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I.

WPROWADZENIE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest „Program Ochrony Środowiska”
dla gminy wiejskiej Budzyń. W dalszej części opracowania określanej jako gmina
Budzyń.
2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest przedstawienie i analiza aktualnego stanu
środowiska na terenie gminy oraz wskazanie kierunków działań dotyczących
poprawy stanu środowiska naturalnego.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje wszystkie komponenty środowiska.
Integralną część Programu Ochrony Środowiska stanowi Plan Gospodarki
Odpadami.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
• Analizę i ocenę stanu środowiska w gminie:
− ocenę stanu i jakości wód podziemnych i powierzchniowych oraz
identyfikację zagrożeń tych wód,
− opis gospodarki wodnej, wodno-ściekowej i ściekowej prowadzonej na
terenie gminy przez podmioty gospodarcze jak i przez gminę,
− stan i rodzaj występujących na terenie gminy gleb oraz wskazanie źródeł
powstawania zanieczyszczeń gleby,
− opis środowiska przyrodniczego w tym form ochrony przyrody, ochrony
gatunkowej roślin i zwierząt, obszarów zaproponowanych do europejskiej
sieci obszarów chronionych Natura 2000, lasów i leśnictwa oraz
działalności łowieckiej,
− występowanie i eksploatację złóż kopalin,
− informacje dotyczące jakości powietrza i źródeł jego zanieczyszczenia tj.
źródeł emisji niskiej i przemysłowej,
− ocenę zanieczyszczenia środowiska hałasem,
• Identyfikację źródeł pól magnetycznych i wpływ promieniowania
magnetycznego na środowisko naturalne.
• Podstawowe informacje na temat aktualnego stanu gospodarki odpadami w
gminie:
− ilości odpadów komunalnych i podobnych do komunalnych
wytwarzanych w gminie i przyjmowanych na składowiska odpadów,
− funkcjonowanie składowisk odpadów obojętnych i innych niż
niebezpieczne,
• Kierunki kształtowania ochrony środowiska w gminie:
− przyjęcie priorytetów ekologicznych kształtowania ochrony środowiska,
− opis realizacji wyznaczonych celów ochrony środowiska,
− harmonogram czasowo-finansowy realizacji celów zmierzających do
poprawy stanu ochrony środowiska.
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• Szacunkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne proponowanego systemu,
szacunkowe koszty realizacji poszczególnych działań oraz sposoby
finansowania i realizacji zamierzonych celów.
• System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na
określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w
programie ochrony środowiska z uwzględnieniem ich jakości i ilości.
• Zarządzanie programem ochrony środowiska – instrumenty prawne
finansowe, strukturalne i społeczne realizacji programu.
• Potencjalne źródła finansowania rozwiązań programu ochrony środowiska w
gminie.
Zakres opracowania wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska art.14 ust.1 (Dz. U.
z dnia 20 czerwca 2001 r.). Układ Gminnego Programu Ochrony Środowiska został
dostosowany do Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska, Powiatowego
Programu Ochrony Środowiska i zawartych w nich informacji w odniesieniu do
gminy Budzyń.
3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawę opracowania stanowiły:
1. Umowa GKM-3410-2/2004 z dnia 12 stycznia 2004r. zawarta pomiędzy gminą
Budzyń a firmą EKOTOP z Piły.
2. Ankiety nt. stanu środowiska opracowane dla gminy Budzyń przełom 2002/2003.
3. Informacja nt. korzystania ze środowiska na terenie gminy uzyskana z Urzędu
Marszałkowskiego w Poznaniu.
4. Informacje nt. gospodarki odpadami na terenie gminy uzyskane z Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w
Chodzieży.
5. Wizja lokalna obiektów gospodarki odpadami znajdujących się na terenie gminy
Budzyń.
6. Program Ochrony Środowiska dla województwa wielkopolskiego.
7. Urząd Statystyczny Poznań; „Ważniejsze dane o powiatach i gminach
Województwa Wielkopolskiego”; Poznań 2002 r.
8. Inspekcja Ochrony Środowiska, WIOŚ Poznań; „Zasobność i zanieczyszczenie
gleb Wielkopolski stan na rok 2000”; Biblioteka Monitoringu Środowiska Poznań
2000 r.
9. Inspekcja Ochrony Środowiska, WIOŚ Poznań; „Ocena wstępna jakości
powietrza w Wielkopolsce”; Biblioteka Monitoringu Środowiska Poznań 2002 r.
10. Inspekcja Ochrony Środowiska, WIOŚ Poznań; „Raport o stanie środowiska w
Wielkopolsce w roku 2001”; Biblioteka Monitoringu Środowiska Poznań 2002r.
11. Inspekcja Ochrony Środowiska, WIOŚ Poznań; „Raport o stanie środowiska w
Wielkopolsce w roku 2002”; wersja elektroniczna zamieszczona na stronie
internetowej www. poznan.pios.gov.pl
12. Inspekcja Ochrony Środowiska; „Zanieczyszczenie środowiska hałasem w
świetle badań WIOŚ w 1998 roku”; Biblioteka Monitoringu Środowiska Poznań
1999 r.
13. Inspekcja Ochrony Środowiska; „Stan klimatu akustycznego w kraju w świetle
badań WIOŚ”; Biblioteka Monitoringu Środowiska Poznań 2002 r.
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14. Inspekcja Ochrony Środowiska; „Zanieczyszczenie środowiska hałasem w
świetle badań WIOŚ w 1999 roku”; Biblioteka Monitoringu Środowiska Poznań
2000 r.
15. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Pile; „Informacja o
stanie środowiska w powiecie chodzieskim”, Piła 2002 r.
16. Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią; Stefan Kozarski, „O genezie
chodzieskiej moreny czołowej”; tom V, 1959 r.
17. Ministerstwo Środowiska; „Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce
wg stanu na 31 XII 2001 r.”; Państwowy Instytut Geologiczny Warszawa 2002 r.
18. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Króla; „Przyroda województwa pilskiego i
jego ochrona”, Poznań-Piła 1997 r.
19. Kondracki J. „Geografia regionalna Polski”, PWN, Warszawa 2000 r.
20. Urząd Statystyczny w Poznaniu „Ochrona środowiska w województwie
wielkopolskim w latach 1999-2001”, Poznań 2003 r.
21. Mapa hydrograficzna arkusz 403.1 Wyrzysk, wydanie pierwsze OPGK Poznań
1986 r.
22. Mapa hydrograficzna arkusz 403.3 Chodzież, wydanie pierwsze OPGK Poznań
1987 r.
23. Mapa hydrograficzna arkusz 413.1 Wągrowiec, wydanie pierwsze OPGK Poznań
1987 r.
24. Mapa głównych zbiorników wód podziemnych 1:500 000 (wg stanu CAG na
dzień 1.01.2003 r.) PIG Warszawa
25. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Pile; „Raport o stanie środowiska
w województwie pilskim w latach 1995-1996”, Biblioteka Monitoringu Środowiska
Piła 1997 r.
26. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu; „Raport o stanie
środowiska w Wielkopolsce w latach 1997-1998”, Biblioteka Monitoringu
Środowiska, Poznań 1999 r.
27. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Pile;
„Stan czystości wód w zlewniach dopływów Środkowej i Dolnej Noteci na trenie
województwa wielkopolskiego w latach 1991-2000”, Biblioteka Monitoringu
Środowiska, Piła 2001 r.
28. Państwowy Instytut Geologiczny; „Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w
Polsce wg stanu na 31 XII 2001 r.” Warszawa 2002
29. „ Monitoring chemizmu gleb ornych Polski. Program badań i wyniki 1995 i 2000,
Warszawa 2000 r.
30. http/www.iop.krakow.pl/natura2000
31. Powiat chodzieski. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego 2001-2010.
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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY
1.1. Powierzchnia gminy
Gmina Budzyń zajmuje obszar 207,85 km2. Najwięcej zajmują użytki rolne
122,42 km2, następnie lasy i zadrzewienia 74,67 km2, tereny osiedlowe i
komunikacyjne 5,61 km2, nieużytki 3,2 km2 i tylko 1,7 km2 wody. Procentowy podział
powierzchni gminy według rodzaju zagospodarowania przedstawiono na rysunku 1.

użytki rolne

58,97%

lasy i zadrzewienia
tereny osiedlowe i
komunikacyjne
35,97%

nieużytki

0,82%
1,54%

2,70%

wody

Rys. 1. Procentowy podział powierzchni gminy Budzyń według rodzaju jej
zagospodarowania

1.1. Położenie fizycznogeograficzne gminy
Według ogólnego podziału na regiony fizycznogeograficzne Polski, gmina leży w
prowincji
Niżu
Środkowoeuropejskiego,
podprowincji
Pojezierzy
Południowobatyckich, w całości w zasięgu Pojezierza Chodzieskiego wchodzącego
w skład Pojezierza Wielkopolskiego rys. 2.

Rys. 2. Gmina Budzyń na tle jednostek fizycznogeograficznych. 315.51 – Pojezierze
Poznańskie, 315.53 – Pojezierze Chodzieskie, 315.33 – Kotlina Gorzowska, 315.34
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Tereny wchodzące w skład gminy charakteryzują się przejściowym klimatem,
między chłodnym i dosyć wilgotnym morskim a cieplejszym i suchym
kontynentalnym. Jednakże zaznacza się tu duży wpływ klimatu śródlądowego.
Występują silne wiatry z kierunków zachodnich, latem notuje się dosyć silne burze.
Zimy na skutek wpływu klimatu morskiego są raczej łagodne. Przez gminę
przebiega wododział dzieląc ją na zlewnię rzek: Flinty i Dymnicy.
1.2. Ludność gminy
Porównując wskaźniki demograficzne z prognozami, oraz dane nt. ilości
mieszkańców w latach poprzednich to od 1990 roku do roku 2005 następuje wzrost
liczby ludności w gminie Budzyń. Od roku 2005 przewidywany jest spadek liczby
ludności. W tabeli 1 przedstawiono liczbę mieszkańców w latach 1990, 1998÷2001
oraz prognozowaną liczbę ludności w latach 2005, 2010 i 2020.
Tabela 1. Liczba mieszkańców gminy Budzyń w przekroju czasowym
1990 r.

1998

1999

2000 r.

2001

2005 r.

2010 r.

2020 r.

7888

8219

8229

8301

8254

8320

8290

8200

Biorąc pod uwagę typ występującej zabudowy i związaną z nim liczbę mieszkańców
to w gminie Budzyń największy procent stanowi ludność mieszkająca w zabudowie
jednorodzinnej (ponad 49%). W zabudowie zagrodowej mieszka ponad 27%, a w
wielorodzinnej ponad 23%.
Udział ludności gminy wg typu zabudowy pokazano w ujęciu graficznym na rys. 3.
jednorodzinna;
49,15%

w ielorodzinna;
23,55%

zagrodow a;
27,30%

Rys. 3. Ludność gminy Budzyń według typu miejsca zamieszkania
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Na podstawie danych nt. zróżnicowania typu zabudowy i liczby mieszkańców
zamieszkujących
poszczególne
budynki
w
zabudowie:
wielorodzinnej,
jednorodzinnej i zagrodowej (tab. 2) wyliczono wskaźniki określające liczbę
mieszkańców przypadających na pojedynczy budynek.
Tabela 2. Liczba mieszkańców i budynków w poszczególnych typach zabudowy w gminie
Budzyń
Typ zabudowy

Ilość budynków

Liczba mieszkańców

wielorodzinna

39

1992

jednorodzinna

968

4158

zagrodowa

462

2310

1469

8460

Razem

Wartości wskaźników przedstawiają się następująco:
- dla zabudowy wielorodzinnej - 51,1 mieszkańca/budynek,
- dla zabudowy jednorodzinnej - 4,3 mieszkańca/budynek,
- dla zabudowy zagrodowej - 5,0 mieszkańca/budynek.
Wartość wskaźnika liczby mieszkańców w jednym budynku według poszczególnych
typów zabudowy przedstawiono w ujęciu graficznym na rysunku 4.
60

51,1

50
40
30
20
10

4,3

5

jednorodzinna

zagrodow a

0
w ielorodzinna

Rys. 4. Wskaźnik liczby mieszkańców w jednym budynku wg typu zabudowy

1.3. Działalność gospodarcza na terenie gminy
Na terenie gminy Budzyń zarejestrowano łącznie 460 podmiotów gospodarczych.
Stanowi to prawie 13% procent wszystkich zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych na terenia powiatu chodzieskiego. Liczbę podmiotów działających na
terenie gminy Budzyń w porównaniu z pozostałymi gminami powiatu chodzieskiego
pokazano na rys. 5.
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pow iat
chodzieski;
3202; 87%

Budzyń; 470;
13%

Rys. 5. Liczba podmiotów gospodarczych w gminie Budzyń na tle pozostałych gmin powiatu
chodzieskiego w roku 2003

W Budzyniu na osiedlu Cechowym dominuje teren rzemiosła usługowego,
gdzie zlokalizowane są zakłady produkcyjne, tj. Zakład Materiałów Budowlanych
„TERRAZZO”, ZPHU „LUMAG”, „KOMFORT”, NOLAM, ZPUH „MARIWEX”,
Centrum Ceramiki i Technologii „ALEXA”. PPUH IMPORT- EXPORT „TOMEX-T”
Tomczyk Tadeusz. W przemyśle gumowym największym zakładem jest firma
„KABAT” s.j. produkująca mieszanki gumowe oraz wyroby gumowe takie jak: dętki
samochodowe i rowerowe, ochraniacze do dętek, dywaniki samochodowe,
chlapacze, itp.
Dominującym kierunkiem produkcji jest produkcja rolnicza tj. chów trzody chlewnej,
bydła, owiec, kóz, drobiu mięsnego, produkcja ryb oraz miodu. W celu zapewnienia
pasz dla wysokiego pogłowia zwierząt gospodarczych, dobrze rozwinięta jest także
produkcja roślinna. Prawie 80% zasiewów stanowią zboża, 10% rośliny
przemysłowe, pozostałe 10% to rośliny pastewne. Na terenach rolniczych
działalność prowadzi 562 gospodarstw indywidualnych, funkcjonują dwie rolnicze
spółdzielnie produkcyjne oraz cztery spółki z o.o. powstałe na bazie zlikwidowanego
kombinatu P.G.R. W ostatnich latach powiększyła się powierzchnia gospodarstw
rolnych i obecnie wynosi ona 8003 ha, średnia wielkość gospodarstwa
indywidualnego to 14,24 ha.
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II. ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA W GMINIE
Jakość i stan środowiska oceniane są na podstawie badań prowadzonych w
sieci punktów kontrolno-pomiarowych tworzących jednolity system monitorowania
środowiska. Każdy element środowiska (woda, gleba, powietrze) posiada
indywidualny system jego kontroli, którego istotę stanowią systematyczne,
standardowe pomiary i obserwacje. W gminie monitoring poszczególnych
elementów środowiska realizowany jest w sieciach obserwacyjnych:
o sieć krajowa :
- wody podziemne - badania prowadzi Państwowy Instytut Geologiczny
w Warszawie,
- wody powierzchniowe (rzeki) – badania prowadzi Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Pile,
- gleby - badania prowadzi Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w
Puławach.
o sieć nadzoru ogólnego:
- powietrze – badania prowadzi Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Pile.
o sieć regionalna:
- wody podziemne, wody powierzchniowe (rzeki) – badania prowadzi
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Pile
1. ZASOBY WODNE
Ocena stanu i jakości wód podziemnych i powierzchniowych dokonywana jest w
oparciu o państwowy monitoring środowiska. Koordynatorem działalności
monitoringu, na podstawie art. 24 ustawy o IOŚ jest :
-

Główny Inspektor Ochrony Środowiska dla sieci krajowych i regionalnych,
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dla sieci lokalnych.

Celem systemu monitoringu wód podziemnych jest dostarczenie danych
o jakości tych wód. Uzyskane dane służą identyfikacji zagrożeń, ich eliminacji oraz
ograniczeniu w ramach programów działań ochronnych, w celu osiągnięcia dobrego
stanu chemicznego wód.
Zakres badań prowadzonych w ramach monitoringu wód powierzchniowych jest
uzależniony od sposobu użytkowania wód, od charakteru ich zagrożeń lub ochrony.
Badania wód podziemnych i powierzchniowych prowadzone są w ramach
monitoringu krajowego i regionalnego. Również może być tworzony monitoring
lokalny wokół istniejących i potencjalnych źródeł zanieczyszczeń wód.
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1.1.

Wody podziemne

W obszarze gminy zaleganie wód podziemnych pierwszego poziomu kształtuje się
odmiennie w pradolinie i w obszarze wysoczyzny. W obszarze pradoliny wody te
zalegają bardzo płytko, do 2,0 m ppt. Istotny wpływ na kształtowanie stanów wód
podziemnych w tym obszarze mają stany w rzece Noteci. Na przeważającej części
obszaru wysoczyzny wody pierwszego poziomu wodonośnego zalegają na
głębokości 2 – 5 m. Największe obszary płytkiego występowania wód podziemnych
znajduj a się w rejonie Kanału Budzyńskiego i Wyszynki – Grabówka.
Obserwacje przebiegu stanu wód podziemnych prowadzone IMGW w posterunkach
obserwacyjnych położonych na terenie sąsiednich gmin, wykazują występowanie
na ogół jednego okresu wzniosu i jeden okres niżówki. Podstawowe zasilanie wód
pierwszego poziomu wodonośnego ma miejsce w okresie roztopów wiosennych, od
tego okresu aż do końca roku hydrologicznego, a czasem i do następnego okresu
roztopów obserwowano trwałą tendencję spadkową zwierciadła wód.
Teren gminy znajduje się częściowo w obszarze głównego zbiornika wód
podziemnych (GZWP) oznaczonego numerem 139.
Tabela 3. Charakterystyka głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP)
Numer
GZWP
139

Nawa zbiornika
Dolina kopalna SmogulecMargonin

Obszar
[km2]
250

Szacunkowe
Średnia
Wiek
Typ
zasoby
głębokość dyspozycyjne
utworów a) zbiornika
[m]
tys. [m3/d]

Q

porowy

50

30,0

a) Q – czwartorzęd

Punkty pomiarowe do badania wód podziemnych zlokalizowano na bazie
istniejących otworów w miejscowościach poza obszarem gminy :
 Chodzież - sieć monitoringu krajowego,
 Strzelce, Lipiny, Lipa – sieć monitoringu regionalnego.
Ocena jakości dokonywana jest w oparciu o stężenia substancji toksycznych
i nietoksycznych występujących w badanych wodach. Prowadzona jest zgodnie
z klasyfikacją stosowaną przez IOŚ.
Dla GZWP nr 139 badania prowadzone są w Lipnach (gm. Margonin).
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Rys. 6. Wyniki monitoringu krajowego (symbol owalny) i monitoringu regionalnego (symbol
kwadratowy) wód podziemnych w roku 2002 w gminie Budzyń według danych dla
województwa wielkopolskiego (według WIOŚ Poznań)

Porównując materiały archiwalne oraz analizy wykonane w ostatnim okresie
stwierdza się, że jakość wód eksploatowanego poziomu przez ujęcia głównie
komunalne jest typowa dla wód czwartorzędowych zbiornika Smogulec – Margonin.
W rejonie Budzynia są to wody o jakości klasy IV, słabo zmineralizowane w proporcji
wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowe, średnio twarde o odczynie lekko
zasadowym (pH 7,2 – 7,8). Wody zawierają wyższe od dopuszczalnych ilości
związków żelaza (2,4 - 2,8 mg/l) i manganu (0,09 - 0,2 mg/l). W rejonie Wyszyny Prosna ujęta woda jest średnio twarda mieszcząca się w III klasie - wody podziemne
zadawalającej jakości. Woda zwiera śladowe zawartości chlorków i siarczanów oraz
posiada odczyn lekko zasadowy, zbliżony do obojętnego (pH 7,2). Posiada niską
wartość utlenialności manganowej oraz ma niewielką zawartość związków
eutroficznych (azotu amonowego i fosforanów).Zawiera ponadnormatywne ilości
związków żelaza (ok. 1,4 mg Fe/dm3), i manganu (ok. 0,17 mg Mn/dm3).
Skład chemiczny wody nie wskazuje na oddziaływanie zagospodarowania
terenu w rejonie ujęć na jakość wód podziemnych. Głównym czynnikiem
decydującym o stałej jakości wody jest dobra izolacja, którą zapewnia kompleks
gliny zwałowej. Występowanie żelaza i manganu w ilościach ponadnormatywnych
powoduje, że woda nie nadaje się bezpośrednia do spożycia.
We wszystkich ujęciach pobierana woda wymaga uzdatniania przez zastosowanie
napowietrzania i filtracji.
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1.2.

Wody powierzchniowe

1.2.1. Rzeki
Wody płynące badane są w ramach sieci monitoringu krajowego oraz sieci
monitoringu regionalnego.
Sieć monitoringu krajowego rzek umożliwia kontrolę i zbieranie informacji o jakości
i ilości wód rzek istotnych dla gospodarki kraju. Natomiast sieć monitoringu
lokalnego obejmuje cieki stanowiące źródło wody dla przemysłu i gospodarki
komunalnej, odbiorniki ścieków komunalnych i przemysłowych.
Gmina Budzyń leży w zlewni rzeki Wełny i jest odwadniana przez jej prawostronne
dopływy: Kanał Budzyński, Kanał Wyszynki – Grabówka, Flintę, Strugę Sokołowską,
Rudkę, Ciemnicę. Są to typowe cieki melioracyjne stanowiące odbiornik wód
odprowadzanych ze zmeliorowanych pól systemami urządzeń melioracji
szczegółowej.

1.2.2. Jeziora
Gmina Budzyń jest jedyną gminą powiatu chodzieskiego zupełnie pozbawioną
jezior. Jedynie niewielkie zbiorniki można spotkać w rejonie wsi Podstolice.
1.3. Gospodarka wodno-ściekowa
1.3.1. Gospodarka wodna
Gospodarka wodna na terenie gminy prowadzona jest zarówno przez podmioty
gospodarcze, jak i przez gminę. Od jakości gospodarczego korzystania ze
środowiska prowadzonego w zlewniach wód oraz w bezpośrednim ich sąsiedztwie
zależy jakość tych wód, a zatem również możliwości ich wykorzystania w
gospodarce. W zakresie zabezpieczenia potrzeb bytowo-gospodarczych
mieszkańców i podmiotów gospodarczych z terenu gminy, gospodarka wodna
opiera się na zasobach wód podziemnych. Nie ma tradycji w wykorzystywaniu wód
powierzchniowych do celów bytowo-gospodarczych.
W gospodarowaniu wodami podziemnymi i powierzchniowymi istotnymi elementami
wpływającymi na zakres ich wykorzystania są:
− gospodarka ściekowa
− gospodarka odpadami stałymi i ciekłymi
− gospodarka rolna
prowadzone w obszarze zlewni poszczególnych wód.
Wody powierzchniowe wykorzystywane są w niewielkim stopniu w gospodarce
rybackiej, rolnictwie i leśnictwie.
Zużycie wody w gospodarstwach domowych wykazuje tendencję malejącą.
Obecnie zła koniunktura w rolnictwie oraz konieczność stosowania reguł rynkowych
przez dostawców wody, spowodowały znaczne ograniczenie zapotrzebowania na
wodę, mimo podnoszącego się standardu wyposażenia mieszkań – jako
społeczeństwo zaczynamy szanować wodę.
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Z uwagi na pogarszającą się jakość wód pierwszego poziomu wodonośnego (woda
gruntowa) na terenach objętych działalnością człowieka, udział wód tego poziomu
do zaspakajania potrzeb bytowo-gospodarczych sukcesywnie maleje. Szczególnie
wyraźnie można zaobserwować to zjawisko na terenach wiejskich, gdzie rozbudowa
sieci wodociągów komunalnych powoduje rezygnację z użytkowania kopanych
studni przydomowych. Poza wodociągami komunalnymi udział w zaopatrzeniu
ludności wiejskiej w wodę mają ujęcia innych użytkowników – dawne wodociągi
zakładowe (RSP, PGR) będące pozostałością po poprzednim systemie rozwoju
infrastruktury.
Gmina zwodociągowana jest w 98%. Woda do poszczególnych miejscowości
dostarczana jest z 3 ujęć komunalnych i 5 ujęć innych użytkowników.
Ujęcia komunalne:
 Budzyń – zabezpiecza wodę dla Budzynia, Kąkolewic i Brzekińca,
 Prosna – zasila Wyszyny, Prosnę, Wyszynki, Grabówkę i Niewiemko,
 Sokołowo Budzyńskie - zasila miejscowość,
Ujęcia innych użytkowników:

GR „Agro – Technik” w Bukowcu – dostarcza wodę do Bukowca i
Nowej Wsi Wyszyńskiej,

GR „Adorol” w Podstolicach – dostarcza wodę mieszkańcom wsi,

GR „Skorb – Pol” sp. z o.o. w Dziewokluczu – dostarcza wodę
mieszkańcom wsi,

ujęcie Stróżewo, gm. Chodzież – dostarcza wodę do wsi Ostrówki,

ujęcie Żelice, gm. Wągrowiec – dostarcza wodę do wsi Nowe
Brzezno,
Na terenie gminy znajduje się 11 ujęć wód podziemnych, z których eksploatowanych
jest 9 (tabela nr 4), w tym ujmujących wody z poziomu:
 czwartorzędowego 6 ujęć,
 trzeciorzędowego 3 ujęcia.
Porównując łączne zasoby eksploatowanych ujęć dla obu poziomów wodonośnych
(Qe = 566,22 m3/h) z poborem wody( Q = 354,00 m3/h) ustalonym na podstawie
pozwoleń wodnoprawnych należy stwierdzić, że zapotrzebowanie jest w pełni
pokryte z użytkowanych ujęć i stanowi 62,52 % zatwierdzonych zasobów.
Eksploatowane ujęcia w większości były budowane w okresie lat 80-tych, kiedy to
planowano z nich pobór znacznie większy. Dotyczy to szczególnie ujęć budowanych
na terenach wiejskich.
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Tabela 4. Zestawienie ujęć wód podziemnych na terenie gminy Budzyń
Lp.

miejscowość

użytkownik

1

2

3

1 Budzyń - komunalne
2 Wyszyny - komunalne
3 Podstolice
4 Bukowiec
5 Prosna - komunalne
6 Budzyń
7 Brzekiniec
8 Sokołowo Budzyńskie - komunalne
9 Dziewoklucz
10 ZR Dziewoklucz
11 Prosna
RAZEM

Gm.Zakł. WiK Budzyń
Gm.Zakł. WiK Budzyń
Adorol Adolfowo
GR "Agro - Technik" w Bukowcu
Gm.Zakł. WiK Budzyń
PPHU Kabat s.c. Budzyń
GR "Farm-Pol" Wyszyny
Gm.Zakł. WiK Budzyń
RSP "Odrodzenie
"Skorb-Pol" Dziewoklucz
Gospodarstwo Rolne Wojciech Szejner

zatwierdzone zasoby
czwartorzęd
trzeciorzęd
4

5

Q=[m3/h]
120,00

6

Q=[m3/h]
77,0 (71,0)

24,0

(24,0)
17,00
102,00 (52,0)
16,00
30,00
15,6
9,12

7,5
100,0

48,00
365,72

wielkość
poboru wody

(60,0)
200,50

uwagi
7

Q=[m3/h]
86,20
50,00 wyłączone z eksploatacji
13,2
17,00
102,00
5,50
18,00
23,10
2,52 wyłączone z eksploatacji
89,00
bd
354,00
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Wody powierzchniowe ze względu na jakość wykorzystywane są głównie do
zaspakajania potrzeb związanych z:
 gospodarką rybacką prowadzoną przez użytkowników obiektów stawowych,
 nawadnianiem upraw rolnych,
 zapewnieniem łatwodostępnej wody do zabezpieczenia przeciwpożarowego,
Gmina Budzyń leży w strefie najniższych odpływów występujących w Polsce.
Średnia roczna wartość spływu jednostkowego mieści się w przedziale 4,11 l/s-1/km2
(wyznaczonym dla Noteci w przekroju Ujście), a znacznie niższym
2,6 l/s-1/km2 (wyznaczonym dla Flinty w przekroju Ryczywół).
Występujące na terenie gminy cieki mają wyłącznie lokalne znaczenie gospodarcze.
Do cieku w zlewni, którego prowadzona jest gospodarka wodna na podstawie
posiadanych pozwoleń wodnoprawnych należy zaliczyć dopływ z Dziewoklucza do
Jeziora Margoninskiego. Ten drobny ciek na trenie wsi Dziewoklucz został
zagospodarowany na potrzeby gospodarki rybackiej (załącznik nr 3 - obiekt nr 5).
Woda wykorzystywana jest na potrzeby stawów rybnych o parametrach :
powierzchnia zw. wody - 8,8 ha
pojemność
- 142,0 tys. m3
pobór wody
- 450 tys. m3
1.3.2. Gospodarka ściekowa
Zła jakość wód powierzchniowych powodowana jest między innymi
odprowadzaniem niedostatecznie oczyszczonych lub nieoczyszczonych ścieków
komunalnych i przemysłowych do wód i ziemi. Według danych GUS ilość ścieków
(komunalnych i przemysłowych) wytwarzanych i odprowadzanych w gminie
wymagających oczyszczenia z roku na rok rośnie. Jednocześnie dane wskazują na
malejący udział ścieków oczyszczonych w odprowadzanych ściekach.
Według danych uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego w gminie w 2002 r
wytworzono 220408 m3 ścieków komunalnych. Ścieki komunalne obejmują ścieki
odprowadzane siecią kanalizacyjną przez jednostki będące w gestii przedsiębiorstw
i zakładów wodociągowo-kanalizacyjnych. Ścieki te nie obejmują wód opadowych
i infiltracyjnych odprowadzanych siecią kanalizacyjną.
Udział ścieków wprowadzanych do środowiska przedstawiono na wykresie- Rys 7.
1400000

1231148

1200000
1000000
800000
600000
400000

220408

200000

145838

216149

0
Chodzież-miasto

Budzyń

Szamocin

Margonin

Rys. 7. Ilości wprowadzonych do wód lub do ziemi ścieków w gminie Budzyń na tle
pozostałych gmin powiatu chodzieskiego [m3]
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Według informacji z Urzędu Marszałkowskiego za rok 2002 ilość zanieczyszczeń
wprowadzanych ze ściekami komunalnymi do środowiska, wyrażone w kg zawiesiny
ogólnej w Budzyniu wynoszą 269,915 kg. Ilość zawiesiny w ściekach
wprowadzonych do środowiska w gminie Budzyń na tle pozostałych gmin powiatu
chodzieskiego przedstawiono na wykresie – rys. 8.
ścieki bytowe/komunalne

ścieki produkcyjne

9000
7809,73

8000
7000

5739,426

6000
5000
4000
3000
2000

1224,346

944,995

1000

269,915

0

0
Chodzież-miasto

Budzyń

0
Szamocin

73,592
Margonin

Rys. 8. Ilość zawiesiny ogólnej w ściekach wprowadzonych do środowiska w gminie Budzyń
na tle pozostałych gmin powiatu chodzieskiego [kg]

Ilości zanieczyszczeń wprowadzanych ze ściekami komunalnymi do środowiska,
wyrażone w kg BZT5, Budzyniu (217,942 kg). Ilość BZT w ściekach wprowadzonych
do środowiska w 2002 r. w gminie Budzyń przedstawiono na wykresie rys. 9.
ścieki bytowe/komunalne

ścieki produkcyjne
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4644,854

4500
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3500

3011,413
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1000
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1248,115
144,671

217,942
0

0

24,801

0
Chodzież-miasto

Budzyń

Szamocin

Margonin

Rys. 9. Ilość BZT w ściekach wprowadzonych do środowiska w gminie Budzyń na tle
pozostałych gmin powiatu chodzieskiego [kg]

Ilości zanieczyszczeń wprowadzanych ze ściekami komunalnymi do środowiska,
wyrażone w kg ChZT wytwarzane w Budzyniu wynoszą 9153,657 kg. Ilość ChZT w
ściekach wprowadzonych do środowiska w 2002 r. w gminie Budzyń przedstawia
wykres – rys.10.
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ścieki bytowe/komunalne

ścieki produkcyjne
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Rys. 10. Ilość ChZT w ściekach wprowadzonych do środowiska w gminie Budzyń na tle
pozostałych gmin powiatu chodzieskiego [kg]

Obecnie na terenie gminy pracują dwie komunalne oczyszczalni ścieków (tab. 5).
Tabela 5. Zestawienie pracujących oczyszczalni ścieków w gminie
Lp

Lokalizacja oczyszczalni

Typ
oczyszczalni

1

Budzyń

mech – biol.

2

Wyszyny

mech – biol.

Przepustowość
Obciążenie
m3/d

1078,6
500,0
150,0
100,0

Rodzaj ścieków

Odbiornik

komunalne

Kanał
Budzyński

komunalne

rów meliorac.

W ostatnich latach można zaobserwować wzmożony rozwój infrastruktury
technicznej związanej z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie gminy.
Łączną długość sieci kanalizacyjnej wynosi 26,3 km. W przyszłości przewiduje się
budowę sieci kanalizacyjnej o długości 62,0 km, co pozwoli na dokończenie budowy
kanalizacji w Budzyniu (rejon ul. Przemysłowej i Budzyń Wybudowanie) oraz budowę
kanalizacji w miejscowościach: Sokołowo Budzyńskie, Brzeźno Nowe, Podstolice,
Dziewoklucz. Ścieki z nowo skanalizowanych terenów będą skierowane do
oczyszczalni w Budzyniu, która obecnie obsługuje częściowo Budzyń i Brzekinec.
Wody opadowe spływają z trenów zurbanizowanych, przemysłowych oraz z
dróg mogą być lub są źródłem zanieczyszczania wód zanieczyszczeniami
wyrażonymi wskaźnikami: BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, substancje ropopochodne.
Zaangażowanie się samorządów w porządkowanie gospodarki ściekami
komunalnymi, w rozwój sieci kanalizacji sanitarnej i modernizację instalacji do ich
oczyszczania oraz brak środków finansowych spowodowały odsunięcie problemu
wód opadowych na dalszy plan.
Tabela 6. Zestawienie miejscowości obsługiwanych przez oczyszczalnie komunalne wg
przyłączenia do oczyszczalni
Obsługiwane miejscowości
Lp

miejscowość

liczba mieszkańców

% obsługiwanych
mieszkańców

Odbiornik ścieków

1

Budzyń

3347

82

Kanał Budzyński

2

Wyszyny

534

68

rzeka Flinta
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2. GLEBY
2.1. Rodzaje gleb
Prawie 59% tej powierzchni gminy zajmują użytki rolne, 7.467 ha to tereny leśne.
Użytki rolne leżą na wysokości 100 - 110 m.n.p.m., są to głównie gleby lekkie,
bielicowe, wytworzone z luźnych piasków i piasków słabogliniastych, położonych na
podłożu mało przepuszczalnym do całkowicie przepuszczalnego. Najsłabsze gleby
brunatne wyługowane wytworzone zostały z piasków luźnych całkowitych i piasków
słabo gliniastych podścielonych płytko piaskiem luźnym (klasa VI bonitacji gleb).
Gleby powstałe z żwirów i piasków gliniastych są kwaśne, ubogie w składniki
pokarmowe roślin, mają miąższość 20-25 cm i zawartość próchnicy 1,5-1,9 %.
Niewielkimi enklawami występują gleby brunatne właściwe, czarne ziemie właściwe
bądź zdegradowane wytworzone z glin lekkich płytko spiaszczonych.
Gleby pseudobielicowe wytworzone z piasków charakteryzują się poziomem
próchnicznym o miąższości 20-25 cm i z zawartością próchnicy 1,0- 1,5 %. Są to
gleby bardzo kwaśne, kwaśne, ubogie lub średnio zasobne w fosfor i potas oraz
ubogie w magnez.
W dolinie rzeki Dymnicy mogła wykształcić się niewielka ilość gleb typowych dla
obszarów cieków wodnych tj. gleb bagiennych mułowo-torfowych i murszowotorfowych oraz niewielka ilość mad.
2.2. Stan gleb
Większość gleb gminy jest użytkowana rolniczo. Sposób użytkowania pozostałych
gruntów gminy przedstawiono w tabeli 7.
Tabela 7. Użytkowanie gruntów w gminie według danych GUS na rok 2001
Lp.

Nazwa wskaźnika

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Powierzchnia użytków rolnych ogółem
Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach indywidualnych
Grunty orne ogółem
Grunty orne w gospodarstwach indywidualnych
Sady ogółem
Sady w gospodarstwach indywidualnych
Łąki ogółem
Łąki w gospodarstwach indywidualnych
Pastwiska ogółem
Pastwiska w gospodarstwach indywidualnych
Lasy i grunty leśne ogółem
Lasy i grunty leśne w gospodarstwach indywidualnych
Pozostałe grunty i nieużytki ogółem
Pozostałe grunty i nieużytki w gospodarstwach indywidualnych

Wartość Jedn.
12 203
7 118
9 877
5 452
40
5 452
1 141
948
1 145
678
7 521
313
1 037
238

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
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Tereny gminy to głównie gleby IV i V klasy, które stanowią 67% gruntów
ornych gminy. Niewielki obszar użytków rolnych zajmują gleby klas VI i III - po 16%
każda. Pozostałe gleby stanowią ok 1% powierzchni gruntów ornych.
Klasa IVa to gleby o zdecydowanie gorszych właściwościach niż gleby wyższych
klas. Gleby ciężkie tej klasy cechuje duża żyzność potencjalna, lecz są mało
przewiewne, zimne i mało czynne biologicznie. Należą do nich gleby brunatne, płowe
i bielicowe - wytworzone z różnych piasków i żwirów gliniastych, gleby płowe,
brunatne i opadowo-glejowe wytworzone z glin, iłów i utworów pyłowych, często o
gorszych warunkach wodnych, niektóre gatunki czarnoziemów leśno-stepowych
i leśno-łąkowych, średniej jakości mady płowe i piaszczyste, i mady ciężkie
wytworzone z ilu oraz średniej jakości rędziny właściwe i brunatne, gorsze gatunki
rędzin czarno-ziemnych i średniej jakości gleby torfowo-murszowe.
Klasa IVb - są bardziej wadliwe od gleb klasy lVa, gleby ciężkie tej klasy są
najczęściej podmokłe, niektóre gatunki gleb podścielone są płytko zbyt
przepuszczalnym podłożem wskutek tego są zbyt suche. Zalicza się tu takie same
typy, rodzaje i gatunki gleb jak do klasy IVa.
Klasa V - gleby mało żyzne i nieurodzajne oraz zawodne. Zalicza się do nich lżejsze
odmiany gleb brunatnych i płowych, gleby rdzawe i bielicowe, wytworzone ze żwirów
gliniastych i różnych piasków całkowitych lub położonych na mniej przepuszczalnych
podłożach.
Ponadto czarne ziemie pobagienne wytworzone z piasków słabo gliniastych,
murszowate, gorsze odmiany czarnoziemów leśno-łąkowych, mady bardzo lekkie.
Jakość gruntów ornych przedstawia zestawienie w tabeli 8.
Tabela 8. Bonitacja jakości gleb gminy Budzyń
I

II

0

0

Klasy bonitacyjne gruntów ornych
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
% udział gruntów ornych
6
10
27
11
29

VI

VIRZ

16

1

Przydatność rolniczą gleb określają kompleksy przydatności rolniczej gruntów
ornych, będące typami siedliskowymi rolniczej powierzchni produkcyjnej.
Tabela 9. Kompleksy przydatności rolniczej gruntów ornych
zbożowo pastewny
mocny

zbożowo pastewny
słaby

żytni bardzo słaby

żytni słaby

żytni dobry

żytni bardo dobry

pszenny wadliwy

pszenny dobry

dobrypszenny bardzo

Kompleks przydatności rolniczej

3

10

% powierzchni gruntów ornych
0

3

0

17

22

28

17

Standardowy zakres wykonywanych analiz gleby obejmuje m.in. odczyn pH gleby –
odczyn określa stężenie jonów wodorowych w glebie. Wyniki badań odczynu gleby z
tereny gminy przedstawiono w tabeli 10.
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W zależności od wartości pH odczyn gleby jest następujący:
poniżej 4,5.................................................................bardzo kwaśny,
4,6-5,5 .......................................................................kwaśny,
5,6-6,5 .......................................................................lekko kwaśny,
6,6-7,2 .......................................................................obojętny,
powyżej 7,2 ...............................................................zasadowy.

Tabela 10. Wyniki badań odczynu gleb prowadzonych na obszarze gminy Budzyń w latach
1994-1999
Odczyn gleby
(pH)
lekko
kwaśne
obojętne
kwaśne
% powierzchni użytków rolnych
33
29
12

bardzo
kwaśne
20

zasadowe
6

Rośliny rosnące na zakwaszonych glebach mają utrudnione pobieranie
podstawowych składników pokarmowych co prowadzi do zmniejszenia plonów
i pogorszenia ich jakości.
Wielkość pH i kategoria agronomiczna gleby są wskaźnikami pozwalającymi określić
potrzeby wapnowania gleb. Wapnowanie gleb poprawia fizyko-chemiczne
i biologiczne właściwości gleb. Dla ponad 30% powierzchni użytków rolnych gminy
koniecznie jest wapnowanie.
Żyzność gleb w dużej mierze zależy do jej składu chemicznego, a w szczególności
zasobności w składniki pokarmowe.

Tabela 11. Zasobność w makroelementy gleb gminy Budzyń
Wysoka

wysokaBardzo

Średnia

Niska

wysokaBardzo

Bardzo niska

K 2O
Wysoka

Średnia

Niska

Bardzo niska

wysokaBardzo

P2O5
Wysoka

Średnia

Niska

Bardzo niska

Mg

12

13

% powierzchni użytków rolnych
13

16 35

19

17

9

28

27

15

21

21

32

22

Magnez jako pierwiastek jest składnikiem chlorofilu. Jego niedobór we wczesnych
fazach wzrostu roślin wpływa ujemnie na późniejszy ich rozwój i plonowanie.
Około 30% użytków rolnych w gminie ma niską lub bardzo niską zawartość
magnezu.
Fosfor – stanowi pierwiastek niezbędny do rozwoju roślin, wpływa korzystnie na
kwitnienie, owocowanie, powstawanie nasion, dojrzewanie. Bardzo niską zawartość
fosforu wykazuje tylko 9 % użytków.
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Potas pobierany jest przez rośliny w ciągu całego okresu wegetacji, szczególnie zaś
w początkowych fazach rozwojowych. Bardzo niską i niską zawartość potasu
stwierdzono aż na 53 % użytków rolnych w gminie.

2.3. Źródła zanieczyszczenia gleb
Znajomość stopnia zanieczyszczenia gleb użytkowanych rolniczo metalami
ciężkimi ma znaczenie w związku z produkcją żywności. Podwyższona zawartość
metali ciężkich, siarki siarczanowej oraz pierwiastków śladowych w glebie jest
wynikiem działalność człowieka - emisji przemysłowych, dynamicznego rozwoju
motoryzacji, nadmiernej chemizacji - stosowanych doglebowo środków chemicznych
ochrony roślin, niewłaściwie stosowanych osadów ściekowych w nawożeniu gleb.
Badanie i ocenę zmian właściwości gleb, stanu zanieczyszczenia metalami ciężkimi
(Cd, Cu, Ni, Pb, Zn), siarką (S-SO4), wielopierścieniowymi węglowodorami
aromatycznymi (WWA) powadzi się w ramach utworzonej w tym celu sieci punktów
kontrolno-pomiarowych
krajowego
monitoringu
chemizmu
gleb
ornych
zlokalizowanych na terenie całego kraju. Rozmieszczenie punktów zależy od stopnia
intensyfikacji rolnictwa i zasięgu oddziaływania różnego rodzaju zanieczyszczeń.
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Szczecinie prowadziła w latach
1992-1996 badania gleb na obszarze województwo pilskiego, których celem było
ustalenie zawartości metali ciężkich. Pobrano w sumie 794 próbki gleby z warstwy
ornej 0÷20 cm, w których oznaczono zawartość kadmu, ołowiu, niklu, cynku, chromu,
miedzi, manganu i żelaza. Ustalona ilość próbek pozwoliła na zlokalizowanie punktu
poboru próbki gleby w każdej wsi.
Dla zlokalizowanego na terenie gminy punktu pomiarowego w miejscowości
Dziewoklucz stwierdzono 2 stopień zanieczyszczenia gleb (gleby bardzo lekkie)
metalami ciężkimi m.in. cynkiem. 2 - stopień oznacza gleby słabo zanieczyszczone.
Na glebach tych zachodzi obawa zanieczyszczenia chemicznego roślin, dozwolona
jest uprawa roślin zbożowych, okopowych i pastewnych z wykluczeniem niektórych
upraw ogrodniczych np.: sałata, szpinak, kalafior.
W ramach monitoringu krajowego sieć punktów pomiarowych jest stosunkowa mała.
Po roku 1999 w związku z nowym podziałem administracyjnym utworzono sieć
odpowiednio zagęszczonych punktów dających możliwość śledzenia zmian
zachodzących w stanie chemicznym gleb w województwie wielkopolskim - monitoring
regionalny. Przyjęto sieci stałych punktów pomiarowych w wybranych gminach,
gdzie prowadzone będą pomiary przez 5 lat.
W planie rozmieszczenia punktów pomiarowych monitoringu województwa
wielkopolskiego na lata 2000-2004 zaplanowano następujące punkty pomiarowe na
terenie gminy:
− miejscowość Budzyń – rok 2000,
− miejscowość Wyszyny – rok 2003.
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Rys. 11. Lokalizacja punktów pomiarowych na terenie powiatu chodzieskiego i gmin w
kolejnych latach

Według danych WIOŚ za 2001 zawartość metali ciężkich i zanieczyszczenie gleb
tymi składnikami w gminie jest stosunkowo niewielkie i kształtuje się głównie na
poziomie zawartości naturalnej.
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3. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Dla zachowania przyrodniczo cennych składników przyrody takich jak: dziko
występujących roślin i zwierząt, siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków
chronionych, zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia, przyrody nieożywionej,
krajobrazu, zieleni w miastach i wsiach wprowadza się określone formy ochrony
przyrody, które pozwolą na zachowanie, właściwe wykorzystanie i odnawianie
przyrody i jej poszczególnych składników.
3.1. Formy ochrony przyrody
Na terenie gminy Budzyń ustanowiono wymienione i opisane poniżej formy ochrony
przyrody.
3.1.1. Rezerwat przyrody
Na terenie gminy położony jest częściowo rezerwat przyrody „Źródliska Flinty”.
Rezerwat obejmuje grunty Skarbu Państwa i administrowany jest przez Nadleśnictwo
Sarbia. Został utworzony rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 roku, dla zachowania ze względów
naukowych i dydaktycznych, w stanie niezmienionym stosunków wodnych i szaty
roślinnej na terenie źródliskowym rzeki Flinty. Położony jest pomiędzy
miejscowościami Gębice i Wyszyny wśród dużego kompleksu leśnego. Stanowi
rezerwat częściowy florystyczny obejmujący obszar 44,83 ha, w tym powierzchni
leśnej 30,5 ha, jeziora 9,59 ha i bagna 3,75 ha oraz otulinę o pow. 56,5 ha. Na
terenie gminy Budzyń leży część rezerwatu o powierzchni około 12 ha. Pozostała
część rezerwatu leży na terenie gminy Czarnków.
W skład powierzchni rezerwatu wchodzi niezarośniętą toń jeziora Niewiemko,
bagniste i często podmokłe łąki obrzeżone wierzbami oraz lasy.
Flora rezerwatu liczy 147 gatunków, w tym 22 gatunki mszaków, 8 paprotników,
resztę stanowią rośliny nasienne. W rezerwacie stwierdzono obecność
następujących gatunków roślin chronionych: kruszyna pospolita, kalina koralowa,
bagno zwyczajne, rosiczka, porzeczka czarna. Osobliwością faunistyczną rezerwatu
są bobry i wilki.
3.1.2. Obszary chronionego krajobrazu
Na terenie gminy nie występują obszary chronionego krajobrazu.
3.1.3. Użytki ekologiczne
Na terenie gminy powołane zostały trzy użytki ekologiczne o łącznej powierzchni
65,72 ha. Uchwałę o ich powołaniu na wnioski Nadleśnictw Sarbia i Durowo podjęła
Rada Gminy w Budzyniu.
Uznano za użytki ekologiczne następujące powierzchnie:
- obszar torfowisk o pow. 34,80 ha położonych w miejscowości Niewiemko,
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obszar bagien o pow. 30,42 ha położonych w miejscowości Wyszynki,
obszar bagien - skupisko roślinności bagiennej o pow. 0,50 ha położonych
na terenie miejscowości Brzekiniec.
Powierzchnie zostały poddane pod ochronę dla zachowania jednolitego kompleksu
roślinno- glebowego z grubym pokładem torfu oraz śródleśnego bagna, jako miejsca
lęgowego ptaków, jak również dla zachowania rzadkich typów środowisk
i fragmentów ekosystemów.
Na terenie użytków obowiązuje zakaz wstępu z wyjątkiem służb leśnych, myśliwych,
służb ochrony przyrody, zakaz niszczenia gleby i zmiany sposobu użytkowania,
niszczenia i uszkadzania drzew oraz innych roślin, wysypywania, zakopywania
i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód i gleby
oraz powietrza, zbioru wszystkich dziko rosnących roślin, a w szczególności owoców,
nasion i grzybów, stosowania środków chemicznych.
3.1.4. Pomniki przyrody
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich
skupienia o szczególnych wartościach naukowych, kulturowych, historyczno –
pamiątkowych oraz odznaczające się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je
wśród innych tworów. Pomnikami przyrody są najczęściej sędziwe, o okazałych
rozmiarach drzewa i krzewy rodzimych lub obcych gatunków, głazy narzutowe.
Na dzień 01.10.2003 na terenie gminy Budzyń ustanowionych jest 11 pomników
przyrody.
Zestawienie wszystkich pomników przyrody występujących na terenie gminy
przedstawiono w tabeli 12.
Tabela 12. Pomniki przyrody położone na terenie gminy Budzyń według stanu
na dzień 01.10.2003 r.
Lp.

Pozycja z
rejestru
woj.

Kategoria
pomnika

Nazwa
pomnika
Gatunek

Data
utworzenia

Położenie
geograficzne
Obręb
ewidencyjny

Formy
własności
Rodzaj gruntów

Opis przedmiotu

1
1.

2
172

3
Pojedyncze
drzewo

4
Dąb
szypułkowy

5
2.03.1957

6

7
Skarb
Państwa

2.

173

Pojedyncze
drzewo

Dąb
szypułkowy

28.03.1957

Brzekiniec

własność
prywatna

3.

305

Pojedyncze
drzewo

Dąb
szypułkowy

30.12.1981

Kąkolewice

Skarb
Państwa

4.

531

Pojedyncze
drzewo

Dąb
szypułkowy

31.12.1992

Dziewoklucz

Urząd Gminy
Budzyń

5.

532

Grupa drzew

Dąb
szypułkowy

31.12.1992

Dziewoklucz

Urząd Gminy
Budzyń

8
Obwód: 714 cm
Wysokość: 25 m
Szerokość korony:
20 m
Obwód: 379 cm
Wysokość: 20 m
Szerokość korony:
18 m
Obwód: 361 cm
Wysokość: 25 m
Szerokość korony:
21 m
Obwód: 294 cm
Wysokość: 19 m
Szerokość korony:
15 m
3 drzewa
Obwód: 293, 302,
271 cm
Wysokość: 21, 21,
21 m
Szer. korony: 14, 15,
17 m

Kąkolewice
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6.

533

Grupa drzew

Dąb
szypułkowy

31.12.1992

Ostrówki

7.

534

Pojedyncze
drzewo

Lipa
drobnolistna

31.12.1992

Podstolice

8.

535

Grupa drzew

Dąb
szypułkowy
Dąb
bezszypuł.

31.12.1992

Wyszynki

9.

536

Pojedyncze
drzewo

Dąb
szypułkowy

31.12.1992

Wyszyny

10.

678

Pojedyncze
drzewo

Lipa
drobnolistna

06.10.1997

Bukowiec

11.

679

Pojedyncze
drzewo

Dąb
szypułkowy

06.10.1997

Igrzyna

Urząd Gminy
Budzyń

3 drzewa
Obwód: 324, 300,
298 cm
Wysokość: 22, 21,
23 m
Szer. korony: 17, 17,
22 m
Parafia
Obwód: 435 cm
RzymskoWysokość: 19 m
katolicka
Szerokość korony:
14 m
N-ctwo Sarbia. 7 drzew,
L-ctwo:
Obwód: od 276 do
Szklarnia
537 cm
Wysokość: od 21 do
26 m
Szer. korony: od 8
do 20 m
N-ctwo Sarbia. Obwód: 440 cm
L-ctwo: Nówki Wysokość: 25 m
Oddz. 249
Szerokość korony:
17 m
Parafia
Obwód: 303 cm
RzymskoWysokość: 24 m
katolicka
Szerokość korony:
21 m
AWRSP w Pile Obwód: 337 cm
Wysokość: 21 m
Szerokość korony:
16 m

Zebrane w tabelach dane pochodzą z Rejestru pomników przyrody prowadzonego
przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.
Na terenie gminy nie ustanowiono form ochrony przyrody w postaci parku
narodowego, parku krajobrazowego, stanowisk dokumentacyjnych oraz zespołów
przyrodniczo-krajoznawczych.
3.2.

Zabytkowe pałace

Zabytkowe pałace i dworki umiejscowione zostały w parkach i zabytkowych
nasadzeniach, nad którymi opiekę sprawują służby ochrony zabytków w
porozumieniu z konserwatorem przyrody. Parki te mają opracowaną na zlecenie
Konserwatora Zabytków i Konserwatora Przyrody pełną dokumentację
dendrologiczną łącznie z podkładami mapowymi. Podstawę do sporządzenia
poniższej informacji stanowiły opracowane dokumentacje, pochodzące z różnych
okresów oraz rejestr pomników przyrody prowadzony przez Wydział Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Na terenie gminy zarejestrowano jeden zabytkowy Park dworski w Dziewokluczu.
U schyłku XVIII Dziewoklucz wchodził w skład klucza próchnickiego, którego
właścicielem był hr. Fryderyk Skórzewski, dziedzic dóbr tabiszyńskich. W pierwszej
połowie XIX wieku Dziewoklucz oraz Żoń i Zbyszewice należał do hrabiego Heliodora
Skórzewskiego ze Zbyszewic. W drugiej połowie XIX wieku wchodził w skład
dominium Próchnowo wraz z folwarkami: Klaudia, Ofelia, Sułaszewo, Zbyszewice
i Tereska - ordynatem był hrabia Zygmunt Potulicki - Skórzewski. W okresie
międzywojennym dzierżawcą folwarku był J. Maciejewski. Obecnie właścicielem
parku jest Gospodarstwo Rolne „Skorb – Pol”.
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Park powstał w drugiej połowie XIX w. W okresie międzywojennym oprócz
kasztanowców licznie reprezentowane były klony, dęby, jesiony. Wokół wszystkich
znajdujących się tam budynków wysadzono różne gatunki drzew i krzewów.
Drzewa, które znajdują się w parku to: kasztanowce białe, robinia biała, brzoza
brodawkowata, topola czarna, jesion wyniosły, czeremcha, dąb szypułkowy, klon
pospolity, lipa szerokolistna, świerk pospolity i wierzba płacząca.
3.3.

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt

Dla zachowania rzadko występujących w stanie naturalnym roślin i zwierząt,
gatunków zagrożonych wyginięciem podatnych na zagrożenia, ich siedliska oraz dla
zachowania różnorodności gatunkowej wprowadza się ochronę gatunkową roślin i
zwierząt. Na terenie gminy stwierdzono obecność roślin i zwierząt objętych ochroną
gatunkową.
Należą do nich między innymi następujące rośliny naczyniowe objęte ochroną ścisłą:
jarząb brekinia, lilia złotogłów, widłak jałowcowaty, widłak spłaszczony, kosaciec,
barwinek pospolity.
Oprócz gatunków objętych ochroną ścisłą występują również gatunki podlegające
ochronie częściowej. Z tych gatunków stwierdzono występowania takich gatunków,
jak: porzeczka czarna, kruszyna pospolita, konwalia majowa, pierwiosnka wyniosła.
Do innych rzadkich gatunków należą: zawilec gajowy, gajowiec żółty, kokoryczka
wonna, kokoryczka wielokwiatowa, niecierpek pospolity.
Do gatunków ssaków objętych ochroną gatunkową należą: wydry, jeże, ryjówki,
krety, nietoperze oraz bobry.
Bobry przystosowywały się do miejscowych warunków i nadal zajmują nowe
stanowiska na różnego rodzaju ciekach wodnych. Nie są to tylko wody Flinta, ale
również kanały i rowy melioracyjne, na których budują tamy i nory wyrządzając
szkody poprzez podtapiane upraw, niszczenie przepustów i grobli, jak również
poprzez szkody w płodach rolnych.
Z listy gatunków chronionych występują ponadto płazy: żaby, ropuchy, kumaki,
z gadów: jaszczurki, padalce, zaskrońce.
3.4.

Lasy i leśnictwo

Na terenie gminy według stanu na dzień 01.01.2003 roku lasy zajmują
powierzchnię 7432 ha, co stanowi 35,7 % jego powierzchni. Lesistość gminy jest
dużo wyższa niż lesistość województwa wielkopolskiego - 25,2 % i kraju - 28,4 %.

Tabela 13. Lasy na terenie gminy Budzyń.

Miasto / Gmina
gmina Budzyń
POWIAT

Powierzchnia lasów 2003
rok [ha]

Udział w ogólnej
powierzchni [%]

7432
24355

35,7
35,6
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W ogólnej powierzchni lasów dominują lasy będące w zarządzie Lasów
Państwowych, administrowane przez Nadleśnictwa Podanin, Sarbia i Durowo.
Nadleśnictwa prowadzą gospodarkę leśną w oparciu o Plany Urządzania Lasu.
Lasy prywatne w ponad 90 % mają opracowaną dokumentację urządzeniową w
postaci uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasu.
Strukturę własności lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa przedstawia
tabela 14.
Tabela 14. Struktura własności lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa (według
danych Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego)
lasy

osoby

gminne

fizyczne

(ha)
gmina Budzyń
Powiat razem

wyszczególnienie

spółki

rsp*

kościoły

inne

razem

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

32

292

3

19

3

1

350

211

730

65

70

5

8

1089

* rolnicze spółdzielnie produkcyjne

Lasy gminy stanowią w większości drzewostany sosnowe (w składzie gatunkowym
drzewostanów sosna stanowi ponad 85 %, dąb ok. 5 %, brzoza ok. 5%, pozostałe
5% inne gatunki młodszych klas wieku). Zdecydowanie przeważają siedliska BMśw
(borów mieszanych świeżych) i Bśw (borów świeżych), które łącznie stanowią około
80% siedlisk. Pozostałą część stanowią LMśw (lasy mieszane świeże) z innymi
typami siedliskowymi. Z powodu dużego udziału sosny w składzie gatunkowym
drzewostanów i małego zróżnicowania wiekowego istnieje duże zagrożenie ze strony
szkodników owadzich i grzybowych chorób infekcyjnych. Szczególne zagrożenie
stanowią następujące szkodniki: brudnica mniszka, poproch cetyniak, boreczniki,
strzygonia choinówka, barczatka sosnówka, przypłaszczek granatek.
Z chorób grzybowych groźne są: opieńka miodowa i huba korzeni. Z powodu mało
zróżnicowanego składu gatunkowego, jak i struktury wiekowej drzewostanów
zaliczono je do I kategorii zagrożenia pożarowego.
Głównymi przyczynami pożarów są: nieostrożność dorosłych i dzieci, podpalenia,
niesprawne urządzenia techniczne i maszyny, przerzuty ognia z terenów nieleśnych,
np. wypalanych łąk. Duże zagrożenie stwarzają także zbierający runo leśne,
wypoczywający mieszkańcy gminy. Duża atrakcyjność krajobrazowo-przyrodnicza
obszarów leśnych powoduje wzmożoną penetrację lasów przez ludzi. Administracja
Lasów
Państwowych
stara
się
zminimalizować
zagrożenie
poprzez
zagospodarowywanie turystyczne terenów leśnych. Wyznaczone są ścieżki
spacerowe, trasy rowerowe i miejsca parkingowe. Leśnictwo Budzyń i Dziewoklucz
na swoim terenie wyznaczyło 2 trasy rowerowe przebiegające po najciekawszych
terenach gminy. Trasa oznaczona symbolem R-6 „Dziewoklucz” zaczyna się przy
Urzędzie Gminy w Budyniu i biegnie szosą przez Dziewoklucz do Sypniewa, powrót
drogą leśną przez Osiedle Piaski do Budzynia. Długość trasy ok. 18 km. Druga trasa
oznaczona symbolem R-7 „Drążki” (Leśnictwo Drążki) także zaczyna się przy
Urzędzie Gminy w Budzyniu i biegnie z Budzynia szosą w kierunku Wągrowca do
leśniczówki Drążki i wraca do Budzynia. Długość trasy ok 7 km. Pomimo tych starań
miejsca atrakcyjne do wypoczynku, szlaki turystyczne są nagminnie zaśmiecane,
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dochodzi do niszczenia runa i wzniecania pożarów, a korzystający ze środowiska nie
mają świadomości stwarzanych przez siebie zagrożeń i wyrządzanych szkód.
Gmina charakteryzuje się dużą lesistością jednak powierzchnia zajmowana przez
lasy będzie miała z całą pewnością tendencję wzrostową. Dokonuje się zalesień na
gruntach będących w zarządzie Lasów Państwowych jak również na gruntach
stanowiących własność osób prywatnych.
Prawie 45 % gruntów ornych gminy stanowią grunty V i VI klasy bonitacyjnej. Klasa V
to gleby mało żyzne i nieurodzajne, których uprawianie w produkcji rolniczej jest
ekonomicznie nieuzasadnione. Wejście w życie ustawy o przeznaczeniu gruntów
rolnych do zalesienia sprawiło, że znacznie wzrosło zainteresowanie prywatnych
właścicieli gruntów V i VI klas bonitacyjnych ich zalesieniem.
Przykład właścicieli zalesiających swoje grunty już w roku 2002 i w bieżącym roku
pokazał, że odbywa się to z korzyścią dla właściciela (wypłata comiesięcznego
ekwiwalentu), jak również dla środowiska przyrodniczego. Należy założyć, że po
wejściu Polski do Unii Europejskiej rolnicy z terenu gminy – właściciele gruntów,
zaczną zalesiać swoje nieprzydatne w produkcji rolniczej grunty, a gminy poprzez
właściwe zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
przyspieszą ten proces.
3.5.

Łowiectwo

W roku 1989 Wojewoda Pilski dokonał podziału obszaru województwa na obwody
łowieckie. Teren powiatu chodzieskiego obejmuje 10 obwodów łowieckich
( 3 obwody leśne i 7 obwodów polnych). Obwód łowiecki polny to obszar, w którym
grunty leśne stanowią mniej niż 40 % ogólnej powierzchni tego obszaru, natomiast
obwód łowiecki leśny to obszar, w którym grunty leśne stanowią co najmniej 40 %
ogólnej powierzchni. Starosta Chodzieski jako wydzierżawiający obwody łowieckie
polne wydzierżawił obwody kołom łowieckim zrzeszających myśliwych-członków
Polskiego Związku Łowieckiego.
Na terenie gminy dzierżawcą obwodów łowieckich polnych jest Koło łowieckie Nr 34
„Szarak” Budzyń - obwód Nr 101 „Sokołowo Budzyńskie”.
Według informacji z Okręgu Pilskiego PZŁ na dzień 31 marca 2003 roku w w/w kole
łowieckim było 40 członków Polskiego Związku Łowieckiego. Gospodarka łowiecka
prowadzona jest przez koła łowieckie na podstawie rocznych planów łowieckich
zatwierdzanych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Podanin, po zaopiniowaniu przez
wójta gminy.
Obwód łowiecki położone na terenie gminy wchodzi w skład rejonu hodowlanego
numer IV. Gospodarka łowiecka rejonu prowadzona jest na podstawie wieloletniego
łowieckiego planu hodowlanego zatwierdzonego przez Dyrektora Regionalnego
Lasów Państwowych w Pile do 31 marca 2007r. (zaktualizowany w 2002 roku).
Na terenie gminy polują myśliwi członkowie kół dzierżawiących obwody, myśliwi
spoza terenu jak również myśliwi obcokrajowcy. Odpowiednią bazę noclegowa,
zapewniają ośrodki i hotele jak również kwatery pozostające w dyspozycji kół.
Teren gminy ze względu na zwarte kompleksy leśne, ale również większe obszary
pól stanowi teren atrakcyjny pod względem łowieckim. Łowiska gminy znane są z
dobrego stanu zwierzyny i właściwego zagospodarowania. Myśliwi uprawiający
łowiectwo mają możliwość polowania na daniele, jelenie, sarny, dziki, zające,
bażanty, lisy, borsuki, jenoty, oraz inne gatunki zwierzyny łownej i pozyskiwania
cennych, a niejednokrotnie medalowych trofeów.
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4. KOPALINY
4.1. Występowanie kopalin
W gminie Budzyń z bezpośrednich wierceń znane są utwory czwartorzędowe
i młodszego trzeciorzędu występujące głównie w postaci utworów miocenu
i pliocenu. Utwory miocenu reprezentowane są przede wszystkim przez piaski
drobno i średnioziarniste oraz mułki. Utwory plioceńskie zalegają prawie na całej
powierzchni, a dominującymi osadami są iły pstre, zwane poznańskimi lub iły
niebieskie. Zaburzenie iłów plioceńskich spowodował nasuwający się
w czwartorzędzie lądolód i dlatego występują one miejscami również wśród osadów
czwartorzędowych w postaci soczewek lub warstw. Utwory czwartorzędowe tworzą
na terenie tej gminy ciągłą pokrywę o dość zróżnicowanej miąższości. Są to
plejstoceńskie utwory lodowcowe i wodnolodowcowe, występujące najczęściej w
postaci pokładów gliny zwałowej, podzielonych warstwami piaszczysto – żwirowymi
sedymentacji wodnolodowcowej. Grubość tych warstw jest zmienna. Gliny zwałowe
budują denno morenową równinę w środkowej części gminy oraz okolic wsi
Podstolice i tereny położone na wschód od Dziewoklucza. W północno – zachodniej
i wschodniej części gminy warstwę powierzchniową budują utwory piaszczysto –
żwirowe sandrów. W miarę przesuwania się ku południowi materiał piaszczysto –
żwirowy wypłyca się i staje się drobniejszy. Istniejące w obrębie sandrów wydmy
zbudowane są z piasków drobnoziarnistych, dobrze obtoczonych i wysortowanych.
W okresie holocenu w dolinach rzek i obniżeniach terenowych tworzyły się
współczesne osady aluwialne, takie jak: mułki, piaski rzeczne, torfy i gytie.
W trakcie topnienia lądolodu powstawały utwory recesyjne, głównie
morenowe, gliniaste i wód płynących (sandrowe) – piaszczysto-żwirowe, a po jego
całkowitym ustąpieniu z terenu Polski rozpoczęła się nowa epoka zwana
postglacjałem. Przeważały w niej procesy akumulacyjne.
4.2. Eksploatacja złóż kopalin
W wyniku prac geologiczno – poszukiwawczych, na terenie gminy nie
rozpoznano żadnego złoża kruszyw naturalnych oraz surowców ilastych ceramiki
budowlanej.
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5. POWIETRZE
Główne składniki atmosfery, tj. azot, tlen i argon stanowią 99,9% jej objętości.
Poza tymi stałymi składnikami powietrze zawiera jeszcze parę wodną i wiele innych
składników, które dostają się do atmosfery w wyniku działania przyrody lub
człowieka. Są to miedzy innymi gazy, takie jak: SO2, SO3, CO, NO2 oraz woda, pyły
i bakterie.
Wyróżnia się dwa rodzaje zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego:
- naturalne, np. wybuchy wulkanów i pożary lasów,
- sztuczne, czyli zanieczyszczenia powietrza powodowane przez człowieka,
np. pochodzące z przemysłu.
Zanieczyszczenia dochodzące do powierzchni Ziemi są częściowo absorbowane,
a częściowo odbijane z powrotem do atmosfery, a stamtąd usuwane, np. poprzez
wymywanie przez opady atmosferyczne oraz w wyniku reakcji chemicznych, które
prowadzą
do
powstawania
innych
związków
chemicznych,
zwanych
zanieczyszczeniami wtórnymi.
Stan zanieczyszczenia powietrza określić można na podstawie analizy
najważniejszych grup zanieczyszczeń mających istotny wpływ na zmiany
w atmosferze:
- zanieczyszczenia, takie jak: SO2, NO2, CO, pyły powstają w procesie spalania
paliw (węgla kamiennego i brunatnego, koksu, oleju opałowego, itp.). Na
terenie gminy główne źródła tych zanieczyszczeń stanowią gospodarstwa
domowe,
- zanieczyszczenia wtórne, które powstają często w znacznej odległości od
źródła,
- emisja niezorganizowana powodująca lokalne pogorszenie warunków. Na
terenie gminy obserwuje się dużą ilość niezorganizowanych źródeł emisji
zanieczyszczeń,
- zanieczyszczenia technologiczne, które powstają podczas wytwarzania
produktów. Na terenie gminy zanieczyszczenia te nie stwarzają poważnych
zagrożeń w porównaniu z emisją podstawowych zanieczyszczeń
pochodzących z procesów spalania paliw i stanowią tylko jej znikomy ułamek,
- zanieczyszczenia mobilne takie jak: związki ołowiu, tlenki węgla, azotu,
węglowodory, sadza, powstające głównie podczas ruchu samochodowego.
5.1.

Jakość powietrza

Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza wykonywana jest w oparciu o wyniki
badań monitoringowych prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska, Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej oraz lokalnie przez podmioty gospodarcze oddziałujące na środowisko.
Ocena ta może być prowadzona w sieci krajowej (stacje podstawowe i nadzoru
ogólnego), sieci regionalnej lub sieci lokalnej. Monitoring zanieczyszczeń powietrza,
czyli badanie, analiza i ocena stanu środowiska przyrodniczego, w celu obserwacji
zachodzących w nim zmian, polega na ciągłych lub okresowo powtarzalnych
pomiarach określonych parametrów fizycznych i obserwacji powietrza.
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W najbliższym sąsiedztwie gminy znajduje się jedna stacja monitoringu
powietrza atmosferycznego pracująca w ramach nadzoru ogólnego.
Punkt pomiarowy usytuowany jest w Chodzieży na ul. Reymonta 12, w strefie
handlowo - mieszkaniowej.
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Pile przeprowadza
w punkcie tym pomiary stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu oraz pyłu
zawieszonego. Stężenia SO2 i NO2 oznaczane są metodami manualnymi, a stężenie
pyłu zawieszonego metodą refraktometryczną. Wyniki roczne z tych pomiarów
przedstawiono w tabeli 15.
Tabela 15. Stężenia średnioroczne zanieczyszczeń powietrza w latach 1999 – 2002
(według WIOŚ)
Lata

1999
2000
2001
2002

Zakres pomiarowy – stężenia
średnioroczne [µg/m3]
SO2
NO2
pył
zawieszony
4,1
18,4
20,3
2,5
16,3
17,4
3,8
15,6
16,8
4,6
16,2
16,7

Wartości dopuszczalne – stężenia
średnioroczne [µg/m3]
SO2
NO2
pył
zawieszony
40
40
50
40
40
50
40
40
50
nienormowane*
56*
15*

* - Przy ocenie wyników za 2002 r. stosowano nowe normy, obowiązujące od lipca 2002 roku

W 2000 roku nastąpił duży spadek stężenia dwutlenku siarki. Mogło to być
spowodowane nietypowymi warunkami pogodowymi - zima mogła być krótka i
łagodna, stąd mniejsze było zużycie opału do celów grzewczych. W następnych
latach nastąpił wzrost stężenia dwutlenku siarki, co mogło być spowodowane
większym zużyciem opału do celów grzewczych.
W żadnym roku nie zostały przekroczone dopuszczalne stężenia średnioroczne,
które wynoszą odpowiednio:
w latach 1999 – 2001:
- dla SO2 –40 µg/m3
-dla NO2 – 40 µg/m3
dla pyłu zawieszonego – 50 µg/m3
w latach 2002 – 2003 :
- dla SO2 – nienormowane µg/m3
-dla NO2 – 56 µg/m3
dla pyłu zawieszonego – 15 µg/m3
Do oznaczania stężeń zanieczyszczeń powietrza stosuje się również metodę
pasywną. W metodzie tej wykorzystuje się pasywne pobieranie próbek z
jednoczesnym oznaczaniem produktów absorpcji NO2 i SO2. W czasie ekspozycji
próbnika gazy przedostają się na drodze dyfuzji do wnętrza próbnika, gdzie są
pochłaniane przez mieszankę absorbującą. W czasie ekspozycji (1 miesiąc) próbki
wieszane są wylotem do dołu, co dodatkowo chroni je przed pyłem, wpływem światła
oraz opadem atmosferycznym. Pomiary stężeń SO2 i NO2 tą metodą na terenie
Województwa Wielkopolskiego od października 2000 roku przeprowadza IMGW
Oddział w Poznaniu.
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W województwie rozmieszczono 41 stanowisk pomiarowych, z czego 1 w
gminie Budzyń w Kąkolewicach. Wyniki badań z pomiarów przeprowadzonych na
tym stanowisku w 2001 roku przedstawiono w tabelach 16,17,18.

Tabela 16. Wielkości stężeń SO2 i NO2 oznaczane metodą pasywną (według IMGW)
SO2 [µg/m3]
Stanowisko
Kąkolewice

średnia okresu
grzewczego
5,03

NO2 [µg/m3]

średnia okresu
letniego
1,42

średnia
roczna
3,22

średnia okresu
grzewczego
14,95

średnia okresu
letniego
5,33

średnia
roczna
10,14

Najwyższe stężenia w/w zanieczyszczeń na stacjach pomiarowych w Kąkolewicach
występowały w okresie grzewczym, tzn. w styczniu, lutym, październiku, listopadzie
i grudniu.
W celu dokładniejszego zobrazowania w poniższej tabeli przestawiono
średniomiesięczne wyniki z przeprowadzonych pomiarów.
Tabela 17. Wielkości stężeń SO2 [µg/m3] oznaczane metodą pasywną (według IMGW)
Miesiące
Stanowisko
Kąkolewice

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

8,3

7,7

5

3

0,7

1

1

1,8

1

5,3

7,7

3,3

Średnia
roczna
3,82

Tabela 18. Wielkości stężeń NO2 [µg/m3] oznaczone metodą pasywną (według IMGW)
Miesiące
Stanowisko
Kąkolewice

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

17,3

11,2

11

7

3,4

4,3

4,6

5

7,7

10

15

11,3

Średnia
roczna
8,98

Zastosowanie metody pasywnej do określenia stężeń w/w zanieczyszczeń wynikało
z potrzeby uzyskania informacji o stanie jakości powietrza na obszarach nie objętych
żadnymi pomiarami.
Aby dokonać bilansu zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska na
terenie województwa wielkopolskiego, w określonych przedziałach czasowych,
niezbędny jest systematyczny dopływ informacji o zanieczyszczeniach
doprowadzanych na powierzchnię ziemi przez opady atmosferyczne. Badania
chemizmu opadów atmosferycznych prowadzone są od 1991 r. przez IMGW Oddział
w Poznaniu. W roku 2000 oddział ten przeprowadził gruntowną modernizację sieci
stanowisk. Wyboru stanowisk dokonano zgodnie z zasadą, aby w każdym powiecie
znajdowało się co najmniej jedno stanowisko, a odległość między nimi w kierunkach
W, E, N, S nie przekraczała 35 km. Osiągnięto dzięki temu dość regularną sieć
stanowisk pomiarowych obejmującą 54 punkty. Na terenie gminy stacja
zlokalizowana jest w Kąkolewicach. Wyniki z pomiarów przeprowadzonych na tej
stacji przedstawiono w tabelach 19,20.
.
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Tabela 19. Zestaw wyników badań chemizmu opadów atmosferycznych
w okresie X 1999-IX 2000 (według IMGW)

Stanowisko

SO4

NO3

P
ogólny

N
ogólny

kadm

miedź

ołów

cynk

mg/m2

mg/m2

mg/m2

mg/m2

µg/m2

mg/m2

mg/m2

mg/m2

3608

319,6

69

609

18,7

4,2

3,3

34,4

pH

Kąkolewice

5,35

Tabela 20. Zestaw wyników badań chemizmu opadów atmosferycznych
w okresie X 2000-IX 2001 (według IMGW)

Stanowisko
Kąkolewice

SO4

NO3

P
ogólny

N
ogólny

kadm

miedź

ołów

cynk

mg/m2

mg/m2

mg/m2

mg/m2

µg/m2

mg/m2

mg/m2

mg/m2

1941

668,1

23,76

450.7

0

2,361

1,996

26,78

pH
5,66

Stężenia określonego składnika przeliczano za pomocą własnego programu
komputerowego na zawartość tego składnika (mg) deponowaną na jednostkę
powierzchni (m2).
5.2.

Źródła emisji

Emisja niska
Na terenie gminy Budzyń emisję niską powodują liczne źródła wprowadzające
do powietrza niewielkie ilości zanieczyszczeń. Są to przede wszystkim paleniska
gospodarstw domowych, lokalne węglowo - koksowe kotłownie osiedlowe oraz tzw.
emisja komunikacyjna. Zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstawania.
Spora liczba emitorów jak również to, że wprowadzanie zanieczyszczeń następuje z
kominów o niewielkiej wysokości powoduje, że zjawisko to może być bardzo
uciążliwe. Istotny wpływ na poprawę jakości powietrza ma modernizacja lokalnych
kotłowni, stosowanie lepszych jakościowo paliw, instalowanie indywidualnych
systemów grzewczych na gaz, olej opałowy lub energię elektryczną, a także
podłączenie małych palenisk domowych do miejskiej sieci ciepłowniczej. W tabeli 21
przedstawiono, w jaki sposób kształtuje się struktura gospodarki cieplnej na terenie
gminy.
Tabela 21. Struktura gospodarki cieplnej na terenie gminy (dane ankietowe)
lokalizacja
gmina Budzyń

Konwencjonalne źródła energii [%]
węgiel kamienny węgiel brunatny
gaz
olej opałowy
33
20
45
2

Na terenie gminy w szczególny sposób zajęto się likwidacją kotłowni węglowych.
Zastąpiono je dziewięcioma kotłowniami gazowymi o łącznej mocy 1,161 MW.
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Emisja przemysłowa
Wielkość emisji zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych gminy Budzyń
została omówiona na podstawie danych publikowanych przez Urząd Statystyczny w
Poznaniu, decyzji wydanych przez Starostę Powiatu Chodzieskiego, a także na
podstawie danych uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
W wydanych przez Starostę Powiatu Chodzieskiego decyzjach w latach 1999
– 2002 ustalono wartość emisji rocznej zanieczyszczeń z poszczególnych instalacji,
w oparciu o ilości deklarowane przez poszczególne podmioty. Na podstawie
uzyskanych z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/w Starostwa
danych przedstawiono wielkość emisji na rys. 12. Wykaz wielkości emisji rocznej
zanieczyszczeń w wydanych przez Starostę Powiatu Chodzieskiego decyzjach z
terenu gminy przedstawiono szczegółowo w załączniku Nr - 1 do niniejszego
opracowania.

400,00

344,66

350,00
284,35

300,00
250,00
200,00

158,75

150,00

0,53

0,46

0,41

0,29

0,15

0,10

ksylen

formaldehyd

toluen

2,52

fenol

32,65

węglowodory aromatyczne

39,38

50,00

węglowodory alifatyczne do
C12

100,00

amoniak

dwutlenek siarki

tlenek węgla

dwutlenek węgla

pył ogółem

dwutlenek azotu

0,00

Rys. 12. Wielkość emisji zanieczyszczeń w Mg/rok (według danych uzyskanych ze
Starostwa Powiatowego w Chodzieży)

Z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu uzyskano dane na temat ilości
faktycznie emitowanych do powietrza substancji w roku 2002. Na wykresie - rys. 13
przedstawiono, w jaki sposób rozkładała się wielkość zanieczyszczeń substancji,
z pominięciem CO2, którego wartość wynosiła 182,431 Mg/rok.
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8,00

6,95

7,00

6,88

6,00
5,00
4,00
3,00

0,58

0,52

0,47

0,33

0,20

0,15

dwutlenek azotu

lp5Rozp.opł

węglowodory aromatyczne

ksylen

0,84

tlenek węgla

1,30

1,00

toluen

2,06

2,00

0,09
węglowodory alifatyczne do
C12

dwutlenek siarki

benzyna

amoniak

pył

pył ogółem

0,00

Rys. 13. Emisja zanieczyszczeń wprowadzonych w 2002 r. do powietrza w Mg/rok (według
danych z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu)

Wykaz wszystkich ewidencjonowanych substancji wprowadzanych do powietrza z
procesów spalania z terenu gminy przedstawiono szczegółowo w załączniku Nr - 2
do niniejszego opracowania.
W oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych ze stałej stacji pomiarowej
zlokalizowanej w Chodzieży na ul. Reymonta, obsługiwanej przez Powiatową Stację
Sanitarno – Epidemiologiczną w Pile oraz pomiary wskaźnikowe dokonano oceny
wstępnej jakości powietrza w strefie, którą stanowi Powiat Chodzieski.
Podstawą klasyfikacji stref, w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza, jest
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu oraz dopuszczalny poziom substancji w
powietrzu powiększony o margines tolerancji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
stężenia zanieczyszczeń powinny zostać zredukowane przynajmniej do stężenia
dopuszczalnego na całym terytorium kraju w określonym terminie i nie powinny
przekraczać wartości dopuszczalnej po tym terminie. Wprowadzenie marginesu
tolerancji ma na celu okresowe podniesienie poziomu stężeń, powyżej którego
istnieje obowiązek przygotowania programów ochrony powietrza.
Klasyfikację strefy, którą stanowi aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250
tys. lub obszar gminy nie wchodzący w skład w/w aglomeracji dokonuje się odrębnie
dla każdego zanieczyszczenia. W tabelach 22 i 23 przedstawiono klasy stref
i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia,
uzyskanych w pierwszej rocznej ocenie jakości powietrza - w roku 2003, która
dotyczyła roku 2002 w przypadkach, gdy jest oraz gdy nie jest określony margines
tolerancji.
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Tabela 22. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń
zanieczyszczeń, gdy jest określony margines tolerancji
Poziom stężeń
nie przekraczający wartości
dopuszczalnej*
powyżej wartości dopuszczalnej*
lecz nie przekraczający wartości
dopuszczalnej powiększonej o
margines tolerancji*
powyżej wartości dopuszczalnej
powiększonej o margines tolerancji*

Klasa strefy

Wymagane działania

brak

A
B

- określenie obszarów przekroczeń wartości
dopuszczalnych

C

- określenie obszarów przekroczeń wartości
dopuszczalnych oraz wartości dopuszczalnych
powiększonych o margines tolerancji
- opracowanie programu ochrony powietrza

*z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń

Tabela 23. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń
zanieczyszczeń, gdy nie jest określony margines tolerancji
Poziom stężeń
nie przekraczający wartości
dopuszczalnej*
powyżej wartości dopuszczalnej*

Klasa strefy

Wymagane działania

A

brak

C

- określenie obszarów przekroczeń wartości
dopuszczalnych
- działania na rzecz poprawy jakości powietrza
opracowanie programu ochrony powietrza

*z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń

Oceny wstępnej jakości powietrza w strefie dokonuje się z uwzględnieniem dwóch
grup kryteriów:
- ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi,
- ustanowionych ze względu na ochronę roślin.
Pod kątem ochrony zdrowia obowiązek przeprowadzenia oceny dotyczy dwutlenku
siarki, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego, ołowiu, benzenu, tlenku węgla i ozonu.
Przy ocenie pod kątem ochrony roślin należy uwzględnić takie zanieczyszczenia, jak
dwutlenek siarki, tlenki azotu i ozon.
Wynikowe klasy strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane
w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu
ochrony zdrowia oraz ochrony roślin, a także klasę ogólną dla całego powiatu
chodzieskiego przedstawiono w tabeli 24.
Tabela 24. Wynikowe klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru powiatu
chodzieskiego
Lp.

Kryterium

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych
zanieczyszczeń dla obszaru powiatu chodzieskiego
SO2

NO2

NOX

PM10

Pb

C 6 H6

CO

O3

Klasa
ogólna
strefy

1.

Ze względu na ochronę
zdrowia

A

A

-

A

A

A

A

A

A

2.

Ze względu na ochronę roślin

A

-

A

-

-

-

-

A

A

Z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia oraz
ochrony roślin na terenie powiatu chodzieskiego wszystkie zanieczyszczenia
przypisano do klasy A, a więc całą strefę – powiat chodzieski przypisano do klasy A.
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6. HAŁAS
Hałasem nazywamy wszystkie dźwięki niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub
szkodliwe dla danej osoby i w danej chwili.
Coraz większy procent ludności, na coraz większym obszarze jest dotknięty
hałasem. Do zanieczyszczenia środowiska przyczynia się hałas kolejowy, lotniczy,
przemysłowy i drogowy, przy czym ten ostatni wydaje się stanowić największe
zagrożenie w nadchodzących latach. Coraz częściej problem ten dotyczy nie tylko
mieszkańców terenów znajdujących się w pobliżu większych tras komunikacyjnych,
ale także dróg dojazdowych i okolic.
6.1.

Hałas komunikacyjny

Gwałtowny wzrost ilości pojazdów samochodowych powoduje zmiany klimatu
akustycznego, które ulegają z roku na rok pogorszeniu. W związku z tym wzrasta
powierzchnia obszarów narażonych na ponadnormatywne oddziaływanie hałasu.
Najczęstszym powodem nadmiernej emisji hałasu jest udział w ruchu drogowym
pojazdów hałaśliwych, wyprodukowanych przed obowiązkiem uzyskania homologacji
oraz zły stan nawierzchni drogowej.
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych co 5 lat prowadzi badania natężenia ruchu na
drogach krajowych, powiatowych i wojewódzkich.
Tabela 25. Natężenie ruchu na drodze krajowej S-11 na odcinku między Ujściem, a
Rogoźnem
odcinek drogi S - 11
między Ujściem a Chodzieżą
w Chodzieży przy przejściu obok Domu Pomocy Społecznej
między Chodzieżą a Rogoźnem

natężenie ruchu
(pojazdów umownych na dobę)
1995 r.
2000 r.
5.885
8.063
6.606
9.431
6.403
8.310

W 2000 r. natężenie ruchu na drogach powiatowych gminy wynosiło 443 pojazdów
umownych na dobę i było o 12 % większe niż w 1995 r.
W/w dane wskazują jednoznacznie, iż przyrost liczby pojazdów z jakim mamy do
czynienia powoduje niewątpliwie pogorszenie klimatu akustycznego. Potwierdza to
również wykazany przez IOŚ stały wzrost wskaźnika presji motoryzacji, który określa
powierzchnię terenu potencjalnie zagrożonego negatywnymi wpływami motoryzacji
na środowisko, który w 1995 r. dla Wielkopolski wynosił ok. 2,3 a w 2000 r. ok. 3.
O ile dobrze rozpoznane jest zagadnienie hałasu przemysłowego, gdyż
obowiązujące regulacje prawne oraz metody badań są spójne, tak hałas
komunikacyjny ze względu na obszar i liczbę osób objętych oddziaływaniem jest
trudny do zbadania. Obecnie polityka Unii Europejskiej dąży w kierunku stworzenia
sprawnego systemu gromadzenia informacji o stanie klimatu akustycznego
środowiska szczególnie w zakresie hałasów komunikacyjnych poprzez stworzenie
porównywalnych metod i wskaźników oraz zwiększenia skuteczności działań
służących ograniczaniu uciążliwości źródeł komunikacyjnych. Nowa ustawa Prawo
ochrony środowiska zgodnie z art. 175 nakłada obowiązek na zarządzającego drogą,
linią kolejową, tramwajową lub lotniskiem okresowych pomiarów poziomów
w środowisku substancji lub energii w związku z eksploatacją tych obiektów.
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Do tej pory nie zostały wydane akty wykonawcze w tej sprawie określające m.in.
wymagania w zakresie wykonywania pomiarów.
Ocena stanu klimatu akustycznego oparta jest na wynikach badań, obserwacji
i prognoz w ramach państwowego monitoringu środowiska. W 2001 r. wg pomiarów
Inspekcji Ochrony Środowiska, mających na celu rozpoznanie warunków szczególnej
uciążliwości hałasów komunikacyjnych w Wielkopolsce wynika, że na drogach gminy
nie zlokalizowano punktów pomiarowych, które wykazałyby przekroczenia
szczególnej uciążliwości hałasu, kształtujących się na poziomie dla pory dnia 60-76
dB, natomiast dla pory nocy 50-67 dB.
6.2.

Hałas przemysłowy (instalacyjny)

Wprowadzona z dniem 1 października 2001 r. ustawa Prawo ochrony środowiska
traktuje hałas jako zanieczyszczenie środowiska, stąd przyjmowane są takie same
ogólne zasady, obowiązki i formy postępowań w stosunku do hałasu, jak do
pozostałych dziedzin ochrony środowiska. W odniesieniu do hałasu przemysłowego
przepisy w/w ustawy oraz poprzedniej nie obowiązującej już ustawy o ochronie
i kształtowaniu środowiska przewidują możliwość działania większości instalacji,
zakładów tylko na podstawie pozwolenia. Podstawową wielkością wykorzystywaną
do obiektywnej oceny hałasu emitowanego ze źródła jest równoważny
(ekwiwalentny) poziom dźwięku. Wartość ta określana jest na podstawie pomiarów
terenowych i wyraża tą samą energię akustyczną, co mierzony hałas o zmiennym
poziomie w czasie T.
Obecnie nadal obowiązuje wydane na podstawie ustawy o ochronie
i kształtowaniu środowiska, rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 66, poz. 436)
Głównymi źródłami hałasu przemysłowego są różnego rodzaju maszyny i urządzenia
a także procesy technologiczne. Do źródeł przemysłowych zalicza się także dźwięki
emitowane przez urządzenia obiektów handlowych, a także urządzenia
nagłaśniające w lokalach.
Obowiązujące do 1 października 2001 r. przepisy w zakresie ochrony środowiska
przed hałasem stanowiły, że w przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu
hałasu organ ochrony środowiska z urzędu wydawał jednostce decyzję ustalającą
dopuszczalny poziom hałasu w środowisku w kierunku zabudowy objętej ochroną
akustyczną. Zgodnie z nową ustawą Prawo ochrony środowiska organ w przypadku,
gdy emisja hałasu z instalacji przekracza normę, wzywa prowadzącego instalację
(zakład) najpierw do wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na emitowanie
hałasu do środowiska. Zakład ma pół roku na to, aby uzyskać pozwolenia, w tym
czasie może podjąć więc działania zmierzające do ograniczenia hałasu.
W przypadku posiadania pozwolenia i powodowania w dalszym ciągu przekroczeń
norm inspekcja ochrony środowiska wymierza jednostce karę dobową.
Z kontroli przeprowadzonych przez WIOŚ Delegaturę w Pile wynika, że podmioty
gospodarcze, w których zostały przekroczone normy hałasu podjęły działania
zmierzające do ich likwidacji. Były to głównie działania doraźne poprzez m.in.:
 zmianę lokalizacji głównego źródła hałasu,
 zastosowanie zabezpieczeń akustycznych wolnostojących źródeł hałasu,
 uszczelnienie ścian materiałem dźwiękochłonnym,
 obudowę dźwiękochłonną wentylatorów.
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7. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
Uwarunkowania prawne
Zgodnie z art. 234 Prawa ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U.
Nr 62 poz. 627 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) wymagane jest pozwolenie na
emitowanie pól elektromagnetycznych dla:
- linii i stacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym,
- instalacji radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych, których równoważna moc
promieniowania izotropowo jest równa 15 W lub wyższa, emitujących pola
elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 30 000 MHz.
W myśl § 2.1. pkt. 9 lit. g rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2002
roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr
179, poz. 1490 z 2002 roku) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne
i radiolokacyjne, emitujące pola elektromagnetyczne, których równoważna moc
promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 100 W, emitujące pola
elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300.000 GHz należą do
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które
zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 1 i art. 378 ust. 2 pkt. 1 POŚ wymagają sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko i uzgodnienia go z organem właściwym
w tych sprawach, czyli wojewodą.
Według zapisów w Dziale VI ustawy POŚ, ochrona przed polami
elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska
poprzez:
- utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co
najmniej na tych poziomach,
- zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do
dopuszczalnych, gdyż nie są one dotrzymane.
Źródła promieniowania
W środowisku występują tzw. pola elektromagnetyczne, których występowanie nie
jest związane z działalnością człowieka (naturalne) oraz będące efektem działalności
człowieka (sztuczne).
Na terenie gminy istotnymi źródłami sztucznymi promieniowania niejonizującego są:
- pojedyncze nadajniki radiowe,
- stacje bazowe telefonii komórkowych,
- radiostacje amatorskie kat. 1 i 2, o mocach: 15W, 250W i 750W,
- linie elektroenergetyczne,
- szereg urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne w przemyśle,
urządzeniach będących w dyspozycji policji czy straży pożarnej.
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Do głównych sektorów oddziaływania, których działalność ma wpływ na emisję
promieniowania niejonizującego zaliczono:
A) komunikację i łączność, których głównymi źródłami emisji są przede wszystkim:
- nadajniki radiowe,
- stacje bazowe telefonii komórkowej analogowej CENTERTEL i cyfrowej
GSM 900 instalowane na kominach, specjalnych masztach, których liczba
w ostatnich latach znacznie wzrosła,
B)
przemysł i energetykę:
- instalacje i urządzenia wykorzystywane w procesach produkcyjnych (np.
stacje wysokich i niskich napięć),
- linie elektroenergetyczne wysokich i niskich napięć.
ważną
częścią
systemów
Linie
elektroenergetyczne są bardzo
elektroenergetycznych, umożliwiają korzystanie z energii elektrycznej do celów
codziennych – w gospodarstwach domowych i również do celów związanych z
produkcją i transportem. Istniejące linie napowietrzne i projektowane przebiegają w
odpowiednich odległościach od budynków mieszkalnych czy użyteczności publicznej,
a także zgodnie z polskim normami oraz innymi obowiązującymi przepisami
dotyczącymi takich rodzajów przedsięwzięć.
W otoczeniu linii elektroenergetycznych i powyżej nich nie występuje pole
elektryczne o wartościach natężeń wyższych od 1 kV/m na powierzchni terenu.
Natomiast pola magnetyczne o natężeniach wyższych od dopuszczalnych, w
miejscach dostępnych dla ludzi nie występują. W powszechnie stosowanych sieciach
wysokiego napięcia linii 110 kV zasięgi ich oddziaływania są ograniczone do 10 m od
skrajnych przewodów.
W
niektórych
zakładach
przemysłowych
do
procesów
produkcyjnych
wykorzystywane są również prywatne stacje transformatorowe. Takich stacji
służących wyłącznie na potrzeby własne firmy jest w powiecie chodzieskim około 63.
W chwili obecnej w Budzyniu 2 zakłady korzystają z transformatorów o napięciu
powyżej 630 kVA. Natomiast większość tj. około stacji napowietrznych i murowanych
ma transformatory o napięciu 630 kVA i mniejszym.
Kolejnym, obecnie najbardziej rozpowszechnionym rodzajem obiektów
radiokomunikacyjnych są stacje bazowe telefonii komórkowej. Zasięgi występowania
pól elektromagnetycznych o wartościach wyższych od dopuszczalnych w otoczeniu
anten stacji bazowych telefonii komórkowych są zależne od mocy doprowadzanej do
tych anten i charakterystyk promieniowania tych anten.
W otoczeniu typowych stacji bazowych telefonii komórkowej GSM pole
elektromagnetyczne o wartościach wyższych od dopuszczalnych występuje nie dalej
niż kilkadziesiąt metrów od samych anten na wysokości ich zainstalowania.
Pola elektromagnetyczne wytwarzane przez stacje bazowe telefonii komórkowych
stwarzające potencjalne zagrożenie dla ludzi, tj. o poziomach wyższych niż
dopuszczalne (gęstość mocy promieniowania elektromagnetycznego przekracza
0,1W/m2) nie występują w miejscach ich stałego przebywania i zamieszkiwania.
Stacje Bazowe Telefonii Komórkowych nie oddziaływują w sposób niekorzystny na
ludzi, zwierzęta, rośliny, powierzchnię ziemi, wodę, powietrze, klimat, dobra
materialne i kultury. Nie są również przyczyną powstawania odpadów oraz innych
uciążliwości.
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Konieczność stworzenia warunków do stałego przepływu rzetelnych informacji
przyczyniała się do wzrostu liczby abonentów telefonii komórkowych i wymusiła
budowę nowych stacji bazowych. Należy jednak pamiętać, że ewentualne
przekroczenia mogą pojawić się nie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń
nadawczych, ale także w zupełnie przypadkowych miejscach w otwartym terenie,
jako wynik sumowania się mocy pochodzących z wielu źródeł. W związku z tym
należy dbać o to, aby nie dochodziło do takich sytuacji, jak również do zmian
warunków życia człowieka w wyniku niebezpiecznego nakładania się sztucznie
wytwarzanych pól elektromagnetycznych na istniejące w przyrodzie pola naturalne.
STACJE BAZOWE TELEFONII KOMÓRKOWEJ ANALOGOWEJ CENTERTEL I
CYFROWEJ GSM 900 NA TERENIE GMINY BUDZYŃ
I. Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej GSM-900 PTK „CENTERTEL” w
Budzyniu, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 332/1 (posiada
pozwolenie na użytkowanie i emitowanie pól elektromagnetycznych – moc
5071W).
Wieża stalowa TPMI H=50m, na której zainstalowane będą:
− trzy anteny sektorowe typu Kathrein 739854, azymut 800, 1900, 3400 wysokość 49m npt.
− antena nadawczo-odbiorcza linii radioliniowych typu SB1-220, azymut 3420
- wysokość 46m npt.
II. Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej PLUS GSM w Budzyniu, na działce
oznaczonej numerem geodezyjnym 130.
Wieża stalowa, na której zainstalowane będą:
− 2 anteny sektorowe SO5 732 967, ukierunkowane na azymuty 1650, 3550
wysokość środka elektrycznego 46m npt.
− 3 anteny paraboliczne MW VHP4-220A ukierunkowane na azymuty 150,
1210, 1740, wysokość środka elektrycznego 50m npt.
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8. GOSPODARKA ODPADAMI
W niniejszym rozdziale przedstawiono podstawowe informacje na temat stanu
aktualnego gospodarki odpadami w gminie Budzyń. Szczegółową charakterystykę
gospodarki odpadami wraz z planowanym systemem gospodarki na lata 2004 - 2011
przedstawiono w Planie Gospodarki Odpadami stanowiącym integralną część
Programu Ochrony Środowiska.
8.1.

Sektor komunalny

8.1.1. Odpady komunalne
Odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych,
a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do
odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
Źródłem powstawania odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe,
obiekty użyteczności publicznej oraz zakłady produkcyjno – usługowo – handlowe.
Gmina Budzyń posiada w dużej mierze charakter wiejski, dlatego też odpady
organiczne, papier, tektura, popiół i żużel zagospodarowywane są na własne
potrzeby. Zdecydowanie mniej niż w gminach o charakterze miejskim, trafia na
wysypisko odpadów organicznych, co związane jest z wykorzystaniem bioodpadów
do skarmiania zwierzętami gospodarskimi oraz rolniczym zagospodarowaniem
odpadów (włącznie z przetwarzaniem na kompost) oraz mniejszym udziałem
odpadów opakowaniowych co związane jest z niższym standardem życia. Na terenie
gminy wdrażany jest sukcesywnie system selektywnej zbiórki odpadów, głównie
szkła i tworzyw sztucznych. Główny strumień odpadów komunalnych, zaczyna być
pozbawiany odpadów nadających się do ponownego wykorzystania, głównie w
związku z segregacją wtórną prowadzoną przez „zbieraczy” odpadów.
Odpady pochodzące z terenów wsi gminnej Budzyń charakteryzują się
większym udziałem odpadów organicznych, papieru oraz relatywnie tworzyw
sztucznych oraz szkła. Nadal jednak problem stanowią incydentalne zrzuty odpadów
w różnych miejscach terenu, głównie na nieużytkach i terenach leśnych. Służby
gminne starają się je w miarę możliwości jak najszybciej likwidować.
Analiza danych nt. odpadów komunalnych przyjmowanych na lokalne
składowisko pokazuje, że ilość składowanych odpadów na wysypiskach utrzymuje
się na stałym poziomie - rys.14. Duży wpływ na zmniejszenie wzrostu ilości odpadów
trafiających na legalne wysypiska ma wdrożenie segregacji odpadów „u źródła”,
z drugiej zaś strony należy brać również pod uwagę fakt, iż gospodarstwa domowe
posiadające własne źródła ogrzewania (piece na paliwo stałe) spalają znaczne ilości
odpadów opakowaniowych, papieru, tworzyw sztucznych, drewna, tekstyliów
i ewentualnie inne odpady, które „uda się spalić”. Jest to zjawisko dość powszechne,
związane nie tyle z brakiem świadomości ekologicznej, co z postępującą
pauperyzacją polskiego społeczeństwa. Wykorzystywanie części odpadów do celów
energetycznych jest w świadomości mieszkańców, po pierwsze zmniejszeniem ilości
paliwa właściwego, a po drugie pomniejszeniem opłaty za wywożone mniejsze ilości
wytwarzanych odpadów. W tabeli 26 zestawiono ilości odpadów przyjmowanych na
składowisko w Łucjanowie w latach 1998 - 2003.
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Tabela 26. Ilość odpadów komunalnych i podobnych do komunalnych przyjmowanych na
składowisko w Łucjanowie
1998 r.

1999 r.

2000 r.

2001 r.

2002 r.

I pół. 2003

3.884 m3
1 165,2 Mg

3.054 m3
916,2 Mg

4.043 m3
1 212,3 mg

4.200 m3
1 260 Mg

4.100 m3
1 230 Mg

750 m3
225 Mg

ilość
przyjmowanych
odpadów na dobę
3-4 Mg/d

Przyjęto, że średnio 1 m3 = 0,3 Mg

1 400,00
1 200,00
1 000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
1998 r

1999 r

2000 r

2001 r

2002 r

I polowa
2003 r

Rys. 14. Szacunkowa roczna suma odpadów komunalnych i podobnych do komunalnych
przyjmowanych na składowiska gminy Budzyń [Mg]

Biorąc pod uwagę ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w gminie Budzyń oraz
liczbę mieszkańców, w tabeli 27 zestawiono m.in. wskaźniki nagromadzenia
odpadów (w Mg/mieszkańca/rok). W gminie Budzyń wskaźnik nagromadzenia w
porównaniu z pozostałymi gminami powiatu był najniższy i wynosił 0,147 co oznacza,
że zmalał o 0,006 w stosunku do roku 2001.
Tabela 27. Ilość odpadów komunalnych przyjęta na składowisko odpadów w danym roku
przypadająca na mieszkańca w gminie Budzyń
Lp.
1
2
3
4

Wybrana charakterystyka
ilość odpadów składowanych na składowiskach [Mg]
liczba mieszkańców (wg US)
liczba mieszkańców (wg gmin)
ilość odpadów przypadająca
na 1 mieszkańca [Mg/mieszkańca/rok]

Lata
2001
1 260
8 254
-

2002
1 230
8 341

0,153

0,147
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8.1.2. Składowiska odpadów komunalnych
Na terenie gminy funkcjonuje jedno składowisko odpadów obojętnych i innych
niż niebezpieczne o uregulowanym stanie prawnym. Składowisko zlokalizowane jest
w Łucjanowie. Posiada zatwierdzoną instrukcję eksploatacji. Poniżej przedstawiono
jego charakterystykę.
SKŁADOWISKO ODPADÓW W ŁUCJANOWIE
Zarządzający składowiskiem:
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu. Składowisko obsługuje gminę
Budzyń i funkcjonuje na podstawie decyzji Wójta gminy Budzyń z dnia 26.07.1995 r.
znak GKM -7331-34/96 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla
inwestycji polegającej na budowie wysypiska odpadów komunalnych w Łucjanowie,
gm. Budzyń, oraz postanowienia Wojewody Pilskiego z dnia 1.04.1996 r. znak OSXIII-7623/36/93 opiniująca pozytywnie lokalizację wysypiska odpadów komunalnych
w Budzyniu.
Lokalizacja:
Składowisko oddane do eksploatacji w 1997 r. położone jest w miejscowości
Łucjanowo działka nr 1334/2 i 1334/3 w odległości ok. 2,5 km od Budzynia.
Założenia projektowe:
zakładają realizację 3 kwater. Eksploatowana jest kwatera nr I o pow. 0,63 ha.
Stopień zapełnienia składowiska wynosi ok. 60 %.
Składowisko wyposażone jest w następujące urządzenia:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

budynek zaplecza socjalnego,
brodzik dezynfekcyjny,
bezodpływowy zbiornik do retencjonowania odcieku z kwatery o poj. 14 m3,
system kominków do odgazowania zdeponowanych odpadów,
pochylnię dojazdową z rampą zrzutową,
system 3 piezometrów kontrolnych,
spycharkę gąsienicową,
pas zieleni izolacyjnej,
ogrodzenie,
ważenie odpadów wwożonych na składowisko odbywa się usługowo w bazie
GS w Budzyniu.

–
Składowisko jest ogrodzone i uszczelnione folią HDPE o grubości 2 mm.
W tabeli 28 przedstawiono podstawowe dane charakteryzujące składowisko w
Łucjanowie w stosunku do wymogów stawianych składowiskom przepisami prawa
(stan na 30 września 2003 r.)
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Tabela 28. Podstawowe dane charakteryzujące składowisko odpadów komunalnych gminy
Budzyń (wymogi stawiane składowiskom przepisami prawa – stan na 30.09.2003 r)
Cechy/wskaźniki
stan formalno-prawny
powierzchnia wykorzystywana
pojemność
zapełnienie w %
ilość przyjmowanych odpadów w Mg na dobę
segregacja odpadów
obowiązek ustalenia ilości przyjmowanych odpadów
zachowanie wymagań sanitarnych, bhp,
przeciwpożarowych

monitorowanie środowiska gruntowo-wodnego
uszczelnienie
dodatkowe wyposażenie
świadectwo kwalifikacji kierownika w zakresie
gospodarowania odpadami

Składowisko w Łucjanowie
uregulowany
0,6 ha
20 500 m3
60 %
3-4
brak
odpady ważone usługowo w bazie GS
brodzik dezynfekcyjny,
bezodpływowy zbiornik do
retencjonowania odcieku z kwatery o
pojemności 14 m3,
system kominków do odgazowania
zdeponowanych odpadów
3 piezometry kontrolne
folia HDPE o grubości 2mm
spycharka gąsienicowa DT 75
brak
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8.1.3.

Komunalne osady ściekowe

Osady ściekowe są nieodłącznym odpadem powstającym w procesie
oczyszczania ścieków. Przyrastają cyklicznie w ciągu całego czasu trwania procesu
biologicznego oczyszczania ścieków, niezależnie od pory dnia czy roku, dopóki
ścieki dopływają na oczyszczalnię. Wpływ na ilość powstających osadów wywiera
przede wszystkim rodzaj, ilość i skład oczyszczanych ścieków oraz układ
technologiczny.
Na terenie gminy Budzyń funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków - OŚ w Budzyniu
oraz OŚ w Wyszynach.
Według przeprowadzonego rozpoznania i informacji uzyskanych od eksploatatorów
oczyszczalni w wyniku procesów oczyszczania ścieków w Budzyniu powstaje rocznie
około 140,00 Mg osadów ściekowych a w OŚ Wyszyny około 3,65 Mg/rok i w
porównaniu z pozostałymi gminami powiatu, stanowi trzecią co do wielkości ilość
osadów ściekowych powstających w powiecie chodzieskim.
Oczyszczalnie ścieków w Budzyniu nie posiadają systemu higienizacji. Osady
odwadniane są za pomocą urządzenia do workowania DRAYMAD. Po odwodnieniu
w workach składowane są na lokalnym składowisku odpadów komunalnych.
Przyczyną takiego postępowania jest trudność w opróżnianiu worków z osadu.
Częściowo wykorzystywane są do przesypywania warstw na składowisku odpadów.
8.2. Sektor przemysłowy
Odpady przemysłowe nie posiadają dużego udziału w ogólnej puli odpadów
wytwarzanych na terenie gminy z uwagi na niezbyt silnie rozwinięty przemysł.
8.2.1. Odpady inne niż niebezpieczne
Na podstawie informacji składanych od 2002 roku Staroście Chodzieskiemu
przez wytwórców odpadów z terenu gminy Budzyń wytwarzających odpady inne niż
niebezpieczne w ilości od 5 ton do 5 tys. ton rocznie wynika, że odpady
przekazywane są kolejnym posiadaczom odpadów w celu ich odzysku lub
unieszkodliwienia.
Odpady nadające się do odzysku przekazywane są do punktów surowców wtórnych
lub jednostkom zajmującym się bezpośrednio ich recyklingiem. Tylko niewielka ilość
odpadów innych niż niebezpieczne, wytwarzanych w zakładach przemysłowych trafia
na składowisko.
Z uzyskanych informacji (rys. 15) wynika, że największą ilość stanowią odpady z
kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw
sztucznych (18456,8 Mg). Masa tych odpadów przekracza 98% masy wszystkich
grup odpadów. Dominującą wielkość stanowią także odpady opakowaniowe tj.
opakowania z papieru i tektury szczególnie, że względny ciężar tej grupy odpadów
jest niewielki. Najmniejszy udział w sumarycznej masie odpadów mają odpady z
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magnetycznych pozostałych optycznych nośników informacji. Odpady pozostałych
grup stanowią stosunkowo niewielki udział w ogólnej masie wytwarzanych odpadów.
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Rys. 15. Sumaryczna ilość odpadów innych niż niebezpieczne według grup odpadów w Mg

Tworząc bazę danych nt. faktycznej ilości odpadów wytworzonych na terenie
gminy Budzyń z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu uzyskano dane różniące się
od wynikających z deklarowanych ilości w składanych informacjach.
Potwierdziły się jednak informacje co do rodzajów wytwarzanych w największych
ilościach odpadów. Należą do nich odpady z kształtowania oraz fizycznej
i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych, ale ilość tych
odpadów nie przekracza 606,7 Mg. Grupy i ilości wytwarzanych odpadów innych niż
niebezpieczne zestawiono w formie wykresu na rysunku 16. Ilość odpadów podano
w Mg/rok.
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poszczególnych grup odpadów w Mg/rok

8.2.2.

Odpady niebezpieczne
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Od 1999 roku stale wzrasta liczba podmiotów gospodarczych, które starają się
uregulować sprawy dotyczące gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.
Ilość wydanych zezwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w latach
2001-2003 wynosiła 5.
Deklarowane wielkości odpadów niebezpiecznych zestawiono w na rysunku 17.
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Rys. 17. Sumaryczne ilości odpadów niebezpiecznych według grup odpadów w Mg/rok

Dominującą grupę odpadów stanowiły odpady zakwalifikowane do grupy odpadów z
procesów termicznych, przede wszystkim żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów.
Jest to około 83% wszystkich odpadów niebezpiecznych. Drugą pod względem masy
stanowiła grupa odpadów sklasyfikowana jako: zużyte baterie i akumulatory, chociaż
w sumarycznej masie odpadów jest ich znacznie mniej. Najmniej jest odpadów
środków do konserwacji pozostałych impregnacji drewna. Odpady pozostałych grup
nie stanowiły wyróżniających się ilości.
Tworząc bazę danych nt. faktycznej ilości odpadów niebezpiecznych
wytworzonych na terenie gminy Budzyń, z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu
uzyskano dane różniące się od wynikających z deklarowanych ilości w składanych
informacjach. Zestawienie grup i ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych
zestawiono w formie wykresu na rysunku 18.
Największą grupę wytworzonych odpadów niebezpiecznych stanowiły
sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach),
tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB), zużyte baterie i akumulatory oraz emulsje
olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne.
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Rys. 18. Ilości odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w gminie Budzyń według
poszczególnych grup odpadów [Mg]

8.2.2.1.

Mogilniki

Na terenie gminy Budzyń znajdował się jeden mogilnik zlokalizowany w miejscowości
Grabówka działka nr 98/2 na terenie leśnym w sąsiedztwie pól uprawnych,
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w odległości ok. 15050 m od cieków powierzchniowych i ok. 1900 do 4000 m od ujęć
wody. Odpady – przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po nich
deponowane były w naturalnym zagłębieniu terenu, na niezabezpieczonym podłożu
i zasypane gruntami mineralnymi. Składowisko nie było ogrodzone, ani
monitorowane.
Z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w
Poznaniu przy współudziale starostw z Wielkopolski podjęto realizację
przedsięwzięcia pod nazwą "Likwidacja mogilników na terenie Województwa
Wielkopolskiego", którego zakończenie zaplanowano w 2005 r.
Przed przystąpieniem do prac likwidacyjnych założono, że ilość wytworzonych
odpadów podczas prac likwidacyjnych nie przekroczy w miejscowości Grabówka –
150Mg,
W miejscowości Grabówka składowano bez żadnych zabezpieczeń w 9 dołach
ziemnych o powierzchni średnio kilkunastu metrów kwadratowych i głębokości 1,5 m
przeterminowane środki ochrony roślin, których wydobyto wraz z opakowaniami
fabrycznymi 20.364 kg.
Przeprowadzono analizy próbek pobranych z wydobytego gruzu i ziemi po
zlikwidowanym mogilniku i stwierdzono, że nie są one zanieczyszczone.
Wydobyte odpady przeterminowanych środków ochrony roślin zostały wywiezione do
AGR – Abfallentsortungs-Gesellschaft Ruhrgebiet do Herten k/Essen w Niemczech,
gdzie zostaną unieszkodliwione metodą termiczną.
Aktualnie trwają prace rekultywacyjne, zgodnie z decyzją Starosty Chodzieskiego z
dnia 15 września 2003 r. znak OS-I-7615-2/03 uzgadniającą warunki rekultywacji
terenu po zlikwidowanym mogilniku.
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III.

OCENA JAKOŚCI ŚRODOWISKA W GMINIE

Gmina Budzyń jest jednym z pięciu gmin powiatu chodzieskiego, jest jedną z
większych gmin i zajmuje obszar 207,85 km2, co stanowi 30,6 % powierzchni
powiatu. Najwięcej zajmują użytki rolne 59 %, następnie lasy i zadrzewienia 36%,
tereny osiedlowe i komunikacyjne 2,7 %, nieużytki 1,5 % i tylko 0,85 % wody.
Wskaźnik lesistości gminy znacznie przewyższa lesistość kraju i województwa.
Dominuje tu rolniczy charakter gospodarowania nad przemysłowym. Nieliczny
przemysł skupiony jest głównie w Budzyniu na osiedlu Cechowym.
Na podstawie informacji o stanie środowiska w gminie w niniejszym rozdziale
przedstawiono pozytywne i negatywne strony poszczególnych komponentów
środowiska.
1. ZASOBY WODNE
o Jakość pobieranych wód podziemnych z utworów czwartorzędowych
i trzeciorzędowych na terenie gminy zalicza się głównie do wód klasy III.
o Niska jakość wód powierzchniowych spowodowana m.in.: odprowadzaniem
ścieków komunalnych nieczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych,
spływami obszarowymi.
o Gmina zwodociągowana jest w 98%.
o Porównując łączne zasoby eksploatowanych ujęć dla obu poziomów
wodonośnych (Qe = 566,22 m3/h) z poborem wody( Q = 354,00 m3/h) ustalonym
na podstawie pozwoleń wodnoprawnych należy stwierdzić, że zapotrzebowanie
jest w pełni pokryte z użytkowanych ujęć i stanowi 62,52 % zatwierdzonych
zasobów.
o Eksploatowane ujęcia w większości były budowane w okresie lat 80-tych, kiedy
to planowano z nich pobór znacznie większy.

2. GLEBY
o W ogólnej powierzchni gminy najwięcej zajmują użytki rolne 59%, następnie
lasy i zadrzewienia 36%, tereny osiedlowe i komunikacyjne 2,7%, nieużytki
1,5% i tylko 0,85% wody
o Tereny gminy to głównie gleby IV i V klasy bonitacyjnej i stanowią ok 67%
użytków rolnych, VI klas -17%, niewielki obszar użytków rolnych zajmują także
gleby klas III - razem 16%. I i II klasa nie występuje.
o Dla zlokalizowanego na terenie gminy punktu pomiarowego w miejscowości
Dziewoklucz stwierdzono 2 stopień zanieczyszczenia gleb (gleby bardzo lekkie)
metalami ciężkimi m.in. cynkiem. 2 - stopień oznacza gleby słabo
zanieczyszczone. Na glebach tych zachodzi obawa zanieczyszczenia
chemicznego roślin, dozwolona jest uprawa roślin zbożowych, okopowych
i pastewnych z wykluczeniem niektórych upraw ogrodniczych np.: sałata,
szpinak, kalafior.
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3. LASY
o Walory krajobrazowe, lasy dobrej kondycji zdrowotnej, brak uciążliwego
przemysłu, obszary objęte powierzchniową formą ochrony przyrody, obecność
gatunków chronionych, świadczą o atrakcyjności gminy Budzyń.
o Zwarte kompleksy leśne, rozległe łąki, właściwa gospodarka łowiecka
prowadzona przez koła i nadleśnictwa powodują, że utrzymywany jest stan
zwierzyny, który daje myśliwym możliwość uprawiania łowiectwa i w efekcie
polowania na zwierzynę grubą jak i drobną i pozyskanie atrakcyjnych trofeów.
o Wskaźnik lesistości gminy wynosi ok 36% i znacznie przewyższa lesistość kraju
czy województwa. Służby leśne starają się zagospodarować lasy pod względem
turystycznym, udostępniając je jako miejsca wypoczynku, jednocześnie chronić
najciekawsze i najcenniejsze przyrodniczo miejsca.
o W gminie znajdują się duże obszary gruntów bardzo słabej jakości, które winny
zostać zalesione. Aż 45 % gruntów ornych stanowią grunty V i VI klasy
bonitacyjnej, których uprawianie w produkcji rolniczej jest ekonomicznie
nieuzasadnione. Grunty te w większości stanowią własność osób fizycznych.
Dotychczas zainteresowanie prywatnych właścicieli zalesianiem swoich gruntów
było bardzo niewielkie. Natomiast w Lasach Państwowych proces zalesiana
odbywa się w sposób nieprzerwany. Spodziewany jest znaczny wzrost
zainteresowania właścicieli gruntów ich zalesianiem po wejściu Polski do Unii
Europejskiej i uchwaleniu przez gminy miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego umożliwiających dokonywanie zalesień
4. KOPALINY
o W wyniku prac geologiczno – poszukiwawczych, na terenie gminy nie
rozpoznano żadnego złoża kruszyw naturalnych oraz surowców ilastych
ceramiki budowlanej.
5. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE
o Na terenie gminy umieszczony był punkt pomiarowy w ramach monitoringu
powietrza atmosferycznego w miejscowości Kąkolewice. Na podstawie danych
uzyskanych z punktów kontrolnych określa się stężenia zanieczyszczeń
występujących w powietrzu. Porównując obowiązujące przepisy, czyli głównie
normy regulujące wielkości dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu
atmosferycznym (NDS) z wynikami pomiarów można ocenić stan gminy jako
stan dobry.
o Problem stanowi emisja niska, której źródłem są przede wszystkim paleniska
gospodarstw domowych, lokalne węglowo - koksowe kotłownie osiedlowe oraz
tzw. emisja komunikacyjna. Zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca
powstawania, a są to najczęściej obszary o zwartej zabudowie mieszkaniowej.
Spora liczba emitorów jak również to, że wprowadzanie zanieczyszczeń
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następuje z kominów o niewielkiej wysokości powoduje, że zjawisko to może
być bardzo uciążliwe.
o W oparciu o wyniki pomiarów jakości powietrza należy stwierdzić, że nie
zachodzi potrzeba sporządzania programu ochrony powietrza dla gminy
i powiatu – jako strefy.

6. HAŁAS
Niekorzystne zmiany klimatu akustycznego spowodowane są postępem
cywilizacyjnym, wzrastającą liczbą pojazdów mechanicznych i zwiększeniem ruchu
samochodowego. W przypadku hałasu drogowego mamy do czynienia z wciąż
wzrastającymi poziomami dźwięku.
Zagrożenie hałasem przemysłowym podlega pozytywnym tendencjom, ponieważ
wypracowano już i stosuje się formy postępowań skutecznie wymuszające
przestrzeganie wymogów ochrony środowiska przed hałasem. Poziom hałasu
powodowanego działalnością gospodarczą przez poszczególne podmioty
gospodarcze jest monitorowany przez WIOŚ, a w przypadku stwierdzenia
przekroczeń wprowadzane są zabezpieczenia eliminujące ponadnormatywny poziom
hałasu.
7. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE
Na terenie gminy istotnymi źródłami sztucznymi promieniowania niejonizującego są:
− pojedyncze nadajniki radiowe,
− stacje bazowe telefonii komórkowych,
− radiostacje amatorskie kat. 1 i 2, o mocach: 15W, 250W i 750W,
− linie elektroenergetyczne,
− szereg urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne w przemyśle,
ośrodkach medycznych, urządzeniach będących w dyspozycji policji czy
straży pożarnej.
Do głównych sektorów oddziaływania, których działalność ma wpływ na emisję
promieniowania niejonizującego zaliczono:
.a komunikację i łączność, których głównymi źródłami emisji są przede wszystkim:
− nadajniki radiowe
− stacje bazowe telefonii komórkowej analogowej CENTERTEL i cyfrowej GSM
900 instalowane na kominach, specjalnych masztach, których liczba w
ostatnich latach znacznie wzrosła,
.b przemysł i energetykę:
− instalacje i urządzenia wykorzystywane w procesach produkcyjnych (np.
stacje wysokich i niskich napięć)
− linie elektroenergetyczne wysokich i niskich napięć.
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Brak pomiarów pola elektromagnetycznego uniemożliwia określenie stopnia
oddziaływania poszczególnych źródeł na środowisko na terenie gminy Budzyń.
8. GOSPODARKA ODPADAMI
Podstawowym sposobem gospodarki odpadami jest ich ostateczne składowanie na
składowiskach. Głównym obiektem gospodarki odpadami w gminie jest legalne
składowisko odpadów komunalnych w Łucjanowie. Posiada ono lokalny zasięg,
ograniczony do gminy Budzyń. Składowisko nie posiada niezbędnych zabezpieczeń
chroniących środowisko przed emisjami, a także podstawowego wyposażenia
zapewniającego właściwą eksploatację czy systemu monitoringu ilości
dostarczanych i składowanych odpadów.
Niebawem składowisko w Łucjanowie zostanie zamknięte, co jest skutkiem
zapełnienia eksploatowanych kwater i braku stosownych zabezpieczeń środowiska
uniemożliwiających dalszą eksploatację.
Analiza danych nt. odpadów komunalnych przyjmowanych na lokalne składowisko
pokazuje, że ilość składowanych odpadów na wysypiskach z roku na rok maleje.
Niewątpliwie, wpływ na zmniejszenie ilości odpadów trafiających na legalne
wysypiska ma wdrożenie segregacji odpadów „u źródła”, z drugiej zaś strony należy
brać również pod uwagę fakt, iż gospodarstwa domowe posiadające własne źródła
ogrzewania (piece na paliwo stałe) spalają znaczne ilości odpadów
opakowaniowych, papieru, tworzyw sztucznych, drewna, tekstyliów i ewentualnie
inne odpady które „uda się spalić”. Jest to zjawisko dość powszechne, związane nie
tyle z brakiem świadomości ekologicznej, co z postępująca pauperyzacją polskiego
społeczeństwa.
Gospodarka komunalnymi osadami ściekowymi ukierunkowana jest na ich
ostateczne deponowanie na lokalnym składowisku odpadów komunalnych.
Przyczyną takiego sposobu zagospodarowania osadów jest fakt, że są one
odwadniane w workach, a ich dalsza obróbka wymaga zwiększenia nakładów pracy
bez możliwości jej automatyzacji (ręczne opróżnianie worków).
Większe zakłady przemysłowe gminy posiadają uregulowany stan formalno-prawny
w zakresie gospodarki odpadami. Gmina nie posiada żadnego składowiska odpadów
przemysłowych. Odzyskiem odpadów zajmują się zatem podmioty głównie z poza
gminy posiadające stosowne zezwolenia w zakresie transportu, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów.
Wśród odpadów przemysłowych dominującą grupę stanowią odpady z kształtowania
oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych (606,7
Mg). Masa tych odpadów przekracza 73% masy wszystkich grup odpadów.
Dominującą wielkość stanowią także odpady opakowaniowe tj. opakowania z papieru
i tektury szczególnie, że względny ciężar tej grupy odpadów jest niewielki. Wraz z
opakowaniami z tworzyw sztucznych i zmieszanymi odpadami opakowaniowymi
stanowią ok. 15% masy wszystkich grup odpadów. Odpady pozostałych grup
stanowią stosunkowo niewielki udział w ogólnej masie wytwarzanych odpadów.
Największą grupę wytworzonych odpadów niebezpiecznych stanowiły
sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach),
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tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB), baterie i akumulatory ołowiowe oraz
emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne.
Większe zakłady przemysłowe gminy posiadają uregulowany stan formalno-prawny
w zakresie gospodarki odpadami.
Na terenie gminy nie ma żadnego składowiska odpadów przemysłowych.
Odzyskiem odpadów zajmują się zatem podmioty głównie z poza gminy posiadające
stosowne zezwolenia w zakresie transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
Na terenie gminy Budzyń znajdował się jeden mogilnik zlokalizowany w miejscowości
Grabówka, który zlikwidowano w 2003 roku.
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IV. KSZTAŁTOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINIE
1. CELE EKOLOGICZNE
Podniesienie poziomu ochrony środowiska w gminie jest jednym z elementów
strategii rozwoju powiatu wynikającym z Powiatowego Programu Ochrony
Środowiska. Kierując się wytycznymi określonymi w opracowaniach wyższego
szczebla a przede wszystkim Powiatowym Programie Ochrony Środowiska
wymieniono cele niezbędne do osiągnięcia poprawy jakości środowiska w gminie.
Cel 1 Minimalizacja wpływu na środowisko oraz eliminacja ryzyka dla zdrowia ludzi
w miejscach największego oddziaływania na środowisko w skali gminy, w tzw.
"gorących punktach".
Cel 2 Racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów wraz ze wzrostem
udziału wykorzystywanych zasobów odnawialnych.
Cel 3 Zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód, racjonalizacja zużycia
wody, zwiększenie zasobów w zlewniach oraz ochrona przed powodzią.
Cel 4 Zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji gazów cieplarnianych
i niszczących warstwę ozonową, zminimalizowanie uciążliwego hałasu i
ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym.
Cel 5 Ochrona powierzchni ziemi, w tym powierzchni biologicznie czynnej i gleb
przed degradacją.
Cel 6 Zminimalizowanie
ilości
wytwarzanych
odpadów
oraz
nowoczesnego systemu wykorzystania i unieszkodliwiania.

wdrożenie

Cel 7 Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem
georóżnorodności i bioróżnorodności oraz rozwoju zasobów leśnych.
Cel 8 Ochrona przed nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska oraz sprostanie

nowym wyzwaniom,
i biologicznego.

czyli

zapewnienie

bezpieczeństwa

chemicznego

2. PRIORYTETY EKOLOGICZNE
Ważność i kolejność rozwiązywania problemów ekologicznych określonych jako
„priorytety ekologiczne” nie powinna być uzależniona od aspektów politycznych.
Nawiązując do nadrzędnego opracowania „Powiatowy Program Ochrony
Środowiska” przyjęto następującą gradację realizacji zagadnień:
1. "Gorące punkty".
2. Zasoby wodne.
3. Gospodarka odpadami.
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4. Hałas.
5. Racjonalne użytkowanie surowców w zakresie wykorzystania zasobów
odnawialnych.
6. Powietrze atmosferyczne.
7. Powierzchnia ziemi w zakresie ochrony gleb użytkowanych rolniczo i zasobów
kopalin.
8. Zasoby przyrodnicze.
9. Awarie przemysłowe (nadzwyczajne zagrożenie środowiska – NZŚ).
W ramach powyższych priorytetowych zagadnień, w harmonogramie zostały ujęte
priorytetowe przedsięwzięcia w skali gminy.
Okres realizacji przedsięwzięć priorytetowych został odpowiednio dostosowany
w harmonogramie do rangi przedsięwzięcia.
3. RODZAJE DZIAŁAŃ I ŚRODKI NIEZBĘDNE DO OSIĄGNIĘCIA
ZAMIERZONYCH CELÓW
3.1. Minimalizacja wpływu na środowisko oraz eliminacja zagrożenia zdrowia i
życia ludzi w miejscach największego zagrożenia dla środowisko w
gminie
W Powiatowym Programie Ochrony Środowisko przyjęto, że określenie gorące
punkty dotyczyło będzie mogilników środków ochrony roślin.
Kierunkiem działań gminy w celu minimalizacji wpływu na środowisko oraz eliminacji
zagrożenia zdrowia i życia ludzi była likwidacja mogilnika w miejscowości Grabówka.
Likwidacja polegała na wydobyciu niebezpiecznych odpadów z mogilnika i ich
odpowiednim przemieszczeniu do miejsc unieszkodliwiania. Wydobyte odpady
przeterminowanych środków ochrony roślin po wywiezieniu do AGR –
Abfallentsortungs-Gesellschaft Ruhrgebiet do Herten k/Essen w Niemczech zostały
unieszkodliwione metodą termiczną.
Aktualnie trwają prace rekultywacyjne, zgodnie z decyzją Starosty Chodzieskiego z
dnia 15 września 2003 r. znak OS-I-7615-2/03 uzgadniającą warunki rekultywacji
terenu po zlikwidowanym mogilniku.
Obecnie w związku ze zrealizowanym przedsięwzięciem likwidacji mogilnika bardzo
ważnym zagadnieniem jest monitoring oddziaływania zlikwidowanych mogilników na
środowisko. Zgodnie z powiatowym PGO realizacje monitoringu prowadziła będzie
gmina wspólnie ze starostwem. Szacunkowe koszty przewidziane na monitoring
zlikwidowanego mogilnika kształtowały będą się na poziomie 8 tys. zł/rok i
realizowane będą przez 30 kolejnych lat od czasu jego likwidacji. Gmina
partycypowała będzie w 50% kosztów ogólnych monitoringu zlikwidowanych
mogilników.
3.2. Racjonalne użytkowanie surowców
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Celem racjonalnego użytkowania surowców jest wzrost wykorzystania zasobów
odnawialnych do produkcji energii, a tym samym zmniejszenie emisji do środowiska
związków toksycznych powstających ze spalania paliw.
Zadania i kierunki działań
W związku z przyjętym celem można wymienić następujące kierunki działań:
a) rozpowszechnienie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii,
b) popularyzację wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w sferze rozwiązań
technologicznych organizacyjnych i finansowych,
c) produkcję energii ze źródeł odnawialnych.
Propozycje rozwiązań
Gmina powinna organizować szkolenia poświęcone nowym niekonwencjonalnym
źródłom energii – głównie energii odnawialnej, które mogą być w przyszłości źródłami
alternatywnymi dla węgla, ropy i gazu. Działania te powinny być prowadzone w
oparciu o dostępną literaturę z wykorzystaniem materiałów reklamowych oferowanych
przez firmy i organizacje proekologiczne zajmujące się alternatywnymi źródłami
energii. Zadaniem gminy powinno być również promowanie firm oferujących
rozwiązania proekologiczne oraz technologie energooszczędne. Jednym z działań
zmierzających do wyeliminowania energochłonnych i szkodliwych dla środowiska
technologii powinno być identyfikacja miejsc powstawania strat energii zwłaszcza
elektrycznej, cieplnej i wodnej. Realizacja tego zadania dokonana może być przez
zlecenie specjalistycznym jednostkom monitoringu sieci miejskiego ogrzewania, sieci
wodociągowej itd., a następnie na opracowaniu harmonogramu działań zmierzającego
do eliminowania nieprawidłowości przesyłu i wykorzystania energii.
Gmina może również organizować wyjazdy na targi ekologiczne poświęcone
zagadnieniom energetyki niekonwencjonalnej oraz spotkania z organizacjami
proekologicznymi.
Spośród proponowanych rozwiązań związanych z produkcją energii alternatywnej
należy promować:
− budowę elektrowni wiatrowych,
− budowę kotłowni na biomasę,
− realizację innych niekonwencjonalnych źródeł energii (np. pomp ciepła, baterii
słonecznych itp.).
To ostatnie rozwiązanie szczególnie atrakcyjne powinno być dla gospodarstw
indywidualnych. Gmina może również organizować wyjazdy na targi ekologiczne
poświęcone zagadnieniom energetyki niekonwencjonalnej oraz spotkania z
organizacjami proekologicznymi.
Ciekawym rozwiązaniem dla gospodarstw rolnych posiadających znaczne areały
gruntów słabych i nieużytkowanych jest popularyzacja produkcji roślin energetycznych
(wierzby energetycznej, ślazowca pensylwańskiego, topoli itp.).

61

61
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA 2004 – 2011
DLA GMINY BUDZYŃ

W tabeli 29 przedstawiono szacunkowe koszty związane produkcją wierzby
krzewiastej „Salix Viminalis” tj. założeniem plantacji do wykorzystywania na własny
opał.
Założenia do obliczeń:
1. Plantacja będzie liczyć 0,1 ha do 0,5 ha i może być wykorzystana do produkcji sadzonek na
odsprzedaż np. sąsiadom ale przede wszystkim na opał do celów własnych
2. Analiza nie uwzględnia przerobu biomasy na zrębki i transportu do zakładu energetycznego - to
zadanie dla odrębnej firmy.
3. Analiza uwzględnia zyski z utylizacji na plantacji osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków
4. Analiza nie uwzględnia możliwych dotacji proekologicznych i zysku z lokowania środków na
rachunku bankowym.
5. Analiza zakłada uprawę na gruntach własnych lub dzierżawionych z możliwością ich zakupu na
własność.
6. Przyjęto cenę sprzedaży z pola 1 tony świeżej, nie przerobionej na zrębki biomasy o wilgotności
ok.45%, na kwotę 60zł (1 t s.m. = 110 zł )
7.Przyjęto ilości sadzonek uzyskanych z jednego nasadzenia w kolejnych latach: I-szy rok - 8szt.;II-gi
rok - 30 szt.; III-ci rok-150 szt.
8.Przyjęto podatek dla Inwestorów w wysokości 19% i 30% , ale dla rolnika nie ma podatku
dochodowego - płaci on zryczałtowany podatek rolny

Tabela 29. Szacunkowe koszty produkcji wierzby energetycznej na własne potrzeby w
zależności od wielkości plantacji
Lp.

Opis

1
2
2a
3
4
6

Areał gruntu przeznaczony na plantację w ha
Ilość sadzonek zakupiona w sztukach
Ilość sadzonek potrzebna do obsadzenia plantacji w całości
Cena sadzonki za 1 sztukę w zł
Koszt zakupu sadzonek w zł
Przychód z odsprzedaży sadzonek w I roku
Średnio 8 sadzonek w cenie 0,08 zł/szt. - wartość w zł

7
8
9
10
11
12
13
14
14a

Prace agrotechniczne w I-szym roku koszt w zł
Koszt zbioru sadzonek w zł
Koszt nasadzenia następnej części plantacji w zł
Ile lat będzie funkcjonować plantacja
Koszt likwidacji plantacji w zł
Prace agrotechniczne w latach następnych - koszt w zł
Podatek gruntowy od obszaru plantacji na 1 rok w zł
Opłata za dzierżawę pola w planowanym okresie / 300 zł/ha/rok / w zł
Zakup specjalistycznego kombajnu do zbioru biomasy z pola

Wariant
A
0,1
200
4.000
0,9
180

B
0,2
400
4.000
0,8
320

C
0,3
600
12.000
0,8
480

D
0,5
1.000
20.000
0,6
600

-

-

-

640

25
10
-

25
20
-

25
30
-

25
50
-
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Koszt zbioru biomasy z plantacji w ciągu roku w zł
Ilość sadzonek do sprzedaży w dwóch następnych latach w szt.
Przychód za sadzonki w dwóch następnych latach / 0,05 zł /sz. /
Ilość pozyskanej biomasy z plantacji w okresie 22 lat w tonach
Cena sprzedaży 1 tony biomasy / mokra z pola - wilgotn.ok.45 % / w zł
Przychód za pozyskaną biomasę z plantacji w planowanym okresie
Przychód za osady ściekowe w planowanym okresie w zł / 20
zł/ha/rok /
Bezpłatne paliwo dla potrzeb własnych w tonach na rok
RAZEM KOSZTY W PLANOWANYM OKRESIE
W ZŁ
RAZEM PRZYCHODY W PLANOWANYM OKRESIE W ZŁ
DOCHÓD BRUTTO W PLANOWANYM OKRESIE
W ZŁ

88
-

176
-

264
-

440
-

4
430
-

8
820
-

12
1.230
-

20
1.850
640
-
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3.3. Zasoby wodne
Gospodarka zasobami wodnymi gminy należy do najistotniejszych kierunków
kształtowania ochrony środowiska. W związku z tym wymienia się tutaj kilka ważnych
do osiągnięcia celów.
3.3.1. Jakość wody pitnej
Odpowiednia gospodarka zasobami wodnymi pozwoli na zapewnienie mieszkańcom
dobrej jakości wodę do picia.
Zadania i kierunki działań
Zadaniem podstawowym jest wspieranie działań podmiotów gospodarczych w
zakresie racjonalnego gospodarowania wodą w tym eliminowanie nieuzasadnionego
wykorzystania wód podziemnych do celów przemysłowych (przez branże inne niż np.
przemysł spożywczy i farmaceutyczny).
Ponadto jako pożądane działania należy rozpatrzyć:
− sprawną weryfikację pozwoleń wodnoprawnych w oparciu o bilanse
wodnogospodarcze zlewni,
− wsparcie finansowe podmiotów gospodarczych realizujących plany racjonalnej
gospodarki wodą.
Propozycje szczegółowych rozwiązań
− W gospodarstwach domowych należy stosować rozwiązania wodooszczędne,
mierzyć zużycie wody, starać się stosować najlepszą, czystą wodę tylko do
picia, przyrządzania posiłków, zmywania i higieny osobistej. Zużyta woda z
wanny, natrysków i umywalek może być używana, po dość łatwym
przefiltrowaniu, do spłukiwania WC. Wodę niezdatną do picia, deszczówkę,
wodę gruntową czy też wodę odzyskaną z przydomowej oczyszczalni ścieków
można stosować do podlewania ogrodu.
− Należy wprowadzić system „nagradzania” podmiotów gospodarczych
realizujących poprawną gospodarkę wodną. „Nagradzanie” może być formą
ulg podatkowych bądź dodatkowych przywilejów uzgodnionych w ramach
konkretnej inwestycji.
Przyjmuje się wymienione zadania na okres czasu 2006-2011 jako ciągłe. Realizacją
zadania będzie obciążone starostwo oraz podmioty gospodarcze. Jako źródło
finansowania przewiduje się środki finansowe PFOŚiGW i WFOŚiGW.
3.3.2. Zanieczyszczenie zasobów wodnych
Celem działania jest ograniczenie zanieczyszczenia zasobów wodnych ze źródeł
rolniczych.
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Zadania i kierunki działań
1. Upowszechnienie wiedzy o rolnictwie ekologicznym.
2. Ograniczenie wpływu rolnictwa na środowisko gruntowo-wodne poprzez
sukcesywne ograniczanie zanieczyszczania obszarowego i punktowego:
− Inwentaryzacja gospodarstw rolnych pod kątem wyposażenia ich w płyty
obornikowe, zbiorniki do gromadzenia gnojówki i gnojowicy.
− Upowszechnianie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej poprzez organizację
spotkań informacyjnych i wydawanie publikacji.
− Prowadzenie szkoleń w zakresie racjonalnego dawkowania i
przestrzegania agrometeorologicznych terminów stosowania nawozów
sztucznych i środków ochrony roślin.
Realizacja postawionych zadań jest przewidziana dla Wojewódzkiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego, Gminy, Starostwa.
Propozycje szczegółowych rozwiązań
Specjalnie organizowane spotkania, wykłady, czy kluby dyskusyjne nie przynoszą
zamierzonych rezultatów. Krąg odbiorców tego typu form edukacyjnych jest bardzo
zawężony. Z badań wynika, że na kształtowanie świadomości ekologicznej duży
wpływ wywierają media. Dlatego też współpraca z mediami (prasa lokalna, lokalne
rozgłośnie radiowe) nie tylko poszerza znacznie krąg edukowanych, ale także
przekazuje treści eko-sozologiczne wraz z informacjami o konkretnych działaniach.
Szczegółowe rozwiązania dotyczące edukacji mieszkańców tj. formy edukacji
przedstawiono w Planie Gospodarki Odpadami.
Działania dla zabezpieczenia wody pitnej w gospodarstwach posiadających
własne ujęcia wody
Istotne jest, aby odpowiednio usytuować i zabezpieczyć studnie, szamba, a także
zbiorniki ze ściekami gospodarskimi.
Lokalizacja studni:
Studnia powinna zostać zbudowana na terenie wyższym w stosunku do pozostałej
powierzchni podwórka. Zapobiegnie to zanieczyszczeniu studni wodami opadowymi i
ściekami. Studnię należy usytuować co najmniej:
• 7,5 m od granicy działki,
• 7,5 m od rowu przydrożnego,
• 15 m od budynków inwentarskich i szczelnych silosów, zbiorników,
• 30 m od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej,
• 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt inwentarskich i lokalnej
kanalizacji bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków.
Lokalizacja zbiorników na nieczystości stałe i płynne:
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Działania pomagające
zanieczyszczeniami:
•
•
•

•
•
•

ochronić

wodę

w

studniach

gospodarczych

przed

Odchody zwierzęce i ludzkie oraz wszelkie ścieki muszą być przechowywane
w specjalnych zbiornikach.
Zbiorniki na nieczystości oraz pomieszczenia inwentarskie należy zbudować w
odpowiedniej odległości od domostwa oraz studni i granic zagrody wiejskiej,
Pojemniki na odchody muszą być specjalnie skonstruowane, szczelne
i odpowiednio zabezpieczone (za pomocą płyt przykrywających z otworem
wejściowym i wentylacyjnym).
Pojemnik na gnojówkę musi być tak duży, aby starczał na przechowywanie
odchodów przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Trzeba oszczędzać wodę używaną do sprzątania pomieszczeń inwentarskich,
aby zmniejszyć ilość gnojowicy, która będzie wywożona na pole.
Odcieki z pryzm kiszonkowych powinny spływać w silosach do własnych
studzienek odciekowych. Następnie należy je wylewać na tych samych
polach, z których pochodziły rośliny wykorzystane w kiszonce.

Zbiorniki na nieczystości ciekłe, doły gnilne i osadniki ścieków mogą być stosowane
wyłącznie na działkach nie przyłączonych do zewnętrznej sieci kanalizacji. Do
usuwania i gromadzenia odchodów zwierzęcych należy przewidzieć inne urządzenia
kanalizacyjne i zbiorniki.
•

•

•

Zbiorniki na nieczystości ciekłe oraz doły ustępów nieskanalizowanych
powinny przede wszystkim posiadać szczelne ściany i nieprzepuszczalne dno,
powinny być szczelnie przykryte, a przykrycie należy wyposażyć w zamykany
otwór do usuwania nieczystości i odpowietrznik wyprowadzony co najmniej 0,5 m
ponad poziom terenu.
Gnojowniki, kompostownie oraz silosy na kiszonki muszą posiadać dno i
ściany nieprzepuszczalne, a zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę szczelne
przykrycie z odpowietrznikiem.
Dopuszcza się możliwość budowy zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę
o pojemności do 50 m3 bez przykrycia pod warunkiem ich usytuowania
w odległości co najmniej 30 m od budynków przeznaczonych dla pobytu ludzi
i zabezpieczenia ich przed bezpośrednim dostępem.

Czynności codzienne, wykonywane często odruchowo stwarzają znaczne zagrożenie
dla środowiska. Minimalizację tego zagrożenia można przeprowadzić stosując
niedrogie i proste rozwiązania:
− maszyny należy myć w specjalnych myjniach, które zabezpieczają wodę przed
skażeniem. Gdy myjni nie ma to należy myć na polu,
− nawozy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, pod zadaszeniem lub w
magazynach. Stos opakowań z nawozami nie powinien przekraczać 4 worków,
− nawozy dostarczane luzem powinny być przechowywane na utwardzonym
i nieprzepuszczalnym podłożu,
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− nie wyrzucać odpadów do lasu, rowów ani do zbiorników wodnych. Prowadzić
segregacje odpadów na: tworzywa sztuczne, szkło i makulaturę.
− nie wylewać zużytych olejów i smarów do żadnego rodzaju kanalizacji ani na
glebę! Zużyte oleje i smary należy przechowywać w osobnych pojemnikach
i przekazać je do stacji benzynowej lub Międzygminnego Punktu Selektywnego
Gromadzenia,
− nie wyrzucać opakowań po środkach ochrony roślin! Opakowanie po środkach
ochrony roślin powinny być odbierane przez producenta lub dystrybutora,
− nie składować obornika w pryzmach umieszczonych bezpośrednio na
powierzchni gruntu! Obornik powinien być przechowywany na specjalnych
szczelnych płytach obornikowych.
3.3.3. Poprawa czystości wód powierzchniowych
Zadania i kierunki działań
Realizacja celu działania jakim jest poprawa stanu czystości wód powierzchniowych
będzie wymagało podjęcia następujących działań:
1. Ujęcie ścieków w systemy kanalizacyjne.
2. Poprawa funkcjonowania istniejących systemów kanalizacyjnych.
3. Redukcja zanieczyszczeń wprowadzanych do wód i do ziemi z sieci
kanalizacji deszczowych.
4. Redukcja zanieczyszczeń wprowadzanych do wód i do ziemi z terenów
nieujętych w systemy kanalizacyjne.
Propozycje szczegółowych rozwiązań
Zgodnie z wytyczonymi kierunkami działań proponuje się wprowadzenie
rozwiązań
niezbędnych
dla
poprawy
czystości
wód
następujących
powierzchniowych:
Propozycje szczegółowych rozwiązań
Zgodnie z wytyczonymi kierunkami działań proponuje się wprowadzenie
następujących
rozwiązań
niezbędnych
dla
poprawy
czystości
wód
powierzchniowych:
Ad.1
Budowa sieci kanalizacyjnej
Jednostka realizująca..........................................................................gmina
Termin realizacji...................................................................lata 2004÷2011
Koszt realizacji.........................................................................10 200 tys. zł
Ad.2
Modernizacja sieci kanalizacyjnej
Jednostka realizująca..........................................................................gmina
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Termin realizacji...................................................................lata 2004÷2011
Koszt realizacji...........................................................................3 000 tys. zł
Ad.3
Przeprowadzenie inwentaryzacji istniejących sieci wód opadowych
1. Przeprowadzenie inwentaryzacji istniejących sieci wód opadowych
Jednostka realizująca..........................................................................gmina
Termin realizacji...................................................................lata 2005÷2006
Koszt realizacji
20 tys. zł
2. Opracowanie programu oczyszczania wód opadowych ujętych w systemy
kanalizacyjne oraz minimalizacji ich ilości
Jednostka realizująca..........................................................................gmina
Termin realizacji...................................................................lata 2006÷2007
Koszt realizacji................................................................................20 tys. zł
Ad.4
Redukcja zanieczyszczeń wprowadzanych do wód i do ziemi z gospodarstw
domowych:
1.

Akcje informacyjne, prezentacje rozwiązań stosowanych w
indywidualnych systemach unieszkodliwiania i odprowadzania ścieków
bytowych.
Jednostka realizująca...............gmina, producenci i dystrybutorzy instalacji
Termin realizacji...................................................................lata 2005÷2006
Koszt realizacji..................................................................................3 tys. zł

2.

Rozpoznanie
potrzeb
budowy
indywidualnych
systemów
unieszkodliwiania i odprowadzania ścieków bytowych
Jednostka realizująca..........................................................................gmina
Termin realizacji...................................................................lata 2006÷2007
Koszt realizacji..............................................................................b.d. tys. zł

Należy przede wszystkim wyeliminować środki chemiczne najbardziej szkodliwe dla
środowiska. Godne polecenia są proste systemy oczyszczalni przydomowych
zwanych korzeniowymi. Nie są one drogie, nie zajmują dużo miejsca, a w ogrodzie
stanowią okazję do urozmaicenia roślinności - pojawia się w nim trzcina, pałka
wodna, irysy, wierzby.
3.4. Powietrze atmosferyczne
Emisja zanieczyszczeń do powietrza wpływa na stan zdrowia ludności jak również na
roślinność oraz zmiany pH gleby i wód powierzchniowych.
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Ochrona powietrza wg krajowych przepisów oparta jest na zapobieganiu
powstawaniu zanieczyszczeń, ograniczaniu lub eliminowaniu wprowadzanych do
powietrza substancji zanieczyszczających w celu zmniejszenia stężeń do
dopuszczalnego poziomu lub utrzymania ich na poziomie dopuszczalnych wielkości.

Zadania i kierunki działań
Jako główne kierunki działań należy przyjąć:
1. Eliminowanie węgla jako paliwa w lokalnych kotłowniach i gospodarstwach
domowych i zastępowanie go innymi bardziej ekologicznymi nośnikami ciepła,
w tym odnawialne źródła energii (np. wody geotermalne, energia słoneczna,
energia biomasy z lokalnych źródeł – patrz pkt. 3.2. Racjonalne użytkowanie
surowców),
2. Zmniejszenie ilości emitowanego do atmosfery azotu.
3. Edukacja ekologiczna mieszkańców nt. korzystania z proekologicznych
nośników energii, unikania spalania odpadów w piecach domowych.

Propozycja rozwiązań
− modernizacja kotłowni węglowych na kotłownie gazowo-olejowe. Emisja
zanieczyszczeń z lokalnych kotłowni i palenisk w gospodarstwach domowych
zawierała około 25% proc. dwutlenku siarki i 27% proc. pyłów. Ograniczenie tej
emisji można uzyskać poprzez zastąpienie węgla gazem lub olejem opałowym.
− ważne także by nie palić w domowych kotłowniach kolorowych gazet, foliowanych
kartonów i ozdobnych opakowań, a także by nie spalać opakowań z tworzyw
sztucznych i gumy - przedmioty te wydzielają bowiem w czasie spalania
rakotwórcze związki chemiczne. Ich palenie (w domu, w lesie, na polu) jest
niedopuszczalne, wydzielane związki są bowiem lotne i zatruwają nie tylko osobę
palącą śmieci, ale również wpływają na znaczne pogorszenie stanu powietrza w
ogóle.
− rolnictwo jest dominującym źródłem zanieczyszczenia atmosfery tym związkiem,
przewyższa nawet pod tym względem przemysł. Azot rozprasza się do
środowiska w formie amoniaku i azotanów, które przedostają się do wód
gruntowych i powierzchniowych. Amoniak ulatnia się w czasie niewłaściwego
przechowywania i składowania nawozów naturalnych oraz w czasie
rozprowadzania ich po polu.
− największe straty amoniaku z nawozów organicznych zachodzą w czasie
wywożenia ich na pole i w okresie następnych 12 godzin. Należy więc jak
najszybciej wymieszać je z glebą, aby ograniczyć ulatnianie amoniaku. Straty
amoniaku można ograniczyć poprzez lepsze wykorzystanie białka podawanego
zwierzętom w paszy. Należy dopasować dietę (szczególnie świń) do
zapotrzebowania w różnych fazach wzrostu, co może regulować ilość
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wydzielanego azotu. Stosowanie paszy o niskiej zawartości białka może
zmniejszać ilość azotu w odchodach zwierząt i zachować jednocześnie
odpowiedni poziom produkcji. Trudniejsze jest zastosowanie diety niskobiałkowej
u przeżuwaczy. Można wówczas jedynie zwiększyć w żywieniu udział kiszonek z
kukurydzy.
− przygotowanie materiałów nt. oszczędności energii cieplnej i elektrycznej oraz
stosowania proekologicznych nośników energii.
3.5. Hałas
Kierunki działań w zakresie ochrony przed hałasem zostały sformułowane dla
następujących zagadnień:
1. Zarządzanie ochroną przed hałasem
Obecnie polityka Unii Europejskiej zmierza w kierunku stworzenia sprawnego
systemu gromadzenia informacji o stanie klimatu akustycznego środowiska,
szczególnie w zakresie hałasów komunikacyjnych, zapewnienia spójności
i porównywalności metod i wskaźników stosowanych w różnych krajach oraz
zwiększenia skuteczności działań, służących ograniczaniu uciążliwości źródeł
komunikacyjnych. Duże znaczenie przywiązuje się do poszukiwania nowoczesnych
rozwiązań ograniczających emisję hałasów drogowych.
Zgodnie z polityką UE jako jedno z zadań można wymienić: monitoring i planowanie
ograniczenia wpływu uciążliwości hałasowej na środowisko.
Proponowane rozwiązanie
Rozwój monitoringu hałasu na terenach szczególnie zagrożonych oraz
uwzględnianie możliwości wystąpienia uciążliwości hałasowej przy zmianach planów
zagospodarowania przestrzennego (lokalizacja nowych dróg, centrów handlowych,
osiedli mieszkaniowych w pobliżu istniejących ciągów komunikacyjnych).

2. Ochrona przed hałasem komunikacyjnym
Ochrona przed hałasem komunikacyjnym ze względu na obszar i liczbę osób
objętych oddziaływaniem oraz praktyczne możliwości ograniczenia stanowi
najtrudniejszy problem. Osiągnięcie wymaganego poziomu emisji hałasu można
osiągnąć stosując różne rozwiązania. Ogólnie według kierunków działania wymienia
się następujące z nich:
− eliminowanie ruchu tranzytowego z obszarów o gęstej zabudowie np. przez
budowę obwodnic,
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− ochrona mieszkańców przed hałasem komunikacyjnym np. poprzez budowę
ekranów akustycznych i pasów zwartej zieleni ochronnej w miejscach
newralgicznych,
nt.
proekologicznych
zachowań
− edukacja
ekologiczna
mieszkańców
komunikacyjnych – organizacja akcji dzień bez samochodu.
3. Ochrona przed hałasem przemysłowym
Poziom emisji hałasu ze źródeł przemysłowych jest porównywalny z emisją ze
środków transportu, jednak liczba mieszkańców narażona na jego oddziaływanie jest
mniejsza.
Kontrola instalacji emitujących nadmierny hałas do środowiska przez służby WIOŚ w
znacznej mierze wymusza na zakładach przemysłowych inwestycje w urządzenia
ograniczające jego emisję (tłumiki, obudowy dźwiękoszczelne, przenoszenie
instalacji do innego obiektu, skrócenie czasu pracy urządzeń). Także często zły
klimat akustyczny wokół mniejszych zakładów produkcyjnych i usługowych jest
spowodowany nieprawidłową lokalizacji w stosunku do sąsiadujących obiektów.
Poprawę klimatu akustycznego w środowisku zakłady te uzyskały przez wymianę
hałaśliwych urządzeń na emitujące hałas o mniejszym poziomie, zastosowanie
obudów dźwiękochłonnych źródeł hałasu, ekranów akustycznych, tłumików
akustycznych, zwiększenie izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych w
budynkach, przebudowę instalacji wentylacyjnych, likwidację części źródeł hałasu,
zaprzestanie lub przeniesienie działalności produkcyjnej zakładu do innego obiektu,
skrócenie czasu pracy najbardziej hałaśliwych urządzeń lub zmianę ich lokalizacji.
3.6. Powierzchnia ziemi
Główny cel ochrony powierzchni ziemi polega na przeciwdziałaniu degradacji gleb
użytkowanych rolniczo pod kątem ochrony przed erozją oraz zanieczyszczeniu gleb
środkami ochrony roślin oraz nawozami.
Mówiąc o ochronie gleb użytkowanych rolniczo, należy pokreślić potrzebę masowego
upowszechnienia kodeksu dobrych praktyk rolniczych, który precyzuje prawidłowe
postępowania w prowadzonej rolniczej działalności produkcyjnej oraz w rozwoju
gospodarstw ekologicznych.
Polska odprowadza rocznie do Bałtyku około 200 tys. ton azotu i około 13 tys. ton
fosforu. Połowa tych zanieczyszczeń pochodzi z terenów rolniczych. Polska
zobowiązała się, że do 2020 roku zmniejszy o 80% ilość zanieczyszczeń
spływających do morza. Również regulacje Unii Europejskiej oraz prawo polskie
nakładają na rolników dbałość o ochronę terenów wiejskich. Nawozy naturalne mają
być przechowywane na nieprzepuszczalnych płytach zabezpieczonych przed
przeciekaniem nieczystości do gruntu oraz w szczelnych zbiornikach. Oznacza to
konieczność prawidłowego zagospodarowania nawozów naturalnych.
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Będąc członkiem Unii Europejskie, polskie gospodarstwa będą musiały mieć płyty
obornikowe oraz zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę. Jest to jeden z niezbędnych
warunków ubiegania się o unijne dopłaty do produkcji rolnej.
Zadania i kierunki działań
1. Upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej − propagowanie
proekologicznych zasad gospodarki rolnej systematycznie zmniejszającej
negatywny wpływ na środowisko poprzez organizowanie szkoleń , publikację
ulotek, broszur.
2. Zalesianie gruntów marginalnych, nieprzydatnych do produkcji rolniczej −
wsparcie finansowe właścicieli gruntów przeznaczonych do zalesienia.
3. Zminimalizowanie powierzchni gruntów rolnych o wysokich klasach
bonitacyjnych, która będzie wyłączona z produkcji i przeznaczona na inne
cele.
4. Ochrona i wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz
przydrożnych spełniających rolę przeciwerozyjną.
Proponowane rozwiązania
− ograniczenie nadmiaru fosforu polegające na kontrolowaniu jego zawartości w
glebie i ograniczeniu nawożenia oraz nie pozostawianiu nawozów (zwłaszcza
organicznych) na powierzchni gleby narażonej na występowanie spływu
powierzchniowego. Nie należy stosować nawożenia na zmarzniętą glebę lub
na ziemię pokrytą śniegiem. Jeśli stosujemy nawożenie naturalne − należy od
razu po rozsypaniu (rozlaniu) nawozu zmieszać go z glebą, by uniknąć
zwiększonej emisji amoniaku. Należy w jak największym możliwym stopniu
stosować nawozy naturalne, nawozy zielone zamiast nawozów sztucznych,
− ograniczenie ilości przedostającego się do gleby związków azotu (patrz pkt.
3.4. Powietrze atmosferyczne – zmniejszenie ilości emitowanego do
atmosfery azotu - proponowane rozwiązania)
− Zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne odgrywają ważną rolę w kształtowaniu
rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Już od dawna wskazywano na ich
pozytywny wpływ na sąsiednie tereny: działanie przeciw erozji wodnej
i wietrznej, regulacji stosunków wodnych, oczyszczania wody i powietrza z
toksycznych substancji wpływu na kształtowanie lokalnego mikroklimatu,
zwiększaniu płodów rolnych oraz regulację roli cenotycznej.
Wprowadzanie sztucznych pasów zadrzewień powinno nawiązywać do
lokalnego składu gatunkowego występującego w danej okolicy. Gatunki
wybrane do pasów ochronnych powinny być dobrane w zależności od rodzaju
gleby i warunków środowiska występujących w miejscu, gdzie będą sadzone.
Należy także pomyśleć, jakie zadanie ma do spełnienia pas ochronny i w
zależności od tego dobrać gatunki roślin.
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3.7. Gospodarka odpadami
Głównym celem gospodarki odpadami jest rozpoczęcie wdrażania gospodarki
odpadami w oparciu o opracowany Gminny Plan Gospodarki Odpadami stanowiący
integralną część niniejszego opracowania. Należy zaznaczyć, że został on
opracowany w oparciu o Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami oraz opracowania
wyższego szczebla.
Ogólne założenia gospodarki odpadami przedstawiono poniżej
3.7.1. Gospodarka odpadami komunalnymi
Celem jest utrzymanie ilości powstających odpadów komunalnych (w 2005 roku) na
poziomie 110% w stosunku do 2000 r. i recykling na poziomie 10% ogółu surowców
wtórnych w masie odpadów komunalnych oraz bezpieczne składowanie.
Zadania i kierunki działań
1. Edukacja
ekologiczna
promująca
zachowania
proekologiczne,
minimalizacje powstających odpadów oraz selektywną zbiórkę
i zagospodarowanie surowców wtórnych. W ramach prowadzonej edukacji
przewiduje
się prowadzenie
kampanii
informacyjno-edukacyjnej,
organizacja szkoleń i konferencji, włączanie organizacji ekologicznych w
działania na rzecz gospodarki odpadami.
2. Zmniejszenie ilości deponowanych na składowiskach odpadów
organicznych.
3. Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów – surowców wtórnych.
4. Wdrażanie systemu eliminacji odpadów niebezpiecznych ze strumienia
odpadów komunalnych, ich zbiórki i utylizacji.
5. Zamknięcie i rekultywacja lokalnego składowiska.
6. Budowa nowych składowisk ponadlokalnych (Kamionka II bądź Kopaszyn),
7. Likwidacja dzikich wysypisk.
Proponowane rozwiązania:
− Podstawą wdrożenia nowoczesnego systemu gospodarki odpadami jest
wdrożenie selektywnej gospodarki odpadami „u źródła”, wprowadzanie
właściwych wzorców postępowania z odpadami domowymi, prawidłowa
gospodarka, których wytworzenia nie udało się uniknąć oraz modernizacja
istniejących systemów gospodarki odpadami. Właściwa edukacja i
podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej jest niezbędnym krokiem do
osiągnięcia wytyczonego celu,
− środki finansowe na organizację działań edukacyjnych można pozyskać z
funduszy ekologicznych. Przewiduje się, że na ciągłe działania edukacyjne
należy przeznaczyć corocznie około 20 tys. zł. Organizacja tych działań
powinna być prowadzona wspólnie ze starostwem,
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− szczegółowe ustalenia dotyczące działań w zakresie gospodarki odpadami
powinny zostać zweryfikowane w oparciu o opracowany PGO,
3.7.2. Gospodarka odpadami przemysłowymi
Celem do osiągnięcia w gospodarce odpadami przemysłowymi jest zmniejszenie
ilości wytwarzanych odpadów o 10 % w stosunku do roku 2000.
Zadania i kierunki działań
1. Promowanie zachowań odpadooszczędnych.
2. Wspieranie realizacji technologii energooszczędnych i małoodpadowych.
3. Stworzenie systemu monitorowania i kontroli mniejszych przedsiębiorstw
i zakładów przemysłowych.
Proponowane rozwiązania
Istotną rolę w egzekwowaniu prawidłowej gospodarki odpadami w zakładach
przemysłowych odgrywają wydający pozwolenia na wytwarzanie i zagospodarowanie
odpadów oraz organa kontrolne WIOŚ. W odniesieniu do mniejszych przedsiębiorstw
i zakładów usługowych wytwarzających małe ilości odpadów niebezpiecznych
konieczne jest stworzenie systemu ich monitorowania i kontroli, ponieważ obserwuje
się zjawisko „unieszkodliwiania” tych odpadów poprzez mieszanie z odpadami
komunalnopodobnymi lub spalanie w zakładowych kotłowniach.
3.7.3. Gospodarka odpadami medycznymi i weterynaryjnymi
Właściwa gospodarka odpadami medycznymi i weterynaryjnymi ma na celu
unieszkodliwianie odpadów medycznych w oparciu o funkcjonujące spalarnie
i regionalnego systemu unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych.

Zadania i kierunki działań
1. Optymalizacja wykorzystania istniejących obiektów unieszkodliwiania
odpadów medycznych – spalarnia odpadów medycznych szpitala w
Chodzieży,
2. Budowa Międzygminnego Punktu Czasowego Gromadzenia Padłych Zwierząt
(MPCGPZ).
Proponowane rozwiązania
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Jedyna na terenie powiatu spalarnia odpadów medycznych znajduje się w
Wielkopolskim Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc i Gruźlicy w Chodzieży, który
wykorzystuje ją jedynie na potrzeby własne. Należałoby zweryfikować możliwości
rozszerzenia działalności spalarni tj. przyjmowania odpadów medycznych z
jednostek zewnętrznych terenu gminy,
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, gminy są
zobowiązane do tworzenia systemu zbiórki i grzebania padłych zwierząt. Ze względu
na brak szczegółowych przepisów wykonawczych regulujących kwestie grzebowisk
organizacja przedsięwzięcia jest w praktyce wyjątkowo trudna w realizacji zarówno
ze względów proceduralnych jak i technicznych.
Biorąc pod uwagę standardy unijne, organizowanie grzebowiska zwierząt jako
miejsca prowadzącego utylizację odpadów wg technologii polegającej na
zakopywaniu w ziemi padłych zwierząt jest zjawiskiem nieprzystającym do
współczesnych przepisów sanitarnych i standardów ochrony środowiska.
W związku z tym przyjęto utworzenie Międzygminnego Punktu Czasowego
Gromadzenie Padłych Zwierząt (MPCGPZ) – jako obiektu do czasowego
gromadzenie partii wysyłkowych odpadów, z którego wywożone będą do
specjalistycznych zakładach utylizacyjnych, gdzie unieszkodliwianie prowadzone jest
metodami termicznymi.
Proponuje się następującą organizacje dowozu padłych zwierząt do MPCGPZ:
− MPCGPZ dysponuje własnym transportem do przewozu i świadczy usługi na
rzecz wszystkich gmin powiatu,
− Wytwórca odpadów dostarcza odpady do MPCGPZ własnym transportem.
Zgodnie z opracowanym powiatowym planem gospodarki odpadami przyjęto,
że „grzebowisko” stanowiło będzie przedsięwzięcie wspólne dla wszystkich gmin
powiatu, a jego lokalizacja związana będzie z istniejącym wysypiskiem (Kamionka II
bądź Sułaszewo).
Planowany okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2004-2006. Szacowany koszt jego
realizacji dla jednej gminy wyniesie łącznie około 150 tys. zł. Pomocnymi
rozwiązaniami w zakresie finansowania mogą być:
− Fundusze Ochrony Środowiska szczebla wojewódzkiego i powiatowego,
− programy pomocowe SAPARD i PHARE 2000,
− zwolnienia z podatku dochodowego.

3.7.4. Gospodarka osadami ściekowymi
Podstawowym celem gospodarki odpadami jest stworzenie regionalnego systemu
unieszkodliwiania osadów ściekowych.
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Gospodarowanie komunalnymi osadami ściekowymi reguluje Ustawa z 27 kwietnia
2001 r o odpadach (Dz.U.01.62.628 z późn. zm.) – w szczególności art. 43,
Rozporządzenie MŚ z dnia 01.08.2002 r - w sprawie komunalnych osadów
ściekowych (Dz.U. 02.134.1140), Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów dnia
16.09.2002 r – o sprostowaniu błędu (Dz. U. 02.155.1299).
Zadania i kierunki działań
1. Systematyczne wdrażanie kompleksowego zagospodarowania komunalnych
osadów ściekowych.
2. Monitoring stosowania osadów w celach nieprzemysłowych.
Proponowane rozwiązania
− Propozycją wspólnego zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych z
gminnych oczyszczalni ścieków terenu powiatu jest realizacja kompostowni
osadów ściekowych i odpadów organicznych przy oczyszczalni ścieków w
Chodzieży. Zadanie to realizowane będzie przez Miejski Zakład Wodociągów i
Kanalizacji w Chodzieży. Do czasu realizacji kompostowni osady ściekowe
spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w
sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 02.134.1140) dla osadów
nadających się do przyrodniczego wykorzystywania powinny być
wykorzystywane zgodnie z cytowanym rozporządzeniem. Gospodarka
komunalnymi osadami ściekowymi w gminie ukierunkowana jest na ich
ostateczne deponowanie na lokalnym składowisku odpadów komunalnych.
Przyczyną takiego sposobu zagospodarowania osadów jest fakt, że są one
odwadniane w workach, a ich dalsza obróbka wymaga zwiększenia nakładów
pracy bez możliwości jej automatyzacji (ręczne opróżnianie worków).
Odwodnione w workach osady należy w dalszym ciągu wykorzystywać w
technologii umacniania skarp i rekultywacji wysypisk.
− kontrola oczyszczalni ścieków i podmiotów zagospodarowujących osady
Należy zwiększyć nacisk na kontrolę zgodności deklarowanych kierunków
gospodarki osadami (gmina) jak również monitoring osadów i wysypisk,
na których osady są stosowane (Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska).
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3.8. Zasoby przyrodnicze
Podstawowym celem do osiągnięcia jest minimalizowanie
oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze.

negatywnego

Ważnym zadaniem będzie także zapewnienie wypoczynku i rekreacji mieszkańcom
gminy przy jednoczesnym zapewnieniu warunków dla właściwej ochrony walorów
przyrodniczych i krajobrazowych poprzez odpowiednie udostępnianie obiektów
i obszarów chronionych oraz wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w
zakresie ochrony przyrody.
Zadania i kierunki działań
1. Tworzenie zwartych systemów leśnych poprzez wyznaczanie granicy polnoleśnej także na gruntach nie będących własnością Skarbu Państwa.
2. Promowanie zachowań zgodnych z zasadami ochrony przyrody i krajobrazu.
3. Rozwój sieci przyrodniczych ścieżek dydaktycznych.
Proponowane rozwiązania
Szczególną uwagę należy zwrócić na uwzględnianie w planach zagospodarowania
przestrzennego oraz studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy wniosków wynikających z istniejącej lub planowanej lokalizacji
terenów chronionych wraz z ich otulinami (rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe,
obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne i inne).
Ponadto proponuje się:
− wyznaczanie granic polno-leśnych na gruntach nie będących własnością
Skarbu Państwa.
Wyznaczone granice polno-leśne, umożliwiają racjonalne rozmieszczenie
powierzchni nowych zalesień. Zalesienia powinny być skoncentrowane w
gminach, w których istnieje dostateczna podaż gruntów do zalesień.
Koniecznym warunkiem jest jednak, aby gmina biorąca udział w programie
zalesień posiadała wyznaczoną granicę polno-leśną, która stanowi wyraz
akceptacji zalesienia gruntów znajdujących się w ramach tej granicy. Przyjęcie
zasady dotowania zalesień na gruntach położonych w konturze granicy polnoleśnej wprowadza niezbędny ład przestrzenny w ramach realizacji Krajowego
planu zwiększania lesistości, umożliwia koncentrację prac zalesieniowych ze
wszystkimi tego dodatnimi konsekwencjami (większe kompleksy leśne w
wyniku zalesień, łatwiejszy nadzór prac zalesieniowych, niższe koszty
przygotowania gleby na większych powierzchniach bądź grodzenia upraw
przed zwierzyną itp.),
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− zintensyfikowanie edukacji ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony
przyrody, w tym ochrony lasów,
− projektowanie i wytyczanie ścieżek dydaktycznych wraz z opisem przyrody,
organizowanie przyrodniczych izb muzealnych.
3.9. Awarie przemysłowe
Eliminowanie i zmniejszanie skutków dla środowiska i zdrowia ludzi z tytułu awarii
przemysłowych jest jednym z ważniejszych kierunków kształtowania ochrony
środowiska.
Bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne odgrywa istotną rolę w realizacji celu w
zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa i gospodarki.
Bezpieczeństwo ekologiczne to również utrzymanie na odpowiednim poziomie
różnorodności biologicznej i krajobrazowej, zwiększenie skali rekultywacji
i renaturyzacji obszarów zdegradowanych, zapobieganie pogarszaniu się jakości
środowiska.
Zadania i kierunki działań
1. Ograniczenie ryzyka wystąpienia zagrożeń środowiska powodowanych
funkcjonowaniem podmiotów działających na terenie gminy, będących
potencjalnym źródłem awarii przemysłowych.
2. Zmniejszenie ryzyka związanego z transportem materiałów niebezpiecznych.
3. Wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia
awarii przemysłowej.
Proponowane rozwiązania
W celu zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej należy
opracować wewnętrzne i zewnętrzne plan operacyjno-ratownicze w zakładach o
zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii. Zgodnie z artykułem 248 ust. 3 Ustawy
Prawo Ochrony Środowiska określone zostaną w drodze rozporządzenia warunki
kwalifikujące dany zakład do uznania go jako zakład o zwiększonym ryzyku.
Prowadzący zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku jest obowiązany do:
− zgłoszenia zakładu właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej,
− sporządzenia "programu zapobiegania awariom", w którym przedstawia
system zarządzania zakładem gwarantujący ochronę ludzi i środowiska i
przedkłada go organowi Państwowej Straży Pożarnej oraz do wiadomości
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska,
− opracowania raportu bezpieczeństwa i przedłożenia go komendantowi
wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiemu inspektorowi
ochrony środowiska.
Potencjalne zagrożenie dla środowiska stwarza załadunek, transport i rozładunek
materiałów niebezpiecznych. Pojazdy służące do przewozu tych materiałów powinny
być przystosowane do takich przewozów, a trasy przewozu tych materiałów powinny
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być wyznaczane tak, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo dla mieszkańców
i środowiska.
Ponadto w celu zmniejszenia ryzyka związanego z awariami przemysłowymi
proponuje zastosowanie takich działań jak:
− stworzenie systemu informowania społeczeństwa o możliwości wystąpienia
nzś (nadzwyczajnych zagrożeń środowiska) i ostrzegania w sytuacji
wystąpienia zagrożenia,
− edukacja społeczeństwa w zakresie właściwych zachowań w sytuacji
wystąpienia zagrożenia.
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4. HARMONOGRAM CZASOWO-FINANSOWY REALIZACJI CELÓW W POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTACH ŚRODOWISKA
w GMINIE

4.1. „Gorące punkty”
Cele do osiągnięcia: Minimalizacja wpływu na środowisko oraz eliminacja zagrożenia zdrowia i życia ludzi w
miejscach największego zagrożenia dla środowisko w gminie
Kierunki działań

1. Likwidacja zagrożenia
środowiska z tytułu
występowania mogilników w
których zgromadzono środki
ochrony roślin i opakowania po
nich

Opis przedsięwzięcia

1. Monitoring zlikwidowanego mogilnika

Jednostki
realizujące

Gmina
Starostwo

Termin
realizacji

2004-2011

Koszty ponoszone przez gminę
w tys. PLN
2004

2005

2006

20072
011

4

4

4

20

Źródła
finansowania

środki własne
gminy
PFOŚiGW
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4.2. Racjonalne użytkowanie surowców - odnawialne zasoby energii
Cele do osiągnięcia: Wzrost wykorzystania zasobów odnawialnych do produkcji energii i zmniejszenie emisji do
powietrza z tytułu spalania paliw
Kierunki działań
1.Popularyzacja wykorzystania
energii ze źródeł odnawialnych,
w sferze rozwiązań technologicznych organizacyjnych
i finansowych

Opis przedsięwzięcia
1. Rozpowszechnianie wiedzy na
temat odnawialnych źródeł energii
poprze organizowanie szkolenia i
wydawnictwa informacyjne
2. Popularyzacja energetycznego
wykorzystania surowców odpadowych

3. Produkcja roślin energetycznych i
roślin do produkcji biopaliw

2. Produkcja energii ze źródeł
odnawialnych

1. Budowa elektrowni wiatrowych

2. Budowa kotłowni na biomasę

Jednostki
realizujące
Gmina ,
Starostwo,
Jednostki
wdrażające
technologie
Gminy ,
Starostwo,
Jednostki
wdrażające
technologie
Podmioty
gospodarcze,
Osoby fizyczne

Termin
realizacji

zadanie
ciągłe

Koszty ponoszone przez gminę w
tys. PLN
20072004
2005
2006
2011

Źródła
finansowania

3

3

3

30

zadanie
ciągłe

1

1

1

10

zadanie
ciągłe

Uzależnione od powierzchni
przeznaczonych do uprawy

środki własne i
jednostek
wdrażających

Podmioty
gospodarcze,
Osoby fizyczne

zadanie
ciągłe

Wg stopnia zainteresowania
podmiotów realizujących

środki własne i
jednostek
wdrażających

Podmioty
gospodarcze,
Osoby fizyczne

zadanie
ciągłe

Wg stopnia zainteresowania
podmiotów realizujących

środki własne i
jednostek
wdrażających

środki własne i
jednostek
wdrażających

środki własne i
jednostek
wdrażających
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3. Realizacja innych
niekonwencjonalnych źródeł energii
(np. pompy ciepła, baterie słoneczne i
inne)

Podmioty
gospodarcze,
Osoby fizyczne

zadanie
ciągłe

Wg stopnia zainteresowania
podmiotów realizujących

środki własne i
jednostek
wdrażających

4.3. Zasoby wodne
Cele do osiągnięcia: Zapewnienie mieszkańcom gminy dobrej jakości wody do picia
Kierunki działań

1. Wspieranie
działań podmiotów
gospodarczych w zakresie
racjonalnego gospodarowania
wodą w tym eliminowanie
nieuzasadnionego
wykorzystania wód podziemnych
do celów przemysłowych (przez
branże inne niż np. przem.
spożywczy i farmaceutyczny)

Opis przedsięwzięcia

Jednostki
realizujące

1. Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych
Starostwo
w oparciu o bilanse wodnogospodarcze
zlewni

2. Wsparcie finansowe podmiotów
gospodarczych realizujących plany
racjonalnej gospodarki wodą

Podmioty
gospodarcze

Termin
realizacji

20062011

Koszty ponoszone przez gminę w
tys. PLN
2004

2005

2006

2007
2011

-

-

1

10

Zadanie
ciągłe

Uzależnione od wielkości
planowanych inwestycji

Źródła
finansowania

PFOŚiGW

Środki
podmiotów
WFOŚiGW

Cele do osiągnięcia: Ograniczenie zanieczyszczenia zasobów wodnych ze źródeł rolniczych
1.Upowszechnienie wiedzy o
rolnictwie ekologicznym

1. Organizacja szkoleń dla rolników na
temat rolnictwa ekologicznego

Woj. Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego,
Gmina,
Starostwo

Zadanie
ciągłe

2

2

2

10

WFOśiGW
PFOŚiGW
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2. Rozpowszechnienie wiedzy o rolnictwie
ekologicznym poprzez wydawanie broszur,
ulotek, akcję plakatową
2. Ograniczenie wpływu
1. Inwentaryzacja gospodarstw rolnych pod
rolnictwa na środowisko
kątem wyposażenia ich w płyty
gruntowo-wodne poprzez
obornikowe, zbiorniki do gromadzenia
sukcesywne ograniczanie
gnojówki i gnojowicy
zanieczyszczania obszarowego i 2. Upowszechnianie Kodeksu Dobrej
punktowego
Praktyki Rolniczej poprzez organizację
spotkań informacyjnych i wydawanie
publikacji

Gmina,
Starostwo

Gmina

Woj. Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego,
Gmina,
Starostwo
3. Prowadzenie szkoleń w zakresie
Inspekcja
racjonalnego dawkowania i przestrzegania ochrony roślin,
agrometeorologicznych terminów
Woj. Ośrodek
stosowania nawozów sztucznych i środków Doradztwa
ochrony roślin
Rolniczego

Zadanie
ciągłe

3

3

3

30

GFOŚiGW
PFOŚiGW

2006-2007

-

-

1

1

środki własne

1

1

1

5

WFOŚiGW
GFOŚiGW
PFOŚiGW

1

1

1

5

-

-

5

5

od 2004
zadanie
ciągłe
Zadanie
ciągłe

b.d.

Cele do osiągnięcia: poprawa stanu czystości wód powierzchniowych
1. Ocena stanu wód
powierzchniowych mających
znaczenie dla gminy jako
1. Opracowanie programu ochrony
uzupełnienie monitoring jezior
zbiorników wód powierzchniowych i
prowadzonego przez WIOŚ oraz ewentualnej ich rekultywacji
opracowanie programu ochrony
wód powierzchniowych
2. Ujęcie ścieków w systemy
kanalizacyjne
1. Budowa sieci kanalizacyjnej
3. Poprawa funkcjonowania
istniejących systemów
kanalizacyjnych

1. Modernizacja istniejących systemów
kanalizacyjnych

Gmina,
Starostwo

2006/2007

Gmina

2004-2011

10 200

Gmina

2004-2011

3000

GFOŚiGW
PFOŚiGW

środki własne,
SAPARD,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW
środki własne,
SAPARD,
WFOŚiGW,

83

83
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA 2004 – 2011
DLA GMINY BUDZYŃ

4. Redukcja zanieczyszczeń
wprowadzanych do wód i do
ziemi z sieci kanalizacji
deszczowych

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji
istniejących sieci wód opadowych.

2. Opracowanie programu oczyszczania
wód opadowych ujętych w systemy
kanalizacyjne oraz minimalizacji ich ilości
5. Redukcja zanieczyszczeń
1.Akcje informacyjne, prezentacje
wprowadzanych do wód i do
rozwiązań stosowanych w indywidualnych
ziemi z gospodarstw domowych systemach unieszkodliwiania i
odprowadzania ścieków bytowych.
2.Rozpoznanie potrzeb budowy
indywidualnych systemów
unieszkodliwiania i odprowadzania ścieków
bytowych

Gminy,
zarządzający
kanalizacją

2005-2006

-

10

10

-

GFOŚiGW,
środki własne

Gminy,
zarządzający
kanalizacją

2006-2007

-

-

10

10

GFOŚiGW,
środki własne

Gmina

2005-2006

-

15

15

-

Gmina

2006-2007

-

-

bd

bd

4.4. Powietrze atmosferyczne, hałas
Cele do osiągnięcia: Zmniejszenie wielkości emisji niskiej
Kierunek działań

Opis przedsięwzięcia

Jednostki
realizujące

1.Eliminowanie węgla jako
paliwa w lokalnych kotłowniach
i gospodarstwach domowych i
zastępowanie go innymi
bardziej ekologicznymi
nośnikami ciepła

1. Modernizacja kotłowni węglowych na
kotłownie gazowo-olejowe

Podmioty
gospodarcze,
osoby fizyczne

Lata
realizacji

Zadanie
ciągłe

Koszty ponoszone przez gminę w Źródła
tys. PLN
finansowania
2004
2005
2006
20072011

Uzależnione od wielkości
planowanych inwestycji

środki własne
inwestorów
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2.Edukacja ekologiczna
mieszkańców nt. korzystania z
proekologicznych nośników
energii

2. Przygotowanie materiałów nt.
oszczędności energii cieplnej i
elektrycznej oraz stosowania
proekologicznych nośników energii

Gmina

3. Włączanie pozarządowych organizacji
ekologicznych w działania dot. edukacji
Gmina
ekologicznej w w/w zakresie

Zadanie
ciągłe

2

2

2

10

Zadanie
ciągłe

1

1

1

5

Zadanie
ciągłe

bd

bd

bd

bd

Zadanie
ciągłe

1

1

GFOŚiGW

Cele do osiągnięcia: Zminimalizowanie uciążliwego hałasu
1. Edukacja ekologiczna
mieszkańców nt.
proekologicznych zachowań
komunikacyjnych

1. Organizacja akcji dzień bez
samochodu
2. Organizowanie kampanii
informacyjnych nt. proekologicznych
zachowań mieszkańców

Starostwo,
Gmina,
Starostwo,
Gmina,
Pozarządowe
Organizacje
Ekologiczne

PFOŚiGW,
GFOŚiGW

PFOŚiGW,
GFOŚiGW

Cele do osiągnięcia: Ograniczenie emisji ze środków transportu w miastach i na terenach o intensywnym ruchu
samochodowym
Kierunki działań
1.Monitoring i planowanie
ograniczenia wpływu
uciążliwości hałasowej na
środowisko

Opis przedsięwzięcia

Jednostki
realizujące

1. Rozwój monitoringu hałasu na
terenach szczególnie zagrożonych

WIOŚ
Gmina

Termin
realizacji
Zadanie
ciągłe

Koszty ponoszone przez gminę w
tys. PLN
20072004
2005
2006
2011
bd
bd
bd
bd

Źródła
finansowania
bd
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2. Uwzględnianie możliwości
wystąpienia uciążliwości hałasowej przy
zmianach planów zagospodarowania
przestrzennego (lokalizacja nowych
dróg, centrów handlowych, osiedli
mieszkaniowych w pobliżu istniejących
ciągów komunikacyjnych)

Gmina

Zadanie
ciągłe

bd

bd

bd

bd

bd
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4.5. Powierzchnia ziemi

Cele do osiągnięcia: Przeciwdziałanie degradacji gleb użytkowanych rolniczo pod kątem ochrony przed erozją oraz
zanieczyszczeniu gleb środkami ochrony roślin oraz nawozami
Kierunek działań

Opis przedsięwzięcia

Jednostki
realizujące

1. Upowszechnianie zasad
dobrej praktyki rolniczej

1.Propagowanie proekologicznych zasad
gospodarki rolnej systematycznie
zmniejszającej negatywny wpływ na
środowisko poprzez organizowanie
szkoleń , publikację ulotek, broszur

WODR, AR,
Gmina,
Starostwo

2. Opracowanie i wdrażanie programów
zapobiegania zanieczyszczeniu
środowiska w wyniku działalności rolniczej

Gmina,
Starostwo,
Wojewódzkie
Ośrodki
Doradztwa
Rolniczego
Właściciele
gruntów,
Gmina,
Starostwo,
Nadleśnictwa

2. Zalesianie gruntów
marginalnych, nieprzydatnych
do produkcji rolniczej

1. Wsparcie finansowe właścicieli gruntów
przeznaczonych do zalesienia

Lata
realizacji

Koszty ponoszone przez gminę w
tys. PLN
2004
2005
2006
20072011

Źródła
finansowania

Zadanie
ciągłe

1

1

1

5

SAPARD,
Budżet
państwa,
budżety
regionalne i
lokalne

Zadanie
ciągłe

bd

bd

bd

bd

środki własne,
PFOŚiGW,
GFOŚiGW

Zadanie
ciągłe

bd

bd

bd

bd

Budżet
Państwa,
budżety
samorządów
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4.6. Gospodarka odpadami
Cele do osiągnięcia: Rozpoczęcie wdrażania gospodarki odpadami w oparciu o plany gospodarki odpadami
Kierunki działań

Opis przedsięwzięcia

1. Osiągnięcie zgodności
1. Opracowanie planu gospodarki
prawnej w zakresie zarządzania odpadami dla gmin
gospodarką odpadami oraz
wdrożenie systemów
gospodarki odpadami na
wszystkich poziomach
działalności samorządowej

Jednostki
realizujące

Gmina

Termin
realizacji

Do
30.06.2004

Koszty ponoszone przez gminę w Źródła
tys. PLN
finansowania
2004
2005
2006
20072011

4

GFOŚiGW

Cele do osiągnięcia: Utrzymanie ilości powstających odpadów komunalnych (w 2005 roku) na poziomie 110% w
stosunku do 2000 r. i recykling na poziomie 10% ogółu surowców wtórnych w masie odpadów komunalnych oraz
bezpieczne składowanie
1. Edukacja ekologiczna
promująca zachowania
proekologiczne, minimalizacje
powstających odpadów oraz
selektywną zbiórkę i
zagospodarowanie surowców
wtórnych
2. Zmniejszenie ilości
deponowanych na

1. Prowadzenie kampanii informacyjno edukacyjnej
2. Organizacja szkoleń i konferencji
3. Włączanie organizacji ekologicznych w
działania na rzecz gospodarki odpadami
4. Wprowadzenie ulg podatkowych dla
przedsiębiorców
1. Propagowanie kompostowania odpadów
z pielęgnacji zieleni w przydomowych
kompostownikach

Gmina,
Starostwo

Gmina,
Starostwo
Gmina,
Starostwo

Zadanie
ciągłe

20

20

20

100

2004-2005

bd

bd

bd

bd

Zadanie
ciągłe

bd

bd

bd

bd

Fundusze
ekologiczne

bd
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składowiskach odpadów
organicznych

2.Rozszerzenie zakresu segregacji w
gminach i zakup pojemników do segregacji
odpadów

3. Budowa nowych składowisk
ponadlokalnych oraz
modernizacja składowisk
odpadów komunalnych oraz
innych obiektów
utylizacji/unieszkodliwiania
odpadów, które nie spełniają
norm ochrony środowiska

1. Budowa Zakładu Sortowania i
Waloryzacji Odpadów

Gmina

2004-2006

16

16

16

Wszystkie
gminy
powiatu
2007- 2010

2. Budowa Międzygminnego Punktu
Selektywnego Gromadzenia Odpadów

-

Wszystkie
gminy
powiatu

4. Wdrażanie systemu eliminacji 1. Realizacja zaleceń wynikających z planu
powiatowego w zakresie zbiórki i
odpadów niebezpiecznych ze
strumienia odpadów
gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Gmina,
Starostwo
komunalnych, ich zbiórki i
utylizacji w oparciu o powiatowy
plan

1961,4

2005-2006

Od 2004 r
zadanie
ciągłe

bd

32

16

bd

bd

bd

Środki własne,
GFOŚiGW
Środki własne,
Wojewódzki i
Powiatowy
Fundusz Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej
(WFOŚiGW),
(PFOŚiGW),
środki pomocowe
Środki własne,
WFOŚiGW,
PFOŚiGW, środki
pomocowe

bd

Odpady przemysłowe
Cele do osiągnięcia: Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów o 10 % w stosunku do roku 2000
1. Promowanie zachowań
odpadooszczędnych

1. Wspieranie realizacji technologii
energooszczędnych i małoodpadowych

Gmina,
Starostwo

Zadanie
ciągłe

bd

bd

bd

bd

bd

Odpady medyczne i weterynaryjne
Cele do osiągnięcia: unieszkodliwiania odpadów medycznych w oparciu o funkcjonujące spalarnie i
regionalnego systemu unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych
1. Stworzenie regionalnego
systemu unieszkodliwiania
odpadów medycznych

1. Przygotowanie logistyki dotyczącej
odpadów medycznych

Gmina,
Starostwo

2004

bd

bd

bd

bd

bd
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2. Stworzenie regionalnego
systemu unieszkodliwiania
odpadów weterynaryjnych, w
tym międzygminnych punktów
zbierania i przechowywania
padłych zwierząt

1. Realizacja systemu unieszkodliwiania
odpadów weterynaryjnych w oparciu
powiatowy plan gospodarki odpadami
2. Budowa międzygminnego punktu
czasowego gromadzenia padłych zwierząt

Gmina,
Starostwo
Gminy,
Starostwo

bd

bd

bd

bd

bd

bd

2004-2006

2

14

14

-

bd

4.7. Zasoby przyrodnicze

Cele do osiągnięcia: Minimalizowanie negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze
Jednostki
realizujące

Kierunki działań

Opis przedsięwzięcia

1. Tworzenie zwartych
systemów leśnych poprzez
wyznaczanie granicy polnoleśnej także na gruntach nie
będących własnością Skarbu
Państwa
2. Promowanie zachowań
zgodnych z zasadami ochrony
przyrody i krajobrazu.
3. Rozwój sieci przyrodniczych
ścieżek dydaktycznych

1. Wyznaczanie granicy polno-leśnych na
gruntach nie będących własnością Skarbu
Państwa

Gmina
Nadleśnictwa

1. Zintensyfikowanie edukacji ekologicznej
społeczeństwa w zakresie ochrony
przyrody, w tym ochrony lasów
1 Projektowanie i wytyczanie ścieżek
dydaktycznych wraz z opisem przyrody
2. Organizowanie przyrodniczych izb
muzealnych

Gmina,
Starostwo,
Nadleśnictwo
Gmina,
Nadleśnictwo
Nadleśnictwa

Termin
realizacji

Koszty ponoszone przez gminę w
tys. PLN
20072004
2005
2006
2011

Źródła
finansowania

Zadanie
ciągłe

bd

bd

bd

bd

Zadanie
ciągłe

1

1

1

5

bd

bd

bd

bd

środki własne

bd

bd

bd

bd

środki własne

Zadanie
ciągłe
Zadanie
ciągłe

bd
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4.8. Awarie przemysłowe /nzś
Cele do osiągnięcia: Eliminowanie i zmniejszanie skutków dla środowiska i zdrowia człowieka z tytułu awarii
przemysłowych / nzś
Kierunki Działań

Opis przedsięwzięcia

Jednostki
realizujące

1.Ograniczenie ryzyka
wystąpienia zagrożeń środowiska
powodowanych funkcjonowaniem
podmiotów, będących
potencjalnym źródłem awarii
przemysłowych

1.Wyegzekwowanie posiadania przez
zakłady o zwiększonym i dużym ryzyku
wystąpienia awarii - programu zapobiegania
awariom, raportów bezpieczeństwa oraz
wewnętrznego planu operacyjnego i
przedstawienie go PSP i Wojewódzkiemu
Inspektorowi Ochrony Środowiska

Prowadzący
zakład
(przygotowanie
programu)
WIOŚ i
Państwowa
Straż Pożarna
(wyegzekwow
anie)

2. Opracowanie zewnętrznego planu
operacyjno-ratowniczego

Komendant
wojewódzki
PSP
Wójt
Wojewoda,
Gmina
Inspekcja
Transportu
Drogowego,
Policja
Starostwo

2. Zmniejszenie ryzyka transportu
materiałów niebezpiecznych

3.
Wykreowanie
właściwych
zachowań
społeczeństwa
w
sytuacji
wystąpienia
awarii
przemysłowej

1. Aktualizacja tras optymalnych przewozu
substancji niebezpiecznych
2. Systematyczna kontrola pojazdów do
transportu materiałów niebezpiecznych

1. Stworzenie systemu informowania
społeczeństwa o możliwości wystąpienia
nzś i ostrzegania w sytuacji wystąpienia
zagrożenia

Termin
realizacji

Koszty ponoszone przez gminę
w tys. PLN
2004
2005
2006
20072011

Źródła
finansowania

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

Zadanie
ciągłe

bd

bd

bd

bd

bd

Zadanie
ciągłe

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

2004-2005
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2. Edukacja społeczeństwa w zakresie
właściwych zachowań w sytuacji
wystąpienia zagrożenia

Gmina,
Starostwo
WIOŚ,
Organizacje
pozarządowe

Zadanie
ciągłe

2

2

2

10
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5. MONITORING REALIZACJI PROGRAMU
Proponowane kierunki działań i osiągania celów zawarte w Programie Ochrony
Środowiska wymagają systematycznego wdrażania w życie i weryfikacji w zależności
od potrzeb.
Bardzo istotnym elementem wdrażania Programu jest kontrola przebiegu tego
procesu oraz ocena stopnia realizacji poszczególnych zadań.
Podstawą oceny realizacji Programu powinien być monitoring stanu środowiska.
Monitorowanie zachodzących zmian powinno być prowadzone w oparciu o określone
wskaźniki umożliwiające śledzenie zmian, ich postęp i wielkości w ujęciu liczbowym
bądź opisowym.
Monitoring realizacji założeń POŚ pozwoli na racjonalne gospodarowanie środkami
finansowymi, a także umożliwi weryfikację działań w ujęciu dynamicznym tj.
z bieżącą diagnozą stanu środowiska.
Ocena realizacji Programu prowadzona będzie na podstawie wskaźników (tabela 30)
określonych dla poszczególnych celów realizacji Programu, przyjętych za
opracowaniem – „Strategia
Rozwoju
Województwa
Wielkopolskiego”
oraz
Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska.
Oprócz wymienionych wskaźników istotne przy ocenie realizacji Programu będzie
badanie opinii społecznej nt. środowiska i jego ochrony.

Tabela 30. Wskaźniki realizacji programu
Cel

Wskaźniki

Cel 1

Minimalizacja wpływu na środowisko
oraz eliminacja zagrożenia zdrowia
i życia ludzi w miejscach największego
zagrożenia dla środowisko w gminie, w
tzw. "gorących punktach" - "Gorące
punkty"

o
o

stopień likwidacji mogilnika
jakość wód z piezometrów
zlokalizowanych dla potrzeb
monitoringu po zlikwidowanym
mogilniku

Cel 2

Racjonalizacja zużycia energii, surowców
i materiałów wraz ze wzrostem udziału
wykorzystywanych zasobów
odnawialnych - Racjonalizacja
użytkowania surowców

o

% energii pozyskiwanej ze źródeł
odnawialnych
wielkość zużycia energii na jednostkę
wytworzonego PKB

o
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Cel
Cel 3

Zapewnienie odpowiedniej jakości
użytkowej wód, racjonalizacja zużycia
wody Zasoby wodne

Wskaźniki
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Cel 4

Zapewnienie wysokiej jakości powietrza,
redukcja emisji gazów cieplarnianych i
niszczących warstwę ozonową,
zminimalizowanie uciążliwego hałasu i
ochrona przed promieniowaniem
elektromagnetycznym -Powietrze
atmosferyczne,
Hałas,

Cel 5

Ochrona powierzchni ziemi, w tym
powierzchni biologicznie czynnej i gleb
przed degradacją - Powierzchnia ziemi

Cel 6

Zminimalizowanie ilości wytwarzanych
odpadów oraz wdrożenie nowoczesnego
systemu wykorzystania i
unieszkodliwiania -Gospodarka
odpadami

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cel 7

Zachowanie walorów i zasobów
przyrodniczych z uwzględnieniem
georóżnorodności i bioróżnorodności
oraz rozwoju zasobów leśnych -Zasoby
przyrodnicze

o
o
o
o
o

jakość wód podziemnych; udział wód o
bardzo dobrej i dobrej jakości (klasa Ia i
Ib)
udział ścieków komunalnych
nieoczyszczonych
udział ścieków przemysłowych
nieoczyszczonych
udział ścieków oczyszczanych
biologicznie
stosunek długości sieci kanalizacyjnej
do sieci wodociągowej
udział mieszkańców korzystających z
sieci wodociągowej
udział mieszkańców korzystających z
kanalizacji sanitarnej
zużycie wody do celów bytowych na
osobę
zużycie wody przez zakłady
przemysłowe
poziom zanieczyszczenia powietrza
poziom redukcji emisji gazów
cieplarnianych i niszczących warstwę
ozonową
poziom hałasu w centrach miast
długość zbudowanych ekranów
akustycznych
liczba pasażerów korzystających z
komunikacji zbiorowej
% powierzchni zalesionej
wielkość powierzchni zdegradowanej
wielkość powierzchni zrekultywowanej i
przywróconej do stanu właściwego
wskaźniki degradacji gleb
ilość wytwarzanych odpadów
komunalnych / 1 mieszkańca x rok
liczba miejscowości stosujących
segregację odpadów
liczba zakładów, które złożyły informację
o wytwarzanych odpadach
ilość odpadów wykorzystanych
gospodarczo w zakładach
procent składowanych odpadów
komunalnych
procent składowanych odpadów innych
niż komunalne
% powierzchni obszarów prawnie
chronionych
liczba zagrożonych gatunków
udział powierzchni lasów
struktura wiekowa i gatunkowa
drzewostanu
powierzchnia nowych zalesień
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Cel
Cel 8

Ochrona przed nadzwyczajnymi
zagrożeniami środowiska oraz sprostanie
nowym wyzwaniom, czyli zapewnienie
bezpieczeństwa chemicznego i
biologicznego -Bezpieczeństwo
chemiczne i biologiczne

Wskaźniki
o
o

o
o

opracowane zewnętrzne plany
operacyjno-ratownicze
liczba kontroli w zakładach
stwarzających zagrożenia wystąpienia
awarii przemysłowych
liczba zdarzeń o znamionach NZŚ
wielkość szkód wyrządzonych przez
NZŚ

Monitorowanie efektywności wdrażania Programu wymaga stworzenia bazy danych
i zespołu odpowiedzialnego za jej tworzenie. Niezbędne będzie zatem wyłonienie
osób odpowiedzialnych za zbieranie informacji w gminie. Oczywiście związane to
będzie z przygotowaniem merytorycznym osób odpowiedzialnych za prowadzenie
monitoringu oraz wyposażenie ich w odpowiednie instrukcje działania,
znormalizowane formularze do zbierania danych oraz środki techniczne.
Zbieranie danych i monitoring środowiska prowadzony powinien być również w
oparciu o wyniki badań i ekspertyz wykonywanych na terenie gminy przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego i Inspekcję Weterynaryjną.
Zebrane informacje o realizacji POŚ przekazywane będą do Centrum Zarządzania
Powiatowym Programem Ochrony Środowiska, które sporządzało będzie co 2 lata
sprawozdania. Na ich podstawie Zarząd Powiatu przygotowywał będzie raporty
przedstawiane Radzie Powiatu.
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6. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA
Realizacja programu ochrony środowiska powinna być powiązana z systemem
zarządzania tym programem.
Zarządzanie Programem odbywa się z uwzględnieniem zasad zrównoważonego
rozwoju, w oparciu o instrumenty zarządzania, zgodne z kompetencjami
i obowiązkami podmiotów zarządzających.
Na poziomie gminy zarządzanie środowiskiem prowadzone jest przez wójta
gminy.
Zarządzanie gminnym programem ochrony środowiska w okresie początkowym
będzie wymagało wyodrębnienia zespołu do zarządzania tym programem. Program
powinien wypracować instrumentarium, które umożliwi osiągnięcie unifikacji
zarządzania programem z zarządzaniem środowiskiem.
Zarządzanie środowiskiem w gminie obejmuje także szczebel jednostek
organizacyjnych, obejmujący działania podejmowane przez podmioty gospodarcze
korzystające ze środowiska.
Instytucje działające w ramach administracji odpowiedzialnych za wykonywanie
i egzekwowanie prawa mają głównie na celu zapobieganie zanieczyszczeniu
środowiska przez:
- racjonalne planowanie przestrzenne,
- kontrolowanie gospodarczego korzystania ze środowiska,
- porządkowanie działalności związanej z gospodarczym korzystaniem ze
środowiska,
- instalowanie urządzeń ochrony środowiska.
6.1. Instrumenty realizacji Programu
Instrumentarium służące realizacji Programu wynika z ustaw Prawo ochrony
środowiska, o zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie przyrody, o odpadach,
Prawo geologiczne i górnicze, Prawo budowlane. Są to instrumenty prawne,
finansowe, społeczne i strukturalne.
6.1.1. Instrumenty prawne
Do instrumentów prawnych należą:
• decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
• opinie o programach gospodarki odpadami czy wytwarzanie odpadów,
Ponadto bardzo ważnym instrumentem służącym właściwemu gospodarowaniu
zasobami środowiska są oceny oddziaływania na środowisko, plan
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz monitoring środowiska.
6.1.2. Instrumenty finansowe
Do instrumentów finansowych należą:
• opłaty za korzystanie ze środowiska - za emisję zanieczyszczeń do powietrza, za
pobór wody powierzchniowej i podziemnej, za odprowadzanie ścieków do wód
lub do ziemi, za zbieranie, transport i odzysk lub unieszkodliwianie odpadów
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•
•
•
•

komunalnych, za składowanie odpadów, za powierzchnię, z której odprowadzane
są ścieki,
administracyjne kary pieniężne,
odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna,
kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz innych
funduszy,
pomoc publiczna na ochronę środowiska w postaci preferencyjnych pożyczek
i kredytów, dotacji, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzeń płatności wobec
budżetu państwa i funduszy ekologicznych, zwolnień i ulg podatkowych i in.

6.1.3. Instrumenty społeczne
Wśród
instrumentów
społecznych
wyróżnić
należy
współdziałanie
ze
społecznościami lokalnymi, polegającymi na budowaniu powiązań między władzami
samorządowymi a społeczeństwem przez:
•
•
•
•

debaty publiczne
kampanie edukacyjne
udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska
angażowanie organizacji pozarządowych w edukację ekologiczną

6.1.4. Instrumenty strukturalne
Do instrumentów strukturalnych należą programy strategiczne np. strategie rozwoju
wraz z programami sektorowymi. „Strategia rozwoju gminy” jest dokumentem
nadrzędnym, wytyczającym główne tendencje i kierunki działań w ramach rozwoju
gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska. Dokument ten jest bazą dla
opracowania programów sektorowych (np. dot. rozwoju obszarów wiejskich,
przemysłu, ochrony zdrowia, turystyki, ochrony środowiska, itd.).

98
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA 2004 – 2011
DLA GMINY BUDZYŃ

7. POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU
7.1. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
NFOŚiGW finansuje przedsięwzięcia proekologiczne o zasięgu ogólnokrajowym oraz
ponadregionalnym. Podstawowymi formami finansowania są preferencyjne pożyczki
i dotacje, uzupełniane innymi formami finansowania, np. dopłatami do
preferencyjnych kredytów bankowych ze swych linii kredytowych w bankach.
NFOŚiGW administruje również środkami zagranicznymi przeznaczonymi na
ochronę środowiska w Polsce, pochodzącymi z pomocy zagranicznej.
Dotacje udzielane są przede wszystkim na:
− edukację ekologiczną,
− przedsięwzięcia pilotowe dotyczące wdrożenia postępu technicznego
i nowych technologii o dużym stopniu ryzyka lub mających
eksperymentalny charakter, monitoring,
− ochronę przyrody,
− ochronę i hodowlę lasów na obszarach szczególnej ochrony środowiska
oraz wchodzących w skład leśnych kompleksów promocyjnych,
− ochronę przed powodzią,
− ekspertyzy,
− badania naukowe,
− programy wdrażania nowych technologii,
− prace projektowe i studialne,
− zapobieganie lub likwidację nadzwyczajnych zagrożeń,
− utylizację i zagospodarowanie wód zasolonych,
− profilaktykę zdrowotną dzieci z obszarów zagrożonych.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).
WFOŚiGW finansuje przedsięwzięcia o zasięgu regionalnym.
WFOŚiGW określają zadania priorytetowe, które mogą być dofinansowywane z
środków funduszu oraz zasady i kryteria, które będą obowiązywać przy wyborze
zadań do realizacji.
Powiatowe i Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(PFOŚiGW, GFOŚiGW)
Środki powiatowych funduszy przeznacza się na wspomagania działalności w
zakresie określonym jak dla gminnych funduszy, a także na realizację przedsięwzięć
związanych z ochroną powierzchni ziemi i inne zadania ustalone przez radę powiatu,
służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady
zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.
Środki gminnych funduszy przeznacza się na dofinansowywanie przedsięwzięć
proekologicznych na terenie własnej gminy. Zasady przyznawania środków ustalane
są indywidualnie w poszczególnych gminach.
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7.2. Ekofundusz
Środki Ekofunduszu mogą być wykorzystane przede wszystkim w czterech sektorach
uznanych za priorytetowe. Są nimi:
• zmniejszenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (tzw. gazów
cieplarnianych),
• ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu z
terytorium Polski,
• zmniejszenie zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego,
• zachowanie bioróżnorodności polskiej przyrody,
• gospodarka odpadami.
Ekofundusz udziela wsparcia finansowego jedynie w formie bezzwrotnej dotacji w
wysokości 10-30% kosztów projektu. W wyjątkowych przypadkach, gdy inwestorem
jest instytucja budżetowa lub organ samorządowy, dotacja ta może sięgać 50%, a w
ochronie przyrody, gdy partnerem Ekofunduszu jest społeczna organizacja
pozarządowa - nawet 80%.
7.3. Banki
Dzięki współpracy z funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej
rozszerzają one swoją ofertę kredytową o kredyty preferencyjne przeznaczone na
przedsięwzięcia proekologiczne oraz nawiązują współpracę z podmiotami
angażującymi swoje środki finansowe w ochronie środowiska (fundacje,
międzynarodowe instytucje finansowe). Kredyty preferencyjne pochodzą ze środków
finansowych gromadzonych przez banki, zaś fundusze ochrony środowiska
i gospodarki wodnej udzielają dopłat do wysokości oprocentowania. Banki
uruchamiają też linie kredytowe w całości ze środków funduszy ochrony środowiska
i gospodarki wodnej i innych instytucji.
Szczególną rolę na rynku kredytów na inwestycje proekologiczne odgrywa Bank
Ochrony Środowiska. Oferuje on najwięcej środków finansowych w formie
preferencyjnych kredytów i dysponuje zróżnicowaną ofertą dla prywatnych
i samorządowych inwestorów, a także osób fizycznych.
Ważne miejsce na rynku kredytów ekologicznych zajmują także międzynarodowe
instytucje finansowe, a w szczególności Bank Światowy i Europejski Bank Odbudowy
i Rozwoju.
7.4. Programy pomocowe Unii Europejskiej
Obecnie funkcjonują trzy programy pomocowe udzielane przez Unię Europejską:
 PHARE 2 (dotyczący budowy instytucji oraz wsparcia inwestycyjnego),
 ISPA (dotyczący przedsięwzięć ochrony środowiska i transportu),
 SAPARD (dotyczący rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich).
W momencie przystąpienia do Unii Europejskiej Polska straci możliwość korzystania
z funduszy przedakcesyjnych, lecz zyska dostęp do znacznie większych funduszy
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strukturalnych Unii i Funduszu Kohezji, przeznaczonego na wsparcie rozwoju
transportu i ochrony środowiska.
Program PHARE (Poland and Hungary: Assistance in Restructuring Economies)
Program PHARE przeznaczony jest dla reformujących się krajów Europy Środkowej
i Wschodniej, które przystosowują swoja gospodarkę do standardów Europy
Zachodniej i reszty świata. Dzięki PHARE Unia Europejska wspiera kraje
kandydujące do Unii w dostosowaniu gospodarki i spełnieniu wymogów członkostwa.
Na lata 2000-2002 Komisja Europejska zaproponowała wstępną alokację dla Polski
na poziomie średniorocznym 398 mln euro, z czego około 70% przeznaczonych było
na wsparcie inwestycji.
Program ISPA - (Instrument for Structural Policies for Pre-accession)
Program ISPA wspiera przedsięwzięcia związane z rozwojem infrastruktury
technicznej w państwach ubiegających się o członkostwo w UE w zakresie transportu
i ochrony środowiska. Jego realizację przewidziano, podobnie jak i dla pozostałych
funduszy przedakcesyjnych, na lata 2000-2006.
Wsparcie udzielane jest na indywidualne projekty inwestycyjne lub pakiety projektów.
Największe szanse otrzymania środków z funduszu ISPA mają samorządy dla
realizacji projektów z zakresu gospodarki wodno–ściekowej i gospodarki odpadami.
Warunkiem otrzymania środków jest właściwe wypełnienie wniosku dla planowanego
przedsięwzięcia, które musi rygorystycznie spełniać wszystkie normy i standardy
techniczne oraz ekologiczne obowiązujące w Unii Europejskiej.
ISPA wspiera przedsięwzięcia, których koszt realizacyjny jest nie mniejszy niż 5 mln
Euro. Wsparcie z Funduszu ISPA jest udzielane przede wszystkim w formie dotacji
bezpośredniej. Dofinansowanie z Funduszu ISPA może pokryć do 75% udziału
wszystkich środków publicznych zaangażowanych w finansowanie danej inwestycji,
takich jak budżety lokalne, budżet centralny, fundusze ekologiczne.
Przy wydatkowaniu środków z Funduszu ISPA Komisja Europejska musi
przestrzegać prawa Unii Europejskiej o ochronie konkurencji i unikać faworyzowania
pojedynczych firm. Zwiększa to zdecydowanie prawdopodobieństwo otrzymywania
wsparcia z Funduszu ISPA dla jednostek sektora publicznego, samorządów
gminnych i ich zakładów budżetowych lub przedsiębiorstw komunalnych, będących
własnością gmin.
Program SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural
Development).
Program SAPARD – Przedakcesyjny Instrument Wsparcia Rolnictwa i Obszarów
Wiejskich
Celem programu jest wsparcie dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
w okresie przedakcesyjnym dla krajów kandydujących do członkostwa w Unii
Europejskiej. Fundusz SAPARD przeznaczony jest na pomoc w stymulowaniu
rozwoju obszarów, ułatwienie procesu integracji sektora rolnego z UE oraz płynne
włączenie rolnictwa krajów kandydujących w system Wspólnej Polityki Rolnej
i Strukturalnej UE. Maksymalny roczny budżet dla Polski 168,7 mln euro.
Termin realizacji lata 2000 – 2006. SAPARD dofinansowuje nie więcej niż 75%
ogólnej sumy wydatków publicznych, pozostałe 25 % to wkład beneficjenta.
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W ramach programu SAPARD wspierane są następujące przedsięwzięcia:
- inwestycje w gospodarstwach rolnych,
- poprawa przetwórstwa i marketingu produktów rolnych i rybnych,
- poprawa struktur kontroli jakości, kontroli weterynaryjnej i kontroli zdrowia roślin
na rzecz jakości artykułów żywnościowych i ochrony konsumenta,
- wprowadzanie metod produkcji rolnej zmierzających do ochrony środowiska
naturalnego oraz krajobrazu wiejskiego,
- rozwój i dywersyfikacja działalności gospodarczej,
- wprowadzenie systemu zastępstw w gospodarstwach rolnych oraz systemu usług
w systemie zarządzania gospodarstwami,
- tworzenie grup producenckich,
- odnowa i rozwój wsi oraz ochrona dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich,
- poprawa struktury obszarowej oraz scalanie gruntów,
- tworzenie i aktualizowanie systemu rejestru gruntów,
- doskonalenie szkolenia zawodowego,
- rozwój i ulepszenie infrastruktury na obszarach wiejskich,
- gospodarka zasobami wodnymi w rolnictwie,
- leśnictwo i zalesianie obszarów rolnych, inwestycje w prywatnych
gospodarstwach leśnych oraz przetwórstwo i marketing produktów leśnych,
- pomoc techniczna na rzecz środków działań objętych programem.
Sposób wykorzystania programu w Polsce został określony w Programie
operacyjnym programu SAPARD. Zgodnie z tym dokumentem priorytetowymi
środkami działania programu SAPARD w Polsce będą:
- inwestycje w gospodarstwach rolnych,
- poprawa przetwórstwa i marketingu produktów rolnych i rybnych,
- rozwój i zróżnicowanie działalności gospodarczej w celu tworzenia nowych miejsc
pracy i źródeł dochodu,
- rozwój i doskonalenie infrastruktury na terenach wiejskich.
Przewidziano także uzupełniające środki działania obejmujące:
- pilotażowe projekty dotyczące ochrony środowiska na terenach rolniczych oraz
zalesiania,
- szkolenie zawodowe: pomoc techniczną (doradczą) na rzecz środków objętych
programem.
Instytucją realizującą program SAPARD w Polsce jest Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Agencji tej powierzona została zarówno funkcja
implementacyjna, jak i płatnicza. Funkcja implementacyjna polega przede wszystkim
na prowadzeniu akcji informacyjnej, zbieraniu, opiniowaniu i selekcji propozycji
przedsięwzięć przewidzianych do finansowania w ramach programu. Funkcja
płatnicza polega na zarządzaniu finansami programu, dokonywaniu płatności
i rozliczeń z beneficjentami programu z jednej strony oraz – za pośrednictwem
Narodowego Funduszu – z Komisją Europejska z drugiej. Program SAPARD
w odróżnieniu od innych programów pomocy przedakcesyjnej, ma być realizowany
w sposób w pełni zdecentralizowany. Komisja Europejska prowadzi wyłącznie
kontrolę poprawności wydatkowania środków oraz realizacji programu – zgodnie
z zasadami – po fakcie.
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VII. ZAŁĄCZNIKI
1. Wielkość emisji zanieczyszczeń wprowadzonych w 2002 r. do powietrza z terenu
gminy Budzyń w Mg/rok (według danych uzyskanych ze Starostwa Powiatowego
w Chodzieży).
2. Emisja zanieczyszczeń wprowadzonych w 2002 r. do powietrza z terenu gminy
Budzyń w Mg/rok (według danych z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu).
3. Mapa poglądowa walorów przyrodniczych urządzeń ochrony środowiska dla
gminy Budzyń.

