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1. WPROWADZENIE 

Rozwój cywilizacyjny i wielokierunkowa ekspansja człowieka spowodowały, szczególnie na 
terenach od wielu lat objętych presją przemysłu oraz gospodarstw rolnych (byłych PGR-ów), 
znaczną degradację środowiska naturalnego – zanieczyszczenie jego poszczególnych 
komponentów, wyczerpywanie się zasobów surowcowych, ginięcie gatunków zwierząt i roślin, 
a także pogorszenie stanu zdrowia ludności na terenach przeobrażonych na niespotykaną 
dotychczas skalę. Dlatego tak istotnym jest zapewnianie ochrony środowiska kierując się zasadą 
zrównoważonego rozwoju.  
Zrównoważony rozwój to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces 
integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi 
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania 
możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli 
zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Istota zrównoważonego rozwoju 
polega więc na tym, aby zapewnić zaspokojenie obecnych potrzeb bez ograniczania przyszłym 
generacjom możliwości rozwoju.  
Wskazane zostało również, że ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych, które 
poprzez swoją politykę powinny zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne. Dodatkowym wyzwaniem 
stało się członkostwo w Unii Europejskiej oraz związane z nim wymogi. Trudnym zadaniem 
czekającym samorządy jest wdrożenie przepisów i osiągnięcie standardów UE w zakresie m.in. 
ochrony środowiska. 
Efektywność działań w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego zależy przede wszystkim od 
polityki i rozwiązań przyjętych na szczeblu lokalnym oraz pozyskania zainteresowania i zrozumienia 
ze strony społeczności lokalnych. Działania takie, aby były skuteczne, muszą być prowadzone 
zgodnie z opracowanym uprzednio programem, sporządzonym na podstawie wnikliwej analizy 
sytuacji w danym rejonie. Zadanie takie ma spełniać wieloletni program ochrony środowiska. 
Program jest dokumentem planowania strategicznego, wyrażającym cele i kierunki polityki 
ekologicznej samorządu Gminy Nowogrodziec i określającym wynikające z niej działania. Tak ujęty 
Program będzie wykorzystywany jako główny instrument strategicznego zarządzania Gminą 
w zakresie ochrony środowiska, podstawą tworzenia programów operacyjnych i zawierania 
kontraktów z innymi jednostkami administracyjnymi i podmiotami gospodarczymi, przesłanką 
konstruowania budżetu Gminy, płaszczyzną koordynacji i układem odniesienia dla innych 
podmiotów polityki ekologicznej oraz podstawą do ubiegania się o fundusze celowe. Cele i działania 
proponowane w Programie ochrony środowiska posłużą do tworzenia warunków dla takich 
zachowań ogółu społeczeństwa Gminy i Miasta Nowogrodziec, które służyć będą poprawie stanu 
środowiska przyrodniczego. Realizacja celów wytyczonych w programie powinna spowodować 
polepszenie warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego na 
terenie Gminy. 
Program ochrony środowiska przedstawia aktualny stan środowiska, określa hierarchię 
niezbędnych działań zmierzających do jego poprawy, umożliwia koordynację decyzji 
administracyjnych oraz wybór decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez różne podmioty 
i instytucje. Sam program nie jest dokumentem stanowiącym, ingerującym w uprawnienia 
poszczególnych jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów użytkujących 
środowisko. Należy jednak oczekiwać, że poszczególne jego wytyczne i postanowienia będą 
respektowane i uwzględniane w planach szczegółowych i działaniach inwestycyjnych w zakresie 
ochrony środowiska. 
Zakłada się, że kształtowanie polityki ekologicznej w Gminie i Mieście Nowogrodziec  będzie miało 
charakter procesu ciągłego, z jednoczesnym zastosowaniem metody programowania “kroczącego”, 
polegającej na cyklicznym weryfikowaniu perspektywicznych celów w przekrojach etapowych 
i wydłużaniu horyzontu czasowego Programu w jego kolejnych edycjach. 
 
2. METODYKA OPRACOWANIA PROGRAMU I GŁÓWNE UWARUNKOWANIA PROGRAMU 

Sposób opracowania Programu został podporządkowany metodologii właściwej dla planowania 
strategicznego, polegającej na: 
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 określeniu diagnozy stanu środowiska przyrodniczego dla Gminy i Miasta 
Nowogrodziec, zawierającej charakterystyki poszczególnych komponentów środowiska wraz 
z oceną stanu; 

 określeniu kreatywnej części Programu poprzez konkretyzację (uszczegółowienie) celów 
głównych oraz sformułowanie listy działań; 

 scharakteryzowaniu uwarunkowań realizacyjnych Programu w zakresie rozwiązań 
prawno-instytucjonalnych, źródeł finansowania, ocen oddziaływania na środowisko 
planowania przestrzennego; 

 określeniu zasad monitorowania. 
 
Źródłami informacji dla Programu były materiały uzyskane z Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, 
Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, 
a także prace instytutów i placówek naukowo – badawczych z zakresu ochrony środowiska oraz 
gospodarki odpadami, jak również dostępna literatura fachowa. 
Od podmiotów gospodarczych z terenu Gminy uzyskano bieżące informacje dotyczące szerokiej 
problematyki ochrony środowiska, z których wnioski zostały uwzględnione w Programie. 
Jako punkt odniesienia dla programu ochrony środowiska przyjęto aktualny stan środowiska oraz 
stan infrastruktury ochrony środowiska na dzień 31.12.2013 r. 
Program oparty jest na zapisach następujących dokumentów: 

 Prawa ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232). 
Definiuje ono ogólne wymagania w odniesieniu do programów ochrony środowiska 
opracowywanych dla potrzeb województw, powiatów i gmin.  

 Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016 – 
Warszawa 2008 r. Zgodnie z zapisami tego dokumentu Program winien zawierać cele i 
zadania ujęte w blokach tematycznych, a mianowicie: 
 kierunki działań systemowych, 
 ochrona zasobów naturalnych, 
 poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. 

 Programu Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego.  
W dokumentach tych określono długoterminową politykę ochrony środowiska odpowiednio dla 
województwa dolnośląskiego oraz Gminy Nowogrodziec, przedstawiono cele krótkoterminowe 
i sposób ich realizacji, określono sposoby zarządzania środowiskiem i aspekty finansowe realizacji 
programu. 

 Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym 
i lokalnym, które podają sposób i zakres uwzględniania polityki ekologicznej państwa 
w programach ochrony środowiska oraz wskazówki, co do zawartości programów. 
W gminnym programie powinny być uwzględnione: 
 zadania własne gminy (pod zadaniami własnymi należy rozumieć te przedsięwzięcia, 

które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków budżetowych 
i pozabudżetowych będących w dyspozycji gminy),  

 zadania koordynowane (pod zadaniami koordynowanymi należy rozumieć pozostałe 
zadania związane z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów 
naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków 
zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla centralnego, bądź 
instytucji działających na terenie gminy, ale podległych bezpośrednio organom 
centralnym). 

 
3. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU 

Jako założenia wyjściowe do Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec 
przyjęto uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, wynikające z obowiązujących aktów prawnych, 
programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających problematykę 
ochrony środowiska. Niezbędne było również uwzględnienie zamierzeń rozwojowych Miasta 
zarówno w zakresie gospodarczym i przestrzennym, jak i społecznym. 
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Uwarunkowania te, w powiązaniu z aktualnym stanem środowiska na terenie Gminy były podstawą 
do zdefiniowania priorytetów i celów w zakresie ochrony środowiska i racjonalnego użytkowania 
zasobów naturalnych.  

3.1. Uwarunkowania zewnętrzne opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
i Miasta Nowogrodziec. 

Zasady ochrony środowiska wymuszają zachowanie kompleksowego, a zarazem sektorowego 
podejścia. Gmina nie jest układem zamkniętym, a poszczególne elementy środowiska zachowują 
ciągłość bez względu na granice terytorialne. Z tego względu, konieczne jest przyjęcie 
uwarunkowań wynikających z programów, planów i strategii zewnętrznych wyższego rzędu, 
umożliwiających szersze spojrzenie na poszczególne dziedziny ochrony środowiska.  
Główne uwarunkowania zewnętrzne dla Gminy i Miasta Nowogrodziec w zakresie ochrony 
środowiska wynikają z następujących dokumentów: 

 strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, województwa dolnośląskiego, 

 strategii rozwoju regionalnego kraju, 

 koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju i województwa dolnośląskiego, 

 Polityki ekologicznej państwa wraz z programem wykonawczym, 

 systemu Prawa ochrony środowiska w Polsce, w tym projektowanych aktów prawnych, 

 międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie ochrony środowiska, 

 zobowiązań Polski przyjętych w zakresie ochrony środowiska w ramach procesu akcesji do 
Unii Europejskiej, 

 Programu Ochrony Środowiska dla województwa dolnośląskiego, 

 strategii i polityk sektorowych (zwłaszcza w zakresie energetyki, energetyki odnawialnej, 
rolnictwa i obszarów wiejskich, rozwoju regionalnego, edukacji ekologicznej, transportu, 
leśnictwa). 

3.1.1. Zasady realizacji programu 

Zasady realizacji polityki ekologicznej, cele i zadania ujęte w "Polityce Ekologicznej Państwa 
w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016", w „Wojewódzkim Programie Ochrony 
Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015” oraz 
w dostosowanej do wymagań ustawy Prawo ochrony środowiska, zostały przyjęte jako podstawa 
niniejszego programu. 
W świetle priorytetów aktualnej polityki ekologicznej Państwa, planowane działania w obszarze 
ochrony środowiska w Polsce wpisują się w priorytety w skali Unii Europejskiej i cele Szóstego 
Wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska naturalnego. Zgodnie z ostatnim 
przeglądem wspólnotowej polityki ochrony środowiska do najważniejszych wyzwań należy zaliczyć: 

 działania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, 
 przystosowanie do zmian klimatu, 
 ochrona różnorodności biologicznej. 

3.1.1.1. Polityka Ekologiczna Państwa 

Nadrzędnym, strategicznym celem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa 
ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej) i tworzenie 
podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego. 
Realizacja tego celu osiągana będzie poprzez niezbędne działania organizacyjne, inwestycyjne 
(w tym wdrażanie postanowień Traktatu Akcesyjnego), tworzenie regulacji dotyczących zakresu 
korzystania ze środowiska i reglamentowania poziomu tego wykorzystania w najważniejszych 
obszarach ochrony środowiska.  
W ten sposób realizacja krajowej polityki ekologicznej wpisywać się będzie w osiąganie celów tej 
polityki na poziomie całej Wspólnoty.  
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Osiąganiu powyższych celów służyć będzie realizacja następujących priorytetów i zadań: 
1. Kierunki działań systemowych polegające na: 

 uwzględnianiu zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych, 
 aktywizacji rynku na rzecz ochrony środowiska, 
 zarządzaniu środowiskowym, 
 udziale społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska, 
 rozwoju badań i postępie technicznym, 
 odpowiedzialności za szkody w środowisku, 
 uwzględnianiu aspektu ekologicznego w planowaniu przestrzennym. 

2. Ochrona zasobów naturalnych polegająca na: 
 ochronie przyrody, 
 ochronie i zrównoważonym rozwoju lasów, 
 racjonalnym gospodarowaniu zasobami wodnymi, 
 ochronie powierzchni ziemi, 
 gospodarowaniu zasobami geologicznymi. 

3. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego polegające na działaniach 
w obszarach: 

 środowisko a zdrowie, 
 jakość powietrza, 
 ochrona wód, 
 gospodarka odpadami, 
 oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych, 
 substancje chemiczne w środowisku. 

3.1.1.2. Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego. 

Naczelną zasadą przyjętą w Wojewódzkim Programie Ochrony Środowiska Województwa 
Dolnośląskiego jest zasada zrównoważonego rozwoju, umożliwiająca harmonijny rozwój 
gospodarczy i społeczny wraz z ochroną walorów środowiskowych. Oznacza ona taki rozwój 
społeczno-gospodarczy, w którym w celu równoważenia szans dostępu do środowiska 
poszczególnych społeczeństw lub ich obywateli – zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń 
– następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem 
równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. 
 
W kontekście powyższego, nadrzędny cel Programu… sformułowano następująco:  
Dążenie do osiągnięcia zrównoważonego i trwałego rozwoju Województwa Dolnośląskiego 
poprzez poprawę stanu środowiska przyrodniczego, zachowanie jego istotnych walorów, 
utrzymanie ładu przestrzennego i rozwój infrastruktury ochrony środowiska 
 
Cele perspektywiczne, nawiązują do Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2009-2012 
z perspektywą do roku 2016 oraz do Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015. Z uwagi na niewielki wpływ 
skali regionalnej na zmiany klimatu, nie formułuje się w tym zakresie celu perspektywicznego. 
Zagadnienia związane z przeciwdziałaniem i ograniczaniem negatywnych skutków wpływających na 
środowisko, zostały omówione w poniższych celach wraz z kierunkami działań. 
Sformułowano 4 cele perspektywiczne, o charakterze stałych dążeń, które spełniają rolę osi 
priorytetowych – wyznaczają jednocześnie grupy celów realizacyjnych. 
 
Cele: 

1. Włączanie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych 
2. Planowanie przestrzenne zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju 
3. Edukacja ekologiczna społeczeństwa i dostęp do informacji 
4. Innowacyjność prośrodowiskowa. 
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4. CHARAKTERYSTYKA GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC. 

4.1. Informacje ogólne 

Gmina Nowogrodziec położona jest w zachodniej części województwa dolnośląskiego i zajmuje 
powierzchnię 176,3 km2. Gmina graniczy na południu z Gminą Lubań, na południowym zachodzie 
z Gminą Pieńsk, na północy z Gminami Węgliniec, Osiecznica i Bolesławiec, zaś od strony 
wschodniej i południowo-wschodniej z Gminami Lwówek i Gryfów. W skład Gminy wchodzi 13 
miejscowości, z których do największych należą: Gościszów, Wykroty, Zebrzydowa. Łącznie Gmina 
liczy około 15 tys. mieszkańców, w tym Miasto Nowogrodziec - ponad 4 tys. 
 
Sytuacja demograficzna 
Według danych pozyskanych z Urzędu Miejskiego - liczba mieszkańców w Gminie Nowogrodziec 
na koniec 2013 r. wynosiła 15 108 osób, z czego w mieście zamieszkiwało 4 130 (ok. 27,3 %), a na 
terenach wiejskich 10 978 osób (ok. 72,7 %).  
W porównaniu z 2010 r. nastąpił spadek liczby mieszkańców ogółem o 20 osób (ok. 0,13 %). Liczba 
mieszkańców w mieście (w analizowanych latach) wzrosła o 24 osoby (ok. 0,58 %), natomiast na 
terenach wiejskich liczba mieszkańców spadła o 46 osób (ok. 0,42 %). 
Gęstość zaludnienia na terenie Gminy Nowogrodziec na koniec 2013 r. wyniosła ok. 85,7 osób/km2. 
Szacuje się, że w kolejnych latach będzie następował dalszy spadek ogólnej liczby ludności 
w Gminie. 
 
Tabela 1. Liczba ludności w Gminie i Mieście Nowogrodziec  

Liczba ludności w roku: 

M/W 2010 2011 2012 2013 
Szacunkowo 

2014 2016 2018 2020 

M 4 106 4 133 4 127 4 130 4 126 4 118 4 109 4 105 

W 11 024  11 051 11 028 10 978 10 945 10 879 10 814 10 749 

SUMA 15 130 15 184 15 155 15 108 15 071 14 997 14 923 14 854 

M – miasto, W – teren wiejski 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu 

 
4.2. Położenie geograficzne i administracyjne  
 
Zgodnie z fizyczno - geograficzną regionalizacją Polski, wg J. Kondrackiego w ogólnym podziale 
obszar Gminy Nowogrodziec jest położony w obrębie następujących głównych jednostek: 

 megaregion – Pozaalpejska Europa Środkowa, 

 prowincja – na granicy Niżu Środkowoeuropejskiego i Masywu Czeskiego, 

 podprowincja – na granicy Nizin Sasko – Łużyckich i Sudetów z Przedgórzem Sudeckim, 

 makroregion – na granicy Niziny Sasko – Łużyckiej i Pogórza Zachodniosudeckiego. 
W podziale na mezoregiony, obszar Gminy Nowogrodziec obejmuje dwie jednostki, na południu 
rozciąga się Pogórze Izerskie, a na północy Bory Dolnośląskie. 
 
Miasto Nowogrodziec – siedziba władz gminnych - znajduje się w odległości 28 km na wschód od 
Zgorzelca, a tym samym od granicy polsko - niemieckiej, 14,5 km na północny - zachód od 
Bolesławca oraz ok. 54 km na zachód od Legnicy i ok. 115 km na zachód od Wrocławia, ok. 43 km 
na północny od granicy polsko – czeskiej.  
Powierzchnia Gminy stanowi ponad 13,5 % powiatu bolesławieckiego, a pod względem obszaru jest 
to jedna z najmniejszych jego gmin.  Miasto Nowogrodziec rozłożone jest w dolinie rzeki Kwisy 
i potoku Iwnicy. Ogólnie biorąc, sieć osadnicza w Gminie Nowogrodziec jest dobrze rozwinięta, co 
związane jest m.in. z korzystnym ukształtowaniem tego terenu. Gmina Nowogrodziec stanowi 
niemal w całości część Niziny Śląskiej i jedynie niewielki obszar w południowej części Gminy 
zaliczany jest do Pogórza Izerskiego. Przeciętne wysokości nad poziomem morza na terenie całej 
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Gminy układają się w granicach 200-250 m. Miasto Nowogrodziec leży natomiast na wysokości 
180 m n.p.m.   
 
Rys. 1. Położenie Gminy i Miasta Nowogrodziec na tle podziału administracyjnego województwa 
dolnośląskiego i powiatu bolesławieckiego. 

  
Źródło: www.gminy.pl 
 

4.3. Analiza zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowogrodziec. 

4.3.1. Struktura zagospodarowania przestrzennego 

Geneza większości jednostek osadniczych wiąże się z rozwojem rolnictwa. W okresie powojennym 
zagospodarowanie obszaru Gminy bazowało w dużym stopniu na istniejącej infrastrukturze 
produkcyjnej, zwłaszcza w rolnictwie, gdzie adaptacja do nowych warunków przebiegała w sposób 
prawie bezinwestycyjny. Jednak w odróżnieniu od większości obszarów Ziem Zachodnich, stopień 
tzw. "uspołecznienia" rolnictwa zawsze był w Gminie jednym z najniższych i nigdy nie przekroczył 
kilkunastu procent. Znalazło to swe odbicie nie tylko w stosunkowo dobrze utrzymanej 
infrastrukturze rolnictwa, ale też większym niż w sąsiednich gminach inwestowaniu na wsi.  
Charakterystyczne cechy zagospodarowania przestrzennego Gminy opisane są w Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Osadnictwo w Gminie 
charakteryzuje się znaczną koncentracją. Cechą charakterystyczną sieci osadniczej Gminy 
Nowogrodziec jest w przeważającej części dobrze rozwinięty pasmowy układ osadniczy 
(z wyjątkiem wsi Wykroty o zdecydowanie rozproszonej strukturze zabudowy oraz częściowo wsi 
Gierałtów). 
Tereny zainwestowania stanowią niewielki odsetek - ok. 9 % ogólnej powierzchni Gminy. Wiodące 
funkcje Gminy wyznaczają, z jednej strony, ukształtowana struktura funkcjonalno-przestrzenna 
Gminy, baza ekonomiczna i uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, z drugiej zaś, 
główne cele rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego Gminy. Przesądzają one 
o wielofunkcyjnym charakterze Gminy. Wiodącymi funkcjami Gminy są funkcje: 

 produkcyjna – na którą składają się SSE, powierzchniowa eksploatacja surowców mineralnych, 
przemysł, drobna wytwórczość oraz przetwórstwo rolno-spożywcze oraz jako funkcje 
towarzyszące: magazynowo-składowe, w tym składowanie, przechowalnictwo 
i konfekcjonowanie produktów rolnych; 

 rolnicza – rolnictwo Gminy podlega przekształceniom własnościowym i strukturalnym w wyniku 
zmian warunków ekonomicznych produkcji rolnej. Zróżnicowanie rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej predestynuje do intensywnego rozwoju rolnictwa centralną część Gminy; 

 mieszkaniowa – związana nie tylko z zaspokojeniem potrzeb mieszkańców Gminy na nowe 
tereny budownictwa mieszkaniowego, ale też ze znacznym zainteresowaniem osiedlania się na 
terenie Gminy mieszkańców sąsiednich miast. 

http://www.gminy.pl/
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Funkcje uzupełniające Gminy – to: 

 usługowa – związana nie tylko z obsługą mieszkańców Gminy, ale też obsługi podróżnych, 
turystyczna i rekreacyjna – zwłaszcza na terenach leśnych w północnej części Gminy; 

 leśna – związana z prowadzeniem gospodarki leśnej na powierzchni równej ok. 25 % obszaru 
Gminy. 

4.3.1.1. Formy użytkowania terenów 

Rolniczy charakter Gminy Nowogrodziec podkreśla wyraźnie wysoki udział użytków rolnych w jej 
ogólnej powierzchni. Wynosi on bowiem ponad 64 %. Znaczną część użytków rolnych w Gminie 
stanowią grunty orne (76,5 %). Niewielki jest natomiast areał sadów (zaledwie 0,18 %).    
Strukturę zagospodarowania gruntów Gminy i Miasta Nowogrodziec prezentuje tabela poniżej. 
 
Tabela 2. Struktura użytkowania gruntów w Gminie i Mieście Nowogrodziec.  

L.p. Rodzaj 
Powierzchnia [ha] 

miasto obszar wiejski razem 

1. Użytki rolne 1 142 10 009 11 151 

 Grunty orne 874 7 223 8 097 

 Sady 2 34 36 

 Łąki trwałe 150 1 632 1 782 

 Pastwiska trwałe 378 778 1 156 

 Grunty rolne zabudowane 32 269 301 

 Grunty pod stawami 0 20 20 

 Grunty pod rowami 6 53 59 

2. Grunty leśne 141 4 664 4 805 

 Lasy 132 4 642 4 774 

 Grunty zadrzewione i 
zakrzewione 

9 22 31 

3. Grunty zabudowane 283 1 183 1 466 

 Tereny mieszkalne 45 151 196 

 Tereny przemysłowe 13 70 83 

 Inne tereny zabudowane 19 18 37 

 Zurbanizowane tereny 
niezabudowane 

10 7 17 

 Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe 

5 17 22 

 Tereny komunikacyjne, w tym: 93 834 927 

 drogi 81 716 797 

 tereny kolejowe 12 118 130 

 Użytki kopalne 98 86 184 

4. Grunty pod wodami 28 71 99 

 powierzchniowymi płynącymi 18 63 81 

 powierzchniowymi stojącymi 10 8 18 

5. Nieużytki 8 87 95 

6. Tereny różne 8 37 45 

 RAZEM 1 609 16 051 17 660 
Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych, pozyskanych z: Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu 2014 
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4.4. Sytuacja gospodarcza  

Poziom zainwestowania i stan zagospodarowania lokują Gminę i Miasto w czołówce województwa, 
szczególnie wysoki poziom specjalizacji funkcjonalnej Gminy i Miasta notowany jest 
w następujących działach gospodarki: przemysł, rolnictwo, leśnictwo, transport i łączność. 
Dotychczasowy rozwój Gminy wynikał głównie z predyspozycji obszaru do pełnienia funkcji 
rolniczej, rozwinął się również przemysł wydobywczy i przetwórczy surowców ceramicznych. Słabiej 
rozwinięte są natomiast pozostałe funkcje produkcyjne oraz usługowe, nie dotyczy to miasta, które 
pełni funkcje przemysłową, administracyjno-usługową, mieszkaniową i obsługi rolnictwa. 
W końcu lat 90-tych po ustanowieniu Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej 
Przedsiębiorczości powstała podstrefa w Nowogrodźcu w obrębie Wykroty. 
Siedziba Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. znajduje się w Kamiennej 
Górze. Spółka dysponuje terenami inwestycyjnymi o łącznej powierzchni około 240,80 ha 
w Kamiennej Górze, Krzeszowie, Lubawce, Jaworze, Nowogrodźcu – Wykrotach, Lubaniu, 
Janowicach Wielkich, Piechowicach i Kowarach.Na terenie strefy działalność gospodarczą prowadzi 
bądź jest w trakcie inwestycji ponad 40 firm. Nakłady inwestycyjne przekroczyły 1 mld 155 mln zł. 
Zatrudnionych jest ok. 4 tys. osób. SSEMP – Obszar Nowogrodziec – Wykroty przylega do: 

 drogi krajowej nr 4 (Zgorzelec – Bolesławiec - Wrocław), która łączy teren strefy z odległym 
o 17 km byłym przejściem granicznym w Jędrzychowicach koło Zgorzelca,  

 drogi wojewódzkiej nr 296 (Lubań-Żagań) prowadzącej do autostrady A-12. 
W odległości 300 m od granic strefy, na autostradzie A-4 (Jędrzychowice – Wrocław - wschodnia 
granica kraju) znajduje się węzeł zjazdowo-wjazdowy Godzieszów.  
Lokalizacja na terenie Gminy odcinka autostrady A-4 wraz z urządzeniami towarzyszącymi: węzłem 
"Godzieszów" i miejscami obsługi podróżnych w Czernej, skutkuje wzrostem zainteresowania 
inwestorów i trendem do lokalizowania nowych obiektów usługowych i magazynowo-składowych 
w sąsiedztwie węzła "Godzieszów" - w Jeleniowie oraz we wsi Wykroty.  
W Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Wykrotach działalność prowadzi 
znacząca część przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Gminy. Dodatkowo Gmina dysponuje 
terenami dla rozwoju aktywizacji gospodarczej przygotowanymi dla inwestorów.  
 

Władze Gminy Nowogrodziec realizują przejrzystą politykę inwestycyjną, otwartą na rozwiązaniach 
wpisujących się w opracowaną i konsekwentnie realizowaną strategię rozwoju. Według GUS (stan 
na 31.12.2013 r.) w Gminie zarejestrowane były 983 jednostki gospodarcze, z czego sektor 
prywatny reprezentuje 960 podmiotów, a sektor publiczny 23 podmioty. Liczba podmiotów 
gospodarczych na terenie Gminy Nowogrodziec systematycznie rośnie. Podmioty działające w 
sektorze publicznym stanowią niewielki odsetek całej liczby podmiotów (ok. 2,3 %), a największe 
znaczenie w tej grupie odgrywają państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego. W 
sektorze prywatnym największą rolę odgrywają osoby fizyczne prowadzące własną działalność 
gospodarczą (804), spółki prawa handlowego (56) oraz spółki z udziałem kapitału zagranicznego 
(33). 
Wskaźnik przedsiębiorczości wyrażony liczbą podmiotów gospodarczych na 10 000 mieszkańców 
wynosi dla Gminy Nowogrodziec 645 i jest niższy od wskaźnika dla powiatu bolesławieckiego 
wynoszącego 887 i województwa dolnośląskiego wynoszącego 1 194 (wg GUS 2013). 

Tabela 3. Podział podmiotów gospodarki narodowej na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec  na 
koniec 2013 r. 

w sektorze publicznym: 

- podmioty gospodarki narodowej ogółem 23 

- państwowe i samorządowe jednostki prawa 
budżetowego ogółem  

15 

- spółki handlowe 1 

 w sektorze prywatnym: 

- podmioty gospodarki narodowej ogółem 960 

- osoby fizyczne  804 
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- spółki prawa handlowego  56 

- spółki z udziałem kapitału zagranicznego  33 

- spółdzielnie  7 

- fundacje 2 

- stowarzyszenia i organizacje społeczne  30 
Źródło www.stat.gov.pl 
 

Tabela 4. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy i Miasta 
Nowogrodziec  w latach 2010-2013 

Lp. Rok 
Liczba zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarczych ogółem 

Sektor publiczny Sektor prywatny 

1 2010 869 25 844 

2 2011 868 24 844 

3 2012 912 24 888 

4 2013 983 23 960 
Źródło: www.stat.gov.pl 

W Gminie prowadzona jest działalność gospodarcza praktycznie we wszystkich branżach (wg sekcji 
PKD). Najwięcej podmiotów gospodarczych (299) prowadzi działalność w obszarze sekcji F 
(budownictwo). Znacząca ilość (223) prowadzi działalność w sekcji G (Handel hurtowy i detaliczny). 
i w sekcji C (przetwórstwo przemysłowe) - 92. Na terenie Gminy Nowogrodziec do ewidencji 
działalności gospodarczej wpisana jest następująca ilość podmiotów gospodarczych w podziale na 
poszczególne sektory: 
 
Tabela 5. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec 
wg wybranych sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w 2013r. 

Nazwa sekcji wg PKD 
Ilość podmiotów 

w 2013 roku 
A. Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 44 

B. Górnictwo i wydobywanie 1 

C. Przetwórstwo przemysłowe 92 

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

1 

E. Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

12 

F. Budownictwo 299 

G. Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 

223 

H. Transport, gospodarka magazynowa 52 

I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

19 

J. Informacja i komunikacja 8 

K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 23 

L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 16 

M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 28 

N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 
wspierająca 

20 

O. Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne 

10 

P. Edukacja 24 

Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 30 

R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 20 

S i T. Pozostała działalność usługowa 31 

http://www.stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/


AKTUALIZACJA PROGRAMU  OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC  
NA LATA 2014-2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018-2021 

16 

 

Źródło: www.stat.gov.pl, Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sekcji PKD w 2013 r.  

 
5. REALIZACJA POLITYKI EKOLOGICZNEJ W GMINIE I MIEŚCIE NOWOGRODZIEC. 

Jednym z elementów planowania Programu jest uwzględnienie oceny osiągnięcia celów 
ekologicznych wskazanych w poprzednim „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy 
Nowogrodziec na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”, która przeprowadzona została 
w Raportach z jego realizacji.  
Przyjęty dokument nie jest aktem prawa miejscowego, ma jedynie charakter kierunkowy, 
wyznaczone i opisane w nim zadania są wytyczną dla realizowania Polityki Ekologicznej na terenie 
Gminy stawiając jednocześnie szereg zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych do wykonania 
w ciągu 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, jak 
i 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.  
Przygotowywane były (w formie osobnych dokumentów) Raporty z wykonania Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec za lata: 

- 2010-2011, 
- 2012-2013, 

w których kompleksowo omówiona została realizacja celów i zadań zawartych w Programie 
Ochrony Środowiska. 
Wnioski z przygotowywanych raportów wskazują na systematyczną  realizację zadań 
poprawiających stan środowiska naturalnego we wszystkich jego komponentach przez 
administrację samorządową i przedsiębiorstwa (w zakresie m.in. edukacji ekologicznej, gospodarki 
odpadami, ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony 
powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, ochrony przyrody i krajobrazu). 

Ocena stopnia realizacji zadań wytyczonych w przyjętym Programie Ochrony Środowiska: 
Przyjęty Program Ochrony Środowiska formułował zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne tak dla 
Gminy i Miasta Nowogrodziec, jak również dla instytucji i przedsiębiorstw uczestniczących 
w wywieraniu wpływu na stan środowiska na terenie Gminy. Określenie stanu ich realizacji nie jest 
sprawą oczywistą i prostą ze względu na szereg elementów wpływających na realizację zadań, 
w tym m.in.: 

 zmiany sytuacji ekonomiczno – gospodarczej kraju, województwa, powiatów i gmin, 

 zmiany priorytetów realizacyjnych w okresie obowiązywania programu, 

 zmiany celów i priorytetów w Polityce Ekologicznej Państwa. 
 
Na obszarze Gminy i Miasta Nowogrodziec ochrona środowiska realizowana jest, zgodnie 
z przepisami szczególnymi, także przez inne jednostki i instytucje:  

 Starostę Bolesławieckiego jako organ ochrony środowiska na szczeblu powiatowym,  

 Wojewodę Dolnośląskiego oraz podległe mu służby zespolone, dysponujące instrumentami 
prawnymi w zakresie: reglamentowania prawa do korzystania ze środowiska, kontroli, nadzoru, 
negocjacji, opiniowania,  

 Samorząd Województwa Dolnośląskiego i podległe mu jednostki organizacyjne,  

 instytucje finansujące zadania ochrony środowiska,  

 Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu i Nadleśnictwa działające na tym 
terenie,  

 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu,  

 administrację niezespoloną (specjalną), a w szczególności: Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu, Państwową Straż 
Pożarną, w zakresie ratownictwa ekologicznego.  
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Realizacja zadań z zakresu ochrony wód i gospodarki ściekowej: 
Wykonywane zadania związane były z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych, (rozbudowa rozdzielczej kanalizacji sanitarnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej, 
modernizacja oczyszczalni ścieków), budową sieci wodociągowych i przesyłowych. Realizowano 
ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie w zakresie wywozu nieczystości 
płynnych. Dokonywano także sukcesywnej modernizacji i rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej. 
Kontynuowano współpracę ze środowiskami rolniczymi w zakresie wdrażania dobrych praktyk 
rolniczych, niezbędnych dla skutecznej ochrony wód przed zanieczyszczeniem obszarowym. 
Realizacja działań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony przed powodzią: 
Realizowane zadania dotyczyły głównie przedsięwzięć z zakresu melioracji i modernizacji urządzeń 
wodnych, modernizacji i udrażniania cieków wodnych, konserwacji rowów melioracyjnych. 
Wydatkowano środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zabezpieczenie wałów 
przeciwpowodziowych, odbudowę i umocnienie brzegów wraz z pogłębieniem. 
Realizacja zadań z zakresu rolnictwa, ochrony powierzchni ziemi i gleb: 
Działania związane z ochroną powierzchni ziemi i gleb związane były głównie z rekultywacją 
składowiska  odpadów innych niż niebezpieczne w Nowogrodźcu. Dotyczyło to także monitorowania 
wpływu składowiska na środowisko, w tym monitorowania stanu wód podziemnych 
i powierzchniowych, badania wód odciekowych oraz składu gazu składowiskowego.  
Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego: 
Zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego oraz z poprawą jego jakości realizowane 
były głównie w zakresie: 

 poprawy stanu technicznego dróg (modernizacje i remonty dróg prowadzą do zmniejszenia 
wartości emisji komunikacyjnych oraz tzw. pylenia wtórnego z dróg), 

 kompleksowej wymiany oświetlenia drogowego w Gminie, 

 wykonania audytów energetycznych,  

 prowadzenia modernizacji obiektów, wymiany stolarki okiennej,  

 modernizacji i wymiany systemów grzewczych, 

 przebudowy dróg gminnych. 
Realizacja działań z zakresu ochrony i racjonalnego użytkowania zasobów przyrodniczych (fauny 
i flory): 
Realizowane zadania dotyczyły głównie: 

 urządzania i utrzymania terenów zieleni w Mieście i Gminie,  

 pielęgnacji terenów zielonych,  

 prowadzenia nasadzeń drzew i krzewów.  
Wykonano projekt i złożono wniosek do rewitalizacji założenia parkowego w miejscowościach 
Gierałtów i Wykroty. Partycypowano w kosztach utrzymania Schroniska dla Małych Zwierząt 
w Dłużynie Górnej. Gmina zapewnia także utylizację padłych zwierząt.  
Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej: 
Zadania w dziedzinie edukacji ekologicznej realizowane były zarówno przez Urząd Miejski 
w Nowogrodźcu (szczególnie w kontekście wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami) 
oraz przez placówki oświatowe z terenu Gminy Nowogrodziec. 
Działania związane z edukacją ekologiczną realizowane przez placówki oświatowe były wspierane 
przez Urząd Miejski poprzez m.in. pomoc w organizacji i zapewnienie materiałów do sprawnego 
przeprowadzenia akcji (m.in. „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, Bezpieczniej z prądem, Wizyta 
w Krainie Przyjaznej Energii, Moja przygoda w krainie energii przyszłości). Organizowane były 
wyjazdy i wycieczki związane tematycznie z problematyką ekologiczną.  
 
  



AKTUALIZACJA PROGRAMU  OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC  
NA LATA 2014-2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018-2021 

18 

 

6. ZAŁOŻENIA OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC NA LATA 2014-
2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018-2021 

Naczelną zasadą przyjętą w przedmiotowym programie jest zasada zrównoważonego rozwoju 
w celu umożliwienia lepszego zagospodarowania istniejącego potencjału Gminy (zasobów 
środowiska, surowców naturalnych, obiektów, sprzętu, jak i ludzi oraz wiedzy). 
Na podstawie raportu o stanie środowiska przedstawiono poniżej propozycję działań 
programowych, umożliwiających spełnienie zasady zrównoważonego rozwoju poprzez koordynację 
działań w sferze gospodarczej, społecznej i środowiskowej. Daje to możliwość planowania 
przyszłości Gminy w perspektywie kilkunastu lat i umożliwia aktywizację społeczeństwa Gminy, 
zwiększenie inicjatywy i wpływu społeczności na realizację działań rozwojowych. 
Cele i działania proponowane w programie ochrony środowiska powinny posłużyć do tworzenia 
warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa, które polegać będą w pierwszej kolejności na 
niepogarszaniu stanu środowiska przyrodniczego na danym terenie, a następnie na jego poprawie. 
Realizacja wytyczonych celów w programie powinna spowodować zrównoważony rozwój 
gospodarczy, polepszenie warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska 
naturalnego na terenie Gminy. 

6.1. Cele ekologiczne  

Kompleksowość zagadnień ochrony środowiska, a także zakres przeobrażeń na terenie Gminy 
wymusiła wyznaczenie celów średniookresowych i priorytetowych, a także przyjęcie zadań 
z zakresu wielu sektorów ochrony środowiska. Spośród nich dokonano wyboru najistotniejszych 
zagadnień, których rozwiązanie przyczyni się w przyszłości do poprawy stanu środowiska na terenie 
Gminy.  
Wyboru priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu o diagnozę stanu poszczególnych 
komponentów środowiska na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec, uwarunkowania zewnętrzne 
(obowiązujące akty prawne) i wewnętrzne, a także innych wymagań w zakresie jakości środowiska. 
Wybór priorytetowych przedsięwzięć ekologicznych na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata  
2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 przeprowadzono przy zastosowaniu niżej opisanych 
kryteriów organizacyjnych i środowiskowych. 

6.1.1. Kryteria o charakterze organizacyjnym 

 wymiar zadania przedsięwzięcia (ponadlokalny i publiczny), 

 konieczność realizacji przedsięwzięcia ze względów prawnych,  

 zabezpieczenia środków na realizację lub możliwość uzyskania dodatkowych zewnętrznych 
środków finansowych (z Unii Europejskiej z innych źródeł zagranicznych lub krajowych), 

 efektywność ekologiczna przedsięwzięcia, 

 znaczenie przedsięwzięcia w skali regionalnej, 

 spełnianie wymogów zrównoważonego rozwoju - zgodność przedsięwzięcia dla rozwoju 
gospodarczego gminy. 

6.1.2. Kryteria o charakterze środowiskowym 

 możliwość likwidacji lub ograniczenia najpoważniejszych zagrożeń środowiska i zdrowia 
ludzi,  

 zgodność z celami ekologicznymi i zasadniczymi kierunkami zadań wynikających ze 
Strategii rozwoju województwa dolnośląskiego, 

 zgodność z celami i priorytetami ekologicznymi określonymi w “Polityce Ekologicznej 
Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” i „Programie Ochrony 
Środowiska Województwa Dolnośląskiego”, 

 zgodność z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski w zakresie ochrony środowiska, 

 skala dysproporcji pomiędzy aktualnym i prognozowanym stanem środowiska a stanem 
wymaganym przez prawo, 

 skala efektywności ekologicznej przedsięwzięcia (efekt planowany, tempo jego osiągnięcia), 
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 wieloaspektowość efektów ekologicznych przedsięwzięcia (możliwość jednoczesnego 
osiągnięcia poprawy stanu środowiska w zakresie kilku elementów środowiska), 

 w odniesieniu do gospodarki odpadami istotnym kryterium jest zgodność proponowanych 
zadań z wymogami kształtowania nowoczesnej gospodarki odpadami poprzez priorytetowe 
traktowanie tworzenia systemów, działań w zakresie zbiórki i transportu, odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów. 

6.1.3. Cel ekologiczny dla Gminy i Miasta Nowogrodziec. 

Poprzedni Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec zakładał realizację 
następujących celów strategicznych: 

 w zakresie gospodarki wodno – ściekowej - modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno 
– ściekowej dla zapewnienia lepszej ochrony środowiska oraz poprawy warunków życia 
mieszkańców, 

 w zakresie zasobów przyrodniczych - zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie 
i przywracanie do stanu właściwego składników przyrody, w szczególności ekosystemów 
zachowanych w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego, 

 w zakresie ochrony powierzchni ziemi - ograniczenie przekształceń ziemi w wyniku 
eksploatacji kopalin oraz zmniejszenie uciążliwości związanych z istnieniem 
zdegradowanego nieużytku, 

 w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych – zapewnienie wystarczającej 
ilości wody o odpowiedniej jakości użytkowej oraz ochrona przed powodzią, 

 w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego - utrzymanie standardów jakości powietrza, 
redukcja emisji pyłów, gazów i odorów, 

 w zakresie ochrony przed hałasem - zminimalizowanie uciążliwego hałasu i utrzymanie jak 
najlepszej jakości stanu akustycznego środowiska, 

 w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi - ochrona mieszkańców przed 
polami elektromagnetycznymi, 

 w zakresie racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych – racjonalizacja zużycia 
energii, surowców i materiałów oraz wzrost udziału zasobów odnawialnych, 

 w zakresie edukacji ekologicznej - upowszechnienie idei ekorozwoju we wszystkich sferach 
życia oraz wdrożenie edukacji ekologicznej jako edukacji interdyscyplinarnej, 

 w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom - minimalizacja wpływu na środowisko oraz 
eliminacja ryzyka dla zdrowia ludzi w miejscach największego oddziaływania na środowisko 
i zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego lub biologicznego. 

 
W obecnym Programie proponuje się kontynuację wyznaczonych celów strategicznych, formułując 
jednocześnie cel nadrzędny: 
 

Rozwój Gminy Nowogrodziec  dla poprawy jakości życia jej mieszkańców i środowiska 
naturalnego w jej otoczeniu 
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7. KIERUNKI DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH. 

7.1. Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych 

Wszystkie działania człowieka które są prowadzone w środowisku przyrodniczym mają wpływ na 
jego stan obecny i przyszły. Oznacza to konieczność takiego gospodarowania, aby zachować 
środowisko w możliwie dobrym stanie dla przyszłych pokoleń. Tak więc kryteria zrównoważonego 
rozwoju powinny być uwzględnione we wszystkich dokumentach strategicznych sektorów 
gospodarczych. Dokumenty te, zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, powinny być poddawane  
tzw. strategicznym ocenom oddziaływania na środowisko w celu sprawdzenia, czy rozwiązania  
w nich zawarte nie przyniosą zagrożenia dla środowiska teraz i w przyszłości.1 

7.1.1. Cel długoterminowy do 2021 r. 

Doprowadzenie do sytuacji, w której projekty dokumentów strategicznych wszystkich 
sektorów gospodarki będą, zgodnie z obowiązującym prawem, poddawane procedurze 

oceny oddziaływania na środowisko i wyniki tej oceny będą uwzględniane w ostatecznych 
wersjach tych dokumentów 

 
Główne działania w latach 2014-2017 realizujące założone cele: 

Lp. Działania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
i współpracująca 

1. 
Wprowadzanie do strategii, polityk i programów sektorowych 
zagadnień ochrony środowiska 

Gmina i Miasto 
Nowogrodziec, 
Marszałek 
Województwa 

2. 

Opracowywanie strategicznych ocen oddziaływania na 
środowisko (obejmujących przeprowadzenie szeroko zakrojonych 
konsultacji społecznych) do głównych projektowanych strategii, 
polityk sektorowych, programów i planów 

Gmina i Miasto 
Nowogrodziec 

7.2. Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym 

Miejscowy plan, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r., jest 
podstawowym instrumentem kształtowania ładu przestrzennego pozwalającym gminom na 
racjonalną gospodarkę terenami. Pomimo istnienia ustawy oraz ustaw określających kompetencje w 
tym zakresie samorządów wszystkich szczebli znaczna powierzchnia kraju nie jest objęta 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W Gminie i Mieście Nowogrodziec 
obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (pokrywające 100 % terenu 
Gminy) oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W/w 
dokumenty są w głównej mierze podstawą do podejmowania najbardziej racjonalnych decyzji dot. 
kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska. 

 
7.2.1. Cel długoterminowy do 2021 r. 

 

Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powinny być 
podstawą lokalizacji nowych Inwestycji, biorących pod uwagę długofalowe potrzeby 

zrównoważonego rozwoju oraz uwzględniających treść opracowań ekofizjograficznych 
i programów ochrony środowiska o zasięgu regionalnym i lokalnym 

 

                                                 
1
 Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 – Warszawa 2008 
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Główne działania w latach 2014-2017 realizujące założone cele: 

Lp. Działania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
i współpracująca 

1. 

Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego zapisów zobowiązujących do podejmowania 
działań mających na celu zabezpieczanie środowiska przed 
negatywnym oddziaływaniem oraz ograniczanie tego 
oddziaływania 

Gmina i Miasto 
Nowogrodziec 

2. 
Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego 
wyników monitoringu środowiska, w szczególności w zakresie 
powietrza, wód i hałasu 

Gmina i Miasto 
Nowogrodziec 

7.3. Edukacja ekologiczna społeczeństwa. 

Rola edukacji ekologicznej w procesie realizacji polityki środowiskowej, a więc i obowiązków 
ekologicznych, jest szczególnie istotna. Problem niedostatków w zakresie ochrony środowiska jest 
widoczny nie tylko z punktu widzenia stosowanych przez przedsiębiorców technologii (a raczej ich 
niestosowania, braku polityki segregacji odpadów, braku odpowiedniej ilości odpowiednich 
jakościowo składowisk odpadów itp.), jak i wyrobienia w społeczeństwie szacunku do otaczającej 
przyrody. Nie chodzi również tylko o edukację w ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli proces 
nauczania, świadczony w ramach systemu oświaty, ale o kształtowanie świadomości ekologicznej 
w każdej dziedzinie życia, mającej jakikolwiek związek z ochroną środowiska.  

7.3.1. Cel długoterminowy do 2021 r. 

Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą:  
„myśl globalnie, działaj lokalnie” 

 
Główne działania w latach 2014-2017 realizujące założone cele: 

Lp. Działania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
i współpracująca 

1. Kontynuacja realizacji programu edukacji ekologicznej 

Gmina i Miasto 
Nowogrodziec, 
placówki oświatowe, 
organizacje 
pozarządowe 

2. 

Wspieranie merytoryczne i finansowe aktywnych form 
edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży np. organizowanie 
konkursów, sesji popularno-naukowych związanych 
z tematyką środowiskową 

Gmina i Miasto 
Nowogrodziec, 
organizacje 
pozarządowe 

3. 
Współdziałanie samorządu gminy z lokalnymi mediami w 
zakresie prezentacji stanu środowiska oraz działań 
podejmowanych na rzecz jego ochrony 

Gmina i Miasto 
Nowogrodziec, 
organizacje 
pozarządowe 

4. 
Współpraca samorządu gminy z placówkami oświatowymi, 
środowiskami naukowymi i z pozarządowymi organizacjami 
ekologicznymi 

Gmina i Miasto 
Nowogrodziec, 
placówki oświatowe, 
środowiska 
naukowe, 
organizacje 
pozarządowe 

5. 
Informowanie społeczeństwa o możliwościach udziału  
w działaniach na rzecz ochrony środowiska 

Gmina i Miasto 
Nowogrodziec 
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6. 
Udostępnianie informacji o środowisku i działaniach 
proekologicznych 

Marszałek 
Województwa, 
RDOŚ, WIOŚ 
Wrocław, Gmina i 
Miasto 
Nowogrodziec 

 

7.4. Innowacyjność prośrodowiskowa 

Polityka  ekologiczna  państwa  zakłada  aktywizacje  mechanizmów  rynkowych  do  wspierania 
działań w zakresie ochrony środowiska. Powinno zapewnić to rozwój produkcji towarów i usług 
mniej obciążających  środowisko,  prowadzących  do  bardziej  zrównoważonej  konsumpcji,  
zachowanie i tworzenie miejsc pracy (tzw. zielonych miejsc pracy) w dziedzinach mniej 
obciążających środowisko oraz prowadzenie tzw. zielonych zamówień publicznych. 
Systemy Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) zapewniają włączenie środowiska i jego ochrony do 
celów strategicznych firmy i przypisanie zagadnień do kompetencji jej zarządu. Systemy te są 
dobrowolnym zobowiązaniem się organizacji w postaci przedsiębiorstwa, placówki sektora 
finansów, szkolnictwa, zdrowia, jednostki administracji publicznej i innej do podejmowania działań 
mających na celu zmniejszanie oddziaływań na środowisko, związanych z prowadzoną 
działalnością. Posiadanie przez daną firmę prawidłowo funkcjonującego SZŚ gwarantuje, iż firma ta 
działa zgodnie ze wszystkimi przepisami ochrony środowiska. 
Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) (ang. Eco-Management and Audit Scheme) 
to system zarządzania środowiskowego, w którym dobrowolnie mogą uczestniczyć organizacje 
(przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje, urzędy). Głównym założeniem systemu jest wyróżnienie 
tych organizacji, które wychodzą poza zakres minimalnej zgodności z przepisami i ciągle doskonalą 
efekty swojej działalności środowiskowej. 

 
7.4.1. Cel długoterminowy do 2021 r. 

Wprowadzanie innowacyjności prośrodowiskowej i upowszechnianie idei systemów 
zarządzania środowiskowego 

 
Główne działania na lata 2014-2017 realizujące założone cele: 

Działania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
i współpracująca 

Rozwój badań naukowych  i wsparcie  ich praktycznego 
wykorzystania w zakładach, nawiązywanie współpracy między 
placówkami oświatowymi i a przedsiębiorstwami 

Przedsiębiorstwa z terenu 
Gminy i Miasta  
Nowogrodziec 

Promocja i rozwój systemu „zielonych zamówień” Gmina Nowogrodziec 

Wspieranie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego w 
przedsiębiorstwach na terenie gminy 

Organizacje 
pozarządowe, Gmina i 
Miasto Nowogrodziec 

 

 

8. OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH. 

8.1. Ochrona przyrody i  krajobrazu 

W podziale geobotanicznym Polski przez obszar Miasta i Gminy Nowogrodziec biegnie granica 
między dwiema wielkimi jednostkami geobotanicznymi: Prowincją Niżowo - Wyżynną, w skład której 
wchodzi północna część Gminy położona mniej więcej na północ od drogi Zgorzelec – Bolesławiec, 
będąca częścią Okręgu Borów Dolnośląskich oraz Prowincją Górską, do której należy południowa 
część Gminy wchodząca w skład Okręgu Sudetów Zachodnich. Znajduje to bardzo wyraźne 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie_%C5%9Brodowiskowe


AKTUALIZACJA PROGRAMU  OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC  
NA LATA 2014-2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018-2021 

23 

 

odzwierciedlenie zarówno w charakterze szaty roślinnej, jak i w występowaniu charakterystycznych 
elementów we florze w części północnej i południowej.  
Północna (niżowa) jej część, w skład której wchodzi kompleks Borów Dolnośląskich, odznacza się 
dominacją borów sosnowych, obecnością roślinności torfowiskowej i związanej z siedliskami 
piaszczystymi roślinności psammofilnej. Z roślin objętych ochroną, wyłącznie w północnej części 
Gminy koncentrują się liczne stanowiska takich gatunków jak widłak goździsty (Lycopodium 
clavatum), rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia) oraz bagno zwyczajne (Ledum palustre). 
Szczególnie charakterystyczną cechą północnych rejonów Gminy jest obecność gatunków 
atlantyckich, do których należą m. in.: wrzosiec bagienny (Erica tetralix), widłaczek torfowy 
(Lycopodiella inundata) oraz wąkrota zwyczajna (Hydrocotyle vulgaris). Północna część Gminy 
wyróżnia się również bardziej interesującą i zróżnicowaną roślinnością wodną i szuwarową. Duża 
różnorodność zbiorowisk roślinnych i występowanie wielu roślin chronionych i rzadkich w północnej 
części Gminy związana jest w dużej mierze z działalnością człowieka. Ich występowanie 
koncentruje się bowiem w otoczeniu płytkich glinianek i oczek wodnych w licznych, nie 
eksploatowanych już wyrobiskach. 
Zupełnie innym charakterem odznacza się południowa (górska) część Gminy. W zbiorowiskach 
leśnych znaczny udział mają grądy, buczyny i podgórskie łęgi. Wyłącznie w południowej części 
występują gatunki charakterystyczne dla lasów liściastych jak: przylaszczka pospolita (Hepatica 
nobilis), marzanka wonna (Asperula odorata), kopytnik zwyczajny (Asarum europaeum), konwalia 
majowa (Convallaria majalis); a z roślin niepodlegających ochronie: czerniec gronkowy (Actaea 
spicata) czy żankiel zwyczajny (Sanicula europaea). Również tylko w południowej części Gminy, 
w kamieniołomach na południe od Gościszowa, spotkać można fragmenty zbiorowisk naskalnych 
z paprotką zwyczajną (Polypodium vulgare), zanokcicą skalną (Asplenium trichomanes) i zanokcicą 
murową (Asplenium ruta-muraria). Południowa część Gminy odznacza się również obecnością 
gatunków, które zaliczane są do elementu górskiego w naszej florze, jak np.: śnieżyca wiosenna 
(Leucoium vernum), skrzyp olbrzymi (Equisetum telmateia) i pióropusznik strusi (Matteucia 
struthiopteris). 
Graniczne położenie Miasta i Gminy Nowogrodziec, między dwoma odrębnymi regionami 
geobotanicznymi sprawia, że pomimo dominacji w krajobrazie pól uprawnych i użytków zielonych, 
szata roślinna i flora odznaczają się dużym bogactwem i różnorodnością gatunkową. 
 

8.1.1. Obszary chronione 

 
Obszary przyrodniczo cenne 
Na obszarze Gminy Nowogrodziec stwierdzono występowanie 35 gatunków roślin naczyniowych 
objętych ochroną, w tym 24 gatunków objętych ochroną całkowitą i 11 gatunków objętych ochroną 
częściową. Spośród roślin objętych ochroną całkowitą większość roślin należy do gatunków 
rzadkich i bardzo rzadkich. Aż 7 gatunków znanych jest zaledwie z jednego stanowiska, a dalsze 
4 tylko z dwóch stanowisk. 
Do najrzadszych roślin należą: buławnik wielkokwiatowy (Cephalanthera damasonium), grzybienie 
białe (Nymphea alba), śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum), skrzyp olbrzymi (Equisetum 
telmateia), pióropusznik strusi (Matteucia struthiopteris), widlicz spłaszczony (Diaphasiastrum 
complanatum) i podrzeń Ŝebrowiec (Blechnum spirant). Do stosunkowo częstych roślin objętych 
ochroną całkowitą, choć znanych tylko z 8 - 10 stanowisk, należą: storczyk szerokolistny 
(Dacthylorhiza majalis), widłak goździsty (Lycopodium clavatum) i rosiczka okrągłolistna (Drosera 
rotundifolia). 
Z roślin objętych ochroną częściową tylko kruszyna pospolita (Frangula alnus) należy do gatunków 
bardzo pospolitych; stosunkowo częsta jest również kalina koralowa (Viburnum opulus). 
Pozostałe gatunki należą do roślin rzadkich, znanych zaledwie z kilku stanowisk, a 3 gatunki: 
kocanki piaskowe (Helichrysum arenarium), poprotka pospolita (Polypodium vulgare) i marzanka 
wonna (Galium odoratum) – tylko z jednego stanowiska. 
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Obszary NATURA 2000  
W północnej części Gminy znajdują się częściowo dwa obszary NATURA 2000 ochrony siedlisk:  

- PLH 020072 „Uroczyska Borów Dolnośląskich”, 
- PLH 020050 „Dolina Dolnej Kwisy”.  

Ponadto obszar Gminy jest objęty obszarem ochrony ptaków – PLB 020005 „Bory Dolnośląskie”. 
 
Rezerwat przyrody 
Na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec znajduje się jeden rezerwat przyrody. Rezerwat przyrody 
„Brzeźnik” został utworzony w 1965 r. i zajmuje powierzchnię 3,24 ha. Zlokalizowany jest na terenie 
Nadleśnictwa Bolesławiec. Jest to rezerwat florystyczny, utworzony został dla ochrony stanowiska 
wrzośca bagiennego (charakterystycznego dla Borów Dolnośląskich), rzadkiej w Polsce atlantyckiej 
rośliny, która osiąga tu południowo - zachodnią granicę występowania w Polsce. W skład rezerwatu 
wchodzą fragmenty mszaru wrzoścowego i boru bagiennego. Oprócz wrzośca rosną tu: rosiczka 
okrągłolistna, podkolan biały, przygiełka biała, żurawina błotna. 

Pomniki przyrody 
Zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec zlokalizowane są następujące pomniki przyrody.  
 
Tabela 6. Wykaz pomników przyrody na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec. 

L.p.  
Nazwa pomnika 

przyrody 
Opis pomnika 

Obowiązująca podstawa 
prawna 

Miejscowość 

1. 
Bluszcz pospolity (Hedera 
helix) 

Bluszcz pospolity nazywany 
bluszczem kolejarzy 

Rozporządzenie Nr 2/92 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 24 marca 1992 r. 
(Dz.Urz. Woj. Jel. Nr  8, poz. 
69 z dnia 6 kwietnia 1992 r.) 

Zebrzydowa 

2. 
Sosna Wejmutka (Pinus 
strobus)  "Wiesława" 

Sosna Wejmutka dwu pniowa 
o obwodzie głównego pnia 
377cm. Drugi pień o obwodzie 
245 cm. Od nasady pnia 
wyraźna próchnica drzewa. 

Rozporządzenie Nr 4/91 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 10 maja 1991 r. 
(Dz.Urz.Woj.Jel.Nr 20, poz. 
149 z dnia 15 maja 1991 r.) 

Zebrzydowa 

3. 

Grupa drzew Buk 
pospolity odmiana 
purpurowa(Fagus 
sylvatica) o obw. 410 i 
400 cm. 

Buk pospolity odm. 
Purpurowa. Zespół buków,  lat 
200. W dobrym stanie 
zdrowotnym. (2szt.) 

Zarządzenie 31/88 Wojewody 
Jeleniogórskiego z dnia 22 
czerwca 1988 r. ( Dz. Urz. 
Woj. Jel. Nr 11 poz.95 

Zebrzydowa 

4. 
Świerk pospolity (Picea 
abies)Wiąz polny (Ulmus 
minor) 

Zrost pni 2 drzew różnych 
gatunków - Świerk i Wiąz o 
nazwie "Wierni Bracia" 

Rozporządzenie Nr 18/93 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 3 kwietnia 1993 r. 
(Dz.Urz.Woj.Jel.Nr 13, poz.84 
z dnia 19 kwietnia 1993 r.) 

Zebrzydowa 

5. 
Dąb szypułkowy(Quercus 
robur) 

Dąb szypułkowy Danuty o 
obw. 578cm. Na wysokości 2 
metrów rozkłada się na dwa 
główne pnie. W dobrej 
kondycji zdrowotnej. 300lat. 

Zarządzenie 31/88 Wojewody 
Jeleniogórskiego z dnia 22 
czerwca 1988 r. ( Dz. Urz. 
Woj. Jel. Nr 11 poz.95 

Zebrzydowa 

6. 
Platon klonolistny 
Platanus x hispanica)                   
"Wezyr" 

Posiada nieliczne suche 
konary i gałęzie. Pień drzewa 
zdrowy. 

Rozporządzenie 18/93 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 3  kwietnia 
1993r.(Dz.Urz.Woj.Jel.Nr 13, 
poz. 84 z dnia 19 kwietnia 
1993 r.) 

Gościszów 

7. Wiąz szypułkowy Limak W dobrej kondycji zdrowotnej 

Zarządzenie 31/88 Wojewody 
Jeleniogórskiego z dnia 22 
czerwca 1988 r. ( Dz. Urz. 
Woj. Jel. Nr 11 poz.95 

Gościszów 
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8. 
Dąb szypułkowy(Quercus 
robur) 

Drzewo w dobrej kondycji 
zdrowotnej.      Posiada prosty 
pień oraz prawidłowo 
rozłożoną koronę.               
Widnieją nieliczne suche 
gałęzie. 

Rozporządzenie Nr 19/94 
Wojewody  Jeleniogórskiego z 
dnia 13 maja 1994r. 
(Dz.Urz.Woj.Jel.Nr 21, 
poz.115 z dnia 25 maja  1994 
r.) 

 

Wykroty 

9. 
Dąb szypułkowy(Quercus 
robur) 

Pomnik przyrody "Siłacz            
Posiada prosty pień. Od 
nasady pnia do rozwidlenia 
konarów widoczne jest 
pęknięcie od uderzenia 
pioruna 

Zarządzenie  Nr 6/90 
Wojewody  Jeleniogórskiego z 
dnia 21 lutego 1990 
r.(Dz.Urz.Woj.Jel.Nr 1, 
poz.17) 

Nowa Wieś 

10. 
Wychodnia skalna 
Piaskowiec kwarcytowy"           
"Siwy kamień" 

Nowa Wieś - Kolonia Bieniec 
oddział lasu 540 Nadleśnictwo 
Węgliniec. Na piaskowcu 
kwarcytowym widnieje napis 
białą farbą "Siwy 

Rozporządzenie Nr. 18/93 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 3 kwietnia 1993 r. (Dz. 
Urz. Woj.Jel. NR 13, poz. 84 z 
dnia 19 kwietnia 1993r. 

Nowa Wieś – 
kolonia 
Bieniec 

11. 
Dąb szypułkowy(Quercus 
robur)”Osiłek” 

Drzewo posiada rozłożyste 
konary na wysokości około 4 
metrów od nasady pnia. 
Wymaga usunięcia suchych  
gałęzi. 

Rozporządzenie 19/94 
Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 13 maja 1994 r.( 
Dz.Urz.Woj.Jel.Nr 21, poz. 
115 z dnia 25 maja 1994 r.) 

Gościszów 

12. 
Dąb szypułkowy(Quercus 
robur)”Chrobry” 

Dąb szypułkowy o obwodzie 
420cm rosnący  na skwerze 
pomiędzy pasem jezdnym, a 
ciągiem dla pieszych przy ul. 
Słowackiego w Nowogrodźcu 
– obręb 2 na działce nr 587  

Uchwała nr XXV/177/12 Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu z 
dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz. 
Urz. Woj. Doln. poz. 3125 z 
dnia 12 września 2012r.) 

Nowogrodziec  

Źródło: materiały Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. 

 

8.1.2. Zieleń urządzona 

Przez pojęcie zieleni urządzonej należy rozumieć zieleń planowaną, której układ, fizjonomia oraz 
różnorodność są efektem przemyślanych działań człowieka. Możemy potraktować formy zieleni 
urządzonej jako ekosystemy sztuczne, których przetrwanie często uzależnione jest ingerencji 
człowieka. Do form zieleni urządzonej zalicza się: parki miejskie i wiejskie, parki podworskie, 
cmentarze, skwery, zieleńce, kwietniki, aleje i szpalery, klomby, zielone dachy, ogródki działkowe, 
zieleń obiektów sportowych itp. 
Ważne miejsce w strukturze terenów zielonych w Mieście i Gminie zajmują parki, o łącznej 
powierzchni sięgającej 35 ha. Zlokalizowane są one w Gierałtowie, Gościszowie, Wykrotach oraz 
w Zebrzydowej, tworząc wraz z miejscową zabytkową zabudową (pochodzącą z XVIII i XIX wieku) 
interesujące założenia pałacowo - ogrodowe.  
Park Wykroty to zabytkowy park przypałacowy o powierzchni 4,84 ha i są to grunty leśne. Obiekt 
położony jest w granicach działki 975/3. Teren parku jest lekko falisty, leżący w zlewni niewielkiej 
rzeczki, natomiast do jego południowo - zachodniej granicy przylega staw hodowlany. Omawiane 
założenie parkowe o charakterze romantycznym powstało w latach 1810 - 1830 przy umiejętnym 
wykorzystaniu rzeźby terenu, drzewostanu dębowo – lipowo - grabowego, niewielkich łąk oraz 
przebiegających tutaj cieków wodnych. Na terenie parku znajdował się pałac, folwark, ogród 
warzywny i ozdobny oraz wieża widokowa. 
Park w Zebrzydowej to zabytkowy park podworski o powierzchni 7,42 ha, obejmujący działkę 488/2, 
położony w centralnej części wsi, w pradolinie rzeki Kwisy. W południowej części parku przebiegają 
wyraźne 3 odcinki rowów, służące niegdyś do zbierania wód gruntowych z przyległym zagłębieniem 
po stawie, natomiast w części północnej znajduje się starorzecze Kwisy tworzące niewielki 
półwysep. Założenie parkowe w Zebrzydowej ma charakter naturalistyczny, a jego powstanie przy 
ówczesnych zabudowaniach folwarcznych datuje się na przełom XVIII i XIX wieku. Do 1945 r. istniał 
w tym miejscu pałac, ogród oraz sad. Najstarsze drzewa to z pewnością pozostałość nadrzecznego 
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lasu łęgowego, dopiero później drzewostan wzbogacano, tworząc zarówno nasadzenia liniowe, 
grupowe jak i pojedyncze.  
Zabytkowy park przypałacowy w Gierałtowie ma powierzchnię 5,0 ha, z czego 4,14 ha to lasy 
i grunty leśne natomiast 0,86 ha stanowią tereny zabudowane. Obiekt obejmuje działkę nr 523, 
a położony jest w południowo - zachodniej części wsi przy boisku sportowym. Założenie parkowe 
w Gierałtowie ma charakter naturalistyczny, a jego powstanie szacuje się na drugą połowę XIX 
wieku. Zabudowa dworska istniejąca w tamtym czasie, niestety nie przetrwała do czasów 
dzisiejszych. W okresie świetności parku, w jego skład prawdopodobnie wchodziły przyległe od 
południa łąki oraz dwa zbiorniki wodne, a naturalny drzewostan dębowy wzbogacany był nowymi 
nasadzeniami.  
Zabytkowy park przypałacowy w Gościszowie o powierzchni 3,28 ha, położony jest w granicach 
działek nr 406/3, 406/4, 406/6 i 406/7, we wschodniej części wsi, przy cmentarzu. Istniejący tu 
niegdyś zamek uległ całkowitemu zniszczeniu, podobnie zabudowania folwarczne i większość 
parku. Układ dawnych ścieżek został zatarty, drzewostan znacznie przerzedzony, a środek parku 
zaadaptowano na boisko wiejskie. Park zatracił swój dawny charakter, jego granice bardzo się 
zmniejszyły. 
Innym typem zieleni urządzonej jest zieleń przykościelna i zieleń cmentarna. Na terenie Miasta 
i Gminy Nowogrodziec można wyróżnić następujące założenia, większość z nich jest 
w zaniedbanym stanie: 

 cmentarz komunalny przy ul. Sienkiewicza w Nowogrodźcu, 

 cmentarzyk przy kościele pw. św. Mikołaja w Nowogrodźcu, 

 ruiny zespołu klasztornego Magdalenek z założeniami zieleni w Nowogrodźcu, 

 założenie zieleni przy byłym kościele ewangelickim w Nowogrodźcu, 

 cmentarz w Gierałtowie, 

 Gościszów - kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, na posesji kościelnej znajduje się 
niewielki cmentarzyk, 

 cmentarz komunalny w Zebrzydowej, 

 cmentarze w Czernej i w Godzieszowie oraz nowy cmentarz w Nowogrodźcu są prawie 
całkowicie pozbawione zieleni wysokiej, jedynie z nieregularnymi i rozproszonymi 
nasadzeniami młodych ozdobnych iglaków. 

8.1.3. Proponowane obszary do ochrony prawnej 

W inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec w 1998 roku 
oraz w „Opracowaniu ekofizjograficznym dla Gminy Nowogrodziec” z 2010 roku zwraca się uwagę 
na szereg obszarów cennyc h przyrodniczo, które powinny być objęte ochroną. Ww. dokumenty 
wskazują na 11 obiektów zasługujących na ochronę (rezerwat przyrody/ użytek ekologiczny) 
z uwagi na wysokie walory botaniczne i 10 obszarów godnych ochrony z uwagi na walory 
faunistyczne. 
Obszary wyróżniające się pod względem florystycznym to stosunkowo dobrze zachowane i rzadkie 
w regionie zespoły roślinne z nagromadzeniem stanowisk gatunków chronionych, rzadkich 
i zagrożonych. Spośród wyróżnionych obiektów na szczególną ochronę zasługują stanowiska 
śnieżycy wiosennej, skrzypu olbrzymiego, pióropusznika strusiego oraz kompleks leśny na południe 
od Gościszowa: 

 Oczka wodne na wschód od Kierżna, 

 Wyrobisko na północ od Zebrzydowej, 

 Wyrobiska na północ od Czernej, 

 Łąki w dolinie Czernej Wielkiej, 

 Wyrobisko na zachód od Brzeźnika, 

 Wyrobiska na południowy zachód od Zebrzydowej, 

 Śnieżyca wiosenna koło Milikowa, 

 Pióropusznik strusi w dolinie potoku Sowinka, 

 Skrzyp olbrzymi koło Gościszowa, 

 Lasy na południe od Gościszowa. 
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Do terenów cennych ze względów faunistycznych należą zarówno obszary o mniej lub bardziej 
naturalnym charakterze szaty roślinnej jak i tereny silnie zmienione przez człowieka, jak wyrobiska, 
glinianki itp., które są jednak ostoją licznych rzadkich gatunków: 

 Sławnikowskie Wzgórza, 

 Trzcinowisko przy drodze z Mściszowa do Gościszowa, 

 Śródpolny staw na wschód od Wykrotów, 

 Śródpolne oczko wodne na wschód od Parzyc, 

 Śródleśne stawy przy Kolonii Bieniec, 

 Staw w Wykrotach, 

 Zespół stawów śródleśnych koło Kierżna, 

 Stawy w Gierałtowie, 

 Glinianki na zachód od Ołdrzychowa, 

 Glinianka przy Kolonii Gościszów. 

8.1.4. Korytarze ekologiczne 

Podstawowe znaczenie w systemie przyrodniczym mają obszary węzłowe, będące źródłem 
zasilania w wartości przyrodnicze istotne w skali całego regionu, kraju a nawet Europy (włączone do 
sieci ekologicznej Natura 2000). W rejonie opracowania elementami takimi są Obszar Węzłowy 
Borów Dolnośląskich oraz Karkonosko- Izerski Obszar Węzłowy. 
Elementami wspomagającymi o nieco mniejszym znaczeniu są węzły ekologiczne, które odróżniają 
się od obszarów mniejszą powierzchnią i większym stopniem przekształceń antropogenicznych, 
mające znaczenie klimatyczne (regeneracja powietrza), hydrologiczne albo biologiczne lub też kilka 
z tych walorów jednocześnie.  Na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec główne węzły ekologiczne 
to  Wzgórza Sławnikowskie, Twardziele oraz Wzniesienia Gradowskie. 
Elementami, które wiążą cały system w spójną całość są korytarze ekologiczne, związane 
najczęściej z rzekami lub innymi elementami sieci hydrograficznej, ale też z pasmami liniowych 
nasadzeń drzew, alei, szpalerów. Korytarze związane z dolinami rzek i potoków stwarzają dobre 
warunki dla biernej lub czynnej migracji gatunków zwierząt i roślin (korytarz biologiczny). Korytarze 
ekologiczne wzdłuż cieków wodnych tworzą koryta rzek i potoków wraz z ich obudową biologiczną 
(najczęściej pas zarośli łęgowych). Osią Systemu Przyrodniczego Regionu jest korytarz ekologiczny 
Doliny Kwisy. Korytarz ekologiczny związany z Kwisą i jego biologiczną obudową włączony jest do 
krajowej sieci ekologicznej oraz ma znaczenie międzynarodowe. Łączy on Obszar Węzłowy 
Karkonosze - Góry Izerskie z Borami Dolnośląskimi i korytarzem ekologicznym Bobru. W obrębie 
Gminy Nowogrodziec, korytarz Kwisy obejmuje szerokie dno doliny rzecznej, pomiędzy skarpami 
terasy nadzalewowej. Stanowią go użytki zielone i użytki orne urozmaicone licznymi kępami 
zadrzewień oraz pasem łęgów nadrzecznych. Istotną rolę w tym systemie odgrywają także 
korytarze związane z Potokiem Iwnica i Rzeką Czerna Wielka. 

 

8.1.5. Flora i fauna: 

Najliczniejszą grupą ssaków występującą na terenie Gminy są gryzonie, szczególnie z rodziny 
myszowatych oraz nornikowatych. Na prawie wszystkich powierzchniach odłownych zanotowano 
nornicę rudą, nornika burego, polnika, mysz polną i leśną, badylarkę oraz mysz zaroślową. Do 
gryzoni objętych ochroną na terenie Gminy Nowogrodziec należy jedynie wiewiórka pospolita. 
Zajęczaki reprezentowane są tylko przez jeden gatunek - zająca szarego. Najliczniejszym 
gatunkiem wśród odłowionych ssaków owadożernych była ryjówka malutka, następnie ryjówka 
aksamitna oraz mniej liczny rzęsiorek rzeczek - wszystkie pod ochroną. Oprócz tego do gatunków 
chronionych występujących na terenie opracowania należą: jeż zachodni, kret oraz zębiełek 
karliczek. 
Faunę dużych ssaków stanowią głównie gatunki leśnej i brzeżnej strefy lasu, gdzie dominującymi 
gatunkami są sarna - gatunek liczny na terenie całej Gminy, tworzący tzw. populacje sarny polnej 
oraz dzik - zasiedlający prawie wszystkie, większe kompleksy leśne. 
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Ssaki drapieżne reprezentowane są tutaj przez kunę leśną, kunę domową, tchórza zwyczajnego, 
lisa, prawdopodobną norkę amerykańską oraz chronione łasicę łaskę i gronostaja. Wspomnieć 
należy też o innym gatunku chronionym, wydrze. 
W przypadku ssaków szczególnie istotne wydawało się wykazanie również nietoperzy 
występujących na terenie Gminy Nowogrodziec, stwierdzono występowanie 8 gatunków: nocek 
duży, nocek rudy, mroczek późny, karlik malutki, borowiec wielki, gacek brunatny, gacek szary oraz 
mopek. 
Na terenie opracowania występuje dość duże bogactwo gatunkowe ptaków. W Gminie stwierdzono 
występowanie 115 gatunków ptaków, w tym 111 gatunków lęgowych, spośród których są: - 
4 gatunki zagrożone w skali kraju: kania, gągoł, błotniak łąkowy oraz sóweczka, - 6 gatunków jest 
zagrożonych na Śląsku: kania czarna, derkacz, srokosz, przepiórka, kobuz oraz nurogęś. Spośród 
111 gatunków ptaków lęgowych stwierdzono także 10 taksonów potencjalnie zagrożonych na 
Śląsku, są to: trzmielojad, żuraw, siniak, turkawka, lerka, świergotek polny, świergotek łąkowy, 
paszkot, świerszczak oraz gąsiorek. Wśród ptaków nielęgowych na uwagę zasługuje potencjalnie 
zagrożona na Śląsku cyranka, zagrożony na Śląsku brodziec piskliwy oraz bielik - gatunek 
zagrożony w skali ogólnopolskiej. 
Wśród gatunków ptaków występujących na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec wyróżnić należy: 
Białożytka, Bielik, Błotniak łąkowy, Błotniak stawowy, Bocian biały, Bogatka, Brodziec piskliwy, 
Brzegówka, Brzęczka, Cierniówka, Czajka, Czapla siwa, Czarnogłówka, Czubatka, Derkacz, 
Dymówka, Dzięcioł czarny, Dzięcioł duży, Dzięcioł zielony, Dzięciołek, Dzwoniec, Gajówka, 
Gawron, Gągoł, Gąsiorek, Grubodziób, Grzywacz, Jastrząb, Jerzyk, Kania czarna, Kania ruda, 
Kapturka, Kawka, Kobus, Kopciuszek, Kos, Kowalik, Krętogłów, Krogulec, Krzyżówka, Kulczyk, 
Kuropatwa, Kwiczoł, Lerka, Łozówka, Łyska, Makolągwa, Mazurek, Modraszka, Muchołówka szara, 
Muchołówka żałobna, Mysikrólik, Myszołów, Nurogęś, Oknówka, Ortolan, Pełzacz leśny, Pełzacz 
ogrodowy, Perkozek, Piecuszek, Piegża, Pierwiosnek, Pleszka, Pliszka, Pliszka siwa, Pliszka żółta, 
Pokląskwa, Pokrzywnica, Potrzeszcz, Potrzos, Przepiórka, Pustułka, Puszczyk, Raniuszek, Remiz, 
Rudzik, Sierpówka, Sieweczka, Sikora uboga, Siniak, Skowronek, Słowik rdzawy, Sosnówka, 
Strumieniówka, Strzyżyk, Szczygieł, Śmieszka, Śpiewak, Świergotek drzewny, Świerszczak, 
Świstunka, Trzandel, Trzcinniczek, Trzmielojad, Turkawka, Wilga, Wrona, Wróbel, Zaganiacz, 
Zięba, Zniczek, Żuraw. 
Wśród płazów i gadów wszystkie gatunki są objęte w naszym kraju ochroną. Herpetofauna na 
terenie Gminy Nowogrodziec jest dosyć bogata ze względu na sporą ilość miejsc podmokłych 
i dobrze rozwiniętą sieć rzeczną. Na omawianym obszarze stwierdzono łącznie 8 gatunków płazów 
i 4 gatunki gadów. Wśród płazów wyróżnić można dwa rzadkie gatunki traszek: górską oraz 
grzebieniastą, traszkę zwyczajną, żabę wodną, ropuchę szarą, żabę trawną, żabę moczarowę oraz 
żabę jeziorkową. Należy dodać, że traszka grzebieniasta wpisana jest na Polską Czerwoną Listę 
oraz wymieniona w załączniku II i IV Dyrektywy Siedliskowej. Gady na tym terenie reprezentowane 
są licznie przez jaszczurki: zwinkę i żyworodną. Dość często obserwowano także zaskrońca 
zwyczajnego, natomiast zanotowano tylko kilka stanowisk padalca zwyczajnego. 
Na terenie Gminy, w rzece Kwisie stwierdzono występowanie 18 gatunków ryb, w tym 3 gatunki 
chronione oraz 4 zagrożone i rzadkie. Do gatunków chronionych należy: strzebla potokowa, śliz. 
Najrzadszym gatunkiem chronionym jest piskorz. Gatunki zagrożone reprezentują: pstrąg potokowy, 
szczupak, brzana, biało płetwy, prawdopodobnie lipień. Najliczniejszymi gatunkami rzeki Czerna 
Wielka są: kiełb oraz strzebla potokowa. Licznie występuje ponadto ciernik, śliz oraz pstrąg 
potokowy. Do najrzadszych gatunków należą słonecznica, piskorz, karaś srebrzysty oraz lin. 
Podobnie, w wodach Iwnicy oraz w wodach jej największego dopływu – Sowinki, najliczniejsze były 
następujące gatunki: kiełb, strzebla potokowa, ciernik, śliz, pstrąg potokowy oraz jelec. Nielicznie 
w ich wodach występowała słonecznica oraz piskorz. 

8.1.5. Cel długoterminowy do 2021 r. 

Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej 

 
Główne działania w latach 2014-2017 realizujące założone cele: 

Lp. Działania Jednostka 
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odpowiedzialna 
i współpracująca 

1. 

Wzmocnienie znaczenia ochrony różnorodności biologicznej 
w planowaniu przestrzennym i strategicznym gminy oraz rozwój 
i wsparcie badań przyrodniczych 

RDOŚ, Gmina i 
Miasto 
Nowogrodziec, 
organizacje 
pozarządowe 

2. 

Objęcie ochroną prawną miejsc występowania gatunków zagrożonych 
wyginięciem oraz wsparcie ochrony ex situ  

Marszałek 
Województwa, 
Gmina i Miasto 
Nowogrodziec, 
organizacje 
pozarządowe 

3. 
Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących 
kompleksach leśnych 

Gmina i Miasto 
Nowogrodziec, 
Nadleśnictwa 

4. 
Ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym 
sposobem użytkowania 

Nadleśnictwa, 
Gmina i Miasto 
Nowogrodziec 

5. 

Wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni Gmina i Miasto 
Nowogrodziec, 
organizacje 
pozarządowe 

6. 

Rozwój turystyki i rekreacji, w tym sieci szlaków turystycznych, 
rowerowych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesujących 
przyrodniczo 

Gmina i Miasto 
Nowogrodziec 
Nadleśnictwa, 
organizacje 
pozarządowe 

7. 
Uwzględnienie utworzonych i planowanych obszarów ochrony 
przyrody w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

Gmina i Miasto 
Nowogrodziec 

 

8.2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 

Lasy na terenie objętym opracowaniem położone są w V - Śląskiej Krainie przyrodniczo - leśnej, 
w V.1 - Równinie Dolnośląskiej i przynależą do dwóch mezoregionów: Borów Dolnośląskich 
i Pogórza Nowogrodzieckiego oraz VII - Krainie Sudeckiej, 2 Dzielnicy Sudetów Środkowych, gdzie 
należą do mezoregionu Gór Kaczawskich. 
Lasy i grunty leśne na terenie Miasta i Gminy zajmują powierzchnię 4 768,02 ha (obszar miejski – 
128,52 ha, obszar wiejski – 4 639,50 ha). Lasy zajmują łącznie na terenie Miasta i Gminy 
4 634,85 ha. Najwyższym stopniem lesistości charakteryzują się obręby: Kierżno (67,6 %) 
i Godzieszów (51,0 %). Najniższą zaś Zabłocie (5,7 %) oraz Gierałtów (6,5 %). Wskaźnik lesistości 
(wg GUS 2013) dla Gminy wynosi 26,3 % i jest niższy od przeciętnej lesistości dla powiatu 
bolesławieckiego (58,8 %), zbliżony natomiast do wskaźnika dla województwa dolnośląskiego 
(29,7 %) i kraju (29,4 %). 
Lasy publiczne należące do Skarbu Państwa zajmują na terenie Gminy powierzchnię 4 308,60 ha 
i stanowią 94 % wszystkich lasów na terenie opracowania. Zarządzane są przez Państwowe 
Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe Nadleśnictwa: Bolesławiec, Pieńsk, Lwówek Śląski 
i Węgliniec. Na terenie Nadleśnictwa Bolesławiec należą do dwóch leśnictw: Osieczów i Brzeźnik, 
na terenie Nadleśnictwa Lwówek Śląski do leśnictw: Nowogrodziec, Kotliska i Gradówek, 
Nadleśnictwo Pieńsk – Wykroty i Godzieszów, natomiast w Nadleśnictwie Węgliniec do leśnictw 
Zebrzydowa oraz Czerna. 
Oprócz lasów państwowych zarządzanych przez nadleśnictwa, na terenie Gminy Nowogrodziec 
znajduje się 32 ha lasów będących własnością Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Lasy 
niestanowiące własności Skarbu Państwa zajmują na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec 
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powierzchnię 199 ha, z czego 177 ha to lasy prywatne należące do osób fizycznych, pozostałą 
powierzchnię 22 ha zajmują lasy gminne. 
Większe, zwarte obszary zbiorowisk leśnych znajdują się głównie w północnej części Gminy, na 
północ od Zagajnika, Zebrzydowej, Kierżna. Należą one do rozległego kompleksu leśnego – Borów 
Dolnośląskich. Najmniejszą lesistością odznacza się środkowa jej część, gdzie spotkać można 
jedynie niewielkie śródpolne laski; nieco większe powierzchnie lasy zajmują ponownie w 
południowych i południowo - wschodnich rejonach Gminy. 
W lasach głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna pospolita, inny krajowym drzewem iglastym 
jest świerk pospolity. Drzewa liściaste reprezentowane są przez dąb i brzozę. W mniejszych 
ilościach występuje: olsza, klon, jawor, jesion i topola. Wśród zbiorowisk leśnych przeważają 
siedliska borowe, głównie suboceaniczny bór świeży, wilgotny bór sosnowy, bory bagienne, bory 
mieszane, lasy łęgowe, lasy grądowe, buczyny, a nad rzekami wytworzyły się olsy. 
Część lasów położonych w Gminie pełni funkcje ochronne, są to: rezerwaty, lasy glebochronne, lasy 
wodochronne, drzewostany nasienne wyłączone i lasy – ostoje zwierząt chronionych. 
Obszary leśne w niewielkim stopniu nadają się dla potrzeb rekreacji, spełniają jednak ważną rolę 
wodochronną i krajobrazową. Stopień uszkodzeń drzewostanu jest nieznaczny, średni stopień 
wykazują lasy na zachód od Gierałtowa i fragmenty w części północnej. 
 
8.2.1. Cel długoterminowy do 2021 r. 
 

Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury 
gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego 

 
Główne działania w latach 2014-2017 realizujące założone cele: 

Lp. Działania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
i współpracująca 

1. 
Ochrona zbiorowisk leśnych o charakterze naturalnym lub 
półnaturalnym 

Nadleśnictwa 

2. 
Realizacja zadań wynikających z opracowanych planów urządzania 
lasu 

Nadleśnictwa 

3. 
Stały nadzór nad gospodarką leśną i sporządzanie dokumentacji 
urządzeniowej w lasach niestanowiących własności Skarbu 
Państwa 

Nadleśnictwa, Starosta 
Bolesławiecki 

4. 
Zalesianie nieużytków, terenów zdegradowanych  
i zrekultywowanych gatunkami rodzimymi 

Wojewoda, 
Nadleśnictwa, 
właściciele gruntów 

5. 
Stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania 
stanom niepożądanym (pożary, choroby, szkodniki, nielegalne 
wysypiska śmieci 

Nadleśnictwa, 
właściciele lasów 

 

8.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi 

W ramach tego zagadnienia pod uwagę należy wziąć przede wszystkim zmniejszenie 
materiałochłonności, odpadowości, wodochłonności i energochłonności produkcji przemysłowej.  
Jest to podejście korzystne zarówno ze względów ochrony zasobów środowiska, jak też ekonomii 
prowadzonych procesów technologicznych w poszczególnych zakładach. Oprócz minimalizacji 
oddziaływania na środowisko, poprzez zmniejszenie poboru wody, niższe zużycie surowców 
naturalnych i energii, wytwórcy z sektora gospodarczego mają szansę ponosić niższe opłaty za  
korzystanie ze środowiska oraz redukować koszty energii i surowców stosowanych w produkcji. 
Z uwagi na wprowadzanie nowych technologii oraz uwarunkowania ekonomiczne większość 
przedsiębiorstw, instytucji oraz spółdzielni realizuje zadania w celu osiągnięcia zrównoważonego 
wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii m.in. poprzez: 
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 wymianę starych odcinków sieci wodociągowej z zastosowaniem nowych technologii oraz 
stosowanie doszczelniaczy przy usuwaniu awarii, 

 stosowanie w miarę możliwości zamkniętych układów obiegu wody,  
 zarządy spółdzielni, zarządcy budynków sukcesywnie wprowadzają w każdym budynku 

liczniki na ciepłą i zimną wodę. 
 

8.3.1. Cel długoterminowy do 2021 r. 

 

Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych 
w taki sposób, aby uchronić gospodarkę od deficytów wody 

 
Główne działania w latach 2014-2017 realizujące założone cele: 

Lp. Działania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
i współpracująca 

1. 
Wprowadzenie zamkniętych obiegów wody w przemyśle, 
wodooszczędnych technologii produkcji, w szczególności stosowanie 
BAT (najlepszej dostępnej techniki) 

Podmioty 
gospodarcze 

2. 
Modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę, minimalizacja strat 
wody 

Przedsiębiorstwa  
wodnokanalizacyjne, 
podmioty 
gospodarcze 

 

8.4. Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią. 

Na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec głównymi zagrożeniami powodziowymi są zagrożenie 
roztopowe w miesiącach luty - marzec oraz zagrożenie opadowe występuje w miesiącach czerwiec 
– lipiec, rzadziej sierpień. Natomiast w mniejszym stopniu występują zagrożenie spowodowane 
zatorami zimowymi.  
 
Ze względu na brak zbiorników retencyjnych na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec nie ma 
możliwości sterowania falą powodziową. Ochrona przed powodzią ogranicza się do bieżącego 
śledzenia zjawisk pogodowych oraz systematycznych odczytów wskazań wodowskazowych. 
Zalewy powodziowe w dolinie rzeki Kwisy rozciągają się na całej długości Gminy Nowogrodziec. 
Szerokość tego zalewu ograniczona przez brzegi doliny osiągnąć może od 300 do 1200 m.  
Podtopieniu lub zalaniu może ulec część gruntów lub zabudowań w miejscowościach: 
Nowogrodziec, Parzyce, Kierżno, Zebrzydowa, Nowa Wieś, Gościszów, Milików. Rozlewiska te 
mogą opierać się o nasyp drogi Nowogrodziec – Parzyce. Droga ta najczęściej jest zalewana w m. 
Ołdrzychów. Ponadto zagrożony jest nasyp linii kolejowej relacji Nowogrodziec – Węgliniec 
w rejonie wsi Zebrzydowa. Podtopieniu ulec może droga w Parzycach. 
Jak wykazała powódź w 1997 roku w lipcu oprócz strefy zalewowej na rzece Kwisie powstała strefa 
zalewowa na dopływie Kwisy potoku Iwnica (Błotniak). Wylew tego potoku zagraża gospodarstwom 
w m. Gościszów i Milików. Ponadto zagrożone jest siedem mostków. Mostki  w roku 2011/2012 przy 
pracach związanych z regulacją Iwnicy zostały odnowione i naprawione (2 mostki zbudowane od 
nowa). 
Budowle regulacyjne. 
Budowle regulacyjne wzmacniające skarpy i dno koryta oraz stabilizujące jego spadek znajdują się 
w korycie rzeki Kwisy jak i jej dopływach. W większości są to konstrukcje pochodzące sprzed 1945 
roku. Stopień dekapitalizacji tych obiektów i ich konstrukcji waha się w granicach 30 – 60 %. Rzeka 
Kwisa uregulowana jest na długości 9 km, a jej dopływy na: Iwnica 12 km, Wykrotnica 5 km, Stróżka 
3 km. Czerna Wielka będąca dopływem Bobru uregulowana jest na długości 12 km i posiada 
zabudowę stopniami i progami regulacyjnymi. 
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Rzeka Kwisa w km 44+600 do 59+800 nie posiada obwałowania. Jedyny odcinek wału 
zlokalizowany jest w rejonie km 45+500. Ochronę obwałowaniami posiada stadion w Nowogrodźcu. 
Ponadto w dwóch miejscach linia zalewu wód powodziowych opiera się o drogi w m. Nowogrodziec-
osiedle (Odrzychów) na długości 900 m oraz pomiędzy Nowogrodźcem a Parzycami na długości 
1100 m. 
W okresie wezbrań powodziowych może wystąpić zjawisko podpiętrzenia wody, które nie 
zmieszczą się w światłach mostów, a to z kolei spowoduje podtopienie terenu. Zalewy powodziowe 
mogą wystąpić na całej długości doliny Kwisy przecinającej obszar Gminy Nowogrodziec. 
Szerokość rozlewiska może wahać się od 300 do 1200 m. 
 
Wstępna ocena ryzyka powodziowego 
Wstępna ocena ryzyka powodziowego (WORP) jest pierwszym z czterech dokumentów 
planistycznych wymaganych Dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego  i zarządzania nim (Dyrektywa 
Powodziowa). 
Celem wstępnej oceny ryzyka powodziowego jest wyznaczenie obszarów narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi, czyli obszarów, na których istnieje znaczące ryzyko powodziowe lub 
na których wystąpienie dużego ryzyka jest prawdopodobne.  
Zgodnie z art. 88 c ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 
tekst jednolity z późn. zm.) za przygotowanie wstepnej oceny ryzyka powodziowego odpowiedzialny 
jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 
Wstępna ocena ryzyka powodziowego została opracowana w ramach projektu „Informatyczny 
System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK) finansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
Projekt realizowany jest przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut 
Badawczy (IMGW) w konsorcjum z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej (KZGW), Głównym 
Urzędem Geodezji i Kartografii (GUGiK), Rządowym Centrum Bezpieczeństwa (RCB) oraz 
Instytutem Łączności. 
Wstępna ocena ryzyka powodziowego została wykonana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej - Centra Modelowania Powodziowego w Gdyni, w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu, 
w konsultacji z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej. 
W ramach WORP zostały zidentyfikowane znaczące powodzie historyczne, jak również powodzie, 
które mogą wystąpić w przyszłości (tzw. powodzie prawdopodobne), stanowiące podstawę do 
wyznaczenia obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 
 
Dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka 
powodziowego zostały wykonane do dnia 22 grudnia 2013 r. dokładne mapy zagrożenia 
powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. 
Należy podkreślić, że obszary wyznaczone we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego nie stanowią 
podstawy do planowania przestrzennego. Celem WORP nie jest wyznaczenie precyzyjnego zasięgu 
obszarów zagrożonych powodzią, lecz wstępne ich zidentyfikowanie, w celu wyselekcjonowania 
rzek, które stwarzają zagrożenie powodziowe. 
Dla rzek wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego zostanie wykonane matematyczne 
modelowanie hydrauliczne, w wyniku którego wyznaczone zostaną precyzyjne obszary, 
przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego. Dopiero te obszary będą podstawą do 
prowadzenia polityki przestrzennej na obszarach zagrożenia powodziowego. Zgodnie z art. 88d ust. 
2 ustawy Prawo wodne granice przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego będą 
uwzględniane w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania 
przestrzennego województwa, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz 
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy. 
Zgodnie z art. 88c ust. 3 – 6 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 tekst jednolity  z późn. 
zm.) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przekazał projekt wstępnej oceny ryzyka 
powodziowego do zaopiniowania właściwym wojewodom oraz marszałkom województw.  
Projekt wstępnej oceny ryzyka powodziowego, obejmujący mapy wynikowe oraz raport, został 
przesłany do opinii marszałkom województw i wojewodom w dniu 28 września 2011r.  
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Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego  
Plan zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) jest końcowym, czwartym dokumentem 
planistycznym wymaganym Dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego  i zarządzania nim (Dyrektywa 
Powodziowa). Zgodnie z Dyrektywą Powodziową Państwa członkowskie UE zostały zobligowane do 
sporządzenia:  

- wstępnej oceny ryzyka powodziowego do grudnia 2011 roku,  
- map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego do grudnia 2013 roku,  
- planów zarządzania ryzykiem powodziowym do grudnia 2015 roku. Zgodnie z art. 88c ust. 1, 

art. 88f. ust. 1 i art. 88h. ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 145. tekst jednolity  z późn. zm.) za przygotowanie wstępnej oceny ryzyka 
powodziowego, map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego a także 
planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy odpowiedzialny jest 
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW).  

 
Natomiast plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionów wodnych przygotowują 
dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej (art. 88h. ust 2 ustawy jw.). 
 
Wstępna ocena ryzyka powodziowego oraz mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka 
powodziowego będą stanowić podstawę do opracowania planu zarządzania ryzykiem 
powodziowym (PZRP),  który powinien zawierać katalog działań, zmierzających do osiągnięcia 
celów zarządzania ryzykiem powodziowym. Plan będzie obejmował wszystkie aspekty zarządzania 
ryzykiem powodziowym, kładąc nacisk na działania zapobiegawcze, ochronne, przygotowawcze, na 
rzecz zrównoważonego zagospodarowania przestrzennego, retencji wód, kontrolowanych zalewów 
łącznie z systemami wczesnego ostrzegania i prognozowania powodzi. Uwzględniać będzie cechy 
charakterystyczne dla danego dorzecza, zlewni, regionu przy jednoczesnym zapewnieniu 
odpowiedniej koordynacji w skali dorzecza, w tym w obszarach międzynarodowych.  
Ochronie przed powodzią służy również identyfikacja i ujęcie w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i gmin terenów zagrożonych występowaniem powodzi, na 
tych terenach powinna być ograniczona możliwość budowy nowych i rozbudowy istniejących 
obiektów. 
Ochrona  przed powodzią  nie powinna  skupiać się wyłącznie na  metodach technicznych,  ale  
również,  co  najmniej  w  tym  samym  stopniu  stosować  metody  nietechniczne  tj. zalesianie  
wododziałów,  odtwarzanie  naturalnej  retencji  na  terenach  dolin  rzecznych i w lasach, 
przywracanie retencji glebowo-gruntowej,  spowolnianie  odpływu  wód  przez  renaturyzację  
cieków, zapobieganie lokalizacji zabudowy na terenach zalewowych i sterowanie systemem 
melioracji szczegółowej itp.  
Należy  jednocześnie  dokonać  analizy  możliwości  przywrócenia  środowisku  przyrodniczemu 
„zabranej naturalnej retencji dolinowej” do czego zobowiązuje inwestorów i właściwe organy ustawa 
Prawo wodne.  (Art.128  ust.2 pkt  5 cyt: „odtworzenia  retencji  przez budowę  służących  do  tego 
celu urządzeń  wodnych  lub  realizację  innych  przedsięwzięć,  jeżeli  w  wyniku  realizacji  
pozwolenia wodnoprawnego nastąpi zmniejszenie naturalnej lub sztucznej retencji wód 
śródlądowych”). 
 

http://www.kzgw.gov.pl/Dyrektywa-Powodziowa.html
http://www.kzgw.gov.pl/Dyrektywa-Powodziowa.html
http://www.kzgw.gov.pl/Dyrektywa-Powodziowa.html
http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wstepna-ocena-ryzyka-powodziowego.html
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Rys. 2. Wstępna ocena ryzyka powodziowego - mapa obszarów na których wystąpienie powodzi 
jest prawdopodobne. 

 
Źródło: www.kzgw.gov.pl 

 
Ochrona  przed powodzią  nie powinna  skupiać się wyłącznie na  metodach technicznych,  ale  
również,  co  najmniej  w  tym  samym  stopniu  stosować  metody  nietechniczne  tj. zalesianie  
wododziałów,  odtwarzanie  naturalnej  retencji  na  terenach  dolin  rzecznych i w lasach, 
przywracanie retencji glebowo-gruntowej,  spowolnianie  odpływu  wód  przez  renaturyzację  
cieków, zapobieganie lokalizacji zabudowy na terenach zalewowych i sterowanie systemem 
melioracji szczegółowej itp.  
Należy  jednocześnie  dokonać  analizy  możliwości  przywrócenia  środowisku  przyrodniczemu 
„zabranej naturalnej retencji dolinowej” do czego zobowiązuje inwestorów i właściwe organy ustawa 
Prawo wodne.  (Art.128  ust.2 pkt  5 cyt: „odtworzenia  retencji  przez budowę  służących  do  tego 
celu urządzeń  wodnych  lub  realizację  innych  przedsięwzięć,  jeżeli  w  wyniku  realizacji  
pozwolenia wodnoprawnego nastąpi zmniejszenie naturalnej lub sztucznej retencji wód 
śródlądowych”). 

8.4.1. Cel długoterminowy do 2021 r. 

Ochrona przed powodzią 

 
Główne działania w latach 2014-2017 realizujące założone cele:  

Lp. Działania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
i współpracująca 

1. 
Wprowadzanie odpowiednich zapisów do planów zagospodarowania 
przestrzennego w celu unikania zabudowy na terenach niecek lub 
terenach zalewowych 

Gmina i Miasto 
Nowogrodziec, 
Marszałek 
Województwa, 
Wojewoda 
Dolnośląski 
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2. Udrożnienie i konserwacja melioracji szczegółowych i podstawowych. 
DZMiUW, Gmina i 
Miasto 
Nowogrodziec, 

3. Systematyczna konserwacja rzek i cieków RZGW, DZMiUW 

4. 
Spowalnianie  odpływu  wód  poprzez  odtwarzanie  mikroretencji,  
renaturyzację  rzek, budowę i remont zastawek w systemach melioracji 

DZMiUW, 
Marszałek 
Województwa,   
Nadleśnictwa 

 

8.5. Ochrona powierzchni ziemi 

Rolnictwo 
W ogólnej powierzchni Gminy stosunkowo duży odsetek stanowią grunty orne, przy jednoczesnej 
małej powierzchni pastwisk i łąk, co wynika w dużej mierze z ukształtowania powierzchni Gminy. 
Większa jej część to obszary równinne zajęte przez pola i lasy. Pastwiska i łąki występują na 
obszarze pogórza, które na terenie Gminy Nowogrodziec zajmuje małą powierzchnię, przeważnie 
na południe od Nowogrodźca. 
W ocenie przydatności użytków rolnych dla celów produkcji rolniczej wykorzystano podział na 
kompleksy rolniczej przydatności gleb. Udział poszczególnych kompleksów w powierzchni gruntów 
rolnych daje przybliżony obraz w tym względzie, przewagę stanowią: 

 na gruntach ornych: 
 kompleks 2 - pszenny dolny – 26 %, 
 kompleks 3 - pszenny wadliwy – 21 %, 
 kompleks 5 - żytni dolny – 34 %, 
 kompleks 6 - żytni słaby – 13 %, 

 na użytkach zielonych: 
 kompleks 2z - użytki zielone średnie – 91 %. 

Wg klasyfikacji gleboznawczej udział gruntów klasy III stanowi ok. 20 % użytków rolnych, w tym 
16,3 % gruntów ornych i 28,2 % użytków zielonych, klasy IV – ok. 57 %, w równym stopniu w obu 
rodzajach użytków rolnych. 
Wskaźnikiem oceniającym w sposób syntetyczny warunki przyrodnicze produkcji rolniczej, jest 
wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej określany według metody opracowanej 
przez IUNiG w Puławach. Tereny o najlepszych warunkach przyrodniczych do produkcji rolniczej 
otrzymują maksymalnie 100 punktów. Wskaźnik dla Gminy Nowogrodziec wynosi 68,8 punktów. 
Jest on niższy niż średnia dla województwa dolnośląskiego (76,3 pkt.) i zbliżony do średniej 
wartości wskaźnika dla Polski (66,6 pkt.). Z powodu złych warunków do prowadzenia produkcji 
rolniczej obręb Parzyce znalazł się w granicach obszarów o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania (ONW) powołanych Rozporządzeniem Rady Ministrów z 29.06.2004 roku z p.zm. 
Producenci rolni prowadzący działalność w tym obrębie mogą liczyć na pomoc finansową mającą 
na celu wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania. 
Klasy bonitacyjne 
Na terenie Gminy Nowogrodziec nie występują gleby najwyższej jakości (I i II klasy bonitacyjnej). 
Dominują tu gleby średnie, zaliczane do IV klasy bonitacyjnej (57,7 % użytków rolnych). Grunty 
dobrej jakości, klasy III stanowią 20 % użytków rolnych. Grunty słabej jakości, klas V i VI, zajmują 
22,3 % powierzchni użytków rolnych. 

 
Gleby i ich przydatność rolnicza 
Pod względem typologicznym największą powierzchnię wśród użytków rolnych zajmują gleby 
pseudobielicowe, które stanowią około 60 % użytków rolnych Gminy Nowogrodziec. Na drugim 
miejscu są gleby brunatne, których udział kształtuje się w granicach 25 % użytków rolnych. 
Pozostały obszar przypada na czarne ziemie, mady oraz gleby organogeniczne. 
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Z zestawienia gatunków gleb wynika, że najwięcej jest gleb wytworzonych z glin lekkich pylastych, 
których łączny udział kształtuje się w granicach 40 %. Są to w większości gleby płytkie, zalegające 
na piaskach, zaliczone głównie do kompleksu pszennego wadliwego oraz pszennego dobrego oraz 
do kompleksów użytków zielonych średnich. Kolejną pozycję zajmują gleby wytworzone z pyłów 
ilastych i utworów lessowatych, które łącznie stanowią około 20 % powierzchni użytków rolnych. 
Większość tych gleb została zaliczona do kompleksu pszennego dobrego oraz do kompleksu 
użytków zielonych średnich. Gleby wytworzone z piasków gliniastych i średniogliniastych zajmują 
łącznie około 20 % powierzchni. Są one zaliczone przede wszystkim do kompleksu żytniego 
dobrego. Gleby organogeniczne stanowią poniżej 5% powierzchni użytków rolnych i należą do 
kompleksów użytków zielonych. 
Ogółem na terenie Gminy funkcjonuje 1 131 gospodarstw rolnych. Pod względem areału najwięcej 
gospodarstw znajduje się w grupie od 1 do 5 ha - 564, co stanowi ok. 50 % ogółu gospodarstw. 
Liczba gospodarstw do 5 ha wynosi 1239, co stanowi blisko 68 %. Taka struktura wskazuje na duże 
rozdrobnienie gospodarstw rolnych. Jednocześnie funkcjonuje 95 gospodarstw o powierzchni 
powyżej 15 ha. 

 
Tabela 7. Struktura gospodarstw rolnych na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec. 

Lp. Gospodarstwa rolne Liczba 

1. Ogółem: 1 131 

2. do 1 ha włącznie 202 

3. od 1 ha do 5 ha 564 

4.  od 5 ha do 10 ha 198 

5. od 10 ha do 15 ha 72 

6. 15 ha i więcej 95 
Źródło: www.stat.gov.pl (Powszechny Spis Rolny 2010r.) 

 
Plony uzyskiwane w Gminie kształtują się na poziomie zapewniającym jej samo zaopatrzenie 
w zakresie podstawowych zbóż i ziemniaków oraz nieznaczny poziom sprzedaży. Należy wskazać 
także, że w dziedzinie warzywnictwa i sadownictwa Gmina Nowogrodziec należy do grupy 
ważniejszych producentów w regionie. Mniejszą, choć relatywnie istotną, rolę w Gminie odgrywa 
produkcja zwierzęca. Pogłowie podstawowych zwierząt gospodarskich w relacji do areału użytków 
rolnych w Gminie jest stosunkowo duże. Hodowla jest jednak działem produkcji rolniczej, który 
w ostatnich latach w Gminie Nowogrodziec wykazuje regres.  
 
Tabela 8. Struktura głównych zasiewów w Gminie i Mieście Nowogrodziec wg Powszechnego Spisu 
Rolnego 2010. 

Lp. Rodzaj 
Powierzchnia  

[ha] 
1. zboża razem  5 664,16 

2. zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi  4 764,20 

3. pszenica ozima 1 406,14 

4. żyto 1 251,03 

5. owies 1 188,37 

6. pszenżyto ozime 376,54 

7. uprawy przemysłowe 256,89 

8. rzepak i rzepik razem 256,33 

9. ziemniaki 202,07 

10. jęczmień ozimy 199,00 

11. jęczmień jary 175,69 

12. mieszanki zbożowe jare 65,79 

13. pszenica jara 51,12 

14. pszenżyto jare 28,69 

15. mieszanki zbożowe ozime 21,83 
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16. kukurydza na ziarno 12,88 

17. strączkowe jadalne na ziarno razem 3,74 

18. warzywa gruntowe 3,70 

19. buraki cukrowe 0,56 
 Źródło danych: www.stat.gov.pl 2010 (Większość danych z zakresu rolnictwa datowana jest na 2010 r. i pochodzi 
z Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Informacje zbierane na bieżąco przez urzędy statystyczne nie obejmują wielu 
zagadnień związanych z sytuacją obszarów wiejskich i nie analizują tak dogłębnie sytuacji rolnictwa, zatem statystyki 
z 2010 r. są w wielu kwestiach najbardziej aktualnymi danymi dostępnymi w momencie sporządzania niniejszego 
dokumentu) 

 
Skład chemiczny gleb w dużym stopniu zależy od czystości powietrza atmosferycznego. Opad 
globalnych, krajowych i w szczególności lokalnych zanieczyszczeń atmosfery, zawierających 
określone ilości pierwiastków śladowych, powoduje zanieczyszczenia wierzchnich warstw gleb 
proporcjonalnie do wielkości lokalnej emisji. w przypadku ognisk przemysłowych strefy znacznie 
podwyższonych, szkodliwych stężeń występują z reguły w ich bezpośrednim sąsiedztwie. 
Środowisko glebowe ma przy tym ograniczone możliwości ochronne przed emisją tych 
zanieczyszczeń. Możliwości te poza tym zmieniają się w miarę upływu czasu i wzrostu ich 
oddziaływania, dlatego też istotne jest prowadzenie monitoringu jakości gleb.  

Zanieczyszczenie gleb  
Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się: 

- nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz innych substancji 
chemicznych, np. ropopochodnych, 

- zasolenie, 
- nadmierną alkalizację, 
- zakwaszenie przez związki siarki i azotu, 
- skażenie radioaktywne.  

Za szczególnie niebezpieczne dla zdrowia substancje znajdujące się w roślinach uważa się metale 
ciężkie, takie jak ołów, kadm, chrom, nikiel, rtęć i arsen. Wśród nich znajdują się także 
mikroelementy: cynk i miedź, które w bardzo małych ilościach są niezbędne do prawidłowego 
przebiegu procesów życiowych, jeśli natomiast występują w nadmiarze stają się toksyczne dla roślin 
a pośrednio dla ludzi żywiących się nimi. Problem związany z metalami ciężkimi polega nie tylko na 
ich wyjątkowej toksyczności, ale także na zdolności do kumulowania się, czyli gromadzenia 
w organizmie człowieka. 
Metale ciężkie stanowią zagrożenie dla produkcji roślinnej przede wszystkim na terenach 
uprzemysłowionych. Wraz ze spalinami, ściekami czy pyłami przemysłowymi dostają się do gleby, 
skąd pobierane są przez rośliny i włączane do łańcucha pokarmowego. Rośliny mogą ulegać 
skażeniu nie tylko przez glebę, ale także przez części nadziemne, łatwo zatrzymujące na swojej 
powierzchni metale pochodzące z zanieczyszczonego powietrza.  
 
W 2009 r. w ramach zadań Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej zostały zrealizowane badania 
odczynu i zasobności gleb użytkowanych rolniczo. Głównym zadaniem działalności stacji 
chemiczno--rolniczych na terenie całego kraju jest prowadzenie badań odczynu i zasobności gleb 
w makro- i mikroelementy dla potrzeb doradztwa nawozowego. Badania te są prowadzone na 
zlecenie producentów rolnych, a uzyskane wyniki badań stanowią podstawę racjonalnego 
nawożenia i gospodarowania na gruntach użytkowanych rolniczo. 
Wyniki badań zasobności gleb dla Powiatu Bolesławieckiego przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 9. Wyniki badań zasobności gleb dla Powiatu Bolesławieckiego wg OSChR we Wrocławiu 
w 2009r. 

Lp. Parametr 
Wartość 

[%] 

1. Gleby kwaśne i bardzo kwaśne 41-60 

2. Gleby wymagające wapnowania 41-60 
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3. Gleby o niskiej i bardzo niskiej zawartości magnezu 41-60 

4. Gleby o niskiej i bardzo niskiej zawartości fosforu 41-60 

5. Gleby o niskiej i bardzo niskiej zawartości potasu 21-40 

Źródło: Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza Wrocław 2010 

8.5.1 Cel długoterminowy do 2021 r. 

Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz przywracanie im funkcji 
przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej  

 
Główne działania w latach 2014-2017 realizujące założone cele: 

Lp. Działania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
i współpracująca 

1. 
Monitoring stanu jakości gleby i ziemi, głównie na terenach 
przemysłowych i poprzemysłowych 

Gmina i Miasto 
Nowogrodziec, 
WIOŚ Wrocław 

2. 
Identyfikacja i inwentaryzacja źródeł zanieczyszczenia oraz miejsc 
zanieczyszczonych oraz podejmowanie działań w celu doprowadzenia 
środowiska do stanu właściwego 

Gmina i Miasto 
Nowogrodziec, 
WIOŚ Wrocław 

3. Prowadzenie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi 
PIG, Gmina i Miasto 
Nowogrodziec 

4. 
Kontynuacja rekultywacji miejsc zanieczyszczonych i niekorzystnie 
przekształconych oraz likwidacja i zagospodarowanie nieczynnych 
hałd i składowisk odpadów 

Podmioty 
zobowiązane do 
prowadzenia 
rekultywacji 

5. Identyfikacja miejsc zagrożonych wystąpieniem szkód pogórniczych 
Gmina i Miasto 
Nowogrodziec 

 

8.6. Gospodarowanie zasobami geologicznymi 

Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia, geologia  
W skali mezoregionu, południowa część Gminy położona jest w obrębie Pogórza Izerskiego, 
natomiast część północna w mezoregionie Borów Dolnośląskich. 
Pogórze Izerskie jest częścią Pogórza Zachodniosudeckiego położoną pomiędzy obniżeniem 
Żytawsko - Zgorzeleckim na zachodzie, a doliną Bobru na wschodzie. Granica północna 
z mezoregionem Borów Dolnośląskich nie jest wyraźna. Pogórze Izerskie w granicach Gminy dzieli 
się na mikroregiony: Wysoczyzny Siekierczyńskiej (południowo - zachodni skraj Gminy), Wzniesień 
Gradowskich (niewielka, południowa część Gminy), Doliny Kwisy i Niecki Lwóweckiej (południowo – 
wschodnia część Gminy). 
Mezoregion Borów Dolnośląskich jest częścią Niziny Śląsko - Łużyckiej, położoną pomiędzy 
Wzniesieniami Żarskimi i Wzgórzami Dalkowskimi na północy, a Pogórzem Izerskim na południu. 
Bory Dolnośląskie leżą w dorzeczach Nysy Łużyckiej oraz Bobru z Kwisą. W granicach Gminy 
znajdują się dwa mikroregiony należące do Borów Dolnośląskich: Równina Węgliniecka (na zachód 
od Kwisy) oraz Równina Wizowska (na wschód od Kwisy). 
Rzeźba terenu Gminy Nowogrodziec jest słabo urozmaicona. Generalnie można tu wydzielić dwa 
typy rzeźby, co znajduje odbicie w podziale regionalnym terenu.  
Południowa część Gminy, należąca do Pogórza Izerskiego, ma charakter wysoczyzny pagórkowatej 
i położna jest na wysokości 215 – 320 m n.p.m. Kulminacje mają formę pagórów o wysokości 
względnej 20 – 50 m. Przeważają spadki terenu w przedziale 5 – 20 %. Wysoczyzna porozcinana 
jest gęstą siecią dolin.  
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Północna część Gminy, należąca do Borów Dolnośląskich, ma charakter wysoczyzny falistej 
i położona jest na wysokości 190 – 230 m n.p.m. Przeważają spadki terenu do 5 %, z łagodnymi 
lokalnymi kulminacjami o wysokości względnej od kilku do kilkunastu metrów. Miejscami, zwłaszcza 
w północnej i północno - wschodniej części Gminy spadki wzrastają do 10 a, nawet 20 %. 
Wysoczyzna rozcięta jest doliną Kwisy, Czarnej Wielkiej i szeregiem pomniejszych cieków. 
W krajobrazie Gminy dominują faliste równiny. Ciągi wzgórz istnieją jedynie w południowej części 
Gminy (Wzniesienia Gradowskie, Twardziele, Sławnikowickie Wzgórza). Najwyżej położone punkty 
osiągają ponad 300 m n.p.m. (bezimienne wzgórze 317 m n.p.m.) w obrębie Sławnikowickich 
Wzgórz w południowo – zachodniej części Gminy. Najniżej położony punkt (ok. 180 m n.p.m.) na 
terenie Gminy znajduje się w dolinie Kwisy pomiędzy Nową Wsią, a Tomisławiem. 
Dolina Kwisy przecina teren Gminy z południowego – zachodu na północny – wschód. Szerokość 
doliny wynosi od około 150 m w obrębie Pogórza Izerskiego do blisko 1 000 m w obrębie Borów 
Dolnośląskich. Współczesne dno doliny stanowi terasa zalewowa, oddzielona od wysoczyzny 
wyraźną krawędzią o wysokości dochodzącej do 10 m. W obrębie terasy istnieją liczne starorzecza, 
niektóre wypełnione wodą. Fragmentarycznie zaznacza się terasa nadzalewowa, wyniesiona około 
4 – 6 m ponad obecne dno doliny. Inne potoki płyną wyraźnymi dolinami jedynie w południowej 
części Gminy. Tutaj wyraźnie odznaczają się przebiegające poprzecznie do biegu warstw doliny 
Iwnicy, Gościszowskiego Potoku, Sowinki i Rudnicy. 
 
Pod względem budowy Gmina Nowogrodziec podłoża jest w całości w obrębie niecki 
północnosudeckiej wypełnionej skałami osadowymi. Spoczywają one na skrytym głęboko pod 
powierzchnią ziemi podłożu krystalicznym zbudowanym ze staro paleozoicznych flitów kwarcowo – 
łyszczykowych. W ich obrębie występują soczewki wapieni krystalicznych. To stare podłoże niecki 
północnosudeckiej odsłania się na powierzchni terenu tylko na niewielkim obszarze, w najbardziej 
na południe wysuniętym fragmencie Gminy Nowogrodziec, na południe od Gościszowa. 
Spoczywające na nich skały osadowe niecki północnosudeckiej odsłaniają się na większym 
obszarze również w południowej części Gminy, na wschód i na zachód od Gościszowa. Są to 
przede wszystkim zlepieńce, piaskowce i łupki ilasto – piaszczyste czerwonego spągowca. Budują 
one wzgórza położone na wschód i na zachód od górnego Gościszowa. Wapienie, zlepieńce i iły 
cechsztynu budują niewielki obszar wzdłuż południowo-zachodniego skraju doliny Iwnicy. Natomiast 
po północno-wschodniej jej stronie odsłaniają się piaskowce triasowe oraz górnokredowe. Te 
ostatnie wyłaniają się jeszcze spod pokrywy osadów polodowcowych w postaci izolowanych 
wychodni na wschód i na zachód od Nowogrodźca. 
Zupełnie niewielkie wychodnie tworzą piaski i piaskowce paleogeńskie (oligocen) w strefie 
przejściowej pomiędzy obszarem występowania skał starszych – na południu, a obszarem, na 
którym dominują piaski, żwiry, iły i gliny neogeńskie (pliocen) oraz plejstoceńskie. Utwory 
neogeńskie stanowią trzony rozległych i połogich wzgórz w północnej części Gminy Nowogrodziec. 
Wzgórza te otoczone są plejstoceńskimi osadami polodowcowymi, które niekiedy tworzą też „czapy” 
na tych wzgórzach. Dna dolin rzecznych wypełniają współczesne (holoceńskie) osady rzeczne – 
żwiry, piaski i mady. 
 
Złoża kopalin. 
Ochrona zasobów złóż kopalin polega na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz 
kompleksowym ich wykorzystaniu. Ustawy Prawo ochrony środowiska i Prawo geologiczne 
i górnicze określają zasady i warunki: 

 wydobywania kopalin, 

 ochrony złóż kopalin, 

 ochrony powierzchni ziemi, 

 ochrony wód podziemnych i powierzchniowych, 

 rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. 
Złoża kopalin są własnością Skarbu Państwa. Gospodarcze wykorzystanie złóż kopalin może być 
prowadzone tylko na podstawie udzielonej koncesji wydanej przez właściwy organ administracji 
geologicznej (Minister Środowiska, Marszałek, Starosta). Nad zapewnieniem właściwego 
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wykorzystania złoża nadzór nad jego wydobyciem sprawują właściwe organy administracji 
geologicznej i nadzoru górniczego.  
Obszar Gminy Nowogrodziec jest terenem bogatym w złoża surowców mineralnych. Występują tu 
przede wszystkim surowce ilaste, gliny ogniotrwałe, gliny ceramiczne, surowce ilaste ceramiki 
budowlanej, surowce kaolinowe oraz kwarcyty ogniotrwałe, a także piaski i żwiry. 
W tabeli poniżej zestawiono złoża kopalin występujące w Gminie Nowogrodziec, wg „Bilansu 
zasobów złóż kopalin w Polsce, stan na 31.12.2012r.”, Państwowy Instytut Geologiczny: 
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Tabela 10. Zasoby geologiczne i przemysłowe złóż na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec. 

Surowiec Nazwa złoża Stan zagospodarowania 
Powierzchnia 

[ha] 

Zasoby [tys. ton]/tys. m
3*

 Wydobycie 
[tys. ton]/mln 

m
3
* 

bilansowe przemysłowe 

Kwarcyty 

Barbara Eksploatacja złoża zaniechana 0,48 2 - - 

Borowiany Eksploatacja złoża zaniechana 20,62 132 - - 

Książkowice Eksploatacja złoża zaniechana 4,63 6 - - 

Milików Złoże rozpoznane szczegółowo 3,76 787 - - 

Milików II Złoże rozpoznane szczegółowo 1,63 24 - - 

Parzyce Eksploatacja złoża zaniechana 2,10 13 - - 

Gliny ceramiczne 
białowypalające się 

Bolko II Eksploatacja złoża zaniechana 22,70 404 - - 

Gliny ceramiczne 
kamionkowe 

Gierałtów Eksploatacja złoża zaniechana 1,99 88 - - 

Nowogrodziec II Eksploatacja złoża zaniechana 0,38 26 - - 

Weronika II Eksploatacja złoża zaniechana 2,75 418 - - 

Zebrzydowa Eksploatacja złoża zaniechana 0,64 117 - - 

Kruszywa naturalne 

Kierżno Złoże rozpoznane szczegółowo 1,91 458 - - 

Parzyce Złoże rozpoznane szczegółowo 1,83 404 - - 

Wykroty Złoże zagospodarowane 5,11 489 489 - 

Surowce kaolinowe 
Maria I (Czerna) Eksploatacja złoża zaniechana 8,50 9 203,00 - - 

Maria III Złoże zagospodarowane 86,50 79 769,55 71 806,55 248,71 

Surowce ilaste 
ceramiki budowlanej 

Czerna Złoże rozpoznane szczegółowo 12,69 1 006* - - 

Milików Złoże rozpoznane szczegółowo 7,82 180* - - 

Ołdrzychów Złoże eksploatowane okresowo 7,10 335* 335* - 

Źródło: www.pgi.gov.pl, Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce, wg stanu na 31.12.2012r., Państwowy Instytut Geologiczny). 
 

http://www.pgi.gov.pl/
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Grunty zdegradowane 
Mimo znacznie rozwiniętej działalności przemysłowej i górniczej stan środowiska na terenie Gminy 
i Miasta można ocenić jako zadawalający. Do czynników degradujących środowisko zaliczyć należy 
przede wszystkim powierzchniową eksploatację surowców mineralnych, nieuporządkowaną 
gospodarkę wodno-ściekową oraz cieplną. Na terenie Gminy znajduje się kilka wyrobisk 
poeksploatacyjnych, które nie zostały poddane rekultywacji. 
Budzi zastrzeżenia stan wód powierzchniowych, zwłaszcza Kwisy. Dla powietrza atmosferycznego 
uciążliwe są emisje zorganizowane i niezorganizowane pyłów, pochodzących z zakładów na terenie 
Miasta. Pewien wpływ na warunki aerosanitarne mają również zanieczyszczenia pochodzące spoza 
terenu Gminy. Wreszcie wskazać należy na uciążliwości komunikacyjne, zwłaszcza wzdłuż dróg 
o dużym natężeniu ruchu. 
Na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec nie występują naturalne zagrożenia geologiczne. Na 
obszarach o znacznych przekształceniach antropogenicznych, szczególnie na skutek prowadzenia 
eksploatacji górniczej (wyrobiska, hałdy) mogą mieć miejsce zagrożenia obrywania się skały 
i zwisów skalnych (w największym stopniu dotyczy to kopalni „Maria III”, gdzie prowadzone jest 
odstrzelenie materiałem wybuchowym a urobek kopaliny zostaje skruszony). Na mniejsza skalę, 
lecz w wyniku procesów naturalnych, może następować w wyniku erozji wodnej obrywanie się 
niezadarnionych krawędzi terasy Kwisy. 
 
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogrodziec 
określone zostały następujące obszary wymagające rekultywacji: 

 tereny powierzchniowej eksploatacji górniczej, 

 tereny dawnych wyrobisk i dzikich wysypisk śmieci oraz składowiska odpadów 
w Nowogrodźcu. 

 
Zagrożenia geologiczne - ruchy masowe ziemi 
Pod koniec 2006 roku PIG rozpoczął realizację projektu osuwiskowego na zlecenia Ministra 
Środowiska i finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Jest to duży projekt kartograficzny pt: „System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO”, którego 
zakończenie planowane jest na 2022r. Na początku 2008 roku PIG zakończył realizację Etapu I 
tego projektu. Na chwilę opracowania Programu realizowany jest II etap projektu, który ma się 
zakończyć w 2015r. Projekt SOPO ma na celu stworzenie podstaw do zarządzania zagrożeniami 
związanymi z ruchami masowymi, szczególnie osuwiskami, w całej Polsce.  
Na terenie Gminy nie zarejestrowano dotychczas terenów występowania ruchów masowych oraz 
terenów zagrożonych występowaniem tych ruchów, zgodnie z art. 110a ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232). 

 
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogrodziec nie 
wyznaczono terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. 
W wyniku prowadzonej działalności górniczej lokalnie mogą powstać zjawiska zbliżone do 
omawianych na zboczach zwałowisk lub wyrobisk. Terenami, które są podatne na osuwiska są 
skarpy doliny Kwisy. Zabudowa mieszkaniowa Zebrzydowej, Nowej Wsi i Kierżna niebezpiecznie 
zbliża się do krawędzi tej skarpy, co grozi wystąpieniem osuwisk, które mogą spowodować znaczne 
straty materialne. Ponadto, obserwuje się nadsypywanie skarp gruzem i materiałem ziemnym, co 
zmniejsza ich stabilność, także przez likwidację szaty roślinnej stabilizującej skarpę. 
Grunty podatne na erozję wodną znajdują się głównie w południowej części Gminy (okolice 
Gościszowa, Milikowa, Godzieszowa), ale również w rejonie Parzyc i Kierżna. Trzeci stopień erozji 
wodnej występuje we wsiach Gościszów (grunty o pow. 103,40 ha) oraz Milików (grunty o pow. 
4,3 ha). Czwarty stopień erozji wodnej występuje we wsi Milików na powierzchni 1,4 ha. 
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8.6.1. Cel długoterminowy do 2021 r. 

Ochrona zasobów kopalin i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych 

 
Główne działania w latach 2014-2017 realizujące założone cele: 

Lp. Działania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
i współpracująca 

1. 
Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin w złożach,  
z jednocześnie zapewnioną ochroną środowiska przyrodniczego 
i wodnego 

Organy 
koncesyjne 

2. Gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych 

Marszałek 
Województwa, 
Starosta Powiatu 
Bolesławieckiego, 
PIG 

3. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych Właściciel złoża 

4. 
Kontrola stanu faktycznego w przypadku wydobywania kopalin bez 
wymaganej koncesji i naliczanie opłat podwyższonych w przypadku 
nielegalnej działalności 

Starosta Powiatu 
Bolesławieckiego, 
Marszałek 
Województwa, 
Główny Urząd 
Górniczy 
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9. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO.  
 
9.1. Powietrze atmosferyczne 

9.1.1 Warunki klimatyczne  

Gmina Nowogrodziec wg regionalizacji R. Gumińskiego zgodnie z dzielnicami klimatycznymi leży 
w „podsudeckiej” dzielnicy klimatycznej o klimacie typu podgórskich nizin i kotlin. Występujący tu 
klimat charakteryzuje się częstymi i szybkimi zmianami elementów pogody. Przeważający kierunek 
wiatrów jest zachodni – 22 % (pod względem frekwencji i największych prędkości), dość często 
występują też wiatry południowo - zachodnie – 12 % i północno - zachodnie - 10 %. W okresach 
napływu wiatru z kierunku południowego powstawać może efekt fenowy. Okres ciszy obejmuje 
26 % całego roku - najczęściej w czerwcu i sierpniu. Średnia roczna temperatura wynosi 9° - 10°C.  
Klimat obszaru Gminy jest dość ciepły i umiarkowanie wilgotny: 

 okres gospodarczy (t średniodobowa = 2,5oC) trwa 250 – 260 dni, 

 okres wegetacyjny (t średniodobowa = 5,0oC) trwa 210 – 220 dni. 
Średnia wielkość opadu atmosferycznego wynosi 698 mm. W okresie zimowym oprócz opadów 
śniegu, często występuje deszcz ze śniegiem. Liczba dni ze śniegiem wynosi 40 – 50. 
Zróżnicowana rzeźba i pokrycie powierzchni Gminy powodują lokalne modyfikacje warunków 
klimatycznych. Można wyróżnić trzy typy klimatu lokalnego: 

 klimat stoków niewielkich kulminacji, 

 klimat płaskich obszarów wysoczyznowych, 

 klimat obszarów dolinnych. 
 

9.1.2 Jakość powietrza atmosferycznego 

Powietrze jest tym komponentem środowiska, do którego emitowana jest większość 
zanieczyszczeń powstających na powierzchni Ziemi, zarówno w rezultacie procesów naturalnych, 
jak i działalności człowieka. Współcześnie coraz trudniej jest wskazać rejony, w których powietrze 
atmosferyczne byłoby całkowicie wolne od zanieczyszczeń. W skali kraju największym wytwórcą 
zanieczyszczeń powietrza jest sektor energetyczny, z którego pochodzi ponad 70 % emisji oraz 
przemysł cementowo - wapienniczy i chemiczny. 
Zanieczyszczenia powietrza można podzielić na dwie grupy:  

 zanieczyszczenia gazowe – związki chemiczne w stanie lotnym np.: tlenki azotu, tlenki 
siarki, tlenek i dwutlenek węgla, węglowodory. Zanieczyszczenia gazowe, które wpływają 
na stan atmosfery w skali globalnej to: dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4) i tlenki azotu 
(NOx). Nazywamy je gazami cieplarnianymi, ponieważ są odpowiedzialne za globalne 
ocieplenie, spowodowane zarówno działalnością człowieka, jak też procesami naturalnymi; 

 zanieczyszczenia pyłowe: 

 pyły o działaniu toksycznym – są to pyły zawierające metale ciężkie, pyły radioaktywne, 
azbestowe, pyły fluorków oraz niektórych nawozów mineralnych, 

 pyły szkodliwe – pyły te mogą działać uczulająco; zawierają one krzemionkę, drewno, 
bawełnę, glinokrzemiany; 

 pyły obojętne – które mogą mieć działanie drażniące; zawierają głównie związki żelaza, 
węgla, gipsu, wapienia. 

Głównymi źródłami zanieczyszczeń emisji zorganizowanej, niezorganizowanej i wtórnej na terenie 
Gminy Nowogrodziec są źródła: 
1. komunalno – bytowe: kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe, emitory z zakładów 

użyteczności publicznej. Mają one znaczący wpływ na lokalny stan zanieczyszczenia 
powietrza, są głównym powodem tzw. niskiej emisji. Emitują najczęściej zanieczyszczenia 
pyłowe i gazowe, 

2. transportowe (liniowe) – emisja zanieczyszczeń następuje na niskiej wysokości, tworząc niską 
emisję. Główne zanieczyszczenia to: węglowodory, tlenki azotu, tlenek węgla, pyły, związki 
ołowiu, tlenki siarki, 
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3. przemysłowe – pochodzące z procesów produkcyjnych oraz kotłowni przemysłowych, 
4. pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu, 
5. zanieczyszczenia napływające spoza terenu Gminy, zgodnie z dominującym kierunkiem wiatru. 
 
Analiza stanu powietrza atmosferycznego 
Oceny i obserwacji zmian dokonuje wojewódzki inspektor ochrony środowiska w ramach 
państwowego monitoringu środowiska. Podstawę klasyfikacji stref zgodnie z art. 89 w/w ustawy 
stanowiły dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz poziomy dopuszczalne powiększone 
o margines tolerancji z dozwolonymi przypadkami przekroczeń, poziomy docelowe oraz poziomy 
celów długoterminowych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin, określone 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012, poz. 1031) oraz rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. 
Oceny za rok 2012 wykonano zgodnie z nowym podziałem kraju (zgodnie z założeniami do projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw opracowanego 
w związku z planowaną transpozycją dyrektywy 2008/50/WE do prawa polskiego – tzw. dyrektywy 
CAFE), w którym strefę stanowią: 

 aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy (miasto Wrocław), 

 miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy (miasta 
Legnica i Wałbrzych), 

 pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład miast o liczbie mieszkańców 
większej niż  100 tysięcy oraz aglomeracji (strefa dolnośląska) – w obszarze tej strefy 
znajduje się Gmina Nowogrodziec. 

Pomiary wykonywane są:  

 w stacjach automatycznych: stacjonarnych (pomiary ciągłe) i mobilnych (pomiary ciągłe lub 
okresowe),  

 metodami manualnymi (pobór prób w terenie i oznaczenia laboratoryjne):  

 w stacjach manualnych – poborniki pyłu PM10 i pyłu PM2,5,  

 z wykorzystaniem metody pasywnego poboru próbek powietrza w sieci tzw. punktów 
„pasywnych”.  

Wyniki wszystkich pomiarów gromadzone są w wojewódzkiej bazie danych o jakości powietrza 
JPOAT, znajdującej się w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu. 
 

Dla wszystkich substancji podlegających ocenie, strefy zaliczono do jednej z poniższych klas: 

 klasa A - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały odpowiednio 
poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych, 

 klasa C - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy dopuszczalne 
lub docelowe powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy ten margines jest 
określony, 

 klasa D1 - jeżeli stężenia ozonu w powietrzu na jej terenie nie przekraczały poziomu celu 
długoterminowego, 

 klasa D2 - jeżeli stężenia ozonu na jej terenie przekraczały poziom celu długoterminowego. 
 

Tabela 11. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2013 

Strefa 
Ochrona zdrowia Ochrona roślin 

SO2 NO2 C6H6 CO PM10 Pb As Cd Ni B(a)P PM2,5 O3 SO2 NOx O3 

strefa 
dolnośląska 

A A A A C A C A A C A D2 A A C 

Źródło:  Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2013 roku, WIOŚ Wrocław, 2014r. 

Na podstawie „Oceny jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2013 r.” strefa 
dolnośląska została zakwalifikowana wg kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na 
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poziom substancji tj. SO2, NO2, C6H6, CO, Pb, Cd, Ni, PM2,5 oraz klasy C z powodu przekroczeń 
dopuszczalnych poziomów substancji: PM10, As, B(a)P.  
Uwzględniając kryterium ochrony roślin strefa dolnośląska uzyskała wynikową klasę A pod 
względem zawartości substancji tj. SO2, NO2 oraz klasę C ze względu na ponadnormatywny 
poziom O3.  
Stężenie ozonu w powietrzu wg kryteriów ochrony zdrowia w odniesieniu do poziomu celów 
długoterminowych kwalifikuje strefę do klasy D2. 
 
Z klasyfikacji strefy dolnośląskiej, wynika obowiązek sporządzenia Programu Ochrony Powietrza ze 
względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych i wartości docelowych w powietrzu. Program 
ochrony powietrza (POP) dla stref województwa dolnośląskiego, w których stwierdzone zostały 
ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu, jest dokumentem przygotowanym w celu 
określenia działań, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wartości dopuszczalnych 
i docelowych substancji w powietrzu. Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo 
ochrony środowiska  Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje corocznej oceny 
poziomu substancji w powietrzu w strefach w oparciu o prowadzony monitoring stanu jakości 
powietrza. W wyniku dokonanej na tej podstawie rocznej oceny jakości powietrza w województwie 
dolnośląskim za rok 2007 zakwalifikowano 10 stref do klasy C. Oznacza to konieczność 
przygotowania Programu ochrony powietrza dla poszczególnych stref. Program Ochrony Powietrza 
dla województwa dolnośląskiego został uchwalony przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego 
w dniu 28 grudnia 2010 roku uchwałą Nr III/44/10. 
Na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu nie prowadził w 2013 r. monitoringu jakości powietrza atmosferycznego. 

 

9.1.3. Przyczyny zmian i obecnego stanu jakości powietrza. 

Źródła zanieczyszczeń. 
Na stan jakości powietrza w Gminie Nowogrodziec wpływa emisja z różnego rodzaju źródeł. 
Wyróżnić należy: 

- źródła punktowe (zakłady przemysłowe, energetyka cieplna), 
- źródła liniowe (transport, przede wszystkim komunikacja samochodowa), 
- źródła powierzchniowe, tzw. „emisja niska”, związane ze spalaniem paliw do celów 

grzewczych (kotłownie lokalne i paleniska indywidualne). 
 
Źródła punktowe: 
Zanieczyszczenia emitowane ze źródeł punktowych postają w wyniku spalania paliw oraz  
prowadzenia procesów technologicznych w zakładach przemysłowych. Podczas energetycznego 
spalania paliw powstają następujące zanieczyszczenia: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOX), 
pył, tlenek węgla (CO) i dwutlenek węgla (CO2). Tego rodzaju źródła, ze względu na sposób 
wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza (wysokość emitora oraz prędkość wylotowa gazów), 
oddziaływują na stan jakości powietrza zwykle w mniejszym stopniu niż spalanie paliw  
w indywidualnych systemach grzewczych.  
Zaopatrzenie miasta w energię cieplną: 
Miasto Nowogrodziec posiada częściowo rozproszony system gospodarki cieplnej. Istniejący 
system zaopatrzenia odbiorców w ciepło oparty jest na lokalnym wytwarzaniu energii cieplnej do 
ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej na potrzeby własne. Ciepło wytwarzane jest również 
w średnich i dużych kotłowniach osiedlowych lub blokowych i rozprowadzane sieciami podziemnymi 
krótkiego zasięgu. Dostawą ciepła do obiektów i mieszkań podłączonych do sieci cieplnej 
funkcjonującej na terenie Miasta Nowogrodziec zajmuje się HYDRO – TECH Sp. z o.o. 
w Nowogrodźcu. 
Jednak nie wszystkie budynki mieszkalne podłączone są do sieci cieplnej. Rozproszenie 
budownictwa jednorodzinnego i realizacja budów z dala od istniejącej sieci ciepłowniczej utrudnia 
realizację dostaw, przez co wielu mieszkańców ogrzewa budynki za pomocą indywidualnych 
kotłowni spalających najczęściej węgiel (miał i koks). Powszechne stosowanie węgla wynika z jego 
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atrakcyjnej ceny w stosunku do innych paliw dostępnych na rynku. Ogrzewanie pomieszczeń olejem 
lub innym ekologicznym paliwem, pomimo iż posiada korzystniejszy wpływ na środowisko i jakość 
życia mieszkańców, w dalszym ciągu jest znacznie bardziej kosztowne niż eksploatowanie kotłowni 
węglowej. 
 

Źródła liniowe: 
Przez źródła liniowe rozumie się głównie ciągi komunikacyjne (drogowe i kolejowe), gdzie 
zanieczyszczenia pochodzą zasadniczo ze spalania paliw (benzyny lub oleju napędowego) 
w silnikach samochodów. Emitowany jest przede wszystkim tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla 
(CO2), tlenki azotu (NOX) oraz węglowodory. Dodatkowym problemem jest emisja zanieczyszczeń 
pyłowych pochodzących głównie za ścierania opon, hamulców oraz nawierzchni dróg. Pyły te 
często zawierają metale ciężkie, tj. ołów, nikiel, kadm i miedź. W czasie ruchu pojazdów na drodze 
dochodzi również do tzw. wtórnego pylenia, czyli ponownego unoszenia pyłu znajdującego się na 
drodze. Na wielkość emisji zanieczyszczeń ze źródeł liniowych ma wpływ cały szereg czynników, 
w tym struktura i natężenie ruchu pojazdów, organizacja ruchu samochodowego, płynność ruchu 
pojazdów na drodze, stan techniczny dróg i pojazdów.  
 
Komunikacja drogowa: 
Sieć drogowa na terenie Gminy i Miasta jest dobrze rozwinięta. Wszystkie miejscowości Gminy 
posiadają dogodne połączenia z układem dróg wyższych kategorii. Podstawową sieć drogową 
Gminy tworzą autostrada A4 oraz drogi krajowe i wojewódzkie: 

 nr 94: Zgorzelec - Bolesławiec - Wrocław, 

 nr 296: Lubań - Węgliniec, 

 nr 357: Lubań - Nowogrodziec - Osiecznica. 
Pozostałe drogi na terenie Gminy są drogami gminnymi i powiatowymi. 
 
Tabela 12. Średni dobowy ruch (SDR) w latach 2000-2005-2010 na drogach w obrębie Gminy 
i Miasta Nowogrodziec. 

Nr drogi Odcinek 
Rok 

2000 2005 2010 

A4 
węzeł Zgorzelec – węzeł Godzieszów - - 10 790 

węzeł Godzieszów – węzeł Bolesławiec - - 11 773 

DK94 

Strzelno – Godzieszów - - 3 653 

Godzieszów - Zebrzydowa - - 3 209 

Zebrzydowa - Bolesławiec - - 3 969 

DW 357 Lubań - Zebrzydowa 2 755 2 228 1 470 

Źródło: GPR w latach 2000, 2005, 2010, GDDKiA.     *odniesienie do roku 2005 

 
Komunikacja kolejowa: 
Przez obszar Gminy przebiegają zelektryfikowane linie kolejowe relacji: 

 Wrocław - Bolesławiec - Węgliniec - Zgorzelec ze stacją w Zebrzydowej, 

 Lubań - Węgliniec z przystankami w Gierałtowie i Gierałtowie-Wykrotach, 

 Lwówek Śl. - Zebrzydowa - Osiecznica ze stacją w Nowogrodźcu i przystankiem 
w Gościszowie. 

 
Źródła powierzchniowe: 
Źródła powierzchniowe (rozproszone), czyli tzw. „niska emisja”, to zanieczyszczenia powstające 
głównie w wyniku indywidualnego ogrzewania domów i mieszkań, zarówno w lokalnych 
kotłowniach, jak i w indywidualnych paleniskach domowych. Zasięg oddziaływania tego rodzaju 
źródeł ma charakter lokalny, jednak ze względu na powszechność stosowania paliw 
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konwencjonalnych do ogrzewania są one szczególnie uciążliwe i przyczyniają się znacząco do 
pogorszenia stanu jakości powietrza na terenie Gminy. Niska emisja odpowiedzialna jest głównie za 
wzrost stężenia pyłu, dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX), tlenku węgla (CO). 
Kierunkiem koniecznym do osiągnięcia redukcji w zakresie emisji powierzchniowej jest 
modernizacja lub likwidacja indywidualnych źródeł spalania opalanych węglem, czyli paliwem 
ekonomicznie tanim, jednak powodującym największą emisję zanieczyszczeń do powietrza. 
Wsparcie tego kierunku działań innymi możliwościami systemowymi w skali województwa czy 
regionu spowoduje osiągnięcie lepszych efektów i uzyskanie zadowalających wyników 
ekologicznych w stosunkowo krótkim czasie. 
 

9.1.4. Cel długoterminowy do 2021r. 

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego 

 
Główne działania w latach 2014-2017 realizujące założone cele: 

Lp. Działania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
i współpracująca 

1. 
Identyfikacja obszarów występowania przekroczeń poziomów 
odniesienia jakości powietrza atmosferycznego 

Marszałek 
Województwa, WIOŚ 
Wrocław 

2. Realizacja postanowień Programu Ochrony Powietrza dla strefy 

Marszałek 
Województwa, Gmina 
i Miasto  
Nowogrodziec, 
właściciele 
nieruchomości, 
podmioty 
gospodarcze 

3. 
Prowadzenie monitorowania imisji zanieczyszczeń i jakości 
środowiska, w tym ocena bieżąca jakości powietrza 

WIOŚ, podmioty 
gospodarcze 

4. 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych na terenach 
zamieszkania zbiorowego, w szczególności: 

- poprawa stanu technicznego dróg o złym stanie technicznym, 
- zmiany w organizacji ruchu komunikacyjnego, 
- sprzątanie dróg przez ich zarządców 

GDDKiA, zarządcy 
dróg, Gmina i Miasto 
Nowogrodziec 

5. 

Modernizacja systemów grzewczych i eliminacja niskiej emisji 
zanieczyszczeń, w tym: 

- ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza ze spalania 
paliw w sektorze produkcyjnym i komunalnym, 
- wprowadzanie paliw niskoemisyjnych, 
- modernizacja kotłowni,  
- termomodernizacje obiektów 

Podmioty 
gospodarcze, 
Gmina i Miasto 
Nowogrodziec, 
właściciele obiektów 

 

6. 
Modernizacja i hermetyzacja procesów technologicznych w celu 
likwidacji powstawania emisji „u źródła” oraz zastosowanie instalacji 
ochronnych 

Podmioty 
gospodarcze 

7. 
Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących 
odnawialne źródła energii 

Gmina i Miasto 
Nowogrodziec, 
organizacje 
pozarządowe 

8. 
Wykonywanie obowiązkowych pomiarów w zakresie wprowadzania 
gazów i pyłów do powietrza  

Podmioty 
gospodarcze 

9. 
Kontynuacja prowadzenia programów dofinansowań do wymiany 
urządzeń grzewczych na ekologiczne oraz montażu urządzeń 

Gmina i Miasto 
Nowogrodziec 
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wykorzystujących energie odnawialne 

10. Promocja komunikacji zbiorowej 

Gmina i Miasto 
Nowogrodziec, 
przedsiębiorstwa 
komunikacyjne 

11. 

Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony 
powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania odnawialnych 
źródeł energii oraz szkodliwości spalania odpadów  
w gospodarstwach domowych 

Gmina i Miasto 
Nowogrodziec, 
organizacje 
pozarządowe 

 

9.2. Ochrona wód 

9.2.1. Wody powierzchniowe 

 
Miasto i Gmina Nowogrodziec położona jest w zlewni rzeki Kwisy, lewobrzeżnym dorzeczu Odry. 
Rzeka Kwisa jest lewostronnym III-cio rzędowym dopływem Bobru, płynie z Sudetów Zachodnich 
przez Pogórze Zachodniosudeckie na Nizinę Śląsko - Łużycką. Źródła ma w Górach Izerskich 
(Izerskie Garby) na wysokości ok. 1 020 m n.p.m., na południowy - wschód od Świeradowa Zdroju. 
Uchodzi do Bobru na wysokości ok. 110 m n.p.m., między Szprotawą, a Żaganiem na terenie 
województwa lubuskiego. Długość rzeki wynosi 126,8 km, powierzchnia zlewni 1 026 km2 (na 
terenie Polski 994,9 km2. Powierzchnia zlewni górskiej powyżej Mirska wynosi 126 km2. W górnym 
biegu Kwisa rozdziela Wysoki Grzbiet i Grzbiet Kamienicki w Górach Izerskich, odwadniając całą 
ich zachodnią część. Na tym odcinku jest typową górską rzeką, charakteryzującą się kamienistym 
łożyskiem, głęboko wciętą doliną, częstą zmiennością stanów wody i gwałtownymi wezbraniami. 
Poniżej Krobicy rzeka wpływa na Pogórze Izerskie, które dzieli na dwie części. W środkowym biegu 
znajdują się dwa jeziora zaporowe: 

 Złotnickie o powierzchni około 95 ha i pojemności 10,5 m3, 

 Leśniańskie o powierzchni 140 ha i pojemności czynnej 15 mln m3.  
Za Nowogrodźcem Kwisa wpływa na Nizinę Śląską, a w dolnym biegu płynie głęboko (do 20 m) 
wciętą doliną przez sosnowe lasy Borów Dolnośląskich. 
Średni spadek doliny Kwisy w górnym biegu wynosi ok. 15 ‰, w dolnym ok.1 ‰.  
 
Kwisa zbiera wody płynące z całego jej prawego brzegu, spośród których największym dopływem 
jest Iwnica, płynąca przez obszar Pogórza i wpadająca do Kwisy w rejonie Nowogrodźca. Zachodni 
obszar Gminy odwadniany jest przez Czerną Wielką, która jest również dopływem Bobru. Zbiera 
ona szereg małych dopływów, głównie okresowych, jednym z największych jest Wykrotnica. 
Pozostałe cieki wodne to: 

 Gościszowski Potok, 

 Sowinka, 

 niewielkie potoki bez nazwy. 
Wody stojące to przede wszystkim zalane dna wyrobisk poeksploatacyjnych oraz stawy, przeważnie 
stare podworskie. 

Stan wód powierzchniowych 
Oceny stanu wód za 2012 rok na podstawie badań prowadzonych w ramach poszczególnych sieci 
monitoringowych wykonane zostały w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych 
oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. Nr 257, poz. 1545) oraz 
wytyczne Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.  
Wyżej wymienione, rozporządzenie definiuje 5 klas stanu ekologicznego wody: 

 klasa I – stan bardzo dobry – dla wód o niezmienionych warunkach przyrodniczych lub 
zmienionych tylko w bardzo niewielkim stopniu, 

 klasa II – stan dobry – gdy zmiany warunków przyrodniczych w porównaniu do warunków 
niezakłóconych działalnością człowieka są niewielkie, 
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 klasa III – stan umiarkowany – obejmujący wody przekształcone w średnim stopniu, 

 klasa IV – stan słaby – wody o znacznie zmienionych warunkach przyrodniczych 
(biologicznych, fizyko-chemicznych, morfologicznych), gdzie gatunki roślin i zwierząt 
znacznie różnią się od tych, które zwykle towarzyszą danemu typowi jednolitej części wód, 

 klasa V – stan zły – wody o poważnie zmienionych warunkach przyrodniczych, w których nie 
występują typowe dla danego rodzaju wód gatunki. 

 
Stan chemiczny określa się na podstawie badań substancji z grupy wskaźników chemicznych 
charakteryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Na 
podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu 
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 
substancji priorytetowych (Dz. U. nr 257, poz. 1545) oceniane są substancje priorytetowe oraz 
wskaźniki innych substancji zanieczyszczających, zgodnie z wnioskiem Komisji Europejskiej KOM 
2006/0129 (COD) dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie norm jakości 
środowiska w dziedzinie polityki wodnej oraz zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE. Ocena stanu 
chemicznego polega na porównaniu wyników badań do wartości granicznych chemicznych 
wskaźników jakości wód dla danego typu jednolitych części wód przedstawionych w załączniku nr 8 
wyżej cytowanego rozporządzenia. Przekroczenie tych wartości powoduje przyjęcie złego stanu 
chemicznego. 
Badania jakości wód powierzchniowych na terenie całego województwa dolnośląskiego 
przeprowadza WIOŚ we Wrocławiu. Na terenie Gminy Nowogrodziec w 2013 roku nie 
przeprowadzono bezpośrednio badania wód powierzchniowych, badania zostały przeprowadzone 
na rzece Kwisa w sąsiedniej Gminie, w miejscowości Osieczów w jednym punkcie pomiarowym -  
Kwisa – powyżej Kliczkówki. Na podstawie wyników badań dokonano ogólnej oceny wód 
powierzchniowych w 2013 roku: 
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Tabela 13. Wyniki oceny wód rzeki Kwisa w 2013 roku. 

Nazwa JCW 
Klasa 

elementów 
biologicznych 

Klasa 
elementów 

hydromorfo-
logicznych 

Klasa 
elementów 

fizyko-
chemicznych 

Stan/potencjał 
ekologiczny 

Czy 
występuje na 

obszarze 
chronionym? 

Stan/potencjał 
ekologiczny w 

obszarach 
chronionych 

Stan 
JCW 

Kwisa od zb. 
Leśna do 
Kliczkówki 

III I II umiarkowany TAK umiarkowany zły 

 

Rzeka – punkt pomiarowy 

Ocena ogólna dla 
obszarów chronionych 

wrażliwych na 
eutrofizację  

Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki N 

Źródło: Ocena jakości wód powierzchniowych województwa dolnośląskiego w 2013r., WIOS Wrocław 
Objaśnienia: JCW - Jednolite części wód zostały wyznaczone, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, która definiuje je jako: oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki 

jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych. 
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Ocena stanu ogólnego JCW wskazuje na umiarkowany stan/potencjał ekologiczny oraz zły stan 
ogólny. 

9.2.2. Wody podziemne 
 
Wody podziemne na terenie Gminy występują na czterech zasadniczych poziomach: 

 poziom pstrego piaskowca (trias) występuje wzdłuż doliny Kwisy oraz na południe od 
Nowogrodźca i Gierałtowa. Poziom bardzo wydajny, pobór na głębokości 1 – 24 m; 

 poziom kredowy, w którym woda występuje zwłaszcza na prawym brzegu Kwisy, pod 
ciśnieniem subartezyjskim, wydajność jednostkowa 1 – 2 m3/h; 

 poziom mioceński, występujący zwłaszcza na obszarze Niziny Śląsko-Łużyckiej, pobór wody 
na głębokości 2 – 20 m, wydajność jednostkowa 1 – 60 m3/h; 

 poziom holoceński (najmłodszy), w dolinie Kwisy na głębokości 2 – 5 m, wydajność 
jednostkowa 5 – 60 m3/h. 

Wody podziemne występują w kilku poziomach różniących się zasobnością. Najpłycej występują 
one w żwirach i piaskach wypełniających dno doliny Kwisy i jej większych dopływów. Na podobnych 
głębokościach, zależnych od miąższości osadów wodonośnych, występują mniej zasobne, choć 
dość liczne, zbiorniki wód podziemnych na kontakcie utworów czwartorzędowych i ich podłoża. 
Nieco głębszym źródłem wód podziemnych są utwory żwirowe górnego oligocenu. Stanowią one 
zasobny zbiornik wód podziemnych, subartezyjskiech zalegający na głębokości ok. 30 – 40 m. 
Stosunkowo liczne lecz niewielkie zbiorniki wód podziemnych występują głębiej. Najgłębszy, 
spośród zasobnych, zbiornik wód podziemnych stanowią kwarcowe piaskowce koniaku. Wody tego 
poziomu wypełniają centralną część niecki północnosudeckiej na głębokości ok. 300 m, gdzie 
znajdują się pod dużym ciśnieniem. 
Przeważająca część Gminy (za wyjątkiem południowych i południowo – zachodnich krańców) 
położona jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 317 Niecka zewnątrzsudecka 
Bolesławiec. Są to wody szczelinowo – porowe w utworach kredowych. Średnia głębokość 
zalegania wód to 100 – 200 m. Powierzchnia tego GZWP wynosi 1 000 km2, a głębokość od 100 – 
200 m. Szacuje się, że zasoby zbiornika wynoszą 80 tys. m3/dobę. 
Północno - zachodni skraj Gminy (rejon Zagajnika) położony jest w granicach Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych nr 315 Chocianów – Gozdnica. Są to wody porowe w utworach 
czwartorzędowych. Średnia głębokość zalegania wód to 60 m. 

Jakość wód podziemnych 
Ocena jakości wód podziemnych została wykonana dla punktów pomiarowych w sieci krajowej 
i regionalnej w oparciu o rozporządzenia: 

 Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryterium i sposobu oceny stanu wód 
podziemnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 143, poz. 896), 

 Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2010 r., Nr 72, poz. 466). 

 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r., oceny jakości elementów 
fizykochemicznych stanu wód podziemnych oraz oceny stanu chemicznego i stanu ilościowego wód 
podziemnych dokonuje się dla każdego okresu, do którego stosuje się plan gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza. Zarówno badania jak i oceny stanu wód podziemnych w zakresie 
elementów fizykochemicznych i ilościowych wykonuje państwowa służba hydrogeologiczna (art. 
155a ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.). 
Przy określaniu klasy jakości wód podziemnych (I – V) w punkcie pomiarowym dopuszcza się 
przekroczenie elementów fizykochemicznych, gdy jest ono spowodowane przez naturalne procesy, 
z zastrzeżeniem, że to przekroczenie nie dotyczy elementów fizykochemicznych oznaczonych 
w załączniku symbolem „H” (substancje niebezpieczne) i mieści się w granicach przyjętych dla 
kolejnej niższej klasy jakości wody. W przypadku większej liczby badań monitoringowych w ciągu 
roku do porównań przyjmuje się wartość średniej arytmetycznej stężeń badanych elementów 
fizykochemicznych uzyskanych z rocznych wyników badań monitoringowych w punkcie 
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pomiarowym. Klasy jakości wód podziemnych I, II, III oznaczają dobry stan chemiczny, a klasy 
jakości wód podziemnych IV, V oznaczają słaby stan chemiczny. 
 
Ocenę jakości wód podziemnych przeprowadza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu. Na terenie Gminy Nowogrodziec w ostatnich latach nie wyznaczono żadnych punktów 
pomiarowo-kontrolny w ramach monitoringu diagnostycznego, pomiary dokonywane były na 
terenie sąsiednich gmin, w ramach Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) 90 i 91, 
zalegających również pod terenem Gminy Nowogrodziec. 
 
Tabela 14. Klasyfikacja jakości wód podziemnych monitoring diagnostyczny w ppk w ramach 
JCWPd nr 90 i 91 w 2013 roku. 

Nr 
punktu 

Miejscowość 
Nr 

JCWPd 
Wskaźniki  
w III klasie 

Wskaźniki 
w IV klasie 

Wskaźniki 
w V klasie 

Klasa 

27 
Rakowice 

k/Bolesławca  
91    II 

26 Płakowice 91 
temp wody 

 
Se (0,27 mg/l)  IV 

34 Gryfów Śląski 90 
temp wody 

 
  II 

35 Bolesławiec 91 temp wody,Ca,Fe   II 

Źródło: Ocena stanu czystości wód podziemnych województwa dolnośląskiego rok 2013 WIOŚ Wrocław 
 

Wody podziemne badane w obrębie JCWPd nr 90 i 91 zostały zakwalifikowane do II i IV klasy 
jakości.  
 
Sieć lokalna 
Badania wód podziemnych w sieciach lokalnych są realizowane w rejonie składowisk odpadów, 
stacji paliw, zakładów przemysłowych i ujęć wody. 
Składowisko odpadów w Nowogrodźcu jest zlokalizowane około 1,6 km na południe od centrum 
Miasta, w rejonie ul. Mickiewicza. Zamknięte i zrekultywowane składowisko było obiektem do 
składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Podłoże składowiska stanowią 
twardoplastyczne gliny pylaste zwięzłe z soczewkami osadów piaszczysto - żwirowych. 
Powierzchnia składowiska wynosi 1,965 ha.  
Składowisko jest wyposażone w drenaż odcieków. Wody odciekowe są gromadzone w szczelnej 
niecce odcieków, która okresowo jest odpompowywana, a jej zawartość wywożona do oczyszczalni 
ścieków. 
W system sieci monitoringowej na składowisku odpadów wchodzą następujące punkty 
obserwacyjne: 

 3 punkty monitorujące jakość wód podziemnych, piezometry: P-2 (zlokalizowane od strony 
odpływu wód podziemnych, poniżej składowiska), P-5 (zlokalizowany od strony dopływu wód 
w rejon składowiska) oraz studnia (usytuowana w strefie napływu wód podziemnych na 
składowisko), 

 2 punkty obserwacyjne na ciekach powierzchniowych (W-1, W-2 ), 

 niecka odcieków, 

 punkt pomiaru powierzchniowego. 
W opracowanych raportach za 2012 i 2013 rok pt. „Monitoring Składowiska Odpadów Innych niż 
Niebezpieczne i Obojętne w Nowogrodźcu” na podstawie badań laboratoryjnych próbek wód 
odciekowych nie stwierdzono podwyższonych zawartości żadnego z badanych wskaźników 
zanieczyszczenia w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.  
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Jakość wód przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia 
Oceną jakości wody wodociągowej przeznaczonej do spożycia dla Gminy Nowogrodziec zajmuje 
się Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu.  
Działając na podstawie art.4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz.U. z 2011r. Nr 212,poz.1263 z późn. zm); art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 
2011r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r., Nr 
123 poz. 858 z późn. zm.); § 16 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. Nr 61, poz.417 z późn. zm.) 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu po przeprowadzeniu badań wody, wydał 
ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie powiatu bolesławieckiego. 
W 2013 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu sprawował nadzór sanitarny 
nad 13 wodociągami zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz 4 wodociągami zakładowymi. 
Wszystkie wodociągi pozyskiwały wodę z ujęć głębinowych (IV- i III-rzędowych1, trias2, kreda3), 
w większości wymagającą uzdatnienia, usunięcia nadmiernej ilości związków żelaza, manganu, 
niklu oraz korekty kwasowości. W ramach monitoringu jakości wody pobrano do badania 184 próbki 
wody. Nieprawidłowości w stanie sanitarno-porządkowym urządzeń wodociągowych nie 
stwierdzono. 

9.2.3.Gospodarka wodno – ściekowa 
Zaopatrzenie w wodę  
 
Według opracowanego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Nowogrodziec” system zaopatrzenia Gminy w wodę oparty jest na bazie lokalnych 
studni wierconych i stacji uzdatniania wody, które zaopatrują systemy wodociągów grupowych: 

1) stacja uzdatniania wody (SUW) przy ul. Mickiewicza w Nowogrodźcu o wydajności 60 m3/h 
(w II etapie do 120 m3/h) zaopatrywana z 3 studni nad rzeką Kwisą o wydajności 100 m3/h 
dostarcza wodę mieszkańcom Miasta Nowogrodźca i części wsi Milików, 

2) SUW „Parzyce” o zdolności produkcyjnej 88 m3/h zasilana z nowego ujęcia (2 studnie 
o wydajności 88 m3/h) zaopatruje część Miasta Nowogrodźca oraz wsie Parzyce, 
Zebrzydowa, Nowa Wieś i Zabłocie, 

3) SUW „Czerna” o zdolności produkcyjnej ok. 400 m3/d, obecnie zaopatrywana z 2 studni 
o wydajności 80 m3/h, dostarcza wodę mieszkańcom wsi Czerna, 

4) SUW „Godzieszów-Wykroty” o zdolności produkcyjnej ok. 2 760 m3/d, zasilany rurociągiem 
Ø220 z ujęć we wsi Godzieszów o wydajności 121,5 m3/h zaopatruje wsie Godzieszów, 
Wykroty i Zagajnik oraz SSE w Wykrotach. 

Do wodociągów sieciowych (grupowych) podłączonych jest ponad 73,5 % ogółu mieszkań, 
z wodociągów lokalnych korzysta ok. 22 % ogółu gospodarstw domowych, dotyczy to zwłaszcza wsi 
Gościszów, części wsi Milików oraz Gierałtowa i Kierżna. 

 
Wg GUS (stan na 31.12.2013 r.) na terenie Gminy Nowogrodziec sieć wodociągowa obejmuje 
80,0 % ogółu mieszkańców. Pozostali mieszkańcy Gminy zaopatrują się w wodę ze studni 
kopanych. Korzystają one najczęściej z pierwszego napotkanego zwierciadła wód. Woda z tych 
studni jest narażona na zanieczyszczenia ze względu na małą miąższość warstwy izolującej. 
Parametry sieci wodociągowej przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 15. Parametry sieci wodociągowej w Gminie i Mieście Nowogrodziec wg GUS w latach 
2010-2013. 

L.p. Parametr: jdn 2010 2011 2012 2013 

1. Długość czynnej sieci rozdzielczej km 166,2 166,6 171,6 171,6 

2. Woda dostarczona gospodarstwom domowym tys. m
3
 305,3 300,9 302,6 299,7 

3. Połączenia do budynków szt. 3 288 3 328 3 394 3 441 

4. Zużycie wody na 1 mieszkańca m
3
 20,1 19,8 19,8 19,6 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. 
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W latach 2010-2013 obserwuje się systematyczny spadek zużycia wody na 1 mieszkańca. 
 

 
Odprowadzenie ścieków 
 
Ścieki komunalne i przemysłowe 
Zanieczyszczenie wód odbywa się na wszystkich etapach jej obiegu w środowisku, a główne źródła 
zanieczyszczenia wód stanowią:  

 ścieki komunalne i przemysłowe;  

 spływy powierzchniowe z terenów rolniczych;  

 spływy z terenów przemysłowych oraz składowisk odpadów;  

 zrzuty niezorganizowane ze źródeł lokalnych (z terenów nieposiadających kanalizacji);  

 zanieczyszczenia atmosferyczne.  
 
Obecnie systemem kanalizacyjnym objęte jest jedynie Miasto Nowogrodziec, gdzie z sieci miejskiej 
korzysta 74,4 % gospodarstw (wg GUS 2013). 
 
Tabela 16. Parametry sieci kanalizacyjnej w Gminie i Mieście Nowogrodziec wg GUS w latach 
2010-2013. 

L.p. Parametr: jdn 2010 2011 2012 2013 

1. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 3,3 3,3 17,9 21,1 

2. Ścieki odprowadzone tys. m
3
 60 76 93 99 

3. Połączenia do budynków szt. 100 102 390 459 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. 

 

Ścieki odprowadzane są do biologiczno – mechanicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej 
w Nowogrodźcu, przy ul. Strzeleckiej. Przepustowość oczyszczalni wynosi 600 m3/dobę. 
Odbiornikiem ścieków jest rzeka Kwisa. 
Oczyszczalnia nie spełniała wymogów rozporządzenia i nie posiadała aktualnego pozwolenia 
wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków do rzeki. W roku 2010 rozpoczęto jej przebudowę 
w celu uzyskania stosownego pozwolenia na zrzut oczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi. 
Starosta Bolesławiecki wydał dla tego obiektu pozwolenie wodnoprawne nr ROŚ.6223/16/09 z dnia 
11.01.2010 r. (obowiązuje od 31.12.2011 r. do 31.12.21 r.). 
Aktualnie Gmina Nowogrodziec realizuje projekt pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej 
w Gminie Nowogrodziec – etap I A”.  W pierwszym etapie inwestycji realizowanym w Nowogrodźcu 
w latach 2009-2012 wybudowano oczyszczalnię ścieków o wydajności 1650 m3/d, zmodernizowano 
17 km sieci wodociągowej i wybudowano 15 km kanalizacji sanitarnej, do której zostało 
podłączonych ok. 3000 mieszkańców. W kolejnym etapie (2013-2015) obejmującym miejscowości: 
Parzyce, Zebrzydowa, Milików, Nowogrodziec i część  Gościszowa  planowane jest wybudowanie 
kolejnych 20 km sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach obecnego okresu programowania (2007-
2013) po uzyskaniu środków z Funduszu Spójności w ramach rozszerzenia planowana jest budowa 
dalszych 20,18 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gościszów, Gierałtów Nowogrodziec 
oraz budowa sieci wodociągowej w Nowogrodźcu (3,69 km) oraz sieci spinającej miejscowości 
Gierałtów i Nowogrodziec (2,6 km). 
 W kolejnych latach (nowy okres programowania 2014-2020) planowane jest dokończenie budowy 
sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Nowogrodziec, Milików, Gościszów, Gierałtów, Zebrzydowa 
oraz budowa kanalizacji w Wykrotach, Czernej, Nowej Wsi, Kierżnie i Godzieszowie o łącznej 
długości ok. 80 km. 
  
Oczyszczalnia ścieków wybudowana w ramach powyższego przedsięwzięcia posiada następujące 
parametry technologiczne: 
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 Qdśr = 1 650 m3/d, 

 Qdmax = 2 232 m3/d, 

 Qhmax = 230 m3/h, 

 równoważna liczba mieszkańców – 16 000 RLM. 
Oczyszczalnia może przyjmować ścieki z obszaru całej aglomeracji Nowogrodziec. Ponadto 
oczyszczalnia wyposażona jest w zlewnię ścieków dowożonych z pozostałego obszaru Gminy. 
 
Tabela 17. Średnie roczne wartości wskaźników w ściekach w oczyszczalni ścieków w 
Nowogrodźcu w 2013r. 

Ścieki  
BZT5 ChZT 

Zawiesina 
ogólna 

Azot Fosfor Redukcja 
Osady 

wytworzone w 
ciągu roku 

mgO2/l mgO2/l mg/l mg/l mg/l azotu fosforu Mg/rok 

dopływające 924 2 890 996 171 22 
96 98 108,8 

odpływające 2,9 30,5 4,7 7,3 0,36 
 Źródło: Sprawozdanie z wykonania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2013 dla Gminy 
i Miasta Nowogrodziec. 

 
W Gminie i Mieście Nowogrodziec funkcjonuje ok. 2 297 zbiorników bezodpływowych (według 
Sprawozdania SG-01 część 3B Gospodarka komunalna i mieszkaniowa, za rok 2013). Na terenie 
Miasta jest około 259 zbiorników, a na terenie wiejskim Gminy około 2 038 zbiorników. 
 
Wody opadowe - kanalizacja deszczowa 
Oprócz ścieków wytwarzanych przez bytowanie ludzi na terenach miejscowości powstają ścieki 
opadowe. Ten rodzaj ścieków związany jest z występowaniem zwartej zabudowy z małą ilością 
odsłoniętej gleby. Konieczne jest zatem zbieranie tych wód i odprowadzanie poza obręb 
miejscowości. Zanieczyszczenia wód ujmowanych do kanalizacji opadowej może mieć różne 
przyczyny: 

 zanieczyszczenie obejść wiejskich odchodami zwierzęcymi, resztkami pasz itp. 

 zanieczyszczenie ulic substancjami ropopochodnymi, 

 nieprawidłowa gospodarka odpadami, 

 zanieczyszczenie dróg i ulic wynikające z ruchu samochodów i pieszych.  
Kanalizacja deszczowa  w Gminie funkcjonuje tylko w niewielkim zakresie (łącznie ok. 700m). 
 
W celu realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2010 na terenie Gminy 
Nowogrodziec utworzono aglomerację priorytetową dla wypełnienia wymogów Traktatu 
Akcesyjnego - PLDO039 – Nowogrodziec. 
 
Wyznaczona Aglomeracja Nowogrodziec (Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 4 z dnia 
21.04.2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowogrodziec - Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr. 
Nr 151, poz. 2968, z 2006 r. Nr 260, poz. 3868, z 2007 r. Nr 148, poz. 1901, z 2008 r. Nr 108, poz. 
1252 oraz rozporządzenie zmieniające   nr 12  z dnia 29 września 2008 r. - Dz. Urz. Woj.  Doln. Nr 
272 poz 2918) posiada liczbę RLM 15 400 z oczyszczalnią w miejscowości Nowogrodziec. 
Aglomerację tworzą miejscowości: Nowogrodziec, Parzyce, Gościszów, Milików, Gierałtów, 
Wykroty, Godzieszów, Nowa Wieś, Zebrzydowa, Kierżno, Czerna. 
 
Poniżej zestawiono udział % mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego według  
„Sprawozdania z wykonania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 
2013 dla aglomeracji Nowogrodziec”:  
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Tabela 18. Wykonanie KPOSK w Aglomeracji Nowogrodziec (2013). 

Nr 
aglomeracji 

Nazwa 
aglomeracji 

Gmina 
wiodąca 

Gminy w 
aglomeracji 

Udział (%) mieszkańców korzystających z 
systemu kanalizacyjnego 

Plan wg 
KPOŚK 2010 

(plan na 
dzień 

31.12.2015r.) 

Realizacja 
na dzień 

31.12.2011r. 

Przewidywane 
skanalizowanie 

w 2015r. 

Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego 

PLDO039 Nowogrodziec Nowogrodziec Nowogrodziec 100,00 26,4 95 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2013 dla Gminy 
i Miasta Nowogrodziec. 
 

Według ww. przytaczanego opracowania, na koniec 2015 r. przewidywane skanalizowanie Gminy 
wynosić będzie 95 %. 
 
Tabela 19. Podstawowe parametry systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Nowogrodziec w latach 
2012-2013. 

Lp. Parametr Jdn. 
Rok 

2012 2013 
1. RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem 

ustanawiającym aglomerację 
 

15 400 15 400 

2. liczba mieszkańców korzystających z systemu 
kanalizacyjnego 

 
3 489 3 489 

3. liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor 
asenizacyjny 

 
812 786 

4. liczba mieszkańców obsługiwanych przez systemy 
indywidualne (przydomowe oczyszczalnie ścieków 

 
14 40 

5. liczba przydomowych oczyszczalni ścieków  3 10 

6. długość sieci kanalizacyjnej w aglomeracji 
km 

30,6 (w tym 

16,6 km sieci 
grawitacyjnej) 

33,8 (w tym 19,0 

km sieci 
grawitacyjnej) 

7. długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej km 0,0 0,0 

8. długość kanalizacji deszczowej w aglomeracji km 0,7 0,7 

9. Długość kanalizacji wybudowanej i odebranej 
km 0,0 

3,2 (w tym 2,4 
km sieci 

grawitacyjnej) 

10. liczba mieszkańców rzeczywistych podłączonych do sieci 
kanalizacyjnej 

 489 265 

11. ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji 
ogółem 

tys. 
m

3
 

369,6 365,2 

12. ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym 
systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni 

tys. 
m

3
 

93,2 99,0 

13. ilość ścieków dostarczanych taborem asenizacyjnym tys. 
m

3
 

22,0 19,0 

14. ilość ścieków oczyszczanych systemami indywidualnymi tys. 
m

3
 

0,5 1,7 

15. szacunkowa ilość ścieków nieoczyszczanych 
powstających w aglomeracji 

tys. 
m

3
 

253,9 245,5 

16. szacunkowy udział ścieków przemysłowych w ściekach 
oczyszczanych 

% 25,4 - 

17. % RLM obsługiwany przez oczyszczalnie ścieków % - 56,07 
Źródło: Sprawozdanie z wykonania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2012 i 2013 dla 
Gminy i Miasta Nowogrodziec. 
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9.2.4. Cel długoterminowy do 2021 r. 
 

Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych 

 
Długofalowym celem polityki ekologicznej Polski w zakresie gospodarki wodnej jest osiągnięcie 
dobrego stanu ekologicznego wód tak pod względem jakościowym jak i ilościowym. Oznacza to, że 
wody powierzchniowe powinny pozostawać w stanie ukształtowanym przez przyrodę i jednocześnie, 
na wyznaczonych odcinkach lub akwenach, być przydatne do: 

 wykorzystania w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę do picia, 

 celów kąpielowych, 

 bytowania ryb, spełniając także odpowiednie wymagania na obszarach chronionych. 
 
Główne działania w latach 2014-2017 realizujące założone cele: 

Lp. Działania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
i współpracująca 

1. 
Ograniczenie zanieczyszczeń komunalnych i przemysłowych 
wprowadzanych do wód bez oczyszczenia 

Gmina i Miasto 
Nowogrodziec, 
podmioty 
gospodarcze, 
właściciele 
nieruchomości 

2. 
Dążenie do racjonalnego zużycia wody w gospodarstwach 
domowych, przemyśle i usługach 

Podmioty 
gospodarcze, 
mieszkańcy 

3. 

Kontynuacja działań związanych z realizacją inwestycji dot. 
systemów kanalizacyjnych z oczyszczalniami ścieków komunalnych, 
wskazanych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych w ramach wyznaczonej aglomeracji  

Gmina i Miasto 
Nowogrodziec 

4. 
Prowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych 
i podziemnych 

WIOŚ Wrocław 

5. 

Prowadzenie działań kontrolnych mających na celu przeciwdziałanie 
odprowadzaniu nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód 
oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom w odprowadzaniu 
ścieków przemysłowych 

WIOŚ Wrocław, 
Gmina i Miasto 
Nowogrodziec 

6. 
Likwidacja nieszczelnych, przydomowych zbiorników 
bezodpływowych 

Właściciele 
nieruchomości 

 
 
9.3. Gospodarka odpadami 
 
Gmina zobowiązana jest do wypełniania zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
wynikającymi m.in. z ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach 
oraz rozporządzeń wykonawczych. 
Głównym celem wynikającym z „Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014” (KPGO 2014) oraz 
„Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012” (WPGOWD 
2014) jest stworzenie takiego systemu gospodarki odpadami, który będzie zgodny z zasadą 
zrównoważonego rozwoju i Polityką Ekologiczną Państwa. 
 

9.3.1. Źródła powstawania i ilość wytwarzanych odpadów komunalnych 
 
Odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem 
pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych 
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pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są 
podobne do odpadów powstałych w gospodarstwach domowych. 
Biorąc pod uwagę skład, właściwości technologiczne oraz warunki i miejsca powstawania wyróżnia 
się następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

 odpady z gospodarstw domowych związane z bytowaniem ludzi w domach mieszkalnych 
(zabudowa wielorodzinna, domy jednorodzinne), 

 odpady z obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności (np. handel i usługi, 
szkolnictwo i lecznictwo otwarte). 

 
Odpady komunalne ulegające biodegradacji  są to domowe odpady organiczne pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego ulegające biodegradacji oraz odpady pochodzące z pielęgnacji kwiatów 
domowych, balkonowych ulegające biodegradacji. Natomiast odpady ulegające biodegradacji 
to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. 
Zgodnie z KPGO 2014 do odpadów ulegających biodegradacji zalicza się: 

 papier i tekturę, 

 odpady wielomateriałowe (40%), 

 odpady kuchenne i ogrodowe, 

 frakcja drobna < 10 mm (30%), 

 odzież i tekstylia z materiałów naturalnych (50%), 

 drewno (50%), 

 odpady z terenów zielonych. 
 
Poniżej przedstawiono szacunkowe ilości odpadów komunalnych, w tym również odpadów 
ulegających biodegradacji, wytworzonych na terenie Gminy Nowogrodziec w 2013 r. 
Jednostkowe wskaźniki wytwarzania odpadów dla terenów miejskich i wiejskich, przyjęto 
wg opracowania pn.: „Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami” (Szpadt, 2010 r.), a więc 
zgodnie z KPGO 2014 i WPGOWD 2012. 
 
Tabela 20. Ilość odpadów komunalnych, w tym ilość odpadów ulegających biodegradacji 
wytworzonych na terenie Gminy Nowogrodziec w 2013 r. 
 

Nazwa wskaźnika Miasto 
Tereny 

wiejskie 
Razem 

Przyjęty wskaźnik wytwarzania odpadów [Mg/M/rok] 0,3686 0,2496 0,2821 

Liczba mieszkańców 4 130 10 978 15 108 

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg], 
w tym: 
- ilość wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji [Mg] 

1 522,3 
 

875,3 

2 740,1 
 

1 334,4 

4 262,4     
 

2 209,7 

Źródło: Opracowano wg dokumentu „Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami” Szpadt, 2010 r. 

 
Na podstawie wskaźników zgodnych z KPGO 2014 i WPGOWD 2012 - ilość wytworzonych 
odpadów komunalnych na terenie Gminy Nowogrodziec w 2013 r. wyznaczona została na poziomie 
ok. 4 262,4 Mg, z tego: 

 1 522,3 Mg (ok. 35,7%) w mieście, 

 2 740,1 Mg (ok. 64,3%) na terenach wiejskich. 
Jednostkowe wskaźniki wytwarzania odpadów wyniosły: dla miasta - 368,6 kg/M/rok, dla terenów 
wiejskich - 249,6 kg/M/rok. 
 
Natomiast ilość wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji w 2013 r. wyznaczona została 
(w oparciu o wspomniane wskaźniki) na poziomie 2 209,7 Mg, z tego: 

 875,3 Mg na terenie miasta - na statystycznego mieszkańca miasta przypadło 
ok. 212 kg/M/rok wytworzonych bioodpadów, 
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 1 334,4 Mg na terenach wiejskich - na statystycznego mieszkańca wsi przypadło 
ok. 122 kg/M/rok wytworzonych bioodpadów. 

 
9.3.2. Ilości odebranych/zebranych odpadów komunalnych oraz organizacja selektywnej 

zbiórki 
 
Ogólne ilości odpadów komunalnych, odebranych/zebranych z terenu Gminy Nowogrodziec 
w latach 2011-2013 przedstawiono w poniższej tabeli. 
 
Tabela 21. Ilość odpadów komunalnych odebranych/zebranych z terenu Gminy Nowogrodziec, 
przez przedsiębiorców posiadających decyzje/wpis do rejestru, w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości w latach 2011-2013 
 

Rok 

Masa zebranych 
odpadów komunalnych 

(ogółem – bez 
odpadów 

budowlanych, zużytych 
opon) [Mg] 

Masa odpadów 
komunalnych 

zebranych selektywnie 
[Mg] 

Udział odpadów 
komunalnych 

zebranych selektywnie 
w ogólnej masie 

zebranych odpadów 
[%] 

2011 2 382,1 184,7 7,8 

2012 2 497,5 184,6 7,4 

2013 2 588,9 263,4 10,2 

Źródło: Opracowane na postawie informacji z Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu 

 
Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy Nowogrodziec zorganizowana jest w systemie tzw. 
„donoszenia” (dla każdego rodzaju zabudowy), w oparciu o podział na następujące frakcje 
odpadów: 

 papier, 

 tworzywa sztuczne, 

 szkło, 

 bioodpady, 
a także: 

 przeterminowane leki, opakowania po lekach oraz termometry rtęciowe - zbiórka 
w specjalnych pojemnikach, wystawionych w budynkach Samodzielnych Publicznych 
Zespołów Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu przy ul. Cichej 4 oraz przy 
ul. Asnyka 55, 

 odpady problemowe - cykliczne zbiórki w każdej miejscowości Gminy (w terminach 
podanych do publicznej wiadomości), odpadów takich jak: zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, opony, 

 odpady budowlane i remontowe pochodzące z sektora komunalnego - odbierane na 
zlecenie wytwórcy odpadów (wytwórca ponosi koszt jedynie dzierżawy podstawionego 
pojemnika). 

 
Odpady posortownicze, czyli odpady zmieszane - pozostałe po wysegregowaniu odpadów 
zbieranych selektywnie (m. in. surowców wtórnych) - gromadzone są przez mieszkańców  na 
terenie własnych posesji. 
 
Ponadto w Nowogrodźcu funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), 
w którym przyjmowane są bezpłatnie od mieszkańców Gminy tzw. odpady problemowe (nie 
pochodzące z działalności gospodarczej), np.: odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia 
odpadów komunalnych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte 
opony, gruz budowlany. 
PSZOK obsługiwany jest przez Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu. 
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9.3.3. System gospodarowania odpadami komunalnymi 

 
W świetle nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t. jedn. Dz.U. z 2013 poz. 1339 z późn. zm.) - Gmina zobowiązana była 
do wprowadzenia od 1 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, 
zgodnego z zapisami ustawy oraz z uwarunkowaniami miejscowymi. 
Obecnie mieszkańcy płacą Gminie tzw. podatek śmieciowy, natomiast Gmina gospodaruje 
środkami z pobieranych od mieszkańców opłat za odpady, egzekwując jednocześnie od wybranej 
w drodze przetargu firmy odpowiednią jakość usług. 
Założeniem nowego systemu jest to, że Gmina ma teraz wpływ na każdy z jego elementów i dzięki 
temu może kształtować sposób gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie. 
W celu realizacji zapisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a tym samym 
wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Rada Miejska 
w Nowogrodźcu podjęła stosowne uchwały: 

 Nr XXX/223/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne, 

 Nr XXX/224/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec, 
zmiana: Nr XLI/295/13 z dnia 25 października 2013 r., 

 Nr XXX/225/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 
i Miasta Nowogrodziec i zagospodarowania tych odpadów, 

 Nr XXX/226/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy 
Nowogrodziec, 

 Nr XXX/227/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
znajdujących się na obszarze Gminy Nowogrodziec, 
zmiana: Nr XXXIV/244/13 z dnia 21 lutego 2013 r.,  

 Nr XXX/228/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Nowogrodziec, 
zmiana: Nr XL/281/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r. 

 
Podjęte uchwały stały się podstawą systemu gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonującego 
na terenie Gminy Nowogrodziec, który zaczął obowiązywać od 1 lipca 2013 r. 
Całość zmian systemowych powiązana jest z monitorowaniem sposobu postępowania z odpadami 
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców oraz Gminę.  
Zarówno na Gminę jak i podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 
nałożono obowiązek składania sprawozdań z realizacji wyznaczonych zadań. 
W szczególności, obowiązek ten odnosi się do osiągnięcia określonych poziomów odzysku 
i recyklingu odpadów komunalnych oraz redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji 
kierowanych na składowiska. 
 
Obowiązek składania wspomnianych sprawozdań spoczywa na: 

 podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości - obowiązek 
kwartalnego sprawozdawania gminie, 

 podmiotach prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych - obowiązek kwartalnego sprawozdawania gminie, 

 burmistrzu - obowiązek rocznego sprawozdawania marszałkowi województwa oraz 
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. 

Nowi przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić działalność polegającą na odbieraniu odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie danej gminy powinni uzyskać wpis do rejestru 
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działalności regulowanej. Przedsiębiorcy, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy mieli wydane 
decyzje na odbieranie odpadów komunalnych, mogli prowadzić działalność na ich podstawie do 
końca 2012 r. Po upływie wspomnianego terminu, przedsiębiorcy byli zobowiązani uzyskać wpis do 
rejestru działalności regulowanej. 
 
Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
W „Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012” (WPGOWD 
2012), podzielono województwo na 6 Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RGOK). Gmina 
Nowogrodziec została przyporządkowane do Regionu Zachodniego. 
 
Tabela 22. Obszar Zachodniego RGOK 

Gminy wchodzące w skład regionu 
Liczba ludności 

w regionie 

Bogatynia,  Bolesławiec  (gm.),  Bolesławiec  (m),  Gromadka,  Gryfów  
Śląski,  Leśna,  Lubań  (gm.),  Lubań  (m), Nowogrodziec, Olszyna, 
Osiecznica, Pieńsk, Platerówka, Siekierczyn, Sulików, Warta 
Bolesławiecka, Węgliniec, Zawidów, Zgorzelec (gm.), Zgorzelec (m) 

ok. 240 tys. 

Źródło: WPGOWD 2012 

 
Na terenie wspomnianego RGOK funkcjonują instalacje mające status Regionalnych Instalacji do 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). W poniższej tabeli przedstawiono wykaz instalacji 
RIPOK oraz instalacji zastępczych. 
 
Tabela nr 23. Wykaz RIPOK oraz instalacji zastępczych na terenie Zachodniego RGOK 

Lp. Rodzaj instalacji  Lokalizacja instalacji 

Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w regionach gospodarki odpadami 
komunalnymi województwa dolnośląskiego - RIPOK 

1. 
Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie 
zmieszanych odpadów komunalnych - MBP 

Trzebień, ul. Spacerowa 24 
59-700 Bolesławiec 

ul. Bazaltowa 1 
59-800 Lubań 

2. 
Przetwarzanie selektywnie zebranych 
odpadów zielonych i innych bioodpadów 
- kompostownia 

ul. Bazaltowa 1 
59-800 Lubań 

Trzebień, ul. Spacerowa 24 
59-700 Bolesławiec 

ul. Zgorzelecka 
59-920 Bogatynia 

Jędrzychowice 
59-900 Zgorzelec 

Łubków 63 
59-720 Raciborowice Górne 

3. 

Składowanie odpadów powstających 
w procesie mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych oraz pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych -Składowisko 

ul. Bazaltowa 1 
59-800 Lubań 

Trzebień, ul. Spacerowa 24 
59-700 Bolesławiec 

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionów gospodarki odpadami komunalnymi - IZ 

1. 
Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie 
zmieszanych odpadów komunalnych 

Łubków 63 
59-720 Raciborowice Górne 

Jędrzychowice 
59-900 Zgorzelec 

2. 
Składowanie odpadów powstających 
w procesie mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów 

ul. Zgorzelecka 
59-920 Bogatynia 

59-726 Świętoszów 
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Lp. Rodzaj instalacji  Lokalizacja instalacji 

komunalnych oraz pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych 

Raciborowice Dolne 
59-720 Raciborowice Górne 

Stojanów 
59-900 Zgorzelec 

Jędrzychowice 
59-900 Zgorzelec 

Źródło: Uchwała Nr XLVI/1542/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r. 

 
Od II półrocza 2013 r. obowiązuje przekazywanie do instalacji regionalnych - zmieszanych odpadów 
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. Instalacje 
funkcjonujące na terenie Zachodniego RGOK spełniają wymagania techniczne instalacji 
regionalnych lub zastępczych oraz mają wystarczające moce przerobowe do obsługi wyznaczonego 
w WPGOWD 2012 obszaru. 
W celu osiągnięcia wymaganych przepisami poziomów odzysku surowców i energii, niezbędne było 
dostosowanie systemu zbierania i odbioru odpadów, do rozwiązań technologicznych przyjętych 
w RGOK. 
System odbioru i zbierania odpadów funkcjonujący na terenie Gminy Nowogrodziec, jest już 
w dużym stopniu dostosowany do powyższych zaleceń - wymaga jedynie usprawnienia w celu 
podniesienia efektywności organizowanych zbiórek poszczególnych rodzajów odpadów. 
 
9.3.4. Istniejące instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
 
Na terenie Gminy Nowogrodziec nie funkcjonują instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych. Wszystkie odpady komunalne odebrane z obszaru Gminy, przekazywane są na 
instalacje regionalne działające w ramach Zachodniego RGOK. 
 
W granicach administracyjnych Gminy zlokalizowane jest nieczynne - zrekultywowane składowisko 
odpadów komunalnych (działka nr 128 przy ul. Mickiewicza w Nowogrodźcu).  
 
Składowisko zostało zamknięte 8 marca 2006 r. zgodnie z decyzją Starosty Bolesławieckiego 
nr OŚr.7623-5/ZS/2006, zmienioną w kwietniu 2009 r. decyzją nr ROŚ.7623-15/09) - określającą 
nowe  warunki  zamknięcia  składowiska wraz z harmonogramem działań rekultywacyjnych. Prace 
rekultywacyjne zostały zakończone w 2011 r. 
Obecnie na terenie zrekultywowanego składowiska prowadzony jest monitoring poeksploatacyjny 
w następującym zakresie: 

 badania wód podziemnych, powierzchniowych i odciekowych,  

 badania składu i emisji gazu składowiskowego,  

 analizy opadu atmosferycznego,  

 badania procesu osiadania powierzchni składowiska. 
 
9.3.5. 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 
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. 
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Gmina Nowogrodziec wykonała wstępne rozpoznanie ilości i rodzaju wyrobów azbestowych 
występujących na swoim terenie w 2008 r. Inwentaryzacja ta była oparta na informacjach 
przekazanych bezpośrednio przez mieszkańców przed 2008 r. oraz na podstawie ankietyzacji 
przeprowadzonej wśród Mieszkańców Gminy i podmiotów prawnych w 2008 r.. 
Na podstawie  uzyskanych danych opracowany został „Plan usuwania wyrobów zawierających 
azbest na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec”, który został przyjęty Uchwałą nr XLVII/326/09 
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 24 czerwca 2009 r. 
 
W 2014 r. Gmina Nowogrodziec zleciła wykonanie nowego Programu Usuwania Azbestu wraz 
z pełną inwentaryzacją wyrobów azbestowych w postaci tzw. spisu z natury (wizja terenowa 
budynków znajdujących się na terenie Gminy). 
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji oszacowano ilość wyrobów zawierających azbest 
znajdujących się na obiektach (427 posesji - 513 obiektów) będących własnością osób fizycznych, 
wynoszącą: 41 379 m2, tj. 455,146 Mg (stan na XII.2014 r.). 
 
Program Usuwania Azbestu w chwili opracowywania niniejszego dokumentu był jeszcze na etapie 
konsultacji. 
 
Gmina obecnie nie dofinansowuje działań związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych, 
jednakże planuje w przyszłości udzielenie tego typu wsparcia finansowego swoim mieszkańcom.  
 
9.3.6. Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami 
 
Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: 

 selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów 
komunalnych na terenie Gminy, nie pozwala w chwili obecnej ograniczyć w zadowalającym 
stopniu ich unieszkodliwiania poprzez składowanie (rocznie w Gminie wytwarzane jest ok. 
42 Mg tego typu odpadów, a np. w 2013 r. zebrano ich 0,1 Mg), 

 niski odsetek odpadów ulegających biodegradacji zebranych w sposób selektywny, 

 spalanie odpadów w paleniskach domowych, 

 deponowanie odpadów na tzw. „dzikich wysypiskach” - zaznaczyć należy, iż od momentu 
wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami, sytuacja w tym zakresie uległa 
wyraźnej poprawie, 

 
Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarowania wyrobami zawierającymi 
azbest: 

 niska świadomość ekologiczna społeczeństwa w przedmiotowym zakresie, 

 nieznajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązków posiadaczy wyrobów 
azbestowych, 

 wysokie koszty wymiany starych pokryć dachowych na nowe. 
 
9.3.7. Cele w gospodarce odpadami 
 

Udoskonalanie wprowadzonego systemu gospodarki odpadami, zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju i Polityką Ekologiczną Państwa 

 
Celem dalekosiężnym jest stworzenie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, w którym realizowane są zasady: 

 zapobieganie powstawania odpadów, 

 przygotowanie odpadów do ponownego użycia – recykling, inne metody odzysku, 
unieszkodliwianie (inne niż składowanie). 

Realizacja powyższego pozwoli na osiągnięcie następujących celów: 

 ograniczenie składowania odpadów, w szczególności odpadów ulegających biodegradacji, 

 ograniczenie zmian klimatu powodowanych przez gospodarkę odpadami, 
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 zastępowanie spalania paliw kopalnych odzyskiem energii z odpadów zawierających frakcje 
biodegradowalne, co przyczyni się do zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
bilansie energetycznym kraju. 

 
Zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa cele główne to: 

 utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu 
gospodarczego kraju wyrażonego w PKB, 

 zwiększenie udziału odzysku (w szczególności odzysku energii z odpadów), zgodnego 
z wymaganiami ochrony środowiska; 

 zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowisko odpadów; 

 wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 

 bieżąca aktualizacja danych o gospodarce odpadami w gminie. 
 
Cele w gospodarce odpadami komunalnymi 
 
W gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele określone w KPGO 2014: 

 udoskonalenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (w związku 
z wprowadzeniem tzw. podatku śmieciowego), co będzie miało bezpośredni wpływ na 
osiągnięcie poniższych celów, 

 objęcie  zorganizowanym  systemem  odbierania  odpadów  komunalnych 100% mieszkańców 
oraz zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania 
odpadów najpóźniej do 2015 r., 

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

 zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do końca 2014 r., do maks. 60% 
wytworzonych odpadów, 

 przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu na poziomie min. 50%, przynajmniej takich 
odpadów jak papier, tworzywa sztuczne, szkło i metale pochodzące z gospodarstw 
domowych (oraz w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia, które  ze względu na 
swój charakter lub skład są podobne do odpadów pochodzących z gospodarstw domowych) 
do 2020 r. 

 
Redukcja ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska 
odpadów 
 
Uwzględniając wymagania określone w art. 5 Dyrektywy Rady 1999/31/EC należy przyjąć, że udział 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinien wynosić 
wagowo: 

 35 % - w 2020 r. 
Wartością odniesienia dla ustalania udziału procentowego jest całkowita ilość odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych na terenie Gminy Nowogrodziec w 1995 r. - 
1 130,7 Mg. 
Powyższą wartość oszacowano na podstawie przyjętych następujących wielkości: 

 liczba ludności w/g GUS w 1995 r. dla miasta - 4 083 osoby, 

 liczba ludności w/g GUS w 1995 r. dla terenów wiejskich - 10 593 osoby, 

 jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów biodegradowalnych w 1995 r. w/g KPGO 
dla miasta - 155 kg/M/rok, 

 jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów biodegradowalnych w 1995 r. w/g KPGO 
dla terenów wiejskich - 47 kg/M/rok. 

 
Ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji wyznaczona dla Gminy Nowogrodziec 
nie powinna przekraczać: 

 w 2020 r. - 395,8 Mg/rok. 
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W celu osiągnięcia powyższych założeń proponuje się podjąć następujące działania: 

 rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji wydzielonych ze strumienia 
odpadów komunalnych,  

 skierowanie do instalacji kompostowania odpadów ulegających biodegradacji pochodzących 
z selektywnej zbiórki, utrzymania terenów zielonych oraz ogrodów, 

 rozwijanie metod zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji u źródła poprzez 
stosowanie przez mieszkańców przydomowych kompostowników. 

 
Cele w gospodarce odpadami zawierającymi azbest 
 
Cele krótko- i długookresowe: 

 bieżąca aktualizacja danych dotyczących występowania wyrobów azbestowych na terenie 
Gminy, 

 sukcesywne osiąganie celów, które zostały określone w „Programie Oczyszczania Kraju 
z Azbestu na lata 2009-2032”, w tym usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest do 
2032 r. 

 
Główne działania na lata 2014-2017 realizujące założone cele: 

Działania Jednostka odpowiedzialna 

Objęcie wszystkich mieszkańców selektywną zbiórką odpadów oraz 
odbieraniem odpadów komunalnych 

Gmina Nowogrodziec 

Zwiększenie kontroli w zakresie wypełniania przez podmioty odbierające 
odpady komunalne - ustaleń dotyczących metod oraz miejsc prowadzenia 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

Gmina Nowogrodziec 

Tworzenie i udział Gminy w strukturach ponadgminnych dla realizacji 
regionalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi obejmującego 
działania w zakresie: 
- zapobiegania powstawaniu odpadów, 
- selektywnego zbierania odpadów, 
- przetwarzania odpadów w celu przygotowania do odzysku lub 
unieszkodliwiania, 
- budowy regionalnych instalacji 

Gmina Nowogrodziec 

Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych, mających na celu 
podniesienie świadomości ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami 

Gmina Nowogrodziec, 
podmioty zajmujące się 
gospodarką odpadami 

na terenie Gminy 
Intensyfikacja działań na rzecz selektywnej zbiórki odpadów pochodzących 
z sektora komunalnego na terenie Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem: 
- odpadów ulegających biodegradacji, 
- surowców wtórnych, 
- odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów 
komunalnych (np. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych 
baterii i akumulatorów), 
- odpadów wielkogabarytowych, 
- zużytych opon 

Gmina Nowogrodziec, 
podmioty zajmujące się 
gospodarką odpadami 

na terenie Gminy 

Zbiórka odpadów remontowo-budowlanych pochodzących z sektora 
komunalnego 

Gmina Nowogrodziec, 
podmioty zajmujące się 

gospodarką odpadami na 
terenie Gminy 

Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów 
Gmina Nowogrodziec, 

właściciele nieruchomości 

Bieżąca aktualizacja danych dotyczących występowania wyrobów 
azbestowych na obszarze Gminy Nowogrodziec Gmina Nowogrodziec 

Realizacja zapisów „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-
2032” oraz prowadzenie akcji informacyjnej o możliwości uzyskania pomocy 
finansowej na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest 

Gmina Nowogrodziec 
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Dofinansowanie właścicielom nieruchomości kosztów demontażu, odbioru, 
transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest Gmina Nowogrodziec 

Sporządzenie kwartalnego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi 

Podmiot odbierający odpady 
komunalne od właścicieli 

nieruchomości 

Sporządzenie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi 

Gmina Nowogrodziec 

Kontrolowanie i kierowanie przez Gminę całego strumienia odpadów do instalacji 
obecnie funkcjonujących lub planowanych w ramach Zachodniego RGOK, 
co umożliwi spełnienie dyrektyw unijnych w sprawie odzysku poszczególnych 
rodzajów odpadów 

Gmina Nowogrodziec 

Monitoring poeksploatacyjny składowiska odpadów Gmina Nowogrodziec 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie KPGO 2014 oraz WPGOWD 2012 
 

9.4. Oddziaływanie hałasu. 
 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska traktuje hałas jako 
zanieczyszczenie, wobec którego należy przyjmować takie same ogólne zasady postępowania, 
jak dla pozostałych zanieczyszczeń i związanych z nimi dziedzin ochrony środowiska.  
Wartości dopuszczalne poziomów hałasu określają:  

- obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 roku  w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (t.j.: Dz.U. z dnia 22.01.2014 roku, poz.112), 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1109). Wartości dopuszczalne poziomów hałasu wyrażone są za 
pomocą równoważonego poziomu hałasu i odnoszą się odrębnie dla dróg i linii kolejowych, 
odrębnie dla pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu, a także startów, lądowań i przelotów 
statków powietrznych oraz linii elektroenergetycznych, ustalając wartości dla pory dziennej 
i nocnej, 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 
826) w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 
środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2202 z późn. zmianami),  

- wspólnotowe regulacje prawne, w tym Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 25.06.2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu 
w środowisku. 

Wyróżnia się trzy główne rodzaje hałasu, według źródła powstawania: 
- hałas przemysłowy powodowany przez urządzenia i maszyny w obiektach przemysłowych 

i usługowych, 
- hałas komunikacyjny pochodzący od środków transportu drogowego, kolejowego 

i lotniczego, 
- hałas komunalny występujący w budynkach mieszkalnych, szczególnie wielorodzinnych  

i w obiektach użyteczności publicznej. 

Hałas przemysłowy 
Na klimat akustyczny Gminy Nowogrodziec wpływają wszelkie źródła hałasu znajdujące się na 
terenie zakładów przemysłowych, zarówno na otwartej przestrzeni (punktowe źródła hałasu), jak 
i w budynkach (wtórne źródła hałasu).  
Na terenie Gminy funkcjonują przedsiębiorstwa, warsztaty oraz podmioty gospodarcze oferujące 
usługi o charakterze komercyjnym, w tym jednostki handlu detalicznego, spółki prawa handlowego, 
osoby fizyczne. W związku z prowadzoną działalnością mogą one stanowić potencjalne źródło 
emisji hałasu do środowiska.  
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Hałas przemysłowy w Gminie Nowogrodziec stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, występuje 
głównie na terenach sąsiadujących z zakładami przemysłowymi i wydobywczymi.  
Klimat akustyczny wokół stref aktywności gospodarczej zależy od wielu czynników, przede 
wszystkim od rodzaju, liczby oraz sposobu rozmieszczenia źródeł hałasu na terenie strefy, liczby 
zakładów na niej pracujących, skuteczności zabezpieczeń akustycznych poszczególnych źródeł 
oraz ukształtowania i zagospodarowania terenu zagrożonego oddziaływaniem hałasu.  
 
Problemy z hałasem przemysłowym mogą wystąpić w otoczeniu dużych zakładów, lub skupisk 
zakładów. Wytypowanie zakładów niekorzystnie oddziaływujących na klimat akustyczny należy do 
zadań WIOŚ.  
Poziom hałasu przemysłowego jest kształtowany indywidualnie dla każdego obiektu i zależy od 
parku maszynowego, zastosowanej izolacji hal produkcyjnych, a także prowadzonych procesów 
technologicznych oraz funkcji urbanistycznej sąsiadujących z nim terenów. Wewnątrz hal 
przemysłowych hałas sięga poziomu 80 – 125 dB i w znacznym stopniu przenosi się na tereny 
sąsiadujące. W sąsiedztwie zakładów przemysłowych poziomy dźwięku osiągają wartości od 50 dB 
(mało uciążliwe) do 90 dB (bardzo uciążliwe).  
Pewną uciążliwość powodują zakłady rzemieślnicze i usługowe zlokalizowane blisko zabudowy 
o charakterze mieszkalnym. Ich wpływ na ogólny klimat akustyczny Gminy Nowogrodziec nie jest 
znaczący, jednak są one przyczyną lokalnych negatywnych skutków odczuwalnych przez 
okolicznych mieszkańców. Do zakładów takich należą najczęściej: warsztaty mechaniki pojazdowej, 
blacharskie, ślusarskie, stolarskie i przetwórcze.  
Pomiary hałasu wykonywane są na obszarze województwa dolnośląskiego przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w razie ewentualnych skarg mieszkańców lub zgodnie z przyjętym 
planem kontroli zakładów.  
 
Hałas komunikacyjny 
Klimat akustyczny na terenie Gminy Nowogrodziec kształtuje w znacznej mierze ruch 
komunikacyjny. 
 

-  hałas komunikacyjny drogowy: 
Powstawanie hałasu drogowego związane jest poruszaniem się pojazdów mechanicznych, 
dźwiękiem silników, układu wydechowego, pokonywaniem oporów toczenia. Z punktu widzenia 
natężenia hałasu istotny jest ogólny stan mechaniczny pojazdów, ich układów napędowych 
i jezdnych, stan ogumienia, stan nawierzchni.  
Na poziom hałasu drogowego w pobliżu zabudowy mieszkalnej mają wpływ przede wszystkim: 

- natężenie ruchu komunikacyjnego, 
- udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu, 
- odległość zabudowy mieszkalnej od drogi, 
- prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie), 
- typ i stan techniczny pojazdów, 
- nachylenie drogi, 
- stan nawierzchni oraz płynność ruchu. 

Większość hałasów w środowisku (w tym hałas drogowy) charakteryzuje się zmiennymi poziomami 
w czasie.   
 
W badaniach klimatu akustycznego przeprowadzonych przez WIOŚ we Wrocławiu w 2009 roku 
określono poziom hałasu na drogach w obrębie Gminy Nowogrodziec. W tabeli poniżej podano 
wyniki pomiarów hałasu: 
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Tabela 24. Wyniki pomiaru hałasu w 2009 roku na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec. 

Nr drogi Miejscowość (lokalizacja) 

LAeq 

dB 

4 Zebrzydowa 71,1 

94 Wykroty 62,2 

357 Zebrzydowa 64,9 

Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim,  rozdział Hałas 2009, WIOŚ Wrocław 

 
Opracowanie przygotowane w 2012 roku na zlecenie GDDKiA pt. „Mapa akustyczna dróg krajowych 
na terenie województwa dolnośląskiego” przedstawia mapę akustyczną dla odcinków dróg 
krajowych na terenie województwa dolnośląskiego, w pasie o szerokości 800 m z każdej strony 
drogi. Scharakteryzowano źródła hałasu wyznaczając: natężenia ruchu i prędkości pojazdów, rodzaj 
ruchu, rodzaj i stan nawierzchni oraz profil jezdni, dla poszczególnych odcinków dróg krajowych 
objętych analizą, tj. z natężeniem ruchu przekraczającym 3 miliony pojazdów rocznie, tj. dla SDR 
(średni dobowy ruch) powyżej 8 219 pojazdów. Na terenie Gminy Nowogrodziec opracowanie 
dotyczyło dwóch odcinków autostrady A4: 

 odcinek I - węzeł Zgorzelec – węzeł Godzieszów – dł. 2,13 km – pow. analizy – 3,408 km2, 

 odcinek II - węzeł Godzieszów – węzeł Bolesławiec – dł. 17,241 – pow. analizy – 27,586 
km2. 

Obliczona została dla powiatu bolesławieckiego m.in.: 

 powierzchnia obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych w odniesieniu do wskaźnika 
LDWN, w zależności od wartości poziomu hałasu : 

<5 dB     0,200 km2,     
5-10 dB     0,026 km2,     
10-15 dB    0,017 km2,     
15-20 dB    0,008 km2,     
>20 dB     0,003 km2,     

 powierzchnia obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych w odniesieniu do wskaźnika LN, 
w zależności od wartości poziomu hałasu : 

<5 dB     0,412 km2,     
5-10 dB     0,068 km2,     
10-15 dB    0,018 km2,     
15-20 dB    0,016 km2,     
>20 dB     0,005 km2,     

 
Obliczone zostały również dla powiatu bolesławieckiego: 

 poziomy dźwięku w środowisku określone przez wskaźnik LDWN, powierzchnia obszarów 
eksponowanych w danym zakresie: 

55-60 dB    21,423 km2,     
60-65 dB    13,073 km2,     
65-70 dB    6,811 km2,     
70-75 dB    2,918 km2,     
>75 dB     2,914 km2,     

 poziomy dźwięku w środowisku określone przez wskaźnik LN, powierzchnia obszarów 
eksponowanych w danym zakresie: 

55-60 dB    19,181 km2,     
60-65 dB    10,947 km2,     
65-70 dB    5,350 km2,     
70-75 dB    2,267 km2,     
>75 dB     2,280 km2,     
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Przeprowadzone w ww. opracowaniu analizy pokazały, że w latach 2005-2010 natężenie ruchu 
pojazdów na sieci dróg krajowych (średnia dla całej sieci dróg krajowych w Polsce) zwiększyło się 
o 22 %, przy czym na drogach międzynarodowych – 21 %, a na pozostałych drogach krajowych – 
23 %. W przypadku dróg na terenie województwa dolnośląskiego współczynnik wzrostu SDR na 
drogach międzynarodowych wyniósł 1,32, natomiast na pozostałych drogach krajowych – 1,22. 
Ogółem wskaźnik wzrostu dla województwa dolnośląskiego wynosi 1,29 i jest jednym 
z największych dla wszystkich województw.  

 
Średni wzrost zasięgu hałasu dla województwa dolnośląskiego wynosi ok. 32 % - dla wskaźnika 
LDWN oraz ok. 51 % - dla wskaźnika LN i jest spowodowany m.in. wzrostem natężenia ruchu 
pojazdów. 
 

- hałas komunikacyjny kolejowy 
Pod pojęciem hałasu kolejowego rozumie się hałas powstający w wyniku eksploatacji linii 
kolejowych. Brak pomiarów hałasu komunikacyjnego nie pozwala na jednoznaczne określenie 
wielkości i zasięgu przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. Badania, wykonane na tego 
typu liniach, wykazują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w odległości 150 m od 
skrajnego toru. 
 

9.4.1. Cel długoterminowy do 2021 r. 

Dokonanie oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do 
zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe 

 
Celem długoterminowym jest ochrona mieszkańców miasta przed szkodliwym oddziaływaniem hałasu 
w środowisku, głównie hałasu komunikacyjnego i zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego 
środowiska, w szczególności przez: 

- utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie, 
- zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, a gdy nie jest on dotrzymany 

zapobieganie jego powstawaniu lub przenikaniu do środowiska. 
 
Główne działania w latach 2014-2017 realizujące założone cele: 

Lp. Działania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
i współpracująca 

1. 
Systematyczne wykonywanie podstawowych badań 
pomiarowych, celem określenia stanu środowiska akustycznego 

WIOŚ, zarządcy dróg 
i linii kolejowych 

2. 
Działania zmierzające do ograniczenia wpływu hałasu 
przemysłowego 

Podmioty gospodarcze 

3. Modernizacja nawierzchni dróg 
Zarządcy dróg, Gmina i 
Miasto Nowogrodziec 

4. Usprawnianie organizacji ruchu drogowego 
Gmina i Miasto 
Nowogrodziec, 
zarządcy dróg  

5. 
Przestrzeganie zasad strefowania w planowaniu przestrzennym 
m.in. lokalizowania w sąsiedztwie przedsięwzięć o zbliżonej 
uciążliwości hałasu 

Gmina i Miasto 
Nowogrodziec 

6. 
Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z 
wymogami obowiązujących przepisów prawnych w zakresie 
ochrony środowiska 

Sejmik województwa, 
Rada Powiatu 
Bolesławieckiego 

7. Budowa ścieżek rowerowych 
Gmina i Miasto 
Nowogrodziec, 
zarządcy dróg 
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9.5. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych. 
 
Nadmierne dawki promieniowania działają szkodliwie na wszystkie organizmy żywe, dlatego też 
ochrona przed szkodliwym promieniowaniem jest jednym z ważnych zadań ochrony środowiska. 
Pod względem rodzaju można wyróżnić promieniowanie jonizujące oraz niejonizujące, ze względu 
na źródło pochodzenia określa się promieniowanie naturalne (występujące w przyrodzie) i sztuczne 
(wytwarzane przez człowieka).  

Źródła promieniowania elektromagnetycznego - promieniowanie niejonizujące 
Źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego są m.in. linie elektroenergetyczne, stacje 
transformatorowe, instalacje radiokomunikacyjne, tj. stacje bazowe telefonii komórkowej, stacje 
radiowe, telewizyjne, radionawigacyjne. 
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska przed polami 
elektromagnetycznymi jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska  
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm. ) – dział VI Ochrona przed polami elektromagnetycznymi. 
Ochrona przed polami polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez:  

- utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na 
tych poziomach, 

- zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie 
są one dotrzymane. 

W odniesieniu do Gminy Nowogrodziec źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego są 
anteny nadawcze telefonii komórkowej, anteny nadawcze sygnału radiowego, linie przesyłowe 
wysokich napięć i stacje transformatorowe. 
 

9.5.1. Zagrożenia polami elektromagnetycznymi 

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone zostały 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 
dotrzymania tych poziomów. (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).  
Przez Gminę Nowogrodziec przebiegają linie napowietrzne wysokiego napięcia, które powodują 
emisję promieniowania niejonizującego - elektromagnetycznego. Sieci wysokiego napięcia są 
zagadnieniem powodującym z jednej strony zagrożenia emisjami do środowiska, z drugiej zaś 
strony stanowią geometryczne przeszkody w zagospodarowaniu przestrzennym.  
Miasto i Gmina Nowogrodziec posiada korzystne położenie względem głównych korytarzy zasilania 
w energię elektryczną, wpięta jest bowiem w główną linię tranzytową o napięciu 400 kV, relacji 
elektrownia Turów - Mikułowa - centralne rejony Polski. Redukcja napięcia zachodzi w rozdzielni 
w Nowogrodźcu, skąd wyprowadzone są tory sieciowe średnich napięć oraz do stacji 
transformatorowych, redukujących napięcie na niskie (400 V i 230 V). 
Przez teren Gminy przebiegają także napowietrzne linie wysokich (WN) napięć w większości na 
kierunku zachód - wschód: 

- 110 kV 
- 220 kV 

Sieć linii SN 20 kV jest stosunkowo dobrze rozwinięta, w większości napowietrzna, skablowane są 
niewielkie odcinki w bezpośrednim sąsiedztwie stacji transformatorowych oraz w obrębie terenów 
zainwestowania miejskiego Nowogrodźca. 
 
Badania kontrolne poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzi Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.  
W ramach prowadzonego przez WIOŚ we Wrocławiu monitoringu PEM w kolejnych latach 
przeprowadzano  badania w punktach pomiarowo kontrolnych na terenie województwa 
dolnośląskiego (nie przeprowadzano badań bezpośrednio na terenie Gminy Nowogrodziec).   
Najbliższy punkt pomiarowy w 2013 roku znajdował się w Lubaniu, gdzie wyniki pomiarów 
wykazały, że w badanych punktach pomiarowo- kontrolnych nie stwierdzono przekroczeń poziomów 
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dopuszczalnych pól elektromagnetycznych. Zmierzona wartość wynosiła 0,29V/m (przy 7 V/m 
wartości dopuszczalnej). 
Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska Wojewódzki Inspektor prowadzi, 
aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono 
przekroczenie dopuszczalnych poziomów PEM określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
sprawdzania dotrzymania tych poziomów.  
Dla ochrony mieszkańców Gminy przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym 
ogranicza się inwestowanie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących linii elektroenergetycznych 
wysokich i najwyższych napięć. Wymaga się okresowego wykonywania stosownych pomiarów - wg 
przepisów prawa powszechnego - dla wyznaczania rzeczywistych zasięgów stref oddziaływania linii 
i urządzeń oraz ew. ustalenia stref ograniczonego użytkowania. Należy dążyć do stopniowego 
zastępowania ograniczeń w zagospodarowywaniu terenów wzdłuż linii zmniejszaniem zasięgu ich 
oddziaływania osiąganym środkami technicznymi. Przy zbliżeniach linii do budynków mieszkalnych 
po stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnego rzeczywistego natężenia pola 
elektromagnetycznego wymaga się ekranowania linii. 
 
Źródła mikrofal 
Najczęściej spotykanymi źródłami mikrofal są urządzenia nadawczo – odbiorcze sieci telefonii 
komórkowej. Urządzenia takie znajdują się zwykle na specjalnych masztach bądź wysokich 
kominach i budynkach. Budzą one jednocześnie największy niepokój wśród społeczeństwa 
w odniesieniu do szkodliwości i wywierania wpływu w zakresie mikrofalowym. Burzliwy rozwój 
telefonii komórkowej w ostatnich kilku latach, objawiający się ogromną liczbą samych telefonów 
oraz stacji bazowych instalowanych na budynkach, w szczególności w dużych miastach, 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tego typu łączności wyzwala ogromne emocje i budzi 
niepokój o zagrożenie dla zdrowia człowieka. Przeprowadzane systematycznie pomiary nie 
potwierdzają tych obaw. 
Planowanie nowych lokalizacji dla stacji bazowych telefonii komórkowych powinno na każdym 
etapie uwzględniać obowiązujące wymogi prawne i budowlane. 

9.5.2. Cel długoterminowy do 2021 r. 

Ochrona mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec przed szkodliwym oddziaływaniem pól 
elektromagnetycznych 

 
Główne działania w latach 2014-2017 realizujące założone cele: 

Lp. Działania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
i współpracująca 

1. 
Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego z uwzględnieniem zapisów dotyczących ochrony 
przed promieniowaniem 

Gmina i Miasto 
Nowogrodziec 

2. 
Prowadzenie kontroli przez organy i inspekcje ochrony 
środowiska w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów 
dotyczących promieniowania elektromagnetycznego 

WIOŚ Wrocław 

3. 
Monitorowanie i ocena poziomu pól elektromagnetycznych na 
terenie miasta 

WIOŚ Wrocław 

4. 
Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie 
z wymaganiami przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska 

Sejmik województwa, 
Rada Powiatu 
Bolesławieckiego 

 

 

 



AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC  
NA LATA 2014-2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018-2021 

73 

 

9.6. Środowisko a zdrowie 
 
Jakość środowiska w znacznym stopniu wpływa na stan zdrowia. Wg raportu WHO około 25 % 
zgonów i chorób w skali globalnej jest wynikiem negatywnego oddziaływania środowiskowego. 
Zanieczyszczenie środowiska ma swój udział w rozwoju aż 80 % chorób, pośrednio wpływa też na 
ogólny stan zdrowia fizycznego i psychicznego poprzez ograniczenie człowiekowi dostępu do 
zasobów środowiskowych, a co za tym idzie ograniczenie możliwości wypoczynku i wrażeń 
estetycznych. 
Dlatego też program ochrony środowiska powinien ujmować zjawiska globalne i długofalowe, 
wpływające zarówno na zdrowie fizyczne jak i na komfort psychiczny człowieka. Do największych 
problemów mających wpływ na stan zdrowia ludzi należą: 

 jakość wody przeznaczonej do spożycia, 

 zanieczyszczenie wód gruntowych, 

 zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, 

 emisja hałasu. 
Główne kierunki działań na rzecz środowiska i zdrowia zostały określone w przyjętym przez Radę 
Ministrów Wieloletnim Programie „Środowisko a zdrowie”. 

9.6.1 Cel długoterminowy do 2021 r. 

Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony 
środowiska z sektorem zdrowia 

 
Główne działania w latach 2014-2017 realizujące założone cele: 

Lp. Działania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
i współpracująca 

1. 

Monitoring jakości wody do spożycia przez ludzi szczególnie 
w odniesieniu do zawartości w wodzie wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych (WWA), trihalometanów (THM) oraz 
metali ciężkich 

organy Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej 

2. 

Prowadzenie nadzoru nad warunkami pracy pracowników ze 
szczególnym uwzględnieniem narażania na czynniki biologiczne 
oraz substancje chemiczne niebezpieczne 

organy Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej, 
Państwowa Inspekcja 
Pracy 

3. 
Promocja zdrowego stylu życia i unikanie zagrożeń oraz profilaktyka 
chorób cywilizacyjnych i ograniczenie zewnętrznych przyczyn ich 
powstawania 

organy Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej, 
organizacje 
pozarządowe 

 

9.7. Zapobieganie powstawaniu poważnych awarii 

Definicje poważnej awarii i poważnej awarii przemysłowej określa odpowiednio  
art. 3 pkt 23 i 24 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.z 2013 r., poz. 
1232 z późn. zm.): 

 poważna awaria - to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja powstała 
w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje 
jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania 
zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia 
z opóźnieniem. 

 poważna awaria przemysłowa przez pojęcie to rozumie się poważną awarię w zakładzie.  
 
Na terenie województwa dolnośląskiego służby ochrony przeciwpożarowej i inspekcji ochrony 
środowiska dokonały kwalifikacji zakładów produkcyjnych za względu na stopień zagrożeń awariami 
przemysłowymi. W 2013 roku określono 17 zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
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przemysłowej (ZDR) i 21 zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej. Żaden z tych zakładów nie jest zlokalizowany na terenie Gminy Nowogrodziec. 
Na terenie Gminy Nowogrodziec występują następujące zagrożenia:  

 zagrożenia pożarowe: 
 terenów leśnych - zagrożenie związane z występowaniem znacznej powierzchni obszarów 

leśnych, zlokalizowanych na terenie Gminy, 
 terenów zurbanizowanych - występują w starszej zabudowie, ze względu na stan instalacji 

elektrycznych, gazowych, palne elementy konstrukcyjne (stropy, schody), stosowane piece, 
 terenów rolniczych – związane z bazą magazynową do przechowywania zbóż i produktów 

nieprzetworzonych; 

 zagrożenia wynikające z transportu drogowego i kolejowego - przecinająca teren Gminy 
autostrada A4 oraz droga krajowa 94, drogi wojewódzkie DW 296 i 357 i 362 oraz linia kolejowa 
są potencjalnym miejscem zagrożenia pożarowego, chemicznego oraz ekologicznego. Wynika 
to z faktu, że szlakami tymi mogą być transportowane toksyczne środki przemysłowe (TŚP) – 
materiały niebezpieczne dla ludzi i środowiska.  

 zagrożenia chemiczne i ekologiczne - wynikają głównie z magazynowania i stosowania przez 
zakłady przemysłowe materiałów niebezpiecznych. Na terenie SSE w Wykrotach, gdzie 
zlokalizowana jest m.in. drukarnia wklęsłodrukowa BDN posiadająca duże ilości substancji 
niebezpiecznych, tłocznia gazu Jeleniów, zaliczona również do obiektów infrastruktury 
krytycznej 

 zagrożenia budowlane - związane głównie z utratą statyki budowli lub jej elementu, 

 inne zagrożenia urbanistyczne i komunalne związane z infrastrukturą techniczną - magistrale 
gazu pod wysokim ciśnieniem, stacje redukcyjne gazu z wysokiego na średnie ciśnienie 
i średniego na niskie, napowietrzne linie energetyczne wysokiego i średniego napięcia, duże 
transformatory,  

 zagrożenie powodziowe – opisane szczegółowo w rozdz. 8.4 a także możliwość wystąpienia 
lokalnych podtopień budynków na skutek długotrwałych i intensywnych opadów deszczu.   

 

Zadania koordynacji, m.in. prac związanych z poważnymi awariami i ewentualnie powstałymi 
zagrożeniami regulują stosowne procedury, w powiązaniu z działaniem służb ratowniczych (strażą 
pożarną, policją, pogotowiem ratunkowym, pogotowiem energetycznym, pogotowiem gazowym, 
pogotowiem wodociągowo-kanalizacyjnym) są zawarte w Planie Zarządzania Kryzysowego. 
Działania ratownicze prowadzone na terenie Gminy realizowane są przez jednostki Państwowej 
Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. 
 

9.7.1. Cel długoterminowy do 2021 r. 

 

Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przez nadzór nad 
wszystkimi instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej awarii 

 
Główne działania w latach 2014-2017 realizujące założone cele: 

Lp. Działania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
i współpracująca 

1. 
Opracowanie planu operacyjno – ratowniczego na wypadek 
zaistnienia poważnej awarii 

Straż Pożarna 

2. 
Prowadzenie rejestru oraz monitoring potencjalnych sprawców 
poważnych awarii pod kątem spełniania przez nich wymogów 
bezpieczeństwa i prewencji 

WIOŚ Wrocław 

3. Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom 
Podmioty 
gospodarcze, Straż 
Pożarna 

4. 
Utrzymywania w gotowości służb ratowniczych na wypadek 
zaistnienia poważnej awarii 

Straż Pożarna 



AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC  
NA LATA 2014-2017 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018-2021 

75 

 

5. 

Prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej dla ogółu 
społeczeństwa dotyczącej zasad postępowania w razie wystąpienia 
poważnej awarii, w celu ukształtowania właściwych postaw 
i zachowań 

Straż Pożarna, 
Gmina i Miasto 
Nowogrodziec 

 

9.8. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

W 2020 r. w Polsce 15,5 % energii końcowej brutto ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. 
Ministerstwo Gospodarki opracowało Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych, który został przyjęty przez  Radę Ministrów w dniu 7 grudnia 2010 r.  
Dokument ten, określa polskie cele w zakresie udziału energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) 
w sektorze transportowym, energii elektrycznej oraz ogrzewania i chłodzenia. Jest to prognoza 
osiągnięcia w 2020 r. 15,5 % udziału OZE w zużyciu energii końcowej brutto w sposób 
zrównoważony. Dokument zakłada, że filarami zwiększenia udziału odnawialnych źródeł będzie 
bardziej efektywne wykorzystanie biomasy oraz energii wiatrowej. 

Energia wiatru 
Energetyka wiatrowa w Polsce jest dopiero u progu rozwoju. Coraz to większe zainteresowanie 
często jednak nie idzie w parze z wiedzą na temat tego typu przedsięwzięć i sposobie ich realizacji. 
Jest to o tyle niepokojące, ze wielu inwestorów posiadając odpowiednie środki może wstrzymać się 
od wybudowania parku wiatrowego i stracić po pierwsze okazje do zainwestowania swoich 
pieniędzy, po drugie zaś zaufanie do samej idei inwestowania w energetykę wiatrową.  
Na etapie opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
przeznaczonych pod lokalizację farm wiatrowych lub przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla lokalizacji farm wiatrowych należy przeprowadzić roczny monitoring awifauny 
i nietoperzy, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na 
ptaki” rekomendowanymi m.in. przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz zgodnie 
z „Tymczasowymi wytycznymi dotyczącymi oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na 
nietoperze na 2009r.”. Lokalizacja farm wiatrowych będzie możliwa wyłącznie w przypadku, gdy 
roczny monitoring nie wykaże znaczącego negatywnego wpływu planowanej inwestycji na ptaki 
i nietoperze. 
W chwili obecnej na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec nie funkcjonują żadne turbiny wiatrowe. 
Na chwilę obecną brak również planów dotyczących budowy takich obiektów. W obowiązującym 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Nowogrodziec” wyznacza się dwa obszary lokalizacji turbin wiatrowych wraz z niezbędną siecią 
dróg oraz linii i urządzeń elektroenergetycznych, w tym rozdzielni, na wschód od pasma 
osadniczego Parzyce – Nowogrodziec – Milików oraz na terenach otwartych między Czerną, 
Gierałtowem i Wykrotami. 
Energia biomasy 
Wykorzystanie biomasy, do celów energetycznych następuje przez bezpośrednie spalanie drewna, 
słomy, odpadków produkcji roślinnej lub roślin energetycznych (specjalnego gatunku wierzby oraz 
tzw. malwy pensylwańskiej). 
Biopaliwo gazowe (biogaz) wytworzone w procesie fermentacji pojawia się na składowiskach 
odpadów komunalnych oraz oczyszczalniach ścieków. W tych obiektach wystarczy zabudować 
instalację odzysku gazu, aby mieć biogaz do spalania w kotłach lub silnikach spalinowych 
i produkować ciepło i energię elektryczną, przede wszystkim na użytek własny. Instalacji takich jest 
niewiele na terenie całego województwa. 
Obecnie na obszarze Gminy i Miasta nie ma podmiotów, które posiadają źródła spalające biomasę 
dla potrzeb wytwarzania ciepła. 
Prezentowane w dokumencie opracowanym przez Gminę „Projekt założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2012-2027” 
dane wskazują na potencjał energetyczny dla Gminy i Miasta Nowogrodziec, pochodzący 
z biomasy. Największy potencjał posiada biomasa ze słomy, a w następnej kolejności jest biomasa 
z lasów, jednak już znacznie niższy potencjał, posiada biomasa z siana. Wysoki potencjał biomasy 
ze słomy wynika z dość dużego udziału powierzchni pól uprawnych w strukturze gruntów na 
terenach wiejskich Gminy Nowogrodziec. Potencjał ten może stać się bodźcem dla władz lokalnych 
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do propagowania wykorzystywania biomasy jako jednego ze źródeł energii wśród mieszkańców 
tego obszaru. 
Obecnie na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec nie funkcjonuje żadna biogazownia (obliczony 
potencjał produkcji biogazu o wartości 499 448,81 m3/rok (tj. 11 487,32 GJ/rok). W ww. dokumencie 
zakłada się, że rozwój energetyki opartej o biogazownie jest jednym z zadań możliwych do realizacji 
na terenie Gminy Nowogrodziec. 
Energia słońca  
Najbardziej popularnymi metodami pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego są systemy 
fototermiczne, wykorzystujące tzw. kolektory słoneczne oraz systemy fotowoltaiczne, 
przetwarzające promieniowanie słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną. 
Zasoby energii słonecznej są wystarczające do zaspokojenia wszystkich potrzeb w zakresie 
produkcji cieplej wody użytkowej w okresie letnim 50÷60 % tych potrzeb w okresie wiosenno – 
jesiennym. 
Energię słoneczną wykorzystuje się w: 

1) kolektorach słonecznych,  
2)  instalacjach fotowoltaicznych,  
3)  oświetleniu solarnym,  
4) sygnalizacji solarnej. 

Ze względu na okres nasłonecznienia oraz średnie całkowite promieniowanie słoneczne w roku,  
można wykorzystać potencjał kolektorów słonecznych, jako źródła wspomagającego instalacje c.o. 
i c.w.u.  
Gmina i Miasto Nowogrodziec położona jest na obszarze, gdzie usłonecznienie względne w ciągu 
roku (czyli liczba godzin z bezpośrednio widoczną tarczą słoneczną) waha się w granicach 30-32 %. 
Natomiast średnioroczne sumy napromieniowania słonecznego całkowitego padającego na 
jednostkę powierzchni poziomej na obszarze Gminy i Miasta wynoszą 3 600 MJ/m2, zaś roczna 
liczba godzin czasu promieniowania słonecznego wynosi 1 500, co stanowi o przeciętnych 
warunkach dla rozwoju energetyki słonecznej.  
Obecnie instalacje kolektorów słonecznych wykorzystywane są głównie w budynkach mieszkalnych 
przez prywatnych inwestorów, nie są wykorzystywane w budynkach użyteczności publicznej.  
Energia geotermalna: 
Opłacalność wykorzystania tego typu energii jest ściśle związana z odległością odbiorców od 
punktu produkcyjnego, ze względu na straty mogące nastąpić podczas przesyłu. Na podstawie 
poniższej mapy można stwierdzić, że Gmina nie leży w strefie podwyższonego strumienia 
cieplnego. Warunki klimatyczne w Polsce pozwalają jednak na wykorzystanie tzw. płytkiej geotermii. 
Temperatury gruntu i wód gruntowych na poziomie kilku do kilkunastu stopni Celsjusza, umożliwiają 
zastosowanie w celach grzewczych pomp ciepła. Zysk w przypadku tego typu instalacji polega na 
wykorzystaniu ciepła zawartego w wodzie lub glebie. Pompy ciepła są rozwiązaniami kosztownymi, 
w fazie realizacji jednakże charakteryzują się stosunkowo niskimi kosztami eksploatacji, nie 
wymagają obsługi i składowania paliw. Wykorzystanie tego typu instalacji może mieć uzasadnienie 
zarówno w przypadku domów jednorodzinnych jak i budynków miejskich takich jak obiekty 
sportowe, budynki opieki zdrowotnej i innych. 
Na terenie Gminy pompy ciepła są wykorzystywane w pojedynczych przypadkach przez prywatnych 
inwestorów do ogrzewania domów mieszkalnych. 
Energia spadku wód: 
W chwili obecnej na terenie Gminy Nowogrodziec funkcjonuje Mała Elektrownia Wodna 
w miejscowości Parzyce o mocy 200 kW, zlokalizowana na rzece Kwisie w km 56+240. Planowana 
jest również budowa kolejnej MEW o mocy 500 kW. Elektrownia zlokalizowana będzie na rzece 
Kwisie w km 60+090 (62+700) w miejscowości Nowogrodziec - obręb 2 na części działek nr 500, 
499, 498/1, 496, 332.  
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9.8.1. Cel długoterminowy do 2021 r. 
 

Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

 
Główne działania w latach 2014-2017 realizujące założone cele: 

Lp. Działania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
i współpracująca 

1. 
Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących 
odnawialne źródła energii 

Gmina i Miasto 
Nowogrodziec, 
organizacje 
pozarządowe 

2. 
Wspieranie projektów w zakresie budowy urządzeń i instalacji do 
wytwarzania energii odnawialnej 

Samorząd 
Województwa, Gmina 
i Miasto 
Nowogrodziec, 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 
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10. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2014 – 2017.  

Tabela 25. Działania służące do realizacji celów priorytetowych oraz nakłady inwestycyjne Gminy i Miasta Nowogrodziec w latach 2014-2017 

Kierunek 
Instytucja 

koordynująca 
Źródła 

finansowania 
Zadania 

Szacunkowy koszt realizacji zadania [zł] 

2014 2015 2016 2017 RAZEM: 

Kształtowanie 
krajobrazu 

Gmina 
Nowogrodziec 
 

Budżet gminy Utrzymanie zieleni  110 000 110 000 110 000 110 000 440 000 

Zarządzanie 
systemowe Gmina 

Nowogrodziec 
Budżet gminy 

Opracowywanie planów 
zagospodarowania przestrzennego 

6 000 10 000 10 000 10 000 36 000 

Ochrona 
powietrza Gmina 

Nowogrodziec 
Budżet gminy 

Termomodernizacja obiektów 
gminnych 

50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 

Ochrona 
powietrza, wód 
powierzchniowych 
i podziemnych 
oraz ochrona 
przed hałasem 

Gmina 
Nowogrodziec 

Budżet gminy 
Budowa, remont i modernizacja 
dróg gminnych 

1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 4 800 000 

Ochrona wód 
podziemnych i 
powierzchniowych Hydro-Tech 

Budżet Hydro-
Tech, środki 
unijne 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Nowogrodźcu - budowa 
automatycznej zlewni ścieków 
dowożonych oraz zbiornika 
wyrównawczego 

- 900 000 - - 900 000 

Hydro-Tech 
Budżet Hydro-
Tech, środki 
unijne 

Budowa kanalizacji w 
Nowogrodźcu, Parzycach, 
Milikowie, Zebrzydowej, 
Gościszowie 

- 23 800 000 - - 23 800 000 

Hydro-Tech 
Budżet Hydro-
Tech, środki 
unijne 

Budowa kanalizacji w Gościszowie, 
Gierałtowie, Nowogrodźcu 

- 23 700 000 - - 23 700 000 
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Ochrona wód 
podziemnych i 
powierzchniowych 
c.d. 

Hydro-Tech 
Budżet Hydro-
Tech, środki 
unijne 

Budowa kanalizacji: Wykroty, 
Czerna, Nowa Wieś, Kierżno, 
Godzieszów oraz dokończenie 
budowy kanalizacji: Nowogrodziec, 
Milików, Gościszów, Giereałtów, 
Zebrzydowa 

- - - 
90 000 000* 

 
90 000 000 

Hydro-Tech 
Budżet Hydro-
Tech, środki 
unijne 

Budowa sieci wodociągowej w 
Nowogrodźcu (4,1 km) 

- 1 700 000 - - 1 700 000 

Hydro-Tech 
Budżet Hydro-
Tech, środki 
unijne 

1) Budowa sieci wodociągowej w 
Nowogrodźcu (3,69 km) 
2) Budowa sieci wodociągowej 
spinającej miejscowości Gierałtów i 
Nowogrodziec (2,6 km) 

- 4 000 000 - - 4 000 000 

Gmina 
Nowogrodziec 

Budżet gminy Melioracje wodne 35 000 35 000 35 000 35 000 140 000 

Zapobieganie 
poważnym 
awariom 

Gmina 
Nowogrodziec 

Budżet gminy 
Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 

Gospodarka 
odpadami 

Gmina 
Nowogrodziec 

Budżet gminy 

Obsługa systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi: 
- odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych, 
- obsługa PSZOK, 
- obsługa administracyjna systemu, 
- zbiórka przeterminowanych leków 
oraz opakowań po lekach 

ok. 
1,85 mln 

ok. 
1,9 mln 

ok. 
1,9 mln 

ok. 
1,9 mln 

ok. 7,55 mln 

Gmina 
Nowogrodziec 

Budżet gminy 
Monitoring poeksploatacyjny 
składowiska odpadów 

12 000 12 000 12 000 12 000 48 000 
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Gospodarka 
odpadami c.d. 

Gmina 
Nowogrodziec 

Budżet gminy 
Likwidacja „dzikich” wysypisk 
odpadów 

3 500 4 000 4 000 4 000 15 500 

Gmina 
Nowogrodziec 

Budżet gminy 
Dofinansowanie do usuwania 
wyrobów zawierających azbest 

- - 10 000 10 000 20 000 

Źródło: Na podstawie budżetu, Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec, informacji z Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, informacji dot. 
zakresu rzeczowego niezbędnego do realizacji w latach 2014-2020 Hydro-Tech Nowogrodziec oraz PGOWD 2014. 
Wydatki na poszczególne zadania będą szczegółowo opracowywane w uchwałach budżetowych 
*- (realizacja do 2020 r. przy założeniu pozyskania dofinansowania)
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11. SPOSÓB KONTROLI ORAZ DOKUMENTOWANIA REALIZACJI PROGRAMU 

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 Miejskiego w Nowogrodźcu. Listę proponowanych wskaźników dla Gminy Nowogrodziec 
przedstawiono w tabeli poniżej:  
 
Tabela 26. Wskaźniki efektywności realizacji celów Programu Ochrony Środowiska Gminy i Miasta 
Nowogrodziec. 

Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wartość docelowa 

(do osiągnięcia) 

Ochrona przyrody i krajobrazu 

1. 
Powierzchnia prawnie chroniona ogółem (bez obszarów 
Natura 2000)  

ha 
Utrzymanie i zachowanie 
stanu istniejącego – 
obejmowanie ochroną 
ważnych obiektów w 
postaci np. pomników 
przyrody, użytków 
ekologicznych) 

2. Obszary NATURA 2000 szt. 

3. Parki Krajobrazowe szt. 

4. Rezerwaty szt. 

5. Obszary chronionego krajobrazu szt. 

6. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe szt. 

7. Użytki ekologiczne szt. 

8. Pomniki przyrody szt. 

Lasy 

9. Lesistość gminy % 

Wg Krajowego Programu 
Zwiększania lesistości 

oraz miejscowych planów 
zagospodarowania 

przestrzennego 

Jakość wód podziemnych i powierzchniowych 

10. Jakość wód podziemnych 
Wg 

obowiązującej 
klasyfikacji 

Osiągnięcie dobrego 
stanu wód i dobrego 
potencjału – cele 
środowiskowe wg planów 
zagospodarowania 
wodami dla obszarów 
dorzeczy w zakresie 
Ramowej Dyrektywy 
Wodnej 

11. Jakość wód powierzchniowych 
Wg 

obowiązującej 
klasyfikacji 

Gospodarka wodno-ściekowa 

12. Zwodociągowanie gminy % 

Wg celów określonych 
w KPOŚK 

13. Skanalizowanie gminy % 

14. Długość kanalizacji sanitarnej  km 

15. 
Liczba komunalnych oczyszczalni ścieków: 
- biologiczne: 
- z podwyższonym usuwaniem biogenów 

szt. 

Ochrona powietrza atmosferycznego 

16. 

Substancje, których stężenia przekroczyły wartości 
dopuszczalne lub wartości dopuszczalne powiększone 
o margines tolerancji – klasyfikacja strefy w której leży 
gmina 

 A 
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Ochrona przed hałasem 

17. 
Miejsca gdzie poziom hałasu przekracza wartości 
dopuszczalne wg obowiązujących przepisów 

Lokalizacja 
wg WIOŚ 

Niewystępowanie miejsc 
z przekroczeniami 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

18. 
Miejsca gdzie poziom pól elektromagnetycznych 
przekracza wartości dopuszczalne wg obowiązujących 
przepisów 

Lokalizacja 
wg WIOŚ 

Niewystępowanie miejsc 
z przekroczeniami 

Poważne awarie 

19. 

Liczba poważnych awarii i miejscowych zagrożeń w ciągu 
roku: 

- duże: 
- średnie: 
- lokalne: 
- małe: 

szt. 

Niewystępowanie 
poważnych awarii 

i miejscowych zagrożeń 

Gospodarka odpadami 

Wskaźniki monitorowania celów dotyczących odpadów pochodzących z sektora komunalnego 

20. 
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazanych do składowania 
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

% 

50 w 2014 r. 

50 w 2015 r. 

45 w 2016 r. 

45 w 2017 r. 

40 w 2018 r. 

40 w 2019 r. 

35 w 2020 r. 

21. 
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: 
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

% 

14 w 2014 r. 

16 w 2015 r. 

18 w 2016 r. 

20 w 2017 r. 

30 w 2018 r. 

40 w 2019 r. 

50 w 2020 r. 

22. 
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

% 

38 w 2014 r. 

40 w 2015 r. 

42 w 2016 r. 

45 w 2017 r. 

50 w 2018 r. 

60 w 2019 r. 

70 w 2020 r. 

Nakłady inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 

23. 

Nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 
ogółem, w tym 

zł Poziom nakładów 
określony w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej dla 
Gminy Nowogrodziec 

nakłady inwestycyjne zł 

nakłady na gospodarkę ściekową i ochronę wód zł 

nakłady na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zł 
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12. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA 

Nadzór nad realizacją programu w praktyce oznacza określenie zasad zarządzania nim wraz 
z ustaleniem mechanizmu monitorowania jego realizacji. Program Ochrony Środowiska dla Gminy 
Nowogrodziec 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. Urząd Miejski 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.  
 
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, 
 podmioty realizujące zadania programu, w tym instytucje finansujące, 
 podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu, 
 społeczność miasta jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu. 

 
Główna odpowiedzialność za realizację programu spoczywa na Burmistrzu, który składa Radzie 
Miejskiej raporty z wykonania programu.  
 
Rys. 3. Schemat zarządzania programem ochrony środowiska. 

 
Tabela 27. Najważniejsze działania w ramach zarządzania środowiskiem. 

Lp. Zagadnienie Główne działania w latach 2014-2017 
Instytucje 

uczestniczące 

1. Wdrażanie programu 
ochrony środowiska 

Raporty o wykonaniu programu – co 2 lata  Rada Miejska, 
inne jednostki 
wdrażające 
Program 

Rada Miejska 
 

 
       Burmistrz 

Zespół Realizacji 
Programu 

Odbiór społeczny programu 

Marszałek, Zarząd 
Województwa 

 

Instytucje finansujące 

Instytucje kontrolujące 

Jednostki realizujące 
przedsięwzięcia 
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Lp. Zagadnienie Główne działania w latach 2014-2017 
Instytucje 

uczestniczące 

Wspieranie finansowe samorządów, 
zakładów, instytucji, organizacji 
wdrażających program 

WFOŚiGW, 
Fundusze celowe, 
Fundusze UE 

2. Edukacja 
ekologiczna, 
komunikacja ze 
społeczeństwem, 
system informacji o 
środowisku 

Rozwój różnorodnych form edukacji 
ekologicznej w oparciu o instytucje 
zajmujące się tym zagadnieniem. Realizacja 
zapisów ustawy dot. dostępu do informacji  
o środowisku  i jego ochronie. Większe 
wykorzystanie mediów (prasa, telewizja, 
internet) w celach informowania 
społeczeństwa o podejmowanych  
i planowanych działaniach z zakresu 
ochrony środowiska, w tym realizacji 
programów 

Gmina i Miasto 
Nowogrodziec, 
Zarząd 
województwa 
WIOŚ, 
organizacje 
pozarządowe 
 

3. Systemy zarządzania 
środowiskiem 

Wspieranie i promowanie zakładów / 
instytucji wdrażających system 
zarządzania środowiskiem 

Gmina i Miasto 
Nowogrodziec, 
Wojewoda 
Dolnośląski 
Fundusze celowe 

4. Monitoring stanu 
środowiska 

Zgodnie z wymaganiami ustawowymi 
Informacje o stanie środowiska w gminie 

WIOŚ, WSSE, 
RZGW, Marszałek 
Województwa, 
Gmina i Miasto 
Nowogrodziec 
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13. ASPEKTY FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU 

Realizacja programu wdrażania wymagań ochrony środowiska Unii Europejskiej jest zadaniem 
trudnym i kosztownym. Trudności wynikać będą nie tylko z problemów technicznych 
i organizacyjnych, ale także ograniczonej płynności finansowej polskich przedsiębiorstw, co 
utrudniać będzie pozyskiwanie środków finansowych na niezbędne inwestycje. Znaczna część 
kosztów dostosowania obciąży samorządy, reszta będzie musiała być poniesiona przez podmioty 
gospodarcze. W rozdziale tym wskazano możliwości finansowania wskazanych w aktualizacji 
Programu działań. 
Źródła finansowania Programu będą zróżnicowane, w zależności od rodzaju i okresu 
przewidywanego działania, a przede wszystkim możliwości stosowania instrumentów finansowo – 
ekonomicznych, zapewnionych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. 
Dostępne na rynku polskim źródła finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska 
można podzielić na: 

 krajowe – pochodzące z budżetu państwa, budżetu gminy, pozabudżetowych instytucji 
publicznych, udzielane w formie dotacji, grantów i subwencji (np. NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
RPO WD, środki WIOŚ, Projekt GDOŚ, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 
Program Priorytetowy Ochrona i Zrównoważony Rozwój Lasów) 

 pomocy zagranicznej – Fundusz Spójności, fundusze strukturalne, EFRR, Program 
Intelligent Energy Europe. 

Specyfiką systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce jest to, że większą część wydatków 
ponoszą przedsiębiorstwa, fundusze ekologiczne i samorządy terytorialne, natomiast udział 
środków budżetu jest mały. 
 
W zakresie środków krajowych w obszarze ochrony środowiska wykorzystać można m.in. środki: 
dot. ochrony przyrody:  

 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: celem działań z zakresu 
ochrony przyrody i krajobrazu, jest czynna ochrona przyrody prowadząca do ograniczenia 
degradacji środowiska oraz strat zasobów różnorodności biologicznej, zgodnie z Polityką 
Ekologiczną Państwa oraz Krajową Strategią Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania 
różnorodności Biologicznej. 

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,  

 Programu Priorytetowego Ochrona i zrównoważony rozwój lasów: celem działań z zakresu 
ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów jest zachowanie trwałej wielofunkcyjności lasów, 
zgodnie z Polityką Leśną Państwa. 

W zakresie pomocy zagranicznej w okresie programowania 2014-2020 Polska może korzystać ze 
wsparcia w ramach następujących funduszy unijnych w zakresie ochrony środowiska: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) - zwiększenie kompetencji regionów w zakresie 
działań właściwych dla EFRR dotyczyć powinno tych działań, których zasięg nie wykracza poza 
terytorium województwa. Szczególnie dotyczy to tych sfer, które wymagają uwzględnienia 
zróżnicowań terytorialnych. W zakresie ochrony środowiska Na poziomie krajowym powinny 
pozostać głównie:  

- horyzontalne rozwiązania dotyczące dostosowania do zmian klimatu i odporności na ryzyka - 
projekty przeciwpowodziowe (cel tematyczny 5.), ochrona bioróżnorodności, ekosystemów - 
NATURA 2000, najważniejsze obiekty dziedzictwa kulturowego – lista UNESCO (cel 
tematyczny 6.);  

Z poziomu regionalnego powinny być zatem wspierane głównie:  

 lokalne inwestycje energetyczne, strategie niskoemisyjne dla miast (cel tematyczny 4.);  

 regionalna i lokalna infrastruktura środowiskowa, kultura, (cel tematyczny 6.);  

 regionalna i lokalna infrastruktura transportowa (cel tematyczny 7.) transport publiczny 
w miastach;  

 regionalna i lokalna infrastruktura edukacyjna, społeczna, rewitalizacja, lokalne strategie 
rozwoju, dostępność do usług (cel 9., cel 10.).  
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Europejski Fundusz Społeczny (EFS) - w niektórych działaniach (np. dotyczących ekonomii 
społecznej, zmian klimatu, wspierania dostępu do uczenia się przez całe życie oraz edukacji na 
różnych poziomach) działania będą realizowane jednocześnie na poziomie krajowym i regionalnym, 
w odniesieniu do zasięgu i typów działań (kraj – rozwiązania systemowe, region – konkretne 
indywidualne projekty).  

 
Europejski Fundusz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Morski i Rybacki 
EFRROW, EFMR - oba fundusze wspierać będą, podobnie jak obecnie, nie tylko sektor rolny i 
rybacki, lecz również działania środowiskowe oraz szeroko pojęty rozwój lokalny na obszarach 
wiejskich i zależnych od rybactwa, obejmujący – dywersyfikację gospodarczą, przedsiębiorczość, 
ograniczenie ubóstwa, zwiększenie dostępności itd. Z poziomu krajowego zasadniczo będą 
realizowane działania dotyczące bezpośrednio sektora rolnego i rybackiego.  

 
Fundusz Spójności (FS) - pomaga państwom członkowskim dokonywać inwestycji w zakresie sieci 
transportowych i środowiska naturalnego. Dotyczy to inwestycji o znaczeniu dla spójności całej 
Wspólnoty, zatem działania w zakresie transportu (sieci transeuropejskie) oraz środowiska 
współfinansowane z Funduszu Spójności stanowią najważniejsze i największe projekty w całym 
systemie wdrażania polityki spójności w kraju. Stąd, podobnie jak w poprzednim okresie, całość 
działań współfinansowanych z Funduszu Spójności będzie wdrażana na poziomie krajowym.  
 
Ubieganie się o środki Unii Europejskiej wymaga dużego zaangażowania i orientacji wśród procedur 
i przepisów, które regulują prawidłowe wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego. Obecny 
okres programowania funduszy strukturalnych jest kolejną szansą rozwoju i dlatego bardzo ważne 
jest, aby dokładnie zapoznać się zarówno z szerokimi możliwościami wykorzystania środków, jak 
i z wszelkimi procedurami, które to umożliwią. 
 
Infrastruktura i Środowisko - to program operacyjny największy nie tylko w Polsce, ale także 
największy spośród wszystkich dotychczas przygotowanych przez kraje Unii. Zlikwidowanie luki 
infrastrukturalnej ma kluczowe znaczenie dla rozwijania naszego potencjału gospodarczego 
i społecznego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko podchodzi kompleksowo do tego 
problemu. Dlatego wspiera sześć dziedzin: transport, ochronę środowiska, energetykę, kulturę 
i zabytki, zdrowie, szkolnictwo wyższe.  
 
Inne fundusze i programy: 
Programy krajowe  - Różnorodne przedsięwzięcia mogą liczyć także na dofinansowanie ze źródeł 
krajowych. Konkursy ogłaszają ministerstwa, samorządy województw, powiaty, gminy, a także 
organizacje pozarządowe (np. Ekofundusz, NFOŚiGW).  
 
Szwajcarsko - Polski Program Współpracy: 
Szwajcarsko – Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej 
przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które wstąpiły do UE 
1 maja 2004 r.  
CEL PROGRAMU: Zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską, a 
wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski pomiędzy  ośrodkami 
miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym.  
OKRES REALIZACJI PROGRAMU: W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu  Współpracy 
obowiązuje 5-letni okres zaciągania zobowiązań i 10-letni okres wydatkowania, który rozpoczął się 
14 czerwca 2007 roku, tj. w dniu przyznania pomocy finansowej Polsce przez Parlament 
Szwajcarski.  
BENEFICJENCI: O dofinansowanie projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy mogą starać się: 

- instytucje sektora publicznego,  
- instytucje sektora prywatnego, 
- organizacje pozarządowe. 
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PODZIAŁ ŚRODKÓW: Łączna kwota przyznana Polsce, w ramach Programu wynosi 489 mln CHF, 
czyli około 310 mln euro.   
OBSZARY WSPARCIA: 

 bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform: 

 inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych, 

 zwiększenie ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej, 

 środowisko i infrastruktura: 

 odbudowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury środowiskowej  oraz poprawa stanu 
środowiska, 

 bioróżnorodność i ochrona ekosystemów, wsparcie transgranicznych inicjatyw 
środowiskowych, poprawa publicznych systemów transportowych, 

 sektor prywatny: 

 poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i  średnich 
przedsiębiorstw (MŚP): 

 rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP, 

 rozwój społeczny i zasobów ludzkich: 

 ochrona zdrowia, 

 badania i rozwój. 
 
Programy wspólnotowe 

 Programy wspólnotowe są jednym z instrumentów realizacji polityki Unii Europejskiej. Służą 
nawiązywaniu i wzmacnianiu współpracy między państwami w wybranych dziedzinach 
polityki wspólnotowej. Programy są finansowane ze środków budżetowych UE. Ustanawiane 
są na wniosek Komisji Europejskiej. Decyzje o powołaniu programu i jego budżecie 
podejmują wspólnie Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, natomiast nad jego 
realizacją czuwa odpowiednia Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej.  

 z programów wspólnotowych mogą korzystać przede wszystkim organizacje nie nastawione 
na osiąganie zysku. Możliwości jest wiele, gdyż programy obejmują wiele różnorodnych 
dziedzin, np. badania i naukę, rolnictwo, media, edukację, ochronę środowiska, energetykę, 
transport, zdrowie, prawo, bezpieczeństwo, sport.  
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14. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM. 
 
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowogrodziec na lata 2014-2017 
z perspektywą na lata 2018-2021 została opracowana zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska 
i została oparta na celach perspektywicznych, nawiązujących do Polityki Ekologicznej Państwa na 
lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 oraz do Programu Ochrony Środowiska Województwa 
Dolnośląskiego. 
Program przedstawia aktualny stan środowiska, określa hierarchię działań zmierzających do jego 
poprawy, oraz umożliwia wybór decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez różne podmioty 
i instytucje.  
Program przedstawia główne cele przeznaczone do realizacji usystematyzowanych 
w następujących grupach: 

 kierunki działań systemowych, 
 ochrona zasobów naturalnych, 
 poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. 

Zadaniem Programu jest podanie aktualnej sytuacji związanej z całym stanem środowiska 
w Gminie. W Programie dokonano analizy czynników, które wpływają na sytuację stanu 
zanieczyszczenia środowiska. Podano w nim krótką charakterystykę geograficzno-fizyczną Gminy i 
Miasta Nowogrodziec oraz uwarunkowania demograficzne i gospodarcze. Na podstawie możliwych 
dostępnych danych uzyskanych z Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, informacji z Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, 
Głównego Urzędu Statystycznego, scharakteryzowano wszystkie komponenty środowiska, podając 
ich obciążenia emisyjne. Następnie na podstawie dostępnych badań i wyników pomiarów dokonano 
oceny stanu środowiska naturalnego na terenie Miasta, analizując jego poszczególne komponenty, 
czyli wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, hałas, przyrodę, powierzchnię ziemi, 
gospodarkę leśną i promieniowanie elektromagnetyczne.  
Analizie poddano również stan gospodarki odpadami na terenie Gminy m. in. w zakresie rodzajów 
i ilości wytwarzanych odpadów oraz sposobów ich zagospodarowania. Ponadto zidentyfikowano 
istniejące problemy oraz wyznaczono cele i zadania, których realizacja pozwoli na stworzenie 
systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz Polityką 
Ekologiczną Państwa. 
Po analizie dotyczącej stanu środowiska w Gminie, zwrócono uwagę na tendencje zmian, jakie 
zarysowują się w poszczególnych komponentach środowiska. Przedstawiono cele i zadania, jakimi 
należy się zająć w przyszłej działalności organów Gminy.  
Ze względu na perspektywy czasowe oznaczono w Programie cele krótkoterminowe 
(w perspektywie 4-letniej) i długoterminowe (w perspektywie 8-letniej). 
Dla poszczególnych komponentów środowiska zaproponowano szereg działań, określając nazwy 
zadań, nakłady finansowe i harmonogram czasowy, jednostki realizujące i możliwe źródła 
finansowania. Dla zadań wychodzących poza 2017 rok nie określano wielkości nakładów 
sygnalizując wyłącznie konieczność ich kontynuacji lub proponując rozpoczęcie nowych 
przedsięwzięć.  
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