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I. WSTĘP 
 
 
1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla 
Miasta i Gminy Nowogrodziec uchwalonego w 2005 r. Rada Miejska w Nowogrodźcu podjęła 
Uchwałę Nr XLIII/321/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia „Programu 
Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nowogrodziec na lata 2005 – 2012 wraz z Planem 
Gospodarki Odpadami”. 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 
Środowiska, Gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządzają Gminne 
Programy Ochrony Środowiska uwzględniając wymagania polityki ekologicznej państwa, 
określając cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań 
proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno - 
ekonomiczne i środki finansowe. Aktualizacja Programu pozwala na przeanalizowanie 
zmian, jakie zaszły w środowisku przyrodniczym w porównaniu z poprzednimi latami oraz 
uzupełnienie zadań, których realizacja przyczyni się do ochrony środowiska Miasta i Gminy. 

Niniejsze opracowanie prezentuje szeroko rozumianą problematykę ochrony 
i kształtowania środowiska przyrodniczego Miasta i Gminy Nowogrodziec (gmina miejsko - 
wiejska), położonej w powiecie bolesławieckim, województwie dolnośląskim. 

Obejmuje ono zagadnienia związane z: 
- charakterystyką obszaru Miasta i Gminy; 
- analizą sytuacji demograficznej i gospodarczej; 
- analizą obecnego stanu środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem realizacji 

POŚ z 2005 r. oraz analizą infrastruktury; 
- prognozowaniem zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym 

analizowanego obszaru; 
- wytyczeniem celów w zakresie ochrony tego środowiska; 
- określeniem działań zmierzających do poprawy stanu środowiska przyrodniczego 

Miasta i Gminy; 
- wytyczeniem konkretnych przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska 

i poprawą jego stanu, a także określenie harmonogramu ich realizacji; 
- określeniem możliwych sposobów finansowania, założonych celów i zadań; 
- określeniem sposobów monitoringu pozwalającego na ocenę realizacji założonego 

Programu Ochrony Środowiska. 
 
 
1.2. POTRZEBA I CEL OPRACOWANIA 
 

Powszechne zainteresowanie problematyką ochrony środowiska w każdej dziedzinie 
życia człowieka wymaga opracowywania syntetycznych dokumentów, które zbierają 
informacje o stanie środowiska przyrodniczego człowieka oraz wyznaczają konkretne 
kierunki działań, które prowadzą w konsekwencji do zrównoważonego rozwoju obszaru. 
Ważne jest również, aby prowadzić ciągłą aktualizację zamierzonych celów, dostosowywać 
je do aktualnej sytuacji i mierzyć ich stopień wykonania. Przeprowadzanie analiz czasowych 
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pozwala określić obszary, które faktycznie się rozwijają, oczywiście w kierunku 
ekologicznego rozwoju, a nad którymi trzeba nadal pracować. 

Na stan środowiska przyrodniczego mają nie tylko wpływ zakłady przemysłowe, czy 
rozwój komunikacji i urbanizacji. Wpływ na ten jakże dynamiczny i wrażliwy system ma 
każda działalność i aktywność człowieka, dlatego ważne jest, aby przeanalizować 
funkcjonowanie człowieka w środowisku na różnych płaszczyznach. Program ochrony 
środowiska jest właśnie takim dokumentem, który analizując stan aktualny środowiska życia 
człowieka, proponuje w konsekwencji zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony 
środowiska, wskazuje kierunki i hierarchię działań zmierzających do ich wprowadzenia na 
terenie Miasta i Gminy. 

Celem aktualizacji Programu jest przedstawienie wytycznych do racjonalnych działań 
programowych na dalsze lata i poprawa stanu środowiska przyrodniczego Miasta i Gminy 
Nowogrodziec. Zawarte w nim rozwiązania organizacyjne oraz logistyczno – techniczne 
przyczynią się do właściwego, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju 
gospodarowania zasobami przyrodniczymi. 

Najpilniejszymi do rozwiązania kwestiami w zakresie racjonalnego gospodarowania 
w środowisku przyrodniczym są problemy gospodarki odpadami (dla tego obszaru szeroko 
omówione w opracowaniu Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Nowogrodziec), 
gospodarki wodno - ściekowej, stanu czystości wód powierzchniowych, rekultywacji 
powierzchni ziemi. Ponadto na skutek rozwoju Miasta i Gminy, w zakresie urbanizacji, 
komunikacji, gospodarki, pojawiają się lub raczej intensyfikują problemy, które dotychczas 
nie oddziaływały w sposób znaczący na środowisko i mieszkańców. Takimi problemami są 
np. zanieczyszczenie hałasem lub uszczuplanie terenów otwartych kosztem powstawania 
nowych osiedli. 

Powyższe przesłanki, dają podstawę do zdefiniowania ekologicznych celów 
strategicznych Miasta i Gminy Nowogrodziec. Natomiast realizacja poszczególnych celów 
strategicznych w powiązaniu z aktywnie wdrażanym programem edukacji ekologicznej 
społeczeństwa powinna zapewnić tej jednostce zrównoważony rozwój. 

Przyjęcie Programu Ochrony Środowiska jest formą podejmowania strategicznej 
decyzji umożliwiającej realizację kierunków rozwoju tego zakresu działalności w określonej 
perspektywie czasowej. Wynikiem procesu planowania jest dokument zawierający wizję 
rozwoju systemu zarządzania ochroną środowiska, określający opcje i warunki rozwiązań. 
Jest on także ważnym środkiem informacji, narzędziem kontroli i materiałem 
wykorzystywanym do rozwoju systemu w przyszłości. Właściwy system zarządzania ochroną 
środowiska musi opierać się na strategicznych wnioskach, które w tym przypadku są 
przedstawione w postaci dokumentów programowych. 
 
 
1.3. METODA OPRACOWYWANIA PROGRAMU 
 

Analiza istniejącego stanu środowiska przyrodniczego, ma na celu identyfikację 
problemów, które dotyczą Miasta i Gminy Nowogrodziec. 

Niniejszy program stanowi szczegółową diagnozę stanu środowiska przyrodniczego 
określając szanse i zagrożenia, przedstawia konkretne działania zmierzające do poprawy 
jego stanu, ustala harmonogram ich realizacji oraz przedstawia prognozę dalszych zmian 
w środowisku przyrodniczym Miasta i Gminy Nowogrodziec w odniesieniu do regionu i kraju. 
Przy opracowywaniu programu korzystano także z zapisów zawartych w niżej wymienionych 
dokumentach: 
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- Polityka ekologiczna państwa w latach 2009 – 2012, z perspektywą do roku 2016; 
- Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 

2008 - 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015; 
- Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Bolesławieckiego (2004 r.); 
- Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nowogrodziec na lata 2005 – 

2012 (2004 r.). 
Niniejszy Program opiera się na dostępnej bazie danych GUS, WIOŚ we Wrocławiu, 

Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Przy opracowaniu 
Programu wykorzystano materiały i informacje uzyskane z Urzędu Miasta i Gminy 
w Nowogrodźcu, Starostwa Powiatowego w Bolesławcu oraz informacje z jednostek 
działających na omawianym terenie oraz na obszarze województwa dolnośląskiego. 

Dokumentami nadrzędnymi wobec zaktualizowanego Programu Ochrony Środowiska 
dla Miasta i Gminy Nowogrodziec powinny być zaktualizowane dokumenty wyższego 
szczebla tj. Powiatowy Program Ochrony Środowiska, Wojewódzki Program Ochrony 
Środowiska oraz Polityka Ekologiczna Państwa. Do tej pory nie zaktualizowano 
Powiatowego Programu Ochrony Środowiska. 
 

 
 
II. CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY 
 
 
2.1. DANE ADMINISTRACYJNE 
 

Miasto i Gmina Nowogrodziec położona jest w zachodniej części województwa 
dolnośląskiego, w południowo – zachodniej części powiatu bolesławieckiego i jest jedną 
z 6 gmin powiatu. Zajmuje obszar o wielkości 176,29 km2, granicząc: 

- na zachodzie – z Gminą Węgliniec i Pieńsk z powiatu zgorzeleckiego, 
- na północy – z Gminą Osiecznica z powiatu bolesławieckiego, 
- na wschodzie – z Gminą wiejską Bolesławiec w powiecie bolesławieckim oraz 

Gminą Lwówek Śląski w powiecie lwóweckim, 
- na południu - z Gminą Lubań z powiatu lubańskiego i Gminą Gryfów Śląski 

z powiatu lwóweckiego. 
Sieć osadniczą tworzą miasto Nowogrodziec oraz 12 miejscowości sołeckich: 

Czerna, Godzieszów, Gościszów, Gierałtów, Kierżno, Milików, Nowa Wieś, Parzyce, 
Wykroty, Zabłocie, Zagajnik, Zebrzydowa. 

Miasto Nowogrodziec znajduje się w odległości: 
- 28 km na wschód od Zgorzelca, a tym samym od granicy polsko - niemieckiej, 
- 14,5 km na północny - zachód od Bolesławca oraz ok. 54 km na zachód od Legnicy 

i ok. 115 km na zachód od Wrocławia. 
- ok. 43 km na północny od granicy polsko – czeskiej. 
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Ryc. 1.   Poło żenie Miasta i Gminy Nowogrodziec (i powiatu bolesła wieckiego) na 

tle sąsiaduj ących gmin 
Źródło: opracowanie własne 
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Ryc. 2.   Sołectwa w Gminie Nowogrodziec (wraz ze s truktur ą użytkowania terenu) 
Źródło: www.nowogrodziec.pl 

 
 
2.2. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE 
 

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

- megaregion – Pozaalpejska Europa Środkowa, 
- prowincja – na granicy Niżu Środkowoeuropejskiego i Masywu Czeskiego, 

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

- makroregion – na granicy Niziny Sasko – Łużyckiej i Pogórza 
Zachodniosudeckiego. 
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W podziale na mezoregiony, obszar Miasta i Gminy Nowogrodziec obejmuje dwie 
jednostki, na południu rozciąga się Pogórze Izerskie, a na północy Bory Dolnośląskie. 
 

 
Ryc. 3.  Poło żenie fizyczno-geograficzne powiatu bolesławieckiego  

(wg J. Kondrackiego) 
Źródło: www.wikipedia.pl 

 
 
2.3. SPOŁECZEŃSTWO 
 

2.3.1. LICZBA LUDNOŚCI I JEJ ROZMIESZCZENIE 
 

Liczba ludności zamieszkująca Miasto i Gminę wynosiła na koniec roku 2009, 15 077 
osób. Miasto Nowogrodziec liczyło wówczas 4 128 mieszkańców. Z poniższego zestawienia 
(tabela nr 1) wynika, że mieszkańcy Miasta Nowogrodziec stanowili 27,37 % mieszkańców 
całej Gminy. 

 

TABELA   1. 
Liczba ludno ści 
w Mieście i Gminie Nowogrodziec 

Jednostka Liczba ludności 

Miasto i Gmina 15 077 

Miasto 4 128 

Obszar wiejski 10 949 
Źródło: www.nowogrodziec.pl 
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TABELA   2. 

Liczba ludno ści w poszczególnych 
sołectwach Miasta i Gminy 
Nowogrodziec 

Miejscowość Liczba ludności 

Czerna 1 076 

Godzieszów 580 

Gościszów 1 517 

Gierałtów 1 202 

Kierżno 273 

Milików 1 236 

Nowa Wieś 624 

Nowogrodziec 4 128 

Parzyce 737 

Wykroty 1 729 

Zabłocie 288 

Zagajnik 186 

Zebrzydowa 1 501 
Źródło: www.nowogrodziec.pl 

 
Obserwuje się dość widoczne zmiany w liczbie ludności Miasta i Gminy, tendencja 

jest dodatnia. Mieszkańców Miasta ubywa, podczas gdy mieszkańców Gminy (obszaru 
wiejskiego) przybywa. W stosunku do roku 2000, liczba mieszkańców Miasta i Gminy 
zwiększyła się o 299 osób. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: GUS – Bank Danych Regionalnych (stałe miejsca zameldowania) 
* - dane Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu 

 

TABELA   3. 
Analiza wieloletnia liczby ludno ści 
Miasta i Gminy Nowogrodziec 

Rok 
Liczba ludności 

Miasto i Gmina Miasto Obszar wiejski 
2000 14 778 4 186 10 592 
2001 14 803 4 174 10 629 
2002 14 790 4 166 10 624 
2003 14 833 4 151 10 682 
2004 14 874 4 138 10 736 
2005 14 856 4 102 10 754 
2006 14 891 4 104 10 787 
2007 14 918 4 076 10 842 
2008 14 932 4 058 10 874 
2009 15 077* 4 128* 10 949* 
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Wykres   1.   Liczba ludno ści w Mie ście i Gminie Nowogrodziec 

 

Liczba mieszkańców Miasta i Gminy wykazuje niższy od krajowego (122 osoby/km2 
w 2008 r.) wskaźnik gęstości zaludnienia. W Mieście i Gminie Nowogrodziec gęstość 
zaludnienia wynosi 85,52 osoby/km2 (2009 r.). 
 

 
Ryc. 4.   Gęstość zaludnienia w powiecie bolesławieckim 
Źródło: Opracowanie własne 
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Ryc. 5.   Gęstość zaludnienia w Mie ście i Gminie Nowogrodziec, 

w podziale na sołectwa 
Źródło: Opracowanie własne 

 
 
2.3.2. PRZYROST NATURALNY 
 

Analizując przyrost naturalny Miasta i Gminy Nowogrodziec, w roku 2009 jego 
wartość była dodatnia i osiągnęła dość wysoką liczbę 48 mieszkańców. 
 

TABELA   4. 
Ruch naturalny ludno ści 
w Mieście i Gminie Nowogrodziec 

Rok 
2008 

Obszar 
miejski 

Obszar 
wiejski 

Ogółem 
gmina 

Urodzenia żywe 43 137 180 
Zgony 29 103 132 
Przyrost naturalny 14 34 48 
Źródło: GUS – Bank Danych Regionalnych 
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2.3.3. BEZROBOCIE 
 

Problem bezrobocia dotyka w nieznacznym stopniu rejon Miasta i Gminy 
Nowogrodziec. Według danych uzyskanych z PUP Bolesławiec, zarejestrowani bezrobotni, 
na koniec roku 2009, stanowili 18,28 % bezrobotnych całego powiatu bolesławieckiego.  
 

TABELA  5. 
Bezrobocie w Mie ście i Gminie Nowogrodziec 
(31.01.2009 r.) 

Jednostka terytorialna 
Ogółem 

bezrobotnych W tym kobiet W tym mężczyzn 

Miasto i Gmina 
Nowogrodziec 

874 457 417 

powiat bolesławiecki 4 782 2 424 2 358 
Źródło: PUP Bolesławiec 

 
Struktura ekonomiczna ludności, według danych z 2009 roku pochodzących z GUS-u 

(przy ogólnej liczbie mieszkańców Miasta i Gminy 14 912, GUS, 2009 r.), przedstawia się 
następująco:  

- grupa ludności w wieku przedprodukcyjnym liczy 3 239 osób, co stanowi 21,72 % 
ogólnej liczby mieszkańców (obszar miejski – 746, obszar wiejski – 2 493); 

- ludność w wieku produkcyjnym liczy 9 736 osób, co stanowi 65,28 % liczby 
mieszkańców Gminy (obszar miejski – 2 772, obszar wiejski – 6 964); 

- ludność w wieku poprodukcyjnym liczy 1 937 osób, co stanowi 12,98 % ogólnej 
liczby ludności Gminy (obszar miejski – 513, obszar wiejski – 1 424). 

 
 
2.4. UŻYTKOWANIE TERENU 
 

Podstawową formą użytkowania terenu Miasta i Gminy Nowogrodziec jest 
użytkowanie rolnicze. Rozpatrując kryterium obszarowe Gminy można stwierdzić, iż jest to 
gmina o charakterze rolniczym. 

Użytki rolne zajmują tutaj 11 255 ha tj. 63,84 % powierzchni Gminy. Użytki leśne 
w obrębie analizowanego obszaru zajmują powierzchnię 4 924 ha (27,93 % Gminy). 
Pozostałe tereny w strukturze użytkowania gruntów zajmują kolejno: grunty zabudowane 
i zurbanizowane – 1 211 ha – 6,86 %, grunty pod wodami 96 ha – 0,55 % oraz tereny 
pozostałe – 143 ha – 0,81 % powierzchni Gminy. 
 



Green Key  Program Ochrony Środowiska dla 
Miasta i Gminy Nowogrodziec 

 

 
17 ROZDZIAŁ – II 

 

 

TABELA   6.  
Użytkowanie ziemi w Mie ście i Gminie Nowogrodziec 
(2009 r.) 

Rodzaje gruntów 

Powierzchnia geodezyjna 
ogółem [ha] 

Udział 
w ogólnej 

powierzchni 
[%] 

Obszar 
miejski 

Obszar 
wiejski 

Razem 

Powierzchnia ogólna 1 610 16 019 17 629 100,000 

Użytki rolne 1 150 10 105 11 255 63,843 

grunty orne 879 7 298 8 177 46,383 

sady 2 35 37 0,209 

łąki trwałe 151 1 645 1 796 10,187 

pastwiska trwałe 78 781 859 4,872 

grunty rolne zabudowane 34 273 307 1,741 

grunty pod stawami 0 18 18 0,102 

grunty pod rowami 6 55 61 0,346 

Użytki le śne 141 4 783 4 924 27,931 

lasy 132 4 761 4 893 27,755 

grunty zadrzewione i zakrzewione 9 22 31 0,175 

Grunty zabudowane i zurbanizowane 275 936 1 211 6,869 

tereny mieszkalne 44 147 191 1,083 
tereny przemysłowe 14 63 77 0,437 

inne tereny zabudowane 12 14 26 0,147 

zurbanizowane tereny niezabudowane 10 6 16 0,091 

tereny rekreacyjne - wypoczynkowe 5 16 21 0,119 

tereny 
komunikacyjne 

drogi 80 488 568 3,222 

koleje 12 117 129 0,732 

użytki kopalne 98 85 183 1,038 

Grunty pod wodami  28 68 96 0,544 

powierzchniowymi płynącymi 18 60 78 0,442 

powierzchniowymi stojącymi 10 8 18 0,102 

Tereny inne 16 127 143 0,811 

nieużytki 8 88 96 0,544 

tereny różne 8 39 47 0,266 
Źródło: Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, Urząd Miejski w Nowogrodźcu 
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Wykres   2.  Struktura u żytkowania gruntów w Mie ście Nowogrodziec 

(powierzchnia w ha) 
 

 
Wykres   3.  Struktura u żytkowania gruntów w Gminie Nowogrodziec 

(powierzchnia w ha) 
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Wykres   4.  Struktura u żytkowania gruntów w Mie ście i Gminie 

Nowogrodziec (powierzchnia w ha) 
 
 
2.5. DZIAŁALNO ŚĆ GOSPODARCZA 
 

Biorąc pod uwagę dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące podmiotów 
gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON (stan na rok 2009), na terenie Miasta 
i Gminy Nowogrodziec działały 802 podmioty gospodarcze. Więcej podmiotów działało na 
terenie Miasta Nowogrodziec. 
 

TABELA   7. 

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane 
w rejestrze REGON wg sektorów własno ściowych 
na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec (2009 r.) 

Ogółem 

Obszar 
miejski 

Obszar 
wiejski 

Ogółem 
gmina 

297 505 802 

Sektor publiczny  
podmioty gospodarki narodowej ogółem 15 10 25 
państwowe i samorządowe jednostki prawa 
budżetowego ogółem 

6 10 16 

spółki handlowe 2 - 2 
Sektor prywatny  
podmioty gospodarki narodowej ogółem 282 495 777 
osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą 

231 410 641 

spółki handlowe 18 30 48 
spółki handlowe z udziałem kapitału 
zagranicznego 

10 21 31 

spółdzielnie 4 3 7 
stowarzyszenia i organizacje społeczne 8 19 27 
Źródło: GUS – Bank Danych Regionalnych 
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Z analizy danych tabelarycznych (tabela nr 7) wynika, że większość podmiotów 
gospodarczych, 96,89 % należy do sektora prywatnego, natomiast 3,11 % do sektora 
publicznego. W tabeli nr 8 przedstawiono podmioty gospodarcze prowadzące działalność 
gospodarczą wg wybranych sekcji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności - 2007) na terenie 
Miasta i Gminy Nowogrodziec. 
 

TABELA   8. 
Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane 
w rejestrze REGON wg sekcji PKD (2009 r.) 

Sekcja 
Ilość 

Obszar 
miejski 

Obszar 
wiejski 

Ogółem 
gmina 

Ogółem 297 505 802 
W sekcji A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, 
rybactwo 

5 38 43 

W sekcji B – Górnictwo i wydobywanie 1 0 1 
W sekcji C - Przetwórstwo przemysłowe 27 69 96 
W sekcji D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych 

1 1 2 

W sekcji E - Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami oraz działalność związana 
z rekultywacją 

4 3 7 

W sekcji F - Budownictwo 43 99 142 
W sekcji G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodów, włączając motocykle 88 130 218 

W sekcji H – Transport, gospodarka magazynowa 
i łączność 

15 39 54 

W sekcji I – Działalność związana 
z zakwaterowaniem  i usługami gastronomicznymi 

3 17 20 

W sekcji J – Informacja i komunikacja 4 1 5 
W sekcji K – Działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa 

12 14 26 

W sekcji L – Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 

10 6 16 

W sekcji M – Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna 18 11 29 

W sekcji N – Działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność wspierająca 

5 7 12 

W sekcji O – Administracja publiczna i obrona 
narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

4 6 10 

W sekcji P – Edukacja 11 15 26 
W sekcji Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 17 10 27 
W sekcji R – Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją 

8 10 18 

W sekcji S – Pozostała działalność usługowa 21 29 50 
Źródło: GUS – Bank Danych Regionalnych 

 
Na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec najbardziej rozwiniętą sekcją jest sekcja G 

– handel, mechanika pojazdowa oraz sekcja F - budownictwo. Ponadto dość duży udział 
w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych na tym terenie mają podmioty z sekcji C – 
przetwórstwo przemysłowe, sekcji H – transport, gospodarka magazynowa i łączność, sekcji 
S – pozostała działalność usługowa oraz już w mniejszym stopniu z sekcji A - Rolnictwo, 
leśnictwo, łowiectwo, rybactwo. 
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Podmioty gospodarcze działające na terenie Miasta i Gminy wykazują duże 
zróżnicowanie branżowe. Działają tu m. in. takie zakłady jak: 

- Kopalnie Surowców Mineralnych „Surmin – Kaolin” S.A. w Nowogrodźcu, 
- Kopalnia i Zakłady Wzbogacania Surowców Ceramicznych i Ekologicznych 

„Ekoceramika” w Zebrzydowej, 
- Klinkiernia „Ołdrzychów” Sp. z o.o., 
- HKP Polen, 
- Poliester, 
- P-PSANS, 
- Transbol, 
- Ferma drobiu – Zabłocie. 

 
 
2.6. ROLNICTWO 
 

TABELA   9.  
Użytkowanie rolnicze ziemi 
w Mieście i Gminie Nowogrodziec (2009 r.) 

Rodzaje gruntów 

Powierzchnia geodezyjna 
ogółem [ha] 

Udział 
w ogólnej 

powierzchni 
[%] 

Obszar 
miejski 

Obszar 
wiejski 

Razem 

Użytki rolne 1 150 10 105 11 255 63,843 
grunty orne 879 7 298 8 177 46,383 

sady 2 35 37 0,209 

łąki trwałe 151 1 645 1 796 10,187 

pastwiska trwałe 78 781 859 4,872 

grunty rolne zabudowane 34 273 307 1,741 
grunty pod stawami 0 18 18 0,102 
grunty pod rowami 6 55 61 0,346 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, urząd Miejski w Nowogrodźcu 

 
Areał gruntów rolnych w gospodarce indywidualnej w Gminie wykorzystywany jest 

w przeważającej części pod zasiew zbóż. Większą powierzchnię gruntów rolnych obsiewa 
się zbożami podstawowymi (w tym głównie żytem i pszenicą, a w mniejszym stopniu 
owsem). Drugim, pod względem obszaru, rodzajem upraw są ziemniaki. Znikome są 
natomiast zasiewy roślin przemysłowych (zwłaszcza rzepaku, rzepiku i buraków cukrowych). 
Plony uzyskiwane w Gminie kształtują się na poziomie zapewniającym jej samozaopatrzenie 
w zakresie podstawowych zbóż i ziemniaków oraz nieznaczny poziom sprzedaży.  

Należy wskazać także, że w dziedzinie warzywnictwa i sadownictwa Gmina 
Nowogrodziec należy do grupy ważniejszych producentów w regionie. 

Mniejszą, choć relatywnie istotną, rolę w Gminie odgrywa produkcja zwierzęca. 
Pogłowie podstawowych zwierząt gospodarskich w relacji do areału użytków rolnych 
w gminie jest stosunkowo duże. Hodowla jest jednak działem produkcji rolniczej, który 
w ostatnich latach wykazuje regres w Gminie Nowogrodziec. Należy sądzić, że przyczyną 
tego stanu rzeczy są aktualnie wyraźnie zróżnicowane warunki opłacalności poszczególnych 
dziedzin rolnictwa. 
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Na terenie Gminy jest 1 720 gospodarstw rolnych. Gospodarstwa małe, poniżej 5 ha 
gruntów, stanowią 76,68 % ogólnej liczby gospodarstw. Gospodarstwa większe, powyżej 
15 ha, stanowią jedynie 1,33 % ogólnej liczby gospodarstw. 

 

TABELA   10. 
Liczba i powierzchnia gospodarstw 
rolnych w Nowogrod źcu 

Lp. Grupa Ogólna liczba gospodarstw 

1 do 1 ha 572 
2 1 - 2 ha 579 
3 2 – 5 ha 168 
4 5 – 7 ha 167 
5 7 – 10 ha 120 
6 10 – 15 ha 91 
7 15 – 50 ha 23 

Razem 1 720 
Źródło: Urząd Miejski w Nowogrodźcu, sprawozdanie roczne podatku rolnego 

 
 
2.7. TURYSTYKA I REKREACJA 
 

Atrakcyjny układ elementów środowiska geograficznego, urozmaicone ukształtowanie 
terenu i znaczne obszary leśne tworzą wysokiej rangi warunki dla rozwoju turystyki. 
Konieczne jest przy tym odpowiednie wyposażenie terenu gminy w urządzenia infrastruktury 
turystycznej i paraturystycznej.  

Baza noclegowa stanowi podstawę turystyki pobytowej, lecz w gminie Nowogrodziec 
widoczny jest jej wyraźny niedorozwój. Bazę tę w 2000 roku stanowiło bowiem jedynie 
gospodarstwo agroturystyczne (z pokojami gościnnymi) o sezonowym okresie użytkowania. 
Gospodarstwo to zlokalizowane jest w Kierżnie. 

Rynkowe oddziaływanie w sferze turystyki wiąże się ściśle z systemem odpowiedniej 
informacji turystycznej. W wyniku wieloletnich starań uruchomiono w Nowogrodźcu punkt 
informacji turystycznej. Warto wskazać, iż jest on zintegrowany z innymi placówkami tego 
typu na terenie regionu jeleniogórskiego (Jeleniogórska Sieć Informacji Turystycznej), co 
przynosi z pewnością istotne korzyści dla miasta i miejscowości wiejskich Gminy 
Nowogrodziec. 

W miejscowościach Gminy Nowogrodziec zlokalizowanych jest wiele atrakcyjnych 
obiektów zabytkowych mogących być przedmiotem bardziej intensywnej penetracji 
turystycznej. Do obiektów tych należy w szczególności zaliczyć Ratusz i mury miejskie 
w Nowogrodźcu, zespół pałacowo - parkowy w Gościszowie, park w Wykrotach oraz liczne 
obiekty sakralne (w tym kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gościszowie oraz 
kościoły w Nowogrodźcu, Gierałtowie, Godzieszowie i Czernej). Zróżnicowane 
ukształtowanie obszaru gminy sprzyja także uprawianiu turystyki pieszej i rowerowej. Przez 
gminę przebiegają szlaki turystyczne, na trasach których znajduje się wiele interesujących 
obiektów kultury materialnej oraz pomników przyrody. 

Perspektywy istotnego wzrostu roli turystyki w gospodarce gminy oraz charakter 
wymagań co do jakości świadczonych usług wzmagają konieczność rozwoju sieci obiektów 
noclegowych o zróżnicowanym standardzie usług. Nie ulega bowiem wątpliwości, że 
turystyka jest jedną z szans dalszego rozwoju gminy Nowogrodziec. 
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III. INFRASTRUKTURA MIASTA I GMINY 
 

3.1. GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA 
 

3.1.1. ZAOPATRZENIE W WODĘ 
 

3.1.1.1. UJĘCIA WÓD ZAOPATRUJĄCE SIEĆ WODOCIĄGOWĄ 
 

Mieszkańcy Miasta i Gminy Nowogrodziec zaopatrywani są w wodę do celów 
bytowych z komunalnych ujęć wody eksploatowanych przez zakład Hydro - Tech Sp. z o.o. 
(ul. Młyńska 3a 12, Nowogrodziec). 

 
TABELA   11.  Ujęcia wody eksploatowane przez Hydro – Tech Sp. z o.o . 

Nazwa ujęcia 
lokalizacja 

Użytkownik 
Studnia/ 

głębokość, 
wydajność 

Wielkość poboru 
wody 

Teren ochrony Pozwolenie 
wodnoprawne 

ujęcie 
Gierałtów 

(na potrzeby 
wodociągu 
Gierałtów, 
Wykroty, 
Zagajnik) 

 
+ SUW 

Godzieszów 
 

dz. ew. 236/4, 
236/5, 237/3 Hydro-Tech 

Sp. z o.o. 

5 studni 
Nr I – głęb. – 60m 

Nr IAW – głęb. – 59m 
Nr II – głęb. – 48m 
(studnia awaryjna) 
Nr III – głęb. – 57m 

Nr IIIAW – głęb. – 57m 
 

Dec. Urzędu 
Wojewódzkiego 

w Jeleniej Górze z dn. 
06.05.1988 r. 

OS-8530/21/88 
Q=121,5 m3/h 
przy depresji 

S = 7,64- 9,3 m 

Qmaxh=95m3/h 
Qmaxd=808m3/d 
Qśrd=1 100m3/d 

teren ochrony 
bezpośredniej 
dz. ew. 236/7, 
236/8, 237/4 

OŚr.6223/28/2000 
z dn. 19.02.2001 r. 

ważne do 
31.12.2015 r. 

ujęcie 
NOWE 

Nowogrodziec 
+ SUW 

 
dz. ew. 420/1 

2 studnie 
Nr IAW – głęb. - 22m 

Nr 2 – IŻ 
studnia awaryjna 

 
Dec. Urzędu 

Marszałkowskiego 
Woj. Dolnośląskiego 
z dn. 28.03.2008 r. 

DM-G/TJT/7521-5/2008 
Q=73,0 m3/h 
przy depresji 

S = 4,2 m 

Qmaxh=73m3/h 
Qmaxd=437m3/d 
Qśrd=410m3/d 
Qśrh=35m3/h 

teren ochrony 
bezpośredniej 
dz. ew. 420/1 

ROŚ.6223/28/08 
z dn. 18.08.2008 r. 

ważne do 
18.08.2018 r. 



Program Ochrony Środowiska dla 
Miasta i Gminy Nowogrodziec 

Green Key  

 

ROZDZIAŁ – III 24  

 

 

Nazwa ujęcia 
lokalizacja 

Użytkownik 
Studnia/ 

głębokość, 
wydajność 

Wielkość poboru 
wody 

Teren ochrony 
Pozwolenie 

wodnoprawne 

ujęcie 
Parzyce 

(na potrzeby 
wodociągu 
grupowego 
Parzyce – 

Zabłocie, wsie: 
Parzyce, 

Zebrzydowa, 
Bieniec, 

Zabłocie) 
+ SUW 

 
dz. ew. 234/2, 

246/5 

Hydro-Tech 
Sp. z o.o. 

2 studnie 
Nr SW 1 i Nr SW 2 

do głęb. – 18 m 
 

Dec. Urzędu 
Wojewódzkiego 
w Jeleniej Górze 

z dn. 08.11.1977 r. 
GT-8530/21/77 

Q=88 m3/h 
przy depresji 

S = 2,0 m 

Qmaxh=88m3/h 
Qmaxd=1 025,0m3/d 

Qśrd=755m3/d 

teren ochrony 
bezpośredniej 

 

ROŚ.6223/10/2001 
z dn. 10.05.2001 r. 

ważne do 
31.12.2016 r. 

Źródło: dane pozyskane od Hydro-Tech Nowogrodziec 

 
Ponadto dla Nadleśnictwa Pieńsk zostało wydane pozwolenie wodnoprawne 

nr OŚr.6223/31/2003 z dnia 08.12.2003 r. (obowiązuje do dnia 31.12.2013 r.) na pobór wód 
podziemnych z ujęcia w Godzieszowie. 
 

Woda surowa ze studni głębinowych w Gierałtowie przesyłana jest wodociągami 
tłocznymi do hydroforni i stacji uzdatniania wody w Godzieszowie znajdujących się 
w odległości około 1,6 km w kierunku zachodnim do ujęcia wody. 

Woda surowa z ujęcia NOWE w Nowogrodźcu przesyłana jest wodociągiem tłocznym 
o długości około 1,2 km do stacji uzdatniania wody w Nowogrodźcu, przy ul. Mickiewicza. 

 
Na przestrzeni lat 2004 – 2009 ogólne ilości wody dostarczonej gospodarstwom 

domowym i zbiorowego zamieszkania kształtowały się następująco: 
 

TABELA   12.  

Woda dostarczana gospodarstwom domowym 
i indywidualnym gospodarstwom rolnym na terenie Mia sta 
i Gminy Nowogrodziec na przestrzeni lat 2004 - 2009  

Rok 

Woda dostarczana gospodarstwom domowym i indywidualnym 
gospodarstwom rolnym w ciągu roku w dam3 (tys. m3) 

Obszar miejski Obszar wiejski Ogółem gmina 

2004 90,4 145,5 235,9 
2005 103,2 148,5 251,7 
2006 101,5 156,5 258,0 
2007 100,4 155,3 255,7 
2008 63,8 178,9 242,7 
2009 84,0 166,9 250,9 

Źródło: GUS – Bank Danych Regionalnych 
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TABELA   13. 
Pobór wód 
na cele komunalne 

Rok Pobór wody [dam3] 

2008 586,3 

2009 586,3 

Źródło: dane pozyskane od Hydro-Tech Nowogrodziec 

 
 
3.1.1.2. SIEĆ WODOCIĄGOWA 
 

Dane na temat sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec 
przedstawia poniższa tabela. Informacje pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego. 
 

TABELA   14. 
Dane dotycz ące wodoci ągów na terenie Miasta i Gminy 
Nowogrodziec 

Informacje 
Wartość 

Obszar 
miejski 

Obszar 
wiejski 

Ogółem 
gmina 

długość czynnej sieci rozdzielczej [km] 17,4 146,7 164,1 
połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych 
i zbiorowego zamieszkania [szt.] 

700 2 542 3 242 

woda dostarczona gospodarstwom domowym [dam3] 84,0 166,9 250,9 
ludność korzystająca z sieci wodociągowej [os.] 3 776 7 968 11 744 
korzystający z instalacji [%] 93,7 73,2 78,8 
sieć rozdzielcza na 100 km2  108,1 91,6 93,1 
zużycie wody na 1 mieszkańca  20,8 15,4 16,9 
zużycie wody na 1 korzystającego / odbiorcę * 22,2 20,9 21,4 
Źródło: GUS – Bank Danych Regionalnych (dane za 2009 r.) 

 
Dane na temat sieci wodociągowej, dotyczące poszczególnych elementów tej sieci 

na terenie Miasta i Gminy w latach 2004 – 2009 według danych zawartych w Banku Danych 
Regionalnych GUS przedstawiono w poniższych tabelach. 
 

TABELA   15.  
Długo ść czynnej sieci rozdzielczej na terenie Miasta i Gmi ny 
Nowogrodziec na przestrzeni lat 2004 - 2009 

Rok 
Długość czynnej sieci rozdzielczej w km 

Obszar miejski Obszar wiejski Ogółem gmina 

2004 17,4 90,7 108,1 
2005 17,4 90,7 108,1 
2006 17,4 90,7 108,1 
2007 17,4 122,6 140,0 
2008 17,4 146,7 164,1 
2009 17,4 146,7 164,1 

Źródło: GUS – Bank Danych Regionalnych 
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TABELA   16.  

Liczba poł ączeń prowadz ących do budynków mieszkalnych 
i zbiorowego zamieszkania na terenie Miasta i Gminy  
Nowogrodziec na przestrzeni lat 2004 - 2009  

Rok 

Liczba połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych 
i zbiorowego zamieszkania w sztukach 

Obszar miejski Obszar wiejski Ogółem gmina 

2004 810 1 795 2 605 
2005 815 1 810 2 625 
2006 825 1 825 2 650 
2007 830 2 255 3 085 
2008 839 2 575 3 414 
2009 700 2 542 3 242 

Źródło: GUS – Bank Danych Regionalnych 

 

TABELA   17.  
Ludno ść korzystaj ąca z sieci wodoci ągowej na terenie 
Miasta i Gminy Nowogrodziec na przestrzeni lat 2004  - 2009 

Rok 
Liczba ludności korzystająca z sieci w osobach 

Obszar miejski Obszar wiejski Ogółem gmina 

2004 3 795 6 814 10 609 
2005 3 794 6 832 10 626 
2006 3 807 6 877 10 684 
2007 3 780 7 529 11 309 
2008 3 775 7 912 11 687 
2009 3 776 7 968 11 744 

Źródło: GUS – Bank Danych Regionalnych 
 
 

Dane dotycz ące sieci wodoci ągowej pozyskane od eksploatatora wodoci ągów - 
przedsi ębiorstwa Hydro - Tech z Nowogrod źca 
 

TABELA   18. 
Dane na temat sieci wodoci ągowej na terenie 
Miasta i Gminy Nowogrodziec 

Dane Jednostka 2009 
Długość sieci wodociągowej [km] 180,2 
Liczba gospodarstw domowych 
podłączonych / mieszkań z podłączeniem 
sieci wodociągowej  

[szt.] 3 437 

Długość połączeń wodociągowych [km] 62,5 
Źródło: dane pozyskane od Hydro-Tech Nowogrodziec 

 
 

TABELA   19. 
Zestawienie czynnych sieci wodoci ągowych b ędących 
w posiadaniu przedsi ębiorstwa Hydro - Tech 

Miejscowość 

Długość czynnej 
sieci rozdzielczej 
(bez przyłączy) 

Długość 
przyłączy Ilość 

mieszkańców 

Q śr. dobowe 
produkcja 

w km m3/dobę 
Nowogrodziec 17,4 5,1 4 032 - 
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Miejscowość 

Długość czynnej 
sieci rozdzielczej 
(bez przyłączy) 

Długość 
przyłączy Ilość 

mieszkańców 

Q śr. dobowe 
produkcja 

w km m3/dobę 
Długość sieci wodociągowej SUW Nowogrodziec 433 
Parzyce 6,5 3,5 747 

 

Zebrzydowa 10,1 7 1 486 
Nowa Wieś 3,6 3,7 552 
Bieniec 1,8 0,8 84 
Zabłocie 6,7 1,3 284 
Kierżno 7,5 2,6 264 
Czerna 13,1 3 1 061 
Milików 11,1 4,7 1 222 
Gościszów 20,5 8,8 1 488 
Ogółem 80,9 35,4 7 188 
Długość sieci wodociągowej SUW Parzyce 696 
Wykroty 35,4 7 1 737 

 

Zagajnik 5,2 2 189 
Godzieszów 3,6 2,5 569 
Gierałtów 24,1 9 1 185 
Ogółem 68,3 20,5 3 680 
Źródło: Hydro-Tech Nowogrodziec 

 
 

TABELA   20. 

Dane dot. wodoci ągów na podstawie sprawozdania statystycznego 
M-06 o wodoci ągach, kanalizacji i wywozie nieczysto ści ciekłych 
gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych za rok 20 09 

Jednostka 

Długość 
czynnej sieci 
rozdzielczej 

(bez 
przyłączy) 

połączenia do sieci 
wodociągowej 

budynków 
mieszkalnych 
i zbiorowego 
zamieszkania 

woda 
pobrana 
z ujęć 

woda 
dostarczona 

w tym 
gospodarstwom 

domowym 
i indywidualnym 
gospodarstwom 

rolnym 
długość liczba 

km w szt. w dam3 

Nowogrodziec 
ogółem 163,8 68,5 3 437 548,4 358,5 250,9 

Nowogrodziec 
obszar miejski 

17,4 5,4 847 158,1 125,5 84,0 

Nowogrodziec 
obszar wiejski 

146,4 63,1 2 590 390,3 233,0 166,9 

Źródło: Sprawozdania statystycznego M-06 o wodociągach, kanalizacji i wywozie nieczystości ciekłych 
gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych za rok 2009 

 
 
3.1.1.3. JAKOŚĆ WÓD UJMOWANYCH I PRZEZNACZONYCH DO ZAOPATRZENIA 

MIESZKAŃCÓW DO CELÓW BYTOWYCH 
 

Eksploatatorzy ujęć wód podziemnych zobowiązani są do wykonywania regularnych 
badań jakości wody na podstawie przepisów Prawa Wodnego oraz postanowień pozwoleń 
wodnoprawnych. 
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Na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec za jakość wody odpowiada Hydro – Tech, 
eksploatator wodociągów. Ponadto jakość wody wodociągowej jest badana przez PSSE 
w Bolesławcu. 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna spełniać wymagania 
Rozporządzenia Min. Zdrowia z dn. 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007 Nr 61 poz. 417). Oceny przydatności wody określa się dla 
parametrów fizykochemicznych oraz wskaźników mikrobiologicznych. Wymagania, jakim 
powinna odpowiadać woda określono w załącznikach do ww. rozporządzenia. Zakres 
badanych wskaźników jest uzależniony od formy monitoringu, kontrolny lub przeglądowy. 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określana jest dla: 
- wody surowej (woda ujmowana z ujęcia i wprowadzana do stacji uzdatniania); 
- wody uzdatnionej podawanej do sieci ze SUW; 
- wody w punktach czerpania przez konsumentów (woda na sieci wodociągowej, 

woda pobierana z hydrantów, budynków użyteczności publicznej, sklepów itp.). 
W I kwartale 2010 r., w Mieście i Gminie Nowogrodziec próbki do badań jakości wód 

były pobierane przez PSSE w Bolesławcu z następujących wodociągów publicznych: 
Nowogrodziec, Godzieszów – Wykroty, Parzyce. Na podstawie przeprowadzonych badań, 
woda została określona jako przydatna do spożycia. Na podstawie prowadzonego 
monitoringu kontrolnego i przeglądowego w 2009 r. woda pod względem parametrów 
fizykochemicznych i mikrobiologicznych odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra 
Zdrowia. Jedynie w dwóch próbkach wody stwierdzono przekroczenia. W pierwszym 
przypadku przekroczone zostały wskaźniki mikrobiologiczne w wodzie pobranej z wodociągu 
gminnego w Wykrotach. Zanieczyszczenie było skutkiem prowadzenia robót na sieci 
wodociągowej i zostało niezwłocznie usunięte. W drugim przypadku zakwestionowano 
jakość wody pobranej z wodociągu gminnego w Parzycach, ze względu na zaniżoną wartość 
pH. 

Z danych eksploatatora ujęć wód, Hydro – Tech (badania przeprowadzone przez Eko 
Projekt) wynika, że badane wskaźniki nie przekraczały wymaganych norm.  
 
 
 
3.1.2. GOSPODARKA ŚCIEKOWA 
 

3.1.2.1. SIEĆ KANALIZACYJNA 
 

3.1.2.1.1. KANALIZACJA BYTOWA 
 

Na terenie Miasta Nowogrodziec funkcjonuje system zbiorowego odprowadzania 
ścieków komunalnych poprzez system kanalizacji eksploatowany przez zakład Hydro - Tech 
Sp. z o.o. (ul. Młyńska 3a 12, Nowogrodziec). 
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TABELA   21. 
Dane dotycz ące kanalizacji na terenie Miasta i Gminy 
Nowogrodziec 

Informacje 
Wartość 

Obszar 
miejski 

Obszar 
wiejski 

Ogółem 
gmina 

długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km] 3,3 - 3,3 
połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego 
zamieszkania [szt.] 98 - 98 

ścieki odprowadzone [dam3] 85,4 - 85,4 
ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej 2 129 - 2 129 
korzystający z instalacji [%] 52,8 - 14,3 
sieć rozdzielcza na 100 km2  20,5 - 1,9 
Źródło: GUS – Bank Danych Regionalnych (dane za 2009 r.) 
 

Dane na temat sieci kanalizacji bytowej na terenie Miasta i Gminy w latach 2004 - 
2009 według danych zawartych w Banku Danych Regionalnych GUS przedstawiono 
w poniższych tabelach. 
 

TABELA   22.  
Długo ść sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy 
Nowogrodziec na przestrzeni lat 2004 - 2009 

Rok 
Długość czynnej sieci rozdzielczej w km 

Obszar miejski Obszar wiejski Ogółem gmina 
2004 3,3 - 3,3 
2005 3,3 - 3,3 
2006 3,3 - 3,3 
2007 3,3 - 3,3 
2008 3,3 - 3,3 
2009 3,3 - 3,3 

Źródło: GUS – Bank Danych Regionalnych 
 

TABELA   23.  

Liczba poł ączeń prowadz ących do budynków mieszkalnych 
i zbiorowego zamieszkania na terenie Miasta i Gminy  
Nowogrodziec na przestrzeni lat 2004 - 2009 

Rok 
Liczba połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania w sztukach 
Obszar miejski Obszar wiejski Ogółem gmina 

2004 97 - 97 
2005 97 - 97 
2006 97 - 97 
2007 97 - 97 
2008 98 - 98 
2009 98 - 98 

Źródło: GUS – Bank Danych Regionalnych 

 

TABELA   24.  
Ludno ść korzystaj ąca z sieci kanalizacyjnej na terenie 
Miasta i Gminy Nowogrodziec na przestrzeni lat 2004  - 2009 

Rok 
Liczba ludności korzystający z sieci w osobach 

Obszar miejski Obszar wiejski Ogółem gmina 

2004 2 142 - 2 142 
2005 2 141 - 2 141 
2006 2 147 - 2 147 
2007 2 131 - 2 131 
2008 2 128 - 2 128 
2009 2 129 - 2 129 

Źródło: GUS – Bank Danych Regionalnych 
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Dane dotycz ące sieci kanalizacyjnej pozyskane od eksploatatora kanalizacji - 
przedsi ębiorstwa Hydro - Tech z Nowogrod źca 
 

TABELA   25. 
Dane dot. sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy 
Nowogrodziec 

Dane Jednostka 2009 

Długość sieci kanalizacyjnej –bytowej [km] 3,3 

w tym – sanitarnej [km] 3,3 
Długość kanalizacji grawitacyjnej [km] 3,3 
Liczba gospodarstw domowych 
podłączonych/mieszkań z podłączeniem sieci 
kanalizacji bytowej 

[szt.] 98 

Długość podłączeń do sieci [km] 0,7 
Źródło: dane pozyskane od Hydro-Tech Nowogrodziec 

 
 
Aglomeracja kanalizacyjna 
 

Dla Miasta i Gminy Nowogrodziec wyznaczono Aglomerację Nowogrodziec 
(Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 4 z dnia 21.04.2005 r. w sprawie 
wyznaczenia aglomeracji Nowogrodziec - Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 79, poz. 1722). 
Wyznaczono aglomerację o liczbie RLM 17 700 z oczyszczalnią w miejscowości 
Nowogrodziec oraz przepompownią w miejscowości Wykroty. Aglomerację tworzą 
miejscowości: Nowogrodziec, Parzyce, Gościszów, Milików, Zabłocie, Gierałtów, Wykroty, 
Zagajnik, Godzieszów, Nowa Wieś, Zebrzydowa, Kierżno, Czerna. 
 
 

3.1.2.2. SYSTEMY INDYWIDUALNE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ 
 

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy Prawo Wodne z dn. 18.07.2001 r. (Dz. U. 2005 nr 239 
poz. 2019 z późn. zm.) w miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacyjnych nie 
przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, należy stosować 
systemy indywidualne lub inne rozwiązania zapewniające ochronę środowiska. Do rozwiązań 
takich zaliczyć należą: 

- ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE (szamba) - indywidualne gromadzenie ścieków 
w szczelnych zbiornikach na nieczystości ciekłe i okresowym ich wypróżnianiu 
poprzez pojazdy asenizacyjne. 

- PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW – niewielkich przepustowości 
oczyszczalnie lokalne na potrzeby jednego lub kilku gospodarstw, oparte o różne 
dopuszczalne prawem technologie. 

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
z dn. 13.09.1996 r. (Dz. U. 2005 nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) właściciele nieruchomości 
zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej 
sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub 
ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy 
nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające 
wymagania określone w przepisach odrębnych.  
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W Mieście i Gminie Nowogrodziec obecny samorząd niweluje poprzez realizację 
inwestycji obejmujących rozbudowę sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej oraz rozbudowę 
oczyszczalni ścieków. 
 
 
3.1.2.2.1. ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE 
 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dn. 13.09.1996 r. (Dz. U. 
2005 nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) określa, że zbiornik bezodpływowy to instalacja 
i urządzenie przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich 
powstawania.  

Ustawa nakłada na gminy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników 
bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz opracowania planu 
rozwoju sieci kanalizacyjnej (art. 3, ust. 3).  

Nie zostały określone prawnie wymagania dotyczące jakości prowadzonej ewidencji. 
Wskazane byłoby jednak zewidencjonowanie zbiorników bezodpływowych w stopniu 
szczegółowości określającym: pojemność, ilość osób korzystających ze zbiornika, stan 
techniczny (materiał wykonania, szczelność), zawarta umowa na opróżnianie zbiornika 
z właściwym przedsiębiorcą (posiadającym zezwolenie gminy na tego rodzaju działalność). 
Ewidencję taką można uzupełnić na podstawie kontroli częstości opróżniania szamb na 
podstawie dokumentów potwierdzających wywóz.  

W Mieście i Gminie Nowogrodziec funkcjonuje ok. 2 386 zbiorników bezodpływowych 
(według Sprawozdania SG-01 część 3B Gospodarka komunalna i mieszkaniowa, za rok 
2009). Na terenie miasta jest około 426 zbiorników, a na terenie wiejskim gminy około 1 960 
zbiorników. 

 
Właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec oprócz prawa 

państwowego obowiązują również przepisy miejscowe – akty prawa miejscowego. Jednym 
z podstawowych aktów prawa lokalnego w zakresie zagadnień ochrony środowiska jest 
regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Nakłada on na właścicieli 
i zarządców nieruchomości szereg obowiązków związanych z gospodarką odpadami oraz 
nakłada obowiązki związane z gospodarką nieczystościami płynnymi. 

Na terenie Miasta i Gminy obowiązują ustalenia uchwały w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec Rady Miejskiej 
z dnia 17.03.2006 r. (Uchwała Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Nr XLVI/351/06. 

Analizując dokument regulaminu można stwierdzić, że reguluje on w sposób 
odpowiedni przepisy utrzymania czystości i porządku w zakresie postępowania 
z nieczystościami ciekłymi. Uchwała określa obowiązki mieszkańców w zakresie pozbywania 
się odpadów komunalnych, w tym nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości. 

Postępowanie z nieczystościami ciekłymi gromadzonymi w bezodpływowych 
zbiornikach regulowane jest nadrzędnymi aktami prawnymi – głównie Ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminie. Uchwała transponuje te zapisy do swoich ustaleń. 
 

Wywozem nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy zajmują się 4 podmioty, 
które w myśl przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 7, 8 i 8a) 
uzyskały w drodze decyzji Burmistrza Nowogrodźca zezwolenie na świadczenie usług 
wywozowych oraz spełniają warunki techniczne określone prawnie i wymagania do 
prowadzenia takich usług: 
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- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Staszica 6, 59 – 700 
Nowogrodziec, 

- Jadwiga Mudrak, ul. Mickiewicza 21 b, 59 – 730 Nowogrodziec, 
- Mieczysław Brzuchowski „Przedsiębiorstwo Transportowo – Usługowe” 

ul. Kolejowa 3, 59 – 730 Nowogrodziec, 
- Sławomir Maziarz – Usługi Komunalne wywóz nieczystości stałych i płynnych, 

Zebrzydowa 2 (na obecnym etapie opracowywania dokumentu, podmiot rezygnuje 
ze świadczenia usług na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec). 

 
 
3.1.2.2.2. PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 
 

W żadnym akcie prawnym nie określono definicji „oczyszczalni przydomowej”. Należy 
założyć, iż są to, zgodnie z ustawą Prawo wodne, urządzenia  w ramach „zwykłego 
korzystania” z wód, polegającego na wprowadzaniu do wód lub do ziemi oczyszczonych 
ścieków, jeżeli ich ilość nie jest większa niż 5 m3 na dobę. 

W myśl przepisów prawnych, przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga 
zgłoszenia budowy oraz zgłoszenia eksploatacji. Wymagania takie wynikają z dwóch 
odrębnych przepisów: 

- Prawa Budowlanego (w kwestii zgłoszenia budowy), 
- Prawa Ochrony Środowiska (w kwestii eksploatacji). 

 
Zgłoszenie budowy 

Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. 2010, Nr 243, poz. 1623) art. 29 ust. 1. 
pkt. 3 mówi, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa indywidualnych przydomowych 
oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę. Jednak wymaga ona zgłoszenia 
właściwemu organowi. „Zgłoszenie” budowlane w myśl Prawa Budowlanego art. 30. ust. 1. 
polega na podaniu informacji właściwemu organowi faktu budowy. 

W przypadku zgłoszenia budowy takiej instalacji właściwym organem do przyjęcia 
zgłoszenia jest Starosta. 
 
Zgłoszenie eksploatacji 

Na podstawie art. 153 ust.1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) powstało Rozporządzenie w sprawie rodzajów 
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. nr 130 poz. 880). 
W rozporządzeniu określono rodzaje instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, 
a których eksploatacja wymaga zgłoszenia organowi ochrony środowiska. 

Zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22.12.2004 r. 
(Dz. U. nr 130 poz. 880) - TABELA B: 
Instalacje niewymagające pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód 
lub do ziemi, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie ścieków do 
wód lub do ziemi są to oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, 
wykorzystywane na potrzeby gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykłego 
korzystania z wód. 

Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać 
na środowisko, podlega w myśl art. 152. ust 1 Prawa Ochrony Środowiska z dnia 
27.04.2001 r. zgłoszeniu organowi ochrony środowiska. 
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Konkretnych adresatów zgłoszenia określa art. 378 Prawa Ochrony Środowiska.  
Art. 378 określa, iż zgłoszenie planowanej eksploatacji oczyszczalni ścieków należy 

przedłożyć Wójtowi, Burmistrzowi lub Prezydentowi Miasta, w przypadku zwykłego 
korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami. 

 
Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3, ust. 3) do 

zadań własnych gminy należy prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków 
w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych, 
oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. Z danych przekazanych przez 
Urząd Miejski, wynika, że na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec nie zgłoszono 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 

Użytkownik przydomowej oczyszczalni ścieków powinien również wiedzieć, że w myśl 
art. 5 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyłączenie 
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest 
wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków. Jest to element istotny zarówno dla 
użytkownika, jak i gminy. Użytkownik planując budowę przydomowej oczyszczalni ścieków 
powinien zasięgnąć informacji dotyczących planów skanalizowania jego działki, ponieważ 
może spotkać się z odmową możliwości eksploatacji przydomowej oczyszczalni. Gmina 
natomiast powinna znać dokładnie plany skanalizowania poszczególnych miejscowości 
i podłączenia działek, aby przy zgłoszeniu eksploatacji móc wydać sprzeciw dla inwestycji, 
dla której planuje się skanalizowanie. Wybudowanie oczyszczalni przydomowej i brak 
odmowy eksploatacji, a w następstwie odmowa podłączenia działki do kanalizacji mogłaby, 
bowiem wpływać na ekonomiczność inwestycji skanalizowania terenu. 
 
 
3.1.3. ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 
 
 
3.1.3.1. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W NOWOGRODŹCU 
 

Ścieki odprowadzane są do biologiczno – mechanicznej oczyszczalni ścieków 
zlokalizowanej w Nowogrodźcu, przy ul. Strzeleckiej. Przepustowość oczyszczalni wynosi 
600 m3/dobę. Odbiornikiem ścieków jest rzeka Kwisa. 

Oczyszczalnia nie spełniała wymogów rozporządzenia i nie posiadała aktualnego 
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków do rzeki. W roku 2010 rozpoczęto 
jej przebudowę w celu uzyskania stosownego pozwolenia na zrzut oczyszczonych ścieków 
do wód lub do ziemi. Starosta Bolesławiecki wydał dla tego obiektu pozwolenie 
wodnoprawne nr ROŚ.6223/16/09 z dnia 11.01.2010 r. (obowiązuje od 31.12.2011 r. do 
31.12.21 r.). 

Aktualnie Gmina Nowogrodziec przygotowuje się do realizacji projektu „Rozwiązanie 
gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nowogrodziec – etap Ia”. W ramach 
przedsięwzięcia wybudowana zostanie nowa oczyszczalnia ścieków w Nowogrodźcu 
(a także sieć kanalizacyjna o łącznej długości 15 km oraz sieć wodociągowa o długości 
17,5 km). W miejscu obecnej oczyszczalni położonej w północnej części miasta 
Nowogrodziec, nad rzeką Kwisą, wybudowana zostanie nowa mechaniczno – biologiczna 
oczyszczalnia ścieków o następujących parametrach technologicznych:   
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- Qdśr = 1 650 m3/d, 
- Qdmax = 2 232 m3/d, 
- Qhmax = 230 m3/h, 
- równoważna liczba mieszkańców – 16 000 RLM. 
Oczyszczalnia będzie przyjmować ścieki z obszaru całej aglomeracji Nowogrodziec. 

Ponadto oczyszczalnia wyposażona zostanie w zlewnię ścieków dowożonych (zakłada się 
dowożenie ścieków z pozostałego obszaru Gminy). 
 

TABELA   26.  Informacja o oczyszczalni ścieków w Nowogrod źcu w 2009 r.  

Rok 
Wielkość 

oczyszczalni 
(m3/dobę) 

Liczba 
RLM 

Ścieki dopływające 
i oczyszczone 

(dam3 = tys.m3/rok) 

Ścieki 
dowożone 

(dam3) 

Ilość wytworzonych 
osadów 
(tony) 

Liczba ludności 
korzystająca 

z obiektu 

2009 589 2 600 85 28 38* 2 290 

Źródło:  Sprawozdanie statystyczne OS-5 Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich za rok 
2009 

* - dane za 2008 rok 
 

TABELA   27.  
Ładunki zanieczyszcze ń w ściekach na oczyszczalni 
w Nowogrod źcu w 2008 i 2009 r. 

Rodzaje zanieczyszczeń 
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach 

w ściekach surowych 
(dopływających) 

w ściekach oczyszczonych 
(odpływających) 

Lata 2008 2009 2008 2009 
BZT5  

[kg/rok] 
60 131 37 655 13 397 5 865 

ChZT - met. dwuchromianową 77 749 102 595 32 642 19 380 
Zawiesiny 45 807 43 265 13 899 4 760 
Źródło: Sprawozdanie statystyczne OS-5 Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich za rok 

2008 i 2009 
 

Wymogi prawne dotyczące redukcji ładunków zanieczyszczeń w ściekach zawiera 
Rozporządzeniem Min. Środowiska z dn. 24.07.2006 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. Nr 137 poz. 984). Załącznik nr 1 ww. 
rozporządzenia określa parametry najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników 
zanieczyszczeń lub minimalnych procentów redukcji zanieczyszczeń dla oczyszczonych 
ścieków komunalnych wprowadzanych do wód i  do ziemi. 
 
 
3.1.3.2. ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW BYTOWYCH 
 

TABELA   28. 
Wykaz podmiotów, które posiadaj ą pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych 

Podmiot odpowiedzialny Pozwolenie wodnoprawne wydane na: 
Numer decyzji 

termin obowiązywania 

Urząd Miasta i Gminy 
Nowogrodziec 

na odprowadzanie do potoku Wykrotnica 
oczyszczonych ścieków bytowo – 

gospodarczych z Zespołu Oświatowego 
w Wykrotach 

OŚr.6223/23/2000 
z dnia 27.12.2001 r. 

do dnia 31.12.2015 r. 

Nadleśnictwo Węgliniec 
na odprowadzanie do ziemi ścieków socjalno 

– bytowych z budynku (Zebrzydowa) 

OŚr.6223/23/2000 
z dnia 27.12.2001 r. 

do dnia 31.12.2015 r. 
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Podmiot odpowiedzialny Pozwolenie wodnoprawne wydane na: 
Numer decyzji 

termin obowiązywania 

Ekoceramika 
z siedzibą w Nowogrodźcu 

na odprowadzanie do rzeki Kwisy 
oczyszczonych ścieków sanitarnych, wód 

deszczowych i popłucznych 

OŚr.6223/21/2001 
z dnia 24.10.2001 r. 

do dnia 30.06.2015 r. 

osoba prywatna 
Kierżno 

na odprowadzanie do ziemi oczyszczonych 
ścieków socjalno – bytowych z budynku 

w m. Czerna 

OŚr.6223/23/2001 
z dnia 24.09.2001 r. 

do dnia 31.12.2011 r. 

Nadleśnictwo Pieńsk 
na wprowadzanie do ziemi oczyszczonych 

ścieków z budynku mieszkalnego 
w Godzieszowie 

OŚr.6223/30/08 
z dnia 28.10.2008 r. 

do dnia 28.10.2018 r. 
Źródło: na podstawie pozwoleń wodnoprawnych przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu 

 
 

3.1.3.3. ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH 
 

TABELA   29. 
Wykaz podmiotów, które posiadaj ą pozwolenie wodnoprawne na 
odprowadzanie oczyszczonych ścieków – wód opadowych 

Podmiot odpowiedzialny Pozwolenie wodnoprawne wydane na: 
Numer decyzji 

termin obowiązywania 
Polskie Górnictwo Naftowe 
i gazownictwo w Warszawie 

Oddział we Wrocławiu 

na odprowadzanie do ziemi oczyszczonych 
ścieków (wody opadowe) z terenu tłoczni 

gazu Jeleników - Wykroty 

OŚr.6223/1/2001 
z dnia 30.01.2001 r. 

do dnia 31.12.2015 r. 

Specjalna Strefa Ekonomiczna 
Małej Przedsiębiorczości S. A. 
z siedzibą w Kamiennej Górze 

na odprowadzanie do potoku Wykrotnica 
ścieków z odwodnień ulic ze Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej Małej 
Przedsiębiorczości S. A. w Wykrotach 

OŚr.6223/14/2001 
z dnia 21.06.2001 r. 

do dnia 31.12.2015 r. 

Specjalna Strefa Ekonomiczna 
Małej Przedsiębiorczości S. A. 
z siedzibą w Kamiennej Górze 

na odprowadzanie do potoku Wykrotnica 
ścieków z odwodnień ulic ze Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej Małej 
Przedsiębiorczości S. A. w Wykrotach 

OŚr.6223/3/2002 
z dnia 11.03.2002 r. 

do dnia 31.12.2012 r. 

AS 24 Polska z siedzibą 
w Warszawie 

na odprowadzanie do ziemi oczyszczonych 
ścieków (wody opadowe) z terenu stacji 

paliw w Wykrotach 

OŚr.6223/12/2004 
z dnia 26.11.2004 r. 

do dnia 31.12.2014 r. 

Dolnośląski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich z siedzibą we 

Wrocławiu 

na wprowadzanie wód opadowych 
i rostopadowych pochodzących 

z odwodnienia drogi woj. nr 296 do cieku 
Czerna Mała oraz do ziemi w Gościszewie 

OŚr.6223/16/2006 
z dnia 20.06.2006 r. 

do dnia 19.06.2016 r. 

UNIWHEELS Logistic So. z o.o. 
z siedzibą w Wykrotach 

na wprowadzanie do ziemi oczyszczonych 
wód opadowych I roztopowych 

pochodzących z odwodnienia terenów 
utwardzonych hal magazynowych 

w Wykrotach 

OŚr.6223/9/2007 
z dnia 03.09.2007 r. 

do dnia 03.09.2011 r. 

Gmina Nowogrodziec 

na wprowadzanie do ziemi oczyszczonych 
wód opadowych I roztopowych 

pochodzących z odwodnienia parkingu 
cmentarza komunalnego w Nowogrodźcu 

OŚr.6223/17/08 
z dnia 03.06.2008 r. 

do dnia 03.06.2018 r. 

WIEFERINK POLSKA Sp. z o.o. 
z siedzibą w Wykrotach 

na wprowadzanie do ziemi oczyszczonych 
wód opadowych I roztopowych 

pochodzących z odwodnienia terenu 
zakładu w Wykrotach 

OŚr.6223/19/08 
z dnia 11.06.2008 r. 

do dnia 11.06.2018 r. 

Gmina Nowogrodziec 

na wprowadzanie do ziemi oczyszczonych 
wód opadowych I roztopowych 

pochodzących z odwodnienia terenów 
utwardzonych Fabryki Siedzeń 

Samochodowych TBA w Wykrotach 

OŚr.6223/13/09 
z dnia 15.09.2009 r. 

do dnia 15.09.2019 r. 

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei 
we Wrocławiu 

na wprowadzanie do ziemi ścieków (wód 
opadowych i roztopowych) z odwodnienia 

drogi woj. nr 296 w Godzieszowie 

OŚr.6223/4/10 
z dnia 31.05.2010 r. 

do dnia 31.05.2020 r. 
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Podmiot odpowiedzialny Pozwolenie wodnoprawne wydane na: 
Numer decyzji 

termin obowiązywania 

HYDRO-TECH Sp. z o.o. 
z siedzibą w Nowogrodźcu 

na wprowadzanie do ziemi oczyszczonych 
wód opadowych I roztopowych 

pochodzących z odwodnienia terenów 
utwardzonych Fabryki Siedzeń 

Samochodowych TBA w Wykrotach 
(dz. nr 1091/6 

OŚr.6223/8/10 
z dnia 25.06.2010 r. 

do dnia 25.06.2020 r. 

osoba prywatna 
Wykroty 

na wprowadzanie do ziemi ścieków (wód 
opadowych i roztopowych) pochodzących 

z budynku mieszkalnego (dz. nr 30) 
w Wykrotach 

OŚr.6223/15/10 
z dnia 22.09.2010 r. 

do dnia 22.09.2020 r. 

Źródło: na podstawie pozwoleń wodnoprawnych przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu 
 
 
3.2. ELEKTROENERGETYKA 
 

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 (380 V 
i 220 V). 

Linie elektroenergetyczne wysokiego i najwyższego napięcia, które przebiegają przez 
teren Miasta i Gminy Nowogrodziec to: 

a) 110 kV: 
- S-328 (Czerwona Woda – Wykroty), 
- S-327 (Wykroty - Gierałtów – Nowogrodziec – Zabłocie – Bolesławiec), 
- S-302 (przez Gierałtów do linii S-327), 
- S-303/304 (Lubań – Milików – Bolesławiec), 
- S-333 (przez południową część wsi Gościszów); 

b) 220 kV:  
- D-201/202 (relacji Mikułowa C Polkowice; przez miasto i wieś Zabłocie), 
- D-203 (relacji Mikułowa – Świebodzice; przez południową część wsi Gościszów), 
- D-221 (relacji Mikułowa – Leśniów; przez Godzieszów i Jeleniów); 

c) 400 kV: 
- relacji Mikułowa - Czarna w gminie Lubin - przez południową część wsi 

Gościszów. 
Sieć rozdzielcza średniego i niskiego napięcia na obszarze miasta, w przeważającej 

mierze jest siecią kablową podziemną, zaś na terenach wiejskich - napowietrzną. Stan 
techniczny urządzeń sieci wysokich napięć jest bardzo dobry, sieci średnich napięć dobry 
zaś niskich zadowalający. Przepustowość linii elektroenergetycznych wysokich i średnich 
napięć nie stanowi żadnej przeszkody w rozbudowie układu sieciowego, gotowego przyjąć 
większe obciążenia, ponieważ został zbudowany z dużą rezerwą przesyłową.  

Z punktu widzenia łatwości zaopatrzenia w energię elektryczną, nikłego 
prawdopodobieństwa strat gospodarczych wywołanych brakiem zasilania, teren Miasta 
i Gminy stanowi atrakcyjne miejsce lokalizacji przemysłu, usług i osadnictwa. 
 



Green Key  Program Ochrony Środowiska dla 
Miasta i Gminy Nowogrodziec 

 

 
37 ROZDZIAŁ – III 

 

 

TABELA   30. 
Dane dotycz ące odbiorców energii elektrycznej na 
terenie Miasta Nowogrodziec 

Wskaźnik Obszar miejski 

odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu [szt.] 1 357 

zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu [MW/h] 2 818 

Źródło: GUS – Bank danych regionalnych (dane za 2008 r.) 
 

Przebieg sieci elektroenergetycznych należy uwzględniać przy planowaniu 
przestrzennym, w związku z funkcjonowaniem wokół tych linii obszarów ograniczonego 
użytkowania terenu, które wynoszą: 

1) dla linii o napięciu 15 kV po 6,5 m w obie strony od osi linii, 
2) dla linii o napięciu 110 kV po 20 m w obie strony od osi linii, 
3) dla linii o napięciu 400 kV po 40 m w obie strony od osi linii. 

W ww. pasach nie mogą być lokalizowane budynki przeznaczone na stały pobyt 
ludzi i nasadzenia zieleni wysokiej. Lokalizacja innych obiektów lub zagospodarowanie 
terenu strefy może nastąpić za zgodą i na warunkach gestora sieci. 
 
 
3.2.1. ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNEJ 
 

W Gminie Nowogrodziec nie ma sprzyjających warunków do rozwoju energetyki 
odnawialnej. 

Według podziału kraju na strefy energetyczne wiatru w Polsce (Dancelewicz i in., 
2009 r., za Lorenc, 1996 r., W: Opracowanie ekofizjograficzne) Gmina Nowogrodziec, 
znajduje się w strefie III - korzystnej dla lokalizacji siłowni wiatrowych. Jednak jest to ocena 
zasobów energii wiatru wykonana w skali regionalnej. W przypadku oceny zasobów energii 
wiatru w skali lokalnej uwzględnia się warunki topograficzne miejsca lokalizacji, w tym 
osłonięcie terenu oraz szorstkość. W „Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju 
energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim” przeważającą część Gminy 
Nowogrodziec zaliczono do obszarów wysokiego ryzyka lokalizacji elektrowni wiatrowych 
(kategoria II). Jedynie południowo – zachodnią część Gminy (rejon Godziszowa, Gierałtowa) 
zaliczono do obszarów potencjalnie najmniej konfliktowych dla lokalizacji elektrowni 
wiatrowych (kategoria IV). 

Aktualnie na terenie Gminy Nowogrodziec funkcjonuje jedna elektrownia wodna – na 
Kwisie, w Parzycach, z dwiema turbinami o mocy 75 kW. Rzeka Kwisa stwarza ponadto 
potencjalne możliwości lokalizacji innych, małych elektrowni wodnych (zwłaszcza 
w miejscach niegdyś już istniejących tutaj takich obiektów). Kolizyjnym jest fakt, że znaczna 
część Kwisy w obrębie Gminy leży na obszarze NATURA 2000. Jest to obszar chroniony 
z uwagi na płaty włosieniczników (jaskrów wodnych), a wymagająca ingerencji w morfologię 
i hydrologię rzeki realizacja elektrowni może spowodować zniszczenie takich siedlisk.  

Na tym obszarze nie wykorzystuje się energii geotermalnej. Na małą skalę 
wykorzystuje się energię słoneczną oraz biomasę. 
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3.3. INSTALCJE EMITUJ ĄCE POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 
 

TABELA   31. 
Wykaz anten nadawczych na terenie 
Miasta i Gminy Nowogrodziec 

Lp. Operator Położenie 
1 Orange, Era Wykroty, Wyzwolenia 6 
2 Plus Wykroty, Wyzwolenia 38 
3 Era Wykroty, Kopernika 29, dz. ew. 31 
4 Play Gierałtów 243 B 
5 Sferia Zagajnik 
6 Orange Nowogrodziec, Kolejowa 22, dz. ew. 191/13 
7 Era Nowogrodziec, Mickiewicza 40a 
8 Plus, Play Nowogrodziec, Kościelna 1 
9 Plus Zabłocie 
10 Era Zabłocie, dz. ew. 10/1 
1 Sferia Zebrzydowa 
12 Era Zebrzydowa 265, dz. ew. 718/1 
Źródło: http://mapa.btsearch.pl/ 

 
Od roku 2006 w Mieście i Gminie Nowogrodziec wydano następujące decyzje 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: 
 

TABELA   32. 

Wykaz wydanych na terenie Miasta i Gminy Nowogrodzi ec decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj ę 
przedsi ęwzięcia 

Nr decyzji 
Data wydania 

Operator Stacji Nazwa Stacji Lokalizacja Stacji 

RN.OS.7610/37/2006 
z dn. 03.04.2006 r. 

POLKOMTEL S.A. 

Stacja Bazowa 
Cyfrowej Telefonii 

Komórkowej 
PLUS GSM Nr 34544 

Wykroty 
ul. Wyzwolenia 38 
dz. ew. 1091/20 

RN.OS.7610/45/2005 
z dn. 10.04.2006 r. 

Polska Telefonia 
Cyfrowa ERA 

Sp. z o.o. 

Stacja Bazowa 
Telefonii Cyfrowej 

ERA GSM Nr 49149 

Wykroty 
ul. Wyzwolenia 6 

dz. ew. 1099 
na wieży PTK 

Centertel 

RN.OS.7610/19/2006 
z dn. 21.08.2006 r. 

Polska Telefonia 
Cyfrowa ERA 

Sp. z o.o. 

Stacja Bazowa 
Telefonii Cyfrowej 

ERA Nr 49136 

Wykroty 
ul. Kopernika 

dz. ew. 31 

RN.OS.7610/13/2006 
z dn. 28.08.2006 r. 

PTK Centertel 
Sp. z o.o. 

Stacja Bazowa 
GSM IDEA 

Nowogrodziec 
ul. Kolejowa 

dz. ew. 191/13 
na wieży kratowej 

RN.OS.7610/39/2006 
z dn. 05.03.2007 r. 

Polska Telefonia 
Cyfrowa ERA 

Sp. z o.o. 

Stacja Bazowa 
Telefonii Cyfrowej 
ERA Nr 49149.03 

Wykroty 
ul. Wyzwolenia 6 

dz. ew. 1099 
na wieży PTK 

Centertel 
RN.OS.7610/39/2006 

z dn. 05.03.2007 r. 
zm. decyzji w związku 
z przebudową stacji 
WII.OS.7610/9/2007 
z dn. 23.07.2007 r. 

Polska Telefonia 
Cyfrowa ERA 

Sp. z o.o. /  
PTK Centertel 

Sp. z o.o. 

Stacja Bazowa 
Telefonii Cyfrowej 
ERA Nr 49149.03 

Wykroty 
ul. Wyzwolenia 6 

dz. ew. 1099 
na wieży PTK 

Centertel 

Źródło: Urząd Miejski w Nowogrodźcu 
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3.4. GAZOWNICTWO 
 

Eksploatacją sieci gazowniczej w Mieście i Gminie Nowogrodziec zajmuje się 
Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. oraz Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-
SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu. 

Na obszarze Gminy Nowogrodziec OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu 
eksploatuje sieć gazową wysokiego oraz podwyższonego średniego ciśnienia w skład której 
wchodzą: 

- gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia relacji Załęcze – Radakowice – Zgorzelec 
o średnicy nominalnej DN 300/200 oraz ciśnieniu nominalnym PN 6,3 MPa, 

- dwa gazociągi przesyłowe wysokiego ciśnienia relacji Granica Państwa – węzeł 
Jeleniów, DN 500, PN 8,4 MPa, 

- gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia relacji Węzeł Jeleniów – Tłocznia 
Jeleniów, DN 500, PN 8,4 MPa, 

- gazociąg przesyłowy podwyższonego średniego ciśnienia relacji węzeł Jeleniów – 
Jelenia Góra 1 (Dziwiszów), DN 200/250, PN 1,6 MPa, 

- odgałęzienie w/c do stacji redukcyjno – pomiarowej IO Nowogrodziec Zabłocie, DN 
100, PN 6,3 MPa, 

- stacja redukcyjno – pomiarowa IO Nowogrodziec Zabłocie, 
- Tłocznia gazu Jeleniów w Wykrotach, 
- węzeł Jeleniów. 
Całkowita długość przebiegającej obecnie przez Gminę Nowogrodziec sieci gazowej 

wysokiego ciśnienia należącej do OGP Gaz-System wynosi 25,1 km. 
Drugi operator sieci gazowniczej eksploatuje sieć o napięciach niskich i średnich. 

Poniżej znajduje się charakterystyka tej sieci. 
 

TABELA   33. 

Dane dot. długo ści sieci gazowej na terenie Miasta i Gminy 
Nowogrodziec pozyskane od Dolno śląskiej Spółki 
Gazownictwa Sp. z o.o. 

Obszar 

Długość gazociągów bez czynnych przyłączy gazowych wg 
podziału na ciśnienia [m] 

ogółem 
niskie 

(do 10 kPa) 

średnie 
(pow. 10 kPa 
do 0,5 MPa) 

część miejska Gminy 17 799 1 900 15 899 

część wiejska Gminy 4 153 0 4 153 

RAZEM 21 952 1 900 20 052 

Źródło: Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 
 



Program Ochrony Środowiska dla 
Miasta i Gminy Nowogrodziec 

Green Key  

 

ROZDZIAŁ – III 40  

 

 

TABELA   34. 
Dane dot. przył ączy do sieci gazowej na terenie Miasta i Gminy Nowo grodziec 
pozyskane od Dolno śląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 

Obszar 

Długość i liczba czynnych przyłączy gazowych wg podziału na ciśnienia 

ogółem 
niskie 

(do 10 kPa) 

średnie 
(pow. 10 kPa 
do 0,5 MPa) 

ogółem 
niskie 

(do 10 kPa) 

średnie 
(pow. 10 kPa 
do 0,5 MPa) 

[m] [szt.] 

część miejska Gminy 196 91 105 4 152 544 3 608 

część wiejska Gminy 50 0 50 271 0 271 

RAZEM 246 91 155 4 423 544 3 879 

Źródło: Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 
 

TABELA   35. 
Dane dot. u żytkowników gazu 
pozyskane od Dolno śląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 

Obszar 
ilość 

odbiorców 
gazu [szt.] 

gospodarstwa 
domowe 

[szt.] 

przemysł 
i budownictwo 

[szt.] 

usługi 
[szt.] 

handel 
[szt.] 

część miejska Gminy 394 374 3 12 5 

część wiejska Gminy 28 17 9 2 0 

RAZEM 422 391 12 14 5 

Źródło: Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 
 

TABELA   36. 
Dane dot. sprzeda ży gazu 
pozyskane od Dolno śląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 

Obszar 

ilość 
odbiorców 

gazu 
[tys. m3] 

gospodarstwa 
domowe 
[tys. m3] 

przemysł 
i budownictwo 

[tys. m3] 

usługi 
[tys. m3] 

handel 
[tys. m3] 

część miejska Gminy 1 764,4 210,6 1 327,0 202,7 24,1 

część wiejska Gminy 6 790,2 8,3 6 385,6 396,3 0 

RAZEM 8 554,6 218,9 7 712,6 599,0 24,1 

Źródło: Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 
 

Miasto i Gmina Nowogrodziec zaopatrywana jest w gaz ziemny wysokometanowy 
z magistralnego gazociągu, obecnie pracującego w układzie pierścieniowym. Układ ten 
zapewnia wysoką pewność zasilania, gdyż ewentualna awaria przesyłu z jednego kierunku 
jest kompensowana zasilaniem z drugiego. 

W Nowogrodźcu istnieje stacja redukcyjna, przyjmująca gaz z rurociągu wysokiego 
ciśnienia (ok. 16 atm.) i rozdzielająca go do sieci średnich i niskich ciśnień. Zdolność 
produkcyjna stacji redukcyjnej zapewnia pełne zaspokojenie potrzeb gospodarstw 
domowych i zakładów pracy. Stan techniczny sieci rozdzielczej jest dobry, bowiem jest to 
sieć stosunkowo nowa. Możliwe było tutaj wykorzystanie nowoczesnych technologii montażu 
przewodów plastikowych. 

Co roku następuje wyraźny rozwój układu gazowych sieci rozdzielczych. Gaz 
sieciowy dostarczany jest, oprócz Nowogrodźca, także do pobliskiej wsi Zabłocie. 
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3.5. CIEPŁOWNICTWO 
 

Gospodarka cieplna na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec ma w przeważającej 
mierze zdecentralizowany charakter. Oparta jest bowiem o kotłownie lokalne (zlokalizowane 
głównie w Nowogrodźcu) oraz paleniska indywidualne. 

 

TABELA   37. 
Wykaz kotłowni eksploatowanych na terenie Miasta 
Nowogrodziec 

Lp. Adres kotłowni Moc kotłowni 
Ilość 

odbiorców 
Paliwo Długość sieci 

1. 
Nowogrodziec 

1 Maja 13 
575 + 575 = 1 150 kW 7 

Gaz ziemny/ 
olej opałowy 

0,6 km 

2. 
Nowogrodziec 

Asnyka 46 575 + 720 = 1 295 kW 4 
Gaz ziemny/ 
olej opałowy 0,6 km 

Źródło: Hydro-Tech Nowogrodziec 
 

Odbiorcami energii cieplnej z kotłowni 1 Maja są następujące obiekty: Urząd Miejski 
w Nowogrodźcu, Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 750-lecia, Firma Handlowa „Stanko”, 
Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 11, Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 13 -14, Wspólnota 
Mieszkaniowa Rynek 15 - 18, Wspólnota Mieszkaniowa 1 Maja 19 - 22. 

Odbiorcami energii cieplnej z kotłowni Asnyka 46 są: SPZOZ Nowogrodziec, ZOSZ 
Nowogrodziec, MGOPS Nowogrodziec oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 750-lecia. 

W mieście możliwe jest stworzenie zintegrowanego układu ciepłowniczego w oparciu 
o źródło ciepła o większej mocy (przy jednoczesnym rozwoju sieci cieplnych; obecnie 
w Nowogrodźcu eksploatowanych jest jedynie 1,2 km sieci). Na terenach wiejskich natomiast 
w najbliższym okresie dominować nadal będą paleniska indywidualne, choć dla rejonów 
zwartej zabudowy rozważyć można budowę ekologicznych kotłowni lokalnych. 

W ostatnich latach obserwuje się podejmowanie licznych przedsięwzięć 
o ekologicznym wymiarze. Systematyczne zastępuje się ogrzewanie konwencjonalne 
(węglowe) ogrzewaniem „czystym” wykorzystującym alternatywne źródła energii, tj. 
elektryczność, olej opałowy, gaz płynny i inne.  
 
 
3.6. KOMUNIKACJA 
 

Sieć drogową na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec tworzą ogólnodostępne drogi 
publiczne, które ze względu na funkcję, jaką pełnią dzieli się na następujące kategorie: drogi 
krajowe, wojewódzkie, drogi powiatowe i gminne. Zarządcami dróg, do właściwości, których 
należą sprawy z zakresu planowania budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg, są 
następujące organy administracji rządowej i samorządowej: 

- dróg krajowych – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział 
Wrocław, 

- dróg wojewódzkich – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, 
- dróg powiatowych – Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu, 
- dróg gminnych – Burmistrz Miasta i Gminy Nowogrodziec. 
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Sieć drogowa Miasta i Gminy jest dobrze rozwinięta. Teren Miasta i Gminy 
Nowogrodziec łączy się z zewnętrznym układem komunikacyjnym regionu za pomocą sieci 
drogi wojewódzkiej nr 357, drogi krajowej nr 94 oraz autostrady AC4 z węzłem 
autostradowym w Godzieszowie. Drogi te stanowią ruszt komunikacyjny Gminy, do którego 
dowiązane są drogi powiatowe i gminne obsługujące pozostałe miejscowości na tym terenie. 
 

3.6.1. DROGI 
 

Główną sieć komunikacyjną na terenie Miasta i Gminy budują następujące odcinki 
dróg:  

1) autostrada A4 – Kraków - Wrocław - Legnica - Jędrzychowice (Granica Państwa); 
2) droga krajowa nr 94 – Węzeł Zgorzelec – Targowisko; 
3) drogi wojewódzkie: 

- droga wojewódzka nr 357 Radomierzyce – Lubań - Osiecznica; 
4) drogi powiatowe:  

− nr 2273D: granica gminy – Gościszów – granica gminy; 
− nr 2274D: Nowogrodziec C granica gminy (dalej do drogi krajowej nr 4 

w Brzeźniku); 
− nr 2279D: granica gminy (Zagajnik) – Wykroty – Gierałtów – Nowogrodziec; 
− nr 2281D: granica gminy – Nowogrodziec; 
− nr 2282D: droga wojewódzka nr 296 (Godzieszów) – droga powiatowa nr 

2279D (Gierałtów); 
− nr 2283D: droga powiatowa nr 2279D (Gierałtów) – Czerna C granica gminy; 
− nr 2296D: Nowogrodziec – granica gminy (Kolonia Milików); 
− nr 2298D: droga powiatowa nr 2496 (Gościszów) – granica gminy; 
− nr 2496D: Nowogrodziec C granica gminy (Gościszów); 
− nr 2500D: droga powiatowa nr 2273D (Gościszów) – granica gminy. 

 

A: DROGI KRAJOWE 

 
TABELA   38. Drogi krajowe na terenie Gminy Nowogro dziec 

Lp. Nr 
drogi 

Stan drogi Długość na 
terenie 
Gminy 
(km) 

Odcinek drogi d – dobry 
n – niezadowalający 

z - zły 

1 A4a 
d – 100 % 

19,302 
gr. z gm. Pieńsk – węzeł Godzieszów 

(DW 296) – Wykroty (DK 94d) – 
DW 357 – gr. z gm. Osiecznica 

n – 0 % 
z – 0 % 

2 94d 

d – 59,3 % 

16,806 

gr. z gm. Pieńsk – Jeleniów (DW 296) 
– Wykroty (DK A4a) – Czerna – 

Zebrzydowa (DW 357) – Parzyce – 
gr. z gm. Bolesławiec 

n – 22,3 % 

z – 18,4 % 

Źródło: GDDKiA Wrocław 
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TABELA   39. 
Średni dobowy ruch w punktach pomiarowych w 2005 r. na terenie Gminy 
Nowogrodziec 

Lp. Nr 
drogi 

Opis odcinka 
Pojazdy 

samochod. 
ogółem 

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych 

Długość 
(km) Nazwa motoc. 

sam. 
osob. 

mikrobusy 

lekkie 
sam. 

ciężar. 
(dostaw.) 

sam. ciężarowe 
auto-
busy 

ciągn. 
rol. rowery bez 

przycz. 
z 

przycz.. 

1 

94d 

1,9 Strzelno – 
Godzieszów 10 311 21 6 918 949 485 1 815 113 10 24 

2 11,2 
Godzieszów 

– 
Zebrzydowa 

10 623 21 6 884 1 200 574 1 795 149 0 9 

3 3,7 
Zebrzydowa 

- 
Bolesławiec 

11 382 23 7 421 1 332 546 1 878 182 0 15 

Źródło: GDDKiA Wrocław 
 

B: DROGI WOJEWÓDZKIE 
 

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zarządza na terenie Miasta i Gminy 
Nowogrodziec drogą wojewódzką nr 357 Radomierzyce – Lubań – Osiecznica o długości 
14 307 m. Droga ta, odcinkiem o długości 4 747 m, biegnie na terenie Miasta następującymi 
ulicami: 

- ul. Chrobrego w Nowogrodźcu, 
- ul. Słowackiego w Nowogrodźcu, 
- ul. Lubańska w Nowogrodźcu, 
- ul. Rynek w Nowogrodźcu, 
- ul. Strzelecka w Nowogrodźcu, 
- ul. Ołdrzychowska w Nowogrodźcu, 
- ul. Kolejowa w Nowogrodźcu, 
- ul. Krótka w Nowogrodźcu, 
- ul. Sienkiewicza w Nowogrodźcu. 
Zgodnie z uchwałą Nr XL/647/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 

kwietnia 2009 r. zostały zaliczone dwa odcinki dróg powiatowych stanowiących część ulicy 
Kolejowej (od skrzyżowania z ul. Lubańską do skrzyżowania z ul. Krótką) oraz 
ul. Sienkiewicza (od skrzyżowania z ul. Krótką / Ogrodową do skrzyżowania 
z ul. Bolesławiecką / Rynek) w mieście Nowogrodziec do kategorii dróg wojewódzkich. 
 
C: DROGI POWIATOWE 
 

TABELA   40. 
Drogi powiatowe na terenie Miasta i Gminy Nowogrodz iec 
(stan na koniec 2009 r.) 

Lp. Nr drogi 

Stan drogi 
Długość  

(km) 
Odcinek drogi d- dobry 

ś - średni 
z - zły 

1. 2273D ś 4,220 Ocice – Mściszów 
2. 2274D ś 5,317 Brzeźnik – Nowogrodziec 
3. 2496D ś 10,324 Gościszów – Nowogrodziec 
4. 2279D d 14,587 Nowogrodziec – Zagajnik 
5. 2281D d 10,820 Nowogrodziec – Osieczów 
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Lp. Nr drogi 

Stan drogi 
Długość  

(km) 
Odcinek drogi d- dobry 

ś - średni 
z - zły 

6. 2282D ś 4,995 Gierałtów – Godzieszów 
7. 2283D ś 5,570 Gierałtów – Czerna 
8. 2296D ś 2,515 Ocice – Nowogrodziec 
9. 2298D ś 3,000 Gościszów – Wolbromów 
10. 2500D gruntowa 0,750 Gościszów - Kotliska 
11. 2326D d 0,749 ul. Kolejowa 
12. 2327D z 1,698 ul. Mickiewicza 
13. 2328D z 1,752 ul. Ołdrzychowska 
14. 2329D z 0,377 ul. Szpitalna 
15. 2330D d 0,131 ul. Kościelna 
16. 2332D d 0,311 ul. Strzelecka (od drogi Nr 357 – ul. Strzelecka) 

Razem 67,116  
Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu 

 
Drogi powiatowe są regularnie remontowane, zgodnie z zaistniałymi potrzebami. Na 

rok 2011 zaplanowano przebudowę drogi Brzeźnik – Nowogrodziec (nakładka bitumiczna, 
chodniki, odwodnienie) na długości 5,13 km. 
 
D: DROGI GMINNE 
 
TABELA   41. Wykaz dróg zarz ądzanych przez Burmistrza Nowogrod źca 
Lp. Ulica Lp. Ulica 
1 ul. Leśna – Zagajnik 41 Gościszów - pętla wokół parku 

2 ul. Wesoła - Zagajnik 42 
Gościszów - pętla za wiaduktem 

kolejowym 

3 ul. Partyzantów - Zagajnik 43 
Gościszów - łączniki pomiędzy drogą 

powiatową i gminną 
4 ul. Kolejowa - Wykroty 44 ul. Łużycka w Nowogrodźcu 
5 ul. Krótka - Wykroty 45 ul. Rynek w Nowogrodźcu 
6 ul. Pocztowa - Wykroty 46 ul. 22 Lipca w Nowogrodźcu 
7 ul. Parkowa - Wykroty 47 ul. Wąska w Nowogrodźcu 
8 ul. H. Sawickiej - Wykroty 48 ul. Leśna w Nowogrodźcu 
9 ul. Wyzwolenia - Wykroty 49 ul. Różana w Nowogrodźcu 
10 ul. Mickiewicza - Wykroty 50 ul. Kwiatowa w Nowogrodźcu 
11 ul. Kopernika - Wykroty 51 ul. Podleśna w Nowogrodźcu 
12 ul. Polna - Wykroty 52 ul. Kopernika w Nowogrodźcu 
13 ul. Stawowa - Wykroty 53 ul. Górników w Nowogrodźcu 
14 ul. Sikorskiego - Wykroty 54 ul. Parkowa w Nowogrodźcu 
15 ul. Wąska - Wykroty 55 ul. Ćwiklińskiej w Nowogrodźcu 
16 ul. Parkowa - Wykroty 56 ul. H. Brodatego w Nowogrodźcu 
17 WDK - Osiedle - Czerna 57 ul. Cicha w Nowogrodźcu 
18 Osiedle od Gierałtowa w Czernej 58 ul. Robotnicza w Nowogrodźcu 
19 Pętla od drogi powiat. w Czernej 59 ul. Wesoła w Nowogrodźcu 
20 Czerna - Nowogrodziec od nr 1 do nr 10 60 ul. Lipowa w Nowogrodźcu 
21 Nowa Wieś – Kierżno 61 ul. Jodłowa w Nowogrodźcu 
22 Nowa Wieś - kol. Bieniec 62 ul. Morelowa w Nowogrodźcu 
23 Nowa Wieś - Zebrzydowa (stacja diagn.) 63 ul. Miodowa w Nowogrodźcu 
24 Zebrzydowa (kozia) 64 ul. Wiosenna w Nowogrodźcu 
25 Zebrzydowa – Czerna 65 ul. Chopina w Nowogrodźcu 
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Lp. Ulica Lp. Ulica 
26 Zebrzydowa – Zebrzydowa 66 ul. Fabryczna w Nowogrodźcu 
27 Zabłocie od dr. powiatowej 67 ul. Wiśniowa w Nowogrodźcu 
28 Zabłocie od dr. krajowej nr 94 68 ul. Klasztorna w Nowogrodźcu 
29 Nowogrodziec – Milików 69 ul. Szkolna w Nowogrodźcu 

30 
Milików – Gościszów 

(równoległa do powiatowej) 
60 ul. Zielona w Nowogrodźcu 

31 Milików - do fermy kur (Zarembecki) 71 ul. Kamienna w Nowogrodźcu 
32 Gierałtów (kopań) 72 ul. Garncarska w Nowogrodźcu 
33 Gierałtów (kościół - stadion) 73 ul. Ogrodowa w Nowogrodźcu 
34 Gierałtów (podkarmień) 74 ul. Ogrodowa w Nowogrodźcu 
35 Gierałtów od dr. powiatowej 75 ul. Polna w Nowogrodźcu 

36 Gierałtów od stacji PKP – 
Godzieszów (bloki) 

76 ul. Wrzosowa w Nowogrodźcu 

37 Godzieszów (do leśniczówki) 77 ul. Łąkowa w Nowogrodźcu 
38 Godzieszów (obok cmentarza) 78 ul. Kusocińskiego w Nowogrodźcu 
39 Gościszów równoległa do powiatowej 79 ul. Asnyka w Nowogrodźcu 
40 Gościszów w kierunku zakładu Zelczów  
Źródło: www.nowogrodziec.pl 

 
Na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec jest 150 km dróg, w tym dróg bitumicznych 

(asfaltowych) jest 63,3 km. 
 Zgodnie z uchwałą Nr XL/646/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 
kwietnia 2009 r. oraz uchwałą Nr XXXIV/233/08 z dnia 29 września 2008 r. Rady Miejskiej 
w Nowogrodźcu, Gmina Nowogrodziec przejęła odcinek dotychczasowej drogi wojewódzkiej 
nr 357 ul. Kościuszki do Rynku oraz południową pierzeję Rynku (do skrzyżowania 
z ul. Sienkiewicza / Bolesławiecka). 
 
3.6.2. KOLEJ 
 

Przez obszar gminy Nowogrodziec przebiegają następujące linie kolejowe: 
- linia kolejowa relacji Lwówek Śląski – Zebrzydowa - Osiecznica z przystankiem 

kolejowym w Zebrzydowej i stacją w Nowogrodźcu, 
- linia kolejowa relacji Węgliniec - Lubań z przystankami kolejowymi w Gierałtowie 

i Gierałtowie Wykrotach, 
- magistrala kolejowa EC30 relacji Wrocław – Bolesławiec – Węgliniec – Zgorzelec ze 

stacją w Zebrzydowej. 
 

 
 
 
IV. OCENA I ANALIZA STANU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 
 

4.1. RZEŹBA TERENU 
 

W skali mezoregionu, południowa część gminy (po miasto Nowogrodziec) położona 
jest w obrębie Pogórza Izerskiego, natomiast część północna w mezoregionie Borów 
Dolnośląskich. 
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Pogórze Izerskie jest częścią Pogórza Zachodniosudeckiego położoną pomiędzy 
obniżeniem Żytawsko - Zgorzeleckim na zachodzie, a doliną Bobru na wschodzie. Granica 
północna z mezoregionem Borów Dolnośląskich nie jest wyraźna. Pogórze Izerskie 
w granicach Gminy dzieli się na mikroregiony: Wysoczyzny Siekierczyńskiej (południowo - 
zachodni skraj Gminy), Wzniesień Gradowskich (niewielka, południowa część Gminy), Doliny 
Kwisy i Niecki Lwóweckiej (południowo – wschodnia część Gminy).  

Mezoregion Borów Dolnośląskich jest częścią Niziny Śląsko - Łużyckiej, położoną 
pomiędzy Wzniesieniami Żarskimi i Wzgórzami Dalkowskimi na północy, a Pogórzem 
Izerskim na południu. Bory Dolnośląskie leżą w dorzeczach Nysy Łużyckiej oraz Bobru 
z Kwisą. W granicach Gminy znajdują się dwa mikroregiony należące do Borów 
Dolnośląskich: Równina Węgliniecka (na zachód od Kwisy) oraz Równina Wizowska (na 
wschód od Kwisy). 

Rzeźba terenu Gminy Nowogrodziec jest słabo urozmaicona. Generalnie można tu 
wydzielić dwa typy rzeźby, co znajduje odbicie w podziale regionalnym terenu. Południowa 
część gminy, należąca do Pogórza Izerskiego, ma charakter wysoczyzny pagórkowatej 
i położna jest na wysokości 215 – 320 m n.p.m. Kulminacje mają formę pagórów o wysokości 
względnej 20 – 50 m. Przeważają spadki terenu w przedziale 5 – 20 %. Wysoczyzna 
porozcinana jest gęstą siecią dolin (Okińczyc, 1983, W: Opracowanie ekofizjograficzne). 

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 Nowa Wsią, a Tomisławiem (Paczos, 1998, W: Opracowanie Ekofizjograficzne). 

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. 
 
 
4.1.1. ZAGROŻENIA POWIERZCHNI ZIEMI 
 

Przez procesy geodynamiczne należy rozumieć zjawiska związane 
z przemieszczeniem powierzchniowym skał wywołane grawitacją (osuwanie się mas 
ziemnych, obrywy, spełzywania). Ruchy masowe ziemi są zjawiskami geologicznymi, 
związanymi przede wszystkim z działaniem sił przyrody, takimi jak gwałtowne opady 
deszczu, intensywne topnienie śniegu, podnoszenie się poziomu wód gruntowych oraz 
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wezbrania rzek i potoków. Nie należy jednak zapominać o coraz większym wpływie 
działalności człowieka na powstawanie przedmiotowych zjawisk (podcinanie zboczy przy 
budowie dróg oraz budynków, wycinkę drzew na stokach w ramach intensywnej eksploatacji 
lasów). Osuwiska występują na stromych stokach, których profil poprzeczny jest kształtu 
wciosowego. Natomiast na stokach o mniejszym nachyleniu zachodzi solfukcja i spełzywanie 
powierzchniowej warstwy gruntu. Procesy te intensywniej zachodzą podczas długotrwałych 
opadów deszczu. 

Terenami, które są podatne na osuwiska są skarpy doliny Kwisy. Zabudowa 
mieszkaniowa Zebrzydowej, Nowej Wsi i Kierżna niebezpiecznie zbliża się do krawędzi tej 
skarpy, co grozi wystąpieniem osuwisk, które mogą spowodować znaczne straty materialne. 
Ponadto, obserwuje się nadsypywanie skarp gruzem i materiałem ziemnym, co zmniejsza 
ich stabilność, także przez likwidację szaty roślinnej stabilizującej skarpę. 

Grunty podatne na erozję wodną znajdują się głównie w południowej części Gminy 
(okolice Gościszowa, Milikowa, Godzieszowa), ale również w rejonie Parzyc i Kierżna. Trzeci 
stopień erozji wodnej występuje we wsiach Gościszów (grunty o pow. 103,40 ha) oraz 
Milików (grunty o pow. 4,3 ha). Czwarty stopień erozji wodnej występuje we wsi Milików na 
powierzchni 1,4 ha. 
 
 
4.2. BUDOWA GEOLOGICZNA 
 

 

Według regionalizacji 
przedstawionej w Atlasie 
Hydrogeologicznym Polski obszar 
Miasta i Gminy Nowogrodziec leży na 
styku regionów: XVI sudeckiego oraz 
XVI1 – żytawsko - węglinieckiego 
i XVI2 – bolesławieckiego. 
 
 
 
 
 
 
Ryc. 6. Schemat regionalizacji 

hydrogeologicznej wg 
Atlasu hydrogeologicznego 
Polski (B. Paczy ński) 

Źródło: Raport o stanie środowiska 
województwa dolnośląskiego, 2008 r. 

 
Rejon opracowania położony jest w obrębie jednostki geologicznej nazwanej niecką 

(depresją) północnosudecką. Skały wypełniające nieckę obejmują osady od najwyższego 
karbonu do kredy górnej. Niecka północnosudecka powstała w miejscu paleozoicznego 
synklinorium kaczawskiego. Osady górnokarbońskie i permsko – mezozoiczne stanowią 
jakby kontynuację serii osadowej paleozoicznej, mimo niezgodności tektonicznej 
rozdzielającej obydwa piętra strukturalne. W podłożu niecki zostały udokumentowane skały 
epimetamorficzne, podobne do odsłaniających się w Górach Kaczawskich. Są to słabo 
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zmienione łupki ilaste z wkładkami wapieni, łupki chlorowo – serycytowe oraz kwarcowo - 
serycytowe i fylity szarogłazowe (Stupnicka, 1989, W: Opracowanie Ekofizjograficzne).  

Bardziej urozmaiconą budową geologiczną cechuje się południowa część Gminy, 
położona w obrębie Pogórza Izerskiego. Najstarsze utwory na terenie Gminy występują 
pomiędzy Gościszowem, a Wolbromowem. Są to utwory paleozoiczne budujące Wzgórza 
Gradowskie – głównie sylurskie łupki i permskie zlepieńce porfirowe (Okińczyc, 1983, 
W: Opracowanie ekofizjograficzne). W rejonie Milikowa występują triasowe piaskowce 
różnoziarniste (budujące wzgórza na prawym brzegu Iwnicy) oraz kredowe piaskowce 
gruboziarniste i margliste. Natomiast, w pobliżu linii kolejowej Nowogrodziec – Gościszów 
stwierdzono plioceńskie piaski i żwiry kwarcowo - skaleniowe oraz szarozielone iły i gliny.  

Najstarszymi utworami północnej części Gminy, położonej w obrębie niziny śląsko – 
łużyckiej, są górnokredowe piaskowce kwarcowe, niekiedy z wkładkami iłów i soczewkami 
węgla brunatnego. Utwory te występują w pomiędzy Czerną, a Nowogrodźcem. W rejonie 
Gierałtowa i południowej części Parzyc występują oligoceńskie piaski kwarcowe i piaskowce. 
Natomiast w pasie Wykroty – Czerna – Gieratów, a także w rejonie Zebrzydowej i Parzyc 
występują plioceńskie iły, piaski i żwiry kwarcowo – skaleniowe.  

Przeważającą część Gminy pokrywają osady czwartorzędowe o zróżnicowanej 
miąższości. Są to głównie plejstoceńskie piaski i żwiry wodnolodowcowe oraz gliny zwałowe. 
Osady te występują przede wszystkim w północnej i zachodniej części Gminy. W części 
południowej pokrywa osadów plejstoceńskich jest nieciągła. 

Osady holocenu to głównie żwiry i paski rzeczne wypełniające obszary dolinne. 
Osady te często przykryte są warstwą mad. Miejscami, w obniżeniach terenu, występują 
namuły torfiaste (Paczos, 1998, W: Opracowanie ekofizjograficzne). 
 
 
4.2.1. SUROWCE MINERALNE 

 
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.  
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TABELA   42. Wykaz złó ż kopalin na terenie Gminy Nowogrodziec 

Lp. Nazwa złoża Położenie Rodzaj kopaliny Stan zagospodarowania 
Rodzaj 

eksploatacji 
Powierzchnia 

[ha] Rekultywacja 

1 BARBARA Kierzno Kwarcyty 
eksploatacja zaniechana 

(1964 – 1977) 
odkrywkowa 0,48 leśna 

2 BOLKO / BOLKO II Milików gliny ceramiczne 
eksploatacja zaniechana 

(1947 – 1997) 
podziemna 147,20 / 22,70 rolny / b.d. 

3 BOROWIANY 
Kierżno - 

Borowiany 
kwarcyty 

eksploatacja zaniechana 
(1966 – 1997) 

odkrywkowa 20,62 leśna 

4 CZERNA Czerna 
gliny ceramiczne 

budowane 
złoże szczegółowo 

rozpoznane 
odkrywkowa 12,69 b.d. 

5 GIERAŁTÓW Gierałtów 
gliny ceramiczne 

kamionkowe 
eksploatacja zaniechana 

(rozpoczęcie 1962) 
odkrywkowa 2,0 b.d. 

6 KIERŻNO Kierżno piaski budowlane złoże szczegółowo 
rozpoznane 

odkrywkowa 1,91 leśna 

7 MARIA I Czerna kaolin 
eksploatacja zaniechana 

(1950 – 1962) 
odkrywkowa 8,50 leśna 

8 MARIA III Nowogrodziec 
kaolin / piaskowiec 

ilasty 
złoże zagospodarowane 

(rozpoczęcie 1964) 
odkrywkowa 86,50 wodny 

9 MILIKÓW Milików kwarcyty 
złoże szczegółowo 

rozpoznane 
odkrywkowa 3,76 leśna 

10 MILIKÓW Milików gliny kaflarskie 
złoże szczegółowo 

rozpoznane 
odkrywkowa 7,82 b.d. 

11 MILIKÓW II Milików kwarcyty 
złoże szczegółowo 

rozpoznane odkrywkowa 1,63 leśna 

12 NOWOGRODZIEC II Nowogrodziec gliny kamionkowe 
eksploatacja zaniechana 

(1985 – 1990) 
odkrywkowa 0,38 mieszana 

13 OŁDRZYCHÓW Ołdrzychów gliny kamionkowe 

eksploatacja zaniechana 
(1947 – 1998) 

złoże skreślone z bilansu 
zasobów (1998) 

odkrywkowa 7,10 leśna 

14 PARZYCE Parzyce 
kruszywa 
naturalne 

złoże szczegółowo 
rozpoznane 

odkrywkowa 1,83 leśna 

15 PARZYCE Parzyce kwarcyty eksploatacja zaniechana b.d. 2,10 leśna 
16 WERONIKA II Nowogrodziec gliny kamionkowe eksploatacja zaniechana odkrywkowa 2,75 b.d. 

17 WYKROTY Godzieszów kruszywa 
naturalne 

złoże zagospodarowane 
(rozpoczęcie 1979) 

odkrywkowa 5,11 leśna 
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Lp. Nazwa złoża Położenie Rodzaj kopaliny Stan zagospodarowania 
Rodzaj 

eksploatacji 
Powierzchnia 

[ha] 
Rekultywacja 

18 ZEBRZYDOWA Czerna 
gliny ceramiczne 

kamionkowe 

eksploatacja zaniechana 
(zakończenie 2000) 

złoże skreślone z bilansu 
zasobów (2000) 

odkrywkowa 6,03 leśna 

19 ZELCZÓW Milików gliny ogniotrwałe 
złoże skreślone z bilansu 

zasobów 
(rozpoczęcie 1964) 

b.d. 6,00 b.d. 

20 ZELCZÓW PD. Gościeszów 
surowce ilaste 

ceramiki 
budowlanej 

eksploatacja zaniechana 
(1993 – 2006) 

złoże skreślone z bilansu 
zasobów (2006) 

odkrywkowa 0,41 leśny 

Źródło: www.pgi.gov.pl 

 

 
Ryc. 7.  Lokalizacja złó ż BARBARA, BOROWIANY, PARZYCE 
Źródło: www.pgi.gov.pl 

 
Ryc. 8.  Lokalizacja zło ża BOLKO i PARZYCE 
Źródło: www.pgi.gov.pl 
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Ryc. 9.  Lokalizacja zło ża CZERNA i MARIA 
Źródło: www.pgi.gov.pl 
 

 
Ryc. 10.  Lokalizacja zło ża GIERAŁTÓW 
Źródło: www.pgi.gov.pl 

 
Ryc. 11.  Lokalizacja złó ż OŁDRZYCHÓW, NAWOJÓW, 

KSIĄŻKOWICE, WERONIKA i MILIKÓW 
Źródło: www.pgi.gov.pl 

 
Ryc. 12.  Lokalizacja złó ż SŁOWIANY, OŁDRZYCHÓW 

i NAWOJÓW 
Źródło: www.pgi.gov.pl 
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Ryc. 13.  Lokalizacja złó ż PARZYCE i WYKROTY 
Źródło: www.pgi.gov.pl 
 

 
Ryc. 14.  Lokalizacja zło ża ZEBRZYDOWA 
Źródło: www.pgi.gov.pl 

 
Ryc. 15.  Lokalizacja zło ża ZELCZÓW 
Źródło: www.pgi.gov.pl 
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Starosta Bolesławiecki w latach 1999 – 2010 nie udzielił koncesji na poszukiwanie, 
rozpoznanie lub wydobycie kopalin pospolitych na obszarze Gminy Nowogrodziec. Obecnie 
na terenie Gminy eksploatację złóż kopalin prowadzą trzy podmioty, na podstawie 
obowiązujących koncesji wydanych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego: 
 

TABELA   43. 
Obowi ązujące koncesje na eksploatacj ę złóż kopalin na terenie 
Gminy Nowogrodziec 

Lp. 
Nazwa złoża 

rodzaj kopaliny 
Numer 

koncesji 

Data 
obowiązywania 

koncesji 
Podmiot odpowiedzialny 

1 
MARIA III 

piaskowiec 
ilasty 

83/92 12.02.2020 r. 
Kopalnie Surowców Mineralnych 

SURMIN – KAOLIN S. A. 
ul. Kaolinowa 35, 59-730 Nowogrodziec 

2 
OŁDRZYCHÓW 

ił 
9/E/92 29.04.2042 r. 

Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec” Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 11, 59-700 Bolesławiec 

3 
WYKROTY 
kruszywa 
naturalne 

2/E/98 07.09.2028 r. 
BAU – CONSTRUCTING Sp. z o. o.  

ul. Szafera 4, 52 – 216 Wrocław 

Źródło: bip.umwd.dolnyslask.pl 

 
Eksploatacja kopalin może powodować rozległe powierzchniowe zmiany terenu 

w formie wyrobisk oraz zmiany w pionowym ukształtowaniu rzeźby, a co za tym idzie 
zwiększa się podatność na erozję odkrytych warstw ziemi i może następować obniżenie 
poziomu wód gruntowych. Istotne jest odpowiednie przygotowanie procesu wydobycia, 
a także właściwa rekultywacja po zakończonej eksploatacji. 

Poniżej zamieszczono wykaz terenów objętych obowiązkiem rekultywacji ustalonym 
decyzją Starosty Bolesławieckiego, na których zlokalizowane są (lub były) wyrobiska 
poeksploatacyjne oraz wykaz terenów, na których rekultywacja została zakończona. 
 

TABELA   44. Wykaz terenów obj ętych obowi ązkiem rekultywacji 

Lp. 
Nazwa kopalni 

położenie 
Podmiot odpowiedzialny Numer decyzji 

1 
była kopalnia ZEBRZYDOWA 

obręb Czerna 
„EKOCERAMIKA” Sp. z o.o. 

Suszki 80, 59-700 Bolesławiec 

Dec. Starosty 
Bolesławieckiego 

OŚr.6018/R/V-Z/1/2005 
z dnia 22.09.2005 r. 

2 

czynna kopalnia MARIA III 
oraz tereny przyległe 

obręby Czerna, Zebrzydowa, 
Nowogrodziec-1,  

Kopalnie Surowców Mineralnych 
SURMIN – KAOLIN S. A. 
ul. Kaolinowa 35, 59-730 

Nowogrodziec 

Dec. Starosty 
Bolesławieckiego 

ROŚ.6018/R/26/VII/08 
z dnia 08.01.2009 r. 

3 
czynna kopalnia WYKROTY 

obręb Godzieszów 
BAU-CONTRUCTING Sp. z o.o. 
ul. Szafera 4, 52-216 Wrocław 

postępowanie w toku 

4 
była kopalnia ZELCZÓW PD 

obręb Gościszów 

Bolesławieckie Zakłady Materiałów 
Ogniotrwałych Sp. z o.o. 

ul. T. Kościuszki 8, 59-700 Bolesławiec 

Dec. Starosty 
Bolesławieckiego 

ROŚ/6018/R/10/07/08 
z dnia 02.09.2008 r. 

5 
była kopalnia BOLKO 

obręb Milików 
„EKOCERAMIKA” Sp. z o.o. 

Suszki 80, 59-700 Bolesławiec 

Dec. Kierownika Urzędu 
Rejonowego w Bolesławcu 

GNOS.6014a/20/97 
z dnia 15.10.1997 r. 

6 
czynna kopalnia 
OŁDRZYCHÓW 

obręb Nowogrodziec-2 

Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec” 
Sp. z o.o. 

ul. Kościuszki 11, 59-700 Bolesławiec 
postępowanie w toku 

Źródło: wykaz udostępniony przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu 
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TABELA   45. Wykaz terenów zrekultywowanych 

Lp. 
Nazwa kopalni 

położenie 
Numer decyzji Kierunek rekultywacji 

1 
tereny po byłej kopalni BOLKO 

obręb Nowogrodziec-3 

Dec. Starosty Bolesławieckiego 
OŚr.6018-V/5/2000 
z dnia 19.05.2000 r. 

rolny 

2 

część terenów przylegających 
do kopalni MARIA III 

obręb Czerna, Nowogrodziec-1, 
Zebrzydowa 

Dec. Starosty Bolesławieckiego 
OŚr.6018/R/VII//2/2001 

z dnia 06.07.2001 r. 
leśny 

3 
część terenów przylegających 

do kopalni MARIA III 
obręb Zebrzydowa 

Dec. Starosty Bolesławieckiego 
ROŚ.6018/R/VII//1/2006/2007 

z dnia 08.01.2007 r. 
leśny 

Źródło: wykaz udostępniony przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu 

 
 
4.3. GLEBY 
 
4.3.1. TYPY GENETYCZNE GLEB 
 

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.  

Najlepsze grunty orne na terenie Gminy należą do kompleksu 2 – pszennego 
dobrego, który zajmuje 26,2 % powierzchni gruntów ornych. W poszczególnych wsiach jego 
udział waha się od 0,8 % we wsi Wykroty do 64,5 % we wsi Gościszów. Są to gleby 
posiadające średniogłęboki poziom próchniczny, dobry stopień kultury i gruzełkowatą 
strukturę. Zawartość próchnicy waha się od 1,43 do 2,84 %. Są one średnio ciężkie do 
uprawy mechanicznej. Gleby wytworzone z pyłów ilastych i utworów lessowatych cechują się 
dość dużą skłonnością do zbrylania i zaskorupiania. 

Kompleks 3 – pszenny wadliwy zajmuje 21,1 % powierzchni gruntów ornych. Jego 
udział w poszczególnych wsiach waha się od 1,0 % do ponad 20 %. Około 95 % tych gleb 
należy do typu gleb pseudobielicowych. Wspólną cechą gleb kompleksu 3 jest niedobór 
wilgoci w okresie wegetacji. Dlatego też poziom plonów wykazuje duże zróżnicowanie 
w poszczególnych latach w zależności od ilości opadów. 

Kompleks 5 – żytni dobry stanowi 34,3 % powierzchni gruntów ornych. Gleby te 
charakteryzują się na ogół dobrą strukturą i są przeważnie średniociężkie w uprawie. Ze 
względu na lżejszy skład mechaniczny i zbyt przepuszczalne podłoże są one narażone na 
okresowe niedobory wilgoci. 

Kompleks 6 – żytni słaby stanowi 13,3 % powierzchni gruntów ornych. Z powodu 
dużej przepuszczalności piasków, z których powstały, są to gleby przeważnie okresowo za 
suche, na ogół kwaśne, słabostrukturalne, lekkie w uprawie. Ze względu na niekorzystne 
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warunki wodne plony na tych glebach ulegają wahaniom w zależności od ilości opadów 
atmosferycznych. 

Pozostałe gleby kompleksów gruntów ornych zajmują bardzo małe powierzchnie 
i mają mniejsze znaczenie gospodarcze. 

Wśród kompleksów przydatności rolniczej gleb użytków zielonych dominujące 
znaczenie ma kompleks 2z – użytki zielone średnie, którego udział stanowi 90,5 % 
powierzchni ogólnej użytków zielonych Gminy. Są to użytki położone w większości na 
obszarach obniżonych i w dolinach rzecznych. Tereny te charakteryzują się stosunkowo 
wysokim poziomem wody gruntowej. Kompleks 2z tworzą w większości łąki 2-kośne, 
o dobrym trawostanie i dość wysokiej wydajności. Pozostałe 9,5 % powierzchni użytków 
zielonych to kompleks 3z – użytki zielone słabe. Są to albo łąki stale podmokłe, ze 
stagnującą powierzchnią wody, porośnięte porostem turzycowym, silnie zachwaszczone, 
albo też pastwiska stale za suche, położone na zbyt przepuszczalnym podłożu, z luźnym 
porostem składającym się z traw o niskiej wartości paszowej, wysychającym w okresie 
letnim (Snopko, 2005 r., W: Opracowanie ekofizjograficzne). 

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. 
 

TABELA   46. 
Klasy bonitacyjne gleb u żytkowanych rolniczo 
na terenie Gminy Nowogrodziec 

klasa użytki rolne pastwiska łąki sady razem % 
I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
II 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
III 1 372,2 190,8 594,2 4,8 2 162,0 20,0 
IV 4 703,5 464,3 1 042,9 30,5 6 241,3 57,7 
V 1 735,2 169,0 131,2 1,9 2 037,3 18,8 
VI 325,8 32,7 18,8 1,2 378,4 3,5 

Razem (ha)  8 136,63 856,86 1 787,12 38,37 10 819,0 100 
Razem (%) 75,2 7,9 16,5 0,4 100,00 100 
Źródło: Opracowanie ekofizjograficzne, 2010 r. 

 
 
4.3.2.  FIZYCZNA I CHEMICZNA DEGRADACJA GLEB 
 

Gleby narażone są na degradację w związku z rozwojem przemysłu, rolnictwa i sieci 
osadniczej. Ulegają one zarówno degradacji chemicznej, jak i fizycznej. Stan i jakość gleb są 
uzależnione od kompleksowego oddziaływania czynników naturalnych i antropogenicznych. 

Do najważniejszych problemów związanych z ochroną gleb na terenie Miasta i Gminy 
Nowogrodziec można zaliczyć:  

- sąsiedztwo „dzikich wysypisk”, 
- odcinki dróg o dużym natężeniu ruchu, 
- obszary położone w sąsiedztwie baz paliw, 
- obszary związane przemysłem wydobywczym. 
 
Naturalna odporność gleb na chemiczne czynniki niszczące związana jest ściśle 

z typem gleb. Najmniejszą odporność na tego typu zagrożenia wykazują gleby luźne i słabo 
gliniaste, ubogie w składniki pokarmowe, a więc głównie gleby bielicowe. Gleby brunatne, 
zasobne w składniki pokarmowe i wodę, są odporne na zagrożenia chemiczne. 
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Działania antropogeniczne powodują przechodzenie związków biogennych 
i innych zanieczyszczeń bezpośrednio do gleby, wód podziemnych i powierzchniowych. Do 
zwiększenia degradacji przyczyniają się także rzeźba terenu oraz warunki atmosferyczne.  

Jednym z głównych czynników zmian z strukturze chemicznej gleb jest rolnicze 
użytkowanie, które może powodować nadmierne przechodzenie składników pokarmowych, 
takich jak fosfor, potas i magnez do gleby, a tym samym dalej do wód podziemnych. 
Niewłaściwe używanie nawozów naturalnych i mineralnych może spowodować poważne 
straty w środowisku. 

Z badań Stacji Chemiczno – Rolniczej we Wrocławiu wynika, że 45 % powierzchni 
użytków rolnych na terenie opracowania, to gleby bardzo kwaśne o pH poniżej 4,5. Gleby 
kwaśne, o pH w granicach 4,6 – 5,5, zajmują 33 % powierzchni użytków rolnych. Trzecią 
pozycję pod tym względem zajmują gleby słabo kwaśne, o pH w granicach 5,6 – 6,5, których 
jest 14 %. Gleb obojętnych i zasadowych jest 8 %.  

Podsumowując stwierdzić można, że 78 % gleb Gminy to gleby kwaśne i bardzo 
kwaśne. Dla uzyskania wyższych plonów na glebach kwaśnych oprócz nawożenia 
mineralnego, wymagane jest podwyższenie pH gleby poprzez stosowanie wapnowania. 
W związku z występowaniem dużej ilości gleb kwaśnych wapnowanie jest konieczne na 
58 % użytków rolnych, potrzebne na 15 % i wskazane na 11 %. Tylko 16 % użytków rolnych 
nie wymaga wapnowania. 

 
W przypadku rolnictwa erozja i degradacja gleb najczęściej powiązana jest 

z niewłaściwym nawożeniem mineralnym i organicznym, nieprawidłową uprawą, likwidacją 
zakrzaczeń i zadrzewień śródpolnych. 

Dla gleb Gminy Nowogrodziec problemem są również zanieczyszczenia pyłowe, 
których źródłem jest przemysł, energetyka oraz dynamicznie rozwijający się transport 
drogowy. Z komunikacją samochodową związane są takie zanieczyszczenia jak: substancje 
ropopochodne, metale ciężkie, związki azotu, węglowodory i inne, takie jak sól stosowana 
w czasie zimy, detergenty, itp. Zanieczyszczenia te występują w pasach przyległych do dróg 
powodując lokalne skażenia gruntu, a w przypadku gruntów podatnych na infiltrację, również 
środowiska wodnego. Zanieczyszczenia mogą spływać z powierzchni dróg do rowów i dalej 
do rzek. 

Problemem jest również degradacja gleb w wyniku prac górniczych. Gmina jest 
bogata w złoża surowców, które wydobywane są metodą odkrywkową. W tym wypadku 
zagrożeniem jest ich eksploatacja - legalna oraz w dużym stopniu nielegalna. 

 
Najważniejszymi zabiegami, które mogą ograniczyć degradację fizyczną gleb są 

przede wszystkim: 
- ograniczenie przeznaczania gleb na cele nierolnicze i nieleśne, 
- zapobieganie procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych i leśnych oraz 

szkodom w produkcji rolniczej lub leśnej oraz w drzewostanach powstającym 
wskutek działalności nierolniczej lub nieleśne, 

- rekultywacja i zagospodarowanie gruntów na cele rolnicze, 
- zachowanie torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych, 

odpowiednia melioracja (zarówno odwodnienia, jak i nawodnienia), 
- przywracanie i poprawianie wartości użytkowej gruntom, które utraciły charakter 

gruntów leśnych wskutek działalności nieleśnej, a także zapobieganie obniżania 
produktywności gruntów leśnych, 

- rekultywacja gruntów po eksploatacji odkrywkowej. 
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Do najważniejszych elementów, które należy analizować, aby zapewnić właściwą 
chemiczną jakość gleb zaliczyć trzeba: 

- właściwe jakościowo i ilościowo zużycie środków ochrony roślin, 
- właściwe jakościowo i ilościowo zużycie nawozów mineralnych, 
- właściwe lokalizowanie pól uprawnych w stosunku do wód powierzchniowych, 
- właściwą gospodarkę wodno - ściekową oraz system usuwania zwierzęcych 
odchodów (regulowane częściowo przez Regulamin utrzymania czystości i porządku 
w gminie). 

 
 
4.4. WODY PODZIEMNE 
 

Rejon opracowania położony jest w obrębie hydrogeologicznego regionu sudeckiego 
(Kiełczawa i in., 2005, W: Opracowanie ekofizjograficzne). Cechuje się on dominacją udziału 
wód szczelinowych, występujących na większości obszaru w obrębie utworów krystalicznych 
paleozoiku - prekambru (skały metamorficzne i magmowe). Warunki hydrogeologiczne są tu 
bardzo zmienne. Stosunkowo rozległe obszary o charakterze depresyjnym, w obrębie 
których występują wody porowo - szczelinowe w utworach osadowych i wulkanicznych 
paleozoiku oraz w utworach osadowych mezozoiku, wydzielone zostały jako subregiony. 

Zachodnia część Gminy Nowogrodziec znajduje się w obrębie subregionu żytawsko – 
węglinieckiego, natomiast część wschodnia w subregionie bolesławieckim. W subregionie 
żytawsko – węglinieckim główne użytkowe poziomy wodonośne tworzą wody porowo - 
szczelinowe w utworach osadowych kenozoiku. Podrzędne znaczenie mają wody 
szczelinowe w utworach krystalicznych (paleozoik – proterozoik) i porowo - szczelinowe 
w utworach osadowych mezozoiku. W subregionie bolesławieckim dominują wody 
szczelinowe i porowo - szczelinowe w utworach mezozoiku i permu. Podrzędne znaczenie 
mają wody porowe w utworach kenozoiku. 

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. 
 
 
4.4.1. JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH 
 

Wody podziemne, jako główne źródło zaopatrzenia w wodę pitną dla ludności, muszą 
być pod szczególną ochroną. Ze względu na stosunkowo powolne zmiany w ich jakości, i co 
za tym idzie, rozciągnięcie w czasie odpowiedzi na zagrożenia antropopresyjne, monitoring 
jakości musi być prowadzony na wszystkich wyznaczonych jednolitych częściach wód 
podziemnych. 

Jakość wód podziemnych bada się w ramach monitoringu krajowego, 
diagnostycznego oraz operacyjnego. W skali lokalnej monitoring wód podziemnych prowadzi 
się w ramach składowisk odpadów. 
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Monitoring wód podziemnych jest systemem kontrolnym oceny dynamiki 
antropogenicznych przemian wód podziemnych. Polega na prowadzeniu w wybranych, 
charakterystycznych punktach (punktach obserwacyjnych, otworach, źródłach) 
powtarzalnych pomiarów stanu głębokości zalegania zwierciadła wód podziemnych i badań 
ich jakości oraz interpretacji wyników w aspekcie ochrony środowiska wodnego. Jego celem 
jest wspomaganie działań zmierzających do likwidacji lub ograniczenia ujemnego wpływu 
czynników antropogenicznych na wody podziemne. 

Obecnie oceny jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych dokonuje się 
w pięcioklasowej skali na podstawie Rozporządzenia Min. Środowiska z dn. 23.07.2008 r., 
w sprawie kryteriów i sposobu oceny wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896). 
Klasyfikacja elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych obejmuje pięć 
następujących klas jakości wód podziemnych: 

- klasa I – wody bardzo dobrej jakości, w których: wartości elementów 
fizykochemicznych są kształtowane wyłącznie w efekcie naturalnych procesów 
zachodzących w wodach podziemnych i mieszczą się w zakresie wartości stężeń 
charakterystycznych dla badanych wód podziemnych (tła hydrogeochemicznego), 
wartości elementów fizykochemicznych nie wskazują na wpływ działalności 
człowieka; 

- klasa II – wody dobrej jakości, w których: wartości niektórych elementów 
fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących 
w wodach podziemnych, wartości elementów fizykochemicznych nie wskazują na 
wpływ działalności człowieka albo jest to wpływ bardzo słaby; 

- klasa III – wody zadowalającej jakości, w których wartości elementów 
fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących 
w wodach podziemnych lub słabego wpływu działalności człowieka; 

- klasa IV – wody niezadowalającej jakości, w których wartości elementów 
fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących 
w wodach podziemnych oraz wyraźnego wpływu działalności człowieka; 

- klasa V – wody złej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych 
potwierdzają znaczący wpływ działalności człowieka. Klasy jakości wód 
podziemnych I, II, III wskazują dobry stan chemiczny, a klasy jakości wód 
podziemnych IV, V oznaczają słaby stan chemiczny. 

Monitoring wód podziemnych uwzględnia także obszary zagrożone 
zanieczyszczeniami związanymi z eksploatacją składowisk odpadów. Zakres badań wód 
podziemnych realizowany jest wg Rozporządzenia Min. Środowiska z dn. 09.12.2002 r. 
w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk 
odpadów (Dz. U. 2002, Nr 220, poz. 1858) oraz wynika ze specyficznych zanieczyszczeń 
występujących wokół danego obiektu. 

Na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec nie ma zlokalizowanych punktów 
monitoringu wód podziemnych, najbliższy punkt znajduje się w Bolesławcu. Jak wynika 
z poniższej tabeli, jakość wód uległa poprawie. 
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TABELA  47. 
Ocena jako ści wyników monitoringu 
diagnostycznego wód podziemnych w 2008 r. 

Miejscowość Bolesławiec 

Jednolita część wód podziemnych 91 
Stratygrafia wód trzeciorzędowe 
Typ wód HCO3 - SO4 - Ca 
Zawartość azotanów (mgNO3/dm3) 41,94 0,09 

Klasa czystości 
2007 2008 

III I 
Wskaźniki w III klasie NO3  
Wskaźniki w IV klasie HCO3  
Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w roku 2008 

 
 
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. W skład 
obiektu wchodzą trzy kwatery (sektory). 

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. 
 
Wody podziemne w najbliższym otoczeniu Składowiska Odpadów Innych niż 

Niebezpieczne i Obojętne w Nowogrodźcu w 2009 roku monitorowane były za pomocą 
piezometru P-2 oraz studni. Analizy laboratoryjne pobranych próbek wody obejmowały 
podstawowy zakres wskaźników (Dz. U. 2002, Nr 220, poz.1858). Z punktu P-5 nie były 
pobierane próby z powodu zasypania otworu do głębokości 0,85 m. 

Wody podziemne pobrane ze studni charakteryzują się podwyższonymi, 
odpowiadającymi II klasie jakości wód wartościami przewodnictwa elektrolitycznego 
właściwego. Wartości ogólnego węgla organicznego (OWO) klasyfikują się IV klasy jakości 
wód podziemnych. Nie stwierdzono podwyższonych wartości badanych metali. 
W piezometrze P2 monitorującym wody wypływające ze składowiska odnotowano wartości 
przewodnictwa elektrolitycznego właściwego charakterystyczne dla II klasy jakości wód 
podziemnych. W pierwszej serii pomiarowej stwierdzono wartość ogólnego węgla 
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organicznego odpowiadającą II klasie jakości wód, natomiast w drugim półroczu wartość to 
nieco wzrosła (IV klasa jakości).  

Wody podziemne wypływające z terenu składowiska w kierunku południowo - 
zachodnim nie wykazują przekształcenia. Przejawia się to zbliżonymi wartościami 
w punktach zarówna na dopływie jak i na odpływie wód ze składowiska. 

W stosunku do wyników badań monitoringowych z lat 2005 - 2008 nie odnotowano 
istotnych zmian wartości analizowanych parametrów. 
 
(Jakość wody z piezometrów określono na podstawie wytycznych zawartych 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 23.07.2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu 
oceny stanu wód podziemnych - Dz. U. 2008, Nr 143, poz. 896. Powyższe rozporządzenie 
ma charakter wyłącznie pomocniczy, ponieważ zostało opracowane na potrzeby Ustawy 
Prawo wodne, podczas gdy monitoring składowisk jest prowadzony na podstawie 
Rozporządzenia z dn. 09.12.2002 r. - Dz. U. 2002, Nr 220, poz. 1858, będącego aktem 
wykonawczym do Ustawy o odpadach. Obecnie nie istnieją inne akty prawne, normujące 
jakość wód podziemnych badanych w ramach prowadzonego monitoringu składowisk 
odpadów. Liczba parametrów uwzględnionych w rozporządzeniu dotyczącym monitoringu 
składowisk jest znacznie mniejsza niż w rozporządzeniu dotyczącym oceny stanu wód 
podziemnych, nie ma więc możliwości dokonania pełnej klasyfikacji monitorowanych wód.) 
 

TABELA  48. 
Monitoring wód podziemnych na składowisku 
w Nowogrod źcu – średnia roczna z 2009 r. 

Wskaźnik Jednostka 
PIEZOMETRY 

P-2 P-5 studnia 

Odczyn pH - 7,17 

brak danych 
piezometr 
zasypany 

7,78 
Przewodność elektrolityczna µS/cm 886 881 
Ołów mg/l <0,004 <0,004 
Kadm mg/l <0,0003 <0,0003 
Miedź mg/l <0,002 <0,002 
Cynk mg/l <0,05 <0,05 
Chrom (VI) mg/l <0,010 <0,010 
Rtęć mg/l <0,00005 <0,00005 
OWO mg/l 11,4 13,9 
WWA µg/l <0,00006 <0,00006 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań monitoringowych dla składowiska odpadów 

w Nowogrodźcu przeprowadzonych przez Zakład Inżynierii Środowiska EKO Projekt 
Wyniki badań przeanalizowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z 23.07.2008 r. 
w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych – Dz. U. Nr 143 poz. 896: 
 

 
I klasa – wody bardzo dobrej jakości 

dobry stan chemiczny  
II klasa – wody dobrej jakości 

 
III klasa –wody zadowalającej jakości 

 
IV klasa –wody niezadowalającej jakości 

słaby stan chemiczny 
 

V klasa –wody złej jakości 
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Ryc. 16.   Zmienno ść warto ści odczynu (pH) w badanych piezometrach w latach 20 05 - 

2009 
Źródło: Wyniki badań monitoringowych dla składowiska odpadów w Nowogrodźcu przeprowadzonych przez 

Zakład Inżynierii Środowiska EKO Projekt 
 

 
Ryc. 17.   Zmienno ść warto ści przewodno ści elektrolitycznej wła ściwej w badanych 

piezometrach w latach 2005 – 2009 
Źródło: Wyniki badań monitoringowych dla składowiska odpadów w Nowogrodźcu przeprowadzonych przez 

Zakład Inżynierii Środowiska EKO Projekt 
 

 
Ryc. 18.   Zmienno ść warto ści ogólnego w ęgla organicznego (OWO) w badanych 

piezometrach w latach 2005 – 2009 
Źródło: Wyniki badań monitoringowych dla składowiska odpadów w Nowogrodźcu przeprowadzonych przez 

Zakład Inżynierii Środowiska EKO Projekt 
 
 

 
Ryc. 19.   Zmienno ść warto ści ołowiu w badanych punktach monitoringowych w lat ach 

2005 – 2009 
Źródło: Wyniki badań monitoringowych dla składowiska odpadów w Nowogrodźcu przeprowadzonych przez 

Zakład Inżynierii Środowiska EKO Projekt 
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Sieć monitoringowa wód powierzchniowych składa się z dwóch punktów poboru 
wody:  

- zbiornika otwartego (glinianki) W-1 położonej na południowy - zachód od kwatery 
odpadów, 

- z punktu W-2 zlokalizowanego w źródłowym odcinku cieku rowu w północno - 
zachodniej części składowiska oraz odcinka rowu. 

 

TABELA   49. 
Zestawienie wyników analiz parametrów fizykochemicz nych 
oznaczonych dla wód powierzchniowych w roku 2009 

Oznaczenie 
woda powierzchniowa 

W-1 glinianka W-2 źródłowy odcinek rowu 
data poboru 

próbki 
02.04.2009 r. 27.10.2009 r. 02.04.2009 r. 27.10.2009 r. 

odczyn pH 6,56 6,89 7,39 suchy 

Źródło: Wyniki badań monitoringowych dla składowiska odpadów w Nowogrodźcu przeprowadzonych przez 
Zakład Inżynierii Środowiska EKO Projekt 

 
W odniesieniu do wyników badań monitoringowych z lat 2005 - 2008 nie odnotowano 

istotnych zmian wartości analizowanego parametru. 
 

 
Ryc. 20.   Zmienno ść warto ści odczynu (pH) w badanych punktach w latach 2005 –  

2009 
Źródło: Wyniki badań monitoringowych dla składowiska odpadów w Nowogrodźcu przeprowadzonych przez 

Zakład Inżynierii Środowiska EKO Projekt 
 
 

Sieć monitoringowa wód odciekowych składa się z jednego punktu poboru, niecki 
odcieków, zlokalizowanej w zachodniej części składowiska. Wody odciekowe gromadzone 
są w szczelnej niecce odciekowej, która okresowo jest odpompowywana, a jej zawartość 
wywożona do oczyszczalni ścieków. 
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TABELA   50. 
Monitoring wód odciekowych – 
zbiornik odcieków (2009 r.) 

Wskaźnik Jednostka 
Zbiornik 

02.04.2009 r. 27.10.2009 r. 
Odczyn pH - 8,07 9,32 
Przewodność elektrolityczna µS/cm 3 161 1 802 
Ołów mg/l 0,11 0,12 
Kadm mg/l 0,020 0,008 
Miedź mg/l <0,01 <0,01 
Cynk mg/l <0,05 <0,05 
Chrom (VI) mg/l 0,012 <0,010 
Rtęć mg/l <0,0005 <0,0005 
OWO mg/l 30,8 68,6 
WWA µg/l <0,00006 <0,00006 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań monitoringowych na składowisku 

w Nowogrodźcu przeprowadzonych przez Zakład Inżynierii Środowiska EKO Projekt 
Wyniki badań przeanalizowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dn. 
14.07.2006 roku w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych 
oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2006, Nr 136, poz. 
964) 

 
wskaźnik mieści się w dopuszczalnej normie 

 
wskaźnik przekracza dopuszczalną normę 

 
dla wskaźnika nie ma określonej normy w Rozporządzeniu 

 

 
Ryc. 21.  Zmienno ść warto ści odczynu (pH) w zbiorniku odcieków w latach 2005 - 2009 
Źródło: Wyniki badań monitoringowych dla składowiska odpadów w Nowogrodźcu przeprowadzonych przez 

Zakład Inżynierii Środowiska EKO Projekt 
 

 
Ryc. 22.   Zmienno ść warto ści przewodno ści elektrolitycznej wła ściwej w zbiorniku 

odcieków w latach 2005 - 2009 
Źródło: Wyniki badań monitoringowych dla składowiska odpadów w Nowogrodźcu przeprowadzonych przez 

Zakład Inżynierii Środowiska EKO Projekt 
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Ryc. 23.   Zmienno ść warto ści ogólnego w ęgla organicznego (OWO) w zbiorniku 

odcieków w latach 2005 - 2009 
Źródło: Wyniki badań monitoringowych dla składowiska odpadów w Nowogrodźcu przeprowadzonych przez 

Zakład Inżynierii Środowiska EKO Projekt 
 
 
4.4.2. ŹRÓDŁA PRZEOBRAŻEŃ WÓD PODZIEMNYCH 
 

Wody podziemne, podobnie jak wody powierzchniowe, stale podlegają antropopresji. 
Mogą być narażone na różnego rodzaju czynniki degradujące wpływające na ich jakość 
i zasobność. Wśród potencjalnych i rzeczywistych źródeł zanieczyszczeń wód podziemnych 
występujących na terenie gminy można wyliczyć: 

- komunalne: składowiska odpadów, także „dzikie wysypiska”, ścieki, oczyszczalnie 
ścieków, ujęcia wód podziemnych; 

- transportowe: stacje paliw, szlaki komunikacyjne (zwiększony ruch samochodów, 
większe stężenia zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych 
w glebie), obszary magazynowo - składowe; 

- rolnicze: nawozy, pestycydy i środki ochrony roślin, gnojownie przy gospodarstwach 
rolnych, składowanie obornika bez płyt obornikowych, 

- atmosferyczne: związane z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i ich opadem; 
- naturalne. 
Z pierwszej grupy należy wymienić składowisko odpadów w Nowogrodźcu 

(zamknięte), wymienione w rozdziale 4.4.1. 
Duże zagrożenie drugiej grupy stanowią wszystkie stacje benzynowe oraz transport 

materiałów niebezpiecznych drogą kolejową i samochodową, ale także przesyłową 
(gazociągi). 

Ostatnie trzy wymienione grupy zanieczyszczeń mają charakter wielkoobszarowy. 
Zanieczyszczenia grupy trzeciej związane są przede wszystkim z rolnictwem. 
Niewykorzystane w procesach produkcji nawozy oraz środki ochrony roślin czy też pestycydy 
infiltrują w głąb ziemi, stwarzając istotne źródła zanieczyszczenia przede wszystkim 
w rejonach zasilania wód podziemnych. Zanieczyszczenia rolnicze objawiają się 
ponadnormatywnymi stężeniami związków azotu w wodach podziemnych. 
 
 
4.4.2.1. MIEJSCA POBORU WÓD PODZIEMNYCH JAKO ŹRÓDŁA PRZEOBRAŻEŃ 
 

W celu ograniczenia wpływu na zasób i jakość wód podziemnych wprowadza się 
strefy ochrony wokół ujęć tych wód. 

Strefy ochronne wokół poszczególnych ujęć wody podziemnej ustanawia dyrektor 
regionalnego zarządu gospodarki wodnej lub w przypadku wyznaczenia tylko terenu ochrony 
bezpośredniej – organ wydający pozwolenie wodnoprawne (Starosta), na wniosek i koszt 
właściciela ujęcia wody, wskazując zakazy, nakazy, ograniczenia oraz obszary, na których 
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obowiązują. Konieczność ustanowienia terenów ochronnych wynika z analizy warunków 
hydrogeologicznych rejonów ujęcia. Zadaniem tych terenów jest pełne zabezpieczenie 
terenu ujęcia oraz obszaru oddziaływania na ujęcie przed przypadkowym lub umyślnym 
zanieczyszczeniem, co może doprowadzić do pogorszenia jakości zasobów wodnych. 

Wszystkie studnie głębinowe ujęcia w Gierałtowie posiadają wygrodzone tereny 
ochrony bezpośredniej w promieniu ok. 10 m od osi studni. 

Ujęcie wody w Nowogrodźcu posiada ustanowiony teren ochrony bezpośredniej 
o powierzchni 851 m2, obejmujący grunty, na których usytuowane jest ujęcie wody oraz 
otaczający pas gruntu o szerokości 10 m od osi otworu studziennego. 

Wszystkie studnie głębinowe ujęcie Parzyce posiadają wygrodzone tereny ochrony 
bezpośredniej w promieniu około 10 m od osi studni. 

Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych oraz powierzchniowych 
zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. 
Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód należy: 

- odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do 
urządzeń służących do poboru wody, 

- zagospodarować teren zielenią, 
- odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń 

sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń 
służących do poboru wody, 

- ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy 
obsłudze urządzeń służących do poboru wody. 

Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice przebiegające przez 
wody powierzchniowe oznaczyć za pomocą rozmieszczonych w widocznych miejscach 
stałych znaków stojących lub pływających; na ogrodzeniu oraz znakach należy umieścić 
tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych. 
 
 
4.5. WODY POWIERZCHNIOWE 
 
4.5.1. CIEKI I ZBIORNIKI WODNE 
 

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 i Leśniańskie o powierzchni 
140 ha i pojemności czynnej 15 mln m3. Za Nowogrodźcem Kwisa wpływa na Nizinę Śląską, 
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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‰. 
Średni roczny przepływ w okresie 1951 - 1990 w przekroju Nowogrodźca (- 56,2 km) wynosił 
7,2 m3/s, maksymalna rozpiętość wahań wody (w okresie 1936 - 1990) - 4,7 m. 

Stosunki wodne są w zasadzie dobrze uregulowane, tereny Gminy zlokalizowane są 
głównie w dorzeczu Kwisy i zasilającej ją rzeki Iwisy. Pozostałe cieki wodne to: 

- Gościszowski Potok, 
- Sowinka, 
- Czerna Wielka, 
- Wykrotnica, 
- niewielkie potoki bez nazwy. 

 
 
4.5.2. SYSTEMY MELIORACYJNE I URZĄDZENIA WODNE 
 

Na melioracje podstawowe na terenie Gminy Nowogrodziec składa się, między 
innymi, 56,25 km cieków podstawowych będących w zarządzie Dolnośląskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych. Do tej kategorii należą: Sowinka, Czerna Mała, Czerna 
Wielka, Gościszowski Potok, Iwnica, Polanka, Stróżka, Wykrotnica, Złoty. Odbudowy 
wymaga 12,32 km tych cieków, co stanowi 21,9 % ich łącznej długości.  

Gospodarką na rzece Kwisie zajmują się: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, 
który odpowiada za stan koryta oraz Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 
który odpowiada za stan wałów i zabezpieczenie przeciwpowodziowe (Snopko, 2005 r., 
W: Opracowanie ekofizjograficzne). 

Na melioracje wodne szczegółowe składają się: sieci drenarskie na użytkach rolnych 
o powierzchni 607,84 ha, co stanowi 6,1 % całkowitej powierzchni użytków rolnych oraz rowy 
melioracji szczegółowej o długości 143,13 km. Większość rowów melioracji szczegółowej na 
terenie Gminy wchodzi w skład otaczających je działek ewidencyjnych. Nie są one 
geodezyjnie wydzielone. 

W Gminie działa spółka wodna, do której należą rolnicy większości wsi za wyjątkiem 
Kierżna, Gościszowa i Milikowa. Użytki rolne członków spółki wodnej są przez nią 
konserwowane. Obowiązek utrzymania urządzeń melioracji szczegółowej na pozostałych 
gruntach spoczywa na właścicielach tych gruntów. 

Spółka Wodna w Bolesławcu konserwuje rocznie średnio 8 % rowów melioracji 
szczegółowej. Są one konserwowane przeciętnie raz na 10 lat. Według Spółki Wodnej 
praktycznie wszystkie rowy melioracji szczegółowej wymagają odbudowy obejmującej pełny 
wykop z zabezpieczeniem faszynowym oraz przebudowę przepustów. Obecnie 
przeprowadzane konserwacje ograniczają się do oczyszczania rowów z namułów. W trakcie 
prac nad planem urządzeniowo - rolnym Gminy (Snopko, 2005 r., W: Opracowanie 
ekofizjograficzne) stwierdzono występowanie gruntów podmokłych, na powierzchni 
216,54 ha. Są to tereny, które podlegają procesowi wtórnego zabagnienia. Są one 
zlokalizowane przede wszystkim w obniżeniach terenu i wzdłuż rowów. 
 

Na terenie Gminy znajdują się także urządzenia wodne w postaci elektrowni wodnej 
oraz stawów rybnych. Starosta Bolesławiecki wydał dla tej jednostki następujące pozwolenia 
wodnoprawne na pobór wód dla celów stawów rybnych i zbiorników wodnych: 
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TABELA   51. 
Wykaz stawów i zbiorników wodnych, które wymagaj ą uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego 

Podmiot odpowiedzialny Pozwolenie wydane na: 
Numer decyzji 

Termin obowiązywania 

Nadleśnictwo 
Bolesławiec 

- na pobór wody na potrzeby zbiornika retencyjnego 
Kierżno 

- na piętrzenie wody 
- na odprowadzanie wody ze zbiornika 

- na wykorzystanie zmagazynowanej wody na rzecz 
gospodarki leśnej 

OŚr.6223/4/2001 
z dnia 25.04.2001 r. 

do dnia 31.12.2015 r. 

osoby prywatne 
Nowogrodziec 

- na pobór wody na potrzeby 2 stawów karpiowych 
(dz. nr 57 i 58 Nowogrodziec) 
z rowu melioracyjnego R-B 

- na piętrzenie wody na potrzeby stawu 
- na zrzut wody ze stawu do rowu R-B 

- na wykorzystanie wody zmagazynowanej w stawie 
na cele hodowlane 

OŚr.6223/30/2001 
z dnia 07.12.2001 r. 

do dnia 31.06.2011 r. 

osoby prywatne 
Gościszów 

- na pobór wody powierzchniowej na potrzeby 
stawów z potoku Stróżka 

- na piętrzenie wody na potrzeby stawu 
- na zrzut wody ze Stawu do potoku Stróżka 

- na wykorzystanie w stawach na cele hodowlane 

OŚr.6223/12/2002 
z dnia 17.07.2002 r. 

do dnia 31.12.2032 r. 

Przedsiębiorstwo 
Dostaw Inwestycyjnych 
i Eksportowych NAVIGA 
Sp. z o.o. z siedzibą we 

Wrocławiu 

- na potrzeby Małej Elektrowni Wodnej w Parzycach 
ze stopniem wodnym w Zebrzydowej 
- na piętrzenie wody na rzece Kwisie 

- na pobór spiętrzonej wody 
- na wykorzystanie wody do celów energetycznych 

OŚr.6223/10/2003 
z dnia 12.03.2003 r. 

do dnia 30.06.2033 r. 

osoby prywatne 
Milików 

- na pobór wody na potrzeby stawu z rowu 
melioracyjnego R-C i R-C1 

- na piętrzenie wody na potrzeby stawu 
- na zrzut wody ze stawu do rowu R-C 

- na wykorzystanie wody zmagazynowanej w stawie 
na cele hodowlane 

OŚr.6223/28/2003 
z dnia 21.10.2003 r. 

do dnia 31.12.2013 r. 

Źródło: na podstawie pozwoleń wodno prawnych na wykonanie urządzeń wodnych przekazanych przez Starostwo 
Powiatowe w Bolesławcu 

 
 
4.5.3. ZAGROŻENIE POWODZIĄ 
 

Główne zagrożenie powodziowe na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec związane 
jest z rzeką Kwisą. Analizę zagrożenia powodziowego zawiera „Plan reagowania 
kryzysowego dla gminy Nowogrodziec” (Żółtański, 2008 r., W: Opracowanie 
ekofizjograficzne). 

Na terenie Gminy nie ma zlokalizowanych zbiorników przeciwpowodziowych, nie ma 
więc bezpośredniej możliwości sterowania falą powodziową. Na przebieg powodzi ma wpływ 
praca zbiornika w miejscowości Leśna na rzece Kwisie.  

Rzeka Kwisa w obrębie Gminy jest uregulowana na długości 9 km, a jej dopływy: 
Iwnica – na 4 km, Wykrotnica – na 5 km, Stróżka – na 3 km. Czerna Wielka będąca 
dopływem Bobru uregulowana jest na długości 12 km i posiada zabudowę stopniami 
i progami regulacyjnymi. Rzeka Kwisa w km 44+600 do 59+800 nie posiada obwałowania. 
Jedyny odcinek wału zlokalizowany jest w rejonie km 45+500.  

Na całej długości dolin Kwisy w obrębie Gminy, występują zalewy powodziowe 
o szerokości od 300 do 1 200 m. Podtopieniu lub zalaniu może ulec część gruntów lub 
zabudowań w miejscowościach: Nowogrodziec, Parzyce, Milików. Rozlewiska te mogą się 
opierać o nasyp drogi Nowogrodziec – Parzyce. Droga ta jest najczęściej zalewana w m. 
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Ołdrzychów. Ponadto zagrożony jest nasyp linii kolejowej relacji Nowogrodziec – Węgliniec 
w rejonie wsi Zebrzydowa. Podtopieniu ulec może droga w Parzycach. 

Strefa zalewowa istnieje również na dopływie Kwisy – potoku Iwnica. Wylewy tego 
potoku zagrażają gospodarstwom w Gościszowie i Milikowie. 
 
 
4.6. STAN ZANIECZYSZCZENIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH 
 

Podstawą systemu obserwacji i kontroli jakości wód powierzchniowych są: 
- monitoring diagnostyczny - ogólna ocena stanu części wód (chemicznego 

i ekologicznego) oraz długoterminowe zmiany tego stanu, wykorzystywane przy 
opracowywaniu planów gospodarowania wodami w dorzeczu. Monitoring ten 
obejmuje szerokie spektrum pomiaru wskaźników chemicznych z elementami 
biologicznymi, wspomaganymi przez odpowiednie elementy hydromorfologiczne; 

- monitoring operacyjny, stosowany do tych części wód, których stan jest obecnie 
oceniony jako słaby lub zły, które są zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu 
ekologicznego do roku 2015. Jego zadaniem jest dostarczenie informacji niezbędnej 
do oceny, czy stosowane w takich częściach wód programy naprawcze osiągają 
swój cel. Monitoring ten powinien służyć do oceny krótkoterminowych zmian jakości 
wód powierzchniowych, a zakres pomiarowy powinien obejmować wskaźniki 
podstawowe oraz specyficzne, dobrane do rodzaju presji; 

- monitoring badawczy, stosowany do tych części wód, których stan jest słabo 
rozpoznany, a zakres badań nie daje możliwości jednoznacznej oceny stanu 
czystości wód. 

Obecnie zakres i częstotliwość wykonywanych badań ustalona się zgodnie 
z rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy Prawo Wodne (biorąc pod uwagę, że nie 
zawsze są dostępne aktualne wyniki badań, podaje się również akty prawne obowiązujące 
w stosunku do badań wykonywanych w latach wcześniejszych): 

- rozporządzenie Min. Środowiska z dn. 04.10.2002 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb 
w warunkach naturalnych (Dz. U. Nr 176, poz. 1455); 

- rozporządzenie Min. Środowiska z dn. 23.12.2002 r. w sprawie kryteriów 
wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 
rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093); 

- rozporządzenie Min. Środowiska z dn. 27.11.2002 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia 
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 204, poz. 1728); 

- rozporządzenie Min. Środowiska z dn. 13.05.2009 r. w sprawie form i sposobu 
prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych 
(Dz. U. 81, poz. 685). 
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4.6.1. MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH 
 

Na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec nie ma zlokalizowanych punktów 
pomiarowych badających wody powierzchniowe. Najbliższe punkty pomiarowe, monitoringu 
diagnostycznego, znajdują się na rzece Kwisa poniżej ujścia Oldzy i powyżej Kliczkówki 
(Osieczów). Wyniki badań z 2008 roku wskazywały II klasę czystości tej rzeki. 

W 2008 roku nie stwierdzono również zjawiska eutrofizacji wód rzeki Kwisy. 
Ze względu na brak aktualnych danych dotyczących jakości wód rzeki Kwisy, poniżej 

przedstawiono wyniki badań monitoringowych z lat 2004 – 2006. 
 

 
 

Ryc. 24.   Klasyfikacja wód rzeki Kwisy w roku 2006  
Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w roku 2006 

 
 

 
Ryc. 25.   Przebieg zmian wybranych wska źników zanieczyszczenia wzdłu ż biegu rzeki 

Kwisy w latach 2004 – 2006 
Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w roku 2006 
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4.7. ŹRÓDŁA I TENDENCJE PRZEOBRA ŻEŃ WÓD POWIERZCHNIOWYCH 
 

Źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych (także podziemnych) możemy 
podzielić na punktowe (np. wyloty ścieków), liniowe (np. drogi – spływ zanieczyszczeń), 
obszarowe (np. rolnictwo – nawożenie, środki ochrony roślin). Zgodnie z definicją zawartą 
w ustawie Prawo wodne, ścieki, to wprowadzane do wód lub do ziemi:  

- wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze,  
- ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy, przeznaczonych do 

rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach 
o nawozach i nawożeniu,  

- wody opadowe lub roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące 
z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, 
portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz 
transportowych oraz dróg i parkingów, 

- wody odciekowe ze składowisk odpadów i miejsc ich magazynowania, 
- wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb oraz innych 

organizmów wodnych. 
Głównymi źródłami zanieczyszczeń wód rzeki Kwisy są ścieki bytowe i przemysłowe 

pochodzące z ośrodków miejskich tj.: Świeradowa Zdroju i Lubania, z terenu gmin miejsko - 
wiejskich: z Mirska, Lubomierza, Gryfowa Śląskiego, Leśnej, Nowogrodźca oraz ścieki 
bytowe z wiejskich ośrodków gminnych: Olszyny, Osiecznicy. 

Zdecydowana większość jednostek osadniczych na terenie gminy jest 
zwodociągowana, natomiast skanalizowane jest tylko miasto Nowogrodziec, i to nie 
całkowicie. Ścieki z wiejskich jednostek osadniczych gromadzone są w zbiornikach 
bezodpływowych i wywożone na oczyszczalnię komunalną. Stan techniczny szamb nie jest 
znany. Można zakładać, że część z nich stanowi zagrożenie dla środowiska gruntowo – 
wodnego. 

Sieć kanalizacji deszczowej nie jest zewidencjonowana, ale miasto nie jest całkowicie 
pokryte tą siecią. Spływające zanieczyszczenia z dróg i placów mogą stanowić znaczne 
zagrożenie dla jakości wód i gleb. Zagrożenia tego typu zostaną wyeliminowane po 
skanalizowaniu całego Miasta i Gminy. 

W rolnictwie do źródeł zanieczyszczeń obszarowych wód należy zaliczyć środki 
chemiczne (nawozy sztuczne, środki ochrony roślin) oraz rolnicze wykorzystanie ścieków. 
Rozmiar zagrożeń dla środowiska wodnego spowodowany spływami powierzchniowymi z pól 
zależy od fizjografii zlewni oraz sposobu ich zagospodarowania. Obszary wysoczyznowe na 
terenie Gminy to głównie pola uprawne poddawane intensywnym zabiegom agrotechnicznym. 
Przy braku barier biogeochemicznych w postaci zieleni redukującej zanieczyszczenia, tereny 
rolne mogą stanowić zagrożenie dla środowiska wodnego. 

Zagrożeniem dla stanu czystości wód mogą być także ścieki pohodowlane (odcieki 
z obornika). Zanieczyszczenia te mogą przedostawać się do wód powierzchniowych poprzez 
spływy wód opadowych, systemy drenażowe, rowy melioracyjne oraz płytkie wody gruntowe 
mające kontakt z wodami powierzchniowymi. Do wód wgłębnych zanieczyszczenia mogą 
przedostać się poprzez infiltrację oraz kontakt hydrauliczny z wodami powierzchniowym. 
Zagrożeniem może być ferma hodowlana drobiu zlokalizowana w miejscowości Zabłocie. 
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4.8. KLIMAT 
 

Obszar, do którego należy Miasto i Gmina Nowogrodziec - wg regionalizacji 
R. Gumińskiego leży w dzielnicy klimatycznej podsudeckiej (XVIII) 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 - 10oC. Maksymalna suma 
miesięczna opadów przypada na lipiec, natomiast minimalna na styczeń lub luty. Średnie 
roczne parowanie terenowe wynosi około 450 – 500 mm. Średnie temperatury okresu 
wegetacji (IV – IX) sięgają 13oC. Okres wegetacji trwa od pierwszej dekady kwietnia do 
końca września, okres dojrzewania letniego trwa 50 - 65 dni. Zima trwa 60 - 70 dni, 
a bezzimie około 280 dni. Średni roczny stopień zachmurzenia wynosi ok. 6,5 stopni w 8-
stopniowej skali. 
 
 
4.8.1. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 
 
4.8.1.1. STAN CZYSTOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 
 
Monitoring powietrza 
 

Ocenę stanu aerosanitarnego za 2009 rok wykonano poprzez porównanie 
uzyskanych wyników pomiarów ze stacji pomiarowych z dopuszczalnymi i docelowymi 
poziomami zanieczyszczeń, określonymi przez Min. Środowiska w rozporządzeniu z dn. 
03.03.2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47 poz.281). 

Celem monitoringu powietrza atmosferycznego jest sporządzenie ocen 5-letnich 
i ocen rocznych. Ocen dokonuje się odrębnie ze względu na ochronę zdrowia ludzi 
i odrębnie ze względu na ochronę roślin. Oceny roczne polegają na klasyfikacji stref ze 
względu na porównanie wyników pomiarów prowadzonych w poszczególnych strefach 
z poziomami dopuszczalnymi. W przypadku zaliczenia strefy w wyniku oceny rocznej do 
klasy C dla zanieczyszczeń, dla których obowiązują poziomy dopuszczalne lub docelowe, 
sejmik województwa zobowiązany jest w drodze uchwały do określenia programów ochrony 
powietrza dla tych stref. 

Wynikiem oceny dla wszystkich substancji podlegających ocenie jest zaliczenie strefy 
do jednej z poniżej wymienionych klas: 

- klasa A - stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów 
dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych; 

- klasa B - stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 
dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych 
o margines tolerancji; 

- klasa C - stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 
dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, a w przypadku, gdy margines 
tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy 
celów długoterminowych. 
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Powiat bolesławiecki znajduje się w zasięgu strefy bolesławiecko - lwóweckiej (kod 
PL.02.09.z.03). Obejmuje ona następujące powiaty: bolesławiecki, lubański, lwówecki. 
Poniżej przedstawiona została roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w tej strefie 
(2009 r.). Pod pojęciem strefy kryją się aglomeracje o liczbie mieszkańców większej niż 250 
tysięcy oraz obszary jednego lub więcej powiatów położonych na obszarze tego samego 
województwa, niewchodzących w skład aglomeracji. Strefa bolesławiecko - lwówecka 
obejmuje obszar 2 442 km2 i w jej zasięgu mieszka 192 913 ludzi. 
 

TABELA  52. Klasyfikacja strefy dokonana w wyniku r ocznej oceny za rok 2009 
 Klasa strefy ze względu na: 

Strefa 

Ochronę zdrowia Ochronę roślin 
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ogólna 
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O

x 
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zo
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Klasa 
ogólna 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
08

 

20
09

 

Strefa 
bolesławiecko 
- lwówecka 

A A A A A A A A A A C A A A C A 

Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskiego, 2007 - 2009 
Opracowanie ekofizjograficzne, 2010 r. 

 
Strefa bolesławiecko – lwówecka została zaklasyfikowana do klasy A, co oznacza, że 

żadne wskaźniki nie przekraczały dopuszczalnych poziomów docelowych. 
Dla celów oceny jakości powietrza pod kątem zawartości ozonu Gmina Nowogrodziec 

należy do strefy dolnośląskiej. W 2009 r., ze względu na przekroczenia poziomów 
docelowych ozonu określonych odrębnie dla ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin, całe 
województwo dolnośląskie zostało zakwalifikowane do klasy C, co skutkuje koniecznością 
opracowywania programu ochrony powietrza.  
 

Na terenie strefy bolesławiecko – lwóweckiej w 2009 roku, badania jakości powietrza 
prowadzono w następujących punktach:  

- w stałych stacjach pomiarowych, we Wleniu, Jeleniowie i Czerniawie (dwie ostatnie 
funkcjonują w ramach sieci pomiarowej dla oceny jakości powietrza, ze względu na 
ochronę roślin);  

- w 4 punktach, w których wykorzystano pasywny sposób poboru próbek powietrza 
(Bolesławiec, Gromadka, Osiecznica, Nowogrodziec).  

Na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec znajduje się tylko jedna stacja pomiarowa, 
w której wykorzystywany jest pasywny sposób poboru próbek. Stacja ta zlokalizowana jest 
w Nowogrodźcu, przy ul. Strzeleckiej. Badane są tutaj tylko imisje dwóch zanieczyszczeń: 
dwutlenek siarki i tlenki azotu. 
 

TABELA   53. 
Wyniki pomiarów dwutlenku siarki w rejonie opracowa nia 
w 2009 r. – pomiary pasywne (ug/m 3) 

Lp. Stanowisko pomiarowe średnia roczna 
średnia – sezon 

grzewczy 
średnia – sezon 
pozagrzewczy 

1 
Nowogrodziec 
ul. Strzelecka 

4,9 8,5 1,3 

Źródło: Opracowanie ekofizjograficzne, 2010 r. 
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Dla dwutlenku siarki, z uwagi na ochronę zdrowia ludzi normowane są tylko stężenia 
jednogodzinne i dobowe, które nie są oznaczane metodą pasywną. 
 

TABELA   54. 
Wyniki pomiarów dwutlenku azotu w rejonie opracowan ia w 2009 r. – 
pomiary pasywne (ug/m 3) 

Lp. Stanowisko pomiarowe średnia roczna % normy * 
średnia – sezon 

grzewczy 

średnia – 
sezon 

pozagrzewczy 

1 
Nowogrodziec 
ul. Strzelecka 

19,0 48 % 26,7 11,3 

Źródło: Opracowanie ekofizjograficzne, 2010 r. 
* - dopuszczalny poziom średnioroczny NO2 dla obszarów kraju wynosi 40 ug/m3 

 
W punkcie zanotowano znaczne różnice sezonowe stężeń, średnio ponad 2-krotnie 

wyższe stężenia zanotowano w okresie grzewczym. W okresie zimowym następuje wzrost 
stężeń podstawowych zanieczyszczeń powietrza z powodu tzw. „niskiej emisji” pochodzącej 
głównie ze spalania paliw w indywidualnych paleniskach. 

 
Innym obiektem mogącym zanieczyszczać powietrze w Mieście i Gminie 

Nowogrodziec jest zamknięte i zrekultywowane składowisko odpadów w Nowogrodźcu, przy 
ul. Mickiewicza. 

W ramach monitoringu Składowiska Odpadów Innych niż Niebezpieczne i Obojętne 
w Nowogrodźcu prowadzony jest monitoring emisji gazu składowiskowego z terenu 
składowiska. Pomiar ten wykonywany jest metodą powierzchniową. Badania emisji gazu 
składowiskowego odbywają się w reprezentatywnych częściach składowiska odpadów, 
w miejscach jego gromadzenia, przed wlotem do instalacji oczyszczania i wykorzystania tego 
gazu. W ramach monitoringu Składowiska Odpadów wykonano pomiary procentowej 
zawartości poszczególnych składników (tlen, dwutlenek węgla, metan) gazu 
składowiskowego oraz jego emisji w jednej studzience odgazowującej z częstotliwością dwa 
razy w roku. Skład gazu z punktów pomiarowych charakteryzuje się wysoką zawartością 
tlenu przy nieznacznym udziale dwutlenku węgla i metanu. Ze względu na sposób pomiaru 
(pomiar powierzchniowy) nie było możliwe obliczenie emisji poszczególnych składników 
gazu. 
 
 
4.8.1.2. ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 
 

W Mieście i Gminie Nowogrodziec zlokalizowanych jest szereg źródeł emisji 
zanieczyszczeń do powietrza. Do źródeł punktowych należą przede wszystkim zakłady 
przemysłowe. Do głównych emitorów na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec należą: 

- Fabryka Ceramiki Budowlanej „Wacław Jopek” Sp. z o.o. w Sierakowicach Oddział 
Klinkiernia „Ołdrzychów” w Nowogrodźcu, 

- Kopalnie Surowców Mineralnych „Surmin – Kaolin” S.A. w Nowogrodźcu. 
Do źródeł punktowych, mających największy udział w emisji zanieczyszczeń do 

atmosfery na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec zaliczyć należy również urządzenia 
i instalacje grzewcze. Stosowanie paliwa stałego powoduje wprowadzanie do atmosfery 
znacznych ilości dwutlenku siarki, tlenku węgla oraz azotu w postaci dwutlenku azotu 
i innych związków. Ponadto podczas spalania paliw stałych emitowane są do atmosfery pyły. 
Emisja z pojedynczych posesji w sposób zdecydowany wpływa na stan sanitarny powietrza, 
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szczególnie w zwartej zabudowie, w Mieście Nowogrodziec (emisja zanieczyszczeń pyłowo 
– gazowych, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla oraz pył zawieszony). Mniejszym 
problemem z punktu widzenia lokalnych parametrów czystości powietrza jest niska emisja na 
terenach zabudowy luźnej, gdyż istnieją tam lepsze warunki przewietrzania i depozycji 
zanieczyszczeń. Zwiększona emisja zanieczyszczeń pyłowo - gazowych w zdecydowanej 
części dotyczy sezonu grzewczego. Funkcjonujące na terenie Miasta kotłownie grzewcze 
funkcjonują w oparciu o gaz ziemny. 

Dodatkowo na ilość zanieczyszczeń w środowisku duży wpływ ma spalanie paliw 
ropopochodnych w silnikach samochodowych, a we wszystkich miejscowościach, 
podstawowy strumień ruchu tranzytowego przemieszcza się przez centra. Wraz z emisją 
zanieczyszczeń komunikacyjnych do atmosfery uwalniane są związki dwutlenku węgla, 
tlenku azotu, węglowodorów, związków ołowiu. Biorąc pod uwagę fakt, że przez Miasto 
i Gminę Nowogrodziec przechodzą drogi krajowe i wojewódzkie (drogi o znacznym 
natężeniu ruchu) emisja zanieczyszczeń spalinowych jest zwiększona wzdłuż tych ciągów 
komunikacyjnych. Ponadto może występować tzw. emisja wtórna, pochodząca 
z niezadowalającego stanu technicznego dróg na terenie miasta Nowogrodziec (poza 
terenem miasta stan techniczny dróg uznany został za zadowalający), niedostatecznego 
zabezpieczenia transportu szkodliwych materiałów.  

Zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł technologicznych mają charakter 
marginalny, ponieważ w Gminie nie ma rozwiniętego przemysłu. Na terenie Miasta i Gminy 
Nowogrodziec Starosta Bolesławiecki wydał następujące pozwolenia na emisję gazów 
i pyłów do powietrza: 
 
TABELA   55. Wykaz pozwole ń na emisj ę gazów i pyłów 

Podmiot odpowiedzialny 
Numer decyzji 

Termin obowiązywania 
Fabryka Ceramiki Budowlanej „Wacław Jopek” Sp. z o.o. 

w Sierakowicach 
Oddział Klinkiernia Ołdrzychów Nowogrodziec ul. Fabryczna 3 

ROŚ.7621-3/07 
z dnia 30.10.2007 r. 

do dnia 30.10.2017 r. 

Ceramika „Przyborsk” Sp. z o.o. 
Gierałtów 243B, 59 - 730 Nowogrodziec 

ROŚ.7621/1/07 
z dnia 30.05.2007 r. 

do dnia 30.05.2017 r. 

PPUH POLYESTER Sp. z o.o. 
Zebrzydowa 265, 59 - 730 Nowogrodziec 

ROŚ.7644/9/2006 
z dnia 30.09.2006 r. 

do dnia 07.09.2016 r. 
LOVINK POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Leśnej, ul. Baworowo 25 

Zakład produkcyjny w Wykrotach 
ul. Wyzwolenia 37, 59 - 730 Nowogrodziec 

ROŚ.7644/13/2006 
z dnia 08.11.2006 r. 

do dnia 08.11.2016 r. 

CM3 POLSKA Sp. z o.o. 
Wykroty, ul. Wyzwolenia 53, 59 - 730 Nowogrodziec 

ROŚ.7644/7/2006 
z dnia 17.09.2007 r. /  

ROŚ.7644/3/09 
z dnia 06.07.2009 r. 

do dnia 17.09.2017 r. 

WEBER – HYDRAULIKA Sp. z o.o. 
Wykroty, ul. Wyzwolenia 52, 59 - 730 Nowogrodziec 

ROŚ.7644/15/08 
z dnia 20.01.2009 r. 

do dnia 20.01.2019 r. 
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM 

Oddz. we Wrocławiu 
Tłocznia Gazu „Jeleniów” w Wykrotach 

ROŚ.7644/13/2010 
z dnia 15.02.2010 r. 

do dnia 31.01.2016 r. 

CERRYS T. i R. Ryskalok 
Wykroty, ul. Wyzwolenia 33, 59 - 730 Nowogrodziec 

ROŚ.7644/22/10 
z dnia 30.08.2010 r. 

do dnia 27.08.2020 r. 
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Podmiot odpowiedzialny 
Numer decyzji 

Termin obowiązywania 

Zakład Przeróbczy Surmin – Kaolin S. A.  
ul. Kaolinowa 35, 59 – 730 Nowogrodziec 

SR.II.6610/41/2004 
z dnia 22.10.2004 r. 

do dnia 21.10.2004 r. 

ZIOŁOPEX Sp. z o. o. 
ul. Wyzwolenia 38, 59 – 733 Wykroty 

Z/7644/3/2006 
Zgłoszenie instalacji  
z dnia 22.03.2006 r. 

NOVOFERM DOOR Sp. z o. o. 
Instalacja Wykroty 

ul. Lelewela 8, 53 – 505 Wrocław 

ROŚ.7644/6/07 
Zgłoszenie instalacji 
z dnia 01.08.2007 

BDN Sp. z o. o.  
Sp.k. ul. Motorowa 1, 04 – 035 Warszawa  

zakład: ul. Wyzwolenia 54, 59 – 730 Nowogrodziec 

DM – Ś/LS/7661-10/109-III/08 
z dnia 15.05.2008 r. 

do dnia 14.05.2018 r. 

BDN Sp. z o. o.  
Sp.k. ul. Motorowa 1, 04 – 035 Warszawa  

zakład: ul. Wyzwolenia 54, 59 – 730 Nowogrodziec 

PZ 29/2006 
SR.III.6619/W51/6/05/06 

z dnia 27.03.2006 r. 
do dnia 31.12.2015 r. 

Źródło: na podstawie pozwoleń na emisję gazów i pyłów przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu 
oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

 

4.8.2. KLIMAT AKUSTYCZNY 
 

Postępująca urbanizacja i rozwój komunikacji drogowej powodują, że z każdym 
dniem zwiększają się uciążliwości wynikające ze stałego narastania hałasu. Mają one wpływ 
na stan psychiczny i zdrowie człowieka. 

Zagrożenie hałasem i wibracjami charakteryzuje się mnogością źródeł 
i powszechnością występowania. Najbardziej uciążliwymi emitorami hałasu i wibracji, 
mającymi zasadniczy wpływ na klimat akustyczny środowiska, są: trasy komunikacyjne 
(pojazdy samochodowe, motocykle, ciągniki, pociągi), zakłady produkcyjne, place budowy 
oraz miejsca publiczne takie jak: centra handlowe, deptaki, skwery oraz inne miejsca 
zbiorowego nagromadzenia ludności. 

Hałas jest obecnie traktowany jako jeden z czynników zanieczyszczających 
środowisko. Do oceny akustycznej środowiska stosuje się poziom równoważny dźwięku 
(LAeq), który jest uśrednionym poziomem dźwięku w funkcji czasu. Poziom ten mierzony jest 
w decybelach. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku uzależnione są od źródła 
hałasu, pory dnia oraz przeznaczenia terenu. Na terenach zabudowy zagrodowej 
dopuszczalny poziom dźwięku w porze dziennej wynosi wzdłuż dróg 60 dB (w porze nocnej 
50 dB), a od pozostałych obiektów w porze dziennej 50 dB, a w porze nocnej 40 dB. 

Klimat akustyczny na podlegających ochronie przeciwhałasowej obszarach 
zurbanizowanych (terenach zabudowy mieszkaniowej, oświaty, itd.) kształtowany może być 
przez oddziaływanie akustyczne obiektów przemysłowych, lotnisk oraz przez linie 
komunikacyjne związane z ruchem samochodów i ruchem pociągów. Na terenie Miasta 
i Gminy nie występuje aktualnie problem hałasu związanego z lotnictwem, jak i hałasem 
napowietrznych linii energetycznych. Hałas przemysłowy również nie jest znaczącym 
w kształtowaniu klimatu akustycznego na obszarach chronionych. Oddziaływanie hałasów 
instalacyjnych (przemysłowych) ma znaczenie lokalne i jest ściśle nadzorowane przez służby 
ochrony środowiska. 

W bazie danych WIOŚ we Wrocławiu znajdują się 4 obiekty z terenu Miasta i Gminy 
Nowogrodziec, które zostały wprowadzone po zanotowaniu skarg na uciążliwość akustyczną 
tych obiektów. Źródłami uciążliwego hałasu nie są w większości obiekty przemysłowe, ale 



Program Ochrony Środowiska dla 
Miasta i Gminy Nowogrodziec 

Green Key  

 

ROZDZIAŁ – IV 76  

 

drobne obiekty usługowe, w których pracują instalacje wentylacyjne lub klimatyzacyjne. 
Uciążliwe dla mieszkańców Nowogrodźca są także sygnały akustyczne (alarmowe) z obiektu 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Pozwolenie zintegrowane, obejmujące także pozwolenie na 
emisję hałasu w granicach nie powodujących przekroczenia norm akustycznych posiada 
jeden zakład z terenu Gminy – Ceramika Gierałtów. 

Klimat akustyczny na tym terenie, w największym stopniu kształtują źródła 
komunikacyjne - główne trasy ruchu samochodowego. Wśród nich szczególnie istotne są: 
autostrada A4, droga krajowa nr 94 oraz droga wojewódzka nr 357. Istotnym źródłem hałasu 
na terenie Gminy (miejscowości: Kierżno, Zebrzydowa) jest też magistrala kolejowa E-30.  

Po otwarciu odcinka autostrady A4 między Krzywą i Jędrzychowicami, 
dotychczasowa droga krajowa nr 4, która przejmowała cały międzynarodowy 
i międzyregionalny ruch tranzytowy w południowo - zachodniej Polsce utraciła swoją funkcję 
i stała się drogą krajową nr 94. Fakt ten sprawił, że wszystkie dotychczasowe badania hałasu 
komunikacyjnego przy tej drodze prowadzone w obrębie Gminy Nowogrodziec nie oddają 
aktualnej sytuacji, a badania takie prowadzone były przez WIOŚ jeszcze w 2009 r. 

 
TABELA   56. Wyniki bada ń hałasu drogowego na terenie Gminy Nowogrodziec 

Numer 
punktu 

Lokalizacja punktu 
Natężenie ruchu (poj./h) 

LAeq,D 
(dB) 

Odległość 
punktu od 

jezdni lekkie ciężkie 

1 
droga nr 4 

Zebrzydowa 219 
360 113 71,1 2 m 

2 
droga nr 4 
Wykroty 

153 55 62,2 20 m 

Źródło: na podstawie badań WIOŚ z sierpnia 2009 r. 

 
Wykorzystując analizy emisji hałasu przeprowadzone na potrzeby sporządzenia 

Opracowania Ekofizjograficznego (Decybel, Zakład Ochrony Środowiska), poniżej 
przedstawia się aktualne dane dotyczące zagrożenia hałasem na terenach szczególnie 
uciążliwych na terenie Gminy. 
 

TABELA   57. 
Wyniki pomiarów hałasu i oblicze ń akustycznych przy drogach na 
terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec 

Nr drogi 
Lokalizacja punktu 

pomiarowego 

Natężenie ruchu 
(poj. / h) Poziom hałasu 

Leq 
Zasięg hałasu 

> 60 dB 
lekkich ciężkich 

A4 
Wykroty, 65 m od 

skrajnej jezdni 
990 142 62,7 150 m 

A4 
Nowa Wieś, 80 m od 

skrajnej jezdni 
742 128 59,4 

ekranowany 
odcinek 

autostrady 
94 Parzyce 244 46 69,1 20 m 
94 Wykroty 145 158 40 70,4 30 m 
296 Godzieszów 58 220 30 68,1 18 m 

296 
Godzieszów, między 
drogą nr 94 i węzłem 

autostradowym 
166 18 67,7 15 m 

296 Jeleniów 104 16 65,5 10 m 

357 
Nowogrodziec, 

ul. Strzelecka 23 
(Kaolin) 

130 8 68,4 19 m 
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Nr drogi 
Lokalizacja punktu 

pomiarowego 

Natężenie ruchu 
(poj. / h) Poziom hałasu 

Leq 
Zasięg hałasu 

> 60 dB 
lekkich ciężkich 

357 
Nowogrodziec 

ul. Lubańska (OSP) 452 24 67,7 15 m 

2274D 
Nowogrodziec 
ul. 1 Maja 45 

204 14 66,9 14 m 

2496D Milików 145 192 1 64,1 7 m 
2279D Gierałtów – cmentarz 109 8 63,5 6 m 
2291D Parzyce 47 48 2 57,0 0 m 
Źródło: Opracowanie ekofizjograficzne Gminy Nowogrodziec, 2010 r. 

 
Dużą, negatywną rolę w kształtowaniu klimatu akustycznego odgrywa autostrada A4. 

Hałas o poziomie 60 dB, jak dopuszczalny w ciągu dnia dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej z usługami, osiągany jest tu w odległości około 150 m od krawędzi skrajnej 
jezdni autostrady i osiąga linię zabudowy Nowej Wsi, Godzieszowa, Czernej i Wykrot. 
Odcinki autostrady w rejonie tych wsi są ekranowane, a zarządzający autostradą ma 
ustawowy obowiązek kontrolowania skuteczności ekranowania oraz sporządzania mapy 
akustycznej wzdłuż jej przebiegu. Pomiary hałasu wykonane przy autostradzie potwierdzają, 
że normy akustyczne hałasu na granicy terenów zabudowanych nie są przekroczone, 
jakkolwiek hałas od tej drogi jest wyraźnie słyszalny i może być powodem uciążliwości. 

Budowa autostrady znacznie poprawiła warunki akustyczne na terenach wsi 
Zebrzydowa, Czerna, Wykroty i Godzieszów położonych wzdłuż drogi krajowej nr 94. Przed 
wrześniem 2009 roku wzdłuż tej drogi (2 m od krawędzi jezdni) mierzono hałas dzienny 
o poziomie ok. 71 dB. Aktualnie, gdy znaczną część ruchu, zwłaszcza ruchu ciężkiego, 
przejęła autostrada poziom hałasu przy tej drodze zmalał dwukrotnie, to jest o około 3 dB. 
Niemniej, w strefie ponadnormatywnego hałasu od drogi nr 94 znajduje się kilka budynków 
mieszkalnych w Czernej, Zebrzydowej, Parzycach i w Wykrotach (Godzieszowie). 

Inne odcinki dróg na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec nie powodują istotnych 
przekroczeń norm akustycznych, bądź to z uwagi na brak terenów podlegających ochronie 
przed hałasem bądź też z uwagi na niewielkie obciążenie ruchem. 

Jednym z istotnych źródeł hałasu, kształtujących klimat akustyczny na tym terenie 
jest także magistrala kolejowa E-30 z Legnicy przez Chojnów, Bolesławiec i Węgliniec do 
Zgorzelca. Trasa ta jest w znacznym stopniu obciążona ruchem pasażerskim (lokalnym 
i dalekobieżnym) oraz towarowym. W ciągu doby notuje się tutaj 54 składy, z czego 14 
w porze nocnej (dane z 2007 roku, za Opracowaniem ekofizjograficznym). Stosując modele 
cyfrowe, można oszacować równoważny poziom hałasu kolejowego w odległości 10 m od 
skrajnej szyny. Dla 16 godzin pory dziennej wynosi on 65 dB, natomiast w nocy – 60 dB. 
Korzystając z tego samego modelu oszacowano prawdopodobny zasięg oddziaływania 
ponadnormatywnego hałasu kolejowego, przyjmując wartości dopuszczalne takie, jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej i usług (60 i 50 dB odpowiednio w dzień i w nocy). Wynosi 
on 35 m w porze dziennej i 70 m w nocy (w godzinach od 22 do 6). Dla terenów chronionych 
(zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, związana z pobytem dzieci, szpitale) zasięg 
ponadnormatywnego hałasu od magistrali wynosi ok. 200 m. Podane zasięgi oddziaływania 
hałasu wymagają sprawdzenia poprzez pomiary. W strefie uciążliwości hałasu od pociągów 
mogą zatem znaleźć się budynki mieszkalne położone na terenie objętym opracowaniem: 
Czerna 222 – 30 m od torów, Kierżno nr 5, 6 i 8 – 35 m i Kierżno 9 – 50 m od skrajnego toru 
magistrali oraz całe osiedle budynków jedno- i wielorodzinnych w rejonie stacji kolejowej 
w Zebrzydowej (odległość 40 - 60 metrów od torów). 
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4.8.3. PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJĄCE 
 

Promieniowanie niejonizujące jest to takie promieniowanie, którego energia nie 
powoduje procesu jonizacji w trakcie oddziaływania na materię (w tym na ciało człowieka). 
Do promieniowania niejonizującego możemy zaliczyć promieniowanie radiowe, mikrofalowe, 
podczerwone, a także światło widzialne. Znaczące oddziaływanie na środowisko pól 
elektromagnetycznych występuje: 

- w paśmie 50 Hz od urządzeń i sieci energetycznych; źródłem największych 
oddziaływań mogących powodować przekroczenia poziomów dopuszczalnych są 
napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV, 220 kV 
i 400 kV oraz związane z nimi stacje elektroenergetyczne, 

- w paśmie od 300 MHz do 40000 MHz od urządzeń radiokomunikacyjnych, 
radiolokacyjnych i radionawigacyjnych. Największy udział w emisji mają stacje 
bazowe telefonii komórkowej ze swoimi antenami sektorowymi i antenami radiolinii 
(antena sektorowa służy do komunikacji z telefonem komórkowym, natomiast 
antena radiolinii służy do komunikacji między stacjami bazowymi). Istniejące sieci 
telefonii komórkowej wykorzystują następujące zakresy częstotliwości: ok. 900 
MHz (sieć GSM 900), około 1800 MHz (sieć GSM 1800) oraz ok. 2 100 MHz (sieć 
UMTS). 

- w paśmie 50 Hz od urządzeń elektrycznych pracujących w zakładach pracy 
i gospodarstwach domowych. Większość urządzeń jest zasilana z sieci 
energetycznej. W tej kategorii występuje lawinowy wzrost liczby źródeł, 
a ewidencja ich nie jest możliwa. 

Brak jest wiarygodnych informacji na temat oddziaływania na zdrowie i środowisko 
przy ekspozycjach długoletnich na promieniowanie elektromagnetyczne. WIOŚ nie 
wykonywał na terenie Gminy pomiarów promieniowania niejonizującego. 

Ustawą z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska zostały wdrożone nowe 
regulacje dotyczące pól elektromagnetycznych, które ustawa definiuje jako pola elektryczne, 
magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. Zgodnie 
z art. 123 ustawy, oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji 
jego zmian dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, prowadzonego 
przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. 

W krajowych przepisach dopuszcza się występowanie pochodzących od linii 
elektroenergetycznych pól elektrycznych o natężeniach mniejszych od 1 kV/m m. in. na 
obszarach zabudowy mieszkaniowej. Z punktu widzenia ochrony środowiska człowieka 
istotne więc mogą być linie i stacje elektroenergetyczne o napięciach znamionowych 
równych co najmniej 110 kV, bądź wyższych. Zasięg promieniowania mogącego wpływać 
niekorzystnie na człowieka sięga do 40 m po obu stronach linii. Trzeba też wziąć pod uwagę, 
że napowietrzne linie elektroenergetyczne, zarówno wysokiego, jak i średniego napięcia, 
mogą oddziaływać niekorzystnie na ptaki, które rozbijają się o linie, a także wpływać 
niekorzystnie na krajobraz. 

Linie 110 kV są źródłami pola elektromagnetycznego mogącego powodować 
przekroczenie wartości dopuszczalnych na terenach zamieszkałych. Największa wartość 
natężenia pola elektrycznego jaka może wystąpić pod linią lub w jej pobliżu nie przekracza 
tutaj 3 kV/m. Największa wartość natężenia pola elektrycznego, jaka może wystąpić pod linią 
220 kV lub w jej pobliżu nie przekracza 6 kV/m. Maksymalne wartości natężenia pola 
elektrycznego pod linią 400 kV, na wysokości 1,8 m od powierzchni ziemi, wynoszą 10 kV/m. 
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Przez teren Gminy linie te przebiegają bezkolizyjnie, nie stwarzając zagrożenia polem 
elektromagnetycznym dla ludzi w środowisku. 

Obiektami radiokomunikacyjnymi o istotnym z punktu widzenia ochrony środowiska 
oddziaływaniu mogą być stacje bazowe telefonii komórkowych, anteny nadawcze. Wpływ 
stacji bazowych telefonii komórkowej na zdrowie i samopoczucie człowieka nie jest jeszcze 
dokładnie rozpoznany, jednak traktuje się je jako obiekty potencjalnie niebezpieczne. 
W praktyce, w otoczeniu anten stacji bazowych GSM, znajdujących się w miastach, pola 
o wartościach wyższych od dopuszczalnych w praktyce występują w odległości do 
25 metrów od anten na wysokości zainstalowania tych anten. Ponieważ anteny są 
instalowane na dachach wysokich budynków lub na specjalnie stawianych wieżach, 
prawdopodobnie nie stwarzają one zagrożenia dla mieszkańców. Mogą jednak stanowić 
zagrożenie dla ptaków oraz wpływać niekorzystnie na krajobraz. Na terenie Miasta i Gminy 
zlokalizowanych jest przynajmniej 12 anten nadawczych telefonii komórkowej. Stacje 
bazowe telefonii komórkowej zlokalizowane na terenie Miasta i Gminy nie oddziałują 
negatywnie na stan środowiska i zdrowie ludzi. Według analizy rozkładu pól 
elektromagnetycznych, obszar przekroczeń dopuszczalnego poziomu elektromagnetycznego 
promieniowania niejonizującego o gęstości mocy 0,1 W/m2 (szkodliwego dla zdrowia ludzi), 
występować będzie na znacznych wysokościach: powyżej 20 m n.p.t. i maksymalnym 
zasięgu do 71 m od anten (łącznie dla wszystkich stacji bazowych), a więc w miejscach 
niedostępnych dla przebywania tam ludzi. 

Zgodnie z art. 121 Ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 
25, poz. 150) ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak 
najlepszego stanu środowiska poprzez: 

1) utrzymanie poziomów pół elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub 
co najmniej na tych poziomach 

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

Aby ograniczyć uciążliwości promieniowania elektromagnetycznego koniecznym jest 
podejmowanie niezbędnych działań polegających na analizie wpływu na środowisko nowych 
obiektów emitujących promieniowanie elektromagnetyczne (na etapie wydawania decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i pozwoleń na budowę). Inwestorzy są 
zobowiązani do wykonywania pomiarów kontrolnych promieniowania przenikającego do 
środowiska w otoczeniu stacji. Pomiary kontrolne rzeczywistego rozkładu gęstości mocy 
promieniowania powinny być przeprowadzane bezpośrednio po pierwszym uruchomieniu 
instalacji (najpóźniej w ciągu 14 dni) i każdorazowo w razie istotnej zmiany warunków pracy 
urządzeń mogących mieć wpływ na zmianę poziomów elektromagnetycznego 
promieniowania niejonizującego wytwarzanego przez to urządzenia. Inwestor jest 
zobowiązany do ewidencjonowania wyników przeprowadzonych pomiarów. Dopuszczalne 
poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku reguluje rozporządzenie Min. Środowiska 
z dn. 30.10.2003 r. (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). 
 
 
4.8.4. POWAŻNE AWARIE PRZEMYSŁOWE 
 

Poważne awarie obejmują skutki dla środowiska powstałe w wyniku awarii 
przemysłowych i transportowych z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych. 
Zapobieganie poważnym awariom w odniesieniu do przemysłu wykorzystującego 
niebezpieczne substancje chemiczne ma ogromne znaczenie ekonomiczne i decyduje o jego 



Program Ochrony Środowiska dla 
Miasta i Gminy Nowogrodziec 

Green Key  

 

ROZDZIAŁ – IV 80  

 

wizerunku i akceptacji w społeczeństwie. W ustawie z dn. 27.04.2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska, określone zostały podstawowe zasady zapobiegania i przeciwdziałania 
poważnym awariom przemysłowym, podmioty, których dotyczą wprowadzone przepisy, oraz 
ich obowiązki i zadania, a także główne procedury i dokumenty. 

Według rejestru prowadzonego przez WIOŚ oraz Państwową Straż Pożarną, na 
terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec nie funkcjonują zakłady przemysłowe, w których 
występowałyby rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych pozwalające zakwalifikować je do 
zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej lub zakładów o dużym 
ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. Nie istnieje zatem ze strony istniejących zakładów 
zwiększone bądź duże ryzyko zagrożenia awarią przemysłową. Nie zachodzi również 
konieczność sporządzania zewnętrznego planu ratowniczo - gaśniczego. 

Ze względu na istniejące obiekty oraz usytuowanie geograficzne, po szlakach 
komunikacyjnych Gminy odbywa się transport substancji niebezpiecznych. Przez teren 
Gminy biegną tranzytowe szlaki komunikacyjne (autostrada A4, droga krajowa nr 94, droga 
wojewódzka nr 357 oraz magistrala kolejowa E-30: odcinek Wrocław - Zgorzelec). Na 
szlakach tych dochodzić może do kolizji, awarii czy katastrof kolejowych, które spowodować 
mogą poważne w skutkach zanieczyszczenie wód i gleby oraz stanowić zagrożenie dla 
zdrowia i życia mieszkańców. 

Przez teren Gminy Nowogrodziec przebiegają gazociągi średniego i wysokiego 
ciśnienia DN 500, DN 300 i DN 300/200 i 250/200, których rozszczelnienie, uszkodzenie 
może być powodem wystąpienia poważnej awarii. Dla gazociągów układanych w ziemi i nad 
ziemią powinny być wyznaczone, na okres eksploatacji gazociągu, strefy kontrolowane, 
w obrębie których nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, 
sadzić drzew oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić 
trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji. Szerokość wymienionych stref obecnie 
reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.07.2001 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. 

W przypadku wystąpienia awarii Gmina oraz inne organy administracji mają 
obowiązek zabezpieczenia środowiska przed awariami. Główne obowiązki „administracyjne” 
ciążą tutaj na władzach wojewódzkich i Straży Pożarnej; działania bezpośrednie z pewnością 
na prowadzących działalność, która może spowodować awarię, w ustawie określonych jako 
„prowadzący zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku”. 
 
 
4.9. ROŚLINNOŚĆ 
 

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 (Szafer, Zarzycki, 1977 r. W: Opracowanie ekofizjograficzne). 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 
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goździsty (Lycopodium clavatum), rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia) oraz bagno 
zwyczajne (Ledum palustre). Szczególnie charakterystyczną cechą północnych rejonów 
Gminy jest obecność gatunków atlantyckich, do których należą m. in.: wrzosiec bagienny 
(Erica tetralix), widłaczek torfowy (Lycopodiella inundata) oraz wąkrota zwyczajna 
(Hydrocotyle vulgaris). Północna część Gminy wyróżnia się również bardziej interesującą 
i zróżnicowaną roślinnością wodną i szuwarową. Duża różnorodność zbiorowisk roślinnych 
i występowanie wielu roślin chronionych i rzadkich w północnej części Gminy związana jest 
w dużej mierze z działalnością człowieka. Ich występowanie koncentruje się bowiem 
w otoczeniu płytkich glinianek i oczek wodnych w licznych, nie eksploatowanych już 
wyrobiskach.  

Zupełnie innym charakterem odznacza się południowa (górska) część Gminy. 
W zbiorowiskach leśnych znaczny udział mają grądy, buczyny i podgórskie łęgi. Wyłącznie 
w południowej części występują gatunki charakterystyczne dla lasów liściastych jak: 
przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis), marzanka wonna (Asperula odorata), kopytnik 
zwyczajny (Asarum europaeum), konwalia majowa (Convallaria majalis); a z roślin nie 
podlegających 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. 
 
 
4.9.1. 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 4 924 ha (obszar 
miejski – 141 ha, obszar wiejski – 4 783 ha). Lasy zajmują łącznie na terenie Miasta i Gminy 
4 893 ha, co stanowi 27,75 % powierzchni obszaru. Najwyższym stopniem lesistości 
charakteryzują się obręby: Kierżno (67,6 %) i Godzieszów (51,0 %). Najniższą zaś Zabłocie 
(5,7 %) oraz Gierałtów (6,5 %).  

Większe, zwarte obszary zbiorowisk leśnych znajdują się głównie w północnej części 
Gminy, na północ od Zagajnika, Zebrzydowej, Kierżna i Brzeźnika. 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. 

Lasy należące do Skarbu Państwa zajmują na terenie Gminy powierzchnię 4 594 ha 
i stanowią 94 % wszystkich lasów na terenie opracowania. Zarządzane są przez Państwowe 
Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe Nadleśnictwa: Bolesławiec (1 023,7 ha), Pieńsk 
(776,4 ha), Lwówek Śląski (1 025,9 ha) i Węgliniec (1 736,1 ha). 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 (Plany urządzenia lasów w Nadleśnictwach: Bolesławiec, Lwówek, Węgliniec 
i Pieńsk, W: Opracowanie ekofizjograficzne).  

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 231 ha, z czego 87,9 % to lasy prywatne należące do osób 
fizycznych, pozostałą powierzchnię (12,1 %) zajmują lasy gminne.  
 
 
4.9.2. 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, ze względu na to, iż wszyscy krajowi 
przedstawiciele tego rzędu są objęci w Polsce ochroną prawną. Na terenie opracowania 
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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 (pogrubieniem wyróżniono gatunki wymienione w I załączniku Dyrektywy 
Ptasiej): Biało żytka, Bielik, Błotniak ł ąkowy, Błotniak stawowy, Bocian biały, Bogatka, 
Brodziec piskliwy, Brzegówka, Brz ęczka, Cierniówka, Czajka, Czapla siwa, 
Czarnogłówka, Czubatka, Derkacz, Dymówka, Dzięcioł czarny, Dzięcioł duży, Dzięcioł 
zielony, Dzięciołek, Dzwoniec, Gajówka, Gawron, Gągoł, G ąsiorek, 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, Nurog ęś, Oknówka, Ortolan, Pełzacz leśny, Pełzacz ogrodowy, 
Perkozek , Piecuszek, Piegża, Pierwiosnek, Pleszka, Pliszka, Pliszka siwa, Pliszka żółta, 
Pokląskwa, Pokrzywnica, Potrzeszcz, Potrzos, Przepiórka , Pustułka , Puszczyk, Raniuszek, 
Remiz , Rudzik, Sierpówka, Sieweczka , Sikora uboga, Siniak , Skowronek, Słowik rdzawy, 
Sosnówka, Strumieniówka, Strzyżyk, Szczygieł, Śmieszka, Śpiewak, Świergotek drzewny, 
Świerszczak , Świstunka, Trzandel, Trzcinniczek , Trzmielojad , Turkawka , Wilga, Wrona, 
Wróbel, Zaganiacz, Zięba, Zniczek, Żuraw.  

 
Wśród płazów i gadów wszystkie gatunki są objęte w naszym kraju ochroną. 

Herpetofauna na terenie Gminy Nowogrodziec jest dosyć bogata ze względu na sporą ilość 
miejsc podmokłych i dobrze rozwiniętą sieć rzeczną. Na omawianym obszarze stwierdzono 
łącznie 8 gatunków płazów i 4 gatunki gadów. 

Wśród płazów wyróżnić można dwa rzadkie gatunki traszek: górską oraz 
grzebieniastą, traszkę zwyczajną, żabę wodną, ropuchę szarą, żabę trawną, żabę 
moczarowę oraz żabę jeziorkową. Należy dodać, że traszka grzebieniasta wpisana jest na 
Polską Czerwoną Listę oraz wymieniona w załączniku II i IV Dyrektywy Siedliskowej.  

Gady na tym terenie reprezentowane są licznie przez jaszczurki: zwinkę i żyworodną. 
Dość często obserwowano także zaskrońca zwyczajnego, natomiast zanotowano tylko kilka 
stanowisk padalca zwyczajnego. 

 
Na terenie Gminy, w rzece Kwisie stwierdzono występowanie 18 gatunków ryb, w tym 

3 gatunki chronione oraz 4 zagrożone i rzadkie. Do gatunków chronionych należy: strzebla 
potokowa, śliz. Najrzadszym gatunkiem chronionym jest piskorz. Gatunki zagrożone 
reprezentują: pstrąg potokowy, szczupak, brzana, biało płetwy, prawdopodobnie lipień. 
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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. 
 
 
4.9.3. ZIELEŃ URZĄDZONA 
 

Przez pojęcie zieleni urządzonej należy rozumieć zieleń planowaną, której układ, 
fizjonomia oraz różnorodność są efektem przemyślanych działań człowieka. Możemy 
potraktować formy zieleni urządzonej jako ekosystemy sztuczne, których przetrwanie często 
uzależnione jest ingerencji człowieka. Do form zieleni urządzonej zalicza się: parki miejskie 
i wiejskie, parki podworskie, cmentarze, skwery, zieleńce, kwietniki, aleje i szpalery, klomby, 
zielone dachy, ogródki działkowe, zieleń obiektów sportowych itp. 

Ważne miejsce w strukturze terenów zielonych w Mieście i Gminie zajmują parki, 
o łącznej powierzchni sięgającej 35 ha. Zlokalizowane są one w Gierałtowie, Gościszowie, 
Wykrotach oraz w Zebrzydowej, tworząc wraz z miejscową zabytkową zabudową 
(pochodzącą z XVIII i XIX wieku) interesujące założenia pałacowo - ogrodowe. Stan tych 
założeń wykazuje jednak wyraźne wieloletnie zaniedbania. 

Park Wykroty to zabytkowy park przypałacowy o powierzchni 4,84 ha i są to grunty 
leśne. Obiekt położony jest w granicach działki 975/3. Teren parku jest lekko falisty, leżący 
w zlewni niewielkiej rzeczki, natomiast do jego południowo - zachodniej granicy przylega 
staw hodowlany. Omawiane założenie parkowe o charakterze romantycznym powstało 
w latach 1810 - 1830 przy umiejętnym wykorzystaniu rzeźby terenu, drzewostanu dębowo – 
lipowo - grabowego, niewielkich łąk oraz przebiegających tutaj cieków wodnych. Na terenie 
parku znajdował się pałac, folwark, ogród warzywny i ozdobny oraz wieża widokowa. 

Park w Zebrzydowej to zabytkowy park podworski o powierzchni 7,42 ha, obejmujący 
działkę 488/2, położony w centralnej części wsi, w pradolinie rzeki Kwisy. W południowej 
części parku przebiegają wyraźne 3 odcinki rowów, służące niegdyś do zbierania wód 
gruntowych z przyległym zagłębieniem po stawie, natomiast w części północnej znajduje się 
starorzecze Kwisy tworzące niewielki półwysep. Założenie parkowe w Zebrzydowej ma 
charakter naturalistyczny, a jego powstanie przy ówczesnych zabudowaniach folwarcznych 
datuje się na przełom XVIII i XIX wieku. Do 1945 r. istniał w tym miejscu pałac, ogród oraz 
sad. Najstarsze drzewa to z pewnością pozostałość nadrzecznego lasu łęgowego, dopiero 
później drzewostan wzbogacano, tworząc zarówno nasadzenia liniowe, grupowe jak 
i pojedyncze. 

Zabytkowy park przypałacowy w Gierałtowie ma powierzchnię 5,0 ha, z czego 
4,14 ha to lasy i grunty leśne natomiast 0,86 ha stanowią tereny zabudowane. Obiekt 
obejmuje działkę nr 523, a położony jest w południowo - zachodniej części wsi przy boisku 
sportowym. Założenie parkowe w Gierałtowie ma charakter naturalistyczny, a jego powstanie 
szacuje się na drugą połowę XIX wieku. Zabudowa dworska istniejąca w tamtym czasie, 
niestety nie przetrwała do czasów dzisiejszych. W okresie świetności parku, w jego skład 
prawdopodobnie wchodziły przyległe od południa łąki oraz dwa zbiorniki wodne, a naturalny 
drzewostan dębowy wzbogacany był nowymi nasadzeniami. 
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Zabytkowy park przypałacowy w Gościszowie o powierzchni 3,28 ha, położony jest 
w granicach działek nr 406/3, 406/4, 406/6 i 406/7, we wschodniej części wsi, przy 
cmentarzu. Istniejący tu niegdyś zamek uległ całkowitemu zniszczeniu, podobnie 
zabudowania folwarczne i większość parku. Układ dawnych ścieżek został zatarty, 
drzewostan znacznie przerzedzony, a środek parku zaadaptowano na boisko wiejskie. Park 
zatracił swój dawny charakter, jego granice bardzo się zmniejszyły i niestety obserwuje się 
dewastację oraz zaśmiecanie przez okoliczną ludność. 

 
Innym typem zieleni urządzonej jest zieleń przykościelna i zieleń cmentarna. Na 

terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec można wyróżnić następujące założenia, większość 
z nich jest w zaniedbanym stanie: 

- cmentarz komunalny przy ul. Sienkiewicza w Nowogrodźcu, 
- cmentarzyk przy kościele pw. św. Mikołaja w Nowogrodźcu, 
- ruiny zespołu klasztornego Magdalenek z założeniami zieleni w Nowogrodźcu, 
- założenie zieleni przy byłym kościele ewangelickim  w Nowogrodźcu, 
- cmentarz w Gierałtowie, 
- Gościszów - kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, na posesji kościelnej 

znajduje się niewielki cmentarzyk, 
- cmentarz komunalny w Zebrzydowej, 
- cmentarze w Czernej i w Godzieszowie oraz nowy cmentarz w Nowogrodźcu są 

prawie całkowicie pozbawione zieleni wysokiej, jedynie z nieregularnymi 
i rozproszonymi nasadzeniami młodych ozdobnych iglaków. 

 
 
4.9.4. PRZYRODA CHRONIONA I JEJ ZASOBY 
 

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009 r. Nr 151 poz. 1220) 
przedstawia poszczególne formy ochrony przyrody, na które składają się formy 
wielkoobszarowe takie jak rezerwat przyrody oraz formy indywidualnej ochrony takie jak 
pomniki przyrody oraz ochrona gatunkowa roślin i zwierząt. 
 
 
4.9.4.1. REZERWAT PRZYRODY 
 

Na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec znajduje się jeden rezerwat przyrody. 
Rezerwat przyrody „Brzeźnik” został utworzony w 1965 r. i zajmuje powierzchnię 3,24 ha. 
Zlokalizowany jest na terenie Nadleśnictwa Bolesławiec. 

Jest to rezerwat florystyczny. Utworzony został dla ochrony stanowiska wrzośca 
bagiennego (charakterystycznego dla Borów Dolnośląskich), rzadkiej w Polsce atlantyckiej 
rośliny, która osiąga tu południowo - zachodnią granicę występowania w Polsce. 

W skład rezerwatu wchodzą fragmenty mszaru wrzoścowego i boru bagiennego. 
Oprócz wrzośca rosną tu: rosiczka okrągłolistna, podkolan biały, przygiełka biała, żurawina 
błotna. . 
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4.9.4.2. POMNIKI PRZYRODY 
 

Zgodnie z przytoczoną ustawą „pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody 
żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, 
kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, 
wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków 
rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz 
jaskinie.” 

Na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec zlokalizowane są następujące pomniki 
przyrody: 

 
 

TABELA   58. Wykaz pomników przyrody na terenie Mia sta i Gminy Nowogrodziec 

Lp. Nazwa i opis Podstawa prawna 
Obwód 
(na wys. 
1,3 m) 

Położenie 
Forma 

własności / 
zarządzający 

1 
Bluszcz pospolity 
(bluszcz kolejarzy) 

Rozporządzenie 
Nr 2/92 Wojew. 

Jeleniogórskiego 
z dn. 24.03.92 r. 

(Dz. Urz. Woj. Jel. 
Nr 8, poz. 69 

z dn. 06.04.92 r.) 

- 

Zebrzydowa 
dz. ew. nr 800 

na wieży ciśnień przy 
stacji PKP 

Skarb 
Państwa, 

PKP S.A. / 
Burmistrz 

Nowogrodźca 

2 
Sosna Wejmutka 

„Wiesława” 
(dwudniowa) 

Rozporządzenie 
Nr 4/91 Wojew. 

Jeleniogórskiego 
z dn. 10.05.91 r. 

(Dz. Urz. Woj. Jel. 
Nr 20, poz. 149 

z dn. 15.05.91 r.) 

pień 
główny – 
377 cm 

pień drugi 
– 245 cm 

Zebrzydowa 
dz. ew. nr 488/2 
centralna część 

zabytkowego parku 

Gmina 
Nowogrodziec 

– mienie 
komunalne / 

Burmistrz 
Nowogrodźca 

3 
Buk pospolity, 

odmiana purpurowa 
(grupa drzew) 

Zarządzenie 
Nr 31/88 Wojew. 
Jeleniogórskiego 
z dn. 22.06.88 r. 

(Dz. Urz. Woj. Jel. 
Nr 11, poz. 95) 

410 cm 
i 400 cm 

Zebrzydowa 
dz. ew. nr 488/2 

na terenie 
zabytkowego parku 

Gmina 
Nowogrodziec 

– mienie 
komunalne / 

Burmistrz 
Nowogrodźca 

4 

Świerk pospolity 
Wiąz polny 

dwa zrośnięte 
drzewa – „Wierni 

Bracia” 
(zrost pni 2 drzew 
różnych gatunków) 

Rozporządzenie 
Nr 18/93 Wojew. 
Jeleniogórskiego 
z dn. 03.04.93 r. 

(Dz. Urz. Woj. Jel. 
Nr 13, poz. 84 

z dn. 19.04.93 r.) 

267 cm 
i 232 cm 

Zebrzydowa 
dz. ew. nr 488/2 

na terenie 
zabytkowego parku 

Gmina 
Nowogrodziec 

– mienie 
komunalne / 

Burmistrz 
Nowogrodźca 

5 

Dąb szypułkowy 
Danuty 

(na wysokości 2 m 
rozdziela się na dwa 
pnie, około 300 lat) 

Zarządzenie 
Nr 31/88 Wojew. 
Jeleniogórskiego 
z dn. 22.06.88 r. 

(Dz. Urz. Woj. Jel. 
Nr 11, poz. 95) 

578 cm 

Zebrzydowa 
dz. ew. nr 488/2 

w północno – 
wschodniej części 

zabytkowego parku 

Gmina 
Nowogrodziec 

– mienie 
komunalne / 

Burmistrz 
Nowogrodźca 



Green Key  Program Ochrony Środowiska dla 
Miasta i Gminy Nowogrodziec 

 

 
87 ROZDZIAŁ – IV 

 

 

Lp. Nazwa i opis Podstawa prawna 
Obwód 
(na wys. 
1,3 m) 

Położenie 
Forma 

własności / 
zarządzający 

6 
Platan klonolistny 

„Wezyr” 

Rozporządzenie 
Nr 18/93 Wojew. 
Jeleniogórskiego 
z dn. 03.04.93 r. 

(Dz. Urz. Woj. Jel. 
Nr 13, poz. 84 

z dn. 19.04.93 r.) 

544 cm 

Gościszów 
dz. ew. nr 406,7 

na polanie 
zabytkowego parku 

Gmina 
Nowogrodziec 

– mienie 
komunalne / 

Burmistrz 
Nowogrodźca 

7 
Wiąz szypułkowy 

„Limak” 

Zarządzenie 
Nr 31/88 Wojew. 
Jeleniogórskiego 
z dn. 22.06.88 r. 

(Dz. Urz. Woj. Jel. 
Nr 11, poz. 95) 

487 cm 

Gościszów 
dz. ew. nr 406/7 

przy fosie pomiędzy 
ruinami zamku, 

a murem kościoła, ok. 
40 m od drogi głównej, 

naprzeciwko 
przystanku PKS 

Gmina 
Nowogrodziec 

– mienie 
komunalne / 

Burmistrz 
Nowogrodźca 

8 Dąb szypułkowy 

Rozporządzenie 
Nr 19/94 Wojew. 
Jeleniogórskiego 
z dn. 13.05.94 r. 

(Dz. Urz. Woj. Jel. 
Nr 21, poz. 115 

z dn. 25.05.94 r.) 

503 cm 

Wykroty 
dz. ew. nr 957/3 

na terenie 
zabytkowego parku 

Gmina 
Nowogrodziec 

– mienie 
komunalne / 

Burmistrz 
Nowogrodźca 

9 
Dąb szypułkowy 

„Siłacz” 

Zarządzenie 
Nr 6/90 Wojew. 

Jeleniogórskiego 
z dn. 21.02.90 r. 

(Dz. Urz. Woj. Jel. 
Nr 1, poz. 17) 

444 cm 

Nowa Wieś 
dz. ew. nr 218 

rośnie pomiędzy 
budynkiem nr 66, 
a autostradą, ok. 

100 m od wiaduktu, 
dawniej na terenie 

posesji nr 68 

Gmina 
Nowogrodziec 

– mienie 
komunalne / 

Burmistrz 
Nowogrodźca 

10 

wychodnia skalna 
piaskowiec 
kwarcytowy 

„Siwy kamień” 

Rozporządzenie 
Nr 18/93 Wojew. 
Jeleniogórskiego 
z dn. 03.04.93 r. 

(Dz. Urz. Woj. Jel. 
Nr 13, poz. 84 

z dn. 19.04.93 r.) 

- 

Nowa Wieś – 
Kolonia Bieniec 

w lesie, za wiaduktem, 
oddział lasu 540, 

Nadleśnictwo 
Węgliniec 

Gmina 
Nowogrodziec 

– mienie 
komunalne / 

Burmistrz 
Nowogrodźca 

11 
Dąb szypułkowy 

„Osiłek” 

Rozporządzenie 
Nr 19/94 Wojew. 
Jeleniogórskiego 
z dn. 13.05.94 r. 

(Dz. Urz. Woj. Jel. 
Nr 21, poz. 115 

z dn. 25.05.94 r.) 

482 

Gościszów 
dz. ew. nr 406/7 
rośnie na polanie 

zabytkowego parku 

Gmina 
Nowogrodziec 

– mienie 
komunalne / 

Burmistrz 
Nowogrodźca 

12 Buk pospolity 

Rozporządzenie 
Nr 19/94 Wojew. 
Jeleniogórskiego 
z dn. 13.05.94 r. 

(Dz. Urz. Woj. Jel. 
Nr 21, poz. 115 

z dn. 25.05.94 r.) 

650 

Gościszów 
rośnie ok. 500 m od 

ostatnich zabudowań 
w lesie, po prawej 
stronie drogi do 
miejscowości 
Wolbromów 

Gmina 
Nowogrodziec 

– mienie 
komunalne / 

Burmistrz 
Nowogrodźca 

Źródło: Urząd Miejski Nowogrodziec 
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4.9.4.3. NATURA 2000 
 

Sieć obszarów Natura 2000 to spójna funkcjonalnie europejska sieć ekologiczna, 
tworzona w celu zachowania rodzajów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ważnych dla 
Wspólnoty Europejskiej. Podstawą prawną tworzenia sieci Natura 2000 są dwa akty prawne: 
Dyrektywa w sprawie ochrony dzikich ptaków, zwana Dyrektywą Ptasią (Dyrektywa Rady 
79/409/EWG z 2.04.1979 r.) oraz Dyrektywa w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory, zwana Dyrektywą Siedliskową (92/43/EWG z 21.05.1992 r.). Przewidują 
one stworzenie systemu obszarów połączonych korytarzami ekologicznymi, czyli 
fragmentami krajobrazu zagospodarowanymi w sposób umożliwiający migrację, 
rozprzestrzenianie i wymianę puli genetycznej gatunków. Zadaniem sieci jest utrzymanie 
różnorodności biologicznej przez ochronę nie tylko najcenniejszych i najrzadszych 
elementów przyrody, ale też najbardziej typowych, wciąż jeszcze powszechnych układów 
przyrodniczych charakterystycznych dla regionów biogeograficznych. 

Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje: 
- Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), 
- Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO). 
Obszar Natura 2000 może obejmować swym zasięgiem część lub całość obszarów 

i obiektów objętych innymi formami przyrody (z wyjątkiem ochrony gatunkowej roślin, 
zwierząt i grzybów). 

W północnej części Gminy znajdują się częściowo 2 obszary NATURA 2000 ochrony 
siedlisk: PLH 020072 „Uroczyska Borów Dolnośląskich” oraz PLH 020050 „Dolina Dolnej 
Kwisy”. Ponadto obszar Gminy jest objęty obszarem ochrony ptaków – PLB 020005 „Bory 
Dolnośląskie”. 

Dolina Dolnej Kwisy ma łączną powierzchnię 5 972,2 ha. Jest to obszar SOO – 
specjalny obszar ochrony siedlisk. Ostoja obejmuje doskonale zachowaną rzekę nizinną 
z zachowanymi fragmentami lasów łęgowych, łąkami świeżymi i zalewowymi oraz 
zbiorowiskami ziołoroślowymi (nie zawsze z listy Natura 2000, jednak ważnymi jako siedliska 
płazów i bezkręgowców). Koryto rzeki uregulowane jest w niewielkim stopniu. Znajdują się 
na tym obszarze bogate siedliska fauny bezkręgowej. Jest to obszar kluczowy dla 
zachowania Osmoderma eremita w Polsce Zachodniej. W granicach Gminy obszar zajmuje 
dolinę rzeki od Nowogrodźca aż do północnej granicy gminy oraz fragmenty lasów między 
Kierżnem, a Brzeźnikiem. Do chronionych siedlisk na tym obszarze należą (niekoniecznie 
jednak na terenie Gminy): 

- wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (2330), 
- brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea 

i Isoëto – Nanojuncetea (3130), 
- starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 

Potamion (3150), 
- nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis 

(3260), 
- suche wrzosowiska – Calluno - Genistion, Pohlio - Callunion, Calluno - 

Arctostaphylion (4030), 
- zmiennowilgotne łąki trzęślicowe - Molinion (6410), 
- ziołorośla górskie - Adenostylion alliariae i ziołorośla nadrzeczne - Convolvuletalia 

sepium (6430), 
- niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie - Arrhenatherion elatioris 

(6510), 
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- obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion (7150), 
- ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion van delii 

(8220), 
- kwaśne buczyny – Luzulo - Fagenion (9110), 
- grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny – Galio - Carpinetum, Tilio - 

Carpinetum (9170) 
- jaworzyny i lasy klonowo - lipowe na stokach i zboczach - Tilio plathyphyllis - 

Acerion pseudoplatani (9180), 
- pomorski kwaśny las brzozowo - dębowy - Betulo-Quercetum (9190), 
- bory i lasy bagienne - Vaccinio uliginosi - Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi - 

Pinetum, Pino (91D0), 
- łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe - Salicetum albo - fragilis, Populetum 

albae, Alnenion (91E0), 
- łęgowe lasy dębowo – wiązowo - jesionowe – Ficario - Ulmetum (91F0). 
Obszar „Uroczyska Borów Dolnośląskich”, w granicach, obejmuje fragment doliny 

Czernej Wielkiej od miejscowości Czerna do północno - wschodniej granicy Gminy. Na tym 
obszarze znajdują się siedliska łąk świeżych i bogatych florystycznie muraw bliźniczkowych 
oraz fragmenty łęgów olszowych w dolinie rzeki między Czerną, a Zagajnikiem. Obszar 
obejmuje, podobnie jak opisany wyżej obszar NATURA 2000, także inne siedliska: 

- wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (2330), 
- brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea 

i Isoëto – Nanojuncetea (3130), 
- starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 

Potamion (3150), 
- naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne (3160), 
- nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis 

(3260), 
- wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym - Ericion tetralix (4010), 
- suche wrzosowiska – Calluno - Genistion, Pohlio - Callunion, Calluno - 

Arctostaphylion (4030), 
- ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe - Koelerion glaucae (6120), 
- górskie i niżowe murawy bliźniczkowe - Nardion - płaty bogate florystycznie (6230), 
- zmiennowilgotne łąki trzęślicowe - Molinion (6410), 
- niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie - Arrhenatherion elatioris 

(6510), 
- torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą - Ŝywe (7110), 
- torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej 

regeneracji (7120), 
- torfowiska przejściowe i trzęsawiska, przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio - 

Caricetea (7140), 
- obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion (7150), 
- górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 

(7230), 
- kwaśne buczyny – Luzulo - Fagenion (9110), 
- grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny – Galio - Carpinetum, Tilio - 

Carpinetum (9170), 
- pomorski kwaśny las brzozowo - dębowy – Betulo - Quercetum (9190), 
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- bory i lasy bagienne - Vaccinio uliginosi - Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi - 
Pinetum, Pino (91D0), 

- łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe - Salicetum albo - fragilis, Populetum 
albae, Alnenion (91E0) 

- łęgowe lasy dębowo – wiązowo - jesionowe – Ficario - Ulmetum (91F0). 
Obszar specjalnej ochrony ptaków „Bory Dolnośląskie” został ustanowiony 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 21.07.2004 r. w sprawie obszarów specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2004 r., Nr 229, poz. 2313 zm. w 2007 i 2008 r.). Jego 
powierzchnia całkowita wynosi 172 093,4 ha, w tym 1 859,1 ha znajduje się na terenie 
Gminy Nowogrodziec. Zajmuje on tereny leśne położone na północ od magistrali kolejowej 
E-30. Obszar stanowi jeden z największych kompleksów leśnych Polski. Występują tu zwarte 
drzewostany sosnowe z ubogim runem, które stanowi wrzos i borówka. 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. 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 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 występuje kania ruda (PCK) i żuraw. Jest to 
najważniejsza ostoja bielika, cietrzewia i głuszca w Polsce południowo Czachodniej. 
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. 
 

 
Ryc. 26.   Obszary NATURA 2000 na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec 
Źródło: natura.gdos.gov.pl 
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4.9.4.4. OCHRONA GATUNKOWA ROŚLIN 
 

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. 
 

TABELA   59. 
Wykaz ro ślin obj ętych ochron ą częściow ą i całkowit ą 
na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec 

Wykaz roślin naczyniowych objętych 
ochroną całkowitą 

Wykaz roślin naczyniowych objętych 
ochroną częściową 

1. Bagno zwyczajne Ledum palustre L. 
2. Buławnik wielkokwiatowy Cephalanthera damasonium 

(Mill.) Druce 
3. Centuria pospolita Centaurium erythraea Rafn 

4. Gnidosz rozesłany Pedicularis sylvatica L. 
5. Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine L. 

6. Kukułka plamista Dactylorhiza maculata (L.) 
7. Kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis (L.) 

8. Listera jajowata Listera ovata L. 
9. Pióropusznik strusi Matteucia struthiopteris L. 

10. Podkolan biały Platanthera bifolia L. 
11. Podrzeń Ŝebrowiec Blechnum spicant L. 

12. Przylaszczka pospolita Hepatica nobilis L. 
13. Rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia L. 

14. Skrzyp olbrzymi Equisetum telmateia L. 
15. Śniedek baldaszkowaty Ornithogalum umbellatum 

16. Śnieżyca wiosenna Leucojum vernum L. 
17. Śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis L. 
18. Wawrzynek wiczełyko Daphne mezereum L. 

19. Wiciokrzew pomorski Lonicera peryclymenum L. 
20. Widłak goździsty Lycopodium clavatum L. 

21. Widlicz spłaszczony Diaphasiastrum complanatum (L.) 
Holub 

22. Widłaczek torfowy Lycopodiella inundata (L.) Holub 
23. Włosienicznik (jaskier) rzeczny Batrachium fluitans L. 

24. Wrzosiec bagienny Erica tetralix L. 

1. Barwinek pospolity Vinca minor L. 
2. Bluszcz pospolity Hedera helix L. 
3. Grzybienie białe Nymphea alba L. 

4. Kalina koralowa Viburnum opulus L. 
5. Kocanki piaskowe Helichrysum arenarium L. 

6. Konwalia majowa Convallaria majalis L. 
7. Kopytnik pospolity Asarum europaeum L. 

8. Kruszyna pospolita Frangula alnus L. 
9. Marzanka wonna Galium odoratum L. 

10. Paprotka zwyczajna Polypodium vulgare L. 

Źródło: Opracowanie ekofizjograficzne, 2010 r. 
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V. ZAŁOŻENIE PROGRAMOWE 
 

5.1. WPROWADZENIE 
 

We wcześniejszych rozdziałach przeprowadzono analizę stanu środowiska oraz 
uwarunkowań społeczno - gospodarczych na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec. 
Szczegółowo omówiono poszczególne elementy środowiska, towarzyszące im zagrożenia. 
Konsekwencją dokonanej analizy i zidentyfikowanych zagrożeń jest zaproponowanie działań 
zmierzających do naprawy niekorzystnego stanu środowiska i stworzenie w Mieście 
i w Gminie warunków do zrównoważonego rozwoju. 

W celu realizacji przyjętego założenia konieczne jest zastosowanie głównych zasad 
polityki ekologicznej w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska. Wymaga to 
wyznaczenia:  

- celów ekologicznych - cel po osiągnięciu którego, ma nastąpić poprawa danego 
elementu środowiska stanowiący ostateczny efekt podejmowanych kierunków 
działań (główne cele strategiczne); 

- kierunków działań – kierunki służące do osiągnięcia wyznaczonych celów 
ekologicznych (kierunki priorytetowe w ramach celów strategicznych); 

- zadań ekologicznych - konkretne przedsięwzięcia prowadzące do realizacji 
wyznaczonych kierunków działań w ramach danego celu ekologicznego. Poprzez 
realizację zadań ekologicznych można będzie osiągnąć wymierną poprawę 
środowiska przyrodniczego, mierzoną za pomocą wskaźników środowiskowych 
(mierników realizacji). 

Cele, zadania, limity i okresy ich uzyskania wynikają przede wszystkim 
z opracowanych i zatwierdzonych dokumentów, takich jak: 

- Polityka ekologiczna państwa na lata 2009 - 2012, z perspektywą do roku 2016; 
- Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 

2008 - 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012 – 2015, 
- Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku, 2005 r.; 
- Strategia rozwoju powiatu bolesławieckiego; 
- program Ochrony Środowiska dla Powiatu Bolesławieckiego na lata 2005 – 2012; 
- Strategia rozwoju Gminy Nowogrodziec; 
- Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nowogrodziec na lata 2005 – 

2012. 
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nowogrodziec oparty, więc został 

o postanowienia wyżej wymienionych dokumentów oraz o postanowienia wynikające 
z dokumentów planistycznych, koncepcji i innych opracowań lokalnych, z uwzględnieniem 
wymogów wynikających z obowiązujących przepisów. 
 

Poniżej przedstawiono cele i kierunki działań dla Miasta i Gminy Nowogrodziec 
w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska. Ich realizacja złoży się na 
wypełnianie zadań określonych w Polityce Ekologicznej Państwa oraz Programie Ochrony 
Środowiska Województwa Dolnośląskiego oraz innych dokumentów strategicznych, co 
powinno prowadzić do zrównoważonego rozwoju całego obszaru. Osiągnięcie określonych 
celów w ramach wyznaczonych kierunków działań, powinno być realizowane za pomocą 
konkretnych zadań ekologicznych, które określono szczegółowo w harmonogramie 
realizacyjnym Programu Ochrony Środowiska. Wiele z zaproponowanych zadań w założeniu 
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powinno być realizowanych właśnie przez Miasto i Gminę lub przez jednostki działające na 
tym terenie oraz w regionie. Urząd Miejski będzie w nich pełnić funkcje nadzoru działalności, 
będzie wspierać działalność w charakterze administracyjnym lub będzie to bezpośredni 
współudział, jedynie w konkretnym zadaniach będzie współfinansować lub finansować 
założone zadania. 

Nawiązując do Polityki Ekologicznej Państwa, Program Ochrony Środowiska 
powinien realizować zawarte w niej następujące priorytety ekologiczne: 

I. Działania systemowe: 
1. Uwzgl ędnianie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych  - kryteria 

rozwoju zrównoważonego powinny być uwzględnione we wszystkich dokumentach 
strategicznych. 

2. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska  - tworzenie rozwiązań prawno - 
ekonomicznych sprzyjających rozwojowi gospodarczemu, kontrola przestrzegania 
prawa przez podmioty działające na rynku. 

3. Zarządzanie środowiskowe  - jak najszersze przystępowanie do systemu EMAS, 
rozpowszechnianie wiedzy wśród społeczeństwa o tym systemie i tworzenie 
korzyści ekonomicznych dla firm i instytucji będących w systemie. 

4. Udział społecze ństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska  - 
podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl 
globalnie, działaj lokalnie”. 

5. Rozwój bada ń i post ęp techniczny  - zwiększenie roli placówek badawczych we 
wdrażaniu ekoinnowacji w przemyśle oraz w produkcji wyrobów przyjaznych dla 
środowiska oraz doprowadzenie do zadowalającego stanu systemu monitoringu 
środowiska. 

6. Odpowiedzialno ść za szkody w środowisku  - stworzenie systemu 
prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w  środowisku 
i sygnalizującego możliwość wystąpienia szkody. 

7. Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym  - przywrócenie właściwej roli 
planowania przestrzennego, w szczególności dotyczy to miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, które powinny być podstawą lokalizacji nowych 
inwestycji. 

II. Ochrona zasobów naturalnych: 
1. Ochrona przyrody  - zachowanie bogatej różnorodności biologicznej polskiej 

przyrody na różnych poziomach organizacji: na poziomie wewnątrzgatunkowym 
(genetycznym), gatunkowym oraz ponadgatunkowym (ekosystemowym), wraz 
z umożliwieniem zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju, który w sposób 
niekonfliktowy współistnieje z różnorodnością biologiczną. 

2. Ochrona i zrównowa żony rozwój lasów  - racjonalne użytkowanie zasobów 
leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, 
z zachowaniem bogactwa biologicznego, rozwijanie idei trwale zrównoważonej 
i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. 

3. Racjonalne gospodarowanie zasobami wody  - racjonalizacja gospodarowania 
zasobami wód powierzchniowych i podziemnych, aby uchronić gospodarkę 
narodową od deficytów wody i zabezpieczyć przed skutkami powodzi oraz 
zwiększenie samofinansowania gospodarki wodnej (dążenie do maksymalizacji 
oszczędności zasobów wodnych na cele przemysłowe i konsumpcyjne, zwiększenie 
retencji wodnej, skuteczna ochrona głównych zbiorników wód podziemnych przed 
zanieczyszczeniem). 
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4. Ochrona powierzchni ziemi  - rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych 
i leśnych, przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno - błotnych 
przez czynniki antropogenie, zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych 
i zdewastowanych, przywracając im funkcję przyrodniczą, rekreacyjną lub rolniczą. 

5. Gospodarowanie zasobami geologicznymi  - racjonalizacja zaopatrzenia ludności 
oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wodę z zasobów podziemnych oraz 
otoczenia ich ochroną przed ilościową i jakościową degradacją. 

III. Poprawa jako ści środowiska i bezpiecze ństwa ekologicznego  - celem działań 
w obszarze zdrowia  środowiskowego jest dalsza poprawa stanu zdrowotnego 
mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony środowiska z sektorem 
zdrowia oraz skuteczny nadzór nad wszystkimi w kraju instalacjami będącymi 
potencjalnymi źródłami awarii przemysłowych powodujących zanieczyszczenie 
środowiska. 

1. Jakość powietrza  - dążenie do spełnienia zobowiązań wynikających z Traktatu 
Akcesyjnego oraz z dwóch dyrektyw unijnych: Dyrektywy LCP i CAFE. 

2. Ochrona wód  - utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, w tym 
również zachowanie i przywracanie ciągłości ekologicznej cieków. 

3. Oddziaływania hałasu i pól elektromagnetycznych  - dokonanie wiarygodnej 
oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i pola 
elektromagnetyczne i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie 
jest ono największe. 

4. Substancje chemiczne w środowisku  - stworzenie efektywnego systemu nadzoru 
nad substancjami chemicznymi dopuszczonymi na rynek, zgodnego z zasadami 
Rozporządzenia REACH. 

Zgodnie z dokumentem wojewódzkim, w gminnym harmonogramie zadań do 
realizacji w zakresie ochrony środowiska powinny znaleźć się następujące zagadnienia 
(gminne założenia powinny opierać się na celach strategicznych wojewódzkiego Programu): 

- Poprawa jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości i ilości wód 
podziemnych wraz z racjonalizacją ich wykorzystania, 

- Trwała poprawa jakości powietrza atmosferycznego, 
- Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców województwa, 
- Ochrona przed negatywnym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, 
- Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym i zagrożeniom naturalnym oraz 

eliminacja i minimalizacja skutków w razie ich wystąpienia, 
- Zintegrowana, trwale zrównoważona ochrona zasobów przyrody prowadzona 

w ramach racjonalnej polityki przestrzennej, 
- Racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych zarówno pod względem 

ekologicznym jak i ekonomicznym, 
- Ochrona zasobów złóż poprzez ich racjonalne wykorzystanie, zahamowanie 

nielegalnego wydobycia kopalin oraz rekultywacja terenów poeksploatacyjnych, 
- Rozwój i modernizacja systemu transportowego z uwzględnieniem rozwiązań 

zmniejszających lub eliminujących negatywny wpływ transportu na środowisko, 
- Ograniczenie oddziaływania przemysłu i energetyki na środowisko, 
- Podniesienie jakości życia mieszkańców i zachowanie ładu przestrzennego, 
- Rozwój rolnictwa zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 
- Aktywizacja działań na rzecz zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska 

w sektorze turystyki rekreacji, 
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- Rozwój świadomych postaw konsumenckich zgodnie z zasadą zrównoważonego 
rozwoju. 

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nowogrodziec powinien również 
uwzględniać zapisy dotychczas obowiązującego Programu Ochrony Środowiska, ponieważ 
ważnym aspektem prowadzenia polityki ochrony środowiska jest ciągłość podejmowanych 
działań. 
 
 
5.1.1. CELE STRATEGICZNE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA 

I GMINY NOWOGRODZIEC 
 

Harmonogram realizacyjny Programu Ochrony Środowiska zakłada realizację 
następujących celów strategicznych: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wyznaczone cele ekologiczne, a w ich ramach kierunki działań, jakie należy podjąć 
w zakresie ochrony środowiska na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec, stanowią podstawę 
dla realizacji konkretnych zadań ekologicznych na przestrzeni kilkunastu lat. Zadania zostały 
wyznaczone na podstawie analizy stanu środowiska przyrodniczego na tym terenie, 
przewidywanych kierunków rozwoju oraz informacji w zakresie planowanych inwestycji 
(dziedzina ochrony środowiska), które przekazane zostały przez Urząd Miejski oraz 
instytucje obligatoryjnie zajmujące się ochroną środowiska w całym regionie. 

Cele strategiczne i kierunki działań określono jako obowiązujące w czasie 
krótkoterminowego i długoterminowego programu (do 2012 roku wraz z perspektywą do roku 
2016). W ramach tych wytycznych, odnoszących się do ogólnych celów i kierunków 
wyznaczono konkretne działania, których realizacja powinna przyczynić się do poprawy 
stanu środowiska przyrodniczego w perspektywie wieloletniej. 

Z uwagi na szeroki zakres przedsięwzięć koniecznych do osiągnięcia wyznaczonych 
celów, spośród wszystkich zadań ekologicznych wybrano pewną grupę zadań, którą należy 
realizować w pierwszej kolejności. Ich zestawienie stanowi krótkookresowy harmonogram 
(4 – letni) – plan operacyjny Programu Ochrony Środowiska zawarty w rozdziale VI. 

Część pozostałych zadań ekologicznych będzie realizowana w okresie 
długoterminowym (8 – letnim) w ramach długookresowego harmonogramu – planu 
operacyjnego Programu Ochrony Środowiska (zadania wymagające kontynuacji, np. 
edukacja ekologiczna, szkolenia). 
 
 
5.3. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADA Ń EKOLOGICZNYCH 
 

W harmonogramie realizacyjnym przygotowanym dla Miasta i Gminy Nowogrodziec, 
poszczególnym celom strategicznym, w ramach wyznaczonych kierunków działań, 
przyporządkowano konkretne zadania z szacunkowym określeniem czasu ich realizacji 
i instytucje, które powinny je realizować lub współrealizować. Z uwagi na specyfikę 
niektórych zadań np. edukacja ekologiczna, czy zadania kontrolne, będą one realizowane 
zarówno w ramach harmonogramu krótko- i długoterminowego (np. jako zadania ciągłe). 

W ramach wyznaczonego harmonogramu realizacyjnego, zadania podzielono na 
zadania własne Urzędu Miejskiego i zadania koordynowane (wspólne z innymi gminami, 
Powiatem oraz innymi jednostkami zajmującymi się działaniami proekologicznymi oraz 
infrastrukturą zapewniającą ochronę środowiska). 

- zadania własne Urzędu – przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub 
częściowo ze środków będących w dyspozycji Miasta i Gminy; 

- zadania koordynowane – pozostałe zadania związane z ochroną środowiska 
i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze 
środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji 
organów i instytucji szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego, bądź 
instytucji działających na terenie Miasta i Gminy, ale podległych bezpośrednio 
organom powiatowym, wojewódzkim, bądź centralnym. 
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Proces zarządzania środowiskiem spoczywa niewątpliwie głównie na władzach 
samorządowych. Mając na uwadze spójność koordynacji działań pomiędzy poszczególnymi 
szczeblami władz samorządowych i rządowych, a także współpracę z pozostałymi 
partnerami, zarządzanie środowiskiem Miasta i Gminy Nowogrodziec przy pomocy Programu 
Ochrony Środowiska wymagać będzie ustalenia roli i zakresu działania poszczególnych 
podmiotów zaangażowanych w jego realizację, struktury organizacji Programu oraz systemu 
monitoringu. 

Władze Miasta i Gminy pełnią w odniesieniu do Programu kilka funkcji. Jedną 
z ważniejszych jest funkcja regulacyjna, na którą składają się akty prawa lokalnego – 
uchwały oraz decyzje administracyjne związane odpowiednio z określonymi obszarami 
zagadnień środowiskowych. Władze pełnią również funkcje wykonawcze (zadania 
wynikające z ustaw) i kontrolne. Pożądane jest, aby władze Miasta i Gminy pełniły również 
funkcje wspierające dla podmiotów zaangażowanych w rozwój obszaru oraz funkcje kreujące 
działania ukierunkowane na poprawę środowiska przyrodniczego. 

Do podstawowych instrumentów prawnych odnoszących się do zagadnień ochrony 
środowiska należą: standardy i normy środowiskowe, pozwolenia i odpowiedzialność 
administracyjna, karna i cywilna. Głównymi instrumentami finansowymi są opłaty 
ekologiczne, kary, fundusze celowe, ulgi podatkowe. Wśród instrumentów o charakterze 
społecznym wyróżniamy dostęp do informacji, komunikację społeczną, edukację i promocję 
ekologiczną. 
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VI. HARMONOGRAM REALIZACYJNY 
 

Cele i zadania 
Koszty realizacji w poszczególnych latach 

Termin realizacji Podmiot odpowiedzialny 2009 2010 2011 2012 2013 - 2016 
Źródła finansowania 

Cel ekologiczny: modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno – ściekowej dla zapewnienia lepszej ochrony środowiska oraz poprawy warunków życia 
mieszka ńców 

Rozwój sieci wodociągowej, zgodnie z planami inwestycyjnymi 
i projektowymi, opracowywanie dokumentacji projektowych 
i technicznych. 

brak szczegółowych danych kosztowych 
zadanie ciągłe Hydro-Tech, Gmina Środki własne jednostek realizujących, budżet gminy, środki 

pomocowe UE, kredyty, RPO, WFOŚiGW, NFOŚiGW 

Modernizacja stacji uzdatniania wody. 
brak szczegółowych danych kosztowych 

zadanie ciągłe Hydro-Tech, Gmina 
Środki własne jednostek realizujących 

Rozwój gospodarki ściekowej (kanalizacja sanitarna 
i deszczowa), zgodnie z planami inwestycyjnymi i projektowymi 
(planami Aglomeracji Kanalizacyjnych), opracowywanie 
dokumentacji projektowych i technicznych, modernizacja sieci 
(w tym: budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacja sanitarna 
w m. Milików, Gościszów, Zebrzydowa, Parzyce, Wykroty, 
Godzieszów, Gierałtów, Nowogrodziec). 

w latach 2008 – 2015 koszty około 58 710 947 zł 
w tym w roku 2011 - 14 918 542 zł 

do 2015 roku 
zakończenie 

inwestycji 
„Rozwiązanie 
gospodarki 

wodno-
ściekowej” 

Hydro-Tech, Gmina 
Środki finansowe gmin, jednostek realizujących, środki UE, 

WFOŚiGW, NFOŚiGW, PROW 

Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz 
oczyszczalni przydomowych oraz podjęcie działań w zakresie 
ich kontroli technicznej oraz częstotliwości opróżniania. 

koszty administracyjne 
zadanie ciągłe Gmina 

Środki własne gminy 

Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków 
w celu ciągłej poprawy jakości oczyszczanych ścieków. 

brak szczegółowych danych kosztowych 
zadanie ciągłe Gmina, Hydro-Tech Środki własne gminy, budżet, RPO, kredyty, dotacje, 

WFOŚiGW, NFOŚiGW 
Cel ekologiczny:  zachowanie, wła ściwe wykorzystanie oraz odnawianie i przywracanie d o stanu wła ściwego składników przyrody, w szczególno ści 

ekosystemów zachowanych w stanie naturalnym lub zbl iżonym do naturalnego. 

Rozwój ścieżek rowerowych, edukacyjnych. 
brak szczegółowych danych kosztowych 

zadanie ciągłe Gmina, Nadleśnictwa 
środki własne Gminy 

Ustanawianie (wraz z opracowaniem dokumentacji) nowych 
form ochrony przyrody, planów ochrony oraz ich wdrażanie. 

brak szczegółowych danych kosztowych 
zadanie ciągłe 

organizacje społeczne, 
RDOŚ, Rada Miasta, 

Ministerstwo środki własne jednostek realizujących 

Przestrzeganie procedur lokalizacyjnych chroniących tereny 
cenne przyrodniczo przed przeinwestowaniem, sporządzanie 
planów zagospodarowania. 

brak szczegółowych danych kosztowych 
zadanie ciągłe Gmina 

Środki własne gminy - koszty administracyjne 
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Cele i zadania 
Koszty realizacji w poszczególnych latach 

Termin realizacji Podmiot odpowiedzialny 2009 2010 2011 2012 2013 - 2016 
Źródła finansowania 

    

Oczyszczanie miasta i wsi. 
brak danych kosztowych 

zadanie ciągłe Gmina, Hydro-Tech 
Środki własne jednostek realizujących, kredyty 

Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, 
zakrzewień oraz parków. 

brak danych kosztowych 
zadanie ciągłe 

Gmina, zarządcy 
obiektów Środki własne gminy, RPO 

Nadzór nad gospodarką leśną i szkolenie prywatnych właścicieli 
lasów na temat prawidłowych zasad gospodarki leśnej. 

brak danych kosztowych 
zadanie ciągłe Powiat, Nadleśnictwo 

budżet jednostki realizującej 
Prowadzenie stałego monitoringu środowiska leśnego w celu 
przeciwdziałania stanom niepożądanym (choroby, szkodniki). 
Ocena dendrologiczna drzewostanu. 

brak danych kosztowych 
zadanie ciągłe Nadleśnictwo 

Nadleśnictwo 

Tworzenie i realizacja kompleksowych i długoterminowych 
planów zalesiania terenów z niskimi klasami gleb, obszarów 
zagrożonych erozją gleb. 

brak danych kosztowych 
zadanie ciągłe Gmina, ODR 

Środki własne jednostek realizujących 

Sporządzenie inwentaryzacji i uproszczonych planów 
urządzenia lasu. 

brak danych kosztowych 
zadanie ciągłe Powiat, Nadleśnictwa 

Środki własne jednostek realizujących 
 

Cel ekologiczny: ograniczenie przekształce ń ziemi w wyniku procesów naturalnych oraz antropoge nicznych. 

Wzrost liczby profesjonalnych gospodarstw agroturystycznych 
i stosujących ekologiczne metody upraw. 

brak szczegółowych danych kosztowych 
zadanie ciągłe 

ODR, właściciele, 
inwestorzy Środki własne jednostek realizujących 

Wykonywanie pomiarów zanieczyszczeń gleb. 
brak szczegółowych danych kosztowych 

zadanie ciągłe 
Powiat, WIOŚ, Okręgowa 

Stacja Chemiczno - 
Rolnicza  Środki własne jednostek realizujących 

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych 
i obojętnych w Nowogrodźcu przy ul. Mickiewicza. 

3 642 034 zł    
2010 Gmina 

Środki własne jednostek realizujących 

Kontynuacja monitoringu składowiska odpadów 
w Nowogrodźcu. 

brak szczegółowych danych kosztowych przed okres 
30 lat w fazie 

poeksploatacyjnej 
Gmina 

Środki własne Gminy 

Ochrona gleb najlepszych kompleksów. 
brak szczegółowych danych kosztowych przed okres 

30 lat w fazie 
poeksploatacyjnej 

Gmina 
Środki własne Gminy 
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Cele i zadania 
Koszty realizacji w poszczególnych latach 

Termin realizacji Podmiot odpowiedzialny 2009 2010 2011 2012 2013-2016 
Źródła finansowania 

 
Ochrona gleb przed degradacją i rekultywacja gleb 
zdegradowanych. Ochrona gleb przed negatywnym wpływem 
transportu i infrastruktury transportowej. 

brak szczegółowych danych kosztowych przed okres 
30 lat w fazie 

poeksploatacyjnej 
Gmina 

Środki własne Gminy 

Podejmowanie i kontrolowanie działań zmierzających do 
rekultywacji miejsc eksploatacji surowców mineralnych, także 
likwidacja miejsc nielegalnej eksploatacji kopalin. 

koszty zależne od podjętych działań, koszty administracyjne 

zadanie ciągłe 

Gmina, prywatni 
właściciele 

nieruchomości, 
przedsiębiorstwa 

prowadzące działalność 
wydobywczą 

Środki własne Gminy, właścicieli nieruchomości, 
przedsiębiorstwa prowadzące działalność wydobywczą 

Stały monitoring eksploatowanych złóż. 
koszty zależne od podjętych działań, koszty administracyjne 

zadanie ciągłe 
Gmina, Powiat, 

inwestorzy koszty administracyjne 

Zinwentaryzowanie „dzikich” miejsc składowania odpadów, ich 
likwidacja i rekultywacja, ustalenie sprawcy. 

brak szczegółowych danych kosztowych 
zadanie ciągłe 

Gmina, Straż Leśna 
społeczność lokalna, 

przedsiębiorstwa 
Środki finansowe Gminy, środki prywatnych inwestorów 

w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 
    

Cel ekologiczny: zapewnienie wystarczaj ącej ilo ści wody o odpowiedniej jako ści u żytkowej oraz ochrona przed powodzi ą. 

Racjonalne zużycie środków ochrony roślin i nawozów. 
brak szczegółowych danych kosztowych 

zadanie ciągłe 
Gmina, Powiat, rolnicy, 

RZGW Środki własne jednostek realizujących, środki UE, WFOŚiGW 
Inwentaryzacja i likwidacja miejsc zrzutu ścieków 
nieoczyszczonych. Monitoring szczelności zbiorników służących 
do przetrzymywania gnojownicy. 

koszty administracyjne 
zadanie ciągłe Gmina 

Środki własne jednostek realizujących 

Edukacja ekologiczna rolników w zakresie wdrażania Kodeksu 
Dobrych Praktyk Rolniczych. 

brak szczegółowych danych kosztowych 
zadanie ciągłe 

ODR (szkolenia), 
sołectwa Środki własne jednostek realizujących 

Modernizacja, ocena i utrzymywanie w sprawności urządzeń 
melioracyjnych, melioracji wodnych, urządzeń 
przeciwpowodziowych. 

brak szczegółowych danych kosztowych 
zadanie ciągłe 

Gmina, DZMiUW, Skarb 
Państwa, spółki wodne, 

właściciele gruntów Środki własne Gminy, środki Skarbu Państwa 

Konserwacja cieków zgodnie z ich naturalnym biegiem. 
brak szczegółowych danych kosztowych 

2012 DZMiUW 
Środki własne DZMiUW 

Ochrona terenów zalewowych przed wprowadzeniem zabudowy, 
uwzględnianie terenów zalewowych w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego. 

koszty administracyjne 
zadanie ciągłe Gmina 

Środki własne jednostek realizujących 
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Cele i zadania 
Koszty realizacji w poszczególnych latach 

Termin realizacji Podmiot odpowiedzialny 2009 2010 2011 2012 2013-2016 
Źródła finansowania 

 

Realizacja planu ochrony przed powodzią w przypadku jej 
wystąpienia. Współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za 
stan infrastruktury przeciwpowodziowej. 

brak szczegółowych danych kosztowych 
w razie potrzeb 

Gmina, DZMiUW, RZGW, 
UW, Powiat 

Środki własne jednostek realizujących 
Środki własne jednostek realizujących 

    
Cel ekologiczny: utrzymanie standardów jako ści powietrza, redukcja emisji pyłów gazów i odorów 

Modernizacja istniejących kotłowni - dalsze wprowadzanie 
ekologicznych źródeł ogrzewania. 

koszt modernizacji kotłowni ok. 1 mln zł 
w razie potrzeb 

właściciele obiektów, 
przedsiębiorstwa, Hydro-

Tech, spółdzielnie Środki własne jednostek realizujących 

Ograniczanie emisji odorów (modernizacje, strefy ochrony). 
koszty administracyjne 

w razie potrzeb 
Hydro-Tech, Gmina, 

zakłady Środki własne jednostek realizujących 

Rozwój sieci ciepłowniczej. 
brak szczegółowych danych kosztowych 

zadanie ciagłe Gmina, Hydro-Tech 
Środki własne jednostek realizujących 

Gazyfikacja Miasta i Gminy. 
W zakresie OGP GAZ-SYSTEM: 
- budowa Tłoczni Jeleniów 2, 
- budowa gazociągu przesyłowego DN 500 wysok. ciśn. relacji 
Jeleniów - Dziwiszów o ciśn. roboczym 8,4 MPa – wzdłuż 
istniejącego gazociągu podwyższonego cieśn. DN 250, PN 
1,6 MPa, 
- budowa gazociągu przesyłowego DN 700 wysok. cieśn. relacji 
Lasów – Tłocznia Jeleniów o ciśn. roboczym 8,4 MPa – wzdłuż 
istniejącego gazociągu w/c DN 500/300, PN 6,3 MPa, 
- w późniejszym etapie budowa gazociągu przesyłowego wysok. 
ciśn. relacji Jeleniów - Taczalin o ciśn. roboczym 8,4 MPa – 
wzdłuż istniejącego gazociągu relacji Załęcze – Radakowice – 
Zgorzelec w/c DN 300, PN 6,3 MPa. 

brak szczegółowych danych kosztowych 

zadanie ciągłe 

operatorzy sieci 
gazowych 

OGP GAZ-SYSTEM 
Dolnośląska Spółka 

Gazownicza 

Środki własne jednostki realizującej, fundusze UE, dotacje, 
kredyty 

Wprowadzanie energii odnawialnej na terenie Gminy 
(promocja kolektorów słonecznych, biomasy, energii wodnej). 

koszty administracyjne 
zadanie ciągłe 

Powiat, Gmina, 
inwestorzy Gmina, Powiat, przedsiębiorcy, organizacje 
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Cele i zadania 
Koszty realizacji w poszczególnych latach 

Termin realizacji Podmiot odpowiedzialny 2009 2010 2011 2012 2013-2016 
Źródła finansowania 

 
Termomodernizacja budynków szkolnych, placówek 
oświatowych oraz budynków użyteczności publicznej (w tym: 
Modernizacja Zespołu Szkół w Nowej Wsi, Modernizacja 
Ośrodka Zdrowa w Nowogrodźcu, Gierałtowie, Zebrzydowej 
i Wykrotach). 

4 150 000 zł    

zadanie ciągłe 
Powiat, Gmina, 

inwestorzy Środki własne Powiatu, Gminy, inwestorów, kredyty 

Modernizacja i bieżące utrzymanie dróg o charakterze gminnym. 
1,43mln zł 
2008-2009 

    
zadanie ciągłe Gmina 

Środki własne Gminy 

Modernizacja dróg powiatowych, wojewódzkich. 
brak danych kosztowych ze względu na szeroki zakres prac 

zadanie ciągłe 
Gmina, Zarząd Dróg 

Wojewódzkich, Powiat Środki własne jednostek realizujących, kredyty, dotacje 
Modernizacja dróg krajowych wykonanie remontu nawierzchni 
drogi krajowej na 94 na odcinku Jeleniów – Wykroty o łącznej 
długości 1,8 km. 

     
2013 GDDKiA brak szczegółowych danych kosztowych 

Środki własne jednostek realizujących 

Wykonywanie pomiarów zanieczyszczeń powietrza. 
brak szczegółowych danych kosztowych 

zadanie ciągłe WIOŚ, PSSE 
Środki własne jednostek realizujących 

    

Cel ekologiczny:  zminimalizowanie uci ążliwego hałasu i utrzymanie jak najlepszej jako ści stanu akustycznego środowiska 

Określenie terenów najbardziej zagrożonych hałasem (mapy 
akustyczne), gdzie należy prowadzić przedsięwzięcia ochronne 
w pierwszej kolejności. 

koszty zależne od podjętych działań 
zadanie ciągłe WIOŚ, Gmina 

Środki własne jednostek realizujących, WFOŚiGW 

Wykonywanie pomiarów emisji hałasu. 
brak szczegółowych danych kosztowych 

zadanie ciągłe WIOŚ 
Środki własne jednostek realizujących 

Modernizacja i budowa dróg (budowa obwodnic, optymalizacja 
przebiegu tras komunikacyjnych oraz optymalizacja płynności 
ruchu, tworzenie zabezpieczeń akustycznych). 

zgodnie z założeniami poszczególnych zarządców dróg 

Wprowadzanie zapisów dotyczących standardów akustycznych 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

brak szczegółowych danych kosztowych 
zadanie ciągłe WIOŚ 

Środki własne jednostek realizujących 
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Cele i zadania 
Koszty realizacji w poszczególnych latach 

Termin realizacji Podmiot odpowiedzialny 2009 2010 2011 2012 2013-2016 
Źródła finansowania 

 

Cel ekologiczny: ochrona mieszka ńców przed polami elektromagnetycznym  

Inwentaryzacja i aktualizacja obiektów emitujących pola 
elektromagnetyczne. 

koszty administracyjne – brak szczegółowych danych 
kosztowych zadanie ciągłe Gmina 

Środki własne jednostek realizujących 
Aktualizacja obszarów, na których stwierdzono występowanie 
przekroczenia wielkości dopuszczalnych pól 
elektromagnetycznych, analiza konieczności uchwalenia 
obszarów ograniczonego użytkowania. 

koszty administracyjne 
zadanie ciągłe 

Gmina, Powiat, UW, 
WIOŚ Środki własne jednostek realizujących 

Wprowadzanie zapisów dotyczących standardów emisji pól 
elektromagnetycznych w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego. 

koszty administracyjne 
zadanie ciągłe 

Gmina, Powiat, UW, 
WIOŚ Środki własne jednostek realizujących 

    

Cel ekologiczny:  racjonalizacja zu życia energii, surowców i materiałów oraz wzrost udz iału zasobów odnawialnych 
Zmniejszenie strat energii, zwłaszcza cieplnej w systemach 
przesyłowych, poprawy parametrów energetycznych budynków 
oraz podnoszenie sprawności wytwarzania energii. 

brak danych kosztowych ze względu na szeroki zakres prac  
zadanie ciągłe przedsiębiorstwa, Hydro-

Tech Środki własne jednostki realizującej, dotacje, kredyty 

    
Cel ekologiczny: upowszechnienie idei ekorozwoju we wszystkich sfera ch życia oraz wdro żenie edukacji ekologicznej jako edukacji interdyscy plinarnej 
Rozwój szkoleń obejmujących zagadnienia środowiskowe, 
w tym przyrodnicze, dla urzędników samorządowych oraz 
specjalistów i nauczycieli. 

brak szczegółowych danych kosztowych 
zadanie ciągłe 

Gmina, Powiat, 
Nadleśnictwa, 

organizacje, zakłady Środki własne Gminy 

Prowadzenie edukacji ekologicznej poprzez konkursy 
o tematyce ekologicznej i akcji związanych z prawidłową 
gospodarką odpadami. 

brak szczegółowych danych kosztowych 
zadanie ciągłe 

Gmina, Powiat, 
Nadleśnictwa Środki własne Gminy 

Aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Planu 
Gospodarki Odpadami. 

brak szczegółowych danych kosztowych 
co 4 lata Gmina 

Środki własne Gminy 
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Cele i zadania 
Koszty realizacji w poszczególnych latach 

Termin realizacji Podmiot odpowiedzialny 2009 2010 2011 2012 2013-2016 
Źródła finansowania 

 
Cel ekologiczny:  minimalizacja wpływu na środowisko oraz eliminacja ryzyka dla zdrowia ludzi w miejscach najwi ększego oddziaływania na środowisko 

i zapewnienie bezpiecze ństwa chemicznego lub biologicznego.  
Współpraca przy realizacji powiatowego planu zarządzania 
ryzykiem. 

koszty zależne od podjętych działań zadanie ciągłe 
w razie potrzeb 

Powiat, KPPSP 
Środki własne jednostki realizującej 

Kontrola przewozów substancji niebezpiecznych. 
koszty administracyjne 

zadanie ciągłe Policja, PSP 
Środki własne jednostki realizującej 
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VII. KONCEPCJA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 
 

7.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 
 

Edukacja ekologiczna znalazła stosowną rangę zarówno w Konstytucji RP (art. 5 i 74) 
jak i sektorowych uregulowaniach prawnych, przede wszystkim w ustawach: Prawo ochrony 
środowiska, o ochronie przyrody i w ustawie o systemie oświaty. Istotne znaczenie dla 
edukacji ekologicznej wynika również z podpisanych przez Polskę dokumentów 
międzynarodowych przede wszystkim Agendy 21. 

W wyniku realizacji ustaleń Agendy 21 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
i Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, powstał 
w 2000 r. dokument pn. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej (NSEE). Zostały w nim 
określone cele, z których do podstawowych należą miedzy innymi, upowszechnianie idei 
ekorozwoju we wszystkich sferach życia oraz wdrożenie edukacji ekologicznej jako edukacji 
interdyscyplinarnej. Ważnym celem jest również kształtowanie pełnej świadomości 
i budzenie zainteresowania społeczeństwa sprawami środowiska, rozpatrując jego walory 
w ramach ekonomii, ekologii i wartości społecznych. Ponadto należy umożliwić każdemu 
człowiekowi zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla poprawy stanu środowiska 
i zachęcać mieszkańców do angażowania się w sprawy ochrony środowiska i właściwego 
korzystania z jego zasobów.  

Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej identyfikuje i hierarchizuje główne cele 
edukacji środowiskowej, wskazując jednocześnie możliwości ich realizacji. Jednym 
z podstawowych zapisów Strategii jest założenie, iż edukacja ekologiczna powinna 
obejmować całe społeczeństwo, wszystkie grupy wiekowe, zawodowe oraz decydentów na 
szczeblu centralnym i lokalnym. 

Cele zawarte w Strategii Edukacji Ekologicznej i przełożone na konkretne zadania, 
ujęte zostały w Narodowym Programie Edukacji Ekologicznej (2000/2001). Na podstawie 
postanowień tego dokumentu, edukacja ekologiczna powinna być realizowana na obszarach 
jednostek samorządowych, przede wszystkim na obszarze gmin. 
 
 
7.2. POTRZEBA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 
 

Edukacja ekologiczna jest koncepcją kształcenia i wychowywania społeczeństwa 
w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem „my śleć globalnie, 
działać lokalnie" . Ważnym elementem jest łączenie wiedzy przyrodniczej z humanistyczną 
oraz działaniami praktycznymi. 

Potrzeba wdrożenia ekorozwoju, m. in. poprzez edukację ekologiczną, pojmowanego 
jako całokształt harmonijnych działań człowieka, korzystającego z zasobów środowiska 
przyrodniczego w sposób racjonalny, odpowiedzialny oraz gwarantujący ich zachowanie dla 
przyszłych pokoleń jest obecnie sprawą pilną, godną stawiania jej ponad wszelkimi 
podziałami. Dlatego też edukacyjne działania proekologiczne powinny integrować całe 
społeczeństwo. 
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Obejmuje ona uwzględnianie, we wszystkich działaniach, tematyki z zakresu 
ochrony i kształtowania środowiska. Zagadnienia szeroko pojętej ekologii, powinny docierać 
do wszystkich grup społecznych i wiekowych. W związku z tym ważne jest znalezienie 
odpowiednich środków przekazu tak, aby w jak najprostszy i najskuteczniejszy sposób 
przekazywać informację ekologiczną.  

Niewiele osób rozumie, jaki wpływ na stan i jakość środowiska mają zachowania 
poszczególnych osób, rodzin i grup społecznych jak również ich przyzwyczajenia, styl życia, 
sposoby wypoczynku lub odżywiania. Dlatego też edukacja ekologiczna, wspomagająca 
zrozumienie zależności między człowiekiem, jego wytworami i przyrodą, obejmować musi 
wszystkich ludzi bez wyjątku - w pierwszej kolejności najmłodszych, którzy mogą skutecznie 
przekazywać osobom starszym wzorce zachowań proekologicznych. Jedynie wspólny 
wysiłek wszystkich ludzi razem i każdego z osobna, podejmowany codziennie, w każdym 
miejscu: w domu, w pracy, podczas wypoczynku, jest w stanie zahamować degradację 
środowiska, wpłynąć na poprawę jakości naszego życia i zdrowia oraz zapewnić 
perspektywy godziwego życia przyszłym pokoleniom. 

Przewidziany do realizacji program edukacji ekologicznej powinien zawierać 
następujące zagadnienia: 

- potrzebę edukacji ekologicznej, 
- uwzględnianie we wszystkich działaniach tematyki z zakresu ochrony 

i kształtowania środowiska, 
- znalezienie i zróżnicowanie form i treści przekazu, aby w najprostszy 

i najskuteczniejszy sposób przekazywać informację ekologiczną, 
- podział mieszkańców na grupy, do których trafiać będą odpowiednio przygotowane 

formy edukacyjne (np. pracowników samorządowych miasta, dziennikarzy 
i nauczycieli, dzieci i młodzież, dorosłych mieszkańców oraz przedsiębiorców). 

Należy równocześnie wyznaczyć cele i efekty, jakie ma przynieść prowadzona akcja 
edukacyjno - informacyjna. Właściwie opracowany Program edukacji ekologicznej powinien 
również uwzględniać nakłady finansowe oraz możliwości finansowania zadań edukacyjnych 
przewidzianych harmonogramem programu. Istotna jest również spójność tego programu 
z założeniami programów edukacyjnych wyższych szczebli (powiatowym i wojewódzkim). 

Urząd Miejski corocznie dofinansowuje edukację ekologiczną w Mieście i Gminie 
Nowogrodziec. Przy okazji organizowania akcji Sprzątania Świata władze Miasta i Gminy 
finansują zakup materiałów: worków i rękawic na cele akcji. Ponadto przeznacza się środki 
na cele akcji Dzień Ziemi. Działaniami z zakresu edukacji ekologicznej zajmuje się Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. 

W roku 2009 i 2010 konkursy ekologiczne zorganizowane zostały także przez 
Bibliotekę Publiczną Gminy i Miasta w Nowogrodźcu. W kwietniu 2009 roku odbyły się:  

- Gminny konkurs plastyczny pn. "Zdrowa przyroda - Zdrowy Świat - Zdrowy Człowiek 
przez tysiące lat". Adresowany był do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów 
ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec. 

- "Turniej ekologiczny"  przeprowadzony w formie zabawy. Adresowany był do 
uczniów z II klas Szkół Podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec. 
Udział w turnieju wzięło 70 dzieci. 

W 2010 roku (kwiecień) przeprowadzono kolejne konkursy: 
- Konkurs na plakat pn. "Nasza Ziemia - środowisko naturalne wczoraj dziś i jutro". 

Adresowany był do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych z terenu Gminy 
i Miasta Nowogrodziec. 
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- Konkurs na album pn. "Powietrzxe i woda - źródło życia". Konkurs adresowany był 
do uczniów zklas gimnazjalnych z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec. 

- Konkurs plastyczny pn. "Ekologia w Naszej Gminie widziana oczami dziecka". 
Ukierunkowany był na dzieci w wieku przedszkolnym oraz na uczniów klas I - 
III szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec. 

 
Podczas różnych konkursów i akcji ekologicznych warto jest pogłębiać znajomość 

problemów środowiskowych związanych z odpadami komunalnymi, pokazać korzyści 
płynące ze zbiórki makulatury oraz innych surowców wtórnych, kształcić umiejętności 
ograniczenia ilości odpadów wytwarzanych w domu oraz aktywnego udziału w działaniach 
na rzecz środowiska. Działacze zajmujący się tematyką ochrony środowiska powinni również 
zwrócić uwagę na problem spalania odpadów w gospodarstwach domowych. Uświadamiając 
szkodliwość, jaka wynika z wprowadzania do atmosfery substancji pochodzących ze 
spalania w nieprzystosowanych do tego urządzeniach, mogą doprowadzić do mierzalnej 
poprawy faktycznego stanu środowiska przyrodniczego. 

Akcje ekologiczne powinny być prowadzone cyklicznie oraz angażować coraz więcej 
mieszkańców. Aby propagować postawy ekologiczne należy informować społeczeństwo np. 
za pomocą rozdawania ulotek informacyjnych, bądź poprzez udostępnianie informacji 
w Internecie. W dobie informatyzacji społeczeństwa, ekologiczny serwis internetowy byłby 
bardziej przystępny, na przykład dla młodzieży. Serwis ten mógłby zawierać informacje 
przydatne dla mieszkańców gminy i regionu w zakresie obowiązków mieszkańców, odnośnie 
gospodarki odpadami i prawidłowego gospodarowania nimi. 

Ważne jest także aby Gmina działała wspólnie z innymi jednostkami w zakresie 
ochrony środowiska, gospodarki odpadami i infrastruktury komunalnej. Współpraca pozwala 
na osiągnięcie szerszych celów, pozyskanie większych środków finansowych na inwestycje. 
 
 
 

VIII. SYSTEM FINANSOWANIA INWESTYCJI 
 
 
8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ 

ZRÓWNOWAŻONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ 
 

Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej zrodziły się dla naszego 
kraju nowe możliwości i szanse na lepszy rozwój gospodarczy zgodny z ideą ekorozwoju. 
Uzyskanie funduszy pochodzących ze źródeł unijnych bądź innych organizacji 
międzynarodowych jest obecnie możliwe poprzez przystępowanie zainteresowanych stron 
do konkretnych programów i projektów. W obecnych warunkach gospodarczych kraju, są to 
często jedyne źródła finansowania i realizacji inwestycji. Bardzo ważnym jest, aby władze 
lokalne podejmowały próby uzyskania tych funduszy, a tym samym wykorzystały szansę na 
rozwój zrównoważony swojego regionu i polepszenie w nim warunków życia ludności. 

Poniżej przedstawiono wybrane programy dotyczące działań w zakresie ochrony 
oraz kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, dzięki którym możliwe jest 
uzyskanie środków na konkretne projekty rozwojowe. 
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (2007 - 2013) 
 

Głównym celem programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej 
regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie 
stanu środowiska przyrodniczego, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu 
spójności terytorialnej. Źródłem finansowania projektów są środki Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Wzrost atrakcyjności Polski i regionów będzie osiągnięty dzięki inwestycjom 
w sześciu obszarach – transportu, środowiska, energetyki, kultury, ochrony zdrowia 
i szkolnictwa wyższego – poprzez realizację następujących celów szczegółowych programu: 

- Budowa infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie 
dokonywał się przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska 
naturalnego. 

- Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce poprzez 
powiązanie ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz alternatywnych wobec 

transportu drogowego środków transportu. 
- Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez 
dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój 

odnawialnych źródeł energii. 
- Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym 

i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski. 
- Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy. 
- Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich, w tym kształcących specjalistów 

w zakresie nowoczesnych technologii. 
 

Do głównych priorytetów POIiŚ zalicza się: 
 

I. Gospodarkę wodno - ściekową 
II. Gospodarkę odpadami i ochronę powierzchni ziemi 

III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 
IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska 
V. Ochronę przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych 
VI. Drogową i lotniczą sieć TEN-T 

VII. Transport przyjazny środowisku 
VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe 
IX. Infrastrukturę energetyczną przyjazną środowisku i efektywność energetyczną 
X. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii 
XI. Kulturę i dziedzictwo kulturowe 

XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawę efektywności systemu ochrony zdrowia 
XIII. Infrastrukturę szkolnictwa wyższego 
 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Program Operacyjny 
Innowacyjna Gospodarka realizują cele Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 
(NSRO). Instytucją Zarządzającą w obu tych programach jest Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego. 
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Program Operacyjny Europa Środkowa 
 

Głównym celem programu jest wzmocnienie spójności terytorialnej, promowanie 
wewnętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności obszaru Europy Środkowej. 
Cele cząstkowe przyczyniające się do realizacji celu głównego to: 

1. Podnoszenie konkurencyjności obszaru Europy Środkowej poprzez wzmacnianie 
struktur innowacyjności i dostępności. 

2. Poprawa równomiernego i zrównoważonego terytorialnego rozwoju poprzez 
podniesienie jakości środowiska oraz rozwój atrakcyjnych miast i regionów 
w obszarze Europy Środkowej. 

 
Jednym z najważniejszych priorytetów programu, który w szczególny sposób porusza 

aspekt środowiskowy jest priorytet 3 – Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska. Priorytet 
ten wspierać będzie wykorzystanie źródeł energii odnawialnej oraz wzrost efektywności 
energetycznej na przestrzeni obszaru współpracy. 

Obszarami interwencji omawianego priorytetu są: 
- Rozwój środowiska wysokiej jakości poprzez zarządzanie naturalnymi zasobami 

i dziedzictwem.  
- Redukcja ryzyka i wpływu zagrożeń naturalnych i wywołanych działalnością 

człowieka 
- Wspieranie wykorzystywania źródeł energii odnawialnej i zwiększania efektywności 

energetycznej. 
- Wspieranie ekologicznych (przyjaznych środowisku) technologii i działań. 
Podstawowymi grupami docelowymi są wszyscy krajowi, regionalni, lokalni decydenci 

oraz instytucje działające w obszarze środowiska, zarządzania zasobami naturalnymi, 
gospodarki wodnej, zarządzania zagrożeniami środowiskowymi, efektywności energetycznej 
takie jak: władze lokalne i regionalne, środowiskowe grupy interesu, stowarzyszenia 
środowiskowe, instytuty stosowanych badań środowiskowych, stowarzyszenia, dostawcy 
energii, jak i wszystkie grupy obywateli i ich przedstawiciele działający w danym obszarze 
interwencji. 
 
 
Program Unii Europejskiej Inteligentna Energia dla Europy (IEE) 
 
Głównymi celami IEE jest przede wszystkim: 

1. promowanie wydajności energetycznej oraz racjonalnego wykorzystania zasobów 
energetycznych; 

2. promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii i wspieranie 
różnorodności energetycznej; 

3. promowanie wydajności energetycznej oraz zastosowania nowych 
i odnawialnych źródeł energii w transporcie. 
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2007 - 2013) 
 
Program ma na celu: 

1. Poprawę konkurencyjności sektora rolnego i leśnego; 
2. Poprawę środowiska naturalnego i obszarów wiejskich; 
3. Poprawę jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. 

 
 
Program INTERREG IVC 
 

Program INTERREG IVC jest realizowany w ramach celu Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej wspieranej w zgodzie z założeniami polityki Funduszy Strukturalnych na lata 
2007 - 2013. Ogólnym celem Programu INTERREG IVC, skupiającego się również na 
współpracy międzyregionalnej, jest poprawa skuteczność polityki rozwoju regionalnego 
w obszarach: innowacji, gospodarki opartej na wiedzy, ochrony środowiska i zapobiegania 
ryzyku, a także wkład w unowocześnianie gospodarki oraz wzrost konkurencyjności 
w Europie. Cel ten należy realizować poprzez wymianę, współdzielenie oraz transfer 
doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk. Promując ogólnoeuropejską współpracę, 
INTERREG IVC wspiera władze regionalne i lokalne w postrzeganiu współpracy 
międzyregionalnej jako środka rozwoju poprzez dostęp do doświadczeń innych. 

Program INTERREG IVC jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR). 

Program opiera się na dwóch priorytetach tematycznych powiązanych z agendami 
z Lizbony i Goteborga, z których najważniejszym w analizowanym aspekcie jest priorytet 2 – 
Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku. Do głównych zagadnień zawartych w tym 
priorytecie należą: 

- Ryzyko naturalne i technologiczne, 
- Gospodarka wodna, 
- Gospodarka odpadami, 
- Różnorodność biologiczna i zachowanie dziedzictwa naturalnego, 
- Energia i zrównoważony transport, 
- Dziedzictwo kulturowe i krajobraz. 

 
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolno śląskiego (2007 - 2013) 

 
Cel główny RPO jest tożsamy z celem nadrzędnym strategii województwa i odnosi się 

do trójkierunkowego oddziaływania wynikającego z unijnych i krajowych dokumentów 
strategicznych. Jego istota wyraźnie akcentuje wzrost konkurencyjności regionu w aspekcie 
osiągania sukcesu w gospodarczej, krajowej i europejskiej rywalizacji. Wsparcie z Funduszy 
Strukturalnych stanowić będzie ogromny impuls dla rozwoju regionu. Ambicją Województwa 
Dolnośląskiego jest osiągnięcie w roku 2015, m.in. dzięki interwencji Funduszy 
Strukturalnych w latach 2007 - 2013, poziomu PKB na jednego mieszkańca w wysokości 
76,72 % średniej dla 27 krajów Wspólnoty. Istotna jest także poprawa jakości życia 
regionalnej społeczności. W swoich założeniach cel główny obejmuje całokształt 
przedstawionych w analizie społeczno - gospodarczej stosunków społecznych, 
ekonomicznych, warunków pracy, zamieszkiwania i obsługi ludności (m.in. dostępność 
szerokiego wachlarza usług dla ludności w sferze: bytowej, oświaty, kultury, ochrony 
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zdrowia, rekreacji i wypoczynku), a także warunków tworzonych przez walory i niedostatki 
środowiska przyrodniczego oraz ład przestrzenny i funkcjonalność zagospodarowania 
terenów. Zarówno podniesienie poziomu gospodarczej i społecznej konkurencyjności 
regionu, jak i poprawa jakości życia ludności uwzględniać musi użytkowanie zasobów 
naturalnych zgodnie z zasadami ekorozwoju. 

 
Realizacja założeń i celów wymienionych w Programie Ochrony Środowiska wymaga 

znacznych nakładów finansowych. Zdając sobie z tego sprawę należy dążyć do zwiększania 
wpływów do budżetu gmin i powiatu. Innym źródłem finansowania zadań w zakresie 
gospodarki odpadami, gospodarki wodno - ściekowej i szeroko rozumianej ochrony 
i kształtowania środowiska przyrodniczego na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec powinny 
być także Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Narodowy FOŚiGW, 
Wojewódzki FOŚiGW). Od 1 stycznia 2010 r. zostały zlikwidowane powiatowe i gminne 
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki funduszy powiatowych przejęli 
starostowie, a funduszy gminnych – wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast. 
Przychody obecnych funduszy z tytułu opłat i kar stanowią nadal dochody budżetów gmin 
i powiatów.  

Jednostki samorządowe mogą korzystać także z dotacji i preferencyjnych kredytów, 
oferowanych oraz finansowanych ze środków Banku Ochrony Środowiska.  

Wśród wielu możliwych źródeł finansowania inwestycji, jednostki samorządowe, 
każdorazowo i indywidualnie powinny dopasowywać system możliwości finansowania do 
danej inwestycji i przedsięwzięcia. 
 
 

 
 
IX. STRATEGIA I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 
 
9.1. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA 
 

Warunkiem realizacji Programu Ochrony Środowiska jest ustalenie systemu 
zarządzania tym programem. Zarządzanie Programem odbywa się z uwzględnieniem zasad 
zrównoważonego rozwoju, w oparciu o instrumenty zarządzania zgodne z kompetencjami 
i obowiązkami podmiotów zarządzających. 

W odniesieniu do gminnego Programu Ochrony Środowiska jednostką, na której 
spoczywać będą główne zadania zarządzania tym programem będzie Miasto i Gmina, 
jednak całościowe zarządzanie środowiskiem w mieście i gminie będzie odbywać się na kilku 
szczeblach. Oprócz szczebla gminnego są jeszcze szczeble powiatowy i wojewódzki, 
obejmujące działania podejmowane w skali województwa i powiatu, a także szczeble 
jednostek organizacyjnych, obejmujących działania podejmowane przez podmioty 
gospodarcze korzystające ze środowiska. Na każdą z tych jednostek nałożone są różne 
(czasami zbieżne) obowiązki. 

Na innych zasadach odbywa się zarządzanie w stosunku do podmiotów 
gospodarczych korzystających ze środowiska. Kierują się one głównie rachunkiem (efektami) 
ekonomicznym i zasadami konkurencji rynkowej, choć powszechne staje się także 
uwzględnianie głosu opinii społecznej. Na tym szczeblu zarządzane środowiskiem odbywa 
się przez: 
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- dotrzymywanie wymagań stawianych przez przepisy prawa, 
- porządkowanie technologii i reżimów obsługi urządzeń, 
- modernizacje stosowanych technologii, 
- eliminowanie technologii uciążliwych dla środowiska, 
- instalowanie urządzeń ochrony środowiska, 
- stałą kontrole zanieczyszczeń. 
Instytucje działające w ramach administracji, a odpowiedzialne za wykonanie 

i egzekwowanie prawa mają głównie na celu zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez: 
- racjonalne planowanie przestrzenne, 
- kontrolowanie gospodarczego korzystania ze środowiska, 
- porządkowanie działalności związanej z gospodarczym korzystaniem 

ze środowiska, 
- instalowanie urządzeń ochrony środowiska. 
Instrumenty służące do zarządzania programem ochrony środowiska wynikają 

z obowiązujących aktów prawnych (np. Prawo ochrony środowiska, ustawa 
o zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie przyrody, o odpadach itp.) i można je 
podzielić na instrumenty prawne, finansowe, społeczne oraz strukturalne. 
 
 
9.1.1. INSTRUMENTY PRAWNE 
 

Do instrumentów prawnych zaliczamy: 
- pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, w tym 

pozwolenia zintegrowane, 
- decyzje zatwierdzające plany gospodarki odpadami, 
- koncesje geologiczne wydawane na rozpoznanie i eksploatacje surowców 

mineralnych, 
- raporty oddziaływania na środowisko planowanych czy istniejących inwestycji, 
- uchwały zatwierdzające plany zagospodarowania przestrzennego, 
 -decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy 

i zagospodarowania terenu. 
Szczególnym instrumentem prawnym jest od niedawna monitoring, czyli kontrola 

jakości stanu środowiska. Prowadzony on jest zarówno jako badania jakości środowiska, jak 
też w odniesieniu do ilości zasobów środowiska. Obecnie, wprowadzenie badań 
monitoringowych jako obowiązujących, czynią je instrumentem o znaczeniu prawym. 
 
 
9.1.2. INSTRUMENTY FINANSOWE 
 

Do instrumentów finansowych zaliczamy: 
- opłaty za korzystanie ze środowiska – za emisje zanieczyszczeń do powietrza, za 

pobór wody powierzchniowej i podziemnej, za odprowadzanie ścieków do wód lub 
ziemi, za składowanie odpadów, za powierzchnię, z której odprowadzane są ścieki, 

- administracyjne kary pieniężne, 
- odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna, 
- kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska, 
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- pomoc publiczna na ochronę środowiska w postaci preferencyjnych pożyczek 
i kredytów, dotacji, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzeń płatności wobec budżetu 
państwa i funduszy ekologicznych, zwolnień i ulg podatkowych. 

 
 
9.1.3. INSTRUMENTY SPOŁECZNE 
 

Wśród instrumentów społecznych jako najważniejszy należy wymienić współdziałanie. 
Uzgodnienia i usprawnienia instytucjonalne są ważnym elementem skutecznego 
zarządzania, opartego o zasady zrównoważonego rozwoju. Można je podzielić na: 

• Narzędzia dla usprawnienia współpracy i budowania partnerstwa tzw. „uczenie się 
poprzez działanie”. Można w nich wyróżnić dwie kategorie dotyczące: 

- działań samorządów (dokształcanie profesjonalne i system szkoleń, 
interdyscyplinarny model pracy, współpraca i partnerstwo w systemach 
sieciowych), 

- powiązań między władzami samorządowymi a społeczeństwem (udział 
społeczeństwa w zarządzaniu poprzez system konsultacji i debat publicznych, 
wprowadzenie mechanizmów, tzw. budowania świadomości – kampanie 
edukacyjne). 

• Narzędzia dla formułowania, integrowania i wdrożenia polityk środowiskowych: 
- środowiskowe porozumienia, karty, deklaracje, statuty, 
- strategie i plany działań, 
- systemy zarządzania środowiskiem, 
- ocena wpływu na środowisko, 
- ocena strategii środowiskowych. 

• Narzędzia włączające mechanizmy rynkowe w realizacje zrównoważonego rozwoju: 
- opłaty, podatki, grzywny (na rzecz środowiska), 
- regulacje cenowe, 
- regulacje użytkowania, oceny inwestycji, 
- środowiskowe zalecenia dla budżetowania, 
- kryteria środowiskowe w procedurach przetargowych. 

• Narzędzia dla pomiaru, oceny i monitorowania skutków zrównoważonego rozwoju: 
- wskaźniki równowagi środowiskowej, 
- ustalenie wyraźnych celów operacyjnych, 
- monitorowanie skuteczności procesów zarządzania. 

 
Kolejnym, bardzo istotnym elementem instrumentów społecznych jest edukacja 

ekologiczna. Pod tym pojęciem należy rozumieć różnorodne działania, które zmierzają do 
kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz przyjaznych dla środowiska 
nawyków. Podstawą jest tu rzetelne i ciągłe przekazywanie wiedzy na temat ochrony 
środowiska oraz komunikowanie się władz samorządów lokalnych ze społeczeństwem na 
drodze podejmowanych działań inwestycyjnych. 

 
Ważna dla ochrony środowiska jest również współpraca pomiędzy powiatowymi 

i gminnymi służbami ochrony środowiska, instytucjami naukowymi, organizacjami 
społecznymi oraz podmiotami gospodarczymi. Wzajemne relacje powinny opierać się na 
partnerstwie, które będą prowadziły do wspólnej realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 
Pozarządowe organizacje ekologiczne mogą zajmować się zarówno działaniami 
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planistycznymi (np. przygotowywać plany ochrony obszarów NATURA 2000, opracowywać 
operaty ochrony przyrody dla nadleśnictw), prowadzić konstruktywne, fachowe programy 
ochrony różnych gatunków czy typów siedlisk, realizować prośrodowiskowe inwestycje (np. 
związane z alternatywnymi źródłami energii) itp. Tradycyjną rolą organizacji jest też 
prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska i monitoringu. 

 
Niezbędne jest, aby prowadzona komunikacja społeczna objęła swym zasięgiem 

wszystkie grupy społeczeństwa. Bardzo ważną sprawą jest właściwe, rzetelne i odpowiednio 
wcześniejsze informowanie tych mieszkańców, których planowane inwestycje będą dotyczyły 
w sposób bezpośredni. Podmioty zajmujące się rozwojem lokalnym oraz podmioty 
gospodarcze nie mogą dopuścić do zaistnienia sytuacji, kiedy to mieszkańcy dowiadują się 
o planowanych zamierzeniach z „innych” źródeł np. prasy. W takim przypadku wielokrotnie 
zajmą oni postawę negatywną w stosunku do planowanej inwestycji. 

Edukacja i informacja z komunikacją są ze sobą ściśle powiązane, bowiem dobra 
i właściwa informacja potęguje proces edukacji. 
 
 
9.1.4. INSTRUMENTY STRUKTURALNE 
 

Do instrumentów strukturalnych należą wszelkie programy strategiczne np. strategie 
rozwoju wraz z programami sektorowymi, a także program ochrony środowiska, i to one 
wytyczają główne tendencje i kierunki działań w ramach rozwoju gospodarczego, 
społecznego i ochrony środowiska. Nadrzędnym dokumentem powinna być strategia rozwoju 
Miasta i Gminy. Dokument ten jest bazą dla opracowania programów sektorowych np. 
dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, przemysłu, ochrony zdrowia, turystyki, ochrony 
środowiska itp. 

W programach tych powinny być uwzględnione z jednej strony kierunki rozwoju 
poszczególnych dziedzin gospodarki i ich konsekwencje dla środowiska, a z drugiej 
wytyczone pewne ramy tego rozwoju, warunkowane troską o stan środowiska. Oznacza to, 
że ochrona środowiska na terenie Miasta i Gminy wymaga podejmowania pewnych działań 
w określonych dziedzinach gospodarki, jak i codziennego życia jego mieszkańców. 

Każda Gmina decyduje o kształtowaniu swojej przestrzeni geograficznej, sposobie 
zarządzania środowiskiem i tworzeniem lepszego modelu życia swoich mieszkańców. 
Program Ochrony Środowiska jest jednym z elementów prowadzenia ekorozwoju gminy, 
który powinien nawiązywać do: 

- Polityki Ekologicznej Polski, 
- programów ekologicznych wyższego szczebla, 
- oraz lokalnych wartości zasobów i zagrożenia środowiskowego, 
- lokalnej świadomości, chęci i możliwości działania. 
Lokalny rozwój powinien następować bez degradacji zasobów przyrody i jej 

ekosystemów oraz uwzględniać warunki przyrodnicze i społeczne. 
Podstawowe założenie ekorozwoju wymaga zastąpienia filozofii maksymalnego 

zysku, filozofią wspólnego interesu. Dlatego tak ważne jest współdziałanie samorządu 
gminnego i mieszkańców gminy (wspomniane wcześniej rozmowy z mieszkańcami 
i edukacja ekologiczna). Właśnie w Gminie, wspólny interes jest szczególnie ważny i musi 
uwzględniać potrzeby wszystkich mieszkańców. Jest to model życia, w którym ludzie starają 
się żyć w zgodzie z przyrodą i mieć wpływ na otaczającą ich rzeczywistość społeczną 
i gospodarczą. 
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Dobre warunki środowiskowe wpływają na rozwój gospodarczy gminy i poprawę 
warunków zdrowotnych. Drogą ich osiągnięcia powinien być program ekorozwoju Miasta 
i Gminy, którego częścią jest Program Ochrony Środowiska oraz przestrzeganie jego 
założeń. 
 
 
9.2. MONITOROWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 
 

9.2.1. ZASADY MONITORINGU 
 

W procesie wdrażania Programu ważna jest kontrola przebiegu tego procesu oraz 
ocena stopnia realizacji zadań w nim wyznaczonych z punktu widzenia osiągnięcia 
założonych celów. Z tego względu ważne jest wyznaczenie systemu monitorowania, na 
podstawie, którego będzie możliwe dokonanie oceny procesu wdrażania oraz będą mogły 
być dokonane modyfikacje Programu.  

Monitoring powinien być sprawowany w następujących zakresach: 
- monitoring środowiska;  
- monitoring programu; 
- monitoring odczuć społecznych. 

 
Monitoring środowiska  

System kontroli środowiska, jest narzędziem wspomagającym prawne, finansowe 
i społeczne instrumenty zarządzania środowiskiem. Dostarcza informacji o efektach 
wszystkich działań na rzecz ochrony środowiska i może być traktowany jako podstawa do 
oceny całej polityki ochrony środowiska. Jest jednym z najważniejszych kryteriów, na 
podstawie, których tworzona jest nowa polityka. Mierniki efektów ekologicznych są 
w znacznym stopniu dostępne jako wielkości mierzone w ramach istniejących systemów 
kontroli i monitoringu. Pomiary poziomów emisji i imisji, zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych i podziemnych, są wykonywane w ramach działalności np. WIOŚ, IMGW, 
a przyrost obszarów aktywnych przyrodniczo (lasów, łąk, terenów parkowych, użytków 
ekologicznych) znany jest instytucjom takim jak np. Urząd Miejski, RDLP i innym. 
 
Monitoring programu  

Najważniejszym wskaźnikiem jest monitorowanie realizacji poszczególnych zadań. 
Rada Miejska będzie oceniała, co dwa lata stopień wdrożenia Programu, natomiast na 
bieżąco będzie kontrolowany postęp w zakresie wykonania przedsięwzięć zdefiniowanych 
w programie. Okresowa ocena realizacji przedsięwzięć przewidzianych do realizacji 
w harmonogramie POŚ i analiza wyników tej oceny będą stanowiły wkład dla listy 
przedsięwzięć, obejmujących kolejne okresy realizacji zadań. Cykl ten będzie się powtarzał, 
co każde dwa lata, co zapewni ciągły nadzór nad wykonaniem Programu. W przypadku nie 
osiągnięcia zaplanowanych zamierzeń należy dokonać analizy sytuacji i poznać jej 
przyczyny. Powodem mogą być np. brak czasu, pieniędzy, zasobów ludzkich lub też zmiana 
kolejności przewidzianych w programie zadań priorytetowych. 

W cyklach czteroletnich będzie oceniany stopień realizacji celów ekologicznych 
(określonych w tym dokumencie do końca 2012 roku). Ocena ta będzie bazą do ewentualnej 
korekty celów i strategii ich realizacji. Taka procedura pozwoli na spełnienie wymagań 
zapisanych w ustawie Prawo ochrony środowiska, a dotyczących okresu, na jaki jest 
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przyjmowany program ochrony środowiska i systemu raportowania o stanie realizacji 
programu ochrony środowiska. 

- Ocena postępów we wdrażaniu programu ochrony środowiska, w tym 
przygotowanie raportu - co dwa lata, 

- Aktualizacja listy przedsięwzięć - co dwa lata, 
- Aktualizacja polityki ochrony środowiska, tj. celów ekologicznych i kierunków działań 

- co cztery lata. 
 

Na poniższym schemacie przedstawiono harmonogram monitoringu realizacji 
Programu. 
 

TABELA  60. Harmonogram monitoringu i sprawozda ń z Programu  

Monitoring 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Monitoring stanu 
środowiska 

       

Mierniki 
efektywności 
Programu 

       

Ocena realizacji 
listy przedsięwzięć 

 
za lata 

2008-2009 

 
za lata 

2010-2011 

 
za lata 

2012-2013 

 

Raporty z realizacji 
Programu 

    

Aktualizacja 
Programu Ochrony 
Środowiska 

       

 
 
Monitoring odczu ć społecznych  

Monitoring odczuć społecznych jest sprawowany na podstawie badań opinii 
społecznej i specjalistycznych opracowań służących jakościowej ocenie udziału 
społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska, a także ocenie odbioru 
przez społeczeństwo efektów Programu, między innymi przez ilość i jakość interwencji 
zgłaszanych do powiatowych władz środowiskowych. 
 
 
9.2.2. MONITOROWANIE ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW EKOLOGICZNYCH 
 

W ocenie postępu wdrażania Programu Ochrony Środowiska oraz jego faktycznego 
wpływu na środowisko pomocna jest analiza i monitorowanie założonych efektów 
ekologicznych. Powinno być ono realizowane przy pomocy wskaźników (mierników) stanu 
środowiska i zmian presji na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości społecznej. 

W tabeli zamieszczonej poniżej zaproponowano najistotniejsze wskaźniki, 
przyjmując, że lista ta nie jest wyczerpująca i powinna być modyfikowana. 
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TABELA  61. Wska źniki monitorowania efektywno ści Programu  

Wskaźnik 
Jedno-

stka 
miary 

Poszczególne lata 
obowiązującego Programu 

(do roku 2012) 

Poniesione 
nakłady 

finansowe – 
% wykorzystania 

założonych 
nakładów 

finansowych 

Źródło informacji 
o wskaźnikach 

Zasoby przyrodnicze 
% powierzchni powiatu objętej 
prawną ochroną przyrody  

%      Urząd Wojewódzki, RDOŚ, Powiat, 
Gmina, GUS 

Sieć NATURA 2000 ha      Ministerstwo Środowiska 
Urząd Wojewódzki RDOŚ 

Liczba rezerwatów  szt.      RDOŚ 
Liczba rezerwatów posiadających 
plany ochrony  

szt.      RDOŚ 

Liczba użytków ekologicznych szt.      RDOŚ 
Liczba pomników przyrody szt.      RDOŚ, Powiat. Gmina 
Użytki leśne oraz grunty zadrzewione 
i zakrzewione  

% pow. 
powiatu 

     RDLP, GUS, Powiat 

Ilość nasadzeń szt.      Gminy, Nadleśnictwo 
Powierzchnia ziemi 

Powierzchnia terenów 
zrekultywowanych ha 

     
Gmina, Powiat 

Udział gleb kwaśnych i bardzo 
kwaśnych  

%      Okręgowa Stacja Chemiczno – 
Rolnicza, WIOŚ 

Udział poszczególnych klas 
bonitacyjnych gleb (grunty orne) 

% 
ogólnej 
pow. 

     
Okręgowa Stacja Chemiczno – 
Rolnicza, Powiat 

Powierzchnia gleb ochronnych ha      Gmina 
Wody powierzchniowe i podziemne 

Jakość cieków wodnych, udział wód 
pozaklasowych 

klasa 
wód 

     
WIOŚ 

Jakość wód w zbiornikach wodnych 
klasa 
wód 

     
WIOŚ 

Ilość przebadanych kąpielisk szt.      PSSE 

Jakość wód podziemnych 
klasa 
wód 

     
WIOŚ 

Liczba ujęć wody komunalnych szt.      Gmina, Zakład 
Liczba SUW szt.      Gmina, Zakład 
Wydajność ujęć wody m3/d      Gmina, Zakład 
Produkcja wody m3/rok      Gmina, Zakład 
Długość sieci wodociągowej na 
terenie powiatu 

km      Gmina, Zakład, GUS 

Liczba przyłączy wodociągowych szt.      Gmina, Zakład, GUS 

Procent mieszkańców objętych siecią 
wodociągową 

% 
ogółu 
miesz. 

     
Gmina, Zakład, GUS 

Udział ludności obsługiwanej przez 
oczyszczalnie ścieków 

% 
ogółu 
miesz. 

     
Gmina, Zakład, GUS  

Długość sieci kanalizacyjnej na 
terenie powiatu 

km      Gmina, Zakład, GUS 

Liczba przyłączy kanalizacyjnych szt.      Gmina, Zakład, GUS 
Wskaźnik skanalizowania gminy (K) K 
= 1 000 x dł. Sieci 
kanalizacyjnej/liczba mieszkańców 
powiatu 

K 

     

- 

Wskaźnik proporcji dł. sieci 
kanalizacyjnej do dł. sieci 
wodociągowej 

- 
     

- 

Liczba szamb szt.      Gmina 
Liczba przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

szt.      Gmina, Powiat 

100% długości wałów 
przeciwpowodziowych ma właściwy 
stan techniczny  

% do 
całej 
dług. 

wałów 

     

ZMiUW 
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Powietrze atmosferyczne 
Ilość zakładów posiadających 
określone dopuszczalne poziomy 
emisji 

szt.     
 

Powiat 

Ilość zakładów tzw. wysokiej emisji szt.      Gmina 
Wielkość dopuszczalnej rocznej 
emisji (wg pozwoleń) dla wskaźników 
- SO2 

- NO2 

-CO 
- pył całkowity 

Mg/rok     

 

Powiat, Gmina 

Ilość zakładów przekraczających 
dopuszczalne poziomy emisji szt.      WIOŚ 

Hałas 
Ilość zakładów z określonymi 
dopuszczalnymi poziomami hałasu 

szt.      Powiat 

Liczba stref ciszy na jeziorach i 
obszarach chronionych szt.      Powiat 

Ilość zakładów przekraczających 
dopuszczalne poziomy emisji 

szt.      WIOŚ 

Pola elektromagnetyczne 
Ilość emitorów pól 
elektromagnetycznych: 
 - liniowych; 
 - punktowych 

szt. 

     

Powiat, Gmina, WIOŚ 

Racjonalne u żytkowanie zasobów naturalnych  
Ilość zużytej wody/1 mieszkańca na 
rok 

m3 
osoba 

     
Gmina, Zakład, GUS 

Zużycie energii w przeliczeniu na 
1mieszkańca na rok 

kW      Zakład Energetyczny, GUS 

Liczba instalacji działających 
w oparciu o energię odnawialną szt. 

     
WIOŚ, Gmina, GUS 

Edukacja ekologiczna  
Liczba projektów zrealizowanych na 
rzecz ochrony środowiska 

szt.      Gmina, Powiat, organizacje, 
Nadleśnictwo 

Ilość ścieżek przyrodniczo –
dydaktycznych szt. 

     
Powiat, Gmina 

Poważne awarie 
Ilość sytuacji awaryjnych na terenie 
powiatu w ciągu roku 

szt.      Gmina, Powiat, WIOŚ, KP PSP 
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WYKORZYSTANE MATERIAŁY I OPRACOWANIA 
 
Wybrane akty prawne 
 

Regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska zawarte są w wielu ustawach 
i aktach wykonawczych (rozporządzeniach). Do najważniejszych z nich, w kontekście 
realizacji niniejszego Programu, należy zaliczyć: 

- Ustawa z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25 poz. 150 
z późn. zm.); 

- Ustawa z dn. 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2005 r. nr 239 poz.; 2019 z późn. 
zm.); 

- Ustawa z dn. 06.04.2004 r. – o ochronie przyrody (Dz. U. 2009 r. Nr 151 poz. 1220 
z późn. zm.); 

- Ustawa z dn. 04.02.1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, 
poz. 1947 z późn. zm.); 

- Ustawa z dn. 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2004 r. nr 121 
poz. 1266 z późn. zm.); 

- Ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 144, poz. 1042 z późn. zm.); 

- Ustawa z dn. 20.07.1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 1991 r. nr 77 poz. 
335 z późn. zm. z późn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007 r. nr 61 poz. 417); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 22.12.2004 r. w sprawie sposobu 
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. 2004 r. nr 283 poz. 2841); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 r. nr 137 
poz. 984); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 11.02.2004 r. w sprawie klasyfikacji dla 
prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia 
monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. 
2004 r. nr 32 poz. 284 – nieobowiązujący); 

- Rozporządzeniem Min. Środowiska z dn. 23.12.2002 r. w sprawie kryteriów 
wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 
rolniczych (Dz. U. 2002, Nr 241, poz. 2093); 

-Rozporządzenie Min. Środowiska z dn. 13.05.2009 r. w sprawie form i sposobu 
prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych 
(Dz. U. 81, poz. 685); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 9.12.2002 r. w sprawie zakresu, czasu, 
sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. 
2002 r. nr 220 poz. 1858); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 23.07.2008 r. w sprawie kryteriów 
i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. 2008 r. nr 143 poz. 896); 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 16.10.2002 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. 2002 r. nr 183 poz. 1530); 
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- Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 6.05.1997 r. w sprawie określenia warunków 
bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się 
i uprawiających sporty wodne (Dz. U. 1997 r. nr 57 poz. 358); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 06.06.2002 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych 
substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów 
niektórych substancji (Dz. U. 2002 r. nr 87 poz. 796 – uchylony); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 03.03.2008 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2008 r. nr 47 poz. 281); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 r. nr 120 poz. 826); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2003 r. nr 192 poz. 1883); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 30.12.2002 r. w sprawie poważnych awarii 
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
(Dz. U. 2003 r. nr 5 poz. 58); 

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 27.10.2008 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. 2008 r. nr 198 
poz. 1226) 

 

Literatura i wybrane dokumenty programowe: 
 

- Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym 
i lokalnym, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, grudzień 2002 r.; 

- Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016 
(Warszawa 2008); 

- Narodowa strategia ochrony środowiska na lata 2000 – 2006, Ministerstwo 
Środowiska, 2000; 

- Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej, 
projekt, Ministerstwo Środowiska 2000; 

- Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, Warszawa, 2001 r.; 
- Krajowy Program Zwiększania Lesistości 2003 r.; 
- Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 

2008 - 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012 – 2015, 
- Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku, 2005 r.; 
- Strategia rozwoju powiatu bolesławieckiego, 2000 r.; 
- Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Bolesławieckiego; 
- Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Bolesławieckiego na lata 2005 – 2012, 

2004 r; 
- Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nowogrodziec na lata 2005 - 2012, 

2004 r.; 
- Strategia rozwoju Gminy Nowogrodziec, 2001 r.; 
- Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Nowogrodziec; 
- Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2008 – 2015, 

uchwała Rady Gminy Nr XXXII/215/08; 
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- Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Nowogrodziec, 2010 r.; 
- Raporty o stanie środowiska województwa dolnośląskiego, WIOŚ, Biblioteka 
Monitoringu Środowiska, Wrocław, 2004 - 2009 r.; 

- Kodeks dobrej praktyki rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo 
Środowiska, Warszawa, 2007; 

- Kondracki J., Geografia fizyczna Polski, PWN Warszawa 1980; 
- Dostępne strony internetowe: 
www.sejm.gov.pl 
www.stat.gov.pl 
natura2000.gdos.gov.pl 
www.kp.org.pl 
rop.mps.gov.pl 
www.wroclaw.lasy.gov.pl 
www.nowogrodziec.pl 
www.boleslawiec.pl 
www.umwd.dolnyslask.pl 
www.duw.pl 

 
 
Materiały w posiadaniu Urz ędu Miejskiego w Nowogrod źcu: 

 
- decyzje, 
- pozwolenia, 
- umowy, 
- raporty i sprawozdania ilościowe, 
- opracowania, 
- statystyki. 

 
 
Materiały przekazane przez instytucje: 
 

- Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, 
- Hydro-Tech Sp. z o.o. w Nowogrodźcu, 
- Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Bolesławcu, 
- Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych we Wrocławiu, 
- Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu. 
- Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu, 
- Dolnośląską Spółkę Gazowniczą Sp. z o.o. 
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Spis tabel 
 

Nr 
tabeli 

Nazwa tabeli Strona 

1. Liczba ludności w Mieście i Gminie Nowogrodziec 12 
2. Liczba ludności w poszczególnych sołectwach Miasta i Gminy Nowogrodziec 13 
3. Analiza wieloletnia liczby ludności 13 
4. Ruch naturalny ludności w Mieście i Gminie Nowogrodziec 15 
5. Bezrobocie w Mieście i Gminie Nowogrodziec (31.01.2009 r.) 16 
6. Użytkowanie ziemi w Mieście i Gminie Nowogrodziec (2009 r.) 17 

7. 
Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sektorów 
własnościowych na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec (2009 r.) 19 

8. 
Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sekcji PKD 
- 2007 (2009 r.) 20 

9. Użytkowanie rolnicze ziemi w Mieście i Gminie Nowogrodziec (2009 r.) 21 
10. Liczba i powierzchnia gospodarstw rolnych w Nowogrodźcu 22 
11. Ujęcia wody eksploatowane przez Hydro – Tech Sp. z o.o. 23 

12. 
Woda dostarczana gospodarstwom domowym i indywidualnym gospodarstwom 
rolnym na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec na przestrzeni lat 2004 - 2009 24 

13. Pobór wód na cele komunalne 25 
14. Dane dotyczące wodociągów na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec 25 

15. 
Długość czynnej sieci rozdzielczej na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec na 
przestrzeni lat 2004 - 2009 25 

16. 
Liczba połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego 
zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec na przestrzeni lat 2004 - 
2009 

26 

17. 
Ludność korzystająca z sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec 
na przestrzeni lat 2004 - 2009 26 

18. Dane na temat sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec 26 

19. 
Zestawienie czynnych sieci wodociągowych będących w posiadaniu 
przedsiębiorstwa Hydro-Tech 26 

20. 
Dane dot. wodociągów na podstawie sprawozdania statystycznego M-06 
o wodociągach, kanalizacji i wywozie nieczystości ciekłych gromadzonych 
w zbiornikach bezodpływowych za rok 2009 

27 

21. Dane dotyczące kanalizacji na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec 29 

22. 
Długość sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec na przestrzeni 
lat 2004 - 2009 29 

23. 
Liczba połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego 
zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec na przestrzeni lat 2004 - 
2009 

29 

24. 
Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec 
na przestrzeni lat 2004 - 2009 29 

25. Dane dot. sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec 30 
26. Informacja o oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu w 2009 r. 34 

27. 
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach na oczyszczalni w Nowogrodźcu w 2008 
i 2009 r. 34 

28. 
Wykaz podmiotów, które posiadają pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie 
oczyszczonych ścieków bytowych 34 

29. 
Wykaz podmiotów, które posiadają pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie 
oczyszczonych ścieków – wód opadowych 35 

30. Dane dotyczące odbiorców energii elektrycznej na terenie Miasta Nowogrodziec 37 
31. Wykaz anten nadawczych na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec 38 

32. 
Wykaz wydanych na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 38 
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33. 
Dane dot. długości sieci gazowej na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec 
pozyskane od Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 39 

34. 
Dane dot. przyłączy do sieci gazowej na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec 
pozyskane od Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 40 

35. 
Dane dot. użytkowników gazu pozyskane od Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa 
Sp. z o.o. 40 

36. 
Dane dot. sprzedaży gazu pozyskane od Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa 
Sp. z o.o. 40 

37. Wykaz kotłowni eksploatowanych na terenie Miasta Nowogrodziec 41 
38. Drogi krajowe na terenie Gminy Nowogrodziec 42 

39. 
Średni dobowy ruch w punktach pomiarowych w 2005 r. na terenie Gminy 
Nowogrodziec 43 

40. Drogi powiatowe na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec (stan na koniec 2009 r.) 43 
41. Wykaz dróg zarządzanych przez Burmistrza Nowogrodźca 44 
42. Wykaz złóż kopalin na terenie Gminy Nowogrodziec 49 

43. 
Obowiązujące koncesje na eksploatację złóż kopalin na terenie Gminy 
Nowogrodziec 53 

44. Wykaz terenów objętych obowiązkiem rekultywacji 53 
45. Wykaz terenów zrekultywowanych 54 
46. Klasy bonitacyjne gleb użytkowanych rolniczo na terenie Gminy Nowogrodziec 55 
47. Ocena jakości wyników monitoringu diagnostycznego wód podziemnych w 2008 r. 59 

48. 
Monitoring wód podziemnych na składowisku w Nowogrodźcu – średnia roczna 
z 2009 r. 60 

49. Monitoring wód odciekowych – zbiornik odcieków (2009 r.) 62 

50. 
Wykaz stawów i zbiorników wodnych, które wymagają uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego 63 

51. Klasyfikacja wód rzeki Kwisy w roku 2006 67 
52. Klasyfikacja strefy dokonana w wyniku rocznej oceny za rok 2009 72 

53. 
Wyniki pomiarów dwutlenku siarki w rejonie opracowania w 2009 r. – pomiary 
pasywne (ug/m3) 72 

54. 
Wyniki pomiarów dwutlenku azotu w rejonie opracowania w 2009 r. – pomiary 
pasywne (ug/m3) 73 

55. Wykaz pozwoleń na emisję gazów i pyłów 74 
56. Wyniki badań hałasu drogowego na terenie Gminy Nowogrodziec 76 

57. 
Wyniki pomiarów hałasu i obliczeń akustycznych przy drogach na terenie Miasta 
i Gminy Nowogrodziec 76 

58. Wykaz pomników przyrody na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec 86 

59. 
Wykaz roślin objętych ochroną częściową i całkowitą na terenie Miasta i Gminy 
Nowogrodziec 91 

60. Harmonogram monitoringu i sprawozdań z Programu 116 
61. Wskaźniki monitorowania efektywności Programu 117 
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Nr ryciny Nazwa ryciny Strona 

1. 
Położenie Miasta i Gminy Nowogrodziec (i powiatu bolesławieckiego) na tle 
sąsiadujących gmin 10 

2. Sołectwa w Gminie Nowogrodziec (wraz ze strukturą użytkowania terenu) 11 
3. Położenie fizyczno-geograficzne powiatu bolesławieckiego (wg J. Kondrackiego) 12 
4. Gęstość zaludnienia w powiecie bolesławieckim 14 
5. Gęstość zaludnienia w Mieście i Gminie Nowogrodziec, w podziale na sołectwa 15 

6. 
Schemat regionalizacji hydrogeologicznej wg Atlasu hydrogeologicznego Polski 
(B. Paczyński) 47 

7. Lokalizacja złóż BARBARA, BOROWIANY, PARZYCE 50 
8. Lokalizacja złoża BOLKO i PARZYCE 50 
9. Lokalizacja złoża CZERNA i MARIA 51 
10. Lokalizacja złoża GIERAŁTÓW 51 

11. 
Lokalizacja złóż OŁDRZYCHÓW, NAWOJÓW, KSIĄŻKOWICE, WERONIKA 
i MILIKÓW 51 

12. Lokalizacja złóż SŁOWIANY, OŁDRZYCHÓW i NAWOJÓW 51 
13. Lokalizacja złóż PARZYCE i WYKROTY 52 
14. Lokalizacja złoża ZEBRZYDOWA 52 
15. Lokalizacja złoża ZELCZÓW 52 

16. 
Zmienność wartości odczynu (pH) w badanych piezometrach w latach 2005 - 
2009 61 

17. 
Zmienność wartości przewodności elektrolitycznej właściwej w badanych 
piezometrach w latach 2005 – 2009 61 

18. 
Zmienność wartości ogólnego węgla organicznego (OWO) w badanych 
piezometrach w latach 2005 – 2009 61 

19. 
Zmienność wartości ołowiu w badanych punktach monitoringowych w latach 
2005 – 2009 61 

20. 
Zestawienie wyników analiz parametrów fizykochemicznych oznaczonych dla 
wód powierzchniowych w roku 2009 62 

21. Zmienność wartości odczynu (pH) w badanych punktach w latach 2005 – 2009 63 
22. Zmienność wartości odczynu (pH) w zbiorniku odcieków w latach 2005 - 2009 63 

23. 
Zmienność wartości przewodności elektrolitycznej właściwej w zbiorniku 
odcieków w latach 2005 - 2009 64 

24. 
Zmienność wartości ogólnego węgla organicznego (OWO) w zbiorniku odcieków 
w latach 2005 - 2009 69 

25. 
Przebieg zmian wybranych wskaźników zanieczyszczenia wzdłuż biegu rzeki 
Kwisy w latach 2004 – 2006 69 

26. Obszary NATURA 2000 na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec 90 

 
 
Spis wykresów 
 

Nr 
wykresu 

Nazwa wykresu Strona 

1. Liczba ludności w Mieście i Gminie Nowogrodziec 14 
2. Struktura użytkowania gruntów w Mieście Nowogrodziec (powierzchnia w ha) 18 
3. Struktura użytkowania gruntów w Gminie Nowogrodziec (powierzchnia w ha) 18 

4. 
Struktura użytkowania gruntów w Mieście i Gminie Nowogrodziec (powierzchnia 
w ha) 19 

 
 


