 46 

29. "Wizun" 24.03.1992r. 

Rozporządzenie Nr 2/92 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 24 marca 1992 roku w 
sprawie uznania za pomniki 
przyrody obiektów znajdujących 
się na terenie województwa 
jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj. Jel. 
Nr 8, poz. 69 z dnia 6 kwietnia 
1992 roku). 

Dąb szypułkowy (Quercus robur) 
Drzewo jest w  dobrym stanie 
zdrowotnym i fitosanitarnym. 
Korona prawidłowo rozwinięta z 
nieznacznym posuszem. Nie 
odnotowana żadnych uszkodzeń w 
postaci ubytków wewnętrznych i 
wypróchnień. 

W południowej części 
zabytkowego parku, na 
wale ziemnym przy 
riunach pałacu. 

Własność – Skarb Państwa       
Zarząd – Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe – Nadleśnictwo 
Chocianów z siedzibą przy 
ulicy Kościuszki nr 23,                 
59-140 Chocianów 
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30. 

bez nazwy             
(nazwa 
miejscowa 
"Dęby 
Świętojańskie") 

13.05.1994r. 

Rozporządzenie Nr 19/94 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 13 maja 1994 roku w 
sprawie uznania za pomniki 
przyrody obiektów znajdujących 
się na terenie województwa 
jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj. Jel. 
Nr 21, poz. 115 z dnia 25 maja 
1994 roku). 

Dąb szypułkowy (Quercus robur)  
Drzewo jest w dobrym stanie 
zdrowotnym i fitosanitarnym. 
Korona prawidłowo rozwięta z 
nieznacznym posuszem. Nie 
odnotowana żadnych uszkodzeń w 
postaci ubytków wewnętrznych i 
wypróchnień. Drzewo jest 
porośnięte bluszczem pospolitym. 

W północnej części 
zabytkowego parku, na 
skraju polany. 

Własność – Skarb Państwa       
Zarząd – Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe – Nadleśnictwo 
Chocianów z siedzibą przy 
ulicy Kościuszki nr 23,                 
59-140 Chocianów 

31. 

bez nazwy             
(nazwa 
miejscowa 
"Dęby 
Świętojańskie") 

13.05.1994r. 

Rozporządzenie Nr 19/94 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 13 maja 1994 roku w 
sprawie uznania za pomniki 
przyrody obiektów znajdujących 
się na terenie województwa 
jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj. Jel. 
Nr 21, poz. 115 z dnia 25 maja 
1994 roku). 

Dąb szypułkowy (Quercus robur) 
Drzewo jest w dobrym stanie 
zdrowotnym i fitosanitarnym. 
Korona prawidłowo rozwinięta z 
nieznacznym posuszem. Nie 
odnotowana żadnych uszkodzeń w  
postaci ubytków wewnętrznych i 
wypróchnień. 

W północnej części 
zabytkowego parku, na 
skraju polany. 

Własność – Skarb Państwa       
Zarząd – Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe – Nadleśnictwo 
Chocianów z siedzibą przy 
ulicy Kościuszki nr 23,                   
59-140 Chocianów 

32. "Dziwa" 05.07.2017r. 

Uchwała Nr XXIV/197/17 Rady 
Gminy Bolesławiec z dnia 5 lipca 
2017r. W sprawie pomników 
przyrody (Dz.Urz.Woj.Dln. z dnia 
13.07.2017r.,  poz. 3249) 

Lipa drobnolistna (Tilia cordata)         
Drzewo jest w dobrym stanie 
zdrowotnym i fitosanitarnym mimo 
widocznych ubytków wgłębnych 
znajdujących się w miejscu 
rozwidlenia konarów. 

Na terenie zabytkowego 
parku w Trzebieniu. 

Własność – Skarb Państwa       
Zarząd – Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe – Nadleśnictwo 
Chocianów z siedzibą przy 
ulicy Kościuszki nr 23,                 
59-140 Chocianów 

33. "Wisz" 05.07.2017r. 

Uchwała Nr XXIV/197/17 Rady 
Gminy Bolesławiec z dnia 5 lipca 
2017r. W sprawie pomników 
przyrody (Dz.Urz.Woj.Dln. z dnia 
13.07.2017r., poz. 3249) 

Dąb szypułkowy (Quercus robur) 
Drzewo jest w dobrym stanie 
zdrowotnym i fitosanitarnym. 
Korona prawidłowo rozwinięta z 
nieznacznym posuszem. Nie 
odnotowana żadnych uszkodzeń w  
postaci ubytków wewnętrznych i 
wypróchnień. 

Na terenie zabytkowego 
parku w Trzebieniu. 

Własność – Skarb Państwa       
Zarząd – Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe – Nadleśnictwo 
Chocianów z siedzibą przy 
ulicy Kościuszki nr 23,                   
59-140 Chocianów 

34. "Doman" 05.07.2017r. 

Uchwała Nr XXIV/197/17 Rady 
Gminy Bolesławiec z dnia 5 lipca 
2017r. W sprawie pomników 
przyrody (Dz.Urz.Woj.Dln. z dnia 
13.07.2017r.,  poz. 3249) 

Dąb szypułkowy (Quercus robur) 
Drzewo jest w dobrym stanie 
zdrowotnym i fitosanitarnym. 
Korona prawidłowo rozwinięta z 
nieznacznym posuszem. Nie 
odnotowana żadnych uszkodzeń w  
postaci ubytków wewnętrznych i 
wypróchnień. 

Na terenie zabytkowego 
parku w Trzebieniu. 

Własność – Skarb Państwa       
Zarząd – Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe – Nadleśnictwo 
Chocianów z siedzibą przy 
ulicy Kościuszki nr 23,                   
59-140 Chocianów 

35. "Mila" 05.07.2017r. 

Uchwała Nr XXIV/197/17 Rady 
Gminy Bolesławiec z dnia 5 lipca 
2017r. W sprawie pomników 
przyrody (Dz.Urz.Woj.Dln. z dnia 
13.07.2017r.,  poz. 3249) 

Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 
Drzewo jest w dobrym stanie 
zdrowotnym i fitosanitarnym. 
Korona prawidłowo rozwinięta z 
nieznacznym posuszem. Nie 
odnotowana żadnych uszkodzeń w  
postaci ubytków wewnętrznych i 
wypróchnień. 

W północnej części 
działki, przy granicy z 
działką gruntu nr 193. 

Własność – Skarb Państwa       
Zarząd – Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe – Nadleśnictwo 
Chocianów z siedzibą przy 
ulicy Kościuszki nr 23,                  
59-140 Chocianów 

36. "Lach" 24.03.1992r. 

Rozporządzenie Nr 2/92 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 24 marca 1992 roku w 
sprawie uznania za pomniki 
przyrody obiektów znajdujących 
się na terenie województwa 
jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj. Jel. 
Nr 8, poz. 69 z dnia  6 kwietnia 
1992 roku). 

Dąb szypułkowy (Quercus robur) 
Drzewo jest w  dobrym stanie 
zdrowotnym i fitosanitarnym. 
Posusz korony jest nieznaczny.                 
U podstawy pnia znajduje się 
ubytek wewnętrzny wraz  z 
wypróchnieniem o szerokości ok. 
0,5m  i wys. ok. 0,5m. 

Przy drodze do mostu 
na rzece Bóbr, w pobliżu 
żwirowni. 

Własność – Gmina 
Bolesławiec Zarząd główny 
– Wójt Gminy Bolesławiec 

37. 

bez nazwy             
(nazwa 
miejscowa 
"Rozbójników") 

13.05.1994r. 

Rozporządzenie Nr 19/94 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 13 maja 1994 roku w 
sprawie uznania za pomniki 
przyrody obiektów znajdujących 
się na terenie województwa 
jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj. Jel. 
Nr 21, poz. 115 z dnia 25 maja 
1994 roku). 

Głaz narzutowy - różowy granit           
obw. 550cm; wys. 120cm; 
najdłuższa oś 230cm 

W lesie, nieopodal 
nieczynnego wyrobiska 
żwirowni,około 1km na 
południe od 
wschodniego krańca 
wsi. 

Własność – Skarb Państwa       
Zarząd – Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe – Nadleśnictwo 
Bolesławiec z siedzibą przy 
ulicy Mikołaja Brody nr 2, 
59-700 Bolesławiec 



129 

 
 
 
GMINA BOLESŁAWIEC  Program Ochrony  Środowiska 
 
 

 

38. 

bez nazwy             
(nazwa 
miejscowa 
"Pocztylion") 

13.05.1994r. 

Rozporządzenie Nr 19/94 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 13 maja 1994 roku w 
sprawie uznania za pomniki 
przyrody obiektów znajdujących 
się na terenie województwa 
jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj. Jel. 
Nr 21, poz. 115 z dnia 25 maja 
1994 roku). 

Głaz narzutowy - różowy granit          
obw. 540cm; wys. 90cm; najdłuższa 
oś 200cm 

Po prawej stronie drogi 
do Nowogrodźca, na 
wysokości niewielkiego 
lasku. 

Własność – Powiat 
Bolesławiecki Zarząd trwały 
– Zarząd Dróg Powiatowych 
z siedzibą przy ulicy 
Modłowej nr 8c, 59-700 
Bolesławiec 

39. "Nordyk" 13.05.1994r. 

Rozporządzenie Nr 20/94 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 13 maja 1994 roku w 
sprawie uznania za pomniki 
przyrody obiektów znajdujących 
się na terenie województwa 
jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj. Jel. 
Nr 21, poz. 115 z dnia 25 maja 
1994 roku). 

Głaz narzutowy - granit różowo-
szary średnioziarnisty 

Na skrzyżowaniu dróg 
883       i 787 oraz 
naprzeciwko budynku 
mieszkalnego, 
oznaczonego numerem 
porządkowym 100. 

Własność – Gmina 
Bolesławiec Zarząd główny 
– Wójt Gminy Bolesławiec 

40. bez nazwy 13.05.1994r. 

Rozporządzenie Nr 20/94 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 13 maja 1994 roku w 
sprawie uznania za pomniki 
przyrody obiektów znajdujących 
się na terenie województwa 
jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj. Jel. 
Nr 21, poz. 115 z dnia 25 maja 
1994 roku). 

Głaz narzutowy - granit różowo-
szary gruboziarnisty  obw. 464cm; 
dł. 148cm; szer. 115cm 

Wzdłuż drogi gruntowej 
nr 14  w Mierzwinie. 

Własność – Gmina 
Bolesławiec Zarząd główny 
– Wójt Gminy Bolesławiec 

Źródło: Urząd Gminy Bolesławiec 

 
6.9.3. Problemy i zagrożenia. 
 

Następstwa zmian klimatycznych dotyczyć będą m.in. migracji gatunków (w tym obcych                                  
i inwazyjnych), wzrastającej liczby zjawisk ekstremalnych - powodzi i susz, zmian reżimu 
hydrologicznego wpływających na okres wegetacyjny. W procesie dotyczącym adaptacji do zmian 
klimatu istotne mogą okazać się funkcje regulacyjne ekosystemów, głównie amortyzacja 
ekstremalnych zjawisk pogodowych, a także regulacja mikroklimatu (np. przez tereny leśne, 
zadrzewienia śródpolne, zieleń na terenach zabudowanych), regulacja przepływów wód i zwiększanie 
naturalnej retencji (ekosystemy podmokłe i związane z dolinami rzecznymi), zapobieganie erozji,                      
a także kontrola patogenów i szkodników. Utrzymanie właściwego stanu siedlisk, jak również 
gatunków, wspierają procesy adaptacyjne do zmian klimatu. Dzięki temu ekosystemy stają się 
odporniejsze na zmiany, a różnorodność biologiczna zostaje zachowana. W dokumentach 
planistycznych powinien być również uwzględniany aspekt klimatyczny, aby projektowane w nich 
działania w pełni odpowiadały zagrożeniom oraz potrzebom ochrony gatunków i siedlisk.                               
W kształtowaniu klimatu lasy odgrywają bardzo istotną rolę – pochłaniają gazy cieplarniane oraz 
poprawiają bilans wodny oraz retencję, jak również przeciwdziałają erozji gleb i wpływają na procesy 
adaptacji do niekorzystnych zmian klimatycznych. Skutki wspomnianych zmian klimatycznych na 
terenach leśnych dotyczą dynamicznie zachodzących procesów przekształcania się warunków 
siedliskowych, co wpływa na ich skład gatunkowy. Zdolności adaptacyjne ekosystemów leśnych są 
jednak ograniczone, aby oprzeć się postępującym przekształceniom. Ponadto zmiany klimatyczne 
dotyczą głównie zmniejszenia uwilgotnienia w lasach, co niekorzystnie wpływa na ich stan zdrowotny, 
możliwość wykorzystania gospodarczego oraz zwiększenie zagrożenia pożarowego. W nadchodzącej 
perspektywie poważnym wyzwaniem dla leśnictwa w kontekście zmian klimatycznych wydaje się 
rozwijanie wiedzy na temat zastosowania eko i fenotypów odpornych na niekorzystne warunki 
pogodowe (rozwój badań prowieniencyjnych), walki z obcymi geograficznie gatunkami inwazyjnymi 
oraz dalsze doskonalenie metod półnaturalnej hodowli lasu, którego odzwierciedleniem powinien być 
stale wzrastający udział odnowień naturalnych i przekwalifikowania gruntów nieleśnych objętych 
sukcesją naturalną.  
Wskazany obszar interwencji oraz najważniejsze problemy jednostki odnoszą się pośrednio do 
czterech głównych zagadnień horyzontalnych, które przedstawiono poniżej. 
 



130 

 
 
 
GMINA BOLESŁAWIEC  Program Ochrony  Środowiska 
 
 

 

Tabela nr 6.76: Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji ochrona różnorodności biologicznej 

i krajobrazu. 

Adaptacja do zmian klimatu 

wykorzystywanie funkcji regulacyjnych ekosystemów zwiększając tym samym 
odporność na ekstremalne zjawiska pogodowe; prowadzenie regulacji 
mikroklimatu poprzez zalesienia, zadrzewienia śródpolne, zieleń na terenach 
zabudowanych; regulacja przepływów wód i zwiększanie naturalnej retencji - 
ekosystemy podmokłe i związane z dolinami rzecznymi; uwzględnianie                              
w dokumentach planistycznych aspektu klimatycznego tak, aby projektowane                 
w nich działania w pełni odpowiadały zagrożeniom oraz potrzebom ochrony 
gatunków i siedlisk,; podejmowanie działań służących dobrej kondycji lasów, tj. 
np. przebudowa drzewostanów i odpowiedni dobór gatunków, 

Nadzwyczajne zagrożenia 
środowiska 

podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom suszy, w tym 
pożarom lasów; minimalizacja ryzyka podtopień oraz wystąpienia powodzi 
poprzez zwiększanie retencji (glebowej, obiekty małej retencji na terenach 
leśnych), 

Edukacja ekologiczna 

prowadzenie szeroko pojętej edukacji oraz działań informacyjnych i promocyjnych 
skierowanych zarówno do dzieci jak i dorosłych w zakresie m. in.: roli zjawisk 
przyrodniczych w procesie zmian klimatycznych, presji turystycznej wywieranej na 
obszary o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, prawnych                           
i przyrodniczych podstaw funkcjonowania obszarów chronionych oraz w zakresie 
ochrony dziedzictwa ekologicznego; szkolenia i wsparcia rolników we wdrażaniu 
programów rolno- środowiskowych; turystyki związanej z gospodarką leśną, 
łowiectwem, turystyki ekologicznej; dalszy rozwój infrastruktury edukacyjnej                   
i turystycznej (ścieżki edukacyjne, szlaki, mała infrastruktura na terenach leśnych); 
rozwój badań oraz ośrodków edukacji ekologicznej i przyrodniczej 

Monitoring środowisk 
monitoring obszarów objętych ochroną oraz efektów wdrażanych działań 
ochronnych;monitoring lasów m. in. w zakresie uszkodzeń lasów, zagrożenia 
pożarowego oraz występowania szkodników i patogenów w lasach 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Działania adaptacyjne w zakresie zasobów przyrodniczych obejmują przede wszystkim dbałość                     
o funkcje regulacyjne ekosystemów, dbałość o tereny zielone, zwiększanie naturalnej retencji wodnej 
i glebowej, a także uwzględnianie wszystkich aspektów przyrodniczych w dokumentach 
planistycznych. Duże znaczenie ma ciągłe monitorowanie obszarów objętych ochroną, a także lasów 
pod kątem uszkodzeń przez szkodniki i patogeny oraz zagrożenia pożarowego. 

 
 
6.9.4. Analiza SWOT. 
 

W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji ochrona różnorodności 
biologicznej i krajobrazu. 

 

Tabela nr 6.77: Analiza SWOT - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.  
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Mocne strony Słabe strony 

ustanowienie na terenie gminy obszarów  i form ochrony 
przyrody o  dużej  wartości przyrodniczej, 
duża lesistość; 
skuteczny system wykrywania pożarów w lasach; 
bieżące wykonywanie zabiegów zwalczających                i 
ograniczających organizmy szkodliwe oraz zabiegów 
ochronnych na uprawach leśnych przeciw jeleniowatym i 
dzikom. 

fragmentacja siedlisk przez ciągi komunikacyjne; 
brak całościowej i aktualnej, specjalistycznej 
inwentaryzacji przyrodniczej, 
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Szanse Zagrożenia 

ograniczanie lokalnych źródeł zanieczyszczeń powietrza, 
gleby i wód, 
zalesianie nieużytków, 
wzbogacanie gleb środkami glebotwórczymi (kompost), 
przebudowa drzewostanów leśnych                          w 
kierunku bardziej odpornych na zanieczyszczenia 
gatunków oraz uzupełnienia gatunkami rodzimymi, 

 

zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, gleby i 
wód, 
pożary lasów, 
wypalanie traw, 
brak funduszy na inwestycje zmierzające do poprawy 
stanu fauny i flory, 
wzrost natężenia ruchu rekreacyjnego                                i 
turystycznego. 

Źródło: Opracowanie własne. 
 
6.9.5. Tendencje zmian. 
 
Gmina Bolesławiec stanowi region o stosunkowo dużej powierzchni obszarowych form ochrony 
przyrody, jak również lasów.  
Niekorzystne oddziaływanie na zasoby przyrodnicze dotyczy presji urbanizacyjnej, a także 
turystycznej. Aby w odpowiedni sposób chronić zasoby przyrodnicze gminy konieczne jest właściwe 
ich rozpoznanie oraz określenie celów ochrony, a także wdrożenie odpowiednich działań ochronnych. 
Konieczna jest ochrona i odtwarzanie właściwego stanu siedlisk, gatunków objętych ochroną, 
elementów przyrody nieożywionej oraz krajobrazu zarówno na obszarach chronionych jak również 
poza nimi. Zagrożenia związane z presją urbanizacyjną i turystyczną powinny być minimalizowane 
poprzez uwzględnianie potrzeb ochrony przyrody oraz terenów leśnych w dokumentach 
planistycznych na poziomie gminnym oraz wojewódzkim. Niezbędne będzie również planowanie 
ochrony przyrody z uwzględnieniem pojemności turystycznej oraz zasad udostępniania turystycznego 
obszarów chronionych. W regionie w związku z pogłębiającymi się zmianami klimatu (zwiększone 
narażenie na susze, powodzie) oraz wzrastającej antropopresji, szczególna uwaga powinna zostać 
skierowana na ochronę systemu dolin rzecznych i ich ekosystemów. Stanowią one ostoje oraz obszary 
siedlisk, a prognozowane zmiany klimatu z pewnością nie będą sprzyjać ich zachowaniu. Zmiany 
środowiskowe, które zachodzą oraz są prognozowane, nie będą także sprzyjać ekosystemom leśnym. 
Ze względu na szczególną rolę lasów w kształtowaniu klimatu oraz układów przyrodniczych, 
wyzwaniem w kolejnych latach będzie prowadzenie gospodarki leśnej zmierzającej do przebudowy 
drzewostanów oraz wspierania ich odporności. Zmiany zachodzące w sposobie prowadzenia 
gospodarki rolnej są również determinantą zmian w przyrodzie i różnorodności biologicznej. Dotyczy 
to w głównej mierze intensyfikacji rolnictwa oraz rezygnacji z prowadzenia na siedliskach 
półnaturalnych koszenia lub wypasu. 
 
 
6.10. Awarie przemysłowe. 

 
Nadzwyczajne zagrożenia dla środowiska oraz człowieka mogą mieć miejsce w wyniku: 
 prowadzenia działalności przemysłowej z użyciem substancji niebezpiecznych, 
 transportu materiałów i substancji niebezpiecznych, 
 celowej działalności człowieka związanej z pozbywaniem się, w sprzeczności z przepisami, 

substancji lub materiałów niebezpiecznych. 
 
6.10.1.  Zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowych. 
 
Zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w zależności od rodzaju, 
kategorii i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie uznaje się za zakład o dużym 
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ryzyku wystąpienia awarii (ZDR) lub za zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii (ZZR). Na 
terenie Gminy Bolesławiec nie ma zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii . 
 
6.10.2. Transport materiałów niebezpiecznych. 

 
Innym źródłem nadzwyczajnych zagrożeń są drogi i szlaki komunikacyjne, po których odbywa się 
przewóz materiałów niebezpiecznych dla środowiska. Największa częstotliwość przewozów 
materiałów niebezpiecznych w gminie  występuje na drogach: 

 autostrada A4; 
  droga krajowa nr 18 (odcinek Golnice – Krzyżowa); 
  droga krajowa nr 94.  

Dotychczas nie odnotowano na terenie gminy awarii związanej z transportem materiałów 
niebezpiecznych. 
 
6.10.3. Problemy i zagrożenia. 
 
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska mianem poważnej awarii określa się zgodnie z ustawą 
Prawo ochrony środowiska zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie 
procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej 
niebezpiecznych substancji, prowadzące do powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub 
środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 
W przypadku wystąpienia awarii gmina oraz inne organy administracji mają obowiązek 
zabezpieczenia środowiska przed awariami. Główne obowiązki administracyjne ciążą na władzach 
wojewódzkich i Straży Pożarnej. Gmina co roku dofinansowuje jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych w zakresie zakupu odpowiedniego sprzętu ratowniczego, który ma minimalizować skutki 
środowiskowe w przypadku wystąpienia awarii. 
Na terenie Gminy Bolesławiec   nie występują zakłady zaliczone do zakładów o dużym lub 
zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z kryteriami ilościowo-
jakościowymi określonymi w ROZPORZĄDZENIU 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 (Dz.U. z 2016 r. poz. 138). Innym typem zagrożeń na tym terenie są zagrożenia 
pochodzące z komunikacji. W efekcie dużego i stale rosnącego natężenia przewozów materiałów, 
stanu technicznego dróg oraz niejednokrotnie fatalnego stanu technicznego taboru ciężarowego 
rośnie ryzyko zagrożenia.  
 
Wskazany obszar interwencji oraz najważniejsze problemy jednostki odnoszą się pośrednio do 
czterech głównych zagadnień horyzontalnych, które przedstawiono poniżej. 
 
Tabela nr 6.78: Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji zapobieganie  poważnym awariom. 

Adaptacja do zmian klimatu 

modernizacja lub budowa nowej infrastruktury transportowej w sposób 
uwzględniający gwałtowne zmiany pogodowe; położenie nacisku na tworzenie 
oraz kontrola systemów zabezpieczeń przed skutkami zmian klimatycznych                      
w przypadku powstawania nowych zakładów przemysłowych, 

Nadzwyczajne zagrożenia 
środowiska 

modernizacja lub budowa nowej infrastruktury transportowej w sposób 
uwzględniający gwałtowne zmiany pogodowe; położenie nacisku na tworzenie 
oraz kontrola systemów zabezpieczeń przed skutkami zmian klimatycznych                       
w przypadku powstawania nowych zakładów przemysłowych, 

Edukacja ekologiczna 
prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie właściwych zachowań w sytuacjach 
zagrożenia wśród mieszkańców gminy, 

Monitoring środowisk 
stała współpraca z organami Państwowej Straży Pożarnej, Wojewodą oraz WIOŚ  
w zakresie prowadzenia kontroli występowania awarii przemysłowych 

Źródło: Opracowanie własne. 
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W tym obszarze interwencji należy przede wszystkim kontrolować systemy zabezpieczeń przed 
skutkami zmian klimatycznych w zakładach przemysłowych, niezbędna jest także ciągła współpraca                 
z organami prowadzącymi kontrolę w zakresie występowania awarii przemysłowych. 
 
6.10.4. Analiza SWOT . 
 
W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji zapobieganie poważnym 
awariom. 

Tabela nr 6.79: Analiza SWOT - zapobieganie poważnym awariom. 
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brak na terenie gminy zakładów o zwiększonym ryzyku 
bądź o dużym ryzyku wystąpienia awarii; aktualne 
procedury kryzysowe, 

duże natężenie ruchu samochodowego na autostradzie 
A4 - drodze krajowej nr 18 i 94; zwiększające zagrożenie 
wystąpienia zdarzeń komunikacyjnych 
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Szanse Zagrożenia 

opracowywanie przez prowadzących zakłady 
przemysłowe planów operacyjno- ratowniczych oraz 
zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych przez 
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej; 
kreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w 
sytuacji wystąpienia zagrożeń środowiska i życia ludzi z 
tytułu wystąpienia awarii przemysłowych; 
prowadzenie logistyki transportowej w przewozie 
towarów niebezpiecznych; 
wzmocnienie współpracy jednostek odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo ludzi i środowiska, 

duże natężenie ruchu samochodowego na autostradzie 
A4 - drodze krajowej nr 18 i 94; zwiększające zagrożenie 
wystąpienia zdarzeń komunikacyjnych. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
6.10.5. Tendencje zmian. 
 
Modernizacja dróg oraz sprawność jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powinno 
skutkować zmniejszeniem zagrożenia wystąpienia poważnych awarii oraz zdarzeń o znamionach 
poważnych awarii na terenie gminy. 
7. Cele i funkcje Programu. 
 

Strategia długoterminowa będzie stanowić podstawę planowania działań w zakresie ochrony 
środowiska w latach 2017-2024 na terenie gminy.  

Strategia do roku 2024 została sformułowana w oparciu o ocenę stanu istniejącego, tendencje mające 
istotne znaczenie dla przyszłości gminy i najważniejsze kierunki rozwojowe. Została ona opracowana 
w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, dla których zdefiniowano 
obszary interwencji a war mach nich długoterminowe cele i opisano strategię ich osiągnięcia. 

Strategia Programu  ma na celu zachowanie najcenniejszych elementów  środowiska i poprawę jego 
stanu. Jako główne obszary interwencji  Programu   przyjęto: 

1) OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU – OBSZAR INTERWENCJI 1; 
2) OCHRONA  PRZED HAŁASEM - OBSZAR INTERWENCJI 2; 
3) OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM -  OBSZAR INTERWENCJI 3; 
4) POPRAWA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH, OCHRONA PRZED 

POWODZIĄ. ZRÓWNOWAŻONA  GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA – OBSZAR INTERWENCJI 4 
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5) OCHRONA ZASOBÓW KOPALIN - OBSZAR INTERWENCJI 5; 
6) OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB - OBSZAR INTERWENCJI 6; 
7) RACJONALNA GOSPODARKA ODPADAMI -  OBSZAR INTERWENCJI 7; 
8) OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU - OBSZAR INTERWENCJI 8; 
9) ZAPOBIEGANIE POWAŻNYM AWARIOM-  OBSZAR INTERWENCJI 9 

 
Ustalenia programu obejmują: 

1) Strategię ochrony i poprawy stanu środowiska, a w niej: 
a) określone cele strategiczne,  
b) działania inwestycyjne i pozainwestycyjne ustalone w ramach każdego z wyznaczonych 

celów średniookresowych lub długookresowych, ustalone według stopnia ważności dla 
realizacji Programu. 

2) Zarządzanie Programem, w tym:  działania kontrolne  realizacji Programu. 
3) Koszty i źródła finansowania Programu (środki niezbędne do osiągnięcia założonych celów, 

w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe). 
 
7.1. Strategia ochrony środowiska. 
 
Najważniejszymi kwestiami dla Gminy Bolesławiec wynikającymi z analizy stanu i zagrożeń 
środowiska i obszarów stwarzających nadal problemy są inwestycje i czynności administracyjno-
organizacyjne w zakresie: 

 rozbudowy sieci infrastruktury kanalizacji sanitarnej i deszczowej w celu poprawy jakości wód 
płynących, 

 wymiany źródeł ogrzewania, wprowadzanie energii odnawialnej, modernizacji systemu 
komunikacyjnego w celu poprawy jakości powietrza i poprawy stanu w całej strefie, 

 modernizacji ciągów komunikacyjnych i lokowania działalności gospodarczej we właściwym 
miejscach w celu ochrony mieszkańców przed ponadnormatywną emisją hałasu, 

 rozbudowy systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w związku z ciągłym 
dostosowywaniem nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
do warunków lokalnych. 

Wyznaczone obszary interwencji, a w ich ramach działania (wymienione w tabelach harmonogramu), 
jakie należy podjąć w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy Bolesławiec, stanowią podstawę 
dla realizacji konkretnych inwestycji i przedsięwzięć na przestrzeni kilkunastu lat. Zadania zostały 
wyznaczone na podstawie analizy stanu środowiska przyrodniczego na tym terenie i przewidywanych 
kierunków rozwoju. 
Zadania własne Gminy Bolesławiec to przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub 
częściowo ze środków będących w dyspozycji samorządu. Natomiast zadania koordynowane to 
pozostałe zadania związane z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów 
naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, 
będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego, 
bądź instytucji działających na terenie jednostki. 
Należy zaznaczyć, że szeroko pojęta ochrona środowiska oraz działania prowadzone do 
zrównoważonego rozwoju nie są tylko zadaniami realizowanymi na poziomie lokalnym, przez 
samorząd. Działania Gminy są ukierunkowane poprzez czynności prowadzone na szczeblu krajowym, 
wojewódzkim oraz regionalnym przez takie jednostki i instytucje, jak: Ministerstwo Środowiska, 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Marszałka, Wojewodę i Sejmik Województwa, 
Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych, Ośrodki Edukacji Ekologicznej, Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Państwową Straż Pożarną, 
Inspekcję Ruchu Drogowego, zarządców dróg, organy nadzoru budowlanego, inspekcję sanitarną, 
Starostę, zarządzających instalacjami, podmioty gospodarcze, czy też właścicieli gruntów. 
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Proces zarządzania środowiskiem w postaci planowania konkretnych inwestycji spoczywa 
niewątpliwie głównie na władzach samorządowych. Mając na uwadze spójność koordynacji działań 
pomiędzy poszczególnymi szczeblami władz samorządowych i rządowych, a także współpracę              
z pozostałymi partnerami, zarządzanie środowiskiem Gminy Bolesławiec przy pomocy Programu 
ochrony środowiska wymagać będzie ustalenia roli i zakresu działania poszczególnych podmiotów 
zaangażowanych w jego realizację, struktury organizacji Programu oraz systemu monitoringu. 
Władze Gminy pełnią w odniesieniu do Programu kilka funkcji. Jedną z ważniejszych jest funkcja 
regulacyjna, na którą składają się akty prawa lokalnego - uchwały oraz decyzje administracyjne 
związane odpowiednio z określonymi obszarami zagadnień środowiskowych. Władze pełnią również 
funkcje wykonawcze i kontrolne.  
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7.2. Harmonogram zadań. 
 

Tabela nr 7.1: Harmonogram zadań własnych Gminy Bolesławiec wraz z ich finansowaniem. 

L.p. Obszar interwencji Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację                   
(+ jednostki 
włączone) 

Szacunkowe koszty realizacji zadania w tys. zł 

Źródło finansowania 
Dodatkowe 
informacje                           
o zadaniu 

2017 2018 2019 2020 
2021-
2024 

Razem 

1. 
Ochrona powietrza 
atmosferycznego i 
klimatu 

Modernizacja lokalnych 
kotłowni 

 
Gmina Bolesławiec 
Wspólnoty 
 

400,00 400,00 

Budżet gminy 
RPO 
WFOŚiGW we Wrocławiu 
NFOŚiGW 
Środki własne inwestorów 

- 

2. 
Ochrona powietrza 
atmosferycznego i 
klimatu 

Termomodernizacja 
obiektów użyteczności 
publicznej wraz z 
audytem 
energetycznym 

Gmina Bolesławiec 1050,00 1050,00 

Budżet gminy 
RPO 
WFOŚiGW we Wrocławiu 
NFOŚiGW 

- 

3. 
Ochrona powietrza 
atmosferycznego i 
klimatu 

Montaż odnawialnych 
źródeł energii w 
obiektach użyteczności 
publicznej 

Gmina Bolesławiec 420,00 420,00 

Budżet gminy 
RPO 
WFOŚiGW we Wrocławiu 
NFOŚiGW 

- 

4. 
Ochrona powietrza 
atmosferycznego i 
klimatu 

Wymiana kotłowni w 
Dąbrowie 
Bolesławieckiej 

Gmina Bolesławiec 200,00 200,00 

Budżet gminy 
RPO 
WFOŚiGW we Wrocławiu 
NFOŚiGW 

- 

5. 
Ochrona powietrza 
atmosferycznego i 
klimatu 

Modernizacja 
oświetlenia ulicznego 

Gmina Bolesławiec 7085,0 7085,00 

Budżet gminy 
RPO 
WFOŚiGW we Wrocławiu 
NFOŚiGW 

- 

6. 
Ochrona powietrza 
atmosferycznego i 
klimatu 

Rozwój rozproszonych 
źródeł energii – 
mikroinstalacje  

Gmina Bolesławiec 
Wspólnoty 
Spółdzielnie 
Właściciele 
nieruchomości  

6144,00 6144,00 

Budżet gminy 
RPO 
WFOŚiGW we Wrocławiu 
NFOŚiGW 
Środki własne inwestorów 

- 

7. 

Ochrona powietrza 
atmosferycznego i 
klimatu 

Ograniczenie niskiej 
emisji z budynków 
mieszkalnych 

Gmina Bolesławiec 
Wspólnoty 
Spółdzielnie 
Właściciele 

1600,00 1600,00 

Budżet gminy 
RPO 
WFOŚiGW we Wrocławiu 
NFOŚiGW 

- 
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nieruchomości Środki własne inwestorów 

8. 

 
Ochrona powietrza 
atmosferycznego i 
klimatu 

Kontrola obowiązków 
mieszkańców w zakresie 
użytkowania 
indywidualnych źródeł 
ciepła  

 
Gmina Bolesławiec 

 
Koszty administracyjne - 

 
 
Budżet gminy 
 

- 

9. 
Ochrona powietrza 
atmosferycznego i 
klimatu 

Propagowanie 
Ecodrivingu 

Gmina Bolesławiec 
Właściciele 

nieruchomości 
Przedsiębiorstwa 

90,00 90,00 

Budżet gminy 
RPO 
WFOŚiGW we Wrocławiu 
NFOŚiGW 
Środki własne inwestorów 

- 

 
 
 

10. 

Ochrona powietrza 
atmosferycznego i 
klimatu 
 
Ochrona przed 
hałasem 

Budowa ścieżki 
rowerowej w Kruszynie 

Gmina Bolesławiec 15000,00 15000,00 

 
Budżet gminy 
RPO 
WFOŚiGW we Wrocławiu 
NFOŚiGW 
 

- 

11. 
 
 

Ochrona powietrza 
atmosferycznego i 
klimatu 
 
Ochrona przed 
hałasem 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 350 – 
budowa chodnika w 
Dobrej 

Gmina Bolesławiec 
DSDIK we 

Wrocławiu 

225,00 
G B-c 

- - - - 225,00 

 
Budżet gminy – 
dofinansowanie zadania 
DSDiK we Wrocławiu 
 

- 

12. 

Ochrona powietrza 
atmosferycznego i 
klimatu 
 
Ochrona przed 
hałasem 

Opracowanie 
dokumentacji 
projektowej na 
przebudowę drogi woj. 
nr 297 – budowa 
chodnika we wsi 
Dąbrowa Bolesławiecka 

Gmina Bolesławiec 
DSDIK we 

Wrocławiu 

15,00 
G B-c 

- - - - 15,00 

 
Budżet gminy – 
dofinansowanie zadania 
DSDiK we Wrocławiu 
 

- 

13. 

Ochrona powietrza 
atmosferycznego i 
klimatu 
 
Ochrona przed 
hałasem 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 297 – 
budowa chodnika we 
wsi Golnice i we wsi 
Łąka 

Gmina Bolesławiec 
DSDIK we 

Wrocławiu 

170,00 
G B-c 

- - - - 170,00 

 
Budżet gminy – 
dofinansowanie zadania 
DSDiK we Wrocławiu 
 

- 

14. 

Ochrona powietrza 
atmosferycznego i 
klimatu 
Ochrona przed 

 
Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2499 D 
relacji Ocice - Brzeźnik  

Gmina Bolesławiec 
Powiat 

bolesławiecki 
1200,00 - - - - 1200,00 

Budżet gminy 
Budżet powiatu 
 

- 
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hałasem  

15. 

Ochrona powietrza 
atmosferycznego i 
klimatu 
 
Ochrona przed 
hałasem 

Przebudowa drogi 
powiatowej 2294 D 
relacji Suszki – Stare 
Jaroszowice 

Gmina Bolesławiec 
Powiat 

bolesławiecki 

500,00 
G B-c 

500,00 
G B-c 

- - - 1000,00 

 
Budżet gminy – 
dofinansowanie zadania 
powiatu bolesławieckiego 
 

- 

16. 

Ochrona powietrza 
atmosferycznego i 
klimatu 
 
Ochrona przed 
hałasem 

Remont chodnika przy 
drodze powiatowej nr 
2273 D w Kraszowicach 

Gmina Bolesławiec 
Powiat 

bolesławiecki 

20,00 
G B-c 

- - - - 20,00 

 
Budżet gminy – 
dofinansowanie zadania 
powiatu bolesławieckiego 
 

- 

17. 

Ochrona powietrza 
atmosferycznego i 
klimatu 
 
Ochrona przed 
hałasem 

Budowa chodnika przy 
drogach powiatowych 
we wsi Kraszowice oraz 
Kruszyn-Łaziska 

Gmina Bolesławiec 
Powiat 

bolesławiecki 

270,00 
G B-c 

- - - - 270,00 

 
Budżet gminy – 
dofinansowanie zadania 
powiatu bolesławieckiego 
 

- 

18. 

Ochrona powietrza 
atmosferycznego i 
klimatu 
 
Ochrona przed 
hałasem 

Systematyczna 
modernizacja dróg 
gminnych 

Gmina Bolesławiec 1200,00 1000,0 1000,0 1000,0 4000,0 8200,00 
 
Budżet gminy 
 

- 

19. 

 
Ochrona powietrza 
atmosferycznego i 
klimatu 
 

Edukacja ekologiczna Gmina Bolesławiec 20,00 20,00 
Budżet gminy 
WFOŚiGW we Wrocławiu 
NFOŚiGW 

- 

20. 
Ochrona powietrza 
atmosferycznego i 
klimatu 

Wdrażanie systemu 
zielonych zamówień 
publicznych 

Gmina Bolesławiec 105,00 105,00 Budżet gminy - 

21. 

Ochrona przed 
promieniowaniem 
elektromagnety- 
cznym 

 
Preferowanie 
niskokonfliktowych 
lokalizacji źródeł pól 
elektromagnetycznych, 
z dala od zabudowy 
mieszkaniowej 

Gmina Bolesławiec 
Starosta 

Bolesławiecki 
20,00 20,00 20,00 20,00 80,00 160,00 Budżet gminy i powiatu - 
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22. 

Poprawa jakości wód 
powierzchniowych i 
podziemnych, 
ochrona przed 
powodzią. 
Zrównoważona 
gospodarka wodno-
ściekowa 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej 

Gmina Bolesławiec - - 500,00 - - 500,00 Budżet gminy - 

23. 

Poprawa jakości wód 
powierzchniowych i 
podziemnych, 
ochrona przed 
powodzią. 
Zrównoważona 
gospodarka wodno-
ściekowa 

Modernizacja sieci 
wodociągowej  

Gmina Bolesławiec 
PWiK Sp. z o.o. w 

Bolesławcu 
b.d. b.d. Budżet gminy - 

24. 

Poprawa jakości wód 
powierzchniowych i 
podziemnych, 
ochrona przed 
powodzią. 
Zrównoważona 
gospodarka wodno-
ściekowa 

Kontrola postępowania 
w zakresie gromadzenia 
ścieków przez 
użytkowników 
prywatnych i 
przedsiębiorców oraz 
oczyszczania ścieków 
przez użytkowników 
prywatnych z 
częstotliwością co 
najmniej raz na 3 lata 

Gmina Bolesławiec Koszty administracyjne b.d. Budżet gminy - 

25. 
Racjonalna 
gospodarka 
odpadami 

Likwidacja nielegalnych 
wysypisk odpadów 

Gmina Bolesławiec 15,00 15,00 15,00 15,00 60,00 120,00 Budżet gminy - 

26. 
Racjonalna 
gospodarka 
odpadami 

Zakup pojemników na 
odpady 

Gmina Bolesławiec 20,00 20,00 20,00 20,00 80,00 160,00 Budżet gminy - 

27. 
Racjonalna 
gospodarka 
odpadami 

Likwidacja azbestu i 
wyrobów zawierających 
azbest 

Gmina Bolesławiec 306,00 - - - - 306,00 
Budżet gminy  
WFOŚiGW we Wrocławiu  

- 

28. 
Racjonalna 
gospodarka 
odpadami 

Kontynuacja działań 
administracyjnych, 
inwestycyjnych i 

Gmina Bolesławiec Koszty administracyjne b.d. Budżet gminy - 
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kontroli w zakresie 
prawidłowego 
gospodarowania 
odpadami 

29. 
Racjonalna 
gospodarka 
odpadami 

Weryfikacja systemu 
gminnego zbierania 
odpadów komunalnych 
do faktycznych potrzeb 

Gmina Bolesławiec Koszty administracyjne b.d. Budżet gminy - 

30. 

Ochrona 
różnorodności 
biologicznej i 
krajobrazu 

Urządzanie i 
utrzymywanie terenów 
zieleni  

Gmina Bolesławiec 130,00 130,00 150,00 150,00 600,00 1160,00 Budżet gminy - 

31. 

Ochrona 
różnorodności 
biologicznej i 
krajobrazu 

Utrzymywanie 
zadrzewień i zakrzewień 
przydrożnych 

Gmina Bolesławiec 60,00 60,00 60,00 60,00 240,00 480,00 Budżet gminy - 

32. 

Ochrona 
różnorodności 
biologicznej i 
krajobrazu 

Pielęgnacja pomników 
przyrody 

Gmina Bolesławiec 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00 80,00 Budżet gminy - 

33. 

Ochrona 
różnorodności 
biologicznej i 
krajobrazu 

Ekspertyzy pomników 
przyrody 

Gmina Bolesławiec 2,50 2,50 2,50 2,50 10,00 20,00 Budżet gminy - 

34. 

Ochrona 
różnorodności 
biologicznej i 
krajobrazu 

Edukacja ekologiczna  Gmina Bolesławiec 1,50 1,50 1,50 1,50 6,00 12,00 Budżet gminy - 

35. 
Zapobieganie 
poważnym awariom 

Zakup samochodu 
pożarniczego dla OSP 
Brzeźnik 

Gmina Bolesławiec 700,00 - - - - 700,00 
Budżet gminy 
WFOŚiGW we Wrocławiu 

 

36. 
Zapobieganie 
poważnym awariom 

Zakup samochodu 
pożarniczego dla OSP 
Stare Jaroszowice 

Gmina Bolesławiec - - - 800,00 - 800,00 
Budżet gminy 
WFOŚiGW we Wrocławiu 

- 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela nr 7.2: Harmonogram zadań koordynowanych przez inne podmioty wraz z ich finansowaniem. 

L.p. Obszar interwencji Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację                   
(+ jednostki 
włączone) 

Szacunkowe koszty realizacji zadania w tys. zł 

Źródło finansowania 
Dodatkowe 
informacje                           
o zadaniu 

2017 2018 2019 2020 
2021-
2024 

Razem 

1. 
Ochrona powietrza 
atmosferycznego i 
klimatu 

Rozwój rozproszonych 
źródeł energii – duże 
instalacje 

Podmioty 
prywatne 

6000,00 6000,00 

Środki własne 
WFOŚiGW we Wrocławiu 
NFOŚiGW 
RPO 
Inne środki zewnętrzne 

- 

2. 

Ochrona powietrza 
atmosferycznego i 
klimatu 
 
Ochrona przed 
hałasem 

Połączenie miasta 
Dolnego Śląska na 
odcinku Bolesławiec – 
Lwówek Śląski drogą 
wojewódzką 297 wraz z 
budową 
południowowschodnieg
o obejścia Bolesławca 

DSDIK we 
Wrocławiu 

33 992 - - - - 33 992 

Środki własne 
WFOŚiGW we Wrocławiu 
NFOŚiGW 
RPO, POiŚ 
Inne środki zewnętrzne 

- 

3. 

 
Ochrona powietrza 
atmosferycznego i 
klimatu 
 

Budowa gazowych sieci 
rozdzielczych wraz z 
przyłączami 

PGNiG b.d. b.d. Środki własne - 

4. 
Ochrona przed 
hałasem 

Kontrola w zakresie 
dopuszczalnych norm 
emisji hałasu 
komunikacyjnego 

WIOŚ we 
Wrocławiu 

Koszty administracyjne - Środki własne - 

5. 
Ochrona przed 
hałasem 

Kontrola w zakresie 
dopuszczalnych norm 
emisji hałasu 
przemysłowego 

WIOŚ we 
Wrocławiu 

Starosta 
Bolesławiecki 

Marszałek 

Koszty administracyjne - Środki własne - 

6. 

Ochrona przed 
promieniowaniem 
elektromagnety- 
cznym 

Monitoring emisji pól 
elektromagnetycznych 

WIOŚ we 
Wrocławiu 

Koszty administracyjne - Środki własne - 

7. 
Ochrona przed 
promieniowaniem 

Weryfikacja zgłoszeń 
instalacji 

Starosta 
Bolesławiecki 

Koszty administracyjne - Środki własne - 
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elektromagnety- 
cznym 

wytwarzających pola 
elektromagnetyczne 

8. 

Poprawa jakości wód 
powierzchniowych i 
podziemnych, 
ochrona przed 
powodzią. 
Zrównoważona 
gospodarka wodno-
ściekowa 

Bieżąca modernizacja 
(odbudowa) urządzeń 
melioracji wodnych 
szczegółowych i 
podstawowych 

DZMiUW we 
Wrocławiu 
Właściciele 

nieruchomości  

Koszty zgodne z planami inwestycyjnymi - Środki własne - 

9. 

Poprawa jakości wód 
powierzchniowych i 
podziemnych, 
ochrona przed 
powodzią. 
Zrównoważona 
gospodarka wodno-
ściekowa 

Przegląd pozwoleń 
wodnoprawnych na 
wprowadzanie ścieków 
do wód lub do ziemi 
przez użytkowników w 
zlewni jednolitych części 
wód z uwagi na 
zagrożenie osiągnięcia 
celów środowiskowych 

Starosta 
Bolesławiecki 

Marszałek 
Koszty administracyjne - Środki własne - 

10. 

Poprawa jakości wód 
powierzchniowych i 
podziemnych, 
ochrona przed 
powodzią. 
Zrównoważona 
gospodarka wodno-
ściekowa 

Edukacja rolników w 
zakresie stosowania 
nawozów sztucznych 
pod kątem ochrony 
jakości zasobów 
wodnych 

ODR b.d. b.d. Środki własne - 

11. 

Poprawa jakości wód 
powierzchniowych i 
podziemnych, 
ochrona przed 
powodzią. 
Zrównoważona 
gospodarka wodno-
ściekowa 

Zmniejszenie zużycia 
wody na cele 
przemysłowe poprzez 
zmiany technologiczne 
prowadzonej 
działalności 

Podmioty 
gospodarcze 

b.d. b.d. 

Środki własne 
WFOŚiGW we Wrocławiu 
NFOŚiGW 
RPO 
Inne środki zewnętrzne 

- 

12. 

Poprawa jakości wód 
powierzchniowych i 
podziemnych, 
ochrona przed 
powodzią. 

Kontrola podmiotów 
gospodarczych w 
zakresie dotrzymywania 
standardów 
dostarczanej wody na 

Powiatowa 
inspekcja 
sanitarna 

Koszty administracyjne b.d. Środki własne - 
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Zrównoważona 
gospodarka wodno-
ściekowa 

cele komunalne 

13. 
Ochrona zasobów 
kopalin 

Kontrola podmiotów 
gospodarczych w 
zakresie dotrzymywania 
zapisów decyzji 
administracyjnych 
(koncesji), w tym 
rekultywacji gruntów 

Starosta 
Bolesławiecki 

Marszałek 
Minister 

Środowiska 
Okręgowy Urząd 

Górniczy 

Koszty administracyjne b.d. Środki własne - 

14. 
Ochrona zasobów 
kopalin 

Racjonalne 
wykorzystanie 
surowców mineralnych 

Starosta 
Bolesławiecki 

Marszałek 
Koszty administracyjne b.d. Środki własne - 

15. 
Ochrona zasobów 
kopalin 

Prowadzenie rejestru 
osuwisk i obszarów 
narażonych na 
występowanie ruchów 
masowych 

Starosta 
Bolesławiecki 

Koszty administracyjne b.d. Środki własne - 

16. 
Ochrona zasobów 
kopalin 

Rekultywacja obszarów 
zdegradowanych 

Podmioty 
gospodarcze, 

właściciele 
nieruchomości, 

Starosta 
Bolesławiecki 

Okręgowy Urząd 
Górniczy 

Koszty administracyjne Starosty Bolesławieckiego 
i Okręgowego Urzędu Górniczego 

Koszty podmiotów odpowiedzialnych za 
rekultywację 

b.d. Środki własne - 

17. 
Racjonalna 
gospodarka 
odpadami 

Rozbudowa i 
doposażenie RIPOK w 
Trzebieniu 

MZGK w 
Bolesławcu 

b.d. b.d. 
Środki własne 
Środki zewnętrzne 

 

18. 
Racjonalna 
gospodarka 
odpadami 

Kontrola podmiotów 
gospodarczych w 
zakresie dotrzymywania 
zapisów decyzji 
administracyjnych 
dotyczących 
gospodarowania 
odpadami 
gospodarczymi 
 

Starosta 
Bolesławiecki 

Marszałek 
WIOŚ we 

Wrocławiu 

Koszty administracyjne b.d. Środki własne - 

19. Ochrona Wykonanie planów RDOŚ we Koszty administracyjne b.d. Środki własne - 
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różnorodności 
biologicznej i 
krajobrazu 

ochrony dla obszarów 
objętych formami 
ochrony przyrody 

Wrocławiu 

20. 

Ochrona 
różnorodności 
biologicznej i 
krajobrazu 

Kontrola wniosków na 
etapie postępowania 
administracyjnego o 
wydanie decyzji na 
usunięcie 
drzewa/drzew/ 
krzewów 

Starosta 
Bolesławiecki 

Gmina Bolesławiec 
Koszty administracyjne b.d. Środki własne - 

21. 

Ochrona 
różnorodności 
biologicznej i 
krajobrazu 

Zwiększenie lesistości 
(w tym prowadzenie 
zarządu nad lasami 
Skarbu Państwa przez 
nadleśnictwa oraz 
prowadzenie nadzoru 
nad lasami nie 
będącymi własnością 
SP) 

Starosta 
Bolesławiecki 
Nadleśnictwa 

Właściciele lasów 

Koszty administracyjne  
Koszty nadleśnictw i innych właścicieli lasów 

b.d. Środki własne - 

22. 
Zapobieganie 
poważnym awariom 

Kontrole zakładów 
mogących mieć 
negatywny wpływ na 
stan środowiska i 
bezpieczeństwa 
mieszkańców 

Starosta 
Bolesławiecki 

Marszałek 
WIOŚ we 

Wrocławiu 
Straż pożarna 

Koszty administracyjne b.d. Środki własne - 

23. 
Zapobieganie 
poważnym awariom 

Współdziałanie w 
zakresie doskonalenia 
systemu zarządzania 
kryzysowego i edukacji 
mieszkańców 

Starosta 
Bolesławiecki 

Gmina Bolesławiec 
Koszty administracyjne b.d. Środki własne - 

Źródło: Opracowanie własne. 
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8. System finansowania. 
 

Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej pojawiły się nowe możliwości i szanse na 
lepszy rozwój gospodarczy zgodny z ideą ekorozwoju. Uzyskanie funduszy pochodzących ze źródeł 
unijnych bądź innych organizacji międzynarodowych jest obecnie możliwe poprzez przystępowanie 
zainteresowanych stron do konkretnych programów i projektów. Bardzo ważnym jest, aby władze 
lokalne podejmowały próby uzyskania tych funduszy, a tym samym wykorzystały szansę na rozwój 
zrównoważony swojego regionu i polepszenie w nim warunków życia ludności. 
Aktualne programy tzn. na lata 2014 - 2020, dotyczące działań w zakresie ochrony oraz kształtowania 
środowiska przyrodniczego i kulturowego, dzięki którym możliwe jest uzyskanie środków na 
konkretne projekty rozwojowe, zostały już zatwierdzone przez Komisję Europejską. W Polsce 
występuje wielopoziomowy i zróżnicowany system finansowania projektów inwestycyjnych                  
w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. System ten obejmuje 
finansowanie w formie bezzwrotnej (dotacje) oraz zwrotnej (pożyczki i kredyty). Wiele potencjalnych 
źródeł finansowania wykorzystuje środki z budżetu Unii Europejskiej, dzięki czemu możliwe jest 
uzyskanie bardzo korzystnych warunków finansowania.  
Podstawowe źródła finansowania: 

 środki własne gminy, 
 środki zabezpieczone w Planach krajowych i europejskich, 
 środki komercyjne. 

 

8.1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. 
 
Źródłem funduszy na ochronę środowiska jest przede wszystkim Program Operacyjny Infrastruktura              
i Środowisko 2014 - 2020. Z programu mogą korzystać Jednostki samorządowe i osoby prawne. 
Głównym celem programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej 
środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Cel główny programu został oparty 
na równowadze oraz wzajemnym uzupełnianiu się działań w trzech podstawowych obszarach: 

1) czystej i efektywnej energii, w tym efektywności energetycznej, ograniczeniu emisji gazów 
cieplarnianych, rozwoju energii ze źródeł odnawialnych oraz integracji i poprawy 
funkcjonowania europejskiego rynku energii; 

2) adaptacji do zmian klimatu oraz efektywnego korzystania z zasobów, wzmocnieniu 
odporności systemów gospodarczych na zagrożenia związane z klimatem oraz zwiększeniu 
możliwości zapobiegania zagrożeniom (zwłaszcza zagrożeniom naturalnym) i reagowania na 
nie; 

3) konkurencyjności, w tym wnoszeniu istotnego wkładu w utrzymanie przez UE prowadzenia 
na światowym rynku technologii przyjaznych środowisku, zapewniając jednocześnie 
efektywne korzystanie z zasobów i usuwając przeszkody w działaniu najważniejszych 
infrastruktur sieciowych. 

Do głównych priorytetów POIiŚ zalicza się: 
I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki. 
II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. 
III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego. 
IV. Infrastruktura drogowa dla miast. 
V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce. 
VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego. 
VII. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego 
VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. 
IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. 
X. Pomoc techniczna. 
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8.2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego. 
 
W zakresie ochrony środowiska ważny jest także Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Dolnośląskiego. Z programu mogą korzystać jednostki samorządowe, a także osoby prawne. Cel 
główny RPO WD 2014-2020, to inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną 
i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału dolnośląskiego rynku pracy, który osiągany będzie 
poprzez cele strategiczne stanowiące odpowiedź na trzy podstawowe wyzwania Strategii Europa 
2020, w kontekście wspierania rozwoju inteligentnego, zrównoważonego, jak i włączającego: 

1. Rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności, przedsiębiorczości, 
chłonnym rynku pracy i zrównoważonych zasobach. 

2. Przeciwdziałanie dysproporcjom regionalnym prowadzące do zwiększenia chłonności 
regionalnego rynku pracy poprzez wyrównywanie dostępu do zatrudnienia, włączenie 
społeczne i edukację. 

3. Wsparcie działań wzmacniających zrównoważony rozwój środowiska na Dolnym Śląsku PO 
WM 2014-2020 realizowany będzie w jedenastu Osiach Priorytetowych (OP). 
Z nowymi programami można zapoznać się na stronach funduszy europejskich oraz 

poszczególnych jednostek odpowiadających za zarządzanie programami. 

 
8.3. Program Działań Na Rzecz Środowiska I Klimatu Life. 

 
Środki Programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE będą dystrybuowane w ramach dwóch 
podprogramów: 

1) Działania na rzecz środowiska, gdzie wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia dotyczące 
ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami przyrody i różnorodności 
biologicznej oraz zarządzania i informacji w zakresie środowiska. 

2) Działania na rzecz klimatu, w którym wspierane mogą zostać inicjatywy dotyczące 
łagodzenia i dostosowania do skutków zmiany klimatu oraz zarządzania i informacji                        
w zakresie klimatu. 
Beneficjentami programu mogą być podmioty zarejestrowane na obszarze Unii Europejskiej. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) będzie pełnił funkcję 
krajowego punktu kontaktowego dla programu LIFE. Wzorem lat poprzednich, przedsięwzięcia 
realizowane przez beneficjentów z Polski, oprócz dofinansowania ze środków LIFE, będą mogły 
uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe pochodzące ze środków NFOŚiGW. Z programu mogą 
korzystać jednostki samorządowe, a także osoby prawne i fizyczne. Szczegółowe informacje 
dotyczące zasad przygotowania wniosków publikowane są na stronie NFOŚiGW. 
 
 
8.4. Fundusze Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej. 
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oferują możliwość dofinansowania szerokiej gamy 
projektów w ramach różnych programów priorytetowych ogłaszanych często jako konkursy. Są także 
podmiotami, które koordynują dofinansowanie z innych instrumentów finansowych. Działanie 
jednostek opiera się na Wspólnej Strategii Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013 - 2016 z perspektywą do 2020 roku. Zgodnie    
z nią, misją instytucji jest skuteczne wspieranie działań na rzecz środowiska, natomiast celem 
generalnym jest Poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez 
stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku. Zakłada 
się, że osiągnięcie celu generalnego będzie realizowane w ramach czterech priorytetów 
środowiskowych tj.: 

1) Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, w tym: 
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 poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 
 efektywne i racjonalne korzystanie z zasobów wodnych, 
 adaptacja sektora gospodarki wodnej do zmian klimatycznych. 

2) Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi, w tym: 
 minimalizacja składowanych odpadów, 
 wykorzystanie odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych na cele 

energetyczne, 
 promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu, 
 racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin. 

3) Ochrona atmosfery, w tym: 
 poprawa jakości powietrza, 
 wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł energii. 

4) Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, w tym: 
 utrzymanie i odbudowa ekosystemów i ich funkcji, 
 ochrona korytarzy ekologicznych, 
 zapewnienie zrównoważonego rozwoju leśnictwa, gospodarki rolnej i rybackiej. 

Dodatkowo Fundusze co roku ogłaszają listę programów priorytetowych na rok kolejny, które 
pomagają im zrealizować zadania zgodnie z przyjętą Strategią. Jednostki samorządowe, a także 
osoby prawne i fizyczne mogą korzystać z finansowania.  Strategie NFOŚiGW, jak i WFOŚiGW 
w Wrocławiu, a także listy priorytetowe zamieszczone są na ich stronach www (www.nfosigw.gov.pl 
i www.wfosigw.wroclaw.pl). 

 
 

8.5. Bank Ochrony Środowiska. 
 
Jednostki samorządowe, a także osoby prawne i fizyczne mogą korzystać także z  preferencyjnych 
kredytów, ze środków Banku Ochrony Środowiska w ramach następujących linii kredytowych: 

 Kredyt Dom EnergoOszczędny, 
 Słoneczny EkoKredyt, 
 Kredyt z Dobrą Energią, 
 Kredyty z dopłatami NFOŚiGW, 
 Kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska, 
 Kredyt EkoMontaż, 
 Kredyty na zaopatrzenie wsi w wodę, 
 Kredyt EnergoOszczędny, 
 Kredyt EkoOszczędny, 
 Ekologiczne kredyty hipoteczne, 
 Kredyt z Klimatem, 
 Kredyty we współpracy z WFOSiGW, 
 Kredyt EKOodnowa dla firm (ze środków Banku KfW), 
 Kredyty z linii kredytowej NIB. 

9.Monitoring Programu. 
 

9.1. Zasady monitoringu. 
 
W procesie wdrażania Programu ważna jest kontrola przebiegu tego procesu oraz ocena stopnia 
realizacji zadań w nim wyznaczonych z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów. Z tego 
względu ważne jest wyznaczenie systemu monitorowania, na podstawie, którego będzie możliwe 
dokonanie oceny procesu wdrażania oraz będą mogły być dokonane modyfikacje Programu. 
Monitoring powinien być sprawowany w następujących zakresach: 

 monitoring środowiska, 

http://www.nfosigw.gov.pl/
http://www.wfosigw.wroclaw.pl/
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 monitoring programu, 
 monitoring odczuć społecznych. 

 
Monitoring środowiska 
System kontroli środowiska jest narzędziem wspomagającym prawne, finansowe i społeczne 
instrumenty zarządzania środowiskiem. Dostarcza informacji o efektach wszystkich działań na rzecz 
ochrony środowiska i może być traktowany jako podstawa do oceny całej polityki ochrony 
środowiska. Jest jednym z najważniejszych kryteriów, na podstawie których tworzona jest nowa 
polityka. 
Mierniki efektów ekologicznych są w znacznym stopniu dostępne jako wielkości mierzone w ramach 
istniejących systemów kontroli i monitoringu. 

Monitoring Programu 
Najważniejszym wskaźnikiem jest monitorowanie realizacji poszczególnych zadań. Rada Gminy 
ocenia co dwa lata stopień wdrożenia Programu, natomiast na bieżąco będzie kontrolowany postęp 
w zakresie wykonania przedsięwzięć zdefiniowanych w Programie. Okresowa ocena realizacji 
przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w harmonogramie POŚ i analiza wyników tej oceny 
stanowi wkład dla listy przedsięwzięć, obejmujących kolejne okresy realizacji zadań. Cykl ten musi się 
powtarzać co kilka lat, co zapewni ciągły nadzór nad wykonaniem Programu. W przypadku nie 
osiągnięcia zaplanowanych zamierzeń należy dokonać analizy sytuacji i poznać jej przyczyny. 
Stały monitoring wdrażania zapisów Programu może opierać się na tzw. cyklu Deminga. Opiera się 
na ciągłym monitorowaniu zaplanowanych działań w myśl następującego ciągu przyczynowo - 
skutkowego: 

1. Zaplanuj - zaplanuj lepszy sposób działania, lepszą metodę. 
2. Wykonaj, zrób - zrealizuj plan na próbę. 
3. Sprawdź - zbadaj, czy rzeczywiście nowy sposób działania przynosi lepsze rezultaty. 
4. Zastosuj - jeśli nowy sposób działania przynosi lepsze rezultaty, uznaj go za normę 

(obowiązującą procedurę), zestandaryzuj i monitoruj jego stosowanie. 

Monitoring odczuć społecznych 
Monitoring odczuć społecznych jest sprawowany na podstawie badań opinii społecznej 
i specjalistycznych opracowań służących jakościowej ocenie udziału społeczeństwa w działaniach na 
rzecz poprawy stanu środowiska, a także ocenie odbioru przez społeczeństwo efektów Programu, 
między innymi przez ilość i jakość interwencji zgłaszanych do organów kontrolnych w stosunku na 
naruszania norm środowiskowych. 

9.2. Monitorowanie założonych efektów ekologicznych. 
 
W ocenie postępu wdrażania Programu ochrony środowiska oraz jego faktycznego wpływu na 
środowisko pomocna jest analiza i monitorowanie założonych efektów ekologicznych. Powinno być 
ono realizowane przy pomocy wskaźników (mierników) stanu środowiska i zmian presji na 
środowisko, a także na wskaźnikach świadomości społecznej. 
Poniżej zaproponowano najistotniejsze wskaźniki, przyjmując, że lista ta nie jest wyczerpująca i może 
być modyfikowana: 
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Tabela Nr 9.1: Proponowane wskaźniki monitoringu.  

L.p. Obszar interwencji Nazwa wskaźnika 

1. 
Ochrona powietrza atmosferycznego i 
klimatu 

mierniki jakości powietrza: przekraczanie wartości dopuszczalnych 
oraz wartości dla klasy A 

długość czynnej sieci gazowej rozdzielczej [km] 

czynne przyłącza gazowe do budynków mieszkalnych i 
niemieszkalnych [szt.] 

zużycie gazu [tys. m
3
] 

zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań [m
3
] 

wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych do powietrza z zakładów 
szczególnie uciążliwych [Mg] 

wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych do powietrza z zakładów 
szczególnie uciążliwych – bez CO2 [Mg] 

2. Ochrona przed hałasem 
wielkość i miejsca notowanych przekroczeń hałasu [dB, opis] 

długość dróg o nawierzchni twardej i o nawierzchni gruntowej [km] 

długość ścieżek rowerowych [km] 

3. 
Ochrona przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym 

wyniki pomiarów wartości promieniowania elektromagnetycznego 
[V/m] 

4. 

Poprawa jakości wód powierzchniowych i 
podziemnych, ochrona przed powodzią. 
Zrównoważona gospodarka wodno-
ściekowa 

stosunek długości sieci kanalizacyjnej do długości sieci wodociągowej 
[km] 

długość sieci kanalizacyjnej [km] 

liczba przyłączy kanalizacyjnych prowadzących do budynków 
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania [szt.] 

stopień skanalizowania [%] 

długość sieci wodociągowej [km] 

liczba gospodarstw zwodociągowanych [szt.] 

stopień zwodociągowania [%] 

zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności [dam
3
] 

zużycie wody na potrzeby przemysłu [dam
3
] 

wykryte przekroczenia w wodach ujmowanych na cele komunalne 

ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczenia 
odprowadzane do wód powierzchniowych lub do ziemi [dam

3
] 

długość zmodernizowanych urządzeń melioracji wodnych [km] 

jakość wód powierzchniowych w punktach monitoringowych 

5. Ochrona zasobów kopalin 

ilość wydobytych surowców [tys. Mg] 

powierzchnia wymagająca rekultywacji, grunty zdewastowane i 
zdegradowane [ha] (udział w całkowitej powierzchni gminy %) 

powierzchnia terenów zrekultywowanych [ha] (udział w całkowitej 
powierzchni wymagającej rekultywacji %) 

6. Racjonalna gospodarka odpadami 

ilość zlikwidowanych nielegalnych wysypisk odpadów [szt.] 

ilość wytworzonych odpadów [tys. Mg] 

procent odzyskanych odpadów [%] 

udział składowanych odpadów gospodarczych do wytworzonych 
odpadów [%] 

ilość powstających zmieszanych odpadów komunalnych [Mg] 

ilość azbestu pozostałego do zdemontowania i unieszkodliwienia [Mg] 

7. 
Ochrona różnorodności biologicznej i 
krajobrazu 

procent lesistości gminy (procentowy udział lasów i gruntów leśnych) 
[%] 

powierzchnia lasów (w tym publicznych i prywatnych) [ha] 

powierzchnia gruntów przeznaczonych do zalesienia / zalesionych [ha] 

powierzchnia terenów zieleni urządzonej [ha] 

powierzchnia obszarów prawnie chronionych [ha] 

procentowy udział powierzchni terenów objętych ochroną prawną [%] 

zwiększenie liczby punktowych form ochrony przyrody [szt.] 

ilość obowiązujących planów ochrony [szt.] 

ilość pomników przyrody poddanych zabiegom pielęgnacyjnym [szt.] 

Ilość pomników przyrody, którym wykonano ekspertyzy [szt.] 

8. Zapobieganie poważnym awariom 
rodzaje i liczba zdarzeń mogących spowodować nadzwyczajne 
zagrożenia środowiska na obszarze gminy 
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Żródło: „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Bolesławieckiego na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do 
roku 2024” oraz własne. 

 
10. Edukacja ekologiczna. 

 
10.1. Założenia ogólne. 
 
Edukacja ekologiczna znalazła stosowną rangę zarówno w Konstytucji RP (np. art. 5 i art. 74) jak 
i sektorowych uregulowaniach prawnych, przede wszystkim w ustawach: Prawo ochrony środowiska, 
o ochronie przyrody i w ustawie o systemie oświaty. 
Istotne znaczenie dla edukacji ekologicznej wynika również z podpisanych przez Polskę dokumentów 
międzynarodowych przede wszystkim Agendy 21. 
W wyniku realizacji ustaleń Agendy 21 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo 
Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, powstał w 2000 r. dokument pn. Narodowa 
Strategia Edukacji Ekologicznej (NSEE). Zostały w nim określone cele, z których do podstawowych 
należą miedzy innymi, upowszechnianie idei ekorozwoju we wszystkich sferach życia oraz wdrożenie 
edukacji ekologicznej jako edukacji interdyscyplinarnej. Ważnym celem jest również kształtowanie 
pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa sprawami środowiska, rozpatrując 
jego walory w ramach ekonomii, ekologii i wartości społecznych. Ponadto należy umożliwić każdemu 
człowiekowi zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla poprawy stanu środowiska i zachęcać 
mieszkańców do angażowania się w sprawy ochrony środowiska i właściwego korzystania z jego 
zasobów. 
Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej identyfikuje i hierarchizuje główne cele edukacji 
środowiskowej, wskazując jednocześnie możliwości ich realizacji. Jednym z podstawowych zapisów 
Strategii jest założenie, iż edukacja ekologiczna powinna obejmować całe społeczeństwo, wszystkie 
grupy wiekowe, zawodowe oraz decydentów na szczeblu centralnym i lokalnym. 
Cele zawarte w Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej i przełożone na konkretne zadania, ujęte 
zostały w Narodowym Programie Edukacji Ekologicznej (2000/2001). Na podstawie postanowień tego 
dokumentu, edukacja ekologiczna powinna być realizowana na obszarach jednostek samorządowych, 
przede wszystkim na obszarze gmin, jednak powinna być także wspierana przez samorządy 
powiatowe i wojewódzkie. 
 
10.2. Potrzeba edukacji ekologicznej. 
 
Edukacja środowiskowa (edukacja ekologiczna) jest koncepcją kształcenia i wychowywania 
społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem „myśleć 
globalnie, działać lokalnie”. Ważnym elementem jest łączenie wiedzy przyrodniczej z humanistyczną 
oraz działaniami praktycznymi. 
Potrzeba wdrożenia ekorozwoju poprzez edukację ekologiczną, pojmowanego jako całokształt 
harmonijnych działań człowieka, korzystającego z zasobów środowiska przyrodniczego w sposób 
racjonalny, odpowiedzialny oraz gwarantujący ich zachowanie dla przyszłych pokoleń jest obecnie 
sprawą pilną, godną stawiania jej ponad wszelkimi podziałami. Dlatego też edukacyjne działania 
proekologiczne powinny integrować całe społeczeństwo. 
Obejmuje ona uwzględnianie, we wszystkich działaniach, tematyki z zakresu ochrony i kształtowania 
środowiska. Zagadnienia szeroko pojętej ekologii, powinny docierać do wszystkich grup społecznych   
i wiekowych. W związku z tym ważne jest znalezienie odpowiednich środków przekazu tak, aby w jak 
najprostszy i najskuteczniejszy sposób przekazywać informację ekologiczną. 
Niewiele osób rozumie, jaki wpływ na stan i jakość środowiska mają zachowania poszczególnych 
osób, rodzin i grup społecznych jak również ich przyzwyczajenia, styl życia, sposoby wypoczynku lub 
odżywiania. Dlatego też edukacja ekologiczna, wspomagająca zrozumienie zależności między 
człowiekiem, jego wytworami i przyrodą, obejmować musi wszystkich ludzi bez wyjątku – w pierwszej 
kolejności najmłodszych, którzy mogą skutecznie przekazywać osobom starszym wzorce zachowań 
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proekologicznych. Jedynie wspólny wysiłek wszystkich ludzi razem i każdego z osobna, podejmowany 
codziennie, w każdym miejscu: w domu, w pracy, podczas wypoczynku, jest w stanie zahamować 
degradację środowiska, wpłynąć na poprawę jakości naszego życia i zdrowia oraz zapewnić 
perspektywy godziwego życia przyszłym pokoleniom. 
Należy równocześnie wyznaczyć cele i efekty, jakie ma przynieść prowadzona akcja edukacyjno – 
informacyjna. Są nimi przede wszystkim: 
 ograniczenie zanieczyszczania wód – poprawa jakości wód; 
 dające się zmierzyć ograniczenie masy odpadów wytwarzanych przez gospodarstwa 

domowe; 
 ograniczenie zanieczyszczeń powietrza; 
 poprawa stanu zieleni (parki, lasy); 
 powstanie trwałych grup mieszkańców, współpracujących z samorządem lokalnym, 

podejmujących nowe wyzwania w zakresie edukacji ekologicznej; 
 zwiększenie sprzyjającego nastawienia społeczności lokalnej do ochrony środowiska 

oraz zachęcanie lokalnych przedsiębiorców do stosowania ekologicznych, czystych 
technologii jako sprzyjających technologii, a nie ograniczających rozwój. 

Właściwie opracowany Program edukacji ekologicznej w gminie powinien również uwzględniać 
nakłady finansowe oraz możliwości finansowania zadań edukacyjnych przewidzianych 
harmonogramem programu. Istotna jest również spójność tego programu z założeniami programów 
edukacyjnych wyższych szczebli (wojewódzkim i krajowym). 
Skuteczna realizacja polityki ekologicznej państwa wymaga udziału w tym procesie wszystkich 
zainteresowanych podmiotów wywierających wpływ na sposób i intensywność korzystania ze 
środowiska, w tym również udziału obywateli. Podstawowe znaczenie dla szerokiego udziału 
społeczeństwa w realizowaniu celów ekologicznych ma edukacja ekologiczna i zapewnienie 
powszechnego dostępu do informacji o środowisku.  
 
 
11. Efekty realizacji dotychczasowego Programu. 
 

Jednym z elementów opracowania niniejszego Programu jest uwzględnienie oceny osiągnięcia celów 
ekologicznych wskazanych w PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BOLESŁAWIEC NA 
LATA 2013-2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020. Poniżej przedstawiono ocenę realizacji celów  
i kierunków działań ekologicznych do roku 2016 na terenie analizowanej Gminy. Wymienione cele 
miały być realizowane poprzez działania o charakterze inwestycyjnym i nieinwestycyjnym, 
prowadzące do eliminacji lub ograniczenia natężenia oddziaływania czynników zagrażających 
zasobom środowiska naturalnego oraz do odtwarzania użytkowanych zasobów. 

Poniżej w tabeli przedstawiono stopień realizacji działań w ww. Programie.   
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Tabela Nr 11.1: Stopień realizacji działań wskazanych w PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BOLESŁAWIEC NA LATA 2013 -2016 Z 

PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020. 

OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO 
Stopień realizacji 

przyjętych w Programie 
zadań 

Cel Cele długoterminowe do 

roku 2020 Cel Cele krótkoterminowe do roku 

2016 Zadanie Przedsięwzięcie Jednostka odpowiedzialna 

OPK.1 Kształtowanie i ochrona 
systemu obszarów 
chronionych oraz terenów 
zielonych 

OPK. 1.1 Pogłębianie i udostępnianie 
wiedzy o zasobach 
przyrodniczych 

OPK. 1.1.1 Promocja własnych działań i inicjatyw 
proekologicznych promujących walory 
środowiska przyrodniczego o charakterze 
cyklicznym 

Gmina Bolesławiec, lokalne 
stowarzyszenia, Nadleśnictwa: 
Bolesławiec, Przemków, Chocianów, 
Lwówek Śl., Świętoszów 

Nie wykonano 

OPK. 1.1.2  Wytyczenie i zagospodarowanie ścieżek    
 edukacyjnych 

Gmina Bolesławiec, lokalne 
stowarzyszenia, Nadleśnictwa: 
Bolesławiec, Przemków, Chocianów, 
Lwówek Śl., Świętoszów 

Nie zrealizowano 

OPK. 1.1.3 Opracowanie aktualnej inwentaryzacji 
przyrodniczej Gminy Bolesławiec 

Gmina Bolesławiec, WFOŚiGW we 
Wrocławiu 

Nie zrealizowano 

OPK.1.2 Stworzenie prawno - 
organizacyjnych narzędzi dla 
ochrony przyrody 

OPK. 1.2.1 Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i 
ochronnych w obrębie drzew, będących 
pomnikami przyrody, w tym ich ogrodzenie i 
oznakowanie, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

Gmina Bolesławiec Wykonano 

OPK. 1.2.2 Opracowanie dokumentacji techniczno-
przyrodniczej dla nowych form ochrony 
przyrody. 

Gmina Bolesławiec, WFOŚiGW we 
Wrocławiu 

Wykonano 

OPK. 1.2.3 Objęcie ochroną prawną obiektów szczególnie 
cennych przyrodniczo. 

Rada Gminy Bolesławiec Wykonano 

OPK. 1.3 Zachowanie lub odtworzenie 
właściwej struktury i stanu 
ekosystemu i siedlisk 

OPK. 1.3.1 Współpraca w zakresie opracowywania 
planów ochronnych dla obszarów Natura 2000 
tj. „Bory Dolnośląskie”, „Wrzosowisko 
Przemkowskie” i „Wrzosowisko 
Świętoszowsko-Ławszowskie”. 

RDOŚ we Wrocławiu; Gmina Bolesławiec Wykonano 

OPK. 1.3.2 Bieżące utrzymywanie zieleni przydrożnej. Gmina Bolesławiec Wykonano 

OPK. 1.3.3 Odtworzenie alei drzew przy ulicy Lipowej w 
Kruszynie. 

Gmina Bolesławiec Nie wykonano 

OPK. 1.3.4 Wykonanie nowych nasadzeń na terenie 
zabytkowego cmentarza w Żeliszowie. 

Gmina Bolesławiec Nie wykonano  

OPK. 1.3.5 Nawiązanie współpracy z Nadleśnictwem 
Bolesławiec w zakresie uporządkowania i 
zagospodarowania parku w Dąbrowie 
Bolesławieckiej. 

Gmina Bolesławiec, Nadleśnictwo 
Bolesławiec 

Nie wykonano 

OPK. 1.3.6 Nawiązanie współpracy z Nadleśnictwem 
Chocianów w zakresie uporządkowania i 
zagospodarowania zabytkowego parku w 
Trzebieniu. 

Nadleśnictwo Chocianów; Konserwator 
Zabytków w Jeleniej Górze; Gmina 
Bolesławiec; Lokalne stowarzyszenia 

Wykonano 
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OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ LASÓW 

    ZRL.1.1.1 Realizacja zadań: gospodarczych, 
hodowlanych i ochronnych - zgodnie z planami 
urządzania lasów państwowych 

Nadleśnictwa: Bolesławiec, Przemków, 
Chocianów, Lwówek Śl., Świętoszów 

Wykonano 

ZRL.1 Ochrona bioróżnorodności ZRL. 1.1 Wdrażanie 
proekologicznego modelu 
gospodarki leśnej 

ZRL. 1.1.2 Realizacja zadań: gospodarczych, 
hodowlanych i ochronnych - zgodnie z planami 
urządzania lasów prywatnych 

Nadleśnictwa: Bolesławiec, Przemków, 
Chocianów, Lwówek Śl., Świętoszów, 
właściciele lasów 

Wykonano 

 ZRL. 1.1.3 Wzmocnienie kontroli gospodarki leśnej na 
obszarach nowych nasadzeń i w lasach 
prywatnych. 

Nadleśnictwa: Bolesławiec, Przemków, 
Chocianów, Lwówek Śl., Świętoszów, 
Powiat Bolesławiecki, Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (biuro powiatowe w 
Bolesławcu) 

Wykonano 

    ZRL. 1.1.4 Zalesianie terenów o niskich klasach 
bonitacyjnych gleb i gruntów porolnych 

Właściciele gruntów Wykonano 

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB 

OG.1 Racjonalne wykorzystanie 
zasobów glebowych 

OG.1.1. Wspieranie i rozwijanie 
rolnictwa ekologicznego 

OG.1.1.1 Promocja agroturystyki i rolnictwa 
ekologicznego 

Gmina Bolesławiec, Dolnośląski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu 

 Nie zrealizowano 

OCHRONA ZASOBÓW 

OZ.1 Ochrona zasobów złóż 
poprzez ich racjonalne 
wykorzystywanie w 
koordynacji z planami 
rozwoju regionu 

OZ.1.1. Racjonalne wykorzystanie 
zasobów kopalin w granicach 
udokumentowania 

OZK1.1.1 Zagospodarowanie i rekultywacja wyrobisk 
oraz terenów poeksploatacyjnych 

właściciele terenów na bieżąco przez 
inwestorów; 

 

OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH 

WŚ.1 Przywrócenie wysokiej 
jakości wód 
powierzchniowych oraz 
ochrona jakości wód 
podziemnych 

WŚ. 1.1 Poprawa jakości wód 
powierzchniowych i 
podziemnych 

WŚ.1.1.1 Zinwentaryzowanie przydomowych 
oczyszczalni ścieków i zbiorników 
bezodpływowych. 

Gmina Bolesławiec Wykonywano na bieżąco 

WŚ. 1.1.2 Lokalizowanie i rejestrowanie nielegalnych 
zrzutów ścieków. 

Gmina Bolesławiec; WIOŚ Wykonywano na bieżąco 

OCHRONA PRZED POWODZIĄ 

OPS.1 Racjonalne 
gospodarowanie zasobami 
wodnymi oraz ochrona 
przed powodzią 

OPS. 1.1 Zwiększenie retencji w 
zlewniach oraz zapobieganie 
skutkom wezbrań 
powodziowych 

OPS.1.1.1 Utrzymanie cieku Żeliszowski Potok w 
Suszkach i Żeliszowie na odcinku 6312mb. 

DZMiUW we Wrocławiu Oddział w 
Lwówku Śląskim 

Wykonano 

OPS. 1.1.2 Udrożnienie i remont budowli na cieku 
Kruszynka na dł. 825mb w m. Kruszyn i 
Kraśnik Górny. 

DZMiUW we Wrocławiu Oddział w 
Lwówku Śląskim 

Wykonano 

OPS. 1.1.3 Bieżące monitorowanie cieków wodnych oraz 
utrzymywanie ich w należytym stanie. 

DZMiUW we Wrocławiu Oddział w 
Lwówku Śląskim 

Wykonano 
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OPS. 1.1.4 Rozpoznanie potrzeb w zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej. 

RZGW we Wrocławiu, DZMiUW we 
Wrocławiu; Gmina Bolesławiec 

Wykonano 

OPS. 1.1.5 Budowa MEW na rzece Bóbr w m. Krępnica 
(projekt i realizacja). 

Inwestor prywatny inwestycja nie 
powstanie 

OPS. 1.1.6 Informowanie właścicieli gruntów na łamach 
"Wieści Gminnych" o ich obowiązkach w 
zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych 
i zagrożeń związanych z nienależytym 
utrzymaniem tych urządzeń. 

Gmina Bolesławiec Wykonywano na  
bieżąco 

OCHRONA POWIETRZA 

   OA.1.1.1 Wykonanie „Założeń do planu zaopatrzenia w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" 

Gmina Bolesławiec Nie wykonano  

   OA. 1.1.2 Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej 

Gmina Bolesławiec Wykonano 

  Spełnienie standardów, jakości 
powietrza poprzez 
ograniczenie emisji z procesów 
spalania paliw, ograniczenie 
niskiej emisji, zmniejszenie 
zapotrzebowania na energię: 

OA. 1.1.3 Systematyczne prowadzenie kontroli 
podmiotów dotyczącej przestrzegania zasad 
ochrony środowiska 

WIOŚ we Wrocławiu Wykonano 

Kontynuacja działań związanych 
z poprawą jakości powietrza 
oraz ograniczanie zużycia energii 
oraz promocja wykorzystania 
odnawialnych źródeł 

OA.1.1 OA. 1.1.4 Wdrażanie zapisów Uchwały Nr III/44/10 
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 
28 grudnia 2010r. w sprawie "Naprawczych 
programów ochrony powietrza dla stref na 
terenie województwa dolnośląskiego, w 
których zostały przekroczone poziomy 
dopuszczalne i docelowe substancji w 
powietrzu". 

Województwo Dolnośląskie; Starostwo 
Powiatowe; Gmina Bolesławiec; 

Wykonano 

  OA. 1.1.5 Wdrożenie w procedurze zamówień 
publicznych kryterium tzw. zielonych 
zamówień publicznych. 

Gmina Bolesławiec Nie wykonano 

  OA. 1.1.6 Określanie w decyzjach o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację 
planowanego przedsięwzięcia warunków 
zapewniających ochronę powietrza. 

Gmina Bolesławiec Wykonano 

OA. 1.2 Poprawa jakości powietrza 
poprzez poprawienie 
warunków na drogach Gminy 

OA. 1.2.1 Modernizacja układu drogowego w gminie DSDiK we Wrocławiu Zarząd Dróg 
Powiatowych w Bolesławcu, Gmina 
Bolesławiec 

Wykonano 

OA. 1.2.2 Budowa ścieżek rowerowych na przejętych od 
PKP byłych trasach kolejowych. 

Gmina Bolesławiec Nie wykonano  

 OA. 1.3 Wzrost świadomości 
ekologicznej mieszkańców w 
zakresie ochrony powietrza 

OA. 1.3.1 Kampania społeczna na rzecz 
przeciwdziałania spalaniu odpadów w 
gospodarstwach domowych oraz wypalaniu 
traw. 

Gmina Bolesławiec Wykonano 

 OA. 1.3.2 Propagowanie alternatywnych źródeł energii 
(np. gaz, paliwa ekologiczne) 

Gmina Bolesławiec Nie wykonano 

OCHRONA PRZED HAŁASEM 
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OH.1 Zapewnienie 
sprzyjającego komfortu 
akustycznego środowiska 

OH. 1.1 Ograniczenie hałasu 
komunikacyjnego 

OH.1.1.1 Realizacja zadań przewidzianych dla 
poprawy infrastruktury drogowej oraz 
organizacji ruchu w celu obniżenia emisji 
hałasu komunikacyjnego 

Gmina Bolesławiec, Zarząd Dróg 
Powiatowych w Bolesławcu, DSDiK we 
Wrocławiu 

Wykonano 

  
  OH. 1.2.1 Realizowanie na lekcjach wychowawczych i 

zajęciach przedszkolnych tematów 
dotyczących wpływu nadmiernego hałasu na 
zdrowie człowieka (słuchanie głośnej muzyki) 

Gmina Bolesławiec, Szkoły, Przedszkola 
organizacje ekologiczne 

Nie wykonano 

OH. 1.2 Tworzenie terenów wolnych od 
oddziaływań akustycznych 
związanych z przemysłem i 
komunikacja 

OH. 1.2.2 Kontrola emisji hałasu do środowiska z 
obiektów działalności gospodarczej. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska 

Wykonano 

   OH. 1.2.3 Ograniczenie hałasu w obiektach 
przemysłowych poprzez zastosowanie w 
zakładach automatyzacji i hermetyzacji 
procesu produkcji; dobór technologii o niskim 
poziomie hałasu; stosowanie obudów 
dźwiękochłonnych na urządzenia i maszyny 
emitujące wysoki poziom hałasu. 

Podmioty gospodarcze Wykonano 

 
OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH 

PN.1 Kontrola i ograniczenie 
emisji niejonizującego 
promieniowania 
elektromagnetycznego do 
środowiska 

PN.1.1. Rozpoznanie stanu zagrożenia 
oddziaływania pól 
elektromagnetycznych 

OPN.1.1.1 Stworzenie rejestru potencjalnych źródeł 
promieniowania niejonizującego 

Powiat Bolesławiecki Wykonano 

OPN.1.1.2 Gromadzenie danych dotyczących instalacji 
powodujących wytwarzanie pól 
elektromagnetycznych 

Urząd Marszałkowski Wykonano 

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

WŚ.1 Osiągniecie dobrego stanu 
ekologicznego i 
chemicznego wód, 
zapewnienie wszystkim 
mieszkańcom gminy 
odpowiedniej, jakości 
wody do picia 

WŚ.1.1. Ograniczenie zanieczyszczenia 
środowiska przyrodniczego 
nieoczyszczonymi ściekami 

WŚ1.1.1 Egzekwowanie zapisów „Ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach” (w tym 
obowiązku opróżniania bezodpływowych 
osadników ścieków) 

Gmina Bolesławiec Wykonano 

WŚ. 1.1.2 Szkolenia w zakresie tzw. dobrych praktyk 
rolniczych w celu zmniejszenia zanieczyszczeń 
obszarowych przez związki biogenne 

ODR Wykonano 

WŚ. 1.1.3 Budowa kanalizacji sanitarnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o., 
Gmina Bolesławiec 

Wykonano 

WŚ.1.2 Ograniczenie ilości ścieków 
nieoczyszczonych 

WŚ. 1.2.1 Budowa oczyszczalni przydomowych (w 
szczególności na terenach zabudowy rozproszonej) 

Właściciele posesji, Gmina 
Bolesławiec 

Wykonywano na bieżąco 

 

 WŚ.1.3 Ograniczenie strat wody 
związanych z przesyłem i 
poprawa zaopatrzenia ludności 
w wodę 

WŚ. 1.3.1 Edukacja w zakresie racjonalnego gospodarowania 
zasobami wodnymi na poziomie gospodarstwa 
domowego (propagowanie postaw i zachowań 
motywujących ludność do oszczędzania wody) 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. 
Gmina Bolesławiec 

Wykonano 
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  WŚ. 1.3.2 Edukacja w zakresie ograniczenia zanieczyszczeń 
azotowych pochodzących z rolnictwa (budowa 
nowoczesnych składowisk obornika, zbiorników na 
gnojowicę w gospodarstwach rolnych) 

ODR Wykonano 

    WŚ. 1.3.3 Realizacja przez zakłady produkcyjne planów 
racjonalnego gospodarowania wodą (np. 
wprowadzenie zamkniętych obiegów wody) 

Przedsiębiorstwa Brak danych 

    WŚ. 1.3.4 Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o., 
Gmina Bolesławiec 

Wykonano 
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