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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Gminy Stara 

Kamienica. Opracowanie daje podstawy do kontynuacji zadań mających na celu poprawę 

środowiska naturalnego na terenie Gminy Stara Kamienica w latach 2022 – 2025. Opracowując 

niniejszy dokument Gmina wypełnia ustawowy obowiązek wynikający z ustawy „Prawo ochrony 

środowiska”, którym nałożono obowiązek na jednostki samorządu terytorialnego do weryfikacji 

określonych celów/działań w odniesieniu do stanu środowiska naturalnego jak również sytuacji 

społeczno – gospodarczej. 

1.2. Podstawa prawna opracowania 
 

Podstawą prawną sporządzenia niniejszego programu jest art.17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 1973), który stanowi, że 

organ wykonawczy gminy (Wójt) opracowuje program ochrony środowiska w celu realizacji 

polityki ekologicznej państwa. 

Zgodnie z art. 14 przywołanej wyżej ustawy, program powinien określać: 
- rodzaj i harmonogram działań proekologicznych; 
- środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno- ekonomiczne                       

i środki finansowe. 
Szczegółowe wskazówki dotyczące zawartości programów zawierają przyjęte dnia 2 września 

2015 roku przez Ministerstwo Środowiska Wytyczne do sporządzania programów ochrony 

środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym. Wytyczne te „mają charakter ramowy i mogą 

być wykorzystane jako materiał pomocniczy przy sporządzaniu programów ochrony 

środowiska”. Za nadrzędne przyjęto, iż struktura wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

programów ochrony środowiska powinna nawiązywać do struktury Polityki ekologicznej 

Państwa. Program ochrony środowiska gminy Stara Kamienica na lata 2022– 2025 opracowany 

został z uwzględnieniem układu strukturalnego „Wytycznych...” i zawiera 

między innymi następujące elementy: 

- racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych, 

- poprawa jakości środowiska, 

- narzędzia i instrumenty realizacji programu, 

- współpraca przygraniczna, 

W sporządzonym opracowaniu uwzględniono wymagania obowiązujących przepisów prawnych 

dotyczących zagadnień ochrony środowiska. Podstawę prawną aktualizacji Programu stanowią 

ustawy (wymienione poniżej) oraz akty wykonawcze do tych ustaw: 

⎯ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., 

poz. 1973), 
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⎯ Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 2373), 

⎯ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 

1098) 

⎯ Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 888), 

⎯ Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 2233), 

⎯ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity  Dz.U. z 2020r., poz. 2028), 

⎯ Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 1275), 

⎯ Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1420), 

⎯ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 779), 

⎯ Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. z 

2021r. poz. 1326), 

⎯ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 2351), 

⎯ Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 76 z późn. 

zm.).  

⎯ Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., 

poz. 1070), 

⎯ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 741), 

⎯ Ustawa z dnia 21 sierpień 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 

638). 
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2. STRZESZCZENIE 
 

Program ochrony środowiska dla Gminy Stara Kamienica na lata 2022 - 2025 z perspektywą 

do roku 2028 jest dokumentem planowania strategicznego, wyznaczającym cele i kierunki 

polityki ekologicznej Gminy Stara Kamienica. W Programie określono zakres czasowy realizacji 

Programu na lata 2022 – 2025 z podziałem na okres krótkoterminowy do 2025 roku                                          

i długoterminowy do roku 2028. 

 

Niniejszy Program przedstawia: 

 

1. Ogólną charakterystykę i ocenę zasobów oraz walorów środowiska przyrodniczego 

Gminy Stara Kamienica. 

2. Opis dotychczas zrealizowanych działań z zakresu ochrony środowiska na terenie 

Gminy Stara Kamienica. 

3. Cele i kierunki działań w zakresie ochrony środowiska na lata następne,                                            

w perspektywie krótko, średnio i długoterminowej. 

4. Zestawienie kosztów realizacji Programu ze wskazaniem źródeł finansowania. 

5. Metody kontroli, monitorowania skutków realizacji Programu i oceny realizacji 

zamierzonych celów. 

6. Harmonogram realizacji Programu. 

 

Dane zawarte w dokumencie mogą być wykorzystywane jako: 

 

- podstawowy instrument strategicznego zarządzania Gminą w zakresie ochrony środowiska, 

- baza do tworzenia Programów operacyjnych i zawierania kontraktów z innymi jednostkami 

administracyjnymi i podmiotami gospodarczymi, 

- instrument do działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych Gminy, 

- przesłanka konstruowania budżetu gminy na poszczególne lata, 

- układ odniesienia zawierający wytyczne dla innych podmiotów polityki ochrony środowiska, 

- pomoc w wyborze decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez różne podmioty i 

instytucje, 

- podstawa do ubiegania się o fundusze celowe ze źródeł krajowych i Unii Europejskiej. 

 

Podstawę tworzenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Stara Kamienica stanowiły 

uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, wynikające z obowiązujących aktów prawnych, 

programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających problematykę 

ochrony środowiska. Niezbędne było uwzględnienie zamierzeń rozwojowych Gminy. 

 

Główną zasadą przyjętą w Programie ochrony środowiska dla Gminy Stara Kamienica jest 

zasada zrównoważonego rozwoju w celu umożliwienia lepszego zagospodarowania 

istniejącego potencjału Gminy. 
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Nadrzędny cel Programu ochrony środowiska dla Gminy Stara Kamienica stanowi: 

 

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Gminy w harmonii z ochroną środowiska 

przyrodniczego 

 

Wyznaczono następujące priorytety działań w zakresie ochrony środowiska na lata 2022 - 

2028: 

 Priorytet 1 

Poprawa jakości wód powierzchniowych poprzez poprawę gospodarki wodno - ściekowej                            

i zapewnienie mieszkańcom dobrej jakości wody pitnej. 

Priorytet 2 

Osiągnięcie wymaganych standardów dla jakości powietrza atmosferycznego poprzez m.in. 

likwidację niskiej emisji. 

Priorytet 3 

Ograniczenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego i przemysłowego. 

Priorytet 4 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska. 

Priorytet 5 

Utworzenie spójnego systemu przyrodniczego Gminy wraz z ochroną cennych elementów 

przyrodniczych. 

Priorytet 6 

Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa Gminy poprzez zintegrowany system 

edukacji ekologicznej. 

Priorytet 7 

Poprawa ochrony powierzchni ziemi poprzez objęcie zorganizowanym odbiorem odpadów 

komunalnych wszystkich mieszkańców oraz ograniczenie ilości powstających odpadów poprzez 

ich selekcję „u źródła". 

Podczas analizy stanu środowiska wyróżniono te sektory środowiska, które zostały                        

w znacznym stopniu przekształcone przez działalność człowieka i wymagają programów 

naprawczych. Poniżej omówiono najistotniejsze zagadnienia. 
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Wody powierzchniowe i podziemne 

Sieć hydrograficzna na terenie gminy jest bardzo bogata z licznymi obszarami źródliskowymi.      

Jej struktura nie uległa większym przekształceniom przez człowieka. Gmina leży w dorzeczu 

Bobru. Większe rzeki to Kamienica i Kamienna Mała. 

Rzeka Kamienica odwadnia północny stok Grzbietu Kamienickiego w jego wschodniej części.                     

Jej źródła znajdują się na wysokości 850 – 870 m n.p.m. Ważniejsze dopływy Kamienicy to 

Młynówka, Kamieniczka, Kamienicki Potok, Czary Potok, Grudzki Potok, Chromiec i Hucianka. 

W czasie powodzi w 1997 r. Kamienica wystąpiła z brzegów w kilku miejscach. 

 
Występowanie wód podziemnych wiąże się na terenie gminy z dwoma piętrami wodonośnymi 

czwartorzędowym i proterozoicznym. Wody podziemne, jako poziom użytkowy w utworach 

czwartorzędowych, mają znaczenie lokalne. 

 

W ciągu ostatnich kilku lat Gmina podjęła szereg działań mających na celu poprawę stanu 

jakości wód powierzchniowych. Gmina od wielu lat prowadzi liczne działania zmierzające                              

do utrzymywania jakości stanu wód powierzchniowych na dobrym poziomie, przykładem                                       

są chociażby działania skierowane na rozbudowę sieci wodno – kanalizacyjnej. Promowane                           

są działania mające na celu podłączenie  do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz montaż 

przydomowych szamb lub oczyszczalni, w miejscach gdzie nie ma możliwości podłączenia                     

do sieci. 

 

Powietrze atmosferyczne 

W ocenie jakości powietrza w województwie dolnośląskim zawarto listy stref 

zakwalifikowanych do Programów ochrony powietrza na podstawie oceny wg kryteriów                         

dla ochrony zdrowia oraz listę stref i obszarów, w których potrzebne jest przeprowadzenie 

dalszych badań w celu potwierdzenia potrzeby lub braku potrzeby podjęcia działań na rzecz 

poprawy jakości powietrza - ocena wg kryteriów dla ochrony zdrowia. Na podstawie 

przeprowadzonej analizy stwierdzono, że Gmina Stara Kamienica znajduje się w strefie 

dolnośląskiej ze względu na przekroczenie stężenia benzo(a)piranu. Z tego też względu 

konieczne są działania na terenie Gminy zmierzające do redukcji jego poziomu jak również 

innych zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. 

Hałas 

Na terenie Gminy jako najbardziej uciążliwy odczuwany jest hałas komunikacyjny.  

Największe problemy w zakresie komunikacji drogowej, a co za tym idzie, największy wpływ 

na zwiększanie się poziomu hałasu komunikacyjnego mają: 

⎯ odcinki dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenach zabudowanych 

⎯ niedostateczne wyposażenie dróg lokalnych i dojazdowych w nawierzchnie twarde 
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Wszystkie wymienione czynniki przyczyniają się do zwiększenia natężenia hałasu 

pochodzenia komunikacyjnego. Pomimo, że na terenie Gminy nie były wykonywane pomiary 

hałasu, można się spodziewać, że właśnie w rejonie dróg o największym natężeniu ruchu 

kołowego występują wysokie wartości poziomu hałasu.  

 

Lasy i ochrona przyrody oraz krajobrazu 

Na terenie Gminy Stara Kamienica lasy i zadrzewienia zajmują 4 151 ha, co stanowi 

37,6% ogólnej powierzchni Gminy. Większość lasów stanowi własność Skarbu Państwa.                           

W imieniu Skarbu Państwa lasami na terenie gminy Stara Kamienica zarządza Nadleśnictwo 

Szklarska Poręba oraz Nadleśnictwo Lwówek. Część z terenów obszaru Gminy zajmują lasy, 

będące własnością osób fizycznych. Lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa zajmują                  

na terenie gminy Stara Kamienica 306,6 ha.. Zbiorowiska leśne zdominowane są tu przez 

monokulturowe lasy świerkowe i  lasy liściaste. W północnej części gminy występują bory 

mieszane świeże. Dominuje w nich buk zwyczajny, a w runie jarzmianka większa i marzanka 

wonna. Niekiedy zbiorowiska leśne przechodzą w żyzną buczynę niżową i można w niej spotkać 

żywca cebulkowego. Nad ciekami występują fragmenty podgórskich łęgów jesionowych,                         

w drzewostanie dominuje jesion wyniosły a towarzyszy mu olsza czarna. 

Lasy występujące w gminie zaliczane są do kompleksów o I, II lub III stopniu uszkodzeń. 

Spowodowane jest to działalnością przemysłową. Ochroną objęte są lasy drugiego i trzeciego 

stopnia uszkodzenia przemysłowego. Lasy najbardziej uszkodzone występują w górnej strefie 

Wysokiego Grzbietu i zajmują powierzchnię 209,06 ha. Duży odsetek drzew ma wady techniczne 

i zdrowotne spowodowane żerem szkodników, niedoborami składników pokarmowych w glebie 

jak i zanieczyszczeniami powietrza napływającego od strony zachodniej. Niezwykle 

niekorzystnym zjawiskiem odnotowywanym w ostatnim czasie w stosunku do znajdujących się 

na obszarze gminy lasów jest wycinanie lasów prywatnych i duża liczba przekształceń gruntów 

leśnych na budowlane.  

Na terenie Gminy Stara Kamienica formy ochrony przyrody zajmują ponad połowę 

powierzchni. Tak duży potencjał terenów prawnie chronionych świadczy o dużych 

możliwościach jego wykorzystania dla potrzeb wypoczynku i rekreacji mieszkańców, z drugiej 

jednak strony niesie z sobą ograniczenia dotyczące zagospodarowania przestrzennego terenów 

objętych prawna ochroną, szczególnie dla nowych inwestycji. 

Flora chroniona 

Na terenie gminy Stara Kamienica stwierdzono występowanie 18 gatunków chronionych                       

na 249 stanowiskach, w tym 12 gatunków podlega całkowitej ochronie: 

_ gatunki całkowicie chronione 

- Barwinek pospolity –Vinca minor 

- Lilia złotogłów – Lilium martagon 

- Kruszczyk szerokolistny – Epipactis helleborine 

- Naparstnica purpurowa – Digitalis purpurea 

- Parzydło leśne – Aruncus sylvester 
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- Podrzeń żebrowiec – Blechnum spicant 

- Storczyk plamisty – Dactylorhiza maculata 

- Storczyk szerokolistny – Dactylorhiza majalis 

- Szafran spiski – Crocus scepusiensis 

- Widłak jałowcowaty – Lycopodium annotinum 

- Widłak wroniec – Huperzia selago 

- Sromotnik bezwstydny – Phallus impudicus 

_ 

 Gatunki częściowo chronione 

 Kalina koralowa – Viburnum opulus 
- Kruszyna pospolita – Frangula alnus 
- Goryczka trojeściowa – Gentiana asclepiadea 
- Konwalia majowa – Convallaria majalis 
- Kopytnik pospolity – Asarum europaeum 
- Paprotka zwyczajna – Polypodium vulgare 

 

Spośród wszystkich gatunków chronionych najliczniejszą grupę tworzą gatunki występujące                   

w lasach. Najliczniej spośród gatunków całkowicie chronionych występuje naparstnica 

purpurowa –aż na 73 stanowiskach i podrzeń żebrowiec 31 stanowiska, natomiast wśród roślin 

częściowo chronionych najliczniej występuje kruszyna pospolita na 52 stanowiskach. 

Pojedyncze stanowiska mają widłaki, barwinek pospolity, lilia złotogłów, parzydło leśne storczyk 

szerokolistny i szafran spiski. 

Na terenie gminy występują liczne pomnikowe okazy drzew. Aktualnie ochroną pomnikową 

objęty jest  dąb szypułkowy w Kopańcu. 

 

Siedliska z załącznika I Dyrektywy 92/43/EEC 

· 3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków 

· 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 

sepium) 

· 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

· 8220 Ściany skalne i rumowiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacetalia vandellii 

· 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 

· 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

· 9190 Śródlądowe kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae) 

· *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 

 

Gatunki roślin objęte ochroną w świetle prawa krajowego 

Gatunki roślin 

Objęte ochroną ścisłą 

· Paprotka zwyczajna Polypodium vulgare 

· Parzydło leśne Aruncus sylvestris 
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· Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum 

Objęte ochroną częściową 

· Bluszcz pospolity Hedera helix 

· Kalina koralowa Viburnum opulus 

· Konwalia majowa Convallaria majalis 

· Kopytnik pospolity Asarum europaeum 

· Kruszyna pospolita Frangula alnus 

· Marzanka wonna Galium odoratum 

· Pierwiosnek wyniosły Primula elatior 

W okresie letnim i jesiennym sprawdzono wykorzystanie analizowanego terenu przez nietoperze 

wykazała, iż teren nie jest przecinany liniowymi strukturami krajobrazu takimi jak pasy 

zadrzewień i 

zakrzewień. Wywiady z doświadczonymi chiropterologiami również wskazywały na mała 

przydatność terenu do przemieszania się nietoperzy. Wyrywkowe kontrole wskazały, że lokalnie 

teren wykorzystywały nocki duże Myotis myotis. Stwierdzono żerowanie kilkunastu osobników 

w dwóch laskach śródpolnych, z tym że większość obserwacji pochodzi z lasku położonego bliżej 

Starej Kamienicy zapewne z powodu jego liniowego charakteru. Stwierdzano też pojedyncze 

osobniki gacka brunatnego Plecotusauritus. Nie stwierdzano masowych wędrówek nietoperzy 

przez badany teren. 

 

6510 Niżowe i górskie łąki świeże użytkowane ekstensywnie oraz 6520 Górskie łąki konietlicowe 

użytkowane ekstensywnie, a także gatunki chronione zlokalizowane w rejonie obrębów 

Chromiec i Kopaniec. W dokumencie tym wskazano również obszary konfliktowe z walorami 

przyrodniczymi. 

 

Fauna chroniona 

Ichtiofauna 

Stosunkowo wysokie położenie gminy powoduje, że cieki wodne są w miarę czyste                                          

i nie prowadzą jeszcze ścieków z innych gmin.  

W rzekach i strumieniach stwierdzono występowanie następujących gatunków ryb: 

- pstrąg potokowy Salmo trutta fario (gatunek zagrożony, objęty ochroną częściową). 

Występuje w górnym biegu rzeki Kamienicy, powyżej Chromca, jest tam jedynym gatunkiem 

ryb. Pomimo dogodnych warunków nie występuje zbyt licznie, jedynie 10 osobników na 100 

metrów bieżących rzeki. - strzebla potokowa Phoxinus phoxinus (gatunek chroniony). Jest to 

gatunek charakterystyczny dla niewielkich płytkich strumieni górskich i podgórskich. W wodach 

płynących w rzece Kamienica na obszarze gminy znajduje dogodne dno do odbycia tarła,                    

ale w górnym jej biegu woda jest zbyt zimna, by mogła tam występować. Podobnie sytuacja ma 

się w rzece Kamieniczka, - sliz Barbatula barbatulus (gatunek chroniony). Gatunek o niewielkich 

wymaganiach, nie reagujący negatywnie na regulacje i unifikacje koryt rzek i strumieni.                              

W Kamienicy jest bardzo liczny od miejscowości Stara Kamienica do granic gminy, a w rzece 

Kamieniczce od wsi Nowa Kamienica do ujścia do Kamienicy. 

Stan rzek w gminie można ocenić jako dobry, lecz stały wzrost liczby terenów zabudowanych 
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powoduje spływanie coraz większej ilości ścieków do wód powierzchniowych. Ten fakt stwarza 

zagrożenie dla lokalnych gatunków ryb. 

 
Gady i płazy 

Na terenie gminy Stara Kamienica zanotowano około 10 gatunków gadów i płazów, co stanowi 

prawie połowę wszystkich znanych gatunków w Polsce. Herpetofauna na terenie gminy składa 

się w większości z gatunków nizinnych, ale znaleziono też dwa gatunki typowo górskie: traszka 

górska i salamandra plamista. 

Znaczna część herpetofauny gromadzi się w rejonach zbiorników wodnych, podmokłych łąk                     

i terenów zadrzewionych. Poważnym problemem jest spadek poziomu wód gruntowych                         

oraz eutrofizacja (zarastanie) zbiorników wody stojącej co powoduje ich zanikanie. Te czynniki 

znacznie wpływają na zmniejszenie populacji płazów. Większość gatunków (np. traszki                                 

i salamandry plamiste) przywiązuje się do określonych miejsc, dlatego wraz z zanikaniem 

zbiorników giną całe populacje. 

Drugim podstawowym zagrożeniem jest narastający ruch kołowy. Na wszystkich szosach                          

o większym natężeniu ruchu można spotkać setki przejechanych płazów. Skrajnym przykładem 

jest trasa w pobliżu stawów w Kopańcu. Miejsce to jest określane jako jedno z największych 

miejsc na Dolnym Śląsku, gdzie giną płazy. Aby zapobiec takiej sytuacji należy umieścić barierki 

i stosowne przepusty pod drogami, tak aby wędrujące płazy mogły swobodnie przechodzić                  

pod drogą. 

Kolejnym problemem jest stosowanie przez rolników środków ochrony roślin i nielegalne 

wylewanie zanieczyszczeń do zbiorników. 

 

Awifauna 

Na terenie gminy Stara Kamienica stwierdzono występowanie ponad 100 gatunków ptaków                     

w tym wiele lęgowych. Podstawowy trzon stanowią gatunki ściśle związane z lasami i terenami 

otwartymi. Mniej liczną grupą są gatunki wodno-błotne oraz synantropijne. W większości są to 

gatunki chronione, w tym rzadkie i zagrożone, m.in.: pliszka górska, pluszcz, zimorodek, słonka, 

orzechówka, włochatka, puszczyk i czeczotka.  

Na terenie gminy Stara Kamienica zostały wyznaczone obszary które są cenne pod względem 

ornitologicznym: 

1. Obszar źródeł rzeki Kamienicy, położony na Grzbiecie Kamienickim na wysokości od 830                     

do 980 m n.p.m. W tych rejonach w latach 1992-1999 zanotowano 3 cenne gatunki sów. 

Ponadto miejsce to jest charakterystyczne z uwagi na bardzo licznie występującego cietrzewia 

(jedno z najliczniejszych). 

2. Fragment Wysokiego Grzbietu Gór Izerskich na zachód od kopalni „Stanisław”, gdzie 

stwierdzono występowanie cietrzewia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1995 roku, w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt w 1999 roku utworzono tu strefę ochronną. 

3. Fragment Wysokiego Grzbietu Gór Izerskich na wschód od kopalni „Stanisław”,                                    

gdzie stwierdzono występowanie cietrzewia. . Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony 
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Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1995 roku, w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt w 1999 roku utworzono tu strefę ochronną. 

4. Rzeka Mała Kamienna, na odcinku od źródeł do granicy gminy stwierdzono liczne 

występowanie pliszki górskiej i pluszcza. Jest to najważniejsze stanowisko pluszcza w Górach 

Izerskich. Mała Kamienna potencjalnym miejscem utworzenia stanowiska dokumentacyjnego. 

Z uwagi na okres lęgowy tych ptaków, jakiekolwiek prace nie powinny być prowadzone                                

w korycie rzeki w miesiącach marzec-lipiec. 

5. Rzeka Kamienica, na odcinku od Starej Kamienicy do granicy gminy stwierdzono liczne 

występowanie pliszki górskiej i pluszcza. Miejsce nadaje się do utworzenia stanowiska 

dokumentacyjnego. Z uwagi na okres lęgowy tych ptaków, jakiekolwiek prace nie powinny być 

prowadzone w korycie rzeki w miesiącach marzec-lipiec. 

 

Ssaki 

Nietoperze 

Na terenie gminy Stara Kamienica zanotowano następujące gatunki nietoperzy: gacek brunatny, 

karlik malutki, nocek duży, nocek rudy, mopek i mroczek późny. Ponadto należy przypomnieć, 

że wszystkie gatunki nietoperzy w Polsce są chronione. 

Populacja nietoperzy w miarę upływu lat zmniejsza się, a spowodowane jest to utratą bazy 

pokarmowej oraz miejsc do hibernacji i rozrodu. Losy nietoperzy uzależnione są głównie                         

od dostępności do miejsc na kryjówki dzienne i kolonie rozrodcze, miejsc zimowania                              

oraz żerowania. Działania antropogeniczne stale zagrażają i zmniejszają ilość potencjalnych 

kryjówek, w związku z tym ochrona nietoperzy i przeciwdziałanie zanikaniu tego gatunku jest 

bardzo istotna. 

Ważnym problemem w ochronie nietoperzy są środki owadobójcze, stosowane w uprawach 

rolnych. Wchłanianie ich przez nietoperze powoduje większą śmiertelność u tych ssaków                            

i obniża ich płodność. 

Kolejnym problemem jest zmniejszanie potencjalnych terenów bazy pokarmowej, poprzez 

wycinanie zadrzewień śródpolnych i likwidowanie oczek i zbiorników wodnych. Podobnie jest                  

z wycinaniem starodrzewu, który jest bogaty w dziuple i jamy. Popularne w ostatnich czasach 

remonty poddaszy również przyczyniają się do likwidowania miejsc pobytu nietoperzy. 

 

Pozostałe ssaki 

Na terenie gminy Stara Kamienica stwierdzono obecność kilkudziesięciu gatunków ssaków.                  

Do gatunków chronionych zaliczają się: jeż zachodni, kret, łasica łaska, orzesznica, ryjówka 

malutka, gronostaj, wiewiórka, wydra (pod ścisłą ochroną, zapisana w „Polskiej czerwonej 

księdze zwierząt”) i rzęsorek rzeczek. 

 

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej zlokalizowano stanowiska 

występowania następujących zwierząt: 

 

Gatunki zwierząt z załącznika II Dyrektywy 92/43/EEC 

Bezkręgowce 
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· 1059 Modraszek telejus Phengaris teleius 

· 1061 Modraszek nausitous Phengaris nausithous 

Ssaki 

· 1355 Wydra Lutra lutra 

· 1324 Nocek duży Myotis myotis 

Gatunki ssaków z załącznika IV Dyrektywy 92/43/EEC 

· Nocek rudy Myotis daubentonii 

· Borowiec wielki Nyctalus noctula 

· Gacek brunatny Plecotus auritus 

Ptaki z załącznika I Dyrektywy 2009/147/WE 

· A030 Bocian czarny Ciconia nigra 

· A236 Dzięcioł czarny Dryocopus maritus 

· A307 Jarzębatka Sylvia nisoria 

· A338 Gąsiorek Lanius collurio 

Ptaki z załącznika II Dyrektywy 2009/147/WE 

· A113 Przepiórka Coturnix coturnix 

· A168 Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos 

· A207 Siniak Columba oenas 

Gatunki roślin objęte ochroną w świetle prawa krajowego 

Bezkręgowce 

Objęte ochroną ścisłą 

· Szklarnik leśny Cordulegaster boltonii 

Płazy i gady 

Objęte ochroną ścisłą 

· Ropucha szara Bufo bufo 

· Żaba trawna Rana temporaria 

· Żmija zygzakowata Vipera berus 

Objęte ochroną częściową 

· Jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara 

Ptaki 

Objęte ochroną ścisłą 

· Gil Pyrrhula pyrrhula 

· Jastrząb Accipter gentilis 

· Krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra 

· Paszkot Turdus viscivorus 

· Pleszka Phoenicurus phoenicurus 

· Pliszka górska Montacilla cinerea 

· Pluszcz Cinclus cinclus 

· Turkawka Streptopelia turtur 

 

Rezerwat ścisły „Krokusy” położony jest na śródleśnej łące około 1 km na południowy zachód 
od drogi Świeradów – Szklarska Poręba. Zajmuje powierzchnię 3,90 ha. Został utworzony w celu 
ochrony naturalnego stanowiska szafranów spiskich. Oprócz nich na terenach podmokłych 
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rosną inne chronione gatunki między innymi przylaszczka pospolita, kokoryczka wielokwiatowa, 
jaskier kosmaty i pierwiosnka wyniosła. 
 

Park Krajobrazowy Doliny Bobru został utworzony w 1989 roku uchwałą nr VIII/47/89 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Jeleniej Górze z dnia 16 listopada 1989 r. 23 marca 2001 

rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego został uchwalony Plan Ochrony Park Krajobrazowy 

Dolina Bobru oraz zmienione jego granice. W granicach Parku leży północno – wschodnia część 

gminy Stara Kamienica. Obecnie obowiązuje rozporządzenie Nr 38 Wojewody Dolnośląskiego                   

z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru – Dz. U. Woj. 

Dolnośląskiego Nr 317, poz. 3937. Powierzchnia parku wynosi 12 295 ha a jego otuliny 11 465 

ha. Głównymi walorami tego obszaru są: urozmaicony przebieg Doliny Bobru, duża wartość 

ekosystemów leśnych, znaczne nagromadzenie zabytków kultury materialnej. Celem ochrony 

Parku Krajobrazowego  Dolina Bobru jest ochrona krajobrazu, zachowanie struktury 

hydrograficznej Parku wraz z łąkami, starorzeczami i terenami podmokłymi oraz zachowanie 

geologicznej i geomorfologicznej różnorodności Parku. 

W granicach Parku Krajobrazowego Doliny Bobru obowiązują zakazy zawarte                                    

w rozporządzeniu Wojewody Dolnośląskiego Nr 38 z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie Parku 

Krajobrazowego Doliny Bobru (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 317 poz. 3937). Położenie 

obszarów w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, która stanowi na mocy 

przepisów odrębnych strefę ochronną graniczącą z formą ochrony przyrody wyznaczoną w celu 

zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka, także 

skutkuje ograniczeniami w zagospodarowaniu przestrzennym w celu zapobieżenia negatywnym 

skutkom na przyrodę Parku Krajobrazowego. 

 

_ Obszar Chronionego Krajobrazu Karkonosze – Góry Izerskie 

Obszar chronionego Krajobrazu Karkonosze – Góry Izerskie został ustanowiony na mocy 

uchwały nr XIV/95/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Jeleniej Górze z dnia 27 listopada 1986 

roku. Obszar Chronionego Krajobrazu  obejmuje południowo – zachodnią część gminy Stara 

Kamienica. Został on powołany jako teren wzmożonej ochrony i prowadzenia niezbędnych 

rekultywacyjnych działań na rzecz odbudowy szczególnych wartości przyrodniczych, 

krajobrazowych i kulturowych. Wśród głównych walorów tego obszaru wymienić należy: 

interesującą rzeźbę terenu, obszary źródliskowe i zbiorniki wodne o I klasie czystości wód, cenne 

zasoby wód podziemnych oraz kompleksy użytków zielonych o dużych wartościach 

przyrodniczych. Obszar ten został Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego w marcu 1999 roku 

anulowany. 

 

_ Strefa ochrony Uzdrowiska „Cieplice Zdrój” 

Strefa ochrony uzdrowiskowej została utworzona na mocy uchwały nr VI/41/70 Wojewódzkiej 

Rady Narodowej we Wrocławiu w 1970 r. o ustanowieniu statutu uzdrowiska Cieplice Śląskie 

Zdrój. Obejmuje ona miasto Jelenia Góra, część gminy Piechowice i południową część gminy 

Stara Kamienica. Została utworzona w celu ochrony warunków naturalnych koniecznych                       

do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego w Cieplicach Śląskich Zdroju. 

_ 
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 Parki podworskie i cmentarze objęte ochroną konserwatorską 

- Park przypałacowy z XVII wieku w Barcinku nr 131 

- Park przypałacowy z początku XX wieku w Barcinku nr 55 

- Cmentarz przykościelny z początku XVI wieku wraz z 50 letnią aleją kasztanową w Kopańcu 

 

_ Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000, która tworzą 2 typy obszarów: obszary specjalnej 

ochrony ptaków (OSO) oraz specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO). W granicach gminy Stara 

Kamienica znajdują się : 

 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Łąki Gór i Pogórza Izerskiego” (PLH020102) –  

Jest to obszar o powierzchni 5834,20 ha obejmujący najbardziej na zachód wysunięty fragment 

polskich Sudetów - podnóże Gór Izerskich (Kamienicki Grzbiet). Obszar obejmuje półnaturalne 

górskie łąki i murawy użytkowane ekstensywnie (12% terenu), zachowane głównie wzdłuż 

cieków oraz lasy i zadrzewienia śródpolne (lasy iglaste - 13%, liściaste 3%, mieszane 11% 

powierzchni). Tereny uprawne zajmują 57% obszaru. Jest to jedyne stanowisko wszewłogi 

górskiej - atlantyckiego gatunku znanego w Polsce tylko z Sudetów Zachodnich. Obok wszewlogi 

występuje tu wiele innych, cennych gatunków zwierząt np. Euphydryas aurinia - największe 

znane stanowisko w Polsce Południowo-Zachodniej oraz modraszkowate - miejsce 

występowania ponad 2% populacji krajowej. 

- 

 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Góry Izerskie” (PLB020009) - 

 Obszar ten został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r. 

w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. u. Nr 25 poz. 133). Obszar nr PLB020009 

ma istotne znaczenie jako ostoja gatunków wymienionych w załączniku I dyrektywy Rady 

79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dziko żyjącego ptactwa. Gatunki 

wymagające ochrony, których liczebność pozwala na zakwalifikowanie ww. obszaru                                    

do wyznaczenia jako obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 stanowią: derkacz, 

sóweczka, włochatka, dzięcioł zielonosiwy, cietrzew. 

 

- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Ostoja nad Bobrem” (PLH020054)  

Przełomowa dolina rzeki Bóbr stanowi granicę pomiędzy Pogórzem Kaczawskim a Izerskim                  

na odcinku od Siedlęcina (4 km na północ od Jeleniej Góry) po Wleń. Obszar obejmuje koryto 

Bobru wraz z otaczającymi je wzgórzami o silnie zróżnicowanej budowie geologicznej, w skład 

której wchodzą m.in. bazalty, wapienie i piaskowce. Liczne doliny bocznych dopływów tworzą 

głębokie jary będące siedliskiem rzadkich gatunków roślin i zwierząt. W pokryciu terenu 

dominują lasy oraz łąki i pastwiska. Pozostała część obszaru jest zajęta przez pola uprawne                        

i zabudowania. Na terenie obszaru występuje 13 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy 

Siedliskowej, a wśród nich doskonale zachowane płaty naturalnych lasów liściastych. Jest to 

trzecie co do wielkości, po Pogórzu Kaczawskim i Przełomie Pełcznicy, skupisko płatów 

priorytetowego siedliska grądu zboczowego Aceri-Tilietum. Do doskonale zachowanych należą 

bardzo bogate w gatunki wilgotne murawy bliźniczkowe koło Wojciechowa, zaś na łąkach                              

i bogatych w storczyki murawach kserotermicznych koło Radomic między Wleniem                                       
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a Wojciechowem, notowano znaczące dla regionu sudeckiego populacje Maculinea nausithous, 

Maculinea telejus oraz Lycaena dispar. Ważnym siedliskiem jest także koryto Bobru w których 

występują cztery gatunki ryb z Załącznika II Dyrektywy. Obszar cenny także z uwagi                                     

na występowanie roślin i zwierząt związanych z podłożem bazaltowym. Siedliska te zajmują 

niewielkie, rozproszone powierzchnie na całym obszarze. Ogółem odnotowano tu 11 gatunków 

zwierząt z załącznika II Dyrektywy.  

 

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Kamienickie Wzgórza” 
Celem ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Kamienickie Wzgórza” jest 

ochrona szczególnie cennego krajobrazu naturalnego i kulturowego fragmentu pasma „Góry 

Izerskie”. Realizacja celów ochrony wymaga trwałego zachowania i zapobiegnięcia utraty 

wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, a także utrzymania struktury 

przestrzennej terenów z uwzględnieniem swoistych cech miejscowego krajobrazu, a także 

ochrony gatunków roślin i zwierząt, zróżnicowanych siedlisk przyrodniczych oraz zabudowań. 

 
 

Oprócz wymienionych powyżej w Programie zaproponowano także cele i zadania                                  

z zakresu promieniowania elektromagnetycznego, poważnych awarii, ochrony gleb, 

powierzchni terenu, surowców mineralnych, edukacji ekologicznej, aspektów związanych                      

z ograniczaniem odpadowości, materiałochłonności, energooszczędności i wodochłonności 

gospodarki. Z uwagi na to, ze nie są to zadania priorytetowe, nie omawiano ich szerzej                                 

w niniejszym streszczeniu. 

Przedstawiono także system zarządzania ochroną środowiska w Gminie i samym 

Programem, zaproponowano sposób kontroli i monitoringu postępów we wdrażaniu Programu 

i jego efektów, a także kwestie związane z finansowaniem poszczególnych zadań wytyczonych 

w Programie. 

Za realizację Programu ochrony środowiska odpowiedzialne są władze gminy, które 

powinny wyznaczyć koordynatora (kierownika) wdrażania Programu. Taką rolę, w imieniu 

Wójta Gminy Stara Kamienica powinien pełnić Referat Ochrony Środowiska . Koordynator 

będzie współpracował ściśle z Radą Gminy, przedstawiając okresowe sprawozdania z realizacji 

Programu.  

Zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane będą również przez  jednostki 

budżetowe mu podległe, zgodnie z przyjętym schematem organizacyjnym. Część zadań będzie 

wykonywana przez spółkę lub podmioty prywatne wyłonione w drodze publicznych przetargów. 

W okresach rocznych sporządzane będą następnie raporty przedstawiające postęp                                                

we wdrażaniu zadań i celów zawartych w Programie. 

Bezpośrednim realizatorem Programu będą także podmioty gospodarcze planujące                         

i realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami nakreślonymi przez Program. Bezpośrednim 

odbiorcą Programu będzie społeczeństwo Gminy Stara Kamienica. 
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Wójt Gminy odpowiada za wdrożenie systemu opracowanego w Gminnym Programie 

ochrony środowiska i jest zobowiązany do opracowania oraz wdrożenia systemu monitoringu. 

Monitorowanie realizacji planu umożliwi ocenę prawidłowości i efektywności działań oraz 

szybkie i elastyczne reagowanie na zmiany. Monitoring ochrony środowiska polegał będzie 

głównie na działaniach organizacyjno - kontrolnych. 

System monitoringu i oceny zadań oraz celów zawartych w Programie ochrony 

Środowiska dla Gminy Stara Kamienica obejmuje: obligatoryjne terminy zawarte  w aktach 

prawnych, system sprawozdawczości organów urzędowych i podmiotów gospodarczych. 

Kontrola realizacji Programu ochrony środowiska wymaga także oceny stopnia realizacji 

przyjętych w nim celów i działań, przewidzianych do wykonania w określonym terminie. Należy 

systematycznie oceniać też stopień rozbieżności między założeniami a realizacją Programu oraz 

analizować przyczyny tych niespójności. 

W Programie przedstawiono harmonogram realizacji Programu i analizę finansową 

zaproponowanych działań. Sumaryczne szacunkowe koszty realizacji Programu w latach 2022 - 

2028 przedstawiono w poniższej tabeli. 

Szacunkowe koszty wdrożenia Programu w latach 2022 - 2028 

L.p. Sektor Koszty w latach 2022 - 2028  TYS. PLN 

 Klimat i powietrze 22 342 

1 Klimat akustyczny wkład rzeczowy Gminy 

2 Promieniowanie elektromagnetyczne wkład rzeczowy Gminy 

3 Gospodarka wodno – ściekowa 3406 

4 Gleby wkład rzeczowy Gminy 

6 Zagrożenia nadzwyczajne wkład rzeczowy Gminy 

7 Edukacja ekologiczna wkład rzeczowy Gminy 

Razem koszty w latach 2022 - 2028 25 748 

 

W oparciu o analizę źródeł finansowania działań w zakresie ochrony środowiska                            

w ostatnich latach w Polsce oraz w Gminie Stara Kamienica oraz prognoz odnośnie 

perspektywicznych źródeł, przewiduje się, że struktura finansowania wdrażania Programu                      

w najbliższych czterech latach będzie następująca: 
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Symulacja rozkładu źródeł finansowania zadań wytyczonych w Programie 

Źródło % Tys. PLN 

Fundusze ekologiczne (NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGWA) Inne fundusze 

wojewódzkie i powiatowe 
2 515 

Budżet Gminy 10 2 575 

Podmioty gospodarcze (środki własne i kredyty bankowe) 8 2 059 

Fundusze z Unii Europejskiej 60 15 449 

Budżet państwa 20 5 150 

RAZEM  25 748 

3. CHARAKTERYSTYKA GMINY STARA KAMIENICA 

3.1. Informacje ogólne 

3.2. Położenie geograficzne i administracyjne 
 

Gmina Stara Kamienica położona jest w południowo – zachodniej części  województwa  
dolnośląskiego, na południe od Jeleniej Góry. Jest jedną z dziewięciu gmin wchodzących w skład 
powiatu karkonoskiego, zlokalizowana jest w jego południowo - zachodniej części. 
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Graniczy z gminami Jelenia Góra, Piechowice, Szklarska Poręba, Mirsk, Jeżów Sudecki.                               
Jej powierzchnia wynosi 11 1046 km2  i jest zamieszkiwana przez 5 136 osób                                  
(stan na dzień 31.12.2020r ).  

               
 

 
 
 
Gminę stanowi 10 wydzielonych sołectw. 

 
 
 

 
 

 
 

Nazwa sołectwa Liczba ludności Powierzchnia(ha) 
Stara  Kamienica 

 

 

1 185 

 

1 388 

 

 

Antoniów 100 258 
Barcinek 513 890 
Chromiec 196 294 
Kopaniec 368 3 598 
Kromnów 472 743 

Mała Kamienica 217 697 

Nowa Kamienica 156 501 
Rybnica 731 1 545 

Wojcieszyce 1198 1 134 
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Jednostką wiodącą jest sołectwo Stara Kamienica, które jest ośrodkiem gminnym                                            
i charakteryzuje się największą liczbą mieszkańców.  
 
Zgodnie  z  podziałem  Polski  na  jednostki  fizycznogeograficzne  Gmina Stara Kamienica 
położona jest w makroregionie Sudety Zachodnie w obrębie mezoregionu Góry Izerskie. Na 
terenie Gminy można wyróżnić dwa charakterystyczne wzniesienia – Grzbiet Kamieniecki 
(Kamienica 973 m npm) oraz Wysoki Grzbiet (Wysoka Kopa 1126 m npm). 
 
 
Struktura użytkowania gruntów na terenie gminy przedstawia się następująco: 
 

Powierzchnia gminy 
 

11 046 ha 

Użytki rolne 
 

6 338 ha 

Lasy i zadrzewienia 
 

4 151 ha 

Wody 
 

37 ha 

Tereny osiedlowe i komunikacyjne 
 

217 ha 

Nieużytki 
 

303 ha 

 
 
 

RAZEM 5 136 11 048 
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3.3. Analiza zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara 

Kamienica 

3.3.1. Struktura zagospodarowania przestrzennego 
 

Przestrzeń gminy jest zdominowana przez tereny leśne (Ls) oraz użytki rolne (R), które łącznie 

zajmują ok. 95% powierzchni ogólnej. Tereny zurbanizowane zajmują łącznie 3 % powierzchni 

gminy. Wśród terenów zabudowanych największy procent zajmują tereny komunikacyjne 

(drogi, koleje). Niewiele mniej jest terenów mieszkaniowych. 

Struktura użytkowania gruntów w Gminie Stara Kamienica jest zbliżona do średniej dla całego 

powiatu karkonoskiego. 

 

Przez  wschodni  teren  Gminy  Stara Kamienica  przebiega  droga  krajowa  nr  3  Świnoujście – 

Jakuszyce - granica państwa. Prowadzi ona bardzo ważny ruch o znaczeniu międzynarodowym 

turystyczny i tranzytowy. – ok.3,6 km 

 

Przez południową część Gminy z kierunku południowo-zachodnim przebiega droga krajowa nr 

30 Jelenia Góra – Zgorzelec, ok. 7 km. 

 

Droga Sudecka - droga wojewódzka nr 358 (DW358) –łącząca DW357 w Włosieniu z DW361                    

w Świeradowie-Zdroju. Szklarska Poręba – Świeradów Zdrój.  – długość ok.6,6 km 

 

Drogi powiatowe na terenie Gminy to: 

-2492 D  - 4,775 km od gr. powiatu lwóweckiego (Kwieciszowice), Gmina Stara Kamienica: przez 

Małą Kamienicę (w obrębie działek geodezyjnych nr 137) - Starą Kamienicę (w obrębie działek 

geodezyjnych nr 426, 422/7)do (DP 2774 D) 

-2513 D  -9,114 km od gr. powiatu lwóweckiego (Kwieciszowice), Gmina Stara Kamienica: przez 

Antoniów (w obrębie działek geodezyjnych nr 255/1) - Chromiec (w obrębie działek 

57%

38%

0% 2% 3%

Struktura powierzchni Gminy Stara Kamienica

Użytki rolne Lasy i zadrzewienia Wody Tereny osiedlowe i komuniakcyjne Nieużytki

https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_wojew%C3%B3dzka_nr_357
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82osie%C5%84_(wojew%C3%B3dztwo_dolno%C5%9Bl%C4%85skie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_wojew%C3%B3dzka_nr_361
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awierad%C3%B3w-Zdr%C3%B3j
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geodezyjnych nr 256/3, 333/1) - Kopaniec (w obrębie działek geodezyjnych nr 474, 542/1) - 

Kromnów (w obrębie działek geodezyjnych nr 392) do (DP 2763 D) 

-2647 D  - 6,275 km od gr. miasta Jelenia Góra (os. Cieplice), Gmina Stara Kamienica: przez 

Wojcieszyce (w obrębie działek geodezyjnych nr 426/6, 425/3,424/3, 158/7, 155/4) -Kromnów 

(w obrębie działek geodezyjnych nr 342, 346) do (DP 2763 D) 

-2723 D -  1,843 km od (DK 30), Gmina Stara Kamienica, przez: Rybnicę (w obrębie działek 

geodezyjnych nr 456, 460) do gr. miasta Jelenia Góra (os. Goduszyn) 

-2762 D  -2,418 km od (DP 2763 D) Gmina Stara Kamienica, przez: Kromnów (w obrębie działek 

geodezyjnych nr 328/1) – Kopaniec (w obrębie działek geodezyjnych nr 525/2) do (DP 2513 D) 

-2763 D  - 13 km Gmina Stara Kamienica, przez: Barcinek (w obrębie działek geodezyjnych nr 

 241/1, 239/3, 240/7, 240/5, 240/1) - Starą Kamienicę  (w  obrębie działek geodezyjnych nr 469, 

422/1, 468, 446) - Kromnów (w obrębie działek geodezyjnych nr 319/3, 357/1,357/2, 357/3, 

357/4, 357/5) – do Piechowic, 

-2773 D – 3.207 km od (DP 2492 D) Gmina Stara Kamienica, przez: Małą Kamienicę (w obrębie 

działek geodezyjnych nr 167) - Chromiec (w obrębie działek geodezyjnych nr 339, 258/1)do (DP 

2513D) 

-2774 D 9, 186 km  od (DK 3) Gmina Stara Kamienica, przez: Rybnicę (w obrębie działek 

geodezyjnych nr 524/2, 524/1, cz.458/8 (kolej), 481, 479/1, 545) - Starą Kamienicę (w obrębie 

działek geodezyjnych nr 453, 465/2, 413, 409) - Nową Kamienicę (w obrębie działek 

geodezyjnych nr 208, 214/5, cz. 214/4, 223) do granicy Powiatu lwóweckiego. 

 

Stan techniczny wyżej wymienionych dróg na obszarze Gminy należy określić jako 

dobry i bardzo dobry. W celu poprawy bezpieczeństwa na tych drogach w ostatnich 

latach podjęto szereg działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa szczególnie 

pieszych. Wykonano: 

− Bezpieczne przejście z wykorzystaniem wiaduktu w Rybnicy, 

− Przebudowano dwa przejścia dla pieszych w Rybnicy wraz ze światłami 

ostrzegawczymi, 

− chodniki wzdłuż DK 3 w Wojcieszycach; 

− bezpieczne przejście przy szkole podstawowej w Wojcieszycach wraz z 

sygnalizacją świetlną. 

Działania te w sposób znaczący poprawiły bezpieczeństwo przede wszystkim 

pieszych na tych drogach. Problemem pozostaje jednak duża częstotliwość 

wypadków z udziałem pojazdów. 

 

 

Uzupełnienie  sieci  dróg  stanowią  drogi  gminne o statusie publicznych. Droga publiczna to w 

Polsce droga zaliczona do jednej z kategorii dróg na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 

roku o drogach publicznych, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem,                            
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z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.                             

Nie każda droga w Polsce jest zatem drogą publiczną. By się taką stała musi posiadać status 

drogi publicznej, który uzyskuje poprzez nadanie jej odpowiedniej kategorii. Do gminnych dróg 

publicznych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące 

uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. 

Uchwałą nr 351/II/03 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2003 roku 

nadane zostały obecnie obowiązujące numery gminnych dróg publicznych na terenie Gminy 

Stara Kamienica. 

Lokalizacja gminnych dróg publicznych 

 

  

 

Publiczne Drogi Gminne w poszczególnych miejscowościach 

Lp. miejscowość ilość dróg kilometraż 

1 Antoniów 3 1,522 

2 Barcinek 2 1,05 

3 Chromiec 8 4,173 

4 Kopaniec 4 4,4 

5 Kromnów 4 1,479 

6 Mała Kamienica 2 1,031 

7 Nowa Kamienica 2 4,223 

8 Rybnica 8 5,828 

9 Stara Kamienica 9 9,567 

10 Wojcieszyce 4 2,588 

 

Publiczne Drogi Gminne w poszczególnych miejscowościach 
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W skład sieci publicznych dróg gminnych wchodzą drogi o zróżnicowanej nawierzchni jezdni tj. drogi  

o nawierzchni:  asfaltowej, tłuczniowej,  brak nawierzchni, nawierzchnia częściowo asfaltowa 

częściowo tłuczniowa,  nawierzchnia częściowo tłuczniowa częściowo brak nawierzchni 

 

Wewnętrzne drogi gminne o nawierzchni asfaltowej –  definicja drogi wewnętrznej 

znajduje się w art. 8 ust. 1 ustawy z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. Zgodnie z 

przepisem drogą wewnętrzną jest każda droga niezaliczona do żadnej kategorii dróg 

publicznych. Podział wszystkich dróg ma zatem charakter dychotomiczny – droga może być albo 

publiczna, albo wewnętrzna. Trzeciej możliwości nie ma. Dokładniejsze wyjaśnienie pojęcia 

drogi wewnętrznej wymaga w pierwszej kolejności przytoczenia definicji drogi publicznej. Otóż 

zgodnie z art. 1 ustawy o drogach publicznych jest to droga zaliczona na podstawie przepisów 

ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem 

(z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w odrębnych przepisach). Jeśli zatem określona 

droga nie została w formalny sposób zaliczona do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich, 

powiatowych lub gminnych, będzie ona drogą wewnętrzną – nawet wówczas, gdy jest 

ogólnodostępna, a nawet wtedy, gdy w terenie nie różni się niczym od pobliskiej drogi 

publicznej. Zatem podsumowując: drogą wewnętrzną będzie wydzielony grunt (działki gruntu) 

oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako droga, o ile nie został on uznany w 

odpowiedniej procedurze za część drogi publicznej. Art. 8 ust. 1 ustawy o drogach publicznych 

wymienia przykładowe kategorie dróg wewnętrznych. Są to drogi w osiedlach mieszkaniowych, 

drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez 

przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami oraz pętle 

autobusowe. Drogami wewnętrznymi nie będą grunty zajęte pod wewnętrzną komunikację 

gospodarstw rolnych, leśnych oraz poszczególnych nieruchomości. Zgodnie bowiem z 

przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 

roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454) grunty te wlicza się do 

przyległego do nich użytku gruntowego. W konsekwencji nie będą one spełniały wymogu 

wyodrębnienia. Na terenie gminy Stara Kamienica zinwentaryzowano 54 odcinki gminnych dróg 

wewnętrznych o łącznej długości 12,62 km. 
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Wewnętrzne Drogi Gminne o nawierzchni asfaltowej poszczególnych miejscowościach 

Lp. miejscowość 
ilość 
dróg 

kilometraż 

1 Antoniów 2 0,695 

2 Barcinek 6 2,092 

3 Chromiec 1 0,08 

4 Kopaniec 4 0,635 

5 Kromnów 6 0,506 

6 Mała Kamienica 4 0,794 

7 Nowa Kamienica 0 0 

8 Rybnica 6 1,723 

9 Stara Kamienica 11 3,735 

10 Wojcieszyce 14 2,361 

 

Wykres wewnętrzne drogi gminne w poszczególnych miejscowościach 

 
a)  

 

 

Przez południowe tereny Gminy przechodzi linia kolejowa  na  trasie:  Wrocław – Jelenia Góra – 

Węgliniec. 

 

3.4. Sytuacja gospodarcza 
Gmina Stara Kamienica jest gminą wiejską. Ze względu na strukturę użytkowania gruntów, 

przyszłość gminy w dalszym ciągu wiąże się z rozwojem rolnictwa. Z drugiej strony coraz większe 

znaczenie ma rozwój funkcji usługowych, produkcyjnych i rekreacyjnych (turystycznych). 

 

Do największych podmiotów gospodarczych należą: 

 
 

Lp. 

 

Nazwa i adres zakładu 

Liczba zatrudnionych 

1  

„ARF” Sp. z o.o. – wyroby metalowe i budowlane, Barcinek 
221 
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2 

 

LBF Technika Wentylacyjna Sp. z o.o., Stara Kamienica 

 

81 

 

3 
Zakład Odlewniczo – Mechaniczny Sp. z o.o. Barcinek 8 

 

4 

 

„Domino” Sp. z o.o. - cynkownia, Barcinek 

 

29 

 

5 
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Starej Kamienicy 10 

 

6 
 

PTHU STUDIO M 
21 

 

                 Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe                                             

i średnie zakłady rodzinne.  

 

Na podstawie raportów z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 

na dzień 31 grudnia 2020 r., liczba wszystkich kiedykolwiek zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych, których główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w naszej gminie, 

obejmowała 738 pozycji. Z czego status „aktywny” posiadało 260 podmiotów, status 

„wykreślony” posiadało 381 podmiotów, status „zawieszony” posiadało 88 podmiotów, a liczba 

działalności prowadzonych wyłącznie w formie spółek cywilnych obejmowała 9 pozycji.  

Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: usługi ogólnobudowlane, transport 

drogowy towarów, sprzedaż detaliczna przez internet,  handel i naprawy pojazdów. 

Zasadną  rekomendacją na  przyszłość  będzie  wzmocnienie  działań edukacyjnych                                      

i promocyjnych zachęcających do zakładania własnych działalności gospodarczych                            

przez mieszkańców. 

W tym celu na przełomie lat 2020- 2021 przeprowadzono kolejne postepowanie przetargowe 

w celu wyłonienia wykonawcy do prowadzenia Centrum Informacji Gospodarczej. Prowadzący 

Centrum Informacji Gospodarczej, ma za zadanie między innymi: 

-        pobudzanie aktywności społeczności lokalnych na polu działalności gospodarczej, 

-        kreowanie świadomości roli przedsiębiorczości w rozwoju Gminy, 

-        tworzenie warunków i możliwości realizacji przedsięwzięć gospodarczych, 

-        wdrażania Innowacyjnych form kontaktu na linii przedsiębiorca – samorząd, 

-        promocję terenów i walorów inwestycyjnych Gminy. 

  

Gmina Stara Kamienica w ramach Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej 

Przedsiębiorczości posiada tereny przeznaczone pod inwestycje  tj.  część działki o numerze 

306/45  o powierzchni 27 ha z powierzchni całkowitej 33,21ha, położonej w miejscowości 

Barcinek. Teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla rejonu 

działki o numerze 306/45 położonej  w miejscowości Barcinek, w którym w części zostały 

oznaczone symbolem „1.P/U i 2.P/U” – tereny produkcyjno-usługowe, w części 1.KDL – teren 

dróg publicznych klasy lokalnej i w części 3.KDD – teren dróg publicznych klasy dojazdowej. 
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4. ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

4.1. Spójność z dokumentami nadrzędnymi 
 

Metodyka i tok pracy 

 

W pierwszym etapie przeprowadzono prace przygotowawcze polegające na zgromadzeniu 

materiałów źródłowych oraz danych dotyczących aktualnego stanu środowiska na terenie 

Gminy. Dane pozyskiwano głównie z materiałów źródłowych Urzędu Gminy w Starej Kamienicy 

oraz z opracowań GUS, a także raportów z nadrzędnych instytucji i wyspecjalizowanych 

jednostek zajmujących się problematyką ochrony środowiska m.in. Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej itp. 

 

Drugi etap prac wiązał się z opracowaniem charakterystyki aktualnego stanu środowiska 

Gminy. Uwzględniono poszczególne komponenty środowiska wraz z hałasem oraz 

promieniowaniem elektromagnetycznym. Pierwszym elementem modelu jest charakterystyka 

stanu przyrody, dalej presja, czyli te obszary aktywności ludzkiej, które wywierają wpływ na 

środowisko np. przemysł, rolnictwo itp. Presja wywołuje zmiany ilościowo-jakościowe, czego 

rezultatem są problemy środowiskowe. 

 

 Ostatnim ogniwem modelu jest reakcja, która wskazuje działania mające na celu 

poprawę, naprawę lub przeciwdziałanie pogarszaniu się stanu środowiska wraz z określeniem 

priorytetów i celów strategicznych.  

 

Niniejszy Program ochrony środowiska jest spójny z następującymi dokumentami: 

 Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030) 

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności 

 Strategia Rozwoju Kraju 2020 

 Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” 

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

 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020 

 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 

 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r. 

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

 Ramowa Dyrektywa Wodna, 

 VI Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

 Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 (z uwzględnieniem etapu 

2015) 

 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 (KPGO 2022) 

 Krajowy Program Zapobiegania Powstawaniu Odpadów 
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 Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 

 Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 

 Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej 

 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 

roku2020 z perspektywą do roku 2030, 

 Krajowy Plan Działania w zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych 

 Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej (NSEE) 

 Plan działalności Ministra Środowiska na rok 2018. 

 Program ochrony środowiska powiatu jeleniogórskiego na lata 2017 – 2020 z 

perspektywą do roku 2025 przyjęty uchwałą nr XXXVI/187/2017 Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego z dnia25 października 2017r. 

 Program edukacji ekologicznej dla Dolnego Śląska przyjęty Uchwałą Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego Nr XLIX/681/05 z dnia 16.12.2005 r. 

 Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu jeleniogórskiego na lata 2006÷2014, której 

aktualizacja została przyjęta dnia 31 marca 2006 roku uchwałą Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego nr XXXIX/274/06. 

 Limit wydatków majątkowych stanowiących załącznik do Uchwały Rady Gminy w 

sprawie Budżetu Gminy Stara Kamienica   

 Wykaz Przedsięwzięć do WPF stanowiących załącznik do Uchwały Rady Gminy w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kamienica 

 

4.2. Uwarunkowania zewnętrzne opracowania Programu 
 

4.2.1. Uwarunkowania prawne wynikające z dyrektyw UE oraz z 

polityki krajowej 
 

Podstawę polityki ochrony środowiska Wspólnoty Europejskiej stanowi VI Program Działań na 

Rzecz Ochrony Środowiska (6th European Action Plan – EAP). Dokument ten przedstawia 

strategię środowiskową, która podkreśla istotność działań szczególnie w sferach: zmian 

klimatycznych, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, środowiska naturalnego i 

zdrowia oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych i racjonalnej gospodarki 

odpadami. Priorytetowe pola działania pozwolą na skuteczną walkę z problemami napotkanymi 

zarówno na szczeblu wspólnotowym, krajowym jak i lokalnym.  

 

W odniesieniu do celów głównych stworzono strategie tematyczne w sprawie 

zanieczyszczenia powietrza, zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ich recyklingu, 

środowiska morskiego, gleby, pestycydów, wykorzystywania zasobów naturalnych i 

środowiska wiejskiego. 
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Polityka ochrony środowiska bierze za podstawę konstytucyjną zasadę 

zrównoważonego rozwoju (art. 74 Konstytucji RP). Jej zalecenia muszą być uwzględniane we 

wszystkich dokumentach strategicznych oraz Programach, których realizacja może mieć wpływ 

na stan środowiska. Nakłada to na wszystkie instytucje publiczne obowiązek dbałości o stan 

środowiska przyrodniczego. 

Ogólne cele polityki ochrony środowiska nakreślone zostały w Strategii Rozwoju Kraju 2020 a     

w dalszej kolejności Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i zostały one                             

w większości przeniesione do realizacji na terenie Gminy . Do głównych koncepcji w/w 

dokumentów należą m.in.: 

⎯ Kierunki działań systemowych 

⎯ Uwzględnienie  zasad  ochrony  środowiska  w  strategiach  sektorowych  - projekty 

dokumentów strategicznych wszystkich sektorów gospodarki będą, zgodnie                                                

z obowiązującym w tym zakresie prawem, poddawane procedurze oceny oddziaływania na 

środowisko. 

⎯ Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska – uruchomienie mechanizmów 

prawnych, ekonomicznych i edukacyjnych, które prowadzić będą do rozwoju 

proekologicznej produkcji towarów oraz do świadomych postaw konsumenckich zgodnie                       

z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

⎯ Zarządzanie środowiskowe – przystępowanie do systemu EMAS, rozpowszechnianie wiedzy 

wśród społeczeństwa o systemie i tworzenie korzyści ekonomicznych dla firm i instytucji 

będących w nim. 

⎯ Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska podnoszenie świadomości 

ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie”. 

⎯ Rozwój badań i postęp techniczny - zwiększenie roli polskich placówek badawczych                           

we wdrażaniu ekoinnowacji w przemyśle oraz w produkcji wyrobów przyjaznych dla 

środowiska oraz doprowadzenie do zadowalającego stanu systemu monitoringu 

środowiska. 

⎯ Odpowiedzialność za szkody w środowisku - stworzenie systemu prewencyjnego, mającego 

na celu zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizującego możliwość wystąpienia 

szkody. 

⎯ Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym - przywrócenie właściwej roli planowania 

przestrzennego na obszarze całego kraju, w szczególności dotyczy to miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, które powinny być podstawą lokalizacji nowych 

inwestycji. 

⎯ Ochrona zasobów naturalnych 

⎯ Ochrona przyrody - zachowanie bogatej bioróżnorodności polskiej przyrody na różnych 

poziomach organizacji: na poziomie wewnątrzgatunkowym (genetycznym), gatunkowym 

oraz ponadgatunkowym (ekosystemowym), wraz z umożliwieniem zrównoważonego 

rozwoju gospodarczego kraju. 

⎯ Ochrona i zrównoważony rozwój lasów - racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez 

kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa 

biologicznego. 
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⎯ Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi - racjonalizacja gospodarowania zasobami 

wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę narodową 

od deficytów wody zabezpieczyć przed skutkami powodzi oraz zwiększenie 

samofinansowania gospodarki wodnej. 

⎯ Ochrona powierzchni ziemi - rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i leśnych, 

przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno- błotnych przez czynniki 

antropogeniczne oraz zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych i 

zdewastowanych, przywracając im funkcję przyrodniczą, rekreacyjną lub rolniczą. 

⎯ Gospodarowanie zasobami geologicznymi - racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz 

sektorów gospodarczych w kopaliny i wodę z zasobów podziemnych oraz otoczenia ich 

ochroną przed ilościową i jakościową degradacją. 

⎯ Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego 

⎯ Środowisko a zdrowie - poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych  

działań sektora ochrony środowiska z sektorem zdrowia  oraz skuteczny nadzór nad 

wszystkimi w kraju instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami  awarii przemysłowych 

powodujących zanieczyszczenie środowiska. 

⎯ Jakość powietrza - dążenie do spełnienia zobowiązań wynikających z dyrektyw unijnych oraz 

Traktatu Akcesyjnego (w tym m.in. obniżenie emisji z dużych źródeł energii). 

⎯ Ochrona wód – utrzymanie lub osiągniecie dobrego stanu wszystkich wód, w tym 

zachowanie i przywracanie ciągłości ekologicznej cieków. 

⎯ Gospodarka odpadami – oddzielenie ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu 

gospodarczego kraju, zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów oraz właściwe 

gospodarowanie nimi. 

⎯ Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych - dokonanie wiarygodnej oceny narażania

 społeczeństwa na ponadnormatywny hałas, promieniowanie elektromagnetyczne i 

podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe. 

⎯ Substancje chemiczne w środowisku - stworzenie efektywnego systemu nadzoru nad 

substancjami chemicznymi dopuszczonymi na rynek, zgodnego z zasadami Rozporządzenia 

REACH. 

 

Nadrzędną zasadą II polityki ekologicznej państwa jest zasada zrównoważonego rozwoju, 

której istotą jest równorzędne traktowanie racji społecznych,  ekonomicznych i ekologicznych, 

co oznacza konieczność integrowania zagadnień  ochrony środowiska z polityką w 

poszczególnych dziedzinach gospodarki. Zasada ta uzupełniona jest szeregiem zasad 

pomocniczych i konkretyzujących, m.in.: 

 

⎯ Zasadą prewencji, która zakłada, że przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla środowiska 

powinno być podejmowane na etapie planowania i realizacji przedsięwzięć. Zasada ta 

oznacza w szczególności: zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń poprzez stosowanie 

najlepszych dostępnych technik (BAT), recykling, czyli zamykanie obiegu materiałów i 

surowców, odzysk energii, wody i surowców ze ścieków i odpadów oraz gospodarcze 

wykorzystanie odpadów  zamiast ich składowania, zintegrowane podejście do ograniczania 
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i likwidacji zanieczyszczeń i zagrożeń zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Rady 96/61/WE w 

sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli (tzw. dyrektywa IPPC), 

wprowadzanie pro środowiskowych systemów zarządzania procesami produkcji i usługami, 

zgodnie z ogólnoświatowymi i europejskimi wymogami w tym zakresie, wyrażonymi m.in. w 

standardach ISO 14000 i EMAS, Programach czystszej produkcji i Responsible Care itp. 

⎯ Zasadą  integracji  polityki  ochrony środowiska z  politykami  sektorowymi,  oznaczającą 

uwzględnienie w politykach sektorowych celów ekologicznych na równi z celami 

gospodarczymi i społecznymi; 

⎯ Zasadą  zanieczyszczający  płaci,  odnoszącą  się  do  odpowiedzialności  za  skutki 

zanieczyszczenia i stwarzania innych zagrożeń. Odpowiedzialność tę ponosić powinny 

wszystkie jednostki użytkujące środowisko, a więc także konsumenci, zwłaszcza, gdy mają 

możliwość wyboru mniej zagrażających środowisku dóbr konsumpcyjnych; 

⎯ Zasadą  regionalizacji,  oznaczającą  m.in.  skoordynowanie  polityki  regionalnej z 

regionalnymi ekosystemami w Europie (np. Morze Bałtyckie i strefy przybrzeżne, doliny 

rzeczne i obszary wodno-błotne, szczególnie w strefach przygranicznych); 

⎯ Zasadą subsydiarności, wynikającą m.in. z Traktatu o Unii Europejskiej, a oznaczającą 

przekazywanie części kompetencji i uprawnień decyzyjnych dotyczących ochrony 

środowiska na właściwy szczebel regionalny lub lokalny tak, aby był on rozwiązywany na 

najniższym szczeblu, na którym może zostać skutecznie i efektywnie rozwiązany; 

⎯ Zasadą  równego  dostępu  do  środowiska  przyrodniczego,  która  traktowana  jest w 

następujących kategoriach: sprawiedliwości międzypokoleniowej - tzn. zaspokajania 

potrzeb materialnych i cywilizacyjnych obecnego pokolenia z równoczesnym tworzeniem i 

utrzymywaniem warunków do zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń, sprawiedliwości 

międzyregionalnej i międzygrupowej – tzn. zaspokajania potrzeb materialnych i 

cywilizacyjnych społeczeństw, grup społecznych i jednostek ludzkich w ramach 

sprawiedliwego dostępu do zasobów i walorów środowiska z równoprawnym traktowaniem 

potrzeb ogólnospołecznych z potrzebami społeczności lokalnych  i jednostek, równoważenia 

szans pomiędzy człowiekiem a przyrodą, poprzez zapewnienie zdrowego i bezpiecznego 

funkcjonowania jednostek ludzkich, przy zachowaniu trwałości podstawowych procesów 

przyrodniczych wraz ze stałą ochroną różnorodności biologicznej; 

⎯ Zasadą uspołeczniania polityki ekologicznej, która realizowana była poprzez stworzenie 

instytucjonalnych, prawnych i materialnych warunków dla społeczeństwa w procesie 

kształtowania modelu zrównoważonego rozwoju, z  równoczesnym rozwojem edukacji 

ekologicznej; 

⎯ Zasadą skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej, odnoszącą się do wyboru 

planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska, a następnie do oceny 

osiągniętych wyników. Oznacza to potrzebę minimalizacji nakładów na jednostkę 

uzyskanego efektu. 

 

Dla osiągnięcia powyższych celów zostały określone kierunki działań, które należy podjąć do 

2028 roku. 
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Cele polityki ochrony środowiska nakreślały konkretne wyzwania i obszary zainteresowania 

dla Gminnego Programu ochrony środowiska. W sferze racjonalnego użytkowania zasobów 

naturalnych podstawowe cele to: 

 

⎯ zachowanie bogatej różnorodności biologicznej przyrody na różnych poziomach organizacji 

wraz z umożliwieniem zrównoważonego rozwoju kraju, który w sposób niekonfliktowy 

współistnieje z różnorodnością biologiczną, 

⎯ racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury 

gatunkowej i wiekowej z zachowaniem bogactwa biologicznego, 

⎯ racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych, dążenie do 

maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych na cele przemysłowe i konsumpcyjne, 

zwiększenie retencji wodnej oraz skuteczna ochrona głównych zbiorników wód 

podziemnych przed zanieczyszczeniem, 

⎯ ochrona powierzchni ziemi, a w szczególności ochrony gruntów użytkowanych rolniczo 

poprzez rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami 

zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno 

– błotnych przez czynniki antropogenie oraz zwiększenie skali rekultywacji gleb 

zdegradowanych i zdewastowanych poprzez przywracanie im funkcji przyrodniczej, 

rekreacyjnej lub rolniczej, 

⎯ racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wodę z 

zasobów podziemnych oraz ochrona tych zasobów przed ilościową i jakościową degradacją. 

 

W zakresie poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego główne cele to: 

⎯ dalsza poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora 

ochrony środowiska z sektorem zdrowia oraz skuteczny nadzór nad instalacjami będącymi 

potencjalnymi źródłami awarii przemysłowych powodujących zanieczyszczenie środowiska, 

⎯ poprawa jakości powietrza: redukcja emisji SO2, NOX i pyłu, 

⎯ ochrona zasobów wodnych, utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, 

zachowanie i przywrócenie ciągłości ekologicznej cieków, 

⎯ racjonalna gospodarka odpadami, 

⎯ zmniejszenie narażenia społeczeństwa na ponadnormatywne działanie hałasu i 

zabezpieczenie przed nadmiernym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, 

⎯ stworzenie efektywnego nadzoru nad substancjami chemicznymi dopuszczonymi na rynek. 

4.2.2. Uwarunkowania wynikające ze Strategii Rozwoju Kraju 2020 
 

Strategia Rozwoju Kraju zawiera priorytet 2, odnoszący się do kwestii środowiskowych:  

Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej w zakresie ochrony środowiska 

wspierane będą przedsięwzięcia związane z oczyszczaniem ścieków, zapewnieniem wody pitnej 

wysokiej jakości, zagospodarowaniem odpadów i rekultywacją terenów zdegradowanych,  

ochroną  powietrza,  ochroną  przed hałasem, drganiami i wibracjami. Wspierana będzie zatem 
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budowa oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacyjnych, a także podjęte zostaną działania 

ograniczające odprowadzanie do wód szkodliwych substancji, w tym z rolnictwa. Wdrażane 

będą  też działania zmniejszające emisje: CO2, SO2, NOX  i pyłów pochodzących z sektora 

komunalno – bytowego oraz przemysłu, zwłaszcza energetyki, jak również przedsięwzięcia 

termomodernizacyjne. Pożądane jest przygotowanie i wdrożenie wieloletnich Programów 

rozwoju  branż, przy  zapewnieniu  utrzymania  lub  redukcji  emisji  CO2 na poziomie 

uwzględniającym potrzeby rozwojowe kraju i zobowiązania międzynarodowe. 

 

Przewiduje się także wsparcie tworzenia nowoczesnych systemów utylizacji odpadów. 

Ze wsparciem publicznym realizowane też będą przedsięwzięcia z dziedziny ochrony przyrody i 

różnorodności biologicznej, w tym tworzenia europejskiej sieci obszarów chronionych NATURA 

2000, ochrony i kształtowania krajobrazu, a ponadto rozwój parków narodowych i 

krajobrazowych. 

 

Promowane będą również działania z zakresu ochrony przed katastrofami naturalnymi 

(zwłaszcza powodziami i ich skutkami), w tym o charakterze prawnym i organizacyjnym, oraz 

zagrożeniami technologicznymi, jak też dotyczące zwiększania zasobów leśnych. Techniczne 

działania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej będą obejmować przede wszystkim 

inwestycje modernizacyjne i odtworzeniowe, a także rozwój małej, sztucznej retencji oraz 

budowy polderów. Będą one stanowić niezbędne uzupełnienie działań dotyczących retencji 

naturalnej. 

 

Polityka regionalna będzie zmierzać do uzyskania jak największej spójności przestrzenno-

funkcjonalnej województw, polegającej na poprawie wewnątrz wojewódzkich powiązań 

transportowych. Poprawie spójności regionów będą sprzyjać działania, w wyniku których 

przedsięwzięcia gospodarcze oraz inicjatywy będą lokowane poza obszarami metropolitarnym. 

Ponadto polityka państwa dąży do poprawy stanu środowiska naturalnego w cennych 

przyrodniczo obszarach, o znaczeniu ponadregionalnym. 

 

4.2.3. Uwarunkowania wynikające z wojewódzkiego i powiatowego 

Programu ochrony środowiska 
 

Działania ekologiczne województwa dolnośląskiego, będące w ścisłym związku z celami 

polityki ochrony środowiska państwa i specyfiką województwa, nakreślają konkretne wyzwania 

i obszary zainteresowania dla Programu ochrony środowiska powiatu karkonoskiego, a te z kolei 

dla Gminy Stara Kamienica. 

 

Celem nadrzędnym działań ekologicznych województwa dolnośląskiego jest ochrona 

walorów przyrodniczych i poprawa standardów środowiska. 

 

Cele główne Programu obejmują: 
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⎯ Zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska (dotyczy wód powierzchniowych i podziemnych, 

gleb, odpadów, powietrza atmosferycznego, hałasu i promieniowania 

elektromagnetycznego); 

⎯ Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii; 

⎯ Rozwój proekologicznych form działalności powierzchniowych gospodarce 

(powierzchniowych w szczególności w rolnictwie, transporcie i eksploatacji kopalin); 

⎯ Utworzenie spójnego systemu obszarów chronionych, ochronę ekosystemów cennych pod 

względem przyrodniczym, ochronę i rozwój ekosystemów leśnych; 

⎯ Poprawę bezpieczeństwa ekologicznego (w zakresie ochrony przed powodzią, suszą, 

osuwiskami i pożarami, a także zmniejszenia ryzyka związanego z transportem substancji 

niebezpiecznych oraz występowaniem awarii przemysłowych); 

⎯ Wzrost poziomu wiedzy ekologicznej (poprzez edukację ekologiczną społeczeństwa, także w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej). 

 

Misją polityki województwa jest „Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa ekologicznego 

mieszkańców województwa dolnośląskiego”. Wyznaczono cele główne i cele strategiczne do 

roku 2025, których realizacja jest niezbędna dla poprawy stanu środowiska Dolnego Śląska. 

 

 Cel 1: Zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska 

 

⎯ Osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez dążenie 

do poprawy jakości wód i ochrony zasobów. 

⎯ Ochrona gleb przed degradacją, rekultywacja terenów zdegradowanych i 

poprzemysłowych, ochrona zasobów naturalnych. 

⎯ Minimalizacja  ilości  wytwarzanych  odpadów  oraz  prowadzenie nowoczesnego 

(zgodnego ze standardami unijnymi) systemu odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów. 

⎯ Osiągnięcie standardów jakości powietrza atmosferycznego. 

⎯ Ograniczenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców regionu. 

⎯ Minimalizacja oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego 

niejonizującego. 

 

 Cel 2: Zrównoważone  wykorzystanie  materiałów,  wody  i   energii  oraz  rozwój 

proekologicznych form działalności gospodarczej 

 

⎯ Zmniejszenie deficytu wód powierzchniowych i podziemnych. 

⎯ Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii. 

⎯ Zmniejszenie presji działalności rolniczej na środowisko naturalne. 

⎯ Zmniejszenie presji środków transportu na środowisko naturalne. 
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 Cel 3: Poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego 

 

⎯ Ograniczenie skutków występowania powodzi i suszy. 

⎯ Doskonalenie systemu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym i likwidacji 

pożarów. 

⎯ Ograniczenie ryzyka wystąpienia awarii przemysłowych i minimalizacja ich 

skutków. 

⎯ Poprawa organizacji transportu substancji niebezpiecznych. 

 

 Cel 4: Podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej 

 

⎯ Poprawa stanu świadomości ekologicznej mieszkańców. 

⎯ Wzmocnienie struktur zarządzania środowiskiem. 

⎯ Aktywizacja działań na rzecz zrównoważonego wykorzystania zasobów 

środowiska w różnych sektorach gospodarki. 

⎯ Zwiększanie aktywności podmiotów gospodarczych na rzecz ochrony 

środowiska. 

 

W Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Jeleniogórskiego uchwalonego Uchwałą 

Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXXVI/187/2017 z dnia 25 października 2017 r. przyjęto, że 

cele główne i szczegółowe przedstawione w Programie Ochrony Środowiska dla Województwa 

Dolnośląskiego są celami polityki środowiskowej powiatu. Za działania priorytetowe uznano 

działania dotyczące przeciwdziałaniu degradacji środowiska oraz likwidujące bezpośrednie 

zagrożenie dla zdrowia ludzi. W Programie wskazano priorytety ekologiczne, do których 

przypisano listę podstawowych zadań: 

 

Zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska 

 

⎯ Opracowanie Programu likwidacji azbestu 

⎯ Wykonywanie pokryć termoizolacyjnych budynków w obiektach będących własnością 

gminy, 

⎯ Opracowanie i coroczna aktualizacja rejestru informacji o terenach wymagających 

rekultywacji, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby i ziemi, 

⎯ Opracowanie Programu rekultywacji i zalesienia zdegradowanych gleb na obszarach 

użytkowanych rolniczo, 

⎯ Realizacja zadań w zakresie rekultywacji powierzchni ziemi na terenach wymagających 

rekultywacji, 

⎯ Prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi w rejonach możliwych przekroczeń 

standardów jakości. 

 

Racjonalizacja gospodarki wodnej 



Program  ochrony środowiska dla Gminy Stara Kamienica  na lata 2022 – 2025 z perspektywą do 2028 roku 

 

MIKOS 39 | S t r o n a  
 

 

⎯ Przygotowanie koncepcji zapewnienia pokrycia zapotrzebowania na dobrej jakości wodę do 

celów komunalnych, przy jednoczesnym ograniczeniu ich poboru do innych celów. 

 

Zwiększenie lesistości i ochrona lasów 

 

⎯ Sporządzenie planów urządzania lasu lub inwentaryzacja stanu lasu w Gminach powiatu 

karkonoskiego 

 

Podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej 

 

⎯ Tworzenie i budowa ścieżek dydaktycznych ekologicznych i rowerowych na terenie Gmin 

powiatu karkonoskiego, 

⎯ Organizowanie szkoleń i seminariów na temat proekologicznych inwestycji rozwojowych, 

⎯ Promowanie wykorzystania paliw ekologicznych przez organizowanie seminariów i akcji 

promocyjnych, 

⎯ Propagowanie ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów ich segregacja i  indywidualnego  

kompostowania  oraz  uczestnictwo  w  akcjach  edukacyjnych np. dotyczących 

prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi, 

⎯ Utworzenie  i  prowadzenie  ewidencji  i  monitoringu  zakładów  upoważnionych do 

demontażu wyeksploatowanych samochodów, 

⎯ Organizowanie proekologicznej edukacji radnych i pracowników samorządowych, 

⎯ Organizowanie konkursów wiedzy ekologicznej w szkołach. 

 

4.2.4. Uwarunkowania wynikające z Planu Zagospodarowania 

przestrzennego Województwa Dolnośląskiego 
 

Przyjęto, że misją Planu jest:   

 

⎯ stwarzanie warunków do osiągania spójności terytorialnej oraz trwałego i zrównoważonego 

rozwoju województwa dolnośląskiego,  

⎯ poprawy warunków życia jego mieszkańców,  

⎯ stałego zwiększania efektywności procesów gospodarczych i konkurencyjności regionu. 

 

Jednym z priorytetowych kierunków wojewódzkiej polityki przestrzennej jest poprawa 

warunków funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Odnosi się ona do dwóch sfer: 

 

⎯ ochrony walorów przyrodniczych 

⎯ poprawy standardów środowiska. 
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Ochrona  walorów  przyrodniczych  będzie  realizowana  poprzez  stworzenie  spójnego 

systemu obszarów chronionych obejmującego: 

 

⎯ zapewnienie ciągłości powiązań przyrodniczych (korytarze ekologiczne regionalne i 

ponadregionalne); 

⎯ objęcie ochroną obszarów, stanowiących siedliska szczególnie ważne dla zachowania 

różnorodności biologicznej; 

⎯ zwiększenie lesistości i ochrona lasów. 

 

Poprawa standardów środowiska realizowana będzie poprzez: 

 

⎯ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, proekologiczne inwestycje w systemach 

transportowych, ograniczenie „niskiej emisji”; 

⎯ Zachowanie korzystnych warunków aerosanitarnych (ograniczenie emisji pyłowych i 

gazowych); 

⎯ Racjonalizację gospodarki wodnej (poprawa jakości zasobów, porządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej przez budowę sprawnych systemów odprowadzania i oczyszczania 

ścieków oraz doprowadzania wody; 

⎯ Budowa systemów kanalizacyjnych dla ochrony zbiorników retencyjnych, budowa 

systemów odprowadzania wód deszczowych z terenów zurbanizowanych, eliminacja 

zrzutów substancji niebezpiecznych do wód powierzchniowych i przesączania do wód 

podziemnych, zwiększenie retencji wodnej; 

⎯ Ochronę gleb przez poprawę ich jakości; 

⎯ Uporządkowanie  i  stworzenie  spójnego  systemu  gospodarki  odpadami  zgodnie z 

Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa; 

⎯ Ochronę przed skutkami powodzi (poprawa stanu technicznego istniejących urządzeń i 

budowa niezbędnych zabezpieczeń, prowadzenie robót utrzymaniowych, zakaz zabudowy 

terenów zalewowych). 

 

4.2.5. Uwarunkowania wynikające ze Strategii Rozwoju 

Województwa Dolnośląskiego 
 

Nadrzędnymi celami Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego jest zmiana 

województwa w region, który będzie się charakteryzował: 

 

⎯ dużą konkurencyjnością w stosunku do innych regionów kraju i europejskich,  

⎯ polepszeniem warunków życia mieszkańców. 

⎯ zachowaniem jednorodności pomiędzy spójnością społeczną, gospodarczą oraz 

przestrzenną, 
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Jednorodność wytyczonych zamierzeń rozwojowych województwa dolnośląskiego 

tworzą w odpowiedniej hierarchii: wizja rozwoju regionu, misja i cel nadrzędny, a następnie 

urzeczywistniające je cele strategiczne, pośrednie i kierunki działań. 

 

Wizja rozwoju województwa: 

 

„Dolny Śląsk konkurencyjnym regionem w układzie krajowym, europejskim i globalnym” 

 

Misja strategiczna:  

 

Dolny Śląsk jako jeden z najbardziej rozwinięty gospodarczo region w Polsce podejmuje działania 

w celu stworzenia optymalnych warunków do rozwoju jednostki, rodziny, jak i całej społeczności, 

przy jednoczesnym zachowaniu spójnego i zrównoważonego rozwoju. 

 

Za  nadrzędny  cel  rozwoju  Dolnego Śląska  przyjmuje  się  wzrost  konkurencyjności 

gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie jako podstawę 

poprawy jakości Życia mieszkańców. 

 

Realizacja  celu  nadrzędnego  będzie  możliwa  poprzez  realizację  trzech  celów 

strategicznych: 

 

⎯ Budowy  społeczeństwa  informacyjnego  i  poprawa  jakości  życia  mieszkańców 

województwa; 

⎯ Zwiększenie konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym; 

⎯ Poprawę spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 

zrównoważonego rozwoju. 

 

Strategia wyznacza cele i kierunki  rozwoju  koncentrując  się  na  zagadnieniach o 

charakterze ponadlokalnym, które mają znaczny wpływ na harmonijny rozwój województwa. 

Z tego też powodu znaczną uwagę poświęcono zagadnieniom zrównoważonego rozwoju i 

ochrony środowiska. 

 

W ramach celu pośredniego nr 4 zdefiniowanego, jako: „Aktywizacja i modernizacja 

obszarów poza metropolitalnych”, wskazano istotne kierunki działań zmierzające do ochrony i 

rewaloryzacji środowiska przyrodniczego dla zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju. 

Zaliczono do nich: 

 

⎯ Kontynuację prac zmierzających do doskonalenia systemu monitoringu zanieczyszczeń 

środowiska oraz opracowanie systemu monitoringu przyrody dostosowanych do 

standardów UE; 

⎯ Utworzenie systemu obszarów prawnie chronionych niezbędnych dla zachowania 

równowagi ekologicznej, w tym sieci „NATURA 2000”; 
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⎯ Zwiększenie lesistości regionu i ochronę lasów; 

⎯ Poprawę jakości wód powierzchniowych, ochronę wód podziemnych i kopalin. 

 

4.2.6. Uwarunkowania wynikające ze strategii rozwoju Gminy 
 

Głównym celem Gminy Stara Kamienica, jako wspólnoty jest dążenie do podnoszenia 

jakości życia mieszkańców poprzez zrównoważony rozwój społeczny i ekonomiczny. W dążeniu 

do tego celu Gmina będzie opierać się na: korzystaniu z zasobów naturalnych Gminy przy 

jednoczesnym dbaniu o ich ochronę, aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców, dbaniu o 

praworządność i bezpieczeństwo, dialogu społecznym i współpracy z innymi Gminami i krajami. 

 

Główne cele strategiczne to: 

 

⎯ Rozwijanie coraz lepszych warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez 

stymulowanie tworzenia i umacniania instytucji otoczenia biznesu, prowadzenie aktywnej 

polityki przyciągania inwestorów oraz aktywnej gospodarki terenami inwestycyjnymi, 

⎯ Prowadzenie otwartej polityki informacyjnej samorządu, wspierającej rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego, 

⎯ Pobudzenie aktywności społecznej, 

⎯ Dostosowanie strukturalne i Programowe Gminnego systemu oświatowego i edukacyjnego, 

w oparciu o rozpoznanie potrzeb i oczekiwań społecznych, 

⎯ Konsekwentne budowanie rozpoznawalności, w oparciu o spójną koncepcję mającą swoje 

odbicie w polityce promocyjnej i stosownych nakładach na nią, 

⎯ Podniesienie standardów życia mieszkańców Gminy poprzez realizację inwestycji 

infrastrukturalnych, 

⎯ Systematyzowanie  gospodarki odpadami, 

⎯ Poprawę bezpieczeństwa na wypadek klęsk żywiołowych (w tym ochrony przed skutkami 

powodzi) i katastrof ekologicznych, 

⎯ Ochronę bioróżnorodności środowiska naturalnego i zachowanie naturalnych siedlisk, 

⎯ Szerzenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców, 

⎯ Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

⎯ Ochronę powietrza i ochronę przed hałasem. 

 

Inne zagadnienia wpływające na poprawę stanu środowiska, które znalazły się w strategii 

rozwoju Gminy, to rozwój rolnictwa ekologicznego, poprawa wydolności systemów powiązań  

komunikacyjnych  regionu  z  otoczeniem,  a  także  rozwój  systemu  transportu wewnętrznego. 

 

Proces planowania strategicznego i operacyjnego polega na znalezieniu odpowiedzi na trzy 

podstawowe pytania:  
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 Gdzie jesteśmy?  

 Gdzie chcemy się znaleźć?  

 W jaki sposób chcemy to zrobić? 

 

W przypadku dwóch pierwszych pytań odpowiedź nakreślają ramy procesu planowania 

strategicznego. Odpowiedź na trzecie pytanie definiuje zakres planowania operacyjnego. 

Planowanie strategiczne określa długoterminową wizję i misję Gminy oraz wyznacza cele 

strategiczne. Planowanie operacyjne transformuje cele strategiczne na realne zadania, których 

wykonanie zbliży do osiągnięcia celów strategicznych. 

W celu opracowania dokumentów strategicznych przyjmuje się na ogół trójstopniową 

hierarchię celów: cel nadrzędny, cele systemowe, kierunki działań. 

 

Cel nadrzędny, który powinien wyrażać misję Gminy.  

 

W przypadku Gminy Stara Kamienica nadrzędnym celem jest: 

 

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Gminy w harmonii z ochroną środowiska 

przyrodniczego 

 

Cele systemowe wyznaczają stan jaki należy osiągnąć w horyzoncie czasowym 10-15 lat. 

Cele te są charakteryzowane na podstawie analizy obszarów problemowych występujących na 

danym terenie. Cele systemowe powinny charakteryzować się tym, że są one :  

 

➢ specyficzne,  

➢ mierzalne,  

➢ akceptowalne,  

➢ realistyczne i terminowe.  

 

Na poszczególne cele systemowe składają się kierunki działań, a w ramach tych konkretne 

zadania, poprzez które cele te będą realizowane. Cele systemowe zostały określone w rozdziale 

5, z podziałem na poszczególne komponenty środowiska oraz w rozdziale 6 dla świadomości 

ekologicznej. 

 

5. OCENA STANU ŚRODOWISKA, CELE PROGRAMU 

5.1. Klimat i powietrze atmosferyczne 

5.1.1. Adaptacja do zmian klimatu 

Problem adaptacji do zmian klimatu (w tym wzrostu temperatury, częstotliwości i nasilenia 

zjawisk ekstremalnych) ma charakter globalny. Odpowiedzią Rządu RP na opublikowaną przez 

Komisję Europejska Białą Księgę: Adaptacja do zmian klimatu: Europejskie ramy działania 
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COM(2009)147 i Strategię UE w zakresie przystosowania do zmian klimatu COM (2013) 216 

(opublikowaną przez Komisję Europejską w kwietniu 2013 r.), było uchwalenie Strategicznego 

Planu Adaptacji dla Sektorów i Obszarów Wrażliwych na Zmiany Klimatu do roku 2020 z 

perspektywą do roku 2030. 

Zgodnie z zapisami Strategicznego Planu, kluczowym wyzwaniem polityki rozwoju kraju jest 

zrównoważony rozwój i efektywna gospodarka z poszanowaniem zasobów środowiska i 

adaptacją do zmian klimatu. Realizacji tego celu ma służyć szereg działań o charakterze 

legislacyjnym, organizacyjnym, informacyjnym i naukowo - badawczym. Priorytetowo należy 

traktować przede wszystkim: 

 ochronę przeciwpowodziową; 

 ochronę przed suszą, 

 systemy ostrzegania i reagowania w sytuacji zjawisk ekstremalnych, 

 działania adaptacyjne w rolnictwie, leśnictwie, budownictwie, transporcie, 

infrastrukturze miejskiej, ochronie zdrowia, budownictwie, gospodarce przestrzennej, 

turystyce, na obszarach górskich, chronionych (w tym na obszarach Natura 2000). 

 

Wśród działań adaptacyjnych wyróżnia się:  

 przedsięwzięcia techniczne (w tym ochrona przeciwpowodziowa poprzez budowę 

odpowiednich urządzeń),  

 zmiany regulacji prawnych,  

 szeroko rozumiany  monitoring i edukacja uwzględniająca tematykę zmian klimatu,  

 ograniczenia ich skutków i w konsekwencji również zmian zachowań gospodarczych.  

 

Podstawą formułowania działań adaptacyjnych na poszczególnych szczeblach 

administracyjnych, winna być wnikliwa analiza specyfiki regionu i jego wrażliwości na skutki 

zmian klimatycznych. Adaptacja do zmian klimatu powinna „iść w parze” z realizacją działań 

ograniczających emisję gazów cieplarnianych. Realizacja działań adaptacyjnych przyczyni się do 

wzrostu stabilności rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu potencjalnych zagrożeń zmian 

klimatycznych i wpłynie pozytywnie na środowisko. 

W zakresie ochrony klimatu oraz poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego 

należy również wspomnieć o dokumencie „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii 

(SEAP)”. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) jest kluczowym dokumentem 

pokazującym, w jaki sposób sygnatariusz Porozumienia Burmistrzów zamierza do 2020 r. 

zrealizować swoje zobowiązania wynikające z przystąpienia do tej ambitnej inicjatywy. SEAP 

wykorzystuje rezultaty bazowej inwentaryzacji emisji w celu określenia priorytetowych 

obszarów działań oraz możliwości osiągnięcia przyjętego przez samorząd lokalny celu w zakresie 

redukcji emisji CO 2. Ponadto definiuje on konkretne środki służące osiągnięciu tego celu, wraz 

z ich ramami czasowymi i wskazuje osoby odpowiedzialne za ich wprowadzenie, co pozwala 

przełożyć długoterminową strategię na działania. 

Sygnatariusze zobowiązują się przedłożyć swoje plany działań w okresie roku od dnia 

przystąpienia do Porozumienia. SEAP nie może być traktowany jak dokument niezmienny i 

skończony, ponieważ okoliczności, w jakich powstał, ulegają zmianom, a prowadzone działania 
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przynoszą określone skutki i doświadczenia. W związku z tym pożyteczne lub nawet konieczne 

może okazać się regularne aktualizowanie Planu. 

Zobowiązania Sygnatariuszy Planu przedstawiono poniżej: 

 Redukcja emisjiCO2na swoim terenie o co najmniej 20% dzięki wdrożeniu Planu Działań 

na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP). 

 Sporządzenie Bazowej Inwentaryzacji Emisji. 

 Przedłożenie SEAP wciągu roku od dnia podpisania Porozumienia. 

 Przystosowanie struktur miejskich do realizacji niezbędnych działań. 

 Mobilizacja społeczeństwa obywatelskiego. 

 Sporządzanie raz na dwa lata raportu z wdrażania planu. 

 

Należy pamiętać, że szanse na zwiększenie redukcji emisji rosną wraz z realizacją każdego 

nowego projektu, uprzednio zatwierdzonego przez samorząd lokalny. Strata takiej szansy może 

mieć znaczące i długotrwałe skutki. Oznacza to, że planując nowe inwestycje należy brać pod 

uwagę efektywne wykorzystanie energii i redukcję emisji, nawet jeżeli SEAP nie został jeszcze 

skończony czy zatwierdzony. 

Głównymi sektorami wchodzącymi w zakres SEAP są budynki, wyposażenie/urządzenia oraz 

transport miejski. Plan ten może również uwzględniać działania w obszarze lokalnej produkcji 

energii elektrycznej (wykorzystanie paneli fotowoltaicznych, energii wiatrowej, kogeneracji; 

usprawnienie lokalnego wytwarzania energii elektrycznej) oraz lokalnej produkcji 

ciepła/chłodu. 

Ponadto SEAP powinien obejmować te obszary, w których władze lokalne mogą wywierać 

wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej (jak planowanie przestrzenne), 

popierać na rynkach produkty i usługi efektywne energetycznie (zamówienia publiczne) oraz 

zachęcać do zmiany przyzwyczajeń użytkowników energii (współpraca z mieszkańcami i 

zainteresowanymi stronami). 

 

Gmina Stara Kamienica posiada sporządzony Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, w którym to 

nakreślono podstawowe działania mające na celu zmniejszenie emisji CO2 na terenie Gminy. 

5.1.2. Jakość powietrza 

  Obszar gminy położony jest w aż pięciu piętrach klimatycznych regionu jeleniogórskiego. 

Piętro najniższe do wysokości około 450 m n.p.m. jest najcieplejsze, średnia roczna temperatura 

wynosi tu około 7C. Piętro przejściowe ze średnią roczną temperaturą 6 – 6,5C występuje na 

wysokości 450 – 600 m n.p.m. Piętro chłodne charakteryzujące się średnią roczną temperaturą 

na poziomie 5 – 5,5C występuje na wysokościach 600 – 800 m n.p.m. a piętro zimne 

występujące na wysokości powyżej 800 m n.p.m. osiąga średnią 4,5C. 

Obszar Gminy charakteryzuje się typem klimatu przejściowego z wpływem cech 

kontynentalnych. Średnia roczna temperatura wynosi ok. 6°C, najwyższe średnie temperatury 

notuje się w lipcu – średnia temperatura dla lipca wynosi 17°C, pierwsze przymrozki występują 

w połowie września, ostatnie pod koniec maja. Najniższe temperatury w ciągu roku notuje się 

w miesiącach zimowych styczeń – luty: średnia temperatura -4°C. Średnie roczne sumy opadów 
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są niskie i wynoszą 522 mm. W poszczególnych latach wartość ta wahała się od 490 do 660 mm. 

Pokrywa śnieżna na tym obszarze utrzymuje się średnio w miesiącach zimowych przez około 

50% dni. 
 

W związku ze znacznym pofałdowaniem terenu na terenie gminy występują lokalne różnice 

w nasłonecznieniu a co za tym idzie także w rozkładzie temperatur i wilgotności powietrza.                    

W rejonie den dolin rzek występują często inwersje termiczne, wydłużony jest także okres 

zalegania chłodnych i wilgotnych mas powietrza z tendencją do tworzenia się mrozowisk. Na 

wysokości powyżej 800 m n.p.m. osiąga średnią 4,5C. Podobne, niekorzystne warunki panują 

w rejonach przydolinnych. 

Średnie zachmurzenie w skali roku jest dość wysokie i wynosi od 5/8 do 6/8. Dni o 

zachmurzeniu pośrednim występuje najwięcej, dni pogodnych jest średnio w ciągu roku 40, a 

pochmurnych 140. Ciśnienie atmosferyczne zależy od zmienności układów barycznych, co 

zależne jest od położenia mas powietrza. Średnie miesięczne wartości ciśnienia wahają się 

bardzo nieznacznie dla poszczególnych miesięcy oscylując od około 1003 do około 1007 hPa. 

Duże natomiast mogą być wahania ciśnienia atmosferycznego, o nawet 60 hPa w przeciągu 3 – 

4 dni. Wartość średniej wilgotności względnej powietrza wynosi w skali roku 76 (zimą 85 %, 

wiosną 69 %, latem 67 %, jesienią 81 %). Dominującym kierunkiem wiatrów są kierunki 

zachodnie i południowo zachodnie, odpowiednio 16% i 21% w ciągu roku. Średnia notowana 

prędkość wiatru na tym obszarze wynosi 3,5 m/s. 

 
 

Według obowiązujących przepisów, ocena jakości powietrza dokonywana jest w ramach 

państwowego monitoringu środowiska. Co roku Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w poszczególnych strefach, w oparciu o 

kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012r. poz. 1031).  

 

Ocenę wykonano według kryteriów dotyczących ochrony zdrowia, które obejmuje: 

dwutlenek azotu NO2, dwutlenek siarki SO2, benzen C6H6, ołów Pb, arsen As, nikiel Ni, kadm 

Cd, benzo(a)piren B(a)P, pył PM10, ozon O3, tlenek węgla. Zakres oceny za rok 2015 jest 

poszerzony o arsen, nikiel, kadm i benzo(a)piren, czyli zanieczyszczenia objęte dyrektywą 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie arsenu, 
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kadmu, rtęci,  niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym  

powietrzu. Natomiast w ocenie pod kątem ochrony roślin uwzględniono: dwutlenek siarki SO2, 

tlenki azotu NOX, ozon O3 określony współczynnikiem AOT40. Przekroczenie poziomów 

oceniane było na podstawie wielkości stężeń zanieczyszczeń z okresu roku 2008. Poziom 

dopuszczalny, docelowy, celu długoterminowego uznawany był za przekroczony, jeżeli chociaż 

w jednym punkcie strefy wystąpiło niedotrzymanie ww. norm. 

 

W rocznej ocenie jakości powietrza strefy o najwyższych stężeniach (przekroczenia normy) 

zaliczono do klasy C, dla których istnieje ustawowy obowiązek sporządzenia Programów 

ochrony powietrza (POP). W wyniku klasyfikacji, w zależności od analizy stężeń w danej strefie 

można wydzielić następujące klasy stref: 

➢ klasa A – gdy stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio 

poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów 

długoterminowych, 

➢ klasa  B –  gdy stężenia  zanieczyszczeń  na  terenie  strefy przekraczają  poziomy 

dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o 

margines tolerancji, 

➢ klasa  C  –  gdy stężenia  zanieczyszczeń  na  terenie  strefy przekraczają  poziomy 

dopuszczalne  powiększone  o  margines  tolerancji,  w  przypadku  gdy  margines 

tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów 

długoterminowych. 

 

Strefy wydzielono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 w 

sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U.z 2012r. poz. 914).  Gmina 

Stara Kamienica została zakwalifikowana  do strefy  dolnośląskiej dla SO2, NO2, NOx, CO, C6H6, 

PM10, As(PM10), Cd(PM), Ni(PM10), Pb(PM10), B/a/P(PM10).  

W przypadku oceny jakości powietrza ozonu Gminę przypisano do strefy dolnośląskiej, 

obejmującej całe województwo dolnośląskie. Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od 

stężeń zanieczyszczeń występujących na jej obszarze i wiąże się z wymaganiami dotyczącymi 

działań na rzecz poprawy jakości powietrza lub na rzecz utrzymania tej jakości. 

 

Podczas badań monitoringowych pod kątem ochrony zdrowia w strefie dolnośląskiej 

stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu benzo(a)pirenu. Jest on emitowany w 

znacznych ilościach do powietrza w wyniku spalania paliw stałych na cele grzewcze. W związku  

z  tym,  stężenia  benzo(a)pirenu  osiągały  bardzo  wysokie  wartości  w  sezonie grzewczym, 

wielokrotnie przekraczające wartość 1 ng/m3 (przekroczenia 10-130 % wartości docelowej). 

Obowiązek dotrzymania wartości średniorocznej przez stężenia benzo(a)pirenu na poziomie 1 

ng/m3 będzie funkcjonował od 1 stycznia 2013 roku. Do tego czasu należy podejmować, tam 

gdzie jest to możliwe, technicznie i technologicznie działania i inwestycje, pozwalające na 

systematyczne obniżanie notowanych obecnie stężeń benzo(a)pirenu w powietrzu. 
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W strefie dolnośląskiej wystąpiło przekroczenie poziomu docelowego dla ozonu według 

kryterium ochrony zdrowia w związku z tym opracowano Program Ochrony Powietrza, 

wynikający z Prawa ochrony środowiska art. 91 pkt 5 (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 1219). 

 

5.1.3. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
 

Odnawialne źródło energii - źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, 

promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów morskich, spadku rzek oraz energię 

pozyskiwaną z biomasy, biogazu składowiskowego,  a także biogazu powstałego w procesach 

odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i 

zwierzęcych. 

W 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął dokument o nazwie „Strategia rozwoju 

energetyki odnawialnej”. W dokumencie tym zakłada się, że w 2010 roku około 7,5 % 

wykorzystywanej energii miało być energią odnawialną, a więc planuje się coraz większy udział 

energii odnawialnej w bilansie energii pierwotnej i zwiększanie tego udziału do 14 % w 2020 

roku. Zadania oraz wskaźniki które należy osiągnąć, zostały powielone w dokumencie Polityce 

ekologicznej Państwa. Cele te można osiągnąć poprzez wykorzystywanie odnawialnych źródeł 

energii dla produkcji różnego rodzaju energii. Do energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł 

energii zalicza się, niezależnie od parametrów technicznych źródła, energię elektryczną lub 

ciepło pochodzące ze źródeł odnawialnych, w szczególności: 

 ze słonecznych kolektorów do produkcji ciepła, 

 ze słonecznych ogniw fotowoltaicznych, 

 z elektrowni wiatrowych, 

 ze źródeł geotermicznych. 

 z elektrowni wodnych, 

 ze źródeł wytwarzających energię z biomasy, 

 ze źródeł wytwarzających energię z biogazu, 

Energia słoneczna 

Energia słoneczna jest alternatywnym źródłem energii, którą można wykorzystać do produkcji 

energii elektrycznej bądź cieplnej. Instalacjami do przetwarzania energii słonecznej w 

elektryczną są instalacje fotowoltaiczne. Technologia produkcji energii elektrycznej w instalacji 

fotowoltaicznej polega na zamianie energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną 

za pomocą paneli fotowoltaicznych. 

Podstawowym urządzeniem przekształcającym energię słoneczną jest ogniwo fotowoltaiczne. 

W budowie każdego ogniwa wyróżniamy dwie warstwy: pozytywną (+) i negatywną (-), 

pomiędzy, którymi w momencie gdy w ogniwo trafiają promienie słoneczne, wytwarza się 

napięcie. Z reguły na pojedynczym ogniwie napięcie to nieznacznie przekracza 0,5V i 2W mocy, 

dlatego aby uzyskać bardziej użyteczne napięcie i większą moc ogniwa są one łączone w panele. 

Sugeruje się zastosowanie paneli.  
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Ze względu na swoje położenie tereny znajdujące się w Gminie Stara Kamienica posiada duży 

potencjał wykorzystania.  Gmina wyposażyła w panele fotowoltaiczne trzy  obiekty użyteczności 

publicznej: Gminne Przedszkole w Starej Kamienicy, Zespół Szkół w Starej Kamienicy                             

oraz oczyszczalnię ścieków w Starej Kamienicy. Dzięki inicjatywie spółki Stara Kamienica Polski 

Solar Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. zrealizowano  projekt pod nazwą: „Projekt grantowy – 

wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w gminie Stara Kamienica”, w ramach 

którego przy dofinansowaniu 85% kosztów kwalifikowalnych zamontowano instalacje 

fotowoltaiczne na 131 obiektach prywatnych. 

Gmina Stara Kamienica aplikowała i czyni starania o pozyskanie  środków  na realizację projektu 

partnerskiego dotyczącego  zadania pn. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) 

infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym 

mikroinstalacji) przez członków karkonoskiego klastra energii -Wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej. 

 

Energia wiatru 

Energia wiatru jest jednym z odnawialnych i niewyczerpalnych źródeł energii pozwalającym na 

redukcję emisji gazów cieplarnianych i poprawę jakości powietrza. Wytwarzanie energii 

wiatrowej nie przyczynia się do powstawania odpadów, ścieków, degradacji gleby, spadku 

poziomu wód gruntowych, jej wykorzystanie spośród znanych technologii powoduje 

najmniejszy wpływ na ekosystemy. Wytwarzanie energii elektrycznej z energii wiatrowej 

wpływa jednak na krajobraz, jednak wpływ ten jest znaczne mniejszy niż w przypadku 

technologii konwencjonalnych. 

Elektrownie wiatrowe są źródłem hałasu - praca rotora i śmigieł wiatraka oraz wywołują efekt 

cienia - zacienienie powodowane przez wieżę i cień rzucany przez kręcące się śmigła a także są 

źródłem drgań. Wpływ elektrowni wiatrowych na awifaunę nie został szczegółowo zbadany. 

Brak jest wiarygodnych badań pozwalających na wyciągnięcie obiektywnych wniosków                          

na temat wpływu parków wiatrowych na ptaki w porównaniu z wpływem innych form 

działalności człowieka. 

Lokalizacja elektrowni wiatrowych zależy od prędkości wiatru, przez co dobierana jest ona 

bardzo starannie pod kątem częstości występowania silnych (7-20 m/s) wiatrów. Najczęściej 

obecnie spotykane w energetyce wiatraki mogą pracować przy prędkościach wiatru od 3 do 30 

m/s. Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej opracował mapę zasobów wietrznych na 

obszarze Polski w podziale na pięć strefo określonych warunkach anemologicznych. Instytut 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej przeprowadził mezoskalową rejonizację obszaru kraju pod 

względem zasobów energii wiatru. 

Przed podjęciem ewentualnej decyzji o budowie elektrowni wiatrowej w miejscu gdzie 

występuje duża wietrzność należy przeprowadzić badania siły, kierunku i częstości 

występowania wiatrów. Na podstawie przeprowadzonych analiz instalowanie turbin 

wiatrowych o dużych mocach ma sens ekonomiczny tylko w rejonach o średniorocznej 

prędkości wiatru powyżej 4,0 m/s. 
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Energia geotermalna 

Obecne energia geotermalna jest jedną z najbardziej rozwiniętych i wykorzystywanych postacie 

energii odnawialnych, sytuując się na trzecim miejscu, tuż za energią wodną i biomasą. Energia 

geotermalna pochodzi z ciepła dopływającego z głębi Ziemi oraz ciepła wyzwalającego się 

podczas naturalnego rozpadu pierwiastków promieniotwórczych. Polskie wody geotermalne 

mają stosunkowo niską temperaturę i zasoby te występują m. in. w pasie od Szczecina do Łodzi. 

Generalnie zasoby cieplne wód geotermalnych na terenie Polski oszacowane zostały na około 

4mld Mg typu (ton paliwa umownego). Wody zawarte w poziomach wodonośnych 

występujących na głębokościach 100 – 4.000 m mogą być gospodarczo wykorzystywane jako 

źródła ciepła praktycznie na całym obszarze Polski. Pod względem technicznym stosowanie ich 

jest możliwe, wymaga natomiast zróżnicowanych, często wysokich nakładów finansowych. 

Najbardziej popularnym wykorzystaniem energii geotermalnej, oprócz produkcji energii 

elektrycznej jest budowa ciepłowni geotermalnej. 

Strategia rozwoju energetyki odnawialnej określa zasoby geotermalne dla całej Polski 

szacowane w ilości około 100 do 200 PJ/rok. Perspektywicznymi rejonami dla rozwoju 

gospodarki geotermalnej jest Niż Polski. Zgodnie z danymi zawartymi w Atlasie zasobów 

geotermalnych opracowanym na zlecenie Ministra Środowiska w 2006 roku, zasoby 

dyspozycyjne energii geotermalnej na Niżu Polskim wynoszą ok. 10 PJ/rok, a szacowana ilość 

zasobów eksploatacyjnych dla tego terenu wynosi 3,3 - 5,5 mln ton/rok(tona oleju 

ekwiwalentnego/rok). Zasoby energii cieplnej w rejonie Gminy Stara Kamienica nie są dokładnie 

określone. Należałoby przeprowadzić próbne odwierty w celu oszacowania potencjału. 

Gmina wyposażyła dwa obiekty użyteczności publicznej w pompy ciepła, wykorzystujące 
energię geotermalną: Artystyczną Galerię Izerską w Kromnowie oraz świetlicę wiejską                               
w Rybnicy. 

 

Energia wodna 

 

Energia cieków wód powierzchniowych to jedno z ważniejszych źródeł energii odnawialnej w 

Polsce. Wykorzystuje się ją głównie do produkcji energii elektrycznej. Współczynnik sprawności 

przetwarzania energii wody na energię elektryczną jest najwyższy w porównaniu ze 

sprawnością wykorzystywania w tym celu innych źródeł odnawialnych, dlatego produkcja 

energii z tego źródła jest dość popularna i szeroko stosowana. Wykorzystanie wodnych zasobów 

energetycznych jest zależne od szeregu uwarunkowań - jednym z podstawowych są między 

innymi energetyczność naturalna rzeki (wielkość i równomierność przepływów), wpływ małej 

elektrowni wodnej tzw. MEW na środowisko oraz opłacalność przedsięwzięcia. Właśnie ze 

względu na oddziaływanie MEW na środowisko należy każdą taką inwestycję rozpatrywać 

indywidualnie i bardzo szczegółowo. Rozpatrując więc wykorzystanie energii wody należy 

przede wszystkim upewnić się, że nie nastąpi utrata wartości przyrodniczych przekraczająca 

zdecydowanie korzyści płynące z budowy MEW. 
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Rozwój elektrowni wodnych jest ograniczony warunkami prawnymi, lokalizacyjnymi, 

wymogami terenowymi i geomorfologicznymi oraz potencjałem kapitałowym inwestora. 

Najwięcej funduszy pochłania budowa obiektów hydrotechnicznych piętrzących wodę (jaz, 

zapora). Charakterystyczne dla elektrowni wodnych są znikome koszty eksploatacji (wynoszące 

średnio około 0,5÷1% łącznych nakładów inwestycyjnych rocznie) oraz wysoka sprawność 

energetyczna (90÷95%). 

Energia biomasy 

W Polsce największe nadzieje na pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł stwarza także 

biomasa (słoma, drewno, wierzba energetyczna). Jej udział w bilansie energetycznym państwa 

z roku na rok wzrasta. Na terenie Gminy Stara Kamienica istnieje potencjał na wykorzystywanie 

biomasy do produkcji energii cieplnej. 

Stosowanie biomasy w celu pozyskiwania energii cieplnej powinno stać się alternatywą dla 

metod pozyskiwania ciepła za pomocą paliw konwencjonalnych. Istniejący potencjał biomasy 

na terenie gminy winno wykorzystywać się w małych i średnich kotłowniach w celu zasilenia 

obiektów mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej oraz wszelkich obiektów o 

charakterze produkcyjnym. 

Dość znaczna powierzchnia obszarów rolniczych na terenie Gminy mogłaby służyć uprawom 

wierzby energetycznej. Uprawa wierzby na cele energetyczne pozwoliłaby dać ekologiczny i 

odnawialny surowiec do pozyskiwania energii cieplnej. Podczas spalania drewna wierzbowego 

ilości uwalnianych do atmosfery związków siarki oraz azotu w porównaniu ze spalaniem 

konwencjonalnych surowców są minimalne. Powstający podczas spalania gaz cieplarniany - 

dwutlenek węgla jest asymilowany przez rośliny wzrastające na polach, czyli jego ilość w 

atmosferze nie zwiększa się. Zawartość popiołów przy spalaniu wynosi około 1% spalanej masy, 

podczas gdy przy spalaniu węgla zawartość ta sięga nawet20% (przy spalaniu gorszych 

gatunków węgla). 

Wierzba jest najefektywniejszą z roślin używanych do oczyszczania gleb z metali ciężkich, 

związków toksycznych i innych poprzez wbudowanie ich w swoją biomasę. Z powodu tych 

właściwości stosowana jest jako zielony pas ochronny wokół szkodliwych zakładów 

przemysłowych, autostrad, wysypisk śmieci itp. Biomasa przy tym jest także bardzo tanim 

źródłem energii cieplnej. Koszt 1GJ energii wyprodukowanego przy spalaniu węgla wynosi około 

40 zł, oleju opałowego 120 zł, gazu ziemnego 79 zł, pelletu 55 zł, zrębki drewna 20 zł, a wierzby 

energetycznej 19 zł. Jak widać z tych wyliczeń opał dwóch ostatnich pozycji jest dwukrotnie 

tańszy od węgla kamiennego. 

 

5.1.4. Presja 
 

Powietrze atmosferyczne jest komponentem środowiska bardzo wrażliwym. Jego zły 

stan wpływa negatywnie na jakość życia. Zanieczyszczenia pochodzą ze źródeł przemysłowych, 

komunikacyjnych, powierzchniowych, niskiej emisji. Duży wpływ na stan jakości powietrza na 
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terenie Gminy ma emisja pochodząca z gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw (tzw. 

niska emisja) oraz emisja ze źródeł komunikacyjnych. Takie lokalne systemy grzewcze i piece 

domowe nie posiadają urządzeń ochrony powietrza atmosferycznego. Wielkość emisji z tych 

źródeł jest trudna do oszacowania i wykazuje zmienność sezonową wynikającą z  okresu  

grzewczego.  Zdarza się,  że  w  paleniskach domowych spalane są różnego rodzaju materiały 

odpadowe, w tym odpady komunalne, które mogą być źródłem emisji wielu niebezpiecznych 

związków np. dioksan i furanów. Proces spalania w piecach domowych jest niepełny i zachodzi 

w stosunkowo niskich temperaturach. Zanieczyszczenia z tego rodzaju źródła zawierają znaczne 

ilości popiołu (ok. 20%), siarki (1- 2%) oraz azotu (1%). W części domów węgiel spalany jest w 

przestarzałych konstrukcyjnie piecach bez właściwego nadzoru procesu spalania. Ze względu na 

małą wysokość emitorów, emisja taka może powodować wyraźne okresowe pogorszenie stanu 

sanitarnego powietrza na terenach zasiedlonych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Jest to 

szczególnie uciążliwe na terenach o słabych warunkach przewietrzania. 

 

Źródłem emisji komunikacyjnej są drogi o dużym natężeniu ruchu. Zanieczyszczenia 

komunikacyjne to głównie: tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, pyły, metale 

ciężkie. Wpływają one na pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego i powodują wzrost 

stężenia ozonu w troposferze. Istotne jest również zapylenie powstające na skutek ścierania się 

opon, okładzin hamulcowych i nawierzchni dróg. Emisja komunikacyjna stanowi szczególne 

zagrożenie dla obszarów położonych wzdłuż tych tras. 

Zanieczyszczenia  powietrza  mogą  napływać  spoza  terenu  Gminy,  zgodnie  z przeważającym  

kierunkiem występowania wiatrów.  

 

5.1.5. Analiza SWOT 
 

Klimat i powietrze atmosferyczne 

MOCNE STRONY 

(czynniki zewnętrzne) 

SŁABE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 

 

 duża lesistość  

 dobra jakość powietrza  

 dostępność paliw ekologicznych  

 dobre warunki solarne dla energetyki 
odnawialnej  

 minimalne zanieczyszczenie powietrza 
zanieczyszczeniami pyłowymi i gazowymi  

 stosunkowo niska emisja zanieczyszczeń 
powietrza 

 wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych 

 duże zainteresowanie odnawialnymi źródłami 
energii 

 

 

 brak urządzeń do neutralizacji zanieczyszczeń 
gazowych  

 niekorzystna struktura paliw w systemach 
grzewczych,  

 brak scentralizowanego systemu 
ciepłowniczego - budynki ogrzewane są 
indywidualnie (emisja niska)  

 brak gazyfikacji gminy  
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SZANSE 

(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 

(czynniki wewnętrzne) 

 

 rozwijanie wykorzystywania energii 
odnawialnej  

 poprawa układów komunikacyjnych (drogi)  

 dostępność środków na realizację inwestycji w 
zakresie ochrony środowiska  

 dogodny klimat dla inwestowania, rozwoju 
przemysłu nieuciążliwego dla środowiska  

 rozwój przedsiębiorczości opartej na 
nieuciążliwych ekologicznie nowoczesnych 
technologiach  

 możliwość korzystania z funduszy unijnych 
przy realizacji szerokiej gamy przedsięwzięć  

 możliwość wspierania projektów pro-
środowiskowych przez programy i fundusze 
strukturalne Unii Europejskiej oraz krajowe 
fundusze celowe  

 

 nasilające się ekstremalne zjawiska pogodowe;  

 rozwój komunikacji przy jednoczesnym złym 
stanie dróg (zanieczyszczenie powietrza i 
hałas);  

 transport substancji niebezpiecznych przez 
teren Gminy, stanowi zagrożenie dla ludności i 
środowiska przyrodniczego 

 zagrożenie pożarowe  

 wysokie koszty wdrożenia programów ochrony 
środowiska  

 niewłaściwie przygotowana sieć dróg na 
wypadek awarii podczas przewożenia 
materiałów niebezpiecznych oraz brak miejsc 
postoju dla samochodów przewożących 
materiały niebezpieczne  

 pogorszenie stanu finansów publicznych 
skutkujące ograniczeniem nakładów 
inwestycyjnych  

 wysokie ceny nośników energii 
 

 

5.1.6. Tendencja zmian 
 

Poprawa jakości powietrza w latach 2022-2028 ma nastąpić poprzez realizację działań 

naprawczych zaplanowanych w ramach Programu ochrony powietrza województwa 

dolnośląskiego    w odniesieniu do wszystkich źródeł emisji. 

Efektem realizacji Programu powinno być zmniejszenie wielkości emisji zanieczyszczeń 

emitowanych do powietrza, głównie niskiej emisji, a także zanieczyszczeń komunikacyjnych i 

przemysłowych. 

W oparciu o zakładane poziomy emisji redukcji zanieczyszczeń dla roku prognozy poziom stężeń 

pyłu PM10, PM2,5, dwutlenku azotu i dwutlenku siarki powinien odpowiadać normom jakości 

powietrza. 

 

5.1.7. Cele i kierunki działań 
 

 Cel systemowy: 

 

Osiągnięcie dobrego stanu jakości powietrza atmosferycznego 

 

 Kierunki działań: 
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 Ograniczenie niskiej emisji, pomoc mieszkańcom gminy w wymianie starych źródeł ciepła 
opalanych paliwami stałymi na nowe ekologiczne 
 

 Ograniczenie uciążliwości systemu komunikacyjnego 
 

 Modernizacja i wymiana  oświetlenia ulicznego 
 

 Termomodernizacja budynków, budowa nowych obiektów z zastosowaniem 
energooszczędnych materiałów i technologii  

 

5.1.8. Harmonogram zadań krótkoterminowych 
 

 
 

Zadania 

 
Jednostka 

odpowiedzialna 
za realizację 

 
Termin 

realizacji 

Szacunkowe koszty w tys. PLN  
Źródła 

finansowania 

 
Wskaźniki 

monitorowania 

2022 2023 2024 2025 

Ograniczenie niskiej emisji 

Termomodernizacja 
istniejących budynków,  

budowa nowych 
obiektów z 

zastosowaniem 
energooszczędnych 

materiałów i technologii 

Gmina, Spółka, 
zarządcy 

budynków 
2022 - 2025 2895 2283 10 50 

 
 
 

Środki własne 
Gminy, kredyty, 

dotacje 

 
 

Liczba 
zmodernizowanych 
budynków, budowa 
nowych w nowych 

technologiach 

Montaż systemów 
fotowoltaicznych na 
budynkach gminnych 
oraz osób fizycznych 

Gmina, Spółka, 
osoby fizyczne, 
przedsiębiorcy 

2022 - 2025 2048 0 0 0 
Środki własne 

Gminy, kredyty, 
dotacje 

Liczba 
zamontowanych 

systemów 

Budowa farmy 
fotowoltaicznej na 

terenie gminy 

Gmina, Spółka, 
osoby fizyczne, 
przedsiębiorcy 

2022-2025 2000 2000 1000 1000 
Środki własne 

Gminy, kredyty, 
dotacje 

Liczba 
zamontowanych 

systemów 

Modernizacja oświetlenia 
ulicznego 

Gmina 2022 - 2025 10 10 10 305 
Środki własne 

Gminy, kredyty, 
dotacje 

Ilość wydatkowanych 
środków 

Realizacja Uchwały 
antysmogowej 
Województwa 

Dolnośląskiego – 
udzielanie pomocy 

mieszkańcom gminy w 
wymianie starych źródeł 

ciepła opalanych 
paliwami stałymi na 
nowe ekologiczne 

Gmina, 
WFOŚiGW,  
NFOŚiGW 

Osoby fizyczne, 
przedsiębiorcy 

2022 - 2025 100 100 100 100 

Środki własne 
Gminy, środki 

WFOŚiGW, 
NFOŚiGW  

kredyty, dotacje 

Liczba zlikwidowanych 
źródeł ciepła 

opalanych paliwem 
stałym 
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Edukacja mieszkańców 
nt. zanieczyszczeń z 

niskiej emisji i 
szkodliwości spalania 
odpadów w piecach 

domowych 

Gmina 2022 - 2025 

 
 

Wkład rzeczowy Gminy 
 
 
 

 
 

Środki własne 
Gminy 

 
Liczba odbytych akcji 

edukacyjnych 

Ograniczenie uciążliwości systemu komunikacyjnego 

Modernizacja dróg 
gminnych 

Gmina 2022 - 2025 2372 2119 100 100 
Środki własne 

Gminy, kredyty, 
dotacje 

Długość 
zmodernizowanych 

dróg 

5.1.9. Zadania długoterminowe 
 

 Ograniczenie niskiej emisji: 

⎯ Stosowanie energooszczędnych materiałów i technologii przy budowie nowych 

obiektów 

⎯ montaż systemów fotowoltaicznych 

⎯ modernizacja oświetlenia ulicznego 

 Ograniczenie uciążliwości systemu komunikacyjnego: 

⎯ Modernizacja dróg 

 

5.1.10. Dotychczasowa realizacja działań ujętych w „Programie 

ochrony środowiska Gminy Stara Kamienica na lata 2017 - 2020 

z perspektywą do roku 2025„ 
 

Zadania Osiągnięty efekt 
Poniesione koszty 

w tys. PLN 
Termin 

realizacji 

Termomodernizacja budynków 

Zmniejszenie strat cieplnych w budynkach i 
efektywne wykorzystywanie ciepła - 

redukcja emisji ze źródeł dostarczających 
energię cieplną. 

0 2017-2020 

Montaż systemów fotowoltaicznych na 
budynkach gminnych oraz osób 

fizycznych 
Uniknięcie emisji zanieczyszczeń do powietrza 397 2017-2020 

Modernizacja oświetlenia ulicznego Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza 698 2017-2020 
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Realizacja Uchwały antysmogowej 
Województwa Dolnośląskiego – 

udzielanie pomocy mieszkańcom gminy 
w wymianie starych źródeł ciepła 

opalanych paliwami stałymi na nowe 
ekologiczne 

36 2017-2020 

Edukacja mieszkańców nt. 
zanieczyszczeń z niskiej emisji i 

szkodliwości spalania odpadów w 
piecach domowych 

9 2017-2020 

Modernizacja dróg gminnych 3365 2017-2020 

-“Ograniczenie niskiej emisji 
transportowej  Aglomeracji 
Jeleniogórskiej- Budowa drogi 
rowerowej Rybnica - Wojcieszyce – 
Kromnów” 

 

1711 
 

      2017-2020 

 

5.2. Klimat akustyczny 
 

Oddziaływanie  hałasu  na  człowieka  jest  jednym  z  istotniejszych  problemów 

środowiskowych. Z uwagi na źródła pochodzenia, wyróżniamy hałas przemysłowy oraz 

komunikacyjny, a w tym drogowy i kolejowy. Głównym czynnikiem presji na stan klimatu 

akustycznego w Gminie Stara Kamienica jest hałas komunikacyjny. Szczególnie uciążliwy klimat 

akustyczny występuje na terenach zlokalizowanych wzdłuż dróg o dużym natężeniu ruchu. 

 

Największy wpływ na poziom hałasu komunikacyjnego maja drogi bezpośrednio 

przechodzące przez miejscowości o zwartej zabudowie, położone wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych. 

Wojewódzki Inspektorat Środowiska we Wrocławiu nie przeprowadzał w ostatnich latach badań 

z zakresu pomiaru hałasu komunikacyjnego na terenie Gminy Stara Kamienica. 

Źródłem hałasu są również zakłady przemysłowe, w których prowadzone są procesy 

technologiczne.  Poziom  hałasu  kształtowany  jest  indywidualnie  w  przypadku  każdego 

obiektu  i  zależy  od  rodzajów  maszyn  i  urządzeń  w  nim  stosowanych.  

 

5.2.1. Presja 

 

Jedną z przyczyn pogorszenia się klimatu akustycznego na obszarach wiejskich jest 

przyrost ilości samochodów oraz wzrost natężenia ruchu. Dodatkowym elementem 

kształtującym klimat akustyczny jest przebiegająca przez teren Gminy linia kolejowa.  

 

5.2.2. Analiza SWOT 
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Klimat akustyczny 

MOCNE STRONY 

(czynniki zewnętrzne) 

SŁABE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 

 

 niewielka liczba obiektów charakteryzująca się 
nadmiernym hałasem  

 
 

 

 

 narastający problem hałasu komunikacyjnego  

 występowanie obszarów zagrożenia hałasem 
komunikacyjnym,  

 znaczne nasilenie ruchu samochodów 
ciężarowych o dużej ładowności po drogach 
nieprzystosowanych do dużych obciążeń,  

SZANSE 

(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 

(czynniki wewnętrzne) 

 

 poprawa stanu technicznego nawierzchni 
drogowych w stosunku do projektowanej 
zabudowy 

 dbałość o zachowanie odpowiednich 
odległości od ciągów komunikacyjnych  

 

 

 niewystarczająca ilość  funduszy na inwestycje 
zmierzające do poprawy stanu środowiska 
akustycznego  w stosunku do potrzeb 

 
 

 

5.2.3. Tendencja zmian 
 

Zmiany środowiska akustycznego na terenie gminy realizowane winny być w oparciu o działania 

organizacyjne, najtańsze w realizacji, ale jednocześnie bardzo często bardziej skuteczne niż 

działania inwestycyjne. Obejmują one zarówno np. ograniczenia prędkości ruchu na wybranych 

odcinkach dróg, ale także działania planistyczne, które pozwalają unikać 

sytuacji w której zezwala się na realizację zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie dróg 

krajowych i wojewódzkich oraz linii kolejowej.  

Z kolei działania inwestycyjne polegając powinny między innymi na budowie ekranów 

akustycznych albo innych obiektów ekranujących, wymianie nawierzchni drogi na cichą czy też 

budowie obwodnic. 

W efekcie prowadzonych działań organizacyjnych i inwestycyjnych powinna nastąpić poprawa 

klimatu akustycznego terenów zamieszkanych. Natomiast negatywny wpływ wywiera 

systematyczny wzrost liczby pojazdów mechanicznych i związany z tym wzrost zasięgu 

hałasu(określany w ramach kolejnych map akustycznych).  

W większości przypadków dostępne i zaproponowane działania pozwalają na wyeliminowanie 

przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku, natomiast tam gdzie nie jest to 

możliwe zaproponowane środki pozwalają na prawne uregulowanie występujących naruszeń 

standardów akustycznych (np. w postaci obszarów ograniczonego użytkowania). 

 

5.2.4. Cele i kierunki działań 
 



Program  ochrony środowiska dla Gminy Stara Kamienica  na lata 2022 – 2025 z perspektywą do 2028 roku 

 

MIKOS 58 | S t r o n a  
 

 Cel systemowy 
 
Ograniczenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców Gminy 
 

 Kierunki działań: 
 
Ograniczenie emisji hałasu do środowiska 
 

 

5.2.5. Harmonogram zadań krótkoterminowych 
 

 
 

Zadania 

 
Jednostka 

odpowiedzialna 
za realizację 

 
Termin 

realizacji 

Szacunkowe koszty w tys. PLN  
Źródła 

finansowania 

 
Wskaźniki 

monitorowania 
2022 2023 2024 2025 

Ograniczenie emisji hałasu do środowiska 

Dostosowanie miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego do zapisów 

rozporządzenia o standardach 
akustycznych dla poszczególnych 

terenów 

Gmina 
WIOŚ 

2022 - 2025 Wkład rzeczowy Gminy 
Środki własne 

Gminy 
Odpowiednie 

zapisy w MPZP 

 

5.2.6. Zadania długoterminowe 
 

 Ograniczenie emisji hałasu do środowiska: 

- Modernizacja dróg 

 

 

 

5.2.7. Dotychczasowa realizacja działań ujętych w „Programie 

ochrony środowiska Gminy Stara Kamienica na lata 2017  - 

2020 z perspektywą do roku 2025„ 
 

Zadania Osiągnięty efekt 
Poniesione koszty 

w tys. PLN 
Termin 

realizacji 

Systematyczne podnoszenie jakości 

nawierzchni dróg gminnych 

Zmniejszenie hałasu, znaczne ograniczenie 

wibracji. 
3365 2017-2020 
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Budowa ścieżek rowerowych jako 

alternatywy dla ruchu 

samochodowego 

Zmniejszenie ruchu samochodowego, a w 

konsekwencji - hałasu. 
1711 2017-2020 

 

5.3. Pola elektromagnetyczne 
 

Do  najpopularniejszych  źródeł  promieniowania  elektromagnetycznego  zaliczamy 

stacje radiowe telefonii komórkowej, urządzenia  przemysłowe  i  gospodarstwa  domowego  

oraz  systemy  przesyłowe  energii elektrycznej. 

Z punktu widzenia ochrony środowiska istotne znaczenie mają 

urządzenia radiokomunikacji  rozsiewczej:  stacje  nadawcze  radiowe  oraz  telefonii 

komórkowej. Emitują one do środowiska fale elektromagnetyczne w postaci: radiofal                    o 

częstotliwości od 0,1–300 MHz i mikrofal od 300 do 300 000 MHz. 

Operatorzy stacji bazowych telefonii komórkowej, na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów (Dz. U. 2003, Nr 182, Poz. 1883), zostali zobowiązani do dotrzymywania 

dopuszczalnych wielkości promieniowania w miejscach dostępnych dla ludzi. Ocena wpływu 

tego typu inwestycji na środowisko jest przeprowadzana na etapie uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

Na  terenie  Gminy  nie  były  prowadzone  badania  w  zakresie promieniowania 

elektromagnetycznego. Wg informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze na obszarze Gminy znajdują się 3 stacje sieci telefonii 

komórkowej będące źródłami promieniowania elektromagnetycznego. 

Źródłem promieniowania elektroenergetycznego są również napowietrzne linie 

wysokiego napięcia, o napięciach znamionowych 110 i 220 kV, stacje transformatorowe,                            

o napięciu znamionowym 110 kV i 220 kV. Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych                       

w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003r. Nr 192, 

poz. 1883) pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu stacji i linii 

elektroenergetycznych wykonuje się, jeżeli ich napięcie znamionowe jest równe bądź wyższe 

niż 110 kV. 

Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji  zmian dokonuje 

się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Wg WIOŚ we Wrocławiu w ostatnich 

latach nie stwierdzono terenów z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów pola 

elektromagnetycznego na obszarze Gminy Stara Kamienica. 
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5.3.1. Presja 

 

W otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowej emisja pól elektromagnetycznych o 

dużych wartościach odbywa się w miejscach ich zainstalowania, na dużych wysokościach 

niedostępnych dla ludzi. W celach bezpieczeństwa istnieje możliwość ustalenia obszarów 

ograniczonego użytkowania  wokół  stacji.  Na terenie Gminy nie stwierdzono potrzeby 

wyznaczenia takich obszarów.  

Duże oddziaływanie na człowieka występuje w paśmie częstotliwości 50 Hz, co wynika z 

faktu, że większość urządzeń zasilana jest z sieci energetycznej. W tej kategorii występuje 

lawinowy wzrost liczby źródeł, a ewidencja ich nie jest możliwa. 

Brak jest jednoznacznej oceny wpływu promieniowania elektromagnetycznego na 

środowisko, w tym na zdrowie i życie ludzi. Pole elektromagnetyczne może niekorzystnie 

zmieniać warunki bytowania człowieka, czy negatywnie wpływać na przebieg procesów 

życiowych organizmu. Mogą wystąpić zaburzenia funkcji ośrodkowego układu nerwowego, 

układów: rozrodczego, hormonalnego i krwionośnego oraz narządów słuchu i wzroku. 

Obecność pól elektromagnetycznych może mieć również degenerujący wpływ na rośliny                                

i zwierzęta: u roślin – opóźniony wzrost i zmiany w budowie zewnętrznej, u zwierząt – 

zaburzenia neurologiczne, zakłócenia wzrostu i płodności. 

 

5.3.2. Analiza SWOT 
 

Pole elektromagnetyczne 

MOCNE STRONY 

(czynniki zewnętrzne) 

SŁABE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 

 

 brak przekroczeń dopuszczalnych wartości 
promieniowania elektromagnetycznego  

 

 

 brak rozpoznania oddziaływania źródeł 
promieniowania elektromagnetycznego  

 brak monitoringu emisji pól 
elektromagnetycznych  

SZANSE 

(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 

(czynniki wewnętrzne) 

 

 poprawa stanu technicznego źródeł pola 
elektromagnetycznego  
 

 

 brak funduszy  
 

 

5.3.3. Tendencja zmian 
 

Na terenie Gminy Stara Kamienica nie ma stwierdzonego zagrożenia negatywnymi skutkami 

promieniowania elektromagnetycznego. 
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Rozwijająca się jednak dynamicznie struktura telekomunikacyjna, budowa nowych instalacji 

antenowych, uruchamianie nowych nadajników powodują potencjalny wzrost wartości 

promieniowania. Jednocześnie planowanie, rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

teleinformatycznej odbywać powinna się z zapewnieniem jej bezpieczeństwa oraz 

mechanizmów jakości, co wpłynie pozytywnie na środowisko i przyczyni się do jego ochrony 

przed szkodliwym wpływem wytwarzanego przez niepromieniowania. Przypuszcza się,                                    

iż w okresie obowiązywania Programu stan ten nie ulegnie zmianie.  

 

5.3.4. Cele i kierunki działań 
 

 Cel systemowy: 

 

Minimalizacja oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego 

 

 Kierunki działań: 

 

Ochrona przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym 

 

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, miejscowe  plany  powinny  zawierać  

wyznaczone  obszary  objęte  strefą  ograniczonego użytkowania ze względu na zagrożenie 

nadmiernym promieniowaniem. Władze Gminy  będące wykonawcą projektu planu powinny 

dokonywać aktualizacji zapisów w obowiązujących miejscowych  planach  zagospodarowania  

przestrzennego.  Zapewni  to uwzględnienie i uniknięcie potencjalnych zagrożeń już na etapie 

planowania. 

 

5.3.5. Harmonogram zadań krótkoterminowych 
 

 
 

Zadania 

 
Jednostka 

odpowiedzialna 
za realizację 

 
Termin 

realizacji 

Szacunkowe koszty w tys. PLN  
Źródła 

finansowania 

 
Wskaźniki 

monitorowania 
2022 2023 2024 2025 

Ochrona przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym 

Prowadzenie ewidencji 
źródeł promieniowania 
elektromagnetycznego 

 
Gmina 

2022 - 2025 
 

Wkład rzeczowy Gminy 
Środki własne Gminy 

 
Funkcjonowanie 

ewidencji 
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Uwzględnienie w 
miejscowych planach 

zagospodarowania 
przestrzennego zagadnień 
dotyczących znaczącego 

oddziaływania na 
środowisko i człowieka pól 

elektromagnetycznych 

Gmina 2022 - 2025 Wkład rzeczowy Gminy Środki własne Gminy 
Istnienie 

odpowiednich 
zapisów w MPZP 

 

5.3.6. Zadania długoterminowe 
 

 Ochrona przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym: 

 

⎯ Aktualizacja ewidencji źródeł promieniowania elektromagnetycznego 

⎯ Odpowiednie zapisy w mpzp 

 

 

5.3.7. Dotychczasowa realizacja działań ujętych w „Programie 

ochrony środowiska Gminy Stara Kamienica na lata 2017 - 2020 

z perspektywą do roku 2025„ 
 

 

Zadania Osiągnięty efekt 
Poniesione koszty 

w tys. PLN 
Termin 

realizacji 

Prowadzenie monitoringu stężeń radonu 

w wodzie do spożycia oraz 

badania zawartości radonu w budynkach 

Analiza wyników monitoringu stężenia radonu w 

wodzie ujmowanej do celów 

komunalnych umożliwi podjęcie decyzji o 

ewentualnym uwzględnieniu eliminacji 

radonu w procesie uzdatniania wody. Kontrola 

stężenia radonu w pomieszczeniach 

budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi 

pozwoli podjąć stosowne środki 

zaradcze. 

Środki 

Państwowej 

Agencji 

Atomistyki 

2017 - 2020 

Uwzględnienie w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego 

zagadnień dotyczących znaczącego 

oddziaływania na środowisko i człowieka 

pól elektromagnetycznych 

Istnienie odpowiednich zapisów w MPZP 
Wkład rzeczowy 

Gminy 
2017 - 2020 



Program  ochrony środowiska dla Gminy Stara Kamienica  na lata 2022 – 2025 z perspektywą do 2028 roku 

 

MIKOS 63 | S t r o n a  
 

Prowadzenie ewidencji źródeł 

promieniowania elektromagnetycznego 

Zewidencjonowane źródła promieniowania 

elektromagnetycznego 

 

Wkład rzeczowy 

Gminy 

2017 - 2020 

 

5.4. Gospodarka wodno-ściekowa 

5.4.1. Presja 

W zakresie ochrony zasobów wodnych stwierdzono, że stan wód powierzchniowych na terenie 

Gminy Stara Kamienica uległ poprawie. Klasyfikacja wód powierzchniowych uwzględniająca 

cechy fizyczno - chemiczno - bakteriologiczne wykazała, że rzeki odpowiadają II lub III klasie 

czystości wód powierzchniowych. Zasadniczo na stan czystości rzek wpływ mają takie czynniki 

jak: coraz większy stopień uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie, dobry stopień 

oczyszczania ścieków w istniejącej oczyszczalni w Starej Kamienicy, odprowadzanie ścieków                   

z terenu miejscowości Stara Kamienica, Mała Kamienica, Kromnów i Kopaniec  na mechaniczno-

biologiczną oczyszczalnią ścieków  w Starej Kamienicy, odprowadzanie i zrzut ścieków                                    

z miejscowości Wojcieszyce do oczyszczalni w Jeleniej Górze, coraz większy wskaźnik osób 

odprowadzających ścieki do zbiorczego systemu odprowadzania ścieków ( przyłączonych do 

sieci kanalizacyjnej). Mieszkańcy pozostałych miejscowości stosują różne rozwiązania 

indywidualne, które można określić jako sposoby o różnym poziomie cywilizacyjnym                                            

i technicznym.  Problemem są nadal  stare, nieszczelne szamba, z których odbywa się infiltracja 

związków chemicznych do wód podziemnych.  Na  jakość  wód  wpływ ma wciąż za mała 

sanitacja  obszarów   zurbanizowanych.   

Gmina   posiada   rozbudowaną sieć wodociągową (łączna  jej  długość  na  obszarze gminy 

wynosi ok. 41,9 km: Stara Kamienica, Kromnów i Kopaniec  -26,3km, Mała Kamienica- 4,5km, 

Wojcieszyce – 11,1km) i kanalizacyjną ( łączna  jej  długość  na  obszarze gminy wynosi ok. 39,8 

km: Stara Kamienica, Kromnów i Kopaniec  -25,0km, Mała Kamienica- 4,5km, Wojcieszyce – 

10,3km) wraz z infrastrukturą towarzyszącą – ujęcia wody, pompownie wody, hydrofornie 

strefowe,  przepompownie ścieków  i oczyszczalnia.  

Oczyszczalnia ścieków - w Starej Kamienicy znajduje się na działce nr 629/2 obręb 0009 Stara 

Kamienica, gmina Stara Kamienica. Wprowadzenie oczyszczonych ścieków z mechaniczno-

biologicznej oczyszczalni ścieków odbywa się  do odbiornika – potoku Grudna (bezpośredni 

odbiornik) w km 0+115. Współrzędne geograficzne punktu rzutu ścieków: N 50º56 ’0.55’’;                       

E 15º34’54.12’’. Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 2 500. Oczyszczalnia 

funkcjonuje na podstawie pozwolenie wodnoprawnego  na odprowadzanie ścieków                                       

z oczyszczalni do środowiska z dnia 23.03.2016 r., Znak: OŚR-IV.6341.2.10.2016 wydanego przez  

Starostę Jeleniogórskiego. Termin ważności decyzji: 01.03.2026 r.  

Ujęcie wody w Starej Kamienicy składa się z dwóch studni wierconych  S-1 i S-2 ,  na działkach 

nr 12/4 i 10 w Starej Kamienicy, Q śr.d = 120m3/d i funkcjonuje na podstawie pozwolenie 

wodnoprawnego  udzielonego decyzją  Starosty Jeleniogórskiego nr OŚR.IV-6223/2/10 z dnia 

25.02.2010r.   wraz  z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie                                      

nr WR.ZUZ.3.421.472.2019.RK z dnia 17.10.2019r.; okres obowiązywania  do dnia 31.01.2029r. 
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Ujęcie wody w Kromnowie składa się z dwóch studni wierconych  SWK-1 i SWK-2 ,  na działce                     

nr 181 w Kromnowie, Q śr.d = 48 m3/d – funkcjonuje na podstawie pozwolenie wodnoprawnego  

udzielonego decyzją  Starosty Jeleniogórskiego nr OŚR.IV-6223/35/07 z dnia 20.12.2007r.                   

oraz decyzją  Starosty Jeleniogórskiego nr OŚR.IV-6223/4/08 z dnia 21.01.2008r. wraz  z decyzją 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.ZUZ.3.421.473.2019.RK                                 

z dnia 17.10.2019r.; okres obowiązywania do dnia 30.11.2027r. 

Ujęcie wody w Kopańcu składa się z trzech studni wierconych  SK-1, SK-2 i SK-3,  na działce                           

nr 661/125 w Kopańcu, Q śr.d = 40m3/d – funkcjonuje na podstawie pozwolenie wodnoprawnego  

udzielonego decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie                                                      

nr WR.ZUZ.3.421.294.2019.BK z dnia 30.07.2019r.; okres obowiązywania   -30 lat. 

Mała Kamienica  wyposażona została w trzy pompownie wody i przepompownię ścieków.  

Pompownia główna wody i przepompownia ścieków zlokalizowane są na działce nr 80.  

Pompownia wody P2  znajduje się na działce nr 163, pompownia wody P3 na działce nr 293. 

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna połączona jest z sieciami  w Starej Kamienicy. Pobór wody 

odbywa się  z ujęcia w Starej Kamienicy  i zrzut ścieków następuje do oczyszczalni w Starej 

Kamienicy.  

Miejscowość Wojcieszyce posiada  pompownie wody i przepompownia ścieków zlokalizowane 

na  działce nr 418/4.Sieć wodociągowa i kanalizacyjna połączona jest z sieciami w Jeleniej Górze. 

Pobór wody odbywa się  z ujęcia w Jeleniej Górze  i zrzut ścieków następuje  do oczyszczalni                   

w Jeleniej Górze. 

W najbliższym czasie w planach inwestycyjnych ujęto budowę sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacyjnej wraz  infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Barcinek i Rybnica.                               

Rozważa się również  rozwiązania gniazdowe związane z budową przydomowych oczyszczalni 

ścieków w miejscowościach, w których niemożliwe jest liniowe ułożenie sieci (miejscowości 

górzyste, rozproszone)  

 

Prawie  30%  powierzchni  Gminy  zajmują  grunty  orne  wykorzystywane  rolniczo.  W związku  

z  intensywną  gospodarką  rolną  na  tych  obszarach  do  wód  mogą  przedostawać  się 

zanieczyszczenia  ze  źródeł  obszarowych,  czyli  gruntów  ornych  oraz  sadów,  na  których                      

w niewłaściwy  sposób  prowadzona  jest  gospodarka  rolna.  Zanieczyszczenia  mogą  również 

przenikać ze źródeł punktowych, do których zaliczamy składowiska nawozów naturalnych                    

na nieszczelnych  płytach  obornikowych,  miejsca  składowania  płynnych  nawozów  w  postaci 

gnojówki i gnojowicy w nieszczelnych pojemnikach, miejsca nieodpowiednio 

przechowywanych nawozów sztucznych oraz środków ochrony roślin. Zagrożeniem  dla  wód  

są  dzikie  wysypiska  odpadów,  mogące  zawierać  również odpady  niebezpieczne.  Odpady                 

te  mogą  uwalniać  substancje  niebezpieczne,  które  mogą przedostawać  się  do  gleby,                               

a  w  dalszej  kolejności  do  wód  gruntowych  powodując  ich skażenie. 
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5.4.2. Analiza SWOT 
 

Gospodarka wodno - ściekowa 

MOCNE STRONY 

(czynniki zewnętrzne) 

SŁABE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 

 

 dobry stopień zwodociągowania i skanalizowania 

 wysoka jakość wody użytkowej  

 istnienie rezerw przepustowości funkcjonującej 
oczyszczalni ścieków, które umożliwiają rozbudowę 
systemów kanalizacyjnych i odprowadzanie ścieków do 
istniejących obiektów  

 wzrost długości tego typu infrastruktury w ostatnich 
latach  

 zasoby wody pitnej są wystarczające dla potrzeb gminy  

 dofinansowanie budowy studni wierconych dla 
mieszkańców w miejscowościach gdzie nie ma sieci 
wodociągowej lub jej budowa jest niemożliwa ze 
względów ekonomicznych 

 

 

 mała liczba ludności korzystająca z wody z sieci 
wodociągowej 

 niewystarczająca  liczba ludności podłączonej do  sieci 
kanalizacyjnej 
 

SZANSE 

(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 

(czynniki wewnętrzne) 

 

 realizacja działań zapisanych w krajowym programie 
oczyszczania ścieków komunalnych  

 budowa kanalizacji  

 budowa oczyszczalni gniazdowych tam gdzie jest to 
ekonomicznie uzasadnione  

 kontrola szczelności zbiorników bezodpływowych – szamb  

 przeciwdziałanie zmianie stosunków wodnych  

 ustanowienie stref ochrony wokół ujęć.  

 prowadzenie akcji edukacyjnej propagującej optymalizację 
zużycia wody  

 

 ukształtowanie terenu, rozproszona zabudowa powodem 
niemożliwości skanalizowania niektórych  miejscowości 
gminy  

 niewystarczający stopień uzdatniania wody pitnej  z studni 
przydomowych 

 tolerowanie dzikich wylewisk  

 niewystarczająca wysokość środków finansowych  na 
inwestycje w odniesieniu do  potrzeb 

 

 

5.4.3. Tendencja zmian 
 

Zgodnie z wynikami prowadzonego monitoringu, wody powierzchniowe w Gminie Stara 

Kamienica są w badanych punktach określone jako będące stanie/potencjale ekologicznym                       

w większości dobrym, umiarkowanym i słabym. Jest to związane głównie z charakterem terenu 

oraz obciążeniem wód ładunkiem substancji zawartych w ściekach komunalnych                                                 

i przemysłowych. 

O stanie wód powierzchniowych decydują nie tylko wskaźniki fizykochemiczne, ale i biologiczne 

czy hydromorfologiczne, co oznacza, że przywrócenie czystości wodom powierzchniowym nie 

spowoduje automatycznie dobrego stanu wód. Przywracanie właściwych dla danej części wód 

elementów biologicznych jest procesem długotrwałym. 

Można przypuszczać, że stan wód powierzchniowych zostanie utrzymany bądź będzie ulegał 
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stopniowej poprawie, przynajmniej w zakresie wskaźników fizykochemicznych, w dłuższej 

perspektywie poprawie będą również ulegały elementy biologiczne w wodach. 

 

5.4.4. Cele i kierunki działań 
 

 Cel systemowy: 

 

Dobry stan wód powierzchniowych i podziemnych. Racjonalizacja ich wykorzystania oraz 

zapewnienie wszystkim mieszkańcom Gminy odpowiedniej jakości wody do picia. 

 

 Kierunki działań: 

 

➢ Ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych 

➢ Racjonalna gospodarka wodna 

➢ Dofinansowanie budowy studni wierconych dla mieszkańców w miejscowościach gdzie 

nie ma sieci wodociągowej lub jej budowa jest niemożliwa ze względów ekonomicznych 

➢ Rozpoznanie potencjalnych źródeł zanieczyszczeń. 

 

Najistotniejszym przedsięwzięciem z zakresu gospodarki wodno-ściekowej jest dalsza 

rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej a także wsparcie finansowe na zadania związane                         

z budową przydomowych studni, na terenach gdzie nie ma sieci wodociągowej. 

 

5.4.5. Harmonogram zadań krótkoterminowych 
 

 
 

Zadania 

 
Jednostka 

odpowiedzialna 
za realizację 

 
Termin 

realizacji 

Szacunkowe koszty w tys. PLN  
Źródła 

finansowania 

 
Wskaźniki 

monitorowania 
2022 2023 2024 2025 

Gospodarka wodno - ściekowa 

Rozbudowa sieci  
kanalizacyjnej w 
Wojcieszycach 

 
Gmina 

2022 - 2025 468 10 10 10 

Środki własne Gminy, 
Spółki wodociągowej, 

dotacje, budżet 
państwa, kredyty 

% skanalizowania 
Gminy 

Rozbudowa sieci  
wodociągowej w 

Wojcieszycach 

 
Gmina 

2022 - 2025 252 10 10 10 

Środki własne Gminy, 
Spółki wodociągowej, 

dotacje, budżet 
państwa,  kredyty 

% zwodociągowania 
Gminy 

Rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej na terenie 

Gminy 

 
Gmina 

2022 - 2025 100 300 500 10 

Środki własne Gminy, 
Spółki wodociągowej, 

dotacje, budżet 
państwa,  kredyty 

% skanalizowania 
Gminy 

Rozbudowa sieci 
wodociągowej na terenie 

Gminy 

 
Gmina 

2022 - 2025 100 300 1149 10 

Środki własne Gminy, 
Spółki wodociągowej, 

dotacje, budżet 
państwa,   kredyty 

% zwodociągowania 
Gminy 
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Dofinansowanie budowy 
studni wierconych dla 

mieszkańców w 
miejscowościach gdzie nie 
ma sieci wodociągowej lub 
jej budowa jest niemożliwa 

ze względów ekonomicznych 
 

Gmina 2022 - 2025 7 50 50 50 
Środki własne Gminy, 
Spółki wodociągowej, 

dotacje, kredyty 

Ilość wybudowanych 
studni 

Przeprowadzenie 
akcji edukacyjno- 

informacyjnej propagującej 
optymalizację 

zużycia wody przez 
indywidualnych 
użytkowników 

Gmina 2022 - 2025 Wkład rzeczowy Gminy Środki własne Gminy 
Ilość 

przeprowadzonych 
akcji 

Lokalizacja i rejestr 
nielegalnych zrzutów 

ścieków oraz jego 
aktualizacja, ewidencja 

zbiorników i przydomowych 
oczyszczalni 

Gmina 2022 - 2025 Wkład rzeczowy Gminy 
 

Środki własne 
Gminy 

Funkcjonowanie 
rejestru 

 

5.4.6. Zadania długoterminowe 
 

 Ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych: 

➢ Dalsza rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej 

➢ Likwidacja nielegalnych zrzutów ścieków 

 Racjonalna gospodarka wodna: 

➢ Kontynuacja rozwoju sieci wodociągowej 

➢ Minimalizacja wykorzystania wód podziemnych z ujęć własnych i wody 

wodociągowej  

➢ Budowa przydomowych studni wierconych 

Rozpoznanie potencjalnych źródeł zanieczyszczeń: 

➢ Bieżąca aktualizacja rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków 

➢ Bieżąca aktualizacja rejestru zbiorników bezodpływowych (szamb) 

 

5.4.7. Dotychczasowa realizacja działań ujętych w „Programie 

ochrony środowiska Gminy Stara Kamienica na lata 2017 2020 z 

perspektywą do roku 2025„ 
 

Zadania Osiągnięty efekt 
Poniesione koszty 

w tys. PLN 
Termin 

realizacji 
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Budowa oczyszczalni ścieków, sieci 

kanalizacyjnej i wodociągowej 

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi dla 
miejscowości Stara Kamienica, Kromnów i 
Kopaniec. 
W ramach zadania wykonano 25,0 km sieci 
kanalizacyjnej oraz 26,3 km sieci wodociągowej. 
 
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi dla 
miejscowości Wojcieszyce. 
W ramach zadania wykonano 10,3 km sieci 
kanalizacyjnej oraz 11,1 km sieci wodociągowej 
 
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi dla 
miejscowości Mała Kamienica. 
W ramach zadania wykonano 4,5 km sieci 
kanalizacyjnej oraz 4,5 km sieci wodociągowej 
 
 
 

28 680 

 

 

 

 

6 839 

 

 

 

 

 

3 687 

2010-2011 

  

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

Kontrola szczelności szamb 

Wykrycie nieprawidłowości istniejących na 

terenie gminy, w tym kontrolowano posiadanie 

umów na wywóz nieczystości stałych i płynnych. 

Ponadto przekazano mieszkańcom ankiety 

dotyczące sposobu postępowania z 

nieczystościami płynnymi (ewidencja) 

Wkład rzeczowy 

gminy 
2017-2020 

 

5.5. Gospodarka odpadami 

5.5.1. Odpady komunalne 

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity 

Dz.U. z 2021r., poz. 888 z p.zm.),- od 1 lipca 2013 r. wprowadzono nowy system gospodarki 

odpadami komunalnymi. 

Obecnie mieszkańcy uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast 

Gminy gospodarują środkami z pobieranych od mieszkańców opłat za odpady, egzekwując 

jednocześnie od wybranych w drodze przetargu firm odpowiednią jakość usług. 

W celu realizacji zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a tym samym 

wprowadzenia a następnie usprawnienia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

– Rady Gmin podjęły stosowne uchwały, m. in.: 

 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, 

 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, 

 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
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 odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, 

 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 

 

Od roku 2013 Gmina Stara Kamienica realizuje obowiązek udzielenia zamówień publicznych                   

na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                          

z terenu Gminy Stara Kamienica 

5.5.2. Odpady z sektora gospodarczego 
 

5.5.3. Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
 

Na terenie Gminy Stara Kamienica nie występuje instalacja do odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów.  

W  dniu 31.05.2004 r.  Gmina Stara Kamienica wraz z Gminami: Wleń, Lubomierz, Gryfów Śląski 

podpisała umowę i przystąpiła do realizacji inwestycji pn. „Zakład Utylizacji Odpadów 

Komunalnych   w Lubomierzu”, wszystkie cztery gminy mają równy udział w przedsięwzięciu,    

po 25 %. Zakład usytuowany jest na terenie Lubomierza przy ulicy Kargula i Pawlaka 16.                    

Zakład funkcjonuje od 2006r. Celem działalności spółki jest prowadzenie gospodarki odpadami 

komunalnymi, w pierwszej kolejności na potrzeby społeczności gmin-założycieli spółki.                    

Na podstawie podjętych uchwał podpisana została umowa spółki, której zadaniem jest 

prowadzenie eksploatacji Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu. 

W celu realizacji obowiązku budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnie z innymi 

gminami instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w tym instalacji komunalnych (art. 

3 ust. 2 pkt 2 lit. a) u.c.p.g.)  w dniu 02.12.2019r. Gmina Stara Kamienica nabyła udziały                                  

i przystąpiła do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SANICOM Sp. z o.o. z siedzibą                          

w Lubawce. 

 

 

5.5.4. Odpady zawierające azbest 
 

Odpady zawierające azbest należą do odpadów niebezpiecznych. Ze względu na budowę                              

i strukturę tych wyrobów, stanowią one poważny problem dla zdrowia ludzi i stanu środowiska. 

Włókna respirabilne azbestu są wystarczająco drobne by przeniknąć głęboko do płuc, gdzie 

stanowią ryzyko poważnych chorób układu oddechowego. Włókna te powstają na skutek 

działania mechanicznego (np. gdy płyty azbestowe są łamane lub poddane jakiejkolwiek 

obróbce mechanicznej lub ścieraniu). 

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej podjęła uchwałę w sprawie 
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przyjęcia „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, w którym jako główny 

cel wskazano konieczność usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu kraju do 

2032 r. 

W latach 2017-2021 z terenu Gminy Stara Kamienica  usunięto  166,85 Mg wyrobów 

azbestowych.  W rozłożeniu na poszczególne lata usunięto : 

2017 – 37,305 Mg 

2018 – 36,120 Mg 

2019-   28,870 Mg 

2020 – 42,202 Mg 

2021 – 22,346 Mg 

 

 

5.5.5. Analiza SWOT 
 

Gospodarka odpadami 

MOCNE STRONY 

(czynniki zewnętrzne) 

SŁABE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 

 

 wdrożony nowy system gospodarki 
odpadami komunalnymi, 

 system zbierania i odbioru odpadów 
dostosowany do rozwiązań 
technologicznych przyjętych w Regionie 
Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi(RGOK) oraz wzmożonej 
aktywności turystycznej, 

 utworzony wraz z innymi gminami  Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) 

 

 spalanie odpadów w paleniskach 
domowych, 

 powstawanie „dzikich” składowisk 
odpadów, 

 niski poziom selektywnej zbiórki odpadów 
niebezpiecznych wydzielonych ze 
strumienia odpadów komunalnych, 

 słaba znajomość przepisów prawnych w 
odniesieniu do gospodarki odpadami 
zarówno przez wytwórców indywidualnych 
jak i podmioty gospodarcze, 

 powstające znaczne ilości odpadów w 
związku z wzmożonym ruchem 
turystycznym 

SZANSE 

(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 

(czynniki wewnętrzne) 

 

 mniejsza ilość odpadów wprowadzanych 
do środowiska w sposób 
niekontrolowany(redukcja ilości „dzikich” 
składowisk odpadów) 

 rosnąca świadomość ekologiczna 
mieszkańców 

 

 emisja zanieczyszczeń do powietrza 
(spalanie odpadów), 

 zanieczyszczenie gleb, wód, powietrza oraz 
przyrody („dzikie” składowiska odpadów) 

 

5.5.6. Tendencja zmian 
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Wzrastające zapotrzebowanie na zakup różnorodnych produktów od lat przyczynia się 

do stopniowego wzrostu jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów w przeliczeniu                       

na mieszkańca - przewiduje się, że w kolejnych latach tendencja ta nie ulegnie zmianie. 

Z kolei usprawnianie wdrożonego nowego systemu gospodarowania odpadami przełoży się                          

a jego uszczelnienie oraz wzrost ilości odbieranych/zbieranych odpadów komunalnych. 

Jednocześnie przyczyni się to do wzrostu poziomu odzysku i recyklingu odpadów (szczególnie 

opakowaniowych) oraz do redukcji ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych                     

do składowania. 

Ponadto rozwój technologiczny instalacji do zagospodarowania odpadów umożliwi zwiększenie 

stopnia odzysku i unieszkodliwiania innego niż składowanie odpadów. 

 

5.5.7. Dotychczasowe oraz planowane działania związane z 

gospodarką odpadami 
 

Szczegółowy sposób gospodarki odpadami został przedstawiony został w Krajowym 

Planie Gospodarki Odpadami. Program jest dokumentem, który wyznacza kierunki działań                    

na terenie poszczególnych gmin kraju. 

5.6. Gleby 
 

Około 60% powierzchni Gminy znajduje się w użytkowaniu rolniczym. Obszary 

zurbanizowane posiadają mały udział w powierzchni Gminy, są to miejscowości wiejskie,                            

o dominującym typie zabudowy jednorodzinnej, charakteryzuje je duża gęstość zaludnienia. 

 

Na gruntach ornych i sadach przeważają słabe gleby należące do V i VI klasy. Gleby 

średniej jakości zajmują 30,5% powierzchni Gminy i należą do klasy IVa i IVb. Gleby dobre IIIa                   

i IIIb stanowią zaledwie 3,9% powierzchni Gminy, a gleby bardzo dobre II klasy, to tylko 0,4%. 

Pozostałą powierzchnię zajmują gleby VIz przeznaczone do zalesienia. 

 

WIOŚ w ostatnich latach nie prowadził badań pod kątem zawartości metali ciężkich                      

w glebach na terenie Gminy. Ze względu na brak ciężkiego przemysłu można wnioskować,                               

że stężenia podstawowych pierwiastków w glebie nie przekraczają poziomów dopuszczalnych. 

Podwyższone  stężenie  metali  ciężkich  może  występować  wzdłuż  głównych  ciągów 

komunikacyjnych, w pasie o szerokości do 100m. 

 
Część gminy została obarczona spuścizną po eksploatacji rud uranu prowadzonej w latach                         

50 do 70 ubiegłego stulecia. Działania rekultywacyjne polegać mają na zabezpieczeniu 

otwartych wlotów szybów, sztolni i zapadlisk oraz rekultywacji hałdowisk, na których notuje się 

nieznacznie podwyższony poziom promieniowania w odniesieniu do wartości tła. 
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5.6.1. Presja 
 

Negatywnie oddziaływanie człowieka na powierzchnię ziemi obserwowane jest na terenach 

zurbanizowanych, komunikacyjnych oraz na obszarach użytkowanych rolniczo. Na skutek tych 

działań następuje degradacja gleb pod względem ich właściwości mechanicznych jak i składu 

chemicznego. 

Na  obszarze  Gminy  czynnikami  wpływającymi  na  pogorszenie  jakości  gleb  oraz degradację 

powierzchni terenu jest źle prowadzona działalność rolnicza, głównie związana                                                   

z nieodpowiednią  ilością  wprowadzanych  na  grunty  orne  nawozów  oraz  środków  ochrony 

roślin, wadliwie przeprowadzane melioracje. 

5.6.2. Analiza SWOT 
 

Gleby 

MOCNE STRONY 

(czynniki zewnętrzne) 

SŁABE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 

 

 niski stopień degradacji powierzchni ziemi  

 niska zawartość metali ciężkich w glebach 
użytków rolnych  

 niewielka powierzchnia oraz odsetek gruntów 
zdewastowanych i zdegradowanych, 
wymagających rekultywacji i 
zagospodarowania  
 

 

 niewielka ilość  gleb I i II klasy  

 występowanie terenów bez melioracji 
wodnych  

 małe zróżnicowanie gleb  

 przewaga gleb słabych (klasa V i VI),  

 słaba jakość gleb (częste nawożenia i niskie 
plony)  

 postępujący spadek opłacalności produkcji 
rolnej  
 

SZANSE 

(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 

(czynniki wewnętrzne) 

 

 uprawa gatunków roślin o niewielkich 
wymaganiach glebowych  

 zmiana struktury użytkowania gleb niskich 
klas: zastępowanie areału rolnego 
nasadzeniami leśnymi lub naturalnymi 
użytkami  

 wykorzystanie nasadzeń do produkcji biopaliw  

 ograniczenie emisji pyłowych i gazowych  

 wapnowanie gleb zakwaszonych  

 ograniczenie zużycia związków chemicznych  

 większa świadomość ekologiczna rolników  
 

 

 zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego  

 niewłaściwa działalność rolnicza  

 recesja lub stagnacja gospodarcza  

 brak funduszy na inwestycje zmierzające do 
poprawy stanu gleb  
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5.6.3. Tendencja zmian 
 

Spośród wszystkich elementów środowiska, szybkiemu samooczyszczeniu ulega w pierwszym 

rzędzie powietrze, następnie woda, natomiast zanieczyszczenie gleb utrzymuje się niekiedy 

nawet do kilkuset lat. Wiele zanieczyszczeń (np. takich, jak metale ciężkie) posiada charakter 

trwały,  a przedostając się do środowiska, oddziałuje na nie w sposób niekorzystny przez bardzo 

długi czas. Z punktu widzenia zmian jakie zachodzą na terenie gminy, istotny jest wpływ emisji 

liniowej- uzależnionej głównie od czynników zewnętrznych. Ta tendencja, spowodowana                          

z zasady warunkami i położeniem, będzie się na terenie gminy   w dalszym ciągu utrzymywać. 

Ponadto należy zwrócić uwagę na poprawę stanu czystości gleb w wyniku racjonalnego 

składowania odpadów, wzrostu gospodarczego wykorzystania odpadów oraz likwidacji 

nielegalnych wysypisk śmieci. 

5.6.4. Cele i kierunki działań 
 

 Cel systemowy: 

 

Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją 

 

 Kierunki działań: 

 

- Ochrona gleb przed niewłaściwą agrotechniką i nadmierną intensyfikacją produkcji 

rolnej oraz nadmiernym stosowaniem środków ochrony roślin i nawozów 

- Rekultywacja gleb zdegradowanych 

 

5.6.5. Harmonogram zadań krótkoterminowych 
 

 
Zadania 

Jednostka 
odpowiedzialna 

za realizację 

 
Termin 

realizacji 

Szacunkowe koszty w tys. PLN  
Źródła 

finansowania 

 
Wskaźniki 

monitorowania 
2022 2023 2024 2025 

Ochrona gleb przed niewłaściwą agrotechniką i nadmierną intensyfikacją produkcji rolnej oraz nadmiernym stosowaniem środków ochrony roślin i 
nawozów 

Propagowanie Kodeksu 
Dobrej Praktyki 
Rolniczej wśród 

rolników 

 
Gmina, ODR 

2022 2025 
 

Wkład rzeczowy Gminy 
Środki własne 
Gminy, ODR 

Liczba odbytych 
szkoleń; liczba 
przeszkolonych 
rolników; liczba 

rozprowadzonych 
ulotek informacyjnych 



Program  ochrony środowiska dla Gminy Stara Kamienica  na lata 2022 – 2025 z perspektywą do 2028 roku 

 

MIKOS 74 | S t r o n a  
 

Wspieranie i 
promowanie rolnictwa 

ekologicznego 
Gmina, ODR 

2022 2025 
 

Wkład rzeczowy Gminy 
Środki własne 
Gminy, ODR 

Liczba odbytych 
szkoleń; liczba 
przeszkolonych 
rolników; liczba 

rozprowadzonych 
ulotek informacyjnych 

Podnoszenie 
świadomości 

mieszkańców o 
zagrożeniu i 

degradującym 
oddziaływaniu 
wypalania traw 

Gmina, ODR 
 

2022 2025 
 

Wkład rzeczowy Gminy 
Środki własne 
Gminy, ODR 

Liczba akcji 
informacyjnych, 

edukacyjnych 

Rekultywacja gleb zdegradowanych 

 
Rekultywacja terenów 
poeksploatacyjnych i 

zdegradowanych 

Przedsiębiorstwa 
będące 

właścicielem 
terenów 

zdegradowanych 

2022 2025 
 

b.d. 
Środki własne 

przedsiębiorstw 

% zrekultywowanych 
powierzchni 

poeksploatacyjnych i 
zdegradowanych 

Systematyczna 
likwidacja dzikich 

składowisk, odpadów 
niebezpiecznych, gruzu 

i śmieci 

Właściciele 
gruntów, Gmina 

2022-2025 w miarę potrzeb 
Środki właścicieli 
gruntów, Gmina 

Ilość uprzątniętych 
odpadów 

 

5.6.6. Zadania długoterminowe 
 

 Ochrona  gleb  przed  niewłaściwą  agrotechniką  i  nadmierną  intensyfikacją produkcji  rolnej  

oraz  nadmiernym  stosowaniem  środków  ochrony  roślin  i nawozów: 

 

⎯ Edukacja rolników 

 

 Rekultywacja gleb zdegradowanych: 

 

⎯ Rekultywacja terenów zanieczyszczonych oraz zachowanie standardów jakości gleb 

5.6.7. Dotychczasowa realizacja działań ujętych w „Programie 

ochrony środowiska Gminy Stara Kamienica na lata 2017 – 

2020  z perspektywą do roku 2025„ 
 

Zadania Osiągnięty efekt 
Poniesione koszty 

w tys. PLN 
Termin 

realizacji 
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Systematyczna likwidacji dzikich 

składowisk,  gruzu i śmieci 

Wykaz zlikwidowanych nielegalnych składowisk 

śmieci z adnotacją dot. sposobu 

rekultywacji terenu. 

18 2017 - 2020 

 

5.7. Przyroda 

5.7.1. Ochrona przyrody i krajobrazu 
 

Usytuowanie Gminy Stara Kamienica w rozległej przestrzeni terenów o poważnym 

zróżnicowaniu warunków siedliskowych, znajduje swoje odzwierciedlenie w charakterystyce 

szaty roślinnej i świata zwierzęcego tego obszaru. 

Tereny użytków rolnych – pola uprawne, łąki i pastwiska, zbiorowiska zaroślowe brzegów 

cieków wodnych, rowów śródpolnych itp., nadają charakterystyczny rys środowiskowy tej części 

terenu, o wielkiej wartości przyrodniczej. Osobnym elementem są liczne, rozmaite 

zadrzewienia, zbudowane głównie z gatunków liściastych. Lokalnie stanowią pozostałości 

dawnych lasów łęgowych, występując na brzegach wód, wśród pól, z udziałem olszy, wierzby, 

topoli, jesionu itd. 

 

5.7.2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 
 

 

W  gminie  Stara  Kamienica  występują  następujące  obszary  przyrodnicze  objęte  ochroną 

prawną: 

 

✓ Park Krajobrazowy Doliny Bobru 

✓ Specjalny Obszar Ochrony siedlisk „Ostoja nad Bobrem” 

✓ Specjalny Obszar Ochrony siedlisk „Łąki Gór i Pogórza Izerskiego” 

✓ Obszar Specjalnej Ochrony ptaków „Góry Izerskie” 

✓ Rezerwat florystyczny „Krokusy” 

✓ Zespól przyrodniczo-krajobrazowy „Kamienickie Wzgórza” 

 

Na terenie gminy znajdują się również następujące obiekty przyrodnicze wpisane do rejestru 

pomników przyrody: 

- pomnik przyrody – dąb  ( działka gminna w Kopańcu), 

 

Ponadto  gmina  położona  jest  w  części  w  obrębie  terenów  wchodzących  w  skład  Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Karkonosze – Góry Izerskie, oraz w strefie „C” uzdrowiska Cieplice. 

Gmina posiada wiele cennych wartości krajobrazowych, punkty szczególnych obszary                                 

o szczególnych  walorach  widokowych.   
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Gmina  Stara  Kamienica  posiada  bardzo  atrakcyjne  obszary  krajobrazu naturalnego,                                      

a ponadto równie cenne obszary harmonijnie ukształtowanego krajobrazu kulturowego. 

5.7.3. Presja 
 

Lasy znajdują się pod presją biotyczną oraz abiotyczną. Pierwsza z nich związana jest                       

z warunkami atmosferycznymi jak niedobór opadów atmosferycznych, silnie wiatry, anomalie 

temperatury, druga z gradacją szkodników owadzich i chorobami grzybowymi. Presję na 

środowisko leśne wywiera w dużej mierze działalność człowieka, powodująca zakwaszenie gleb 

i opadów atmosferycznych jak również pożary. 

Na pogarszający stan środowiska przyrodniczego mają wpływ dzikie wysypiska odpadów  

komunalnych  wraz  z  udziałem  odpadów  niebezpiecznych.   

 

5.7.4. Analiza SWOT 
 

Przyroda 

MOCNE STRONY 

(czynniki zewnętrzne) 

SŁABE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 

 

 pomniki przyrody  

 lasy w zadowalającym stanie sanitarnym  

 zasobność zwierzyny  

 bioróżnorodność  

 wysoka atrakcyjność przyrodnicza i 
turystyczna (szczególnie dla turystyki 
kwalifikowanej i przyrodniczej)  

 występowanie ostoi gatunków 
odpowiadających wymaganiom systemu 
NATURA 2000  

 sąsiedztwo z atrakcyjnymi regionami,  

 brak uciążliwych dla środowiska 
przyrodniczego zakładów przemysłowych  

 mało przekształcone środowisko naturalne i 
wysokie walory przyrodnicze regionu  

 duży stopień lesistości powierzchni gminy  

 

 niewykorzystane możliwości promocji 
malowniczych szlaków turystycznych 
 

SZANSE 

(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 

(czynniki wewnętrzne) 

 

 rozwój agroturystyki i funkcji kulturalnych 
opartych o dziedzictwo historyczne i 
kulturowe regionu  

 walory regionu umożliwiają tworzenie 
gospodarstw ekologicznych i rozwoju 
agroturystyki  

 

 nasilająca się presja turystyki na środowisko  

 zanieczyszczenie środowiska odpadami, 
trafiającymi do niego w sposób 
niekontrolowany  

 utrata cennych siedlisk leśnych w skutek 
gospodarki leśnej niedostosowanej do 
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 duża liczba gospodarstw rolnych jako 
potencjalnych do prowadzenia rolnictwa 
ekologicznego  
 

wymagań ekologicznych, chronionych 
gatunków i siedlisk  

 utrata walorów przyrodniczych terenów 
rolniczych w skutek intensyfikacji działalności 
rolniczej.  

 niebezpieczeństwo nasilania się różnic między 
ochroną środowiska a strategicznym dla 
regionu rozwojem społeczno-gospodarczym 
(konflikty w zakresie powstawania 
przedsięwzięć na obszarach chronionych) 

 

5.7.5. Tendencja zmian 
 

Kierunki zmian środowiska przyrodniczego w kolejnych latach to utrzymanie trwałości i ciągłości 

funkcji przyrodniczych, zachowanie powiązań przyrodniczych z otaczającymi obszarami                          

oraz wzrost możliwości wykorzystania zasobów przyrody dla turystyki i rekreacji, w tym rozwój 

funkcji popularyzatorskiej i edukacyjnej. Te ostatnie powodują także niestety zwiększenie presji 

turystyki na tereny najcenniejsze przyrodniczo. W efekcie prowadzonych działań następować 

będzie dalsza przebudowa drzewostanów, następuje wzrost zagrożeń zdrowotnych lasów przez 

czynniki abiotyczne i biotyczne. 

5.7.6. Cele i kierunki działań 
 

 Cel systemowy: 

 

Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem georóżnorodności                                        

i bioróżnorodności oraz utrzymanie istniejących form ochrony przyrody 

 

 Kierunki działań: 

 

- Zrównoważona gospodarka leśna 

- Zachowanie bioróżnorodności obszarów rolniczych 

- Doskonalenie systemu obszarów chronionych 

 

5.7.7. Harmonogram zadań krótkoterminowych 
 

 
 

Zadania 

 
Jednostka 

odpowiedzialna za 
realizację 

 
 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe koszty w tys. PLN  
 

Źródła 
finansowania 

 
 

Wskaźniki monitorowania 
202 2023 2024 2025 

Zrównoważona gospodarka leśna 
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Ochrona istniejących 
kompleksów leśnych 

 
Nadleśnictwo 

Szklarska Poręba, 
Lwówek Śląski i 

Świeradów 

2022 - 2025 
 

Wkład rzeczowy Nadleśnictw 
 

środki własne 
Nadleśnictwa 

Szklarska Poręba, 
Lwówek Śląski i 

Świeradów 

 
Stan zdrowotny kompleksów 

leśnych 

 
Racjonalna gospodarka 

leśna 

 
Nadleśnictwo 

Szklarska Poręba, 
Lwówek Śląski i 

Świeradów 

 
2022 - 2025 

 
Wkład rzeczowy Nadleśnictw 

 

środki własne 
Nadleśnictwa 

Szklarska Poręba, 
Lwówek Śląski i 

Świeradów 

 
Struktura gatunkowa i 
wiekowa drzewostanu 

Zachowanie bioróżnorodności obszarów rolniczych 

Upowszechnianie 
Programów 

rolnośrodowiskowych 

 
ODR 

2022 - 2025 
 

Wkład rzeczowy ODR 
 

środki własne ODR 

 
Liczba przeprowadzonych 

szkoleń 

Doskonalenie systemu obszarów chronionych 

 
Utrzymywanie 

istniejących form 
ochrony przyrody, 

wyznaczanie nowych 
form ochrony przyrody 

 
Gmina 

2022 - 2025 
 
 

Wkład rzeczowy RDOŚ 

 
 

budżet RDOŚ i Gminy 

 
Liczba obiektów, powierzchnia 

obszarów objętych ochroną 

Promocja form ochrony 
przyrody 

 
Gmina 

2022 - 2025 
 

Wkład własny Gminy 
środki własne 

Gminy 
Liczba podjętych działań 

promocyjnych 

 

5.7.8. Zadania długoterminowe 
 

 Zrównoważona gospodarka leśna: 

 

⎯ Prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej 

 

 Zachowanie bioróżnorodności obszarów rolniczych: 

 

⎯ Zachowanie agro-ekosystemów o wysokich walorach przyrodniczych 

⎯ Zachowanie ostoi różnorodności biologicznej w postaci śródpolnych zadrzewień, kęp 

oraz oczek wodnych stałych i okresowych 

 Doskonalenie systemu obszarów chronionych: 

 

⎯ Dalsze utrzymywanie istniejących form ochrony przyrody 

⎯ Tworzenie nowych form ochrony przyrody o randze lokalnej np. pomników przyrody, 

użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo- krajobrazowe (Gmina) oraz rezerwatów 

(Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska). 
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5.7.9. Dotychczasowa realizacja działań ujętych w „Programie 

ochrony środowiska Gminy Stara Kamienica na lata 2017 - 2020 

z perspektywą do roku 2025„ 
 

Zadania Osiągnięty efekt 
Poniesione koszty 

w tys. PLN 
Termin 

realizacji 

Aktualizacja inwentaryzacji 

przyrodniczej gminy 

Rozpoznanie walorów przyrodniczych gminy, 

zwłaszcza na terenach poza 

obszarami już objętymi ochroną prawną (poza 

terenami nieleśnymi w obrębie wsi) 

zlokalizowanych na obszarach Natura 2000), 

umoŜliwi pełne wykorzystanie 

i naleŜytą ochronę tych walorów. 

9 2017- 2020 

Objęcie ochroną prawną obiektów i 

obszarów o wysokich 

walorach przyrodniczych 

Utworzenie obszaru chronionego Zespół 

przyrodniczo-krajobrazowy „Kamienickie 

Wzgórza”, zapisy w planach miejscowych 

Wkład 

rzeczowy 
2017- 2020 

Utrzymanie zieleni i skwerów 

Uporządkowane i wypielęgnowane tereny lasów 

gminnych, cmentarzy, zieleńców, 

skwerów. Przeprowadzane zabiegi 

pielęgnacyjne i lecznicze drzew. 

46 2017- 2020 

 

5.8. Nadzwyczajne zagrożenia 

5.8.1. Presja 
 

5.8.1.1. Adaptacja do zmian klimatu 

 

Skutki zmian klimatu, zwłaszcza wzrost temperatury, częstotliwości i nasilenia zjawisk 

ekstremalnych, występujące w ostatnich kilku dekadach pogłębiają się i z tego względu stały się 

przedmiotem zainteresowania rządów i społeczności międzynarodowej. Wyniki badań 

naukowych jednoznacznie wskazują, że zjawiska powodowane przez zmiany klimatu stanowią 

zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju wielu krajów na świecie, w tym także dla 

Polski. 

W Polsce przygotowano „Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na 

zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020) z myślą o zapewnieniu 

warunków stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu ryzyk, jakie niosą ze sobą 

zmiany klimatu, ale również z myślą o wykorzystaniu pozytywnego wpływu, jaki działania 

adaptacyjne mogą mieć nie tylko na stan polskiego środowiska, ale również wzrost gospodarczy. 
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Wyniki prognoz pokazują, że do roku 2030 zmiany klimatu będą miały dwojaki, pozytywny i 

negatywny wpływ na gospodarkę i społeczeństwo. Wzrost średniej temperatury powietrza 

będzie miał pozytywne skutki m.in. w postaci wydłużenia okresu wegetacyjnego, skrócenia 

okresu grzewczego oraz wydłużeniu sezonu letniego.  

Dominujące są jednak przewidywane negatywne konsekwencje zmian klimatu. Ze zmianami 

klimatycznymi wiążą się niekorzystne zmiany warunków hydrologicznych. Wprawdzie roczne 

sumy opadów nie ulegają zasadniczym zmianom, jednak ich charakter staje się bardziej losowy 

i nierównomierny, czego skutkiem są dłuższe okresy bezopadowe, przerywane gwałtownymi i 

nawalnymi opadami. Poziom wód gruntowych będzie się obniżał, co negatywnie wpłynie na 

różnorodność biologiczną i formy ochrony przyrody, w szczególności na zbiorniki wodne i tereny 

podmokłe. Zmiany będą do zaobserwowania również w porze zimowej, gdzie skróci się okres 

zalegania pokrywy śnieżnej i jej grubość. Jednocześnie efektem zmian klimatu będzie 

zwiększanie częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych i katastrof, które 

będą miały istotny wpływ na obszary wrażliwe i gospodarkę kraju. Podstawowe znaczenie będą 

miały ulewne deszcze niosące ryzyko powodzi i podtopień, a także osuwisk – głównie na 

obszarach górskich i wyżynnych, ale również na zboczach dolin rzecznych. Coraz częściej będzie 

można zaobserwować silne wiatry, a nawet towarzyszące im incydentalnie trąby powietrzne i 

wyładowania atmosferyczne, które mogą znacząco wpłynąć m.in. na budownictwo oraz 

infrastrukturę energetyczną i transportową. 

Bezpośrednie negatywne skutki zmian klimatu to również nasilenie się zjawiska eutrofizacji wód 

śródlądowych, zwiększenie zagrożenia dla życia i zdrowia w wyniku stresu termicznego i 

wzrostu zanieczyszczeń powietrza, większe zapotrzebowanie na energię elektryczną w porze 

letniej, zmniejszenie potencjału chłodniczego elektrowni czego skutkiem będzie spadek mocy 

produkcyjnej i wiele innych. 

Wpływ klimatu na najbardziej wrażliwe sektory i obszary (gospodarka wodna, rolnictwo, 

leśnictwo, różnorodność biologiczna i obszary prawnie chronione, zdrowie, transport, 

energetyka) został opisany wcześniej, w rozdziałach dot. tendencji zmian. 

Największy wpływ na warunki klimatyczne wywierają zjawiska ekstremalne, których obecny 

wzrost liczby wystąpień stanowi coraz częstsze zagrożenie na terenie powiatu. Do 

najistotniejszych obecnie zagrożeń klimatycznych na terenie powiatu (wraz z 

prawdopodobieństwem ich wystąpienia) zaliczyć należy: 

- fale upałów (wysokie), 

- ekstremalnie gorące dni (średnio wysokie), 

- nawalne deszcze (średnio wysokie), 

- podtopienia (średnie), 

- susze (średnie), 

- burze (średnie), 

- fale mrozów (średnie), 

- ekstremalnie zimne dni (średnie). 
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 W dniu 28.12.2021r. Gmina Stara Kamienica, mając na celu dążenie do zrównoważonego                        

i trwałego rozwoju w kontekście postępujących zmian klimatycznych, podpisała umowę 

partnerstwa krajowego w zakresie "Opracowania Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji 

Jeleniogórskiej" .  

Inne działania w zakresie bezpieczeństwa i sytuacji nadzwyczajnych: 

Gmina – realizuje zadanie pn.  “Budowa remizy OSP w Rybnicy” 

- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Stara Kamienica, 

- dotacja dla Komendy Miejskiej PSP na dofinansowanie zakup samochodu  do logistycznego 

wsparcia długotrwałych działań ratowniczych, 

-wspierano zakup wyposażania jednostek OSP w  pojazdy i sprzęt gaśniczy, 

- organizowano  i wspierano edukację mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,  

- organizowano  i wspierano edukację mieszkańców w zakresie ruchu drogowego,  

- lobbing na rzecz stworzenia systemu ostrzegania i alarmowania ludności Powiatu 

karkonoskiego przed katastrofami naturalnymi,  

-prowadzono stałą weryfikację bezpieczeństwa miejsc zabawy.  

- w roku 2020 przekazano dotację dla Komendy Miejskiej PSP na dofinansowanie zakupu 

samochodu operacyjnego. 

 

5.8.2. Analiza SWOT 
 

Nadzwyczajne zagrożenia 

MOCNE STRONY 

(czynniki zewnętrzne) 

SŁABE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 

 

 opracowane dokumenty strategiczne 

związane z ryzykiem powodziowym (m.in. 

mapy zagrożenia powodziowego) 

 przystąpienie do działań w zakresie 

adaptacji do zmian klimatu 

 wsparcie instytucji odpowiedzialnych za 

działania w zakresie bezpieczeństwa 

 dobrze wyposażone jednostki OSP 

 

 występujące główne szlaki komunikacyjne 

na których przewożone są substancje 

niebezpieczne, 

 obecność podmiotów wykorzystujących 

i gromadzących niebezpieczne substancje. 

SZANSE 

(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 

(czynniki wewnętrzne) 

 

 poprawa bezpieczeństwa na drogach i kolei 

(budowa, modernizacja), 

 zmniejszenie ryzyka wystąpienia 

poważnych awarii przemysłowych - 

modernizacja zakładów, 

 

 zagrożenia pożarowe, 

 zagrożenia pożarowe, chemiczne oraz 

ekologiczne na drogach i liniach 

kolejowych, 

 zagrożenia chemiczne i ekologiczne - 
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 podejmowanie działań na etapie 

zarządzania planami zagospodarowania 

przestrzennego. 

wynikające głównie z magazynowania 

i stosowania przez podmioty materiałów i 

surowców niebezpiecznych, 

 nieprzewidywalność zdarzeń pogodowych 

i hydrologicznych 

5.8.3. Tendencja zmian 
 

Największe zagrożenie na terenie gminy związane jest z ryzykiem wystąpienia sytuacji 

nadzwyczajnych,  klęsk żywiołowych oraz poważnej awarii w transporcie drogowym. Awarie 

mogą mieć miejsce również na terenie podmiotów gospodarczych na terenie gminy. W ocenie 

zagrożeń poważnymi awariami należy zwrócić uwagę na zakłady, które nie zostały zaliczone do 

kategorii ZZR i ZDR, ze względu na relatywnie mniejsze ilości substancji, niż ustalone w 

kryteriach kwalifikacyjnych. Ponadto, część substancji, klasyfikowanych jako żrące, szkodliwe 

lub drażniące nie została ujęta w kryteriach kwalifikacyjnych dla obiektów zagrażających 

poważną awarią przemysłową. Takie substancje są często stosowane w przedsiębiorstwach, a 

ich uwolnienie do otoczenia w wyniku awarii może również stanowić zagrożenie dla życia lub 

zdrowia ludzi oraz dla środowiska. 

Wzrastająca ilość zakładów zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia awarii. Ryzyko to jest 

zwiększone również ze względu na rosnący ruch pojazdów na terenie gminy w ramach 

istniejącej, i stosunkowo obciążonej sieci komunikacyjnej. 

Następuje wzrost bezpieczeństwa związanego z ryzykiem wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych,  

klęsk żywiołowych:  powodzi, intensywnych opadów, huraganów, silnych wiatrów, pożarów, 

poprzez poprawę wyposażenia i przystosowaną  do tego celu infrastrukturą jak i opracowanymi 

i doskonalonymi procedurami postępowania  w przypadku wystąpienia określonych zagrożeń. 

 

 

5.8.4. Cele i kierunki działań 
 

 Cel systemowy: 

 

Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom 

 

 Kierunki działań: 

 

- Opracowywanie procedur na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń 

-  Organizowanie szkoleń i ćwiczeń zespołów przygotowywanych do prowadzania akcji 

ratowniczej, a także ćwiczeń z udziałem załogi zakładów, mieszkańców zagrożonego obszaru 

i instytucji współdziałających 

-  Upublicznianie informacji na temat nadzwyczajnych zagrożeń w sposób podnoszący 

świadomość społeczności lokalnej potencjalnie narażonej na skutki zdarzeń.  
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- Doskonalenie systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed katastrofami 

przemysłowymi i naturalnymi 

-  Zautomatyzowany  system wczesnego ostrzegania przed powodziami, który umożliwi  

wczesne alarmowanie struktur kryzysowych i mieszkańców zagrożonych terenów 

 

5.8.5. Harmonogram zadań krótkoterminowych 
 

 
 

Zadania 

 
Jednostka 

odpowiedzialna za 
realizację 

 
 

Termin 
realizacji 

Szacunkowe koszty w tys. PLN  
 

Źródła 
finansowania 

 
 

Wskaźniki monitorowania 
2022 2023 2024 2025 

Opracowanie 
dokumentów 

strategicznych na 
wypadek wystąpienia 

nadzwyczajnych 
zagrożeń 

 
Gmina Stara 
Kamienica 

2022 - 2025 
 

Wkład rzeczowy  
 

środki własne  
Liczba opracowanych 

dokumentów 

Organizowanie szkoleń i 
ćwiczeń zespołów 

przygotowywanych do 
prowadzania akcji 

ratowniczej 

Gmina Stara 
Kamienica, 
Starostwo 

Powiatowe, 
Państwowa i 

Ochotnicza  Straż 
Pożarna,  

Policja, Pogotowie, 
zakłady pracy, 

mieszkańcy 

2022 - 2025 
 

Wkład rzeczowy  
 

środki własne  Liczba szkoleń 

Upublicznianie 
informacji na temat 

nadzwyczajnych 
zagrożeń 

Gmina Stara 
Kamienica, 
Starostwo 

Powiatowe, 
Państwowa i 

Ochotnicza  Straż 
Pożarna,  
Policja 

2022 - 2025 
 

Wkład rzeczowy  
 

środki własne  Liczba informacji 

Doskonalenie 
systemu ostrzegania i 

alarmowania 
ludności przed 
katastrofami 

przemysłowymi i 
naturalnymi 

Gmina Stara 
Kamienica, 
Starostwo 

Powiatowe, 
Państwowa i 

Ochotnicza  Straż 
Pożarna,  
Policja 

2022 - 2025 
 

Wkład rzeczowy  

 
środki własne  Liczba akcji 

 

5.8.6. Zadania długoterminowe 
 

 Adaptacja do zmian klimatu 

 

 Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności gminy przed katastrofami naturalnymi 

 

  Zadania wynikające ze Studium ochrony przez powodzią zlewni górnego Bobru 
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5.8.7. Dotychczasowa realizacja działań ujętych w „Programie 

ochrony środowiska Gminy Stara Kamienica na lata 2017 – 

2020  z perspektywa do roku 2025„ 
 

Zadania Osiągnięty efekt 
Poniesione koszty 

w tys. PLN 
Termin 

realizacji 

Poprawa bezpieczeństwa  
 

Zorganizowanie sprawnego systemu prewencji i 
przeciwdziałania w sytuacjach  

nadzwyczajnych zagrożeń. Doskonalenie 
współpracy na szczeblu lokalnym,  

ponadlokalnym i międzynarodowym. 
Zapewnienie prawidłowego postępowania  

poawaryjnego oraz umiejętność analizy.  

50 2017-2020 

 

5.9. Edukacja ekologiczna 

5.9.1. Edukacja ekologiczna społeczeństwa 
 

Niezbędnym warunkiem realizacji celów w zakresie ochrony i poprawy jakości 

środowiska oraz racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych jest dobrze zorganizowany 

system edukacji ekologicznej. Dlatego konieczna jest jak najbardziej wszechstronna edukacja 

ekologiczna  skierowana  do  dzieci  oraz  osób  dorosłych  i  różnych  grup  zawodowych 

(rolników, organizatorów turystyki, przedsiębiorców). Kształtowanie świadomości 

ekologicznej dzieci i młodzieży jest ważnym zadaniem realizowanym w formalnym systemie 

kształcenia obejmującym wychowanie przedszkolne, szkolnictwo podstawowe                                                     

i ponadpodstawowe. System kształcenia uczniów powinien być nastawiony na wykształcenie 

umiejętności obserwowania środowiska i zmian w nim zachodzących, wrażliwości na piękno 

przyrody i szacunku dla niej oraz zwrócenie uwagi na najistotniejsze w Gminie problemy 

związane z ochroną środowiska. 

Najlepszym i najefektywniejszym sposobem podniesienia świadomości ekologicznej 

osób dorosłych jest zaangażowanie mieszkańców w procesy decyzyjne. Wymaga to szerokiego 

informowania społeczeństwa o stanie środowiska, działaniach na rzecz jego ochrony, a także o 

możliwościach prawnych uczestniczenia mieszkańców w podejmowaniu decyzji mających 

wpływ na jego stan. Edukacja społeczeństwa powinna pomóc w ukształtowaniu właściwego 

stosunku do otaczającego środowiska naturalnego, doprowadzić do jego większego 

poszanowania i zachęcić do wprowadzania zdrowego trybu życia. 

Należy również podjąć działania na rzecz sprawnego pozyskiwania i dystrybucji 

informacji o środowisku poprzez tworzenie rejestrów informacji środowiskowych. 

Udostępnianie informacji środowiskowych będzie pomocne przy stymulowaniu 

proekologicznych zachowań społeczności Gminnej. 
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Gmina czynnie się udziela w działalności edukacyjnej poprzez: 

- organizowanie wspólnie ze szkołami corocznej akcji „Sprzątanie świata” i „Dzień Ziemi” 

- rozpowszechnianie informacji wśród dzieci i młodzieży, zajęcia tematyczne 

-współorganizowanie pikników tematycznych „EKOPIKNIK” 

Działania podejmowane przez Gminę przynoszą efekty m.in. w postaci poprawy jakości 

strumienia odpadów, ograniczenia palenia odpadami w kotłach c.o., wzrost poziomu recyklingu.  

Gmina na bieżąco prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych poprzez: 

- rozpowszechnianie wśród mieszkańców ulotek z informacjami dotyczącymi systemu 

gospodarki odpadami,  

-rozpowszechnianie informacji w formie ogłoszeń na stronach internetowych, bip, mediach 

społecznościowych, tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach 

- zamieszczanie informacji w gazetce IZERSKA WIEŚ,  

-przekazywanie informacji na spotkaniach mieszkańców podczas zebrań wiejskich, 

-udostępnianie harmonogramów  wywozu odpadów oraz zbiórek objazdowych  na stronach 

internetowych, w wersji papierowej, na tablicach ogłoszeń, 

-udostępnianie harmonogramów  wywozu odpadów poprzez sms, 

- udostępnianie informacji o przetargach na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń, 

-spotkania z radnymi i sołtysami 

 

5.9.2. Presja 
 

Realizacja celów i zamierzonych zadań w programie ochrony środowiska wymaga 

zaangażowania i świadomości mieszkańców Gminy Stara Kamienica i działających tu podmiotów 

gospodarczych. Edukacja ekologiczna jest procesem, którego głównym celem jest 

ukształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy mieszkańców w sferze konsumpcji.  

Warunkiem koniecznym i niezbędnym realizacji celów zarówno w zakresie racjonalnego 

użytkowania zasobów naturalnych jak i poprawy jakości środowiska jest dobrze zorganizowany 

system edukacji ekologicznej społeczeństwa; działania edukacyjne powinny być działaniami 

systemowymi z jasno sprecyzowanymi celami i sposobem ich realizacji. 

5.9.3. Analiza SWOT 
 

Edukacja ekologiczna 

MOCNE STRONY 

(czynniki zewnętrzne) 

SŁABE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 

 

 kształcenie na rzecz zrównoważonego rozwoju  

 

 niedostateczny stopień świadomości 
ekologicznej społeczeństwa  
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 udział społeczeństwa w aktywnych działaniach 
na rzecz poprawy stanu środowiska  

 dobra kadra pracująca w administracji  
 

 niski poziom socjalny części społeczeństwa  
 

SZANSE 

(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 

(czynniki wewnętrzne) 

 

 wzrost świadomości ekologicznej 
mieszkańców szansą na utrzymanie czystego 
stanu środowiska  

 możliwość prowadzenia badań naukowych, 
edukacji ekologicznej na obszarach cennych 
przyrodniczo – powstawanie zielonych szkół  
 

 

 niedostateczna świadomość ekologiczna 
społeczeństwa  
 

 

5.9.4. Tendencja zmian 
 

Dalsze działania edukacyjne wymagają szerokiego informowania społeczeństwa o stanie 

środowiska, działaniach na rzecz jego ochrony, a także o możliwościach prawnych 

uczestniczenia mieszkańców w podejmowaniu decyzji mających wpływ na jego stan. Edukacja 

społeczeństwa powinna pomóc w ukształtowaniu właściwego stosunku do otaczającego 

środowiska naturalnego, doprowadzić do jego większego poszanowania i zachęcić do 

wprowadzania zdrowego trybu życia. 

Należy również podjąć działania na rzecz sprawnego pozyskiwania i dystrybucji informacji o 

środowisku poprzez tworzenie rejestrów informacji środowiskowych. 

Udostępnianie informacji środowiskowych będzie pomocne przy stymulowaniu 

proekologicznych zachowań społeczności gminnej. 

 

5.9.5. Cele i kierunki działań 
 

 Cel systemowy: 

 

Poprawa stanu świadomości ekologicznej mieszkańców i administracji 

 

 Kierunki działań: 

 

Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w działaniach na rzecz ochrony środowiska 

przyrodniczego 

5.9.6. Harmonogram zadań krótkoterminowych 
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5.9.7. Zadania długoterminowe 
 

Działania w zakresie edukacji ekologicznej są działaniami ciągłymi, dlatego też zadania 

długoterminowe pokrywają się z zadaniami krótkoterminowymi wymienionymi w pkt. 5.9.8. 

 

5.9.8. Dotychczasowa realizacja działań ujętych w „Programie 

ochrony środowiska Gminy Stara Kamienica na lata 2017 – 

2020  z perspektywą do roku 2025„ 
 

Zadania Osiągnięty efekt 
Poniesione koszty 

w tys. PLN 
Termin 

realizacji 

 
 

Zadania 

 
Jednostka 

odpowiedzialna 
za realizację 

 Szacunkowe koszty w tys. PLN   

Termin 
realizacji 2022 2023 2024 2025 

Źródła 
finansowania 

Wskaźniki 
monitorowania 

 

 
Wprowadzenie 

Programów edukacji 
ekologicznej i 

organizowanie 
konkursów o tematyce 
ekologicznej w szkołach 

Gmina, 
Jednostki 

oświatowe 
2022 - 2025 Wkład własny Gminy 

 
 
 

Środki własne 
Gminy, dotacje 

 

Istnienie Programu 
edukacji 

ekologicznej 
 Liczba konkursów 

szkolnych o 
tematyce 

ekologicznej 
organizowanych w 

ciągu roku 

Rozwijanie 
powszechnego dostępu 

do informacji o 
środowisku 

Gmina 2022- 2025 Wkład własny Gminy 

 
Środki własne 

Gminy, dotacje 
 

Istnienie Programu 
edukacji 

ekologicznej Liczba 
konkursów 
szkolnych o 
tematyce 

ekologicznej 
organizowanych w 

ciągu roku 

Promocja walorów 
przyrodniczych Gminy, 

w tym publikacje na 
stronie www 

Gmina 2022- 2025 Wkład własny Gminy 

 
Środki własne 

Gminy, dotacje 
 

 
Liczba podjętych 

działań 
promocyjnych 
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Wspieranie finansowe działań 
służących podnoszeniu 

świadomości ekologicznej 
mieszkańców gminy Stara 

Kamienica,  
organizacja Ekopikniku 

Wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci i 
młodzieży, wykształcanie 

umiejętności obserwowania środowiska i zmian 
w nim zachodzących oraz 

wrażliwości na piękno przyrody i szacunku dla 
wartości przyrodniczych. 

Wzrost świadomości ekologicznej wśród 
społeczności gminy Stara Kamienica. 

Bez nakładu 2017 - 2020 

Działalność informacyjna , dostęp do 
informacji o środowisku  

Szeroka informacja społeczna umożliwia 
kształtowanie przychylnego 

nastawienia społeczności do działań 
proekologicznych na terenach gminy oraz 
świadome włączenie się mieszkańców w 

działania proekologiczne, takie jak np. 
segregacja odpadów czy realizacja przyłączy 

kanalizacyjnych. 

Bez nakładu 2017 - 2020 

Akcje związane ze sprzątaniem 
miejscowości, akcje Sprzątanie 

świata, Dzień Ziemi 

Wzrost świadomości ekologicznej wśród 
mieszkańców dzieci i młodzieży oraz turystów 

1,5 2017 - 2020 

Współpraca z międzygminnymi 
ośrodkami prowadzącymi 

edukację ekologiczną 

Wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci i 
młodzieży z terenu gminy 

Bez nakładu 2017 - 2020 

 

5.10. Monitoring środowiska 

5.10.1. Presja 
 

Celem monitoringu jest ocena stanu środowiska - czy stan środowiska ulega polepszeniu czy 

pogorszeniu – poprzez zbieranie, analizowanie i udostępnianie danych dotyczących jakości 

środowiska i zachodzących w nim zmian. Monitoring jest również podstawą oceny efektywności 

wdrażania polityki środowiskowej. Dostarcza informacji o efektach wszystkich działań na rzecz 

ochrony środowiska. 

Badanie stanu środowiska realizowane jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, 

który z mocy ustawy koordynowany jest przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska. Sieci 

krajowe i regionalne koordynowane są przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zaś 

sieci lokalne przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w uzgodnieniu z Głównym 

Inspektorem Ochrony Środowiska. 

Skoordynowanie działań pozwala na szerokie i wszechstronne wykorzystanie wyników badań. 

Głównym zadaniem sieci krajowych jest śledzenie w skali kraju trendów poszczególnych 

wskaźników jakości środowiska dla potrzeby realizacji polityki ekologicznej państwa. W ramach 

sieci krajowych realizowane są również badania wynikające z zobowiązań międzynarodowych. 

Dane są gromadzone i przetwarzane na poziomie centralnym. Krajowe bazy danych 

zlokalizowane są w instytutach naukowobadawczych, sprawujących nadzór merytoryczny nad 

poszczególnymi podsystemami. Sieci regionalne podzielone na międzywojewódzkie                                       

i wojewódzkie mają za zadanie udokumentowanie zmian zachodzących w środowisku,                             

w regionie czy województwie. Programy badań są specyficzne dla regionu tzn. ściśle powiązane 



Program  ochrony środowiska dla Gminy Stara Kamienica  na lata 2022 – 2025 z perspektywą do 2028 roku 

 

MIKOS 89 | S t r o n a  
 

z geograficzną, gospodarczą i ekologiczną charakterystyką danego obszaru. W praktyce 

inicjatywę odnośnie organizacji systemów regionalnych podejmują wojewódzcy inspektorzy 

ochrony środowiska. Ujęcie w programie istotnych problemów ekologicznych osiągane jest 

poprzez uzgadnianie programów z wojewodami. 

Sieci lokalne funkcjonują w celu śledzenia i kontrolowania wpływu najbardziej szkodliwych 

źródeł punktowych lub obszarowych na lokalny poziom zanieczyszczeń, tworzone są przez 

organy administracji państwowej, gminy oraz podmioty gospodarcze oddziałujące na 

środowisko. Koordynacyjna rola WIOŚ realizowana jest poprzez uzgadnianie programów 

pomiarowych realizowanych w sieci lokalnej, jak również weryfikację uzyskanych danych 

pomiarowych. Natomiast decyzje obligujące podmioty gospodarcze do realizacji badań 

środowiska, na które mają znaczący wpływ, wydawane są przez władze samorządowe. 

 

 

 

 

 

5.10.2. Analiza SWOT 
 

Monitoring środowiska 

MOCNE STRONY 

(czynniki zewnętrzne) 

SŁABE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 

 

 Prowadzenie monitoringu środowiska przez 
WIOŚ Wrocław 

 

 

 niewystarczająca liczba punktów pomiarowych 
dla wód podziemnych 

SZANSE 

(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 

(czynniki wewnętrzne) 

 

 podejmowanie racjonalnych decyzji na 
podstawie danych monitoringu środowiska 

 

 

 

5.10.3. Tendencja zmian 
 

W gminie Stara Kamienica monitoring jakości środowiska realizowany jest w ramach 

monitoringu regionalnego województwa dolnośląskiego i prowadzony jest przez Wojewódzką 

Inspekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze. W okresie 

wdrażania Programu, dane uzyskiwane z monitoringu jakości środowiska będą pomocne przy 

aktualizacji Programu ochrony środowiska. 
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5.10.4. Cele i kierunki działań 
 

 Cel systemowy: 

 

Monitoring stanu jakości środowiska na terenie gminy 

 

 Kierunki działań: 

 

Współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatury w 

Jeleniej Górze w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 

 

 

 

5.10.5. Harmonogram zadań krótkoterminowych 
 

5.10.6. Zadania długoterminowe 
 

Działania w zakresie monitoringu środowiska są działaniami ciągłymi, dlatego też 

zadania długoterminowe pokrywają się z zadaniami krótkoterminowymi wymienionymi w pkt. 

5.10.5. 

 

5.10.7. Dotychczasowa realizacja działań ujętych w „Programie 

ochrony środowiska Gminy Stara Kamienica na lata 2017– 2020 

z perspektywą do roku 2025„ 
 

Gmina nie posiadała działań związanych z Monitoringiem środowiska. 

 
 

Zadania 

 
Jednostka 

odpowiedzialna 
za realizację 

 Szacunkowe koszty w tys. PLN   

Termin 
realizacji 2022 2023 2024 2025 

Źródła 
finansowania 

Wskaźniki 
monitorowania 

 
Współpraca z WIOŚ we 
Wrocławiu Delegatura 

w Jeleniej Górze 

WIOŚ we 
Wrocławiu 

2022 - 2025 Wkład własny WIOŚ 

 
 
 

Środki własne 
WIOŚ 

 

Raporty o stanie 
środowiska 
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6. OCENA  REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW W POPRZEDNIM PROGRAMIE 
 

Realizacja założonych celów określonych w Programie ochrony Środowiska dla Gminy Stara 

Kamienica  na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2025 przebiegała w miarę posiadanych 

środków. Zrealizowano takie zadania jak: 

-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Mała Kamienica 

-Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Stara Kamienica –na budynku 

oczyszczalni ścieków w Starej Kamienicy, na budynku w obecnym Zespole Szkól  w Starej 

Kamienicy oraz na budynku Gminnego  Przedszkola w Starej Kamienicy. 

-“Ograniczenie niskiej emisji transportowej  Aglomeracji Jeleniogórskiej- Budowa drogi 

rowerowej Rybnica - Wojcieszyce – Kromnów” 

-„Projekt grantowy – wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w gminie Stara 

Kamienica”, którego celem było wsparcie produkcji energii z  OZE poprzez montaż instalacji 

fotowoltaicznych przez osoby fizyczne w celu zaspokojenia własnych potrzeb na energię 

elektryczną zmierzających do ograniczenia niskiej emisji i zwiększenia udziału OZE w bilansie 

energetycznym, W wyniku tego działania 131 mieszkańców zamontowało panele fotowoltaiczne 

na swoich obiektach. 

-„Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego”  -  kontynuacja zadania. 

- Remonty dróg gminnych , mostów i  przepustów na drogach gminy Stara Kamienica-  

kontynuacja zadania. 

- Kontynuacja lobbingu na rzecz i wsparcie przebudowy dróg powiatowych i ich infrastruktury 

okołodrogowej na terenie Gminy Stara Kamienica,  

- Kontynuacja lobbingu na rzecz modernizacji dróg krajowych oraz towarzyszącej im 

infrastruktury okołodrogowej.  

- Prowadzono akcje informujące w celu wykonania podłączeń nieruchomości do sieci 

wodociągowej na terenie miejscowości Stara Kamienica, Kromnów, Kopaniec, Wojcieszyce i 

Mała Kamienica  

-Wykonano prace dokumentacyjne i projektowe dla rozbudowy sieci wodociągowej                                                              

w miejscowości Wojcieszyce, przystąpiono do realizacji zadania 

- Prowadzono działania w celu rozwoju systemów zdalnego monitoringu zużycia wody przez 

odbiorców,  

- Prowadzono działania w celu wykonania podłączeń nieruchomości do sieci kanalizacyjnej na 

terenie miejscowości Stara Kamienica, Kromnów, Kopaniec, Wojcieszyce i Mała Kamienica 

(kontrola gospodarki nieczystościami ciekłymi na terenie nieruchomości we wszystkich 

miejscowościach, kontrole z uczestnictwem policji, wydawane są decyzje administracyjne )  

- Kontynuowany jest lobbing modernizacji sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego 

napięcia,  

- Dotacje dla mieszkańców do budowy studni wierconych. 
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- Gmina jako lider projektu aplikowała o środki na realizację partnerskiego zadania pn. „Budowa 

infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez członków 

karkonoskiego klastra energii” 

7. PLAN OPERACYJNY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ 
 

Obecny dokument – Program ochrony środowiska dla Gminy Stara Kamienica na lata 2022 -

2025 z perspektywą do roku 2028 jest kontynuacją poprzedniego Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Stara Kamienica na lata 2017 – 2020 . Przyjęty przez Radę Gminy  

dokument nie jest aktem prawa miejscowego, ma jedynie charakter kierunkowy, wyznaczone                  

i opisane w nim zadania są wytyczną dla realizowania polityki środowiskowej na terenie gminy, 

stawiając jednocześnie szereg zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych do wykonania wciągu 

4 kolejnych lat. Wytyczone zadania mają w sposób optymalny pomagać kształtować ład 

przestrzenny, zgodny z bieżącymi wymogami ochrony środowiska. Realizacja części zadań 

wymaga dużych nakładów finansowych i współdziałania – tak urzędów administracji publicznej, 

jaki przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. Efekty realizacji wytyczonych zadań 

obserwowane są zwykle w długim horyzoncie czasowym, przy założonej ciągłości realizacji 

zadań poprawy i utrzymania stanu środowiska. 

8. MONITORING PROGRAMU 
 

Kontrola i monitoring realizacji celów i zadań Programu ochrony środowiska winien 

obejmować określenie stopnia wykonania poszczególnych działań: 

⎯ określenie stopnia realizacji przyjętych celów; 

⎯ ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich wykonaniem; 

⎯ analizę przyczyn rozbieżności. 

 

Koordynator wdrażania Programu będzie oceniać, co dwa lata stopień wdrożenia.  W latach 

2022 - 2025 na bieżąc obędzie monitorowany postęp w zakresie wdrażania zdefiniowanych 

działań, a pod koniec 2025 roku nastąpi ocena rozbieżności między celami zdefiniowanymi w 

Programie i analiza przyczyn tych rozbieżności. Wyniki oceny będą stanowiły wykładnię dla 

kolejnego Programu, w którym zostaną zdefiniowane cele i zadania na lata 2025-2028 z 

perspektywą do roku 2032. Ten cykl będzie się powtarzał, co dwa lata, co zapewni uaktualnienie 

strategii krótkoterminowej czteroletniej i polityki długoterminowej ośmioletniej. 

 

8.1. Instytucje zaangażowane w realizację Programu 
 

Nadzór nad realizacją programu w praktyce oznacza określenie zasad zarządzania nim wraz z 

ustaleniem mechanizmu monitorowania jego realizacji. Program ochrony środowiska dla Gminy 
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Stara Kamienica jest dokumentem o charakterze strategicznym. Stanowi instrument 

wspomagający realizację prawa miejscowego, pozostając w ścisłym związku z planami 

zagospodarowania przestrzennego, decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz 

decyzjami związanymi z realizacją przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, 

gospodarki odpadami, rozwojem terenów zielonych i innych. Gmina posiada kompetencje 

pozwalające mu realizować zawarte w programie cele i zadania. Aby jednak ta realizacja 

przebiegała spójnie z polityką regionalną konieczne jest przygotowanie struktur 

administracyjnych do ścisłej współpracy z organami dysponującymi znacznie szerszymi 

uprawnieniami wynikającymi z ich kompetencji.  

 

Współpraca z interesariuszami.  

 

Interesariuszami są wszystkie strony, które są zainteresowane wdrażaniem Programu, mają 

wpływ na jego realizację, a także odnoszą korzyści z jego wdrażania. Skuteczność realizacji tych 

działań w dużej mierze zależy od uczestnictwa w procesie realizacji różnych podmiotów, tzw. 

interesariuszy. Główne grupy interesariuszy to:  

 jednostki gminne (interesariusze wewnętrzni): referaty Urzędu Gminy Stara Kamienica, 

jednostki budżetowe, samorządowe instytucje kultury, spółki gminne,  

 interesariusze zewnętrzni: mieszkańcy gminy, instytucje publiczne, organizacje 

pozarządowe i in. nie będące jednostkami gminnymi,  

 przedsiębiorstwa dostarczające media,  

 instytucje oświatowe, kulturalne i zdrowotne,  

 lokalni przedsiębiorcy,  

 organizacje pozarządowe.  

 

Podstawą do odniesienia sukcesu we wdrażaniu Programu ochrony środowiska dla Gminy Stara 

Kamienica jest czynne współdziałanie ze wszystkimi interesariuszami, zbieranie ich opinii i 

wątpliwości oraz wypracowywanie działań korygujących.  

Na etapie opracowywania Planu interesariusze zostali zaangażowani w następujący sposób:  

 zostały do nich skierowane zapytania związane z działaniami w ramach ochrony 

środowiska i gospodarki odpadami,  

 zostały przeprowadzone rozmowy telefoniczne z największymi interesariuszami w celu 

uzyskania informacji nt. realizacji Programu oraz planowanych działań,  

 na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Stara Kamienica oraz stronie internetowej 

BIP zostały umieszczone informacje o konsultacjach społecznych Programu.  

 

W ramach wdrażania Programu przewidziano działania informacyjne i edukacyjne, w tym m.in. 

dot. gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, wykorzystania OZE skierowane do 

interesariuszy zewnętrznych (w szczególności mieszkańców).  

Z punktu widzenia pełnionej roli w realizacji programu można wyodrębnić cztery grupy 

podmiotów uczestniczących w nim. Są to:  

 podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem,  
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 podmioty realizujące zadania programu, w tym instytucje finansujące,  

 podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu,  

 społeczność gminy jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu.  

 

8.2. Przegląd stopnia realizacji Programu oraz jego aktualizacja 
 

Monitoring prowadzonej polityki ochrony środowiska oznacza, że realizacja Programu będzie 

podlegała ocenie w zakresie:  

1. stopnia wykonania przyjętych zadań,  

2. stopnia realizacji założonych celów  

3. analizy przyczyn powstałych rozbieżności.  

 

Wyniki oceny stanowić będą podstawę kolejnej aktualizacji programu. System oceny realizacji 

programu powinien być oparty na odpowiednio dobranych wskaźnikach, pozwalających 

kompleksowo ocenić i opisać zagadnienia skuteczności i realizacji programu ochrony 

środowiska. Do określenia powyższych wskaźników wykorzystywane są przede wszystkim 

informacje Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska oraz dane własne Urzędu Gminy w Starej Kamienicy.  

8.3. Ryzyko realizacji programu 
 

Wybór działań i środków powinien opierać się na ocenie ryzyka związanego z ich zastosowaniem 

(zwłaszcza wówczas, gdy planowane są znaczące inwestycje),  

w jakim stopniu jest prawdopodobne, że dane działanie się nie powiedzie lub też nie przyniesie 

oczekiwanych rezultatów?  

Jaki będzie wpływ takiej sytuacji na realizację założonych celów?  

Jak można temu zaradzić?  

 

Ryzyko można oszacować używając konwencjonalnych technik zarządzania jakością. Na końcu 

zidentyfikowane ryzyko musi zostać ocenione i albo zaaprobowane, albo odrzucone.  

Przeprowadzenie analizy ryzyka dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stara Kamienica 

na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2028 wiąże się z identyfikacją ryzyka:  

- wskazaniem ryzyka które wpływa na realizację Programu,  

- określeniem źródeł ryzyka: wewnętrznego i zewnętrznego,  

- określeniem przyczyn i skutków wystąpienia ryzyka. 

9. FINANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMU 
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Realizacja  zadań  wytyczonych  w  Programie  Ochrony  Środowiska  wiąże  się z wysokimi 

nakładami finansowymi. Oszacowanie kosztów wdrażania Programu podaje się zwykle w ujęciu 

cztero- lub pięcioletnim, tj. odpowiadającym okresowi realizacji celów krótkoterminowych. 

Szacunek kosztów w perspektywie do 2025 roku byłby obarczony zbyt dużym błędem i stałby 

się mało przydatny. 

Zestawienie kosztów realizacji działań w latach 2022 - 2025 opracowano w oparciu o inwestycje, 

wyszczególnione w harmonogramie realizacji przedsięwzięć w rozdziale 4. Dla pewnych działań 

pozainwestycyjnych koszty zostały określone jako „wkład rzeczowy”. Dotyczy to przedsięwzięć, 

które są trudne do oszacowania, gdyż uzależnione są od bieżącego zapotrzebowania i sytuacji. 

Wiele działań nie  inwestycyjnych  będzie  również  realizowane  w  ramach  codziennych  

obowiązków pracowników Urzędu Gminy Star Kamienica, a więc bez dodatkowych kosztów. 

Określenie „wkład rzeczowy” tyczyć się może również udziału merytorycznego, udostępnienia 

zasobów, czy partycypowania w organizacji przedsięwzięcia. 

 

9.1. Źródła finansowania inwestycji w ochronie środowiska 
 

Wdrażanie niniejszego Programu będzie możliwe między innymi dzięki stworzeniu sprawnego 

systemu finansowania ochrony środowiska. Podstawowymi źródłami finansowania 

działań proekologicznych są: fundusze ekologiczne (obecnie 4 stopniowy system), fundacje i 

Programy pomocowe, własne środki inwestorów, budżety Gmin i budżet centralny. 

 

9.1.1. Krajowe fundusze ekologiczne 
 

Fundusze Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej 

 

Celem istnienia funduszy ekologicznych jest zapewnienie ciągłości finansowania przedsięwzięć 

proekologicznych niezależnie od sytuacji ekonomiczno-finansowej budżetu państwa. Fundusze 

stanowią najpopularniejsze źródło dotacji i  referencyjnych pożyczek dla podmiotów 

podejmujących działania  proekologicznych. Wynika to z ilości środków jakimi dysponują

 fundusze, korzystnymi warunkami udostępniania środków finansowych, uproszczonymi 

procedurami uzyskania  wsparcia finansowego, regionalnego i lokalnego charakteru funduszy. 

Lokalny charakter funduszy sprawia, że różnią się one między sobą co do zasobności  

finansowej,  priorytetów inwestycyjnych, koordynacji prac i systemu procedur. 

W Polsce działają: 

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

• 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

• Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, 

• Fundusz Leśny. 
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Fundusz udziela dofinansowania według zasad uchwalanych corocznie przez Zarząd 

Województwa. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późn. zm.) z funduszu mogą być dofinansowane 

następujące działania: 

• Rekultywacje  na  cele  rolnicze  gruntów,  które  utraciły lub  zmniejszyły wartość 

użytkową wskutek działalności nieustalonych osób, 

• Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych, 

• Użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu i struktury 

przestrzennej gleb, usuwanie kamieni i odkrzaczanie, 

• Przeciwdziałanie erozji gleb na gruntach rolnych, w tym zwrot kosztów zakupu nasion i 

sadzonek, utrzymania w stanie sprawności technicznej urządzeń przeciwerozyjnych, 

oraz odszkodowania, o których mowa w art. 15 ust. 3, 

• Budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji,  

• Budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 

• Wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z 

ochroną gruntów rolnych, 

• Wykonywanie badań płodów rolnych uzyskiwanych w na obszarach ograniczonego 

użytkowania, o których mowa w art. 16, oraz niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z 

zakresu ochrony gruntów rolnych, 

• Wykonywanie zastępcze obowiązków określonych w ustawie, 

• Rekultywację nieużytków i użyźnianie gleb na potrzeby nowo zakładanych 

pracowniczych ogrodów działkowych, 

• Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do 

zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw 

ochrony gruntów rolnych, do wysokości 5% rocznych dochodów Funduszu. 

 

Wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu składane są do Urzędu Marszałkowskiego na 

początku roku kalendarzowego. 

 

Fundusz Leśny 

 

W Lasach Państwowych tworzy się fundusz leśny stanowiący formę gospodarowania środkami 

na cele wskazane w ustawie o lasach. Fundusz leśny przeznacza się dla nadleśnictw na 

wyrównywanie niedoborów powstających przy realizacji zadań gospodarki leśnej. Środki 

funduszu leśnego mogą także być przeznaczone na: wspólne przedsięwzięcia jednostek 

organizacyjnych Lasów Państwowych, w szczególności w zakresie gospodarki leśnej, badania 

naukowe, tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej, sporządzanie 

planów urządzenia lasu, prace związane z oceną i prognozowaniem stanu lasów i zasobów 

leśnych, inne zadania z zakresu gospodarki leśnej w lasach. Część środków funduszu leśnego 

przeznacza się na zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa. 
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9.1.2. Fundusze Unii Europejskiej 
 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2021 - 2027 

 

W chwili obecnej nowa perspektywa finansowa jest w fazie uzgodnień, zgodnie z założeniami  

obejmie swoim okresem lata 2021 – 2027, polityka ekologiczna oparta ma zostać na zmianach 

klimatu, które poprzez środki finansowe powinny ograniczyć negatywny wpływ działalności 

człowieka na stan środowiska naturalnego z naciskiem na przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju 

emisjom. 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2021 – 2027  

 

RPO DW jest jednym z 16 Programów regionalnych, ma za zadanie wspierać wzrost gospodarczy 

i zatrudnienie w regionie. Równocześnie jest odzwierciedleniem polityki rozwoju prowadzonej 

przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. 

 

Zgodnie z założeniami nowej perspektywy finansowej w Regionalnym Programie Operacyjnym 

Województwa Dolnośląskiego  wyznaczono następujące cele szczegółowe: ograniczenie ilości 

zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleb oraz przeciwdziałanie ich 

negatywnym skutkom, rozbudowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej i 

ciepłowniczej regionu i zwiększenie wykorzystywania energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych i kogeneracyjnch o wysokiej sprawności, wzrost bezpieczeństwa mieszkańców 

województwa mazowieckiego poprzez tworzenie systemów zapobiegania i zwalczania zagrożeń 

naturalnych i katastrof ekologicznych oraz usprawnianie zarządzania środowiskiem, 

zachowanie bioróżnorodności. 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2021 - 2027 

 

Podobnie jak Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2021 – 2027 oraz 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2021 – 2027 jest w fazie uzgodnień. 

 

Fundusz LIFE+ 

 

LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie 

na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest 

wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki 

ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów 

dotyczących ochrony przyrody. LIFE+ składa się z trzech komponentów, w ramach których 

współfinansowane są projekty w zakresie wdrażania dyrektywy Ptasiej dyrektywy Siedliskowej, 

w tym ochrony priorytetowych siedlisk. 
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9.1.3. Instytucje i Programy pomocowe 
 

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (NMF i MF EOG) 

 

W ramach Mechanizmu możliwe jest korzystanie z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych 

i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Darczyńcami 

są 3 kraje EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu): Norwegia, Islandia i 

Lichtenstein. 

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

 

Agencja przyznaje dopłaty do upraw roślin energetycznych. Wnioski można składać w 

oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgodę na 

wprowadzenie w 2005r. dopłat do roślin energetycznych wyraziła Komisja Europejska. Komisja 

określiła kwotę wsparcia w Polsce na poziomie 55 tys. euro. Dopłaty przysługują producentom 

rolnym, którzy prowadzą plantacje wierzby (Salix sp.) lub róży bezkolcowej (Rosa 

multiphloravar.), wykorzystywanych na cele energetyczne. 

Agencja udziela Kredyty na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie 

rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa. Kredyt może być przeznaczony na: adaptację i 

remont budynków mieszkalnych i gospodarskich, o ile budynki te służą lub będą służyły 

świadczeniu usług agroturystycznych, modernizację budynków mieszkalnych, w tym: zakładanie 

instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wody, gazu, urządzanie pól namiotowych, w 

tym sanitariatów i doprowadzenie wody. O kredyt mogą ubiegać się: osoby fizyczne posiadające 

pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów, osoby prawne, 

jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. 

 

Departament Generalny XI Komisji Europejskiej 

 

Celem Departamentu Generalnego XI jest między innymi kreowanie finansowych instrumentów 

wspomagania działań ochraniających środowisko i przyrodę. Priorytety przy podejmowaniu 

decyzji o przyznaniu dotacji to: ochrona środowiska, zachowanie różnorodności przyrody 

i krajobrazu oraz wspomaganie państw trzecich. 

Przedmiot dofinansowania są 

➢ w  zakresie  środowiska  –  innowacyjne  i  demonstracyjne  Programy  działania  w 

przemyśle, promocja i wspomaganie technicznych działań lokalnych instytucji. 

➢ w zakresie przyrody – działania zaplanowane w celu ochrony przyrody, szeroko 

rozumianej fauny i flory. 
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Beneficjentami mogą być osoby fizyczne i prawne. Wnioski składa się w listopadzie i grudniu w 

każdym roku budżetowym. W zależności od wagi projektu od 20 tys. do 60 tys. euro. 

Maksymalny udział w finansowaniu: 

➢ 30% uznanych wydatków dla projektów dochodowych, 

➢ 70% uznanych wydatków dla działań priorytetowych, 

➢ 100%  uznanych wydatków wsparcia technicznego, którego celem jest założenie struktur 

administracyjnych, koniecznych w kraju dla sektora ochrony środowiska. 

Okres udzielenia dofinansowania to maksymalnie 12 miesięcy. Wniosek należy złożyć do DG XI 

za pośrednictwem Ministerstwa Środowiska lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. Wniosek wraz z instrukcją można otrzymać występując z prośbą o jego 

dostarczenie do DG XI. Musi mieć formę uznaną przez Komisję Europejską. 

 

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 

 

Jest organizacją pozarządową, od wielu lat realizuje – w oparciu o własne środki finansowe – 

szereg Programów operacyjnych w zakresie preferencyjnego kredytowania inwestycji rozwoju 

wsi i małych miast, obejmujących obecnie głównie rozwój infrastruktury terenów wiejskich oraz 

pozarolniczą małą przedsiębiorczość, tworzącą nowe miejsca pracy i alternatywne źródła 

zasilania finansowego lokalnych społeczności. 

 

Fundusz na Rzecz Globalnego Środowiska 

 

Funduszem zarządza Bank Światowy, UNDP i UNEP. Fundusz finansuje przedsięwzięcia w 

dziedzinach: 

➢ Ochrona różnorodności biologicznej (ekosystemów o znaczeniu globalnym) 

przeciwdziałanie zmianom klimatu: technologie wytwarzania i wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii 

➢ Dofinansowywanie technologii proekologicznych w celu zwiększenia ich 

konkurencyjności z technologiami tradycyjnymi 

➢ ochrona wód (przeciwdziałanie zanieczyszczeniom transgranicznym) 

➢ ochronę warstwy ozonowej 

➢ wpieranie transportu odpowiadającego zasadom zrównoważonego rozwoju 

zintegrowane zarządzanie ekosystemami 

 

Fundacja na rzecz rozwoju wsi polskiej „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja 

 

Fundacja udziela pomocy finansowej w formie dotacji na inwestycje związane z 

rozprowadzaniem wody w wiejskich budynkach użyteczności publicznej oraz kredytów na 

budowę i modernizację urządzeń grzewczych zasilanych gazem lub olejem w budynkach 

wiejskich. O dofinansowanie w formie dotacji, w wysokości do 30% całkowitych kosztów 

inwestycji (nie więcej niż 50 tys. PLN) mogą się ubiegać wiejskie komitety społeczne i rady 

wiejskie. Wnioski można składać przez cały rok, dotacje przyznawane są wg kolejności zgłoszeń 
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do wyczerpania środków. Przy ubieganiu o środki należy przedstawić: zestawienie kosztów,  

decyzję  zezwalającą  na  budowę,  umowę  z  wykonawcą,  wniosek,  zdjęcie potwierdzające 

zaawansowanie prac. Kredyty są udzielane urzędom na okres 2 lat w wysokości do 30 000 PLN. 

Warunkiem ubiegania się o kredyt jest złożenie wniosku do fundacji, który po zaopiniowaniu 

przekazywany jest do Banku Ochrony Środowiska. 

 

Fundacja Wspomagania Wsi 

 

Fundacja wspiera działania zmierzające do poprawy infrastruktury, społecznego, 

gospodarczego i kulturalnego rozwoju, upowszechnienia zastosowania niekonwencjonalnych 

źródeł  energii  na  obszarach  wiejskich.  Pomoc  jest  udzielana  w  formie  kredytów  i 

mikropożyczek. O kredyty mogą się ubiegać organy wykonawcze Gmin i zakłady komunalne w 

celu finansowania kanalizacji, centralnych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Okres 

kredytowania wynosi do 5 lat. Wysokość kredytu wynosi do 300tys PLN. Warunkiem otrzymania  

kredytu  na  budowę  kanalizacji  jest  10%  udział  mieszkańców  w  kosztach ogólnych.  Przy  

budowie  oczyszczalni  przydomowych  inwestycja  musi  obejmować  co najmniej 20 obiektów, 

a wkład mieszkańców powinien wynosić 10% kosztów budowy oczyszczalni. 

Mieszkańcy  powinni  być  zorganizowani  w  formie  spółki  wodno-ściekowej  lub komitetu  

społecznego  zarządzającego  inwestycją.  Rodzaj  oczyszczalni  i  technologia oczyszczania 

powinny być wybrane w formie przetargu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. W 

przetargu musi wziąć udział przedstawiciel fundacji. Mikropożyczki są przyznawane na rozwój

 przedsiębiorczości na terenach wiejskich. 

 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska – Fundusz Partnerstwa 

 

Przejął działalność dotacyjną Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Udzielane przez Fundusz 

Partnerstwa dotacje wspierają i uzupełniają Programy realizowane przez Fundację Partnerstwo 

dla Środowiska. 

 

9.1.4. Banki 
 

Banki realizują pomoc finansową na inwestycje proekologiczne najczęściej w 

formie pożyczek i kredytów preferencyjnych. Inne formy finansowania to poręczenia 

kapitałowe, emisje obligacji komunalnych, dotacje i sponsoring organizacji pozarządowych. 

Do banków najaktywniej wspierających inwestycje w ochronie środowiska należą: 

✓ Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 

✓ Bank Gospodarstwa Krajowego 

✓ Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. 

✓ Bank Ochrony Środowiska S.A. 

✓ Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – EBOR 

✓ Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu 
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✓ Kredyt Bank S.A 

✓ LG Petro Bank S.A. 

✓ Powszechny Bank Kredytowy S.A. 

✓ Bank BPH S.A. 

✓ Europejski Bank Inwestycyjny 

✓ Bank Współpracy Europejskiej S.A. 

✓ HypoVereinsbank Bank Hipoteczny S.A 

✓ ING Bank Śląski S.A. 

 

9.1.5. Instytucje leasingowe 
 

W  formie  leasingu  najczęściej  finansowane  są  środki  transportu,  maszyny  i urządzenia, linie 

technologiczne, sprzęt komputerowy. Z leasingu często korzystają zakłady komunalne jak 

również Gminy. 

 

9.1.6. Fundusze inwestycyjne 
 

Fundusze inwestycyjne biorą udział w inwestycjach w podmiotach prywatnych o potencjalnie 

dużej stopie wzrostu. 

 

Central and Eastern European Infrastructure Resources Partners 

 

Źródła środków finansowych funduszu pochodzą miedzy innymi z Europejskiego Banku 

Odbudowy i Rozwoju. Fundusz inwestuje w projekty przemysłowe związane z: recyklingiem i 

minimalizacją odpadów, zwiększeniem efektywności produkcji i oszczędnością energii, 

produkcją sprzętu i urządzeń do budowy kanalizacji, systemów zaopatrzenia w wodę, redukcji i 

kontroli zanieczyszczeń, poszukiwaniem alternatywnych źródeł energii. Poza tym fundusz 

oferuje pomoc w nawiązaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi oraz poszukiwaniu 

dodatkowych źródeł finansowania. 
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Załącznik nr 1. Tabela: cele, kierunki interwencji oraz zadania 

lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 

Kierunek interwencji Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny1 
Ryzyka2 Nazwa (+ źródło 

danych) 

Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

A B C D E F G H I J 

1 

kl
im

at
 i 

p
o

w
ie

tr
ze

 

Osiągnięcie dobrego 

stanu jakości powietrza 

atmosferycznego 

Liczba 

zmodernizowanych 

budynków, budowa 

nowych w nowych 

technologiach 

10 13 

Ograniczenie niskiej 

emisji 

 

Termomodernizacja 

istniejących budynków,  

budowa nowych 

obiektów z 

zastosowaniem 

energooszczędnych 

materiałów i technologii 

Gmina, Spółka, 

zarządcy 

budynków 

Pkt. 5.1. 

programu 

Liczba 

zamontowanych 

systemów 

fotowoltaicznych 

140 160 

Montaż systemów 

fotowoltaicznych na 

budynkach Gminnych 

oraz osób fizycznych 

Gmina, Spółka, 

osoby fizyczne, 

przedsiębiorcy 

Liczba 

wybudowanych 

farm 

fotowoltaicznych 

0 2 

Budowa farmy 

fotowoltaicznej na 

terenie gminy 

Gmina, Spółka, 

osoby fizyczne, 

przedsiębiorcy 

Ilość 

wydatkowanych 

środków 

698 1033 
Modernizacja 

oświetlenia ulicznego 
Gmina 

Liczba 

zlikwidowanych 

źródeł ciepła 

10 150 

Realizacja Uchwały 

antysmogowej 

Województwa 

Gmina 

 
1 Należy wskazać, czy zadanie należy do zadań własnych samorządu(zadania finansowane w całości lub w części ze środków budżetowych i pozabudżetowych będących w dyspozycji 
województwa/powiatu/gminy)bądź czy jest zadaniem monitorowanym(zadania, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych – będących w dyspozycji organów i 
instytucji szczebla krajowego (centralnego), bądź instytucji działających na terenie województwa/powiatu/gminy, lecz podlegających bezpośrednio organom centralnym). 
2 Zidentyfikowanie głównego zagrożenia na każdym etapie realizacji planowanych zadań. 
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opalanych paliwem 

stałym 

Dolnośląskiego – 

udzielanie pomocy 

mieszkańcom gminy w 

wymianie starych źródeł 

ciepła opalanych 

paliwami stałymi na 

nowe ekologiczne 

Liczba odbytych 

akcji edukacyjnych 
20 50 

Edukacja mieszkańców 

nt. zanieczyszczeń z 

niskiej emisji i 

szkodliwości spalania 

odpadów w piecach 

domowych 

Gmina 

 Długość 

zmodernizowanych 

dróg 

20 50 
Modernizacja dróg 

gminnych 
Gmina 

2 

h
ał

as
 

Ograniczenie 
uciążliwości hałasu dla 
mieszkańców Gminy 

 

Odpowiednie 

zapisy w MPZP 
0 10 

Ograniczenie emisji 
hałasu do środowiska 

 

Dostosowanie 

miejscowych planów 

zagospodarowania 

przestrzennego do 

zapisów rozporządzenia 

o standardach 

akustycznych dla 

poszczególnych terenów 

 

Gmina 
Pkt. 5.2. 

Programu 

3 

p
ro

m
ie

n
io

w
an

ie
 

el
ek

tr
o

m
ag

n
et

yc
zn

e
 

Minimalizacja 

oddziaływania 

promieniowania 

elektromagnetycznego 

niejonizującego 

 

 
Funkcjonowanie 

ewidencji 

0 1 
Ochrona przed 

niejonizującym 

promieniowaniem 

elektromagnetycznym 

 

Prowadzenie ewidencji 

źródeł promieniowania 

elektromagnetycznego 

 

Gmina 

Pkt. 5.3. 

Programu 
Istnienie 

odpowiednich 

zapisów w MPZP 

 

0 

 

10 

Uwzględnienie w 

miejscowych planach 

zagospodarowania 

Gmina 
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przestrzennego 

zagadnień dotyczących 

znaczącego 

oddziaływania na 

środowisko i człowieka 

pól 

elektromagnetycznych 

4 

go
sp

o
d

ar
o

w
an

ie
 w

o
d

am
i Dobry stan wód 

powierzchniowych i 

podziemnych. 

Racjonalizacja ich 

wykorzystania oraz 

zapewnienie wszystkim 

mieszkańcom Gminy 

odpowiedniej jakości 

wody do picia 

% skanalizowania 
Gminy 

  

Ograniczenie dopływu 

zanieczyszczeń do wód 

powierzchniowych i 

podziemnych 

Rozbudowa sieci 

kanalizacji sanitarnej 
Gmina  

Pkt. 5.4 

Programu 

% zwodociągowania 
Gminy 

  

Zapewnienie 

zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę 

Rozbudowa sieci 

wodociągowej 
Gmina  

Ilość 
wybudowanych 

studni 

  
Zapewnienie 

zaopatrzenia w wodę 

Dofinansowanie budowy 
studni wierconych dla 

mieszkańców w 
miejscowościach gdzie 

nie ma sieci 
wodociągowej lub jej 

budowa jest niemożliwa 
ze względów 

ekonomicznych 
 

Gmina 

Ilość 

przeprowadzonych 

akcji 

0 10 
Racjonalna gospodarka 

wodna 

 

Lokalizacja i rejestr 

nielegalnych zrzutów 

ścieków oraz jego 

aktualizacja 

Gmina 



Program  ochrony środowiska dla Gminy Stara Kamienica  na lata 2022 – 2025 z perspektywą do 2028 roku 

 

MIKOS 105 | S t r o n a  
 

Funkcjonowanie 

rejestru 

 

 

 

1 

 

 

 

10 

Rozpoznanie 

potencjalnych źródeł 

zanieczyszczeń 

 

Przeprowadzenie akcji 
edukacyjno- 

informacyjnej 
propagującej 

optymalizację zużycia 
wody przez  

indywidualnych 
użytkowników 

Gmina 

5 

gl
eb

a 

Ochrona powierzchni 

ziemi i gleb przed 

degradacją 

 

% 

zrekultywowanych 

powierzchni 

poeksploatacyjnych 

i zdegradowanych 

0 25 

Ochrona gleb przed 

niewłaściwą 

agrotechniką i 

nadmierną 

intensyfikacją produkcji 

rolnej oraz nadmiernym 

stosowaniem środków 

ochrony roślin i 

nawozów 

 

Propagowanie Kodeksu 

Dobrej Praktyki Rolniczej 

wśród rolników 

Gmina, ODR 

Pkt. 5.6. 

Programu 

Wspieranie i 

promowanie rolnictwa 

ekologicznego 

 

Gmina, ODR 

Podnoszenie 

świadomości 

mieszkańców o 

zagrożeniu i 

degradującym 

oddziaływaniu 

wypalania traw 

Gmina, ODR 

Rekultywacja gleb 

zdegradowanych 

 

Rekultywacja terenów 

poeksploatacyjnych i 

zdegradowanych 

Przedsiębiorstw 

a 

6 

p
rz

yr
o

d
a 

Zachowanie walorów i 

zasobów 

przyrodniczych z 

uwzględnieniem 

 
Stan zdrowotny 

kompleksów 

leśnych 

0 2 

Zrównoważona 

gospodarka leśna 

 

Ochrona istniejących 

kompleksów leśnych 

Szklarska 
Poręba, 
Lwówek Śląski, 
Świeradów 
Zdrój 

Pkt. 5.7 

Programu 
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georóżnorodności i 

bioróżnorodności oraz 

utrzymanie istniejących 

form ochrony przyrody 

 

 
Struktura 

gatunkowa i 

wiekowa 

drzewostanu 

0 5 
Racjonalna gospodarka 

leśna 

 
Nadleśnictwo 

Szklarska 

Poręba, 

Lwówek Śląski, 

Świeradów 

Zdrój 

Liczba 

przeprowadzonych 

szkoleń 

0 3 

Zachowanie 

bioróżnorodności 

obszarów rolniczych 

 

Upowszechnianie 

Programów 

rolnośrodowiskowych 

ODR 

 
Liczba obiektów, 

powierzchnia 

obszarów objętych 

ochroną 

0 10 
Doskonalenie systemu 

obszarów chronionych 

 

 
Utrzymywanie 

istniejących form 

ochrony przyrody 

 
Gmina 

Liczba podjętych 
działań 

promocyjnych 
0 3 

Promocja form ochrony 

przyrody 

 
Gmina 

7 

N
ad

zw
yc

za
jn

e 

za
gr

o
że

n
ia

 Przeciwdziałanie 

nadzwyczajnym 

zagrożeniom 

 

Liczba 

opracowanych 

stategii 

0 1 

Opracowywanie 

procedur na wypadek 

wystąpienia 

nadzwyczajnych 

zagrożeń 

 

Opracowanie 

dokumentów 

strategicznych na 

wypadek wystąpienia 

nadzwyczajnych 

zagrożeń 

 
Gmina  

Pkt. 5.8. 

Programu 
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8 

Ed
u

ka
cj

a 
ek

o
lo

gi
cz

n
a 

Poprawa stanu 

świadomości 

ekologicznej 

mieszkańców i 

administracji 

 

Istnienie Programu 
edukacji 

ekologicznej Liczba 
konkursów 
szkolnych o 
tematyce 

ekologicznej 
organizowanych w 

ciągu roku 

0 10 

Zwiększenie udziału 

społeczności lokalnej w 

działaniach na rzecz 

ochrony środowiska 

przyrodniczego 

 

 
Wprowadzenie 

Programów edukacji 

ekologicznej i 

organizowanie 

konkursów o tematyce 

ekologicznej w szkołach 

Gmina, 

Jednostki 

oświatowe 

Pkt. 5.9. 

Programu 

Istnienie Programu 
edukacji 

ekologicznej Liczba 
konkursów 
szkolnych o 
tematyce 

ekologicznej 
organizowanych w 

ciągu roku 

0 10 

Rozwijanie 

powszechnego dostępu 

do informacji o 

środowisku 

Gmina 

Liczba podjętych 

działań 

promocyjnych 

0 3 

Promocja walorów 

przyrodniczych Gminy, w 

tym publikacje na 

Gminnej stronie www 

Gmina 

9 

M
o

n
it

o
ri

n
g 

śr
o

d
o

w
is

ka
 

Monitoring stanu 

jakości środowiska na 

terenie gminy 

 

Raporty o stanie 

środowiska 
0 4 

Współpraca z 

Wojewódzkim 

Inspektoratem Ochrony 

Środowiska we 

Wrocławiu Delegatury w 

Jeleniej Górze w ramach 

Państwowego 

Monitoringu Środowiska 

 

 
Współpraca z WIOŚ we 

Wrocławiu Delegatura w 

Jeleniej Górze 

WIOŚ we 

Wrocławiu 

Pkt. 5.10. 

Programu 
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Załącznik nr 2.Tabela: harmonogram realizacji zadań własnych wraz z ich finansowaniem 

lp. 

Obszar 

interwen

cji3 

Zadanie4 

Podmiot odpowiedzialny5 

za realizację 

(+jednostki włączone) 

Szacunkowe koszty realizacji zadania 

(w tys. zł) Źródła 

finansowania 

Dodatkowe informacje  

o zadaniu 

(wskaźnik monitorowania) 
rok 

2022 

rok 

2023 

rok 

2024 

rok 

2025 

RAZEM6 

A B C D E F G H I J K 

1 

K
LI

M
A

T 
I P

O
W

IE
TR

ZE
 

Ograniczenie niskiej emisji 

Termomodernizacja 

istniejących budynków, 

stosowanie 

energooszczędnych 

materiałów i technologii 

przy budowie nowych 

obiektów 

Gmina, Spółka, 

zarządcy budynków 
2895 2283 10 50 5238 

 
 
 

Środki własne 

Gminy, kredyty, 

dotacje 

 
 

Liczba 

zmodernizowanych 

budynków, budowa 

nowych w nowych 

technologiach 

Montaż systemów 

fotowoltaicznych na 

budynkach Gminnych oraz 

osób fizycznych 

Gmina, Spółka, osoby 

fizyczne 
2048 10 10 10 2078 

Środki własne 

Gminy, kredyty, 

dotacje 

Liczba zamontowanych 

systemów 

Budowa farmy 

fotowoltaicznej 

Gmina, Spółka, osoby 

fizyczne, przedsiębiorcy 
2000 2000 1000 1000 6000 

Środki własne 

Gminy, kredyty, 

dotacje 

Liczba wybudowanych 

farm fotowoltaicznych 

Modernizacja oświetlenia 

ulicznego 
Gmina 10 10 10 305 335 

Środki własne 

Gminy, kredyty, 

dotacje 

Liczba 

zmodernizowanych 

opraw 

 
3 Informacja z kol. B w „Tabeli: cele, kierunki interwencji oraz zadania”. 
4 Informacja z kol. H w „Tabeli: cele, kierunki interwencji oraz zadania”. 
5 Należy zapewnić zgodność z informacją podaną w kol. I w „Tabeli: cele, kierunki interwencji oraz zadania”. 
6 Suma szacunkowych kosztów. 
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Realizacja Uchwały 

antysmogowej 

Województwa 

Dolnośląskiego – udzielanie 

pomocy mieszkańcom 

gminy w wymianie starych 

źródeł ciepła opalanych 

paliwami stałymi na nowe 

ekologiczne 

Gmina 100 100 100 100 4000 

Środki własne 

Gminy, kredyty, 

dotacje 

Liczba zlikwidowanych 

źródeł ciepła opalanych 

paliwem stałym 

Edukacja mieszkańców nt. 

zanieczyszczeń z niskiej 

emisji i szkodliwości 

spalania odpadów w 

piecach domowych 

Gmina 

 
 

Wkład rzeczowy Gminy 
 
 
 

 
 

Środki własne 

Gminy 

 
Liczba odbytych akcji 

edukacyjnych 

Ograniczenie uciążliwości systemu komunikacyjnego 

Modernizacja dróg 

Gminnych 
Gmina 2372 2119 100 100 4691 

Środki własne 

Gminy, kredyty, 

dotacje 

Długość 

zmodernizowanych dróg 

2 

K
LI

M
A

T 
A

K
U

ST
Y

C
ZN

Y
 

Dostosowanie miejscowych 

planów zagospodarowania 

przestrzennego do zapisów 

rozporządzenia o 

standardach akustycznych 

dla poszczególnych terenów 

Gmina 
WIOŚ 

Wkład rzeczowy Gminy 
Środki własne 

Gminy 

Odpowiednie zapisy w 

MPZP 



Program  ochrony środowiska dla Gminy Stara Kamienica  na lata 2022 – 2025 z perspektywą do 2028 roku 

 

MIKOS 110 | S t r o n a  
 

3 

P
O

LE
 E

LE
K

TR
O

M
A

G
N

ET
Y

C
ZN

E
 

Prowadzenie ewidencji 

źródeł promieniowania 

elektromagnetycznego 

 
Gmina 

Wkład rzeczowy Gminy 
Środki własne 

Gminy 

 
Funkcjonowanie 

ewidencji 

Uwzględnienie w 

miejscowych planach 

zagospodarowania 

przestrzennego zagadnień 

dotyczących znaczącego 

oddziaływania na 

środowisko i człowieka pól 

elektromagnetycznych 

Gmina Wkład rzeczowy Gminy 
Środki własne 

Gminy 

Istnienie odpowiednich 

zapisów w MPZP 

4 

G
O

SP
O

D
A

R
K

A
 W

O
D

N
O

 _
 Ś

C
IE

K
O

W
A

 

Rozbudowa istniejącego 

systemu kanalizacji 

sanitarnej w Wojcieszycach 

 
Gmina 

468 10 10 10 498 

Środki własne 

Gminy, Spółki 

wodociągowej, 

dotacje, kredyty 

% skanalizowania 
Gminy 

Rozbudowa istniejącej sieci 

wodociągowej w 

Wojcieszycach 

 
Gmina 

252 10 10 10 282 

Środki własne 

Gminy, Spółki 

wodociągowej, 

dotacje, kredyty 

% zwodociągowania 
Gminy 

Rozbudowa istniejącego 

systemu kanalizacji 

sanitarnej w Gminie 

 
Gmina 

100 300 500 10 910 

Środki własne 

Gminy, Spółki 

wodociągowej, 

dotacje, kredyty 

% skanalizowania 
Gminy 

Rozbudowa istniejącej sieci 

wodociągowej w Gminie 
 

Gmina 
100 300 1149 10 1559 

Środki własne 

Gminy, Spółki 

wodociągowej, 

dotacje, kredyty 

% zwodociągowania 
Gminy 
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Dofinansowanie budowy 
studni wierconych dla 

mieszkańców w 
miejscowościach gdzie nie 
ma sieci wodociągowej lub 
jej budowa jest niemożliwa 

ze względów 
ekonomicznych 

 

Gmina 7 50 50 50 157 

Środki własne 

Gminy, Spółki 

wodociągowej, 

dotacje, kredyty 

Ilość wybudowanych 
studni 

Przeprowadzenie 
akcji edukacyjno- 

informacyjnej propagującej 
optymalizację 

zużycia wody przez 

indywidualnych 

użytkowników 

Gmina Wkład rzeczowy Gminy 
Środki własne 

Gminy 

Ilość przeprowadzonych 

akcji 

Lokalizacja i rejestr 

nielegalnych zrzutów 

ścieków oraz jego 

aktualizacja 

Gmina Wkład rzeczowy Gminy 
 

Środki własne 
Gminy 

Funkcjonowanie 

rejestru 

5 

G
LE

B
A

 

Ochrona gleb przed niewłaściwą agrotechniką i nadmierną intensyfikacją produkcji rolnej oraz nadmiernym stosowaniem środków ochrony roślin i 

nawozów 

Propagowanie Kodeksu 

Dobrej Praktyki Rolniczej 

wśród rolników 

 
Gmina, ODR 

Wkład rzeczowy Gminy 
Środki własne 

Gminy, ODR 

Liczba odbytych szkoleń; 

liczba przeszkolonych 

rolników; liczba 

rozprowadzonych 

ulotek informacyjnych 
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Wspieranie i promowanie 

rolnictwa ekologicznego 
Gmina, ODR Wkład rzeczowy Gminy 

Środki własne 

Gminy, ODR 

Liczba odbytych szkoleń; 

liczba przeszkolonych 

rolników; liczba 

rozprowadzonych 

ulotek informacyjnych 

Podnoszenie świadomości 

mieszkańców o zagrożeniu i 

degradującym 

oddziaływaniu wypalania 

traw 

Gmina, ODR Wkład rzeczowy Gminy 
Środki własne 

Gminy, ODR 

Liczba akcji 

informacyjnych, 

edukacyjnych 

Doskonalenie systemu obszarów chronionych 

 
Utrzymywanie istniejących 

form ochrony przyrody 

 
Gmina 

 
 

Wkład rzeczowy RDOŚ 

 
 

budżet RDOŚ i 

Gminy 

 
Liczba obiektów, 

powierzchnia obszarów 

objętych ochroną 

Promocja form ochrony 

przyrody 

 
Gmina 

 
Wkład własny Gminy 

środki własne 
Gminy 

Liczba podjętych działań 
promocyjnych 

6 

N
A

D
ZW

Y
C

ZA
JN

E 

ZA
G

R
O

ŻE
N

IA
 

Opracowanie dokumentów 

strategicznych na wypadek 

wystąpienia 

nadzwyczajnych zagrożeń 

 
Gmina  

 
Wkład rzeczowy 

 
środki własne 

 
Liczba opracowanych 

stategii 
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7 

ED
U

K
A

C
JA

 E
K

O
LO

G
IC

ZN
A

 

Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w działaniach na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego 

 
Wprowadzenie Programów 

edukacji ekologicznej i 

organizowanie konkursów o 

tematyce ekologicznej w 

szkołach 

Gmina, Jednostki 

oświatowe 
Wkład własny Gminy 

 
 
 

Środki własne 
Gminy, dotacje 

 

Istnienie Programu 
edukacji ekologicznej 

Liczba konkursów 
szkolnych o tematyce 

ekologicznej 
organizowanych w ciągu 

roku 

Rozwijanie powszechnego 

dostępu do informacji o 

środowisku 

Gmina Wkład własny Gminy 

 
Środki własne 

Gminy, dotacje 
 

Istnienie Programu 
edukacji ekologicznej 

Liczba konkursów 
szkolnych o tematyce 

ekologicznej 
organizowanych w ciągu 

roku 

Promocja walorów 

przyrodniczych Gminy, w 

tym publikacje na Gminnej 

stronie www 

Gmina Wkład własny Gminy 

 
Środki własne 

Gminy, dotacje 
 

 
Liczba podjętych działań 

promocyjnych 
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