
Załącznik nr 2 

do uchwały nr X/57/15 

Rady Miejskiej  w Nowogrodźcu 

z dnia 2 czerwca 2015 r.          

 

 

 

 

  

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  

„AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY 

ŚRODOWISKA DLA GMINY I MIASTA 

NOWOGRODZIEC NA LATA 2014-2017  

Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2018-2021” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowogrodziec, 2015 r.



Prognoza oddziaływania na środowisko  
 „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec” 

 

2 

 

         

      ul. Niemodlińska 79 pok. 22/23 

     45-864 Opole 

     tel./fax.  77/454-07-10, 77/474-24-57 

             kom. 605-26-24-27, 607-790-585 

                                                mail: albeko@poczta.fm, beatapodgorska@poczta.fm 

 

 

 

 

 

Wykonawcą 

Prognozy oddziaływania na środowisko  

„Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy I Miasta Nowogrodziec 

 na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021” 

był zespół 

firmy Albeko z siedzibą w Opolu 

w składzie: 

 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Beata Podgórska 

mgr inż. Jarosław Górniak 

mgr inż. Paweł Synowiec 

mailto:beatapodgorska@poczta


Prognoza oddziaływania na środowisko  
 „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec” 

 

3 

 

SPIS TREŚCI 

SPIS TABEL ...................................................................................................................................... 4 

1. STAN FORMALNO-PRAWNY I CEL SPORZĄDZENIA PROGNOZY ............................................ 5 

2. ZAKRES MERYTORYCZNY PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA AKTUALIZACJI PROGRAMU 

OCHRONY ŚRODOWISKA ............................................................................................................... 5 

3. ZASTOSOWANE METODY I WYKORZYSTANE MATERIAŁY ..................................................... 6 

4. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH AKTUALIZACJI PROGRAMU 

OCHRONY ŚRODOWISKA I POWIĄZANIU Z INNYMI DOKUMENTAMI .......................................... 7 

5. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA ORAZ 

POTENCJALNYCH ZMIAN TEGO STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI DOKUMENTU ... 8 

5.1. Charakterystyka ogólna .............................................................................................................. 8 
5.2. Ocena stanu środowiska ........................................................................................................... 11 
5.3. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji dokumentu ....................... 22 
6. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH 

PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM ................................................................ 22 

6.1. Wody powierzchniowe i podziemne .......................................................................................... 22 
6.1.1. Wody powierzchniowe ........................................................................................................... 22 
6.1.2. Wody podziemne ................................................................................................................... 25 
6.2. Powietrze atmosferyczne .......................................................................................................... 26 
6.3. Hałas ........................................................................................................................................ 28 
6.4. Promieniowanie niejonizujące ................................................................................................... 31 
6.5. Zasoby przyrodnicze ................................................................................................................. 32 
6.6. Powierzchnia ziemi ................................................................................................................... 32 
6.7. Gospodarka odpadami .............................................................................................................. 33 
6.7.1. Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów ............................................................... 33 
6.7.2. System gospodarowania odpadami komunalnymi .................................................................. 33 
7. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA 

ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROGRAMU ......................................................................... 34 

7.1. Wody powierzchniowe i podziemne .......................................................................................... 34 
7.2. Powietrze atmosferyczne .......................................................................................................... 35 
7.3. Hałas ........................................................................................................................................ 37 
7.4. Promieniowanie niejonizujące ................................................................................................... 37 
7.5. Zasoby przyrodnicze ................................................................................................................. 37 
7.6. Powierzchnia ziemi ................................................................................................................... 38 
7.7. Gospodarka odpadami .............................................................................................................. 38 
8. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH 

NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNYCH Z 

PUNKTU WIDZENIA AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA, ORAZ SPOSOBY, 

W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS 

OPRACOWYWANIA DOKUMENTU ................................................................................................ 39 

8.1. Cele ochrony środowiska określone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska .................. 39 
8.1.1. Cele wynikające z polityki unijnej ........................................................................................... 39 
8.1.2. Cele wynikające z Polityki Ekologicznej Państwa ................................................................... 46 
8.1.3. Zgodność celów Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta 
Nowogrodziec z celami polityk nadrzędnych i równoległych............................................................. 49 
8.1.4. Zgodność celów Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta 
Nowogrodziec z zapisami Ustawy o ochronie przyrody .................................................................... 49 
8.1.5. Zgodność celów Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta 
Nowogrodziec z zapisami KPGO 2014 oraz WPGOWD (2012) ....................................................... 50 
9. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 

ŚRODOWISKO, W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, 



Prognoza oddziaływania na środowisko  
 „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec” 

 

4 

 

SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, 

STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE ........................................................... 51 

9.1. Podsumowanie przewidywanych oddziaływań na poszczególne aspekty środowiska, w 
szczególności na obszary objęte ochroną ........................................................................................ 56 
9.1.1. Oddziaływanie na obszary Natura 2000, bioróżnorodność biologiczną, rośliny i zwierzęta .... 56 
9.1.2. Oddziaływanie na wody ......................................................................................................... 57 
9.1.3. Oddziaływania na klimat akustyczny ...................................................................................... 58 
9.1.4. Oddziaływanie na powietrze................................................................................................... 59 
9.1.5. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i krajobraz ................................................................... 60 
9.1.6. Oddziaływanie na zasoby naturalne ....................................................................................... 61 
9.1.7. Oddziaływanie na ludzi .......................................................................................................... 61 
9.1.8. Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne ......................................................................... 61 
10. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ 

PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ 

REZULTATEM REALIZACJI AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ................ 62 

11. ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE ................................................................................... 63 

12. ANALIZA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ ZAPROPONOWANYCH W 

AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA .............................................................. 63 

13. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW 

REALIZACJI POSTANOWIEŃ AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ 

CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA ............................................................................. 64 

14. PODSUMOWANIE I WNIOSKI .................................................................................................. 65 

15. STRESZCZENIE ....................................................................................................................... 66 

LITERATURA .................................................................................................................................. 68 

 
SPIS TABEL 

Tabela 1. Wykaz pomników przyrody na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec. .......................... 16 
Tabela 2. Zasoby geologiczne i przemysłowe złóż na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec. ...... 21 
Tabela 3. Wyniki oceny wód rzeki Kwisa w 2013 roku. ................................................................. 24 
Tabela 4. Klasyfikacja jakości wód podziemnych monitoring diagnostyczny w ppk w ramach 
JCWPd nr 90 i 91 w 2013 roku. .................................................................................................... 25 
Tabela 5. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2013 .................................................... 27 
Tabela 6. Wyniki pomiaru hałasu w 2009 roku na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec. ............. 29 
Tabela 7. Średni dobowy ruch (SDR) w latach 2000-2005-2010 na drogach w obrębie Gminy 
i Miasta Nowogrodziec. ................................................................................................................. 36 
Tabela 8. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w Aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec z VI Wspólnotowym Programem Działań w Zakresie 
Środowiska Naturalnego ............................................................................................................... 40 
Tabela 9. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w Aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec z Polityką Ekologiczną Państwa ........................... 47 
Tabela 10. Przewidywane znaczące oddziaływania na poszczególne aspekty środowiska. .......... 52 
 



Prognoza oddziaływania na środowisko  
 „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec” 

 

5 

 

1. STAN FORMALNO-PRAWNY I CEL SPORZĄDZENIA 
PROGNOZY 
Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do projektów dokumentów 
strategicznych - programów, planów i polityk wynika z art. 46 oraz art. 51 Ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.). Przepisy tej 
ustawy zobowiązują organ opracowujący Aktualizację Programu Ochrony Środowiska (APOŚ) dla 
Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2014- 2017 z perspektywą na lata 2018- 2021 do 
sporządzenia dokumentacji prognozy oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenia 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społecznym.  
Niniejsza Prognoza w myśl wyżej przywołanego art. 46 stanowi element strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. 
Prognoza wskazuje na możliwe negatywne skutki realizacji Aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska i przedstawia zalecenia dotyczące przeciwdziałania ewentualnym negatywnym 
skutkom oraz przedstawia sposoby ich minimalizacji.  

2. ZAKRES MERYTORYCZNY PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA 
AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  
Zakres Prognozy wynika z art. 51 ust. 2 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko oraz ustaleń Zamawiającego, który otrzymał pisma określające zakres i stopień 
szczegółowości Prognozy od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (znak 
WSI.410.534.2014.JN z dnia 22 stycznia 2015r.). Zgodnie z zakresem Prognoza powinna:  
1) zawierać: 
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach 
z innymi dokumentami, 
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 
2) określać, analizować i oceniać: 
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 
projektowanego dokumentu, 
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013, poz. 627- tekst jednolity z późn. 
zm.), 
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele 
i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 
pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego 
obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: 
– różnorodność biologiczną, 
– ludzi, 
– zwierzęta, 
– rośliny, 
– wodę, 



Prognoza oddziaływania na środowisko  
 „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec” 

 

6 

 

– powietrze, 
– powierzchnię ziemi, 
– krajobraz, 
– klimat, 
– zasoby naturalne, 
– zabytki, 
– dobra materialne 
– z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na 
te elementy; 
3) przedstawiać: 
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego 
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność 
tego obszaru, 
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych 
w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny 
prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania 
napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 
Celem wykonania Prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań na środowisko będących 
wynikiem realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska oraz ocena jego natężenia, a także 
określenie czy w należyty sposób został uwzględniony w dokumencie interes środowiska 
przyrodniczego i kulturowego. 

3. ZASTOSOWANE METODY I WYKORZYSTANE MATERIAŁY 
Przy opracowywaniu niniejszej Prognozy oparto się na ustawie z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze 
zm.). Określa ona sposób postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków 
realizacji programu. Proces opiniowania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na 
środowisko oraz określenie zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy prowadzi Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. 
Aby w pełni ocenić czy Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska zawiera elementy 
zapewniające ochronę środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju przy 
opracowywaniu Prognozy, obok aktów prawnych, wykorzystano szereg dokumentów 
strategicznych, szczebla regionalnego i krajowego, odnoszących się bezpośrednio jak i pośrednio 
do ochrony środowiska, przyrody oraz zdrowia i życia ludzi.  

Przy opracowywaniu Prognozy zastosowano metodę macierzy interakcji. Przyjęta tu macierz jest 
wykresem siatki, w której w wierszach wpisano uruchamiane przez realizację Aktualizacji Programu 
Ochrony Środowiska zamierzenia (cele strategiczne), a w kolumnach wpisano wskaźniki 
charakteryzujące i opisujące środowisko. Występowanie wzajemnego oddziaływania pomiędzy 
składnikami przeciwstawnych osi zaznaczono symbolem: 
 (+) – realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 

zagadnienia, 
 (-) – realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 

zagadnienia, 
 (+/-) – realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne jak i negatywne oddziaływania 

i skutki w zakresie różnych aspektów analizowanego zagadnienia, 
- (0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie 
 (N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków, są 

one zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do 
przewidzenia i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań. 
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4. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH 
AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 
I POWIĄZANIU Z INNYMI DOKUMENTAMI 
W Prognozie oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska 
uwzględniono cele główne oraz cele pośrednie dotyczące poszczególnych komponentów 
środowiska. Do każdego z celów przyporządkowane zostały kierunki działań zmierzające do 
osiągnięcia postawionych celów.  
W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec cele 
środowiskowe skupiają się głównie na ochronie wód, ochronie powietrza, ochronie przed hałasem 
oraz ochronie przyrody. Określone cele mają wpłynąć odpowiednio na: utrzymanie i osiągnięcie 
dobrego stanu wszystkich wód, utrzymanie określonego stanu powietrza w zakresie pyłu 
zawieszonego, zmniejszenie narażenia na ponadnormatywny hałas oraz zachowanie 
bioróżnorodności biologicznej.   

Analizując cele sformułowane w APOŚ, oprócz analizy ich wpływu na środowisko, należy dokonać 
odniesienia tych celów do kierunków działań określonych w dokumentach nadrzędnych 
(wojewódzkim i krajowym) oraz równoległych, określonych na szczeblu Gminy. Od 
komplementarności i zharmonizowania tych celów w znacznym stopniu zależy możliwość 
osiągnięcia sukcesu polityki ekologicznej Gminy. 

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska jest zgodna z dokumentami planistycznymi 
i strategicznymi: 

 Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego, 
 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. 
 Planem rozwoju lokalnego  

Zadania wyznaczone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wskazują szereg działań jakie 
mają być podjęte dla rozwoju gospodarczego regionu przy jednoczesnym utrzymaniu dobrego 
stanu środowiska. Ocenia się że podjęte działania w perspektywie długoterminowej będą miały 
korzystny wpływ na środowisko regionu.  

Ponadto Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska jest zgodna z Ustawą o ochronie przyrody 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j.: Dz. U. z 2013, poz. 627 ze zm.). 
Na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec znajdują się: 
- 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”.  

oraz     - PLB 020005 „Bory Dolnośląskie” – obszar ochrony ptaków 
- Rezerwat przyrody „Brzeźnik”; 
- Pomniki przyrody: 11 pomników przyrody ożywionej, 1 nieożywionej. 

Przyjęcie obszarów Natura 2000 do prawa polskiego wiąże się z przyjęciem rozporządzenia 
Ministra Środowiska, w którym określa się nazwę, położenie administracyjne, obszar i mapę 
obszaru, cel i przedmiot ochrony. W terminie 6 lat od zatwierdzenia obszaru przez Komisję 
Europejską jako obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty lub od dnia wyznaczenia obszaru 
specjalnej ochrony ptaków zostaje opracowany plan zadań ochronnych na okres 10 lat. 
Ustanowienie rezerwatu następuje na drodze zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska, w którym określa się jego nazwę, położenie lub przebieg granicy i otuliny, jeżeli została 
wyznaczona, cele ochrony, rodzaj i typ rezerwatu, sprawującego nadzór. Ustanowienie użytku 
ekologicznego i pomniku przyrody następuje na drodze uchwały rady gminy, która określa nazwę 
obiektu lub obszaru, położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony oraz zakazy dla 
danego obiektu.  
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Cele wyznaczone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska uwzględniają cele ochrony i 
zakazy wyznaczone dla obszarów lub obiektów objętych ochroną. Stopień zgodności zapisów 
APOŚ z zapisami aktów prawa miejscowego ustanawiających formy ochrony przyrody (w tym z 
ochroną gatunkową roślin, grzybów i zwierząt) określa się jako całkowity.  

 

5. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU 
ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNYCH ZMIAN TEGO STANU 
W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI DOKUMENTU 

5.1. Charakterystyka ogólna  

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. 

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. 

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). 
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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.  
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. 

Analiza 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 
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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. 

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. 

Środowisko przyrodnicze 
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 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 
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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. 

5.2. Ocena stanu środowiska 

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. 

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; 
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 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. 

Walory przyrodnicze Gminy i Miasta Nowogrodziec 

Lasy 
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 
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. 
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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. 

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. 

Na terenie analizowanego obszaru ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 
1. 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”. 
2. Rezerwat przyrody „Brzeźnik”; 
3. Pomniki przyrody: 11 pomników przyrody ożywionej, 1 nieożywionej. 
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Rysunek nr 1 – Obszary przyrodniczo cenne na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec 

Obszary Natura 2000 

„Uroczyska Borów Dolnośląskich” (PLH020072) 

POWIERZCHNIA:  8 067,76 ha 

OPIS OBSZARU 
Obejmuje cenne siedliska przyrodnicze, rozproszone na dużym obszarze wśród lasów sosnowych, 
w formie małopowierzchniowych płatów. Bory Dolnośląskie to kompleks leśny zdominowany przez 
sosnę, porastającą ubogie, piaszczyste gleby, miejscami podtopione. Fragmenty lasów liściastych 
występują rzadko i koncentrują się głownie w dolinach niewielkich rzek i mniejszych cieków. Ostoja 
obejmuje także dobrze zachowane torfowiska. W drugiej połowie XX wieku lasy zostały znacznie 
zmienione z powodu przeprowadzonych na duża skalę melioracji odwadniających. W skład 
obszaru wchodzi również kulminacja Wzniesień Żarskich (226 m n.p.m.) o urozmaiconej rzeźbie, z 
dobrze zachowanym kompleksem kwaśnych buczyn, grądów i łęgów źródliskowych nazywanym 
Żarskim Lasem.  
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WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE 
Występują tu liczne siedliska leśne – od kwaśnych dąbrów i kwaśnych buczyn po lasy łęgowe i 
bory bagienne. Na szczególną uwagę zasługują miejscowe wilgotne wrzosowiska z wrzoścem 
bagiennym Erica tetralix, które w Polsce występują wyłącznie w pasie Pomorza oraz w Borach 
Dolnośląskich. Kilka stanowisk wrzośca bagiennego w Borach Dolnośląskich znalazło się w 
granicach ostoi. Inną osobliwością tego obszaru są przygiełkowiska, czyli mokre obniżenia na 
podłożu torfowym lub piaszczysto-torfowym, porośnięte przygiełką białą Rhynchospora alba. 
Wprawdzie przygiełkowiska z przygiełką białą występują w wielu rejonach kraju, jednak tylko w 
Borach Dolnośląskich wykształciły się one w tak typowej, wielkopowierzchniowej postaci. 
Przygiełkowiska w ,,Uroczyskach Borów Dolnośląskich’’ są siedliskiem nie tylko przygiełki białej, 
ale i przygiełki brunatnej Rhynchospora fusca, poważnie zagrożonego gatunku w Polsce, a także 
innych atlantyckich roślin, jak np. ponikła wielołodygowego Eleocharis multicaulis.  

 „Dolina Dolnej Kwisy” (PLH020050) 

POWIERZCHNIA:  5 972,18 ha 

OPIS OBSZARU 
Obszar obejmuje dolny odcinek rzeki Kwisy wraz z fragmentami lasów łęgowych, łąkami świeżymi 
oraz zbiorowiskami ziołoroślowymi, stanowiącymi jednocześnie ważne siedliska płazów i 
bezkręgowców. Rzeka Kwisa ma układ południkowy i charakteryzuje się specyficznym kształtem, 
dolna część zlewni tej rzeki jest wąska i wyraźnie wydłużona. W tym miejscu dolina rzeki posiada 
mocno zaznaczone krawędzie erozyjne, wąskie płaskie dno, a także niskie i wysokie terasy. Na 
opisywanym terenie występują również przewiewne piaski i wydmy. Są to formy erozji i akumulacji 
wodnej i eolicznej. Zlewnia rozszerza się na wysokości ujścia Błotniaka prawobrzeżnego dopływu 
Kwisy, w okolicy miejscowości Nowogrodziec. Tutaj, z kolei, dominują formy podłoża czwartorzędu 
uwarunkowane tektonicznie, przekształcone przez erozję i denudację. Występuje w tej części 
rzeźba niskiego pogórza pokrytego osadami starszych zlodowaceń oraz pogórza o wyrównanej 
powierzchni, a także rzeźba grzbietów wzgórz o charakterze twardzieli i ostańców (Pogórze 
Izerskie). 
Główną rzeką Obszaru jest Kwisa, dla koryta której i siedlisk do niego przyległych utworzono 
obszar Natura 2000. Jest ona lewobrzeżnym najdłuższym dopływem Bobru, który należy do 
dorzecza Odry. 
Cały teren Obszaru stanowi bardzo ważny korytarz ekologiczny. Wg Jędrzejowskiego biegnie tędy 
Korytarz Zachodni (KZ) łączący kompleksy leśne Polski Zachodniej, od Sudetów poprzez Bory 
Dolnośląskie i Lasy Zielonogórskie po Puszczę Rzepińską i Park Narodowy Ujście Warty, gdzie 
dołącza do korytarza Północno-Centralnego. Teren Obszaru wchodzi w skład Krajowej Sieci 
Ekologicznej ECONET i został sklasyfikowany jako krajowy korytarz ekologiczny, a część jest także 
krajowym obszarem węzłowym. Na terenie Obszaru znajduje się rezerwat przyrody Brzeźnik.  

WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE 
W ostoi zarejestrowano ponad 17 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Największą 
powierzchnię zajmują tu łęgi wierzbowo-topolowe, grądy środkowoeuropejskie, niżowe i górskie 
świeże łąki użytkowane ekstensywnie, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe oraz łęgowe lasy dębowo-
wiązowo-jesionowe. Niemal na całym swym niżowym odcinku Kwisa ma charakter rzeki 
włosienicznikowej. W ostoi bytuje 6 gatunków ssaków ujętych w Załączniku II Dyrektywy 
Siedliskowej, w tym mopek Barbastellus barbastellus, nocek łydkowłosy Myotis dasycneme, bóbr 
europejski Castor fiber oraz wydra Lutra lutra. W wodach Kwisy żyje 27 gatunków ryb i minogów, 
spośród których 4 ujęte są w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, a są to: różanka Rhodeus 
sericeus amarus, głowacz białopłetwy Cottus gobio, piskorz Misgurnus fossilis oraz minóg 
strumieniowy Lampetra planeri. W dolinie Kwisy występuje także 7 gatunków owadów z Załącznika 
II Dyrektywy Siedliskowej, m.in.: ważka - trzepla zielona Ophiogomhus cecilia, która znajduje w 
rzece optymalne warunki rozwoju, motyl - modraszek nausitous Maculinea nausithous, chrząszcze 
- kozioróg dębosz Cerambyx cerdo, jelonek rogacz Lucanus cervus oraz pachnica dębowa 
Osmoderma eremita. Populacja tych dwóch ostatnich gatunków chrząszczy jest w dolinie Kwisy 

http://natura2000-dolnyslask.pl/features-mainmenu-48/extended-styles-mainmenu-55/171-9190.html
http://natura2000-dolnyslask.pl/features-mainmenu-48/extended-styles-mainmenu-55/160-9110.html
http://natura2000-dolnyslask.pl/features-mainmenu-48/extended-styles-mainmenu-55/169-91e0.html
http://natura2000-dolnyslask.pl/features-mainmenu-48/extended-styles-mainmenu-55/170-91d0.html
http://natura2000-dolnyslask.pl/features-mainmenu-48/colors-variation-mainmenu-53/178-4010.html
http://natura2000-dolnyslask.pl/features-mainmenu-48/colors-variation-mainmenu-53/178-4010.html
http://natura2000-dolnyslask.pl/features-mainmenu-48/template-parameters-mainmenu-49/190-7150.html
http://natura2000-dolnyslask.pl/features-mainmenu-48/template-parameters-mainmenu-49/190-7150.html
http://natura2000-dolnyslask.pl/features-mainmenu-48/extended-styles-mainmenu-55/169-91e0.html
http://natura2000-dolnyslask.pl/features-mainmenu-48/extended-styles-mainmenu-55/159-9170.html
http://natura2000-dolnyslask.pl/features-mainmenu-48/colors-variation-mainmenu-53/181-6510.html
http://natura2000-dolnyslask.pl/features-mainmenu-48/colors-variation-mainmenu-53/181-6510.html
http://natura2000-dolnyslask.pl/features-mainmenu-48/colors-variation-mainmenu-53/179-6410.html
http://natura2000-dolnyslask.pl/features-mainmenu-48/extended-styles-mainmenu-55/165-91f0.html
http://natura2000-dolnyslask.pl/features-mainmenu-48/extended-styles-mainmenu-55/165-91f0.html
http://natura2000-dolnyslask.pl/features-mainmenu-48/template-parameters-mainmenu-49/186-3260.html
http://natura2000-dolnyslask.pl/features-mainmenu-48/template-parameters-mainmenu-49/186-3260.html
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stosunkowo liczna. Zachowanie pachnicy dębowej i jelonka rogacza jest uzależnione od 
utrzymania starych, próchniejących dębów. Dolina Dolnej Kwisy jest również ważnym obszarem 
lęgowym wielu gatunków ptaków wodno-błotnych i szponiastych, w tym m.in. gągoła Bucephala 
clangula, tracza nurogęsi Mergus merganser, brodźca piskliwego Actitis hypoleucos, sieweczki 
rzecznej Charadrius dubius, zimorodka Alcedo atthis, kani rudej Milvus milvus, błotniaka 
stawowego Circus aeruginosus i trzmielojada Pernis apivorus.  

 „Bory Dolnośląskie”(PLB020005) 

POWIERZCHNIA:  172 093,39 ha 

OPIS OBSZARU 
Obszar stanowi jeden z największych kompleksów leśnych Polski położony w dorzeczu Odry. 
Główną rzeką jest Bóbr. Rzeźba terenu jest mało zróżnicowana, przeważają tereny równinne. 
Południkowo przecinają je doliny rzek. 
Występują tu zwarte drzewostany sosnowe z ubogim runem, które stanowi wrzos i borówka. W 
podszycie występuje jałowiec i żarnowiec. Panującym gatunkiem jest sosna, domieszkowo 
występuje dąb, brzoza, buk oraz jodła i świerk. W bardziej żyznych rejonach występują bory 
mieszane i lasy liściaste (fragmenty buczyn i grądów). 
Doliny rzeczne stanowią enklawy z bardziej bujną i wielowarstwową roślinnością. Urozmaicenie 
stanowią także liczne stawy rybne. Niektóre z nich są porośnięte szuwarami, natomiast część jest 
pozbawiona roślinności wskutek ich renowacji.  

WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE 
Występuje tu co najmniej 19 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 9 gatunków z 
Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). 
W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C6) następujących 
gatunków ptaków: bielik (PCK), bocian czarny, cietrzew (PCK), dzięcioł zielonosiwy, głuszec (PCK), 
kania czarna (PCK), rybitwa czarna, sóweczka (PCK), włochatka (PCK); w stosunkowo wysokiej 
liczebności (C7) występuje kania ruda (PCK) i żuraw. Jest to najważniejsza ostoja bielika, 
cietrzewia i głuszca w Polsce południowo -zachodniej. Stwierdzono tu także jedne z największych 
liczebności włochatki i sóweczki w porównaniu z innymi ostojami krajowymi. Liczebności tych sów 
dochodzą tu do 80 par lęgowych.  

Rezerwat przyrody  

Rezerwat przyrody Brzeźnik zajmuje powierzchnię 3,24 ha. Rezerwat utworzono w celu 
zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska wrzośca bagiennego 
charakterystycznego dla borów dolnośląskich. 

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 1. 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 
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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 

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  
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Źródło: materiały Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. 

Proponowane formy ochrony przyrody  
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 cennych 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. 
 
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. 

Krajowa Sieć Ekologiczna ECONET-Polska 
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 
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(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. 

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. 
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 
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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. 

Gleby 
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. 
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. 
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. 

Zasoby kopalin 
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 2. 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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5.3. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji 
dokumentu  
Wszystkie działania zaproponowane do realizacji w ramach Aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska mają z założenia na celu poprawę stanu środowiska na terenie Gminy i tym samym 
pozytywnie wpływać będą na zdrowie człowieka. W związku z rozwojem gospodarczym regionu, 
wzrostem inwestycji przemysłowych i poziomu konsumpcji, zwiększającą się presją na obszary 
cenne przyrodniczo i niezurbanizowane, zwiększeniem zapotrzebowania na surowce, brak realizacji 
zapisów dokumentu prowadzić będzie do znaczącego pogorszenia wszystkich elementów 
środowiska.  

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska:  
1. pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych w związku ze zwiększonym 

wytwarzaniem ścieków,  
2. postępująca degradacja gleb i utrata ich dla rolnictwa,  
3. utrata różnorodności ekologicznej i cennych przyrodniczo terenów,  
4. degradacja walorów krajobrazu. 

W przypadku, gdy APOŚ nie zostanie wdrożony, negatywne trendy będą się pogłębiać, 
a zanieczyszczenie środowiska wzrastać. Realizacja dokumentu jest więc konieczna.  

6. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA NA 

OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM 

ODDZIAŁYWANIEM 

Znaczące oddziaływania związane z realizacją zapisów Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska 
mogą wystąpić w przypadku przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 
2010, nr 213, poz.1397 z późn. zm.). Potencjalne oddziaływania mogą mieć charakter liniowy, 
punktowy lub rozproszony i mogą wystąpić na obszarach, gdzie prowadzona będzie realizacja 
zadań inwestycyjnych. Należy jednak podkreślić, że zasięg oddziaływań jest trudny do określenia i 
wymaga indywidualnego podejścia dla każdej inwestycji.  
W związku z brakiem szczegółowych analiz środowiskowych dla terenów, na których przewiduje się 
wystąpienie oddziaływań stan środowiska, określa się dla obszaru całej Gminy.  

6.1. Wody powierzchniowe i podziemne 

6.1.1. Wody powierzchniowe 

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, 

 klasa III – stan umiarkowany – obejmujący wody przekształcone w średnim stopniu, 
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 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 3. 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. 

6.1.2. Wody podziemne 
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 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 4. 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.  
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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.  
 
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 (t.j.: 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 (t.j. Dz. U. z 2015 
r., poz. 139); § 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. 

6.2. Powietrze atmosferyczne 
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 
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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 5. 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 
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. 
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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. 

6.3. Hałas 

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.  
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.  
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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: 
 
Tabela 6. 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.: 
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 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,     

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. 
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6.4. Promieniowanie niejonizujące 
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 2013r., poz. 1232 ze zm.– dział VI Ochrona przed polami elektromagnetycznymi – art. 121 
i 122). 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).  

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Wrocławiu został ustawowo zobowiązany do 
wykonywania w ramach PMŚ zadań związanych z okresowymi badaniami kontrolnymi poziomów 
pól elektromagnetycznych w środowisku. 
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 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 
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do budynków mieszkalnych po stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnego rzeczywistego 
natężenia pola elektromagnetycznego wymaga się ekranowania linii. 

6.5. Zasoby przyrodnicze 
Na terenie Gminy występują następujące rodzaje form ochrony przyrody, określone w Art. 6.1. 
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013, poz. 627- tekst jednolity z 
późn. zm.): 

1. Obszary Natura 2000 ochrony siedlisk: „Uroczyska Borów Dolnośląskich” i „Dolina Dolnej 
Kwisy”, 

2. Obszar Natura 2000 ochrony ptaków „Bory Dolnośląskie”, 
3. Rezerwat przyrody „Brzeźnik”, 
4. Pomniki przyrody: 11 pomników przyrody ożywionej, 1 nieożywionej. 

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. 

6.6. Powierzchnia ziemi 
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.  
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. 
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 
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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. 

6.7. Gospodarka odpadami 

6.7.1. 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. 

6.7.2. System gospodarowania odpadami komunalnymi 

W świetle nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j.. Dz. U. z 2013 poz. 1339 ze 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. 
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 WPGO WD 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. 



Prognoza oddziaływania na środowisko  
 „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec” 

 

34 

 

 

7. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH 
PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNYCH 
Z PUNKTU WIDZENIA PROGRAMU 

7.1. Wody powierzchniowe i podziemne 
Wśród zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych pojawiają się zanieczyszczenia 
wnoszone ze źródeł punktowych, zarówno komunalnych jak i przemysłowych, a także 
zanieczyszczenia ze źródeł obszarowych. Źródła zanieczyszczeń stanowią głównie ścieki zarówno 
komunalne, jak i przemysłowe, wprowadzanie wód z terenów nieobjętych kanalizacją, oraz 
zanieczyszczenia wymywane z terenów zabudowanych, łąk, pastwisk i pól uprawnych przez wody 
opadowe. 
Zanieczyszczenia wynoszone ze źródeł obszarowych jak i punktowych wpływają na obniżenie 
jakości wód. Stan jednolity części wód powierzchniowych przebadanych na terenie Gminy 
Nowogrodziec ocenia się jako zły. Stan ekologiczny wód powierzchniowych w zakresie wymagań 
dla obszarów chronionych jest umiarkowany. 
Zanieczyszczenia, które spływają z terenów zabudowanych, jak również z pól uprawnych mogą 
przyczyniać się do eutrofizacji wód1.  
Utrzymanie dobrej jakości wód jest ważne z punktu widzenia obszarów podlegających ochronie, ze 
względu na to że zanieczyszczenia mogą się rozprzestrzeniać.  

Na terenach użytkowanych przez człowieka obserwuje się zanieczyszczenie wód głębinowych 
związkami: wapnia i żelaza oraz selenu. Wielkość oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko 
wodne jest bezpośrednio związana z poziomem intensywności użytkowania gleb i stopniem 
koncentracji produkcji zwierzęcej. Do środowiska wodnego mogą przenikać m.in. substancje 
zawarte w nawozach mineralnych i naturalnych stosowanych w produkcji rolniczej.  
Jak wynika z monitoringu wód podziemnych na terenie Gminy znajdują się wody podziemne 
o dobrym stanie chemicznym o czym decyduje zawartość wapnia i żelaza.  
 
Zagrożenie powodziowe 
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. 

                                                 
1
 eutrofizację rozumie się wzbogacanie wody biogenami, głównie związkami azotu lub fosforu, powodującymi 

przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia 
biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód 
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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). 

7.2. Powietrze atmosferyczne 
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 
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.  
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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 7. 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 
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. 
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7.3. Hałas 

Hałas przemysłowy 

Na klimat akustyczny Gminy wpływają wszelkie źródła hałasu znajdujące się na terenie zakładów 
przemysłowych, zarówno na otwartej przestrzeni (punktowe źródła hałasu), jak i w budynkach 
(wtórne źródła hałasu). Punktowymi źródłami hałasu są np. wentylatory, czerpnie, sprężarki itp. 
usytuowane na zewnątrz budynków. Źródłem hałasu wtórnego są obiekty budowlane w tym 
produkcyjne, w których hałas pochodzący od pracy maszyn i urządzeń emitowany jest do 
środowiska przez ściany, strop, okna i drzwi. Ponadto prace dorywcze wykonywane poza 
budynkami produkcyjnymi jak np. ciecie, kucie, a także obsługa zakładów przez transport kołowy 
stanowią dodatkowe źródło hałasu. 
Hałas przemysłowy w Gminie Nowogrodziec stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, 
występuje głównie na terenach sąsiadujących z zakładami przemysłowymi. 

Hałas komunikacyjny 

Klimat akustyczny na terenie Gminy Nowogrodziec kształtuje również w znacznej mierze ruch 
komunikacyjny. Przez teren Gminy przebiegają będące źródłami hałasu drogowego: droga 
krajowa, wojewódzka oraz powiatowa a także drogi gminne, łączące Gminę Nowogrodziec 
z innymi ośrodkami. Występuje nakładanie się ruchu tranzytowego z ruchem lokalnym, co stwarza 
znaczne utrudnienia dla uczestników ruchu drogowego i uciążliwości dla terenów otaczających, 
w tym dla obszarów przyrodniczych podlegających ochronie. Rosnąca liczba samochodów na 
drogach Gminy bez wątpienia powoduje pogorszenie klimatu akustycznego wzdłuż istotnych 
szlaków komunikacyjnych. Ocenia się, że przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu 
komunikacyjnego występują na terenach zabudowanych, położonych wzdłuż dróg. 
 

7.4. Promieniowanie niejonizujące  
Wpływ stacji bazowych i przekaźników sieci GSM na stan środowiska przyrodniczego według 
wyników badań wykonywanych na potrzeby inwestorów określany jest jako nieistotny.  
Dla ochrony mieszkańców Gminy Nowogrodziec 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. 
 

7.5. Zasoby przyrodnicze 
Do czynników stanowiących zagrożenie dla środowiska przyrodniczego należą:  

 prowadzenie gospodarki leśnej nieuwzględniającej wymagań siedliskowych 
najcenniejszych gatunków w ostoi - wilka, pachnicy dębowej i jelonka rogacza,  

 intensyfikację gospodarki rybackiej i zarybianie zbiorników wodnych zasiedlanych przez 
rzadkie gatunki płazów i ważek,  

 melioracje mokradeł i regulacje rzek,  
 prace związane z umacnianiem brzegów i pogłębianiem koryta,  
 zmiana stosunków wodnych w wyniku zabudowy hydrotechnicznej,  
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 nadmierną penetrację przez ludzi obszarów najwartościowszych pod względem 
przyrodniczym,  

 wzrost natężenia ruchu samochodowego,  
 zanieczyszczenie wód, nadmierny wyrąbem starodrzewi liściastych i drzew dziuplastych,  
 usuwanie zamierających i martwych drzew mało użytecznych pod względem 

gospodarczym (zwłaszcza próchniejących dębów, lip i buków) a stanowiących siedliska 
lęgowe pachnicy dębowej i jelonka rogacza,  

 zalesianie terenów otwartych i naturalna sukcesja postępująca na tych terenach, 
 przekształcanie łąk w grunty orne,  
 intensyfikacja użytkowania rekreacyjnego i nadmierne penetrowanie siedlisk, zwłaszcza w 

okresie tarła ryb i lęgów ptaków (kajakarze, miłośnicy „ekstremalnych sportów”), 
kłusownictwo. 

 zmniejszenie ilości wody w stawach, 
 penetrowanie siedlisk przez ludzi i zwierzęta domowe oraz zabijanie ptaków 

nierozpoznanych może również prowadzić do niekorzystnych zmian w chronionych 
populacjach ptaków. 

7.6. Powierzchnia ziemi 
Gleba stanowi podstawowy, nieodnawialny element środowiska przyrodniczego. Jej właściwości 
decydujące o przydatności rolniczej, muszą być dobrze poznane i monitorowane, a istniejące 
zasoby szczególnie chronione. Jakość środowiska glebowego i ochrona przed zanieczyszczeniami 
jest istotna z punktu widzenia obszarów chronionych.  

Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się: 
- nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel i ołów oraz innych 

substancji chemicznych, np. ropopochodnych, 
- zasolenie, 
- nadmierną alkalizację, 
- zakwaszenie przez związki siarki i azotu, 
- skażenie radioaktywne.  

Na jakość gleb negatywny wpływ mają zanieczyszczenia antropogeniczne ze źródeł punktowych 
i obszarowych, takich jak: produkcja rolnicza i nawożenie gleb, emisja gazów i pyłów z przemysłu 
i motoryzacji oraz sytuacje awaryjne, powodujące lokalną emisję zanieczyszczeń fizycznych 
i chemicznych.  

7.7. Gospodarka 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, 
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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. 
 

8. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY 
ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU 
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, 
ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA AKTUALIZACJI PROGRAMU 
OCHRONY ŚRODOWISKA, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE 
CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY 
UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU 

Analizując cele sformułowane w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta 
Nowogrodziec oprócz analizy ich wpływu na środowisko, należy dokonać odniesienia tych celów 
do kierunków działań określonych w dokumentach nadrzędnych oraz równoległych, określonych 
na szczeblu regionu. Od komplementarności i zharmonizowania tych celów w znacznym stopniu 
zależy możliwość osiągnięcia sukcesu polityki ekologicznej gminy. 

8.1. Cele ochrony środowiska określone w Aktualizacji Programu 

Ochrony Środowiska 

8.1.1. Cele wynikające z polityki unijnej 

Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu Unii 
Europejskiej jest VII Unijny Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego do roku 2020 
„Dobrze żyć w granicach naszej planety”.  

Program, określa strategiczne plany kształtowania polityki w zakresie środowiska z dziewięcioma 
priorytetowymi celami, które mają zostać osiągnięte do 2020: 

1. Ochrona i zachowanie bogatej różnorodności biologicznej; 
2. Opracowanie planów ograniczenia niskiej emisji; 
3. Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony 

Środowiska z sektorem zdrowia; 
4. Upowszechnianie i wspieranie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego; 
5. Doskonalenie bazy oraz wiedzy w zakresie ochrony środowiska; 
6. Prowadzenie inwestycji na rzecz ochrony środowiska i klimatu wraz z określeniem efektów 

ekologicznych; 
7. Prowadzenie spójnej polityki uwzględniającej problemy środowiska; 
8. wspieranie zrównoważonego charakteru miast Unii; 
9. zwiększenie efektywności Unii w przeciwdziałaniu regionalnym i globalnym wyzwaniom w 

zakresie ochrony środowiska. 
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Tabela 8. Powiązanie celów ochrony środowiska określonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i 

Miasta Nowogrodziec z VII Unijnym Programem Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego do roku 2020 „Dobrze żyć w 

granicach naszej planety” 

 

L.p. 

VII Unijny Program Działań w Zakresie 
Środowiska Naturalnego do roku 2020 „Dobrze 

żyć w granicach naszej planety” 

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska  Określenie 
zgodności 

Cele priorytetowe Kierunki działań Cel średniookresowy Działania 

1. 

Ochrona i 
zachowanie bogatej 

różnorodności 
biologicznej 

Odtworzenie co najmniej 15 % 
zdegradowanych ekosystemów, 
w związku z utratą różnorodności 

biologicznej i degradacji 
ekosystemów 

Zachowanie bogatej 
różnorodności biologiczne 

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

Całkowita 
zgodność 

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

Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w 
istniejących kompleksach leśnych 

Ochrona terenów przyrodniczo cennych przed 
niewłaściwym sposobem użytkowania 

Ograniczenie zanieczyszczenia 
wód powierzchniowych i 

podziemnych, aby osiągnąć, 
utrzymać lub poprawić dobry stan 
wód zgodnie z definicją zawartą 
w ramowej dyrektywie wodnej; 

Osiągnięcie i utrzymanie 
dobrego stanu wód 
powierzchniowych i 

podziemnych 

Ograniczenie zanieczyszczeń komunalnych i 
przemysłowych wprowadzanych do wód bez 
oczyszczenia 

Całkowita 
zgodność 

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

Prowadzenie monitoringu jakości wód 
powierzchniowych i podziemnych 

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

Likwidacja nieszczelnych, przydomowych 
zbiorników bezodpływowych 
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Ograniczenie zanieczyszczeń 
powietrza, tak aby ograniczyć ich 
negatywny wpływ  na ekosystemy 

i różnorodność biologiczną  

Poprawa jakości powietrza 
atmosferycznego 

Identyfikacja obszarów występowania przekroczeń 
poziomów odniesienia jakości powietrza 
atmosferycznego 

Całkowita 
zgodność 

Realizacja postanowień Programu Ochrony 
Powietrza dla strefy 

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 

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 

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

Prowadzenie działań edukacyjnych oraz 
popularyzujących odnawialne źródła energii 

Gospodarowanie gruntami w 
sposób zrównoważony, tak aby 

gleba była należycie chroniona, a 
rekultywacja terenów skażonych 
była na zaawansowanym etapie 

Rekultywacja gleb 
zdegradowanych i 

zdewastowanych oraz 
przywracanie im funkcji 

przyrodniczej, rekreacyjnej lub 
rolniczej 

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

Całkowita 
zgodność 

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

Prowadzenie gospodarki leśnej w 
sposób zrównoważony, a lasy i 

Racjonalne użytkowanie 
zasobów leśnych przez 

Ochrona zbiorowisk leśnych o charakterze 
naturalnym lub półnaturalnym 

Całkowita 
zgodność 
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ich różnorodność biologiczna były 
chronione  

kształtowanie ich właściwej 
struktury gatunkowej i 

wiekowej, z zachowaniem 
bogactwa biologicznego 

Zalesianie nieużytków, terenów zdegradowanych  
i zrekultywowanych gatunkami rodzimymi 

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

 
2. 

Opracowanie 
planów ograniczenia 

niskiej emisji  

Prowadzenie działań 
zmierzających do zmniejszenia 
emisji gazów cieplarnianych o 

80–95 % do 2050 r.  

Poprawa jakości powietrza 
atmosferycznego 

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 

Całkowita 
zgodność 

Ograniczenie oddziaływania na 
środowisko wszystkich głównych 

sektorów gospodarki  

Ochrona zasobów kopalin 
i rekultywacja terenów 
poeksploatacyjnych 

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

Całkowita 
zgodność 

Zmniejszenie oddziaływania na 
środowisko produkcji, technologii 

i innowacji, a także wzorców 
konsumpcji i stylu życia w 
szczególności w sektorze 

żywności, mieszkalnictwa i 
mobilności 

Wprowadzanie 
innowacyjności pro 

środowiskowej i 
upowszechnianie idei 

systemów zarządzania 
środowiskowego 

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

Całkowita 
zgodność 

Wspieranie wdrażania systemów zarządzania 
środowiskowego w przedsiębiorstwach na terenie 
gminy 

Gospodarowanie odpadami w 
sposób bezpieczny, tak aby 

zapobiegać szkodom dla zdrowia 
i środowiska 

Udoskonalanie 
wprowadzonego systemu 

gospodarki odpadami, 
zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju i 
Polityką Ekologiczną Państwa 

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 

Całkowita 
zgodność 
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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 

3. 

Poprawa stanu 
zdrowotnego 

mieszkańców w 
wyniku wspólnych 

działań sektora 
ochrony Środowiska 
z sektorem zdrowia 

Podjęcie zadań związanych z 
poprawą jakości powietrza  

Poprawa jakości powietrza 
atmosferycznego 

Realizacja postanowień Programu Ochrony 
Powietrza dla strefy 

Całkowita 
zgodność 

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

Prowadzenie działań edukacyjnych oraz 
popularyzujących odnawialne źródła energii 

Ograniczenie zagrożenia 
hałasem w środowisku 

Dokonanie oceny narażania 
społeczeństwa na 

ponadnormatywny hałas i 
podjęcie kroków do 

zmniejszenia tego zagrożenia 
tam, gdzie jest ono 

największe 

Systematyczne wykonywanie podstawowych 
badań pomiarowych, celem określenia stanu 
środowiska akustycznego 

Całkowita 
zgodność 

Działania zmierzające do ograniczenia wpływu 
hałasu przemysłowego 

4. 

Upowszechnianie i 
wspieranie 
wdrażania 
systemów 

zarządzania 
środowiskowego 

 Ogólny dostęp do informacji na 
temat wdrażania prawa Unii w 

zakresie środowiska 

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 

Wprowadzanie do strategii, polityk i programów 
sektorowych zagadnień ochrony środowiska 

Całkowita 
zgodność 

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

środowiska 

Aktualizacja miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego  

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

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

Egzekwowanie na wszystkich 
szczeblach administracji prawa w 
zakresie ochrony środowiska, tak 

aby zapewnione zostały równe 
warunki działania na rynku 

wewnętrznym 

5 

Doskonalenie bazy 
oraz wiedzy w 

zakresie ochrony 
środowiska 

Udostępnianie informacji 
stanowiących podstawę do 
opracowywania i wdrażania 

polityk w dziedzinie środowiska i 
klimatu 

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

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

Całkowita 
zgodność 

Przeprowadzanie i udostępnianie 
oceny zagrożeń dla środowiska i 

klimatu 

Informowanie społeczeństwa o możliwościach 
udziału w działaniach na rzecz ochrony 
środowiska 

6 

Prowadzenie 
inwestycji na rzecz 
ochrony środowiska 

i klimatu wraz z 
określeniem efektów 

ekologicznych 

Prowadzenie polityki w zakresie 
ochrony środowiska i klimatu w 
taki sposób, aby osiągane cele 
były ekonomicznie efektywne 

Poprawa jakości powietrza 
atmosferycznego 

Realizacja postanowień Programu Ochrony 
Powietrza dla strefy 

Całkowita 
zgodność 

7 

Prowadzenie 
spójnej polityki 

uwzględniającej 
problemy 

środowiska  

Prowadzenie ocen wpływu 
inicjatyw na środowisko, 

społeczeństwo i gospodarkę 

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 

Wprowadzanie do strategii, polityk i programów 
sektorowych zagadnień ochrony środowiska 

Całkowita 
zgodność 

Wdrożenie dyrektywy w sprawie 
strategicznej oceny 

oddziaływania i dyrektywy w 
sprawie oceny skutków dla 

środowiska 

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



Prognoza oddziaływania na środowisko  
 „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec” 

 

45 

 

8 

Wspieranie 
zrównoważonego 

charakteru miast w 
Unii 

Uzgodnienie zestawu kryteriów 
umożliwiających ocenę efektów 

działalności środowiskowej miast, 
z uwzględnieniem skutków 

gospodarczych, społecznych i 
terytorialnych 

Aktualizacja miejscowych 
planów zagospodarowania 

przestrzennego, które 
powinny być podstawą 

lokalizacji nowych inwestycji, 
biorących pod uwagę 
długofalowe potrzeby 

zrównoważonego rozwoju  

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

Całkowita 
zgodność 

9 

Zwiększenie 
efektywności w 
podejmowaniu 

międzynarodowych 
wyzwań związanych 
ze środowiskiem i 

klimatem 

   

Zadanie nie 
zostało 

uwzględnione 
w Programie 
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8.1.2. Cele wynikające z Polityki Ekologicznej Państwa 

Cele i instrumenty sformułowane na szczeblu wspólnotowym zostały w przewadze przeniesione do 
Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016. Priorytety tego 
dokumentu obejmują: 

 kierunki działań systemowych, 
 ochrona zasobów naturalnych, 
 poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.
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Tabela 9. Powiązanie celów ochrony środowiska określonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i 

Miasta Nowogrodziec z Polityką Ekologiczną Państwa 

L.p. 
Polityka Ekologiczna Państwa Program Ochrony Środowiska Określenie 

zgodności Priorytety Cele działań Cele działań 

1.  

K
IE

R
U

N
K

I 
D

Z
IA

Ł
A

Ń
 S

Y
S

T
E

M
O

W
Y

C
H

 

Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w 
strategiach sektorowych 

Doprowadzenie do sytuacji, aby projekty 
dokumentów strategicznych wszystkich sektorów 
gospodarki były, zgodnie z obowiązującym prawem, 
poddawane procedurze oceny oddziaływania na 
środowisko i wyniki tej oceny będą uwzględniane w 
ostatecznych wersjach tych dokumentów 

Całkowita zgodność 

2.  Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska 
 

Brak realizacji – cel 
nie wyznaczony w 

APOŚ 3.  Zarządzanie środowiskowe 

4.  
Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz 

ochrony środowiska 

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

Całkowita zgodność 

5.  Rozwój badań i postęp techniczny 
Wprowadzanie innowacyjności pro środowiskowej 
i upowszechnianie idei systemów zarządzania 
środowiskowego 

Całkowita zgodność 

6.  Odpowiedzialność za szkody w środowisku  
Brak realizacji – cel 
nie wyznaczony w 

APOŚ 

7.  
Aspekt ekologiczny w planowaniu 

przestrzennym 

Opracowanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, biorących pod 
uwagę długofalowe potrzeby zrównoważonego 
rozwoju oraz uwzględniających treść opracowań 
ekofizjograficznych i programów ochrony 
środowiska o zasięgu regionalnym i lokalnym 

Całkowita zgodność 

8.  

O
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Ochrona przyrody Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej Całkowita zgodność 

9.  Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 
Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez 
kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej 
i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego 

Całkowita zgodność 

10.  
Racjonalne gospodarowanie zasobami 

wodnymi 

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

11.  Ochrona przed powodzią  

12.  Ochrona powierzchni ziemi Rekultywacja gleb zdegradowanych Całkowita zgodność 
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i zdewastowanych oraz przywracanie im funkcji 
przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej 

13.  Gospodarowanie zasobami geologicznymi 
Ochrona zasobów kopalin i rekultywacja terenów 
poeksploatacyjnych 

Całkowita zgodność 

14.  
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Środowisko a zdrowie 
Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców 
w wyniku wspólnych działań sektora ochrony 
środowiska z sektorem zdrowia 

Całkowita zgodność 

15.  Jakość powietrza Poprawa jakości powietrza atmosferycznego Całkowita zgodność 

16.  Ochrona wód 
Osiągnięcie i utrzymanie dobrego wód 
powierzchniowych i podziemnych 

Całkowita zgodność 

17.  Gospodarka odpadami 

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

Całkowita zgodność 

18.  Oddziaływanie hałasu  

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

Całkowita zgodność 

19.  Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 
Ochrona mieszkańców Gminy i Miasta 
Nowogrodziec przed szkodliwym oddziaływaniem 
pól elektromagnetycznych 

Całkowita zgodność 

20.  Substancje chemiczne w środowisku  
Brak realizacji – cel 
nie wyznaczony w 

APOŚ 

21.   

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

Zadanie dodatkowe 
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8.1.3. Zgodność celów Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i 
Miasta Nowogrodziec z celami polityk nadrzędnych i równoległych 

Traktat Akcesyjny w obszarze „Środowisko” zawarł warunki transpozycji unijnych dyrektyw do 
krajowego prawa ochrony środowiska. Stały się one podstawą formułowania celów 
krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych w II Polityce Ekologicznej Państwa, 
w zakresie gospodarowania zasobami naturalnymi, poprawy jakości środowiska, wzmocnienia 
instrumentów zarządzania środowiskiem oraz współpracy międzynarodowej. Łącznie 
z restrukturyzacją gospodarki działania te przyczyniły się do postępu w wielu dziedzinach 
(ograniczenie emisji podstawowych zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu, pobór wód, zrzut 
biogenów). Oznacza to konieczność kontynuowania działań, przede wszystkim dotyczących: 
 osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu 

zawieszonego w powietrzu na terenie Gminy oraz utrzymanie jakości powietrza 
atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska, 

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

 utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód,  
 zachowanie bogatej różnorodności biologicznej. 
 
Podstawowym dokumentem opracowanym na szczeblu krajowym, który powinien być uwzględniony 
przy realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec jest 
Polityka Ekologiczna Państwa. W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska podkreślono, że 
stanowi on przeniesienie polityki krajowej na szczebel regionalny. W niniejszej prognozie dokonano 
sprawdzenia tej tezy, poprzez zestawienie w matrycy celów PEP w latach 2009-2012 z perspektywą 
do 2016 i celów Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec. 
Z listy celów PEP nie uwzględniono w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska celów zawartych 
w priorytecie „Ochrona klimatu”, których realizacja zależy głównie od działań na szczeblu centralnym 
i nie odnoszą się one do regionalnej polityki ekologicznej. 

8.1.4. Zgodność celów Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i 
Miasta Nowogrodziec z zapisami Ustawy o ochronie przyrody 

W ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 627- tekst 
jednolity z późn. zm.) zapisano m.in.: 

1.  Gospodarowanie zasobami dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz zasobami 
genetycznymi roślin, zwierząt i grzybów użytkowanymi przez człowieka powinno zapewniać 
ich trwałość, optymalną liczebność i ochronę różnorodności genetycznej, w szczególności 
przez: 
- ochronę, utrzymanie lub racjonalne zagospodarowanie naturalnych i półnaturalnych 
ekosystemów, w tym lasów, torfowisk, bagien, muraw, solnisk, klifów nadmorskich i wydm, 
linii brzegów wód, dolin rzecznych, źródeł i źródlisk, a także rzek, jezior i obszarów morskich 
oraz siedlisk i ostoi roślin, zwierząt lub grzybów; 
- stworzenie warunków do rozmnażania i rozprzestrzeniania zagrożonych wyginięciem roślin, 
zwierząt i grzybów oraz ochronę i odtwarzanie ich siedlisk i ostoi, a także ochronę tras 
migracyjnych zwierząt. 

2. Gospodarowanie zasobami przyrody nieożywionej powinno być prowadzone w sposób 
zapewniający ochronę innych zasobów, tworów i składników przyrody, oszczędne 
użytkowanie przestrzeni oraz zachowanie szczególnie cennych tworów i składników przyrody 
nieożywionej, w tym profili geologicznych i glebowych, jaskiń, turni, skałek, głazów 
narzutowych, naturalnych zbiorników i cieków wodnych, źródeł i wodospadów, elementów 
dna morza, wydm i glebowych powierzchni wzorcowych, a także miejsc występowania 
kopalnych szczątków roślin i zwierząt. 

3. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków 
kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. 



Prognoza oddziaływania na środowisko  
 „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec” 

 

 
50 

 

4. Zabrania się wprowadzania do środowiska przyrodniczego oraz przemieszczania w tym 
środowisku roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych. 

W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec uwzględniono 
zapisy ustawy o ochronie przyrody. Wyznaczono następujące kierunki działań: 

 objęcie ochroną prawną nowych obiektów i obszarów cennych przyrodniczo o znaczeniu 
regionalnym i lokalnym,  

 ochrona  korytarzy  ekologicznych,  

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

 wzmocnienie  znaczenia  ochrony  różnorodności  biologicznej  w  planowaniu 
przestrzennym,   

 ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem użytkowania,  

 zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych, 

 kontynuowanie  programu  przebudowy  drzewostanów  silnie  uszkodzonych  przez 
zanieczyszczenia  powietrza, 

 ochrona  zbiorowisk  leśnych  o  charakterze  naturalnym  lub  półnaturalnym  oraz 
śródleśnych zbiorników, torfowisk, podmokłości i cieków wodnych, 

 zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej oraz nieużytków i terenów 
zdegradowanych i przekształconych gatunkami rodzimymi,  

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

8.1.5. Zgodność celów Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i 
Miasta Nowogrodziec z zapisami KPGO 2014 oraz WPGOWD (2012)  

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec w zakresie 
odnoszącym się do gospodarki odpadami jest zgodny z zapisami ustawy o odpadach, jak również 
uwzględnia cele wyznaczone w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO 2014) oraz 
w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego (WPGO WD 2012). 
 
W gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele określone w KPGO 2014 oraz 
w PGOWM 2012- 2017: 

 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 nie było składowanych: 
- w 2013 r. więcej niż 50 %, 
- w 2020 r. 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. 

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

Cele w gospodarce odpadami zawierającymi azbest 
Cele krótko- i długookresowe: 
- przeprowadzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów azbestowych występujących na terenie 

Gminy, 
- 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. 

 

9. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH 
ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W TYM 
ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, 
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE 
I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE 
I NEGATYWNE 
Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano zadania ujęte do realizacji w ramach 
Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec.  
Stopień i zakres oddziaływania zależeć będzie przede wszystkim od lokalizacji danego 
przedsięwzięcia, czy będzie ono realizowane na terenach zurbanizowanych, przekształconych 
antropogenicznie czy obszarach użytkowanych rolniczo lub też na obszarach cennych przyrodniczo 
i chronionych, gdzie negatywny zakres oddziaływania może być największy.  
Określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem w odniesieniu do zadań zaplanowanych w Aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska przy braku informacji o sposobie i dokładnych miejscach realizacji poszczególnych 
przedsięwzięć jest bardzo trudne. Biorąc jednak pod uwagę, że większość z zamierzeń 
inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w ramach Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska 
wymagać będzie przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
w odniesieniu do konkretnych warunków środowiskowych przyjęto, że na tym etapie wystarczające 
będzie omówienie typowych oddziaływań i ich potencjalnych skutków środowiskowych. W niektórych 
przypadkach oddziaływanie, w zależności od aspektu jaki się rozważa, może mieć jednocześnie 
negatywny lub pozytywny wpływ na dany element środowiska.  
Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych 
skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto ocenę tę 
dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji inwestycji, 
zakładając, że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy.  

Oznaczenia: 
(+) - realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 

zagadnienia  
(-) - realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 

zagadnienia  
(0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie 
(+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania i skutki 

w zakresie analizowanego zagadnienia 
(N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków, są one 

zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do 
przewidzenia i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań. 
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Tabela 10. Przewidywane znaczące oddziaływania na poszczególne aspekty środowiska. 

L.p. 
 

Cele i kierunki działania 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i 
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące 
zagadnienia i aspekty środowiska: 
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Cel: Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę od deficytów wody 

1.  

Działanie: Wprowadzenie zamkniętych obiegów wody w przemyśle, 

wodooszczędnych technologii produkcji, w szczególności stosowanie 
BAT (najlepszej dostępnej techniki) 

N/+ N +/- N N 0/+ +/- +/- 0 0 0 0 + 

2.  
Działanie: Modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę, minimalizacja 

strat wody 
N/+ N +/- N N 0/+ +/- +/- 0 0 0 0 + 

Cel: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego 

3.  

Działania: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z transportu (poprawa 

stanu technicznego dróg, zmiana w organizacji ruchu komunikacyjnego, 
sprzątanie dróg na mokro) 

N/+ N/+ +/- N/+ N/+ +/- +/- +/- 0 0/+ 0 0/+ 0 

4.  

Działania: Ograniczenie niskiej emisji ze źródeł komunalnych 

(ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw w sektorze 
produkcyjnym i komunalnym,  wprowadzenie niskoemisyjnych nośników 
energetycznych, modernizacja kotłowni, termomodernizacja obiektów, 
modernizacja procesów technologicznych, likwidacja problemu spalania 
odpadów w gospodarstwach, w tym edukacja mieszkańców) 

0/+ 0/+ + 0 0/+ 0 + 0 0 0 0 0/+ 0 

5.  

Działania: Promocja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

(popularyzacja odnawialnych źródeł energii, prowadzanie działań 
edukacyjnych, promocja i zwiększanie udziału energii ze źródeł 
odnawialnych, zwiększanie wykorzystania paliw alternatywnych, 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych) 

N/+ 0/+ + 0 0/+ 0 + 0 0 0/+ 0 0/+ + 

6.  

Działania: służące poprawie jakości powietrza atmosferycznego 

(monitoring emisji i immisji zanieczyszczeń, identyfikacja obszarów z 
przekroczeniami, realizacja zapisów POP, ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, edukacja ekologiczna w odniesieniu do ochrony 
powietrza, pomiary wprowadzanych do powietrza gazów i pyłów)  

0/+ 0/+ + 0 0/+ 0 + 0 0 0/+ 0 0/+ 0 
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L.p. 
 

Cele i kierunki działania 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i 
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące 
zagadnienia i aspekty środowiska: 
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Cel: Dokonanie oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono 
największe 

7.  
Działania: Ograniczenie hałasu komunikacyjnego (modernizacja 

nawierzchni dróg, usprawnienie organizacji ruchu drogowego) 
N/+ 0 +/- 0/+ 0 +/- +/- +/- 0 0/+ 0 0/+ 0 

8.  

Działania: Ograniczenie hałasu przemysłowego (ograniczenie hałasu 

przemysłowego, przestrzegania zasad strefowania w planowaniu 
przestrzennym, tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania) 

0 0 + 0/+ 0 0 0 0 0 0 0 0/+ 0 

9.  

Działąnia: związane z ograniczeniem hałasu na terenie Gminy 

Nowogrodziec (budowa ścieżek rowerowych, wykonywanie pomiarów 
stanu środowiska akustycznego, monitoring realizacji programu ochrony 
przed hałasem) 

N/0 0 + 0/+ 0 0 0 0 0 0 0 0/+ 0 

Cel: Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej 

10.  

Działania: związane z ochroną i rozwojem systemów chronionych 

(objęcie ochroną nowych obiektów i obszarów cennych przyrodniczo, 
ochrona korytarzy ekologicznych) 

N/+ 0/+ 0 0/+ 0/+ 0 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 0 

11.  

Działania: związane z ochroną zagrożonych siedlisk i gatunków roślin i 

zwierząt (ochrona miejsc występowania gatunków zagrożonych 
wyginięciem oraz wsparcie ochrony ex situ, zachowanie i ochrona 
zasobów przyrodniczych w kompleksach leśnych) 

N/+ 0/+ 0 0/+ 0/+ 0 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 0 

12.  

Działania: Ochrona krajobrazu (ochrona przed niewłaściwym sposobem 

użytkowania,  wzmacnianie znaczenia ochrony krajobrazu w  planowaniu 
przestrzennym, wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni, rozwój sieci 
szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych, utrzymanie zieleni 
przydrożnej) 

N/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0 0/+ 0/+ + 0 0 + 0/+ 

13.  

Działania: służące ochronie bioróżnorodności (wykonanie pełnej 

inwentaryzacji przyrodniczej gmin, doradztwo dla rolników, promocja 
wdrażania programu rolno- środowiskowego) 

0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0 0/+ 0/+ + 0 0 + 0/+ 

Cel: Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego  
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L.p. 
 

Cele i kierunki działania 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i 
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące 
zagadnienia i aspekty środowiska: 
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14.  

Działania: związane z ochroną zasobów leśnych (ochrona zbiorowisk 

leśnych, wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych,  zalesianie 
gruntów, przebudowa zniszczonych drzewostanów, stały nadzór nad 
gospodarka leśną,  prowadzenie akcji edukacyjnej, monitoring środowiska 
leśnego,  doradztwo dla działań związanych z leśnictwem, ) 

0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 

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

15.  

Działania: wpływające na poprawę stanu środowiska glebowego 

(wdrażanie przepisów zgodnych z dobrymi praktykami rolniczymi, 
promowanie rolnictwa ekologicznego, minimalizacja przeznaczenia 
gruntów o najwyższych klasach na cele nierolne i nieleśne, ochrona gleb 
przed negatywnym wpływem przemysłu i transportu, przeciwdziałanie 
erozji, zanieczyszczeniu i ogólnej degradacji gleb, monitoring jakości gleb 
i ziemi, rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych, 
zanieczyszczonych) 

0/+ 0/+ 0/+ 0/+ + 0/+ + + + 0/+ + 0/+ 0/+ 

Cel: Ochrona zasobów kopalin i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych 

16.  

Działania: Ochrona zasobów i rekultywacja terenów (kontrola koncesji na 

eksploatacje, uwzględnianie w opracowaniach planistycznych 
udokumentowanych złóż, rekultywacja terenów poeksploatacyjnych) 

0/+ 0/+ 0/+ 0/+ + 0/+ + + + 0/+ + 0/+ 0/+ 

Cel: Ochrona przed powodzią  

17.  

Działania: Wprowadzanie odpowiednich zapisów do planów 

zagospodarowania przestrzennego w celu unikania zabudowy na 
terenach niecek lub terenach zalewowych, Udrożnienie i konserwacja 
melioracji szczegółowych i podstawowych, Systematyczna konserwacja 
rzek i cieków, Spowalnianie  odpływu  wód  poprzez  odtwarzanie  
mikroretencji,  renaturyzację  rzek, budowę i remont zastawek w 
systemach melioracji 

N/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 

Cel: Udoskonalenie wprowadzanego systemu gospodarki odpadami, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju i Polityką Ekologiczną Państwa 
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L.p. 
 

Cele i kierunki działania 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i 
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące 
zagadnienia i aspekty środowiska: 

O
b

s
z
a

ry
 N

a
tu

ra
 

2
0

0
0
 

R
ó

ż
n

o
ro

d
n

o
ś

ć
 

b
io

lo
g

ic
z
n

ą
 

L
u

d
z
i 

Z
w

ie
rz

ę
ta

 

R
o

ś
li

n
y
 

W
o

d
ę
 

P
o

w
ie

tr
z
e
 

P
o

w
ie

rz
c

h
n

ię
 

z
ie

m
i 

K
ra

jo
b

ra
z
 

K
li

m
a

t 

Z
a

s
o

b
y
 n

a
tu

ra
ln

e
 

Z
a

b
y

tk
i 

D
o

b
ra

 m
a

te
ri

a
ln

e
 

18.  

Działania: związane z uporządkowanie odpadów komunalnych na terenie 

Gminy (selektywna zbiórka odpadów komunalnych, w tym: surowców 
wtórych, biodegradowalnych, wielkogabarytowych, remontowo- 
budowlanych, zużytych opon, niebezpiecznych, odpadów zwierzęcych, 
budowa regionalnych instalacji przetwarzania odpadów, przygotowanie 
odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania) 

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ + 0/+ + + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 

19.  

Działania: ukierunkowane na zmniejszenie ilości azbestu na terenie 

Gminy (aktualizacji danych o ilości azbestu na terenie Gminy, realizacja 
Krajowego Programu Oczyszczania z azbestu, akcje informacyjne, 
dofinansowanie dla mieszkańców likwidację wyrobów azbestowych) 

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ + 0/+ + + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 

20.  

Działania: mające na celu poprawę sytuacji w gospodarce odpadami 

(edukacja ekologiczna, sporządzanie sprawozdań, usuwanie i 
rekultywacja dzikich wysypisk, kontrola miejsc prowadzenia odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów, kontrola podmiotów odbierających odpady, 
ewidencja odpadów w formie baz danych, wdrażanie innowacyjnych 
technologii (BAT), monitoring składowisk, rekultywacja składowisk) 

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ + 0/+ + + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 



Prognoza oddziaływania na środowisko  
 „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec” 

 

 
56 

 

9.1. Podsumowanie przewidywanych oddziaływań na poszczególne 

aspekty środowiska, w szczególności na obszary objęte ochroną 

9.1.1. Oddziaływanie na obszary Natura 2000, bioróżnorodność biologiczną, 
rośliny i zwierzęta 

Wpływ działań wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy I Miasta 
Nowogrodziec na obszary objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (t.j.: Dz.U. z 2013r., poz. 627 ze zm.) będą oceniane na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 
2013r., poz. 1235 ze zm.). 

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska jest zgodna z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (t.j.: Dz.U. z 2013r., poz. 627- ze zm). 

W stosunku do obszarów Natura 2000 („Uroczyska Borów Dolnośląskich”, „Dolina Dolnej 
Kwisy”, „Bory Dolnośląskie”) zabrania się, podejmowania działań mogących, osobno lub w 
połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 
2000, w tym w szczególności: 

1. pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 
ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub 

2. wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, 
lub 

3. pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

W stosunku do rezerwatu przyrody „Brzeźnik” oraz pomników przyrody (12 obiektów) 
ustanowionych na terenie Gminy zabrania się: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu, 
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, 
naprawą lub remontem urządzeń wodnych, 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo 

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej, 
5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 

obszarów wodno- błotnych, 
6) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierząt oraz 

tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności 
związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką, 

7) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów, 
8) umieszczania tablic reklamowych. 

Zakazy, o których mowa nie dotyczą: 
1. prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym 

daną formę ochrony przyrody, 
2. realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę 

ochrony przyrody, 
3. zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa, 

likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych. 
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Zadania w ramach działania „Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej” mają na celu poprawę 
stanu przyrody na terenie Gminy Nowogrodziec, biorąc pod uwagę ochronę zasobów przyrodniczych, 
w szczególności obszarów cennych przyrodniczo. W efekcie korzystnie wpłyną na stan przyrody w 
Gminie.  
 

9.1.2. Oddziaływanie na wody 

Realizacja zadań w ramach założonego celu: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód i 
Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby 
uchronić gospodarkę od deficytów wody ma w efekcie doprowadzić do racjonalnego gospodarowania 
zasobami wodnymi, jednocześnie chroniąc środowisko wodne przed zanieczyszczeniami.  

Wpływ działań wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta 
Nowogrodziec na wody powierzchniowe i podziemne będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen 
oddziaływania na środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.). 

Inwestycje w zakresie modernizacji sieci wodociągowej nie będzie negatywnie oddziaływać na 
środowisko wodne w Gminie. Zauważalny jest aspekt społeczny. Poprawa stanu technicznego 
instalacji przyczyni się do polepszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia, w dalszym ciągu 
spełniającej wymagania stawanie przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 
2010, nr 72, poz. 466). 
Zadania ukierunkowane na poprawę jakości wód podziemnych i powierzchniowych poprzez 
uporządkowanie gospodarki ściekowej (budowa lub modernizacja sieci kanalizacyjnych, budowa, 
rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków, systemów podczyszczania ścieków 
przemysłowych, budowa szczelnych zbiorników na ścieki) wpłyną pozytywnie na stan środowiska 
wodnego na terenie Gminy. Skutkiem utworzenia sprawnego systemu odprowadzania ścieków 
komunalnych, przemysłowych i rolnych jest zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych 
odprowadzanych do środowiska. W celu ochrony środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami ze 
źródeł komunalnych, przemysłowych i rolniczych stosuje się przepisy m.in. rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz.U. 2006, nr 137, poz. 984), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 
r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 
rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 31 stycznia 2003 r. 
w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach 
przemysłowych (Dz.U. 2003, nr 35, poz. 309). 
Systemy kanalizacyjne nie stwarzają podczas normalnej eksploatacji znaczących zagrożeń dla 
środowiska. Z uwagi jednak na znaczące oddziaływania w przypadku awarii lub wypadku wskazana 
jest stała kontrola stanu technicznego tych instalacji, jak również opracowanie szczegółowych planów 
usuwania skutków awarii. 
Zadania związane z poprawą nawierzchni dróg, budową i przebudową dróg, budową parkingów 
wiązać się będą z zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych – 
do systemu kanalizacji deszczowej lub rowów. Wody opadowe i roztopowe niosą ze sobą ładunek 
zanieczyszczeń tj. zawiesina, różnego rodzaju substancje olejowe, w tym węglowodory 
ropopochodne, metale ciężkie (Pb, Zn, Cu, Cd, Cr, Ni i in.), związki organiczne i nieorganiczne, 
chlorki Na, Mg, Ca, zanieczyszczenia pływające grube, związki biogenne (N, P, K) oraz 
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mikrozanieczyszczenia (np. węglowodory aromatyczne). Powyższe zanieczyszczenia dostają się do 
wód w wyniku spływu z powierzchni utwardzonej, z wypłukiwania substancji z materiałów 
stosowanych do przebudowy dróg, z nieszczelnych układów paliwowych i smarowniczych sprzętu 
remontowo- budowlanego wykorzystywanego przy pracach budowlanych. Działania związane 
z prowadzeniem prac budowlanych z użyciem sprzętu ciężkiego będą chwilowe i krótkotrwałe, które 
ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych. Podczas użytkowania dróg i parkingów powstaną 
wody opadowe i roztopowe, stanowiące potencjalne zagrożenie dla środowiska wodnego 
i glebowego. Wody opadowe i roztopowe z terenów komunikacyjnych przed wprowadzeniem do wód 
lub ziemi powinny będą spełniać zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006, nr 137, poz. 
984). Wody nie spełniające wymagań powinny być oczyszczane, tak aby spełnione były standardy 
powyższego rozporządzenia.  

Znaczna część zadań w sposób ogólny ujmuje problematykę ochroną wód powierzchniowych 
i podziemnych. Są to działania z kategorii zadań „miękkich” nie powodujących negatywnych 
oddziaływań na środowisko wodne. Działania te będą miały korzystny wpływ na jakość wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz właściwe gospodarowanie wodami. 

9.1.3. Oddziaływania na klimat akustyczny 

Działania wyznaczone w celu: Dokonanie oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny 
hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe wpłyną w 
sposób pozytywny na środowisko. Wszelkiego rodzaju inwestycje ograniczające emisję hałasu do 
środowiska, przede wszystkim na obszarach ochrony akustycznej przyczyniają się do istotnego 
zmniejszenia negatywnego oddziaływania powodowanego przez hałas.  

W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec wymieniono zadania 
ogólnie podejmujące problematykę ochrony przed hałasem, dotyczące całego terenu Gminy. Są to 
zadania tj. prowadzenie pomiarów hałasu komunikacyjnego i przemysłowego, monitorowanie 
realizacji „Programu ochrony przed hałasem”, usprawnienie organizacji ruchu drogowego, tworzenie 
obszarów ograniczonego użytkowania, działania zmierzające ograniczenie wpływu hałasu 
przemysłowego. Działania te będą korzystnie wpływać na klimat akustyczny Gminy.  

Działania związane z: modernizacją nawierzchni dróg, budową i przebudową dróg, budową ścieżek 
rowerowych, modernizacją sieci wodociągowej, budową, rozbudową lub modernizacją sieci 
kanalizacyjnej, mogą powodować negatywne krótkoterminowe oddziaływania na środowisko. Sprzęt 
mechaniczny wykorzystywany do prac remontowo- budowlanych powoduje zwiększoną emisję hałasu 
do środowiska. Przewiduje się, że to oddziaływanie będzie chwilowe i ustąpi z chwilą zakończenia 
prac.  

Wpływ działań wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta 
Nowogrodziec na klimat akustyczny będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na 
środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji 
inwestycji na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.). 

Realizacja przedsięwzięć szczególnie na terenach ochrony akustycznej będzie uwzględniać zapisy 
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
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w środowisku (Dz.U. 2012, nr 0, poz. 1109) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 
grudnia 2005 roku w sprawie wymogu dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie 
emisji hałasu do środowiska (Dz.U. 2005, nr 263 poz. 2202). 

9.1.4. Oddziaływanie na powietrze 

Działania określone w celu Poprawa jakości powietrza atmosferycznego są działaniami korzystnie 
wpływającymi na jakość powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń z transportu, 
przemysłu oraz zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych. Na poprawę jakości powietrza wypłynie 
zmiana stanu technicznego dróg, zmiany w organizacji ruchu drogowego, modernizacja systemów 
grzewczych, termomodernizacje obiektów, modernizacja procesów technologicznych na 
niskoemisyjne oraz budowa ścieżek rowerowych.  

Swój wkład w poprawę jakości powietrza atmosferycznego będą miały również rzetelnie 
przeprowadzone działania edukacyjne na temat zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza ze 
źródeł niskiej emisji oraz szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych, a w dalszej 
perspektywie propagowanie energii ze źródeł odnawialnych lub zachęcanie do korzystania 
z rowerów. Zmniejszeniu emisji do powietrza będzie sprzyjać rozwój OZE na terenie Gminy. 

Do zadań, które w perspektywie długookresowej wpłyną pośrednio na jakość powietrza należy 
zaliczyć m.in. ochronę zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych, utrzymanie 
terenów zieleni (zachowana powierzchnia czynna biologicznie), wdrażanie programów rolno- 
środowiskowych, wszelkie działania kontrolne związane z ograniczeniem emisji do powietrza oraz 
akcje edukacyjne promujące postawy ekologiczne. Wyznaczenie zadań polegających na ograniczenie 
emisji do atmosfery pozwoli na wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia ludzi i ograniczy niszczenie 
fasad budynków, w tym także zabytkowych.  

Działania związane z: modernizacją nawierzchni dróg, budową i przebudową dróg, budową ścieżek 
rowerowych, modernizacją sieci wodociągowej, budową, rozbudową lub modernizacją sieci 
kanalizacyjnej, mogą powodować negatywne krótkoterminowe oddziaływania na środowisko. Sprzęt 
mechaniczny wykorzystywany do prac remontowo- budowlanych powoduje zwiększoną emisję 
zanieczyszczeń (pyłów i gazów) ze spalania paliw w silnikach samochodowych, ścierania opon i 
nawierzchni drogowej, jak również okładzin hamulcowych. Emisja zanieczyszczeń może wystąpić 
również w przypadku prac spawalniczych czy prac malarskich. Przewiduje się, że to oddziaływanie 
będzie chwilowe i ustąpi z chwilą zakończenia prac.  

Podczas użytkowania dróg przewiduje się emisję zanieczyszczeń do powietrza pochodzących ze 
spalania paliw w silnikach samochodowych. Emitowane są 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 trakcie prowadzenia prac remontowo-budowlanych, jak również w przypadku użytkowania dróg 
będą uwzględnione dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu wymagane rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 
(Dz.U. 2012, nr 0, poz. 1031).  

Wpływ przedsięwzięć wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i 
Miasta Nowogrodziec na powietrze atmosferyczne będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen 
oddziaływania na środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 
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2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.). 

9.1.5. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i krajobraz 

Działania wyznaczone w celu Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej i Racjonalne 
użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, 
z zachowaniem bogactwa biologicznego- m.in. zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w 
istniejących kompleksach leśnych, wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni wpłyną korzystnie na gleby 
i zachowanie różnorodności biologicznej oraz na estetykę obszaru.  

Działania wyznaczone w celu Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz 
przywracanie im funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej wpłyną korzystnie na stan 
powierzchni ziemi. Założone prace rekultywacyjne mają pozytywny aspekt środowiskowy, społeczny 
i ekonomiczny. Wpłyną na poprawę wartości ekologicznych obszaru zdegradowanego oraz wyższą 
wartość ekonomiczną i użytkową. 

Na polepszenie jakości gleb wpływają również wszystkie działania edukacyjne związane 
z propagowaniem odpowiedniej praktyki rolniczej, wdrażaniem programów rolno-środowiskowych. 
Pozytywnie na gleby będą oddziaływać zadania: przeciwdziałania degradacji gleb, ochrona gleb 
o wysokiej przydatności rolniczej przed przeznaczeniem na cele nierolne i nieleśne, zapobieganie 
erozji oraz degradacji chemicznej gleb, a ponadto monitoring jakościowy. 

Działania związane z: modernizacją nawierzchni dróg, budową i przebudową dróg, budową ścieżek 
rowerowych, modernizacją sieci wodociągowej, budową, rozbudową lub modernizacją sieci 
kanalizacyjnej, mogą powodować negatywne krótkoterminowe oddziaływania na środowisko. Sprzęt 
mechaniczny wykorzystywany do prac remontowo-budowlanych spowodować może zwiększoną 
emisję zanieczyszczeń do ziemi ze spalania paliw w silnikach samochodowych, ścierania opon i 
nawierzchni drogowej, jak również okładzin hamulcowych. Ponadto praca sprzętu ciężkiego wiązać 
się może z przekształceniem powierzchni ziemi na terenach objętych realizacją przedsięwzięć. 
Należy zauważyć, że przedsięwzięcia mogą być prowadzone na terenach przekształconych. 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza pochodzących ze spalania paliw w silnikach samochodowych, 
ścierania opon, hamulców oraz nawierzchni dróg tj.  tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), tlenki 
azotu (NOX) oraz węglowodory, metale ciężkie tj. ołów, nikiel, kadm i miedź mogą być deponowane 
do powierzchni ziemi- wtórne zanieczyszczenie. 

Podczas realizacji inwestycji mających wpływ na powierzchnię ziemi będą przestrzegane zapisy 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby 
oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. 2002, nr 165, poz. 1359). Większość działań prowadzona 
będzie na terenach zurbanizowanych, przekształconych antropogenicznie. 

Wpływ działań wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta 
Nowogrodziec na powierzchnię ziemi będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na 
środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji 
inwestycji na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.). 
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9.1.6. Oddziaływanie na zasoby naturalne 

Na etapie opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec nie stwierdzono oddziaływania na zasoby naturalne. 
Wpływ działań będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na środowisko w procesie 
ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j.: Dz.U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.). 

9.1.7. Oddziaływanie na ludzi 

Zadania określone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska mogą stanowić źródło potencjalnej 
uciążliwości na ludzi. Będą to przede wszystkim inwestycje związane z użyciem sprzętu ciężkiego tj. 
modernizacja nawierzchni dróg, budowa i przebudowa dróg, budowa ścieżek rowerowych, budowa 
lub modernizacja sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, ujęć wody. Przewiduje się, że negatywne 
oddziaływania będą chwilowe i ustąpią z chwilą zakończenia robót. Wspomniane prace realizacyjne 
mogą stanowić zagrożenie dla ruchu pieszego i kołowego, w związku z powyższym istotne jest 
odpowiednio wczesne poinformowanie lokalnej ludności o prowadzonych pracach budowlanych 
i ziemnych, które umożliwi przygotowanie się do ewentualnych utrudnień. Oprócz informacji powinno 
pojawić się także prawidłowe oznakowanie miejsc budowy. Prace o największym stopniu uciążliwości 
powinny odbywać się w porze dziennej, najlepiej z pominięciem tzw. godzin szczytu. Wszystkie prace 
budowlane i ziemne powinny odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, 
BHP itp. 

Podczas użytkowania infrastruktury drogowej na terenie Gminy mogą wystąpić oddziaływania na 
środowisko m.in. powietrze, klimat akustyczny, itp. Zamierzone działania inwestycyjne powinny być 
prowadzone z uwzględnieniem dopuszczalnych standardów jakości powietrza, poziomu hałasu itd. 
(cytowanych we wcześniejszych rozdziałach). 

Działania związane z modernizacją sieci wodociągowej, budowy, rozbudowy lub modernizacji sieci 
kanalizacji pomimo oddziaływania w fazie budowy dają w efekcie korzyści społeczne. Poprawa stanu 
technicznego instalacji przyczyni się do polepszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia 
spełniającej wymagania stawanie przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 
2010, nr 72, poz. 466). 

Wpływ działań wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na zdrowie i życie ludzi 
będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na środowisko w procesie ubiegania się 
o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach określonych w 
ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 
2013r., poz. 1235 ze zm). 

9.1.8. Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne 

Wpływ działań wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta 
Nowogrodziec na zabytki będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na środowisko 
w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na 
zasadach określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.). 
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Działania polegające na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery pozwolą na ograniczenie 
niszczenia fasad budynków, w tym także zabytkowych. Ponadto wszelkiego rodzaju inwestycje 
ograniczające emisję hałasu, przede wszystkim na obszarach zwartej zabudowy przyczyniają się do 
istotnego zmniejszenia ryzyka zdrowotnego powodowanego przez hałas. Ma to swoje korzyści 
również dla budynków zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych, ponieważ 
zmniejszają się drgania i wibracje, które mogą powodować ich uszkodzenie. Podobnie w sytuacji 
podjęcia działań związanych z ochroną przed powodzią zmniejszą ryzyko zniszczenia obiektów 
zabytkowych. 

Podczas realizacja zadań wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska uwzględnione 
zostały zapisy Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 
162,  poz. 1568, z późn. zm.). 
 

10. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, 

OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ 

NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, 

MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI AKTUALIZACJI 

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  
 
Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) kompensacja 
przyrodnicza to zespół działań prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym 
terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie 
walorów krajobrazowych. Warianty kompensacji przyrodniczej powinny być określone w ramach 
wydawanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla poszczególnych przedsięwzięć. 
Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j.: Dz.U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) decyzje te określają środowiskowe uwarunkowania 
realizacji przedsięwzięć, a w szczególności warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i 
eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony 
cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla 
terenów sąsiednich, a także w przypadku, gdy z oceny przedsięwzięcia na środowisko wynika 
potrzeba wykonania kompensacji przyrodniczej (stwierdza konieczność jej wykonania). 
 
Na etapie opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec nie stwierdzono znaczących negatywnych oddziaływań 
na środowisko. W przypadku przedsięwzięć, które będą wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. 2013, poz. 817) podstawa prawną do prowadzenia postępowania w sprawie tego typu 
przedsięwzięć będzie ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j.: Dz.U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.). Wówczas wyznaczone zostaną działania mające 
na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensacje przyrodniczą dla planowanych przedsięwzięć. 

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko należy przeanalizować 
szczegółowo lokalizację przedsięwzięcia, gdyż skala spowodowanych przekształceń będzie zależna 
od lokalnych uwarunkowań.  
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Wśród działań mających na celu zapobieganie oddziaływania planowanych inwestycji wyróżniono: 
 prawidłowe zabezpieczenie sprzętu technicznego oraz miejsc wykonywania prac budowlanych 

– remontowych, w trakcie realizacji inwestycji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na miejsca 
wrażliwe na zamiany warunków siedliskowych, 

 wykorzystywanie możliwie najlepszych dostępnych technologii, materiałów i rozwiązań 
konstrukcyjnych, 

 dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt. Zgodnie z art. 52 ust.1 pkt 4 
ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j.: Dz.U. z 2013, poz. 627 ze zm) w 
stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową obowiązuje 
zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi. W związku powyższym przed wykonaniem prac 
związanych m.in. z termomodernizacją budynków lub usuwaniem azbestu należy 
przeprowadzić ich inwentaryzację pod kątem występowania ptaków, w szczególności jerzyka 
(Apus apus) i wróbla (Passer domesticus) i nietoperzy; w razie stwierdzenia występowania 
ww. gatunków, termin i sposób wykonania prac należy dostosować do ich okresów lęgowych). 

11. ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE 
Realizacja ustaleń Aktualizacji Program Ochrony Środowiska nie będzie powodować znaczących 
oddziaływań transgranicznych. Jednakże, ze względu na fakt podpisania przez Polskę i ratyfikowania 
Konwencji o ocenach oddziaływania w kontekście transgranicznym należy podkreślić obowiązek 
informowania państw w przypadku podejmowania działań mogących znacząco oddziaływać na ich 
terytorium.  

12. ANALIZA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO 
ROZWIĄZAŃ ZAPROPONOWANYCH W AKTUALIZACJI 
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  
 
Na etapie opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec nie stwierdzono znaczących negatywnych oddziaływań 
na środowisko, w związku z czym proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia.  
W przypadku przedsięwzięć, które będą wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 
2013, poz. 817) podstawa prawną do prowadzenia postępowania w sprawie tego typu przedsięwzięć 
będzie ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: 
Dz.U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.). Wówczas wyznaczone zostaną działania mające na celu 
zapobieganie, ograniczenie lub kompensacje przyrodniczą dla planowanych przedsięwzięć. 
Skutki środowiskowe podejmowanych działań w dużej mierze zależą od lokalnej chłonności 
środowiska lub od występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów wrażliwych. 
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13. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD 
ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ 
AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ 
CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA 

W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec określone są zasady 
oceny i monitorowania efektów jego realizacji. Zaproponowane w nim wskaźniki pozwalają określić 
stopień realizacji poszczególnych działań i prognozowań związane z tym zmiany w środowisku. 
Oceny realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dokonuje się co dwa lata i w oparciu 
o następujące zagadnienia: 

 określenie zaawansowania przyjętych celów, 
 określenie stopnia wykonania zadań (działań), 
 ocena rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem. 

System oceny skutków realizacji programu powinien być oparty na odpowiednio dobranych 
wskaźnikach presji, stanu i reakcji. Monitoring, powinien być prowadzony w cyklu rocznym, 
a sprawozdania z jego realizacji powinny być udostępniane, zgodnie z wymogami ustawy Prawo 
ochrony środowiska, co najmniej w cyklu dwuletnim. Monitoring ten obejmuje dwa podstawowe 
rodzaje kontrolowania zmian, które najogólniej można określić jako: 

 monitoring ilościowy, 

 monitoring jakościowy. 

Ujęcie ilościowe – obrazuje prognozę zmian konkretnych wielkości (wskaźników). Nie do wszystkich 
elementów środowiska da się przypisać wskaźniki (nie wszystkie dane są dostępne), aby dokonać 
prognozy ilościowej w niektórych elementach środowiska. Do prognozowania zmian wskaźników 
w przyszłości wykorzystano informacje o dynamice zmian tych wskaźników w przeszłości, nakładów 
w okresach poprzednich i planowanych do poniesienia (uwzględniono fakt, iż część zaplanowanych 
nakładów w poprzednim okresie nie została zrealizowana), oraz wymogi UE. 
Ujęcie jakościowe – dla elementów środowiska, dla których nie można prognozować określonych 
wskaźników lub jest to utrudnione, wykorzystano ocenę jakościową, która stanowi jednocześnie 
uzupełnienie do oceny ilościowej. 

W związku z realizacją celów określonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska proponuje 
się prowadzenie monitoringu: 

 emisji hałasu i jakości powietrza - w przypadku realizacji inwestycji drogowych, inwestycji 
dotyczących gospodarki wodno- ściekowej, zmian użytkowania terenu i innych czynności 
związanych z emisją hałasu, pyłu i gazu do otoczenia; 

 jakości i ilości wód - w przypadku realizacji inwestycji drogowych, inwestycji dotyczących 
gospodarki wodno- ściekowej i innych czynności mogących mieć wpływ na stan jakościowy 
i ilościowy zasobów wodnych, 

 stanu i jakości gleby- czynności mogących mieć wpływ na przekształcenie jej powierzchni oraz 
na jej jakość, 

 stanu przyrody- w przypadku czynności mogących mieć wpływ na zmniejszenie zasobów 
przyrodniczych. 

Uzupełnieniem monitoringu wskazanego w niniejszej Prognozie może być monitoring prowadzony 
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. 
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14. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec jest zgodny ze 

strategicznym dokumentem Unii Europejskiej – priorytetami VI Wspólnotowego Programu 
Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. 

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska uwzględnia również zapisy podstawowych, 
krajowych dokumentów strategicznych: Polityki Ekologicznej Państwa, Wojewódzkiego 
Programu Ochrony Środowiska oraz Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO2014) i 
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego (WPGO WD 2012). 

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska umożliwia identyfikację skutków środowiskowych 
oraz potencjalnych zmian warunków życia mieszkańców regionu w wyniku realizacji ustaleń 
dokumentu.  

 Spośród zidentyfikowanych problemów środowiskowych, z których wynikają konkretne cele 
ochrony środowiska, należy w szczególności wymienić: 
 ochronę zasobów wodnych,  
 zmniejszenie emisji hałasu 
 zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, 
 ochronę przyrody, w tym różnorodności biologicznej, 
 właściwe zagospodarowanie odpadów. 

 W perspektywie, dla której opracowano Aktualizację Programu Ochrony Środowiska 
konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na działania z zakresu: 
 usprawnienia gospodarki wodno-ściekowej, z konieczności osiągnięcia do 2015 roku 

dobrego stanu wód: powierzchniowych i podziemnych,  
 ocena narażenia na ponadnormatywny hałas oraz zmniejszenie tego zagrożenia, 
 ochrona powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 

w powietrzu, 
 ochrony przyrody i utrzymania różnorodności biologicznej poprzez m.in. rozszerzenie 

obszarów chronionych, 
 usunięcie z obszaru Gminy odpadów azbestowych realizując zapisy Programu Usuwania 

Azbestu. 
 Przeprowadzone w ramach niniejszej Prognozy analizy zgodności celów Aktualizacji 

Programu Ochrony Środowiska z celami nadrzędnych dokumentów strategicznych oraz 
podstawowych dokumentów opracowywanych na szczeblu regionalnym, wskazują na znaczną 
ich spójność oraz zharmonizowanie. Spójność regionalnej polityki ekologicznej ze 
strategicznymi celami rozwoju Gminy jest podstawą równoważenia rozwoju w horyzoncie 
średnio i długookresowym. Dzięki temu Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska może 
stać się skutecznym narzędziem koordynacji działań na rzecz wdrożenia rozwoju 
zrównoważonego w regionie. 

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska w odniesieniu do ekosystemów leśnych, rolnych, 
wodnych i zurbanizowanych oraz podstawowych komponentów środowiska charakteryzuje się 
zdecydowaną przewagą korzystnych skutków środowiskowych.  

 System gospodarki odpadami na terenie Gminy jest zgodny z ustaleniami Krajowego Planu 
Gospodarki Odpadami (KPGO 2014) i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 
Województwa Dolnośląskiego (WPGO WD 2012) oraz spełnia podstawowe uwarunkowania 
wynikające z unijnych przepisów. 

 Rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami w Gminie Nowogrodziec można uznać za 
przyjazne środowisku, nie generujące nieodwracalnych negatywnych oddziaływań. 
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15. STRESZCZENIE  

Podstawą prawną sporządzenia niniejszej „Prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji 
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec”  jest art. 46 ust. 2 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (t.j.: Dz.U. z 2013r., poz. 
1235 ze zm.).  
Celem prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań skutków wykonania Aktualizacji 
Programu Ochrony Środowiska na środowisko i stwierdzenie czy realizacja proponowanych zadań 
sprzyjać będzie ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi.  
Analiza celów ustanowionych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wykazała, że są zgodne 
i realizują cel strategiczny wyznaczony w: 
 Traktacie Akcesyjnym - VI Wspólnotowym Programie Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. 
 Polityką Ekologiczną Państwa w lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 (PEP), 
 Wojewódzkim Programie Ochrony Środowiska, 
 Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO 2014), 
 Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego (WPGO WD 2012) 

Ocena stanu środowiska na terenie Gminy pozwoliła wskazać następujące rozwiązania służące 
ochronie środowiska:  

 usprawnienia gospodarki wodno-ściekowej, z konieczności osiągnięcia do 2015 roku 
dobrego stanu wód: powierzchniowych i podziemnych,  

 ochrony przyrody i utrzymania różnorodności biologicznej poprzez m.in. rozszerzenie 
obszarów chronionych. 

 ochrony powietrza atmosferycznego, ograniczanie emisji zanieczyszczeń, 
 ograniczenia hałasu i jego negatywnego oddziaływania na środowisko i mieszkańców, 
 usunięcie z obszaru Gminy odpadów azbestowych realizując zapisy Programu Usuwania 

Azbestu. 

Wskazane rozwiązania środowiskowe zostały zaproponowane w ramach Aktualizacji Programu 
Ochrony Środowiska.  
W Prognozie przeanalizowano możliwy wpływ wskazanych do realizacji w projektach zadań na 
następujące elementy: powietrze i klimat, wody, bioróżnorodność, powierzchnię ziemi i glebę, 
krajobraz, dziedzictwo kulturowe, w tym zabytki, populację oraz zdrowie ludzi. Określono  
oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska.  
Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych 
skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto oceny tej dokonano 
przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji, zakładając, że 
uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy.  
Pozytywne oddziaływania zadań wskazanych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na 
środowisko zdecydowanie przeważają nad negatywnymi. Pozytywne potencjalne oddziaływanie mogą 
mieć przedsięwzięcia w ramach priorytetu:  

 zachowanie bogatej różnorodności biologicznej,  

 utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, 

 osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu 
zawieszonego w powietrzu oraz utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z 
obowiązującymi standardami jakości środowiska 

 dokonanie oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do 
zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe. 
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Negatywne krótkoterminowe oddziaływania na zasoby środowiska mogą być związane z fazą realizacji 
inwestycji. Jako ewentualne długoterminowe oddziaływania zidentyfikowano m.in.:  
 nieodwracalne przekształcenia terenów (np. inwestycje drogowe),  
 nieodwracalne zmiany w krajobrazie (np. inwestycje drogowe), 
 pogorszenie jakości powietrza (w przypadku budowy nowych dróg),  
 podwyższenie poziomu hałasu (np. inwestycje drogowe). 

Realizacja zadań nie pociągnie za sobą transgranicznego oddziaływania na środowisko.  
Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć ma pozytywny wpływ na środowisko 
i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. W przypadku inwestycji, których 
oddziaływanie na środowisko może być negatywne należy rozważać warianty alternatywne tak, aby 
wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie niekorzystnie oddziaływać na środowisko.  
W przypadku, gdy projekty nie zostaną wdrożone prowadzić to będzie do pogłębiania się problemów w 
zakresie ochrony środowiska, co negatywnie wpływać będzie na zdrowie mieszkańców.  
Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich priorytetów pozwala na stwierdzenie, że generalnie ich 
realizacja spowoduje poprawę jakości środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej oraz 
dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, a także wpłynie na ograniczanie zużywania zasobów 
środowiskowych.  
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