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W S T Ę P

Poprawa stanu środowiska po wejściu Polski do Unii Europejskiej nie będzie 
natychmiastowa, wymaga bowiem ogromnych nakładów, a sam proces 
inwestycyjny trwa zazwyczaj kilka lat.

Działania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska w którym Polska w 
stosunku do krajów Unii Europejskiej ma bardzo duże opóźnienie są życiową 
koniecznością i z jednej strony przyniosą poprawę stanu środowiska, a tym 
samym poprawę między innymi zdrowotności społeczeństwa, oraz co ma istotne 
znaczenie poprawę zamożności społeczeństw poprzez generowanie nowych 
miejsc pracy, a co za tym idzie zmniejszanie skali bezrobocia.

Dla sfinansowania niezbędnych inwestycji dotyczących ochrony środowiska po 
wejściu do Wspólnoty Europejskiej Polska będzie mogła korzystać dodatkowo 
poza dotychczas uruchomionymi środkami pomocowymi między innymi z 
Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Jak wcześniej zaznaczono wypełnienie unijnych standardów w dziedzinie 
ochrony środowiska będzie miało istotny wpływ na poprawę efektywności nie 
tylko ekologicznej naszej gospodarki, ale gospodarki narodowej jako całości.

Stan środowiska naturalnego jest jednym z najistotniejszych czynników 
kształtujących wizerunek danego regionu. Zależy on w dużej mierze od 
zrozumienia jego znaczenie i wykształcenia w społeczeństwie naturalnych 
postaw proekologicznych, choć fundamentem właściwego kształtowania 
środowiska naturalnego jest rozwój społeczno gospodarczy danego regionu.

Na stan środowiska wpływa w różnym stopniu każda z dziedzin gospodarki, 
dlatego odpowiednio ukierunkowana ich analiza jest merytoryczną podstawą do 
podejmowania działań, które rozwój gospodarczy mogłyby zintegrować z 
ochroną środowiska. 

Planowanie rozwiązania problemów ekologicznych wymaga poczucia 
wspólnoty oraz identyfikacji grupowej, na przekór złym zwyczajom panującym 
przy podziale dóbr wspólnych, a takimi są zasoby środowiska.



Gminny Program Ochrony Środowiska przedstawia stan tego środowiska w 
gminie i konieczne zadania do wykonania celem osiągnięcia standardów 
obowiązujących w Unii Europejskiej.

Niniejszy Gminny Program Ochrony Środowiska opracowano zgodnie z 
wymogami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  -  Prawo Ochrony 
Środowiska, wykorzystując „ Wytyczne sporządzania programów ochrony 
środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym” – Ministerstwa Środowiska – 
Warszawa grudzień 2002 roku.

W opracowaniu uwzględniono podstawowe zasady „ Polityki ekologicznej 
państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007  - 
2010” oraz priorytety ekologiczne przyjęte w „ Programie ochrony środowiska 
województwa śląskiego do 2004 roku oraz cele długoterminowe do roku 2015”.

Biorąc pod uwagę brak opracowania Powiatowego Programu Ochrony 
Środowiska, w niniejszym Programie Ochrony Środowiska dla gminy Przystajń 
nie było możliwości uwzględnienia ewentualnych wytycznych.

1. Podstawy prawne opracowania  

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska ( Dziennik 
Ustaw nr 62, pozycja 627),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne ( Dziennik Ustaw nr 115, 
pozycja 1229),

  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dziennik Ustaw nr 62, 

pozycja 628),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 05 lipca 2002 r. dotyczące 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony 
powietrza ( Dziennik Ustaw nr 115, pozycja 1003),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. 
dotyczące szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy 
ochrony środowiska przed hałasem ( Dziennik Ustaw nr 179, pozycja 1498),

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach ( Dziennik Ustaw nr 132, pozycja 272),



1.1. Prawo Ochrony Środowiska   

Ustawa - Prawo Ochrony Środowiska - ustala zasady ochrony środowiska oraz 
warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań 
zrównoważonego rozwoju, w tym:

-    warunki ochrony środowiska,
- warunki wprowadzania substancji lub energii do środowiska,
- kosztów korzystania ze środowiska,
- udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska,
- obowiązki organów administracji, oraz odpowiedzialność i sankcje. 

Podstawową zasadą ochrony środowiska jest zasada prewencji, przezorności, 
kompleksowej ochrony i zasada odpowiedzialności również finansowej 
zanieczyszczającego środowisko.

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska wprowadza do prawa polskiego przepisy 
zapewniających wprowadzenie szeregu podstawowych rozwiązań 
funkcjonujących w ramach systemu prawa ochrony środowiska Unii 
Europejskiej, zawartych zarówno w przepisach ogólnych Traktatu 
Amsterdamskiego  ( tzw. zasady ogólne prawa i polityki ochrony środowiska ), 
jak i w aktach prawa pochodnego.

Prawo Ochrony Środowiska nakłada obowiązek określenia Polityki 
Ekologicznej Państwa, która powinna zawierać:

- priorytety i cele ekologiczne,
- rodzaje działań proekologicznych wraz z harmonogramem ich realizacji,
- mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki finansowe niezbędne do 

realizacji założonych harmonogramów.

Aby harmonijnie realizować przyjętą Politykę Ekologiczną Państwa powinny 
być uchwalone wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony 
środowiska.

Lokalne programy ochrony środowiska mają w pierwszym rzędzie być 
doprecyzowaniem Polityki Ekologicznej, a więc ustawa zakłada konieczność 
zgodności treści tych dokumentów.
 



Nie wyklucza to oczywiście, a nawet uznaje za konieczne wprowadzania do 
programów lokalnych problemów występujących na danym terenie, będą one 
jednak drugim elementem programu, uzupełniającym działania realizujące 
Politykę Ekologiczną Państwa i nie mogą naruszać zadań w „ Polityce...” 
określonych.

Programy lokalne sporządzają władze wykonawcze województwa, powiatu i 
gminy, uwzględniając wymagania określone przez ustawę w art. 14 dla Polityki 
Ekologicznej Państwa. 

Lokalne programy ochrony środowiska mają być zaopiniowane przez zarząd 
jednostki wyższego szczebla to znaczy, że Powiatowy Program Ochrony 
Środowiska opiniują władze województwa, a Gminny Program Ochrony 
Środowiska opiniuje Zarząd Powiatu.

Programy te mają dotyczyć wszelkich działań na rzecz utrzymania bądź 
przywrócenia pożądanego stanu poszczególnych elementów środowiska, a więc 
również środowiska jako całości.
 
Wymaga podkreślenia, że programy te mają być opracowane i w konsekwencji 
realizowane w oparciu o ustalenie aktualnego stanu poszczególnych rodzajów 
środowiska.

Ustawa zakłada opracowanie wojewódzkich programów ochrony środowiska do 
30 czerwca 2003 r., powiatowych programów do 31 grudnia 2003 r., a 
gminnych programów ochrony środowiska do 30 czerwca 2004 r.

Takie zróżnicowanie czasowe wynika z potrzeby zapewnienia zgodności 
przyjmowanych programów ochrony środowiska z przyjętą Polityką 
Ekologiczną Państwa, która jest przede wszystkim realizowana w gminach, 
powiatach i województwach.

Jak już we wstępie do niniejszego opracowania zaznaczono w tym opracowaniu 
uwzględniono podstawowe zasady „Polityki ekologicznej państwa na lata 2003 
– 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010” oraz priorytety 
ekologiczne przyjęte w „Programie ochrony środowiska województwa śląskiego 
do 2004 roku oraz cele długoterminowe do roku 2015”.

W zakresie ustawy prawo ochrony środowiska wójt:

- nakazuje na drodze decyzji osobie fizycznej eksploatującej instalację w 
ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatującej urządzenie, 



wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia 
ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- może nakazać, w drodze decyzji osobie fizycznej prowadzącej instalację lub 
użytkującej urządzenie w ramach zwykłego korzystania ze środowiska 
prowadzenie w określonym czasie pomiarów, jeżeli z przeprowadzonej 
kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych,

- jest organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia instalacji mogącej 
negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga 
zezwolenia, prowadzącej przez osobę fizyczną w ramach zwykłego 
korzystania ze środowiska,

- może ustalić, w drodze decyzji wymagania w zakresie ochrony środowiska 
dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga zezwolenia – 
jeżeli jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska,

- przyjmuje, od wskazanych podmiotów, i przekazuje wojewodzie informacje 
o wykorzystywanych substancjach stwarzających szczególne zagrożenie dla 
środowiska,

- przyjmuje informacje o wystąpieniu poważnej awarii,
- przyjmuje od podmiotu korzystającego ze środowiska wykaz, na podstawie 

którego ustalono opłaty za składowanie odpadów.

1.2. Prawo wodne

Ustawa – prawo wodne – reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, w szczególności ochronę zasobów wodnych i ich 
„zlewniowe” kształtowanie i zarządzanie.

Założeniem Ustawy jest, że gospodarowanie wodami winno być prowadzone z 
zachowaniem zasady całościowego traktowania zasobów wód 
powierzchniowych i podziemnych, uwzględniając ich ilość i jakość, a także 
racjonalne użytkowanie.

Gospodarowanie wodami uwzględnia zasadę wspólnych interesów i jest 
realizowane poprzez współpracę administracji publicznej, użytkowników wód i 
przedstawicieli lokalnych społeczności tak, aby uzyskać maksymalne korzyści 
społeczne.

Ustawa – Prawo wodne – nakłada obowiązek, co jest szczególnie istotne dla 
opracowania niniejszego programu, budowy sieci kanalizacyjnej dla ścieków 
komunalnych odprowadzanych do oczyszczalni ścieków.



Obowiązek ten aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców od 2.000 do 
15.000 powinny zrealizować najpóźniej w terminie do 31 grudnia 2015 roku.

Natomiast aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 15.000 
mają obowiązek wyposażenia się w sieci kanalizacyjne dla ścieków 
komunalnych zakończone oczyszczalniami ścieków w terminie do 31 grudnia 
2010 roku.

Aglomeracja w rozumieniu ustawy, oznacza teren na którym zaludnienie lub 
działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki 
komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków. 
Natomiast przez „jednego równoważnego mieszkańca” rozumie się ładunek 
substancji organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażony jako wskaźnik 
pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen w ilości 60 g tlenu na 
dobę.  

Odnośnie zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rolniczych, dyrektor 
regionalnego zarządu gospodarki wodnej określi w drodze rozporządzenie, 
wody powierzchniowe i podziemne wrażliwe na zanieczyszczenie związkami 
azotu ze źródeł rolniczych oraz obszary szczególnie narażone, z których odpływ 
azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć, uwzględniając:

- zawartość związków azotu w wodach powierzchniowych i podziemnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem wód pobieranych do zaopatrzenia ludności w 
wodę przeznaczoną do spożycia,

- stopień eutrofizacji śródlądowych wód powierzchniowych, morskich wód 
wewnętrznych i wód przybrzeżnych, dla których czynnikiem eutrofizacji jest 
azot,

- charakterystykę terenu, ze szczególnym uwzględnieniem struktury użytków 
rolniczych, koncentracji produkcji zwierzęcej, rodzaju działalności rolniczej, 
jakości gleb i klimatu.

Na mocy tej ustawy zmianie ulegnie również sposób prowadzenia monitoringu 
wód i określanie wyników tego monitoringu, oraz zmianie mogą ulec warunki 
korzystania z wód regionu wodnego.

Warunki te mogą określać ograniczenia w korzystaniu z wód regionu lub jego 
części, w zakresie:

- pobierania wód powierzchniowych lub podziemnych,
- wprowadzania do wód substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego,



- wprowadzanie tych szkodliwych substancji również do ziemi i urządzeń 
kanalizacyjnych,

- lokalizowanie nowych urządzeń wodnych.

W zakresie prawa wodnego wójt:

- nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub 
wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, jeżeli spowodował zmiany 
stanu wody na gruncie, szkodliwie wpływające na grunty sąsiednie,

- zatwierdza ugodę zawartą przez właścicieli gruntów ustalających zmianę 
stanu wody na gruntach, jeżeli zmiany te nie wpływają szkodliwie na inne 
nieruchomości lub gospodarkę wodną.

1.3. Ustawa o odpadach

Ustawa o odpadach określa zasady postępowania z odpadami w sposób 
zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z 
zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania 
powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego 
oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Ustawa mówi, że każdy podejmujący działania powodujące powstawania 
odpadów, powinien te działania tak prowadzić żeby:

- zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość, a także 
zapewniać ponowne wykorzystanie powstałych odpadów w związku z 
zakończeniem użytkowania produktów,

- zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk,
- zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie 

odpadów.

W zakresie ustawy o odpadach wójt:

- wydaje opinie dotyczące zatwierdzenia programu gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi,

- przyjmuje kopie informacji o ilości i rodzajach wytworzonych odpadów,
- nakazuje na drodze decyzji posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z 

miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania 
wskazując sposób wykonania tej decyzji,



- może przed wydaniem decyzji ustalającej warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu dla budowy składowiska odpadów zażądać 
ekspertyzy co do możliwości odzysku lub unieszkodliwienia odpadów,

- wydaje opinie dotyczące zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

1.4. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa ta zobowiązuje organy gminy między innymi do:

- budowy, utrzymania i eksploatacji własnych i wspólnych z innymi gminami 
składowisk, obiektów wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów,

- tworzenia warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania 
odpadów przydatnych do dalszego wykorzystania,

- współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej w
organizowaniu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z
odpadów komunalnych.

W zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wójt:

- sprawuje nadzór nad wykonywaniem przez właścicieli nieruchomości 
obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 
nieruchomości,

- wydaje zezwolenie na świadczenie usług w zakresie określonym ustawą.

1.5. Uprawnienia Wójta Gminy z zakresu: 

- ochrony przyrody,
- prawa geologicznego i górniczego.

W zakresie ustawy o ochronie przyrody wójt:

- wydaje zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów,
- ustala wysokość opłat za usunięcie drzewa lub krzewów,
- wymierza karę pieniężną za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub 

krzewów, powodowanie niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub 
wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz 
zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności 
oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, a także 
za zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, 
zadrzewień, drzew lub krzewów.



W zakresie ustawy prawo geologiczne i górnicze wójt:

- uzgadnia udzielenie koncesji na działalność określoną w art. 15 ust. 1 – 4,
- opiniuje wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu prac 

geologicznych,
- opiniuje wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia planu ruchu zakładu 

górniczego.

2. Podstawowe dane dotyczące Gminy Przystajń   

Gmina Przystajń położona jest w północno – zachodniej części województwa 
śląskiego. Położenie to pod względem geograficznym zgodnie z regionami 
fizyczno – geograficznymi można określić następująco:

- jako prowincja – Wyżyna Małopolska,
- jako podprowincja – Wyżyna Śląsko – Krakowska,
- jako makroregion – Wyżyna Woźnicko – Wieluńska,
- dodatkowe określenie to pogranicze dwóch mezoregionów: Obniżenia 

Liswarty – Prosny i Progu Herbskiego.

Obniżenie Liswarty – Prosny zostało wycięte w piaszczysto – ilastych utworach 
liasu. Szerokie dno położone w części wschodniej na wysokości 260 m. n.p.m. 
Stanowi ono równinę płaską, wysłaną warstwą plejstoceńskich piasków 
pochodzenia polodowcowego.

Natomiast Próg Herbski stanowi wąski pas wzniesień piaskowcowych o 
szerokości od 1 do 3 km, ciągnących się od Herb na południowym wschodzie do 
Podłęża Szlacheckiego nad Liswartą.
Północno – zachodni człon Progu Herbskiego nosi nazwę Pagórów 
Brzezińskich, których wysokość w części południowo – wschodniej dochodzi do 
300 m. n.p.m. i obniżają się stopniowo w kierunku południowo – zachodnim do 
260 m. n.p.m.

Na terenie gminy można wydzielić następujące jednostki morfologiczne:

- Pagóry Brzezińskie, które na terenie gminy stanowią fragmenty 
piaskowcowych wzniesień wnoszących się ponad otaczający obszar falistej 
równiny morenowej,



- Wysoczyznę polodowcową, która zajmuje prawie całą powierzchnię gminy. 
Rzeźbę tego obszaru stanowi w przewadze falista i nisko falista mało 
urozmaicona wysoczyzna o spadkach 0-2 %, zbudowana z utworów 
lodowcowych i wodnolodowcowych, spod których miejscami wychodzą 
utwory starsze. Obszar wysoczyzny łagodnie opada w kierunku południowo 
– zachodnim i zachodnim ku dolinie Liswarty i w kierunku północnym ku 
dolinie Pankówki,

- doliny rzeczne wyraźnie zaznaczone w krajobrazie gminy. Tworzą je rzeki 
Liswarta i Pankówka z dopływami. Dolina Liswarty ma charakter doliny 
przełomowej z systemem teras wykształconych w materiale 
czwartorzędowym. Pankówka płynie w nieckowatej dolinie o płaskim dnie, 
w której można wyróżnić terasę zalewową i wyższą nadzalewową. Pozostałe 
cieki są słabo wcięte w wysoczyznę, a ich nieckowate doliny są często 
podmokłe i zabagnione.

Obszar gminy Przystajń znajduje się w części południowo – zachodniej 
monokliny Śląsko – Krakowskiej.  
Charakteryzuje się ona monoklinalnym ułożeniem warstw starszego podłoża. 
Zapadają one łagodnie ku północnemu – wschodowi pod niewielkim kątem od 1 
do 5 stopni.

Obszar gminy budują w kolejności stratygraficznej następujące utwory 
geologiczne:

- utwory jurajskie – utwory liasu ( jura dolna ) –stanowią je łupki ilaste 
laminowane pisakiem pylastym. Na utworach liasu zalegają warstwy 
kościeliskie będące najniższym ogniwem jury środkowej – doggeru. 
Są to głównie luźne i słabo spojone piaski. Bezpośrednio nad warstwami 
kościeliskimi zalega seria iłów rudonośnych doggeru dolnego. 
Część środkowa serii iłów rudonośnych wykształcona jest jako iły szare z 
wkładkami piaskowców. Część stropowa iłów rudonośnych reprezentowana 
jest przez ciemnoszare piaszczyste iły z wkładkami piaskowców i 
mułowców.

- utwory czwartorzędowe – pokrywające znaczną część powierzchni gminy. 
Utwory czwartorzędu pokrywają iły rudonośne doggeru lub wypełniają 
rynny preglacjalne wymyte z serii rudonośnej. Plejstocen reprezentowany 
jest przez piaski i żwiry wodnolodowcowe, piaski i żwiry z głazami 
lodowcowymi oraz gliny zwałowe. Holocen reprezentują piaski rzeczne, 
namuły, torfy oraz piaski wydmowe.



Pod względem hydrograficznym Gmina Przystajń położona jest w dorzeczu 
rzeki Warty, będącej dopływem Odry. Obszar gminy odwadnia rzeka Liswarta z 
dopływami, z których największym jest rzeka Pankówka.

Najstarsze ślady pobytu ludzi na terenach obecnej gminy Przystajń, 
potwierdzone badaniami archeologicznymi, pochodzą jeszcze z epoki neolitu. W 
następnych okresach przebywała tu ludność kultury łużyckiej i przeworskiej, ale 
początki zorganizowanego osadnictwa sięgają drugiej połowy XIV wieku. 
Pierwszy zapis potwierdzający istnienie wsi pochodzi z 1394 roku. 
Rozwój nastąpił dopiero po 1590 roku, kiedy to marszałek wielki koronny i 
starosta krzepicki Mikołaj Wolski zaczął tworzyć nowoczesny, jak na owe czasy 
przemysł hutniczy zlokalizowany nad Kostrzewską Wodą. 
Rozwój przemysłu żelaznego powodował zwiększenie obszaru gruntów rolnych 
i w konsekwencji tworzenie nowych wsi. 

Zanim jednak doszło do ukształtowania się średniowiecznej sieci osadniczej 
minęło wiele setek lat wypełnionych wytężoną działalnością ludzką. Na ziemi 
wielokrotnie zmieniała się szata roślinna, świat zwierzęcy, ukształtowanie 
terenu, klimat oraz cechy fizyczno – psychiczne ludzi. Nie ulega wątpliwości, że 
w zamierzchłej przeszłości, obecny obszar gminy był pokryty lasami, 
poprzecinanymi grząskimi dolinami płynących rzek i potoków.

W okresie międzywojennym ludność utrzymywała się z rolnictwa i handlu.
W przeszłości tereny gminy kilkakrotnie zmieniały przynależność państwową, 
administracyjną i kościelną. Po drugim rozbiorze okolice Przystajni znalazły się 
pod panowaniem pruskim i taki stan trwał do czasu utworzenia Księstwa 
Warszawskiego. Z chwilą likwidacji Księstwa tereny te znalazły się w granicach 
zaboru rosyjskiego i administracyjnie należały do powiatu wieluńskiego w 
guberni kaliskiej, następnie do powiatu częstochowskiego w guberni 
piotrkowskiej. W okresie międzywojennym gmina Przystajń należała do 
powiatu częstochowskiego w województwie kieleckim. Po wybuchu II wojny 
światowej gminę wcielono do Rzeszy. Od 1945 roku należała ponownie do 
powiatu częstochowskiego w województwie kieleckim, a od 1952 roku do 
powiatu kłobuckiego w województwie katowickim. Od 1975 do 1998 roku była 
gminą w województwie częstochowskim, a od 1 stycznia 1999 roku trafiła do 
powiatu kłobuckiego w województwie śląskim.

W grudniu 1998 r. Gmina Przystajń została odznaczona medalem „ Zasłużony 
dla województwa częstochowskiego”.

Gmina posiada własny herb nadany jej uchwałą nr XXXI/47/97 Rady Gminy 
Przystajń z dnia 29 grudnia 1997 r.



Herb przedstawia: w zielonym polu tarczy herbowej, nad rzeką złoto – zieloną, 
budowlę złotą, nad którą jest z prawej strony krzyż promienisty złoty, a z lewej 
trzy liście dębowe złote. 

Na terenie gminy znajduje się kilka obiektów o znaczącej wartości zabytkowej.
Wpisanymi do ewidencji zabytków są:

- Kościół parafialny p.w. „Świętej Trójcy” w Przystajni, murowany z okresu 
1752 –1797 r.,

- Dwór w Kuźnicy Starej, murowany z pierwszej połowy XIX wieku, 
klasycystyczny, przebudowany w 1920 roku

Inne godne uwagi zabytki to:

- Ratusz w Przystajni tzw. „Sukiennice”,
- Zespół kościoła parafialnego p.w. „Najświętszego Serca Pana Jezusa w 

Ługach Radłach ( kościół i parafia ),
- Zagroda młynarska w Klucznej ( młyn wodny drewniany i dom drewniany ),
- Drewniany młyn wodny w Kuźnicy Nowej,
-  Drewniany młyn wodny w Kuźnicy Starej,
- Kaplica w Podłężu Szlacheckim,
- Kilkanaście drewnianych domów z XIX i początków XX wieku w 

miejscowościach: Bór Zajaciński, Górki, Kamińsko, Kostrzyna, Ługi Radły, 
Przystajń, Kuźnica Stara i Wrzosy.

Obecnie w skład gminy Przystajń wchodzi 22 miejscowości skupione w 17 
sołectwach, a mianowicie: Przystajń w tym Bagna, Antonów, Brzeziny, 
Bór Zajaciński w tym Węzina, Dąbrowa, Górki, Kamińsko w tym Kluczno, 
Kostrzyna, Kuźnica Nowa, Kuźnica Stara, Ługi Radly, Mrówczak, 
Podłęże Szlacheckie w tym Michalinów, Siekierowizna, Stany w tym Galińskie, 
Wilcza Góra i Wrzosy.

Powierzchnia gminy to 8.885  hektarów, a zamieszkuje ją 6.124 mieszkańców. 
Zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludności gmina Przystajń 
zbliżona jest do średnich gmin województwa śląskiego. 
Powierzchnia jej stanowi 10 % powierzchni powiatu kłobuckiego i 0,72 % 
powierzchni województwa śląskiego. 
Natomiast ludność stanowi 7,18  %  mieszkańców powiatu kłobuckiego i 0,13 % 
ludności województwa śląskiego. W odniesieniu do kraju obszar gminy stanowi 
0,03 %  powierzchni Polski, a ludność 0,02 % ogółu ludności.



Wskaźnik gęstości zaludnienia dla gminy wynosi 68,93 mk/1 km2 i jest on 
znacznie niższy od średniej krajowej – 121,59 mk/1 km2, wojewódzkiej – 394,3 
mk/1 km2 i powiatowej 97,95 mk/1 km2. 

Pogłębiająca się na rynku pracy nierównowaga pomiędzy podażą pracy, a 
popytem powiększyła skalę bezrobocia na terenie Gminy Przystajń. 
Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy Przystajń zarejestrowanych w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku wyniosła 434 osób. W tym 167 kobiet 
i 267 mężczyzn. Największą grupę bezrobotnych stanowią ludzie w przedziale 
wieku do 25 lat, którzy w przeważającej większości nie posiadają 
doświadczenia zawodowego. 
Liczba bezrobotnych w stosunku do liczby ludności gminy wynosi 15,90  %  i 

jest znacznie niższa od średniej powiatowej wojewódzkiej i krajowej. 
Wynika to w dużej części z rolniczego charakteru gminy.

Gmina graniczy:

- od północy z gminą Krzepice,
- od północnego wschodu z gminą Panki,
- od południowego wschodu z gminą Wręczyca Wielka,
- od południa z gminą Ciasna.
- od południa z gminą Herby,
- od zachodu z gminą Olesno ( położoną w województwie opolskim ).
                  . 
Gmina Przystajń wchodzi w skład powiatu Kłobuck.

 
Powierzchnia gminy w rozbiciu na poszczególne ważniejsze elementy to:

•   grunty orne (gleby)– 4.223 ha – 47,52 %, przy średniej  krajowej wynoszącej
    49,86 %.

Jakość tych gleb należy do mało i średnio urodzajnych. 
Ponad 57,16 % stanowią gleby klasy piątej, natomiast w klasie trzeciej są tylko 
śladowe ilości – nie więcej niż 0,2 %. 
Kolejno można wymienić gleby w klasie IVb – około 21,20 %, w IVa – około 
2,30 %, w klasie VI – 19,09 % i w klasie VIz – około 0,05 %.

Średnia wielkość gospodarstwa to 4,6 ha, a główne uprawy to mieszanki 
zbożowe, pszenżyto, owies, żyto i ziemniaki.
Uprawia się również na mniejszym areale pszenicę i jęczmień.



Produkcja zwierzęca to trzoda chlewna i bydło z zaznaczającym się w ostatnim 
okresie spadkiem pogłowia bydła i niewielkim wzrostem pogłowia trzody 
chlewnej.

W dziedzinie rolnictwa przewiduje się ogólną tendencję zwiększania 
powierzchni gospodarstw z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych, a 
także kulturowych, a ponadto:

- wprowadzenia nowoczesnych metod gospodarowania,
- rozwój rolnictwa ekologicznego,
- rozwój przetwórstwa rolno – spożywczego,
- produkcję roślin energetycznych,
- właściwe prowadzenie gospodarki rybackiej,
- prowadzenie edukacji w zakresie rolnictwa.

Wskazane będą również działania zmierzające do:

- stopniowego zalesiania gruntów o niewielkiej przydatności do produkcji 
rolnej,

- stopniowe przekształcanie gospodarstw rolnych z produkujących na potrzeby 
własne na gospodarstwa z produkcją towarową lub związaną z agroturystyką, 
turystyką i rekreacją,

- dostosowanie struktury upraw do stopnia zanieczyszczenia gleby,
- rozwój sadownictwa i związanego z nim przetwórstwa i przechowalnictwa.

•   lasy – 2.711 ha , w tym lasy państwowe 2208 ha – 30,51 % - jak widać
    Gmina posiada zalesienie nieznacznie wyższe od średniej krajowej
    wynoszącej około 29 % czy średniej województwa śląskiego.
 

Lasy państwowe znajdujący się na terenie gminy podlegają w całości pod 
Nadleśnictwo Herby.

Na terenie gminy występują lasy o różnych typach siedliskowych. Dominuje 
suboceaniczny bór świeży, znacznie zróżnicowany – od wariantu suchego, aż 
do postaci wilgotnych, przechodzącej w śródlądowy bór wilgotny.
Wśród występujących drzewostanów na terenie nadleśnictwa gatunkiem 
podstawowym jest sosna – zajmuje ona szacunkowo aż 90 % powierzchni 
zalesionej.



Oprócz sosny dominującymi gatunkami są także: olsza – 4,7 %, brzoza – 2,7 
% i dąb – 1,4 % powierzchni zalesionej. Obok tych gatunków niewielką 
powierzchnię ( poniżej 1 % ) zajmuje świerk, buk i modrzew.

Wiek występujących drzewostanów kształtuje się następująco:

- do 40 lat – 35,7 % ogólnej powierzchni,
- 41 – 60 lat – 25,7 % ogólnej powierzchni,
- 61 – 80 lat – 23,8 % ogólnej powierzchni,
- powyżej 80 lat – 14,8 % ogólnej powierzchni.

W planach zwiększenia lesistości konieczne będzie uwzględnienie 
następujących aspektów:

- zapewnienie ciągłości i przestrzennej spójności obszarów chronionych w 
granicach powiatu kłobuckiego i województwa śląskiego,

- zalesianie gruntów zdegradowanych,
- zalesianie nieużytków i gruntów najniższych klas bonitacyjnych,
- zalesianie gruntów pełniących funkcje ochronne wód powierzchniowych i 

podziemnych

•   łąki i pastwiska – 1.361 ha – 15,32 %.

Pozostałe 6,65 % powierzchni gminy zajmują:

•   tereny zabudowane – 269 ha, są to zabudowania rolne, mieszkalne,
    przemysłowe,
•   tereny przeznaczone pod zabudowę – 37 ha,
•   powierzchnie pod drogami  – 96 ha,
•   wody – 21 ha,
•   sady – 30 ha,
•   nieużytki – 76 ha,
•   inne – 62 ha ( rowy, zadrzewienia  itp.).

Gmina Przystajń należy do zlewni rzeki Warty, która jest dopływem rzeki Odry.
Głównym ciekiem wodnym na terenie gminy jest rzeka Liswarta ze źródłami w 
okolicach Lisowa w powiecie lublinieckim.
Nurt rzeki biegnie po zachodniej części gminy. Rzeka stanowi zachodnia 
granicę administracyjną gminy, a także granicę powiatów kłobuckiego i 
oleskiego oraz województw śląskiego i opolskiego. 



Kolejny ciek wodny to rzeka Pankówka ze źródłami w okolicach miejscowości 
Koski. Przez obszar gminy płynie tylko w swym środkowym biegu i uchodzi do 
Liswarty w pobliżu miejscowości Dankowice i Piaski.
 
Na terenie gminy występują też lokalne potoki i rowy melioracyjne bez nazw 
lub posiadające nazwy potocznie używane przez mieszkańców gminy.

Gmina Przystajń położona jest, podobnie jak cała Polska w strefie 
umiarkowanej, środkowoeuropejskiej. Warunki pogodowe i klimatyczne są tu 
kształtowane w mniejszym stopniu przez czynniki lokalne, aniżeli przez 
napływające masy powietrza.

Głównym założonym przez Wójta i Radę Gminy celem rozwoju Gminy 
Przystajń jest systematyczne osiąganie poprawy życia mieszkańców poprzez 
zrównoważony rozwój ekologiczny, społeczny i gospodarczy.

3. Stan środowiska w Gminie Przystajń  

Głównym celem rozwoju Gminy jest osiągnięcie wzrostu jakości życia 
mieszkańców i przygotowanie do zaspakajania potrzeb następnych pokoleń 
poprzez wykorzystanie szans rozwoju wszystkich miejscowości w zgodzie z 
wymogami i normami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego co z kolei 
umożliwia zrównoważony rozwój terenu całej gminy.

Dążenie to wyznacza główne cele strategiczne:

- ochrona warunków przyrodniczych i kulturowych,
- dążenie do rozwoju bazy służącej wypoczynkowi i rekreacji ( baza 

noclegowa, żywieniowa, ciekawostki turystyczne, ścieżki rowerowe itp.),
- zapewnienie dogodnych warunków mieszkalnictwa,
- tworzenie dogodnych warunków rozwoju gospodarczego,
- zwiększanie atrakcyjności gminy dla rozwoju turystyki,
- realizacja systemów „ uzbrojenia terenu”, szczególnie w zakresie kanalizacji 

sanitarnej, doprowadzenia wody i źródeł energii, jako zachęta dla rozwoju 
działalności inwestycyjnej i gospodarczej,

- zapewnienie sprawnej obsługi komunikacyjnej,
- uporządkowanie zabudowy i podniesienie intensywności terenów 

zurbanizowanych,
- racjonalną gospodarkę zasobami przyrodniczymi,



- stworzenie i ochronę oraz rozwój ciągów i korytarzy ekologicznych 
związanych z kompleksami leśnymi, pomnikami przyrody,

- zachowanie krajobrazu naturalnego i obszarów o dużych walorach 
krajobrazowych,

- ochrona zasobów naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem 
doprowadzenia do wysokiej klasy czystości wód występujących na terenie 
Gminy i to zarówno powierzchniowych jak i podziemnych,

- eliminacja działań, urządzeń, materiałów i obiektów mogących mieć wpływ 
na degradację środowiska.

Powyżej wymieniono tylko niektóre istotne zadania stojące przed władzami 
Gminy i jej mieszkańcami mające istotny wpływ na stan środowiska i na jakość 
życia ludności zamieszkującej teren Gminy, jak też następnych pokoleń.

Ze zrozumiałych względów w tym opracowaniu przedmiotem zainteresowania 
będą te działania, które służą w pierwszym rzędzie poprawie stanu środowiska 
naturalnego i zachowaniu jego walorów.

Chociaż wszystkie działania z zakresu ochrony i poprawy stanu środowiska 
naturalnego mają mniejszy lub większy wpływ na wszelkie inne działania i 
warunki życie populacji ludzkiej.

Poniżej zostanie krótko omówiony stan tego środowiska w Gminie Przystajń na 
dzień opracowywania Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Przystajń w rozbiciu na poszczególne elementy tego środowiska.

3.1. Ochrona wód

Ochrona wód jest jednym z ważniejszych elementów ochrony środowiska gdyż 
posiadanie czystej wody ma istotne znaczenie dla sytuacji zdrowotnej ludności, 
a tylko skanalizowanie i oczyszczenie całości ścieków zapewni czystą wodę 
zarówno w rzekach, zbiornikach powierzchniowych jak i podziemnych.

Gmina Przystajń przystąpiła do działań inwestycyjnych mających docelowo 
doprowadzić do skanalizowanie całego terenu gminy poprzez budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej, a w miejscowościach o rozrzuconej zabudowie, gdzie 
budowa sieci kanalizacyjnej byłaby nieopłacalna ekonomiczne budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków dla posesji oddalonych od ciągów 
kanalizacyjnych.



W 2002 roku została oddana do użytku oczyszczalnia ścieków komunalnych w 
Pankach. 
W celu jej budowy gmina Przystajń i sąsiednia gmina Panki powołały celowy 
Związek Międzygminny Panki – Przystajń d.s. „Ochrony Wód” , którego 
zadaniem było wybudowanie wspólnymi siłami tej oczyszczalni.
 
Jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna typu SBR o działaniu 
automatycznym i przepustowości nominalnej po pierwszym etapie budowy 
wynoszącej 450 m3/d.

Ścieki dopływające do oczyszczalni trafiają do przepompowni, gdzie 
zamontowana jest krata koszowa, na której zatrzymują się większe 
zanieczyszczenia. 
Z przepompowni ścieki podawane są do pomieszczenia technologicznego, gdzie 
umiejscowione jest sito obrotowe, na którym usuwane są   drobniejsze 
zanieczyszczenia mechaniczne ( o średnicy powyżej 2,5 mm ).
Po przejściu przez sito obrotowe ścieki gromadzone są w zbiorniku 
uśredniającym, gdzie następuje retencja i ujednolicenie składu ścieków.
Ze zbiornika uśredniającego ścieki okresowo podawane są do reaktora 
biologicznego typu SBR do biologicznego oczyszczania. 
W reaktorze tym ścieki są napowietrzane za pomocą rusztu napowietrzającego z 
zainstalowanymi dyfuzorami membranowymi.

Po procesie oczyszczania ścieki odprowadzane są do rzeki Pankówki.
Nadmiar osadu czynnego usuwany jest do zbiornika osadu skąd po 
grawitacyjnym zagęszczeniu trafia na prasę taśmową do odwodnienia osadu.

Zaplanowano, że docelowo oczyszczalnia ta będzie mogła przyjąć w ciągu doby 
900 m3 ścieków – możliwe to będzie po zrealizowaniu II etapu budowy, na co 
gminy tworzące Związek posiadają stosowną dokumentację.

Aktualnie sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Przystajń posiada długość około 
9.824 metrów ( bez przyłączy ) i obejmuje swoim zasięgiem tylko część 
siedziby władz gminy – Przystajń
 
Do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przystajń podłączone jest 383 
posesje, a łączna długość istniejących kanałów przyłączeniowych wynosi około 
3.250 mb.

Biorąc pod uwagę, że na terenie Gminy jest około 1.541 posesji należy określić 
„skanalizowanie” gminy 24,85 %, co stawia bardzo duże zadania w tym temacie 
w najbliższych latach.



Zadania te to konieczność wykonania szeregu inwestycji, a co za tym idzie 
konieczność zaangażowanie dużych środków finansowych.

3.2. Gospodarka wodna 

Najważniejszy kierunek działań w zakresie kształtowania stosunków wodnych 
w gminie powinien dotyczyć wypracowania właściwego i racjonalnego systemu 
gospodarowania wodą.

Główny ciężar odpowiedzialności w tym zakresie spoczywa na dyrektorach 
Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Dyrektorzy RZGW zgodnie z 
ustawą Prawo Wodne zobowiązani są między innymi do:

- opracowania analiz stanu zasobów wodnych oraz stanu ochrony przed 
powodzią w regionie wodnym,

- opracowanie warunków korzystania z wód regionu wodnego,
- opracowanie projektów planów ochrony przeciwpowodziowej w regionie 

wodnym, opiniowanie projektów planów gospodarowania zasobami 
wodnymi w obszarze dorzecza w regionie wodnym,

- opracowanie analizy ekonomicznej gospodarowania wodami w regionie 
wodnym.

Zobowiązani są także do sporządzania wykazów:

- wód, które są lub mogą być wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w 
wodę przeznaczoną do spożycia,

- wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych a w 
szczególności do kąpieli,

- wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb, skorupiaków i 
mięczaków lub innych organizmów w warunkach naturalnych oraz 
umożliwiających migrację ryb,

- wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.

Bardzo ważnym czynnikiem ochrony środowiska, szczególnie również z 
zakresu ochrony zdrowia ludności jest posiadanie czystej wody bez 
zanieczyszczeń, które mogą występować w wodzie pobieranej ze studni.

W gminie Przystajń wszystkie miejscowości posiadają wodociągi, które 
zapewniają dostawę wody właściwej jakości, a w przypadku wystąpienia takiej 
konieczności ( np. oddanie do użytku nowej posesji ) brakujące przyłącza 



wykonywane są na bieżąco. Większość istniejącej w Gminie sieci 
wodociągowej wykonana jest z rur PCV, a tylko nieznaczne ilości z rur 
żeliwnych.
 
Na terenie gminy znajduje się około 1.541 posesji i można uznać, że 
„zwodociągowanie” ich wynosi 100 %.

Sieć wodociągowa ma długość przeszło 93.800 mb, a w podziale na 
miejscowości przedstawia się następująco:

- Przystajń – długość sieci wynosi 15.300 mb z 587 przyłączami,
- Antonów - długość sieci wynosi 2.800 mb z 60 przyłączami,
- Mrówczak - długość sieci wynosi 2.700 mb z 32 przyłączami,
- Podłęże Szlacheckie - długość sieci wynosi 4.800 mb z 74 przyłączami,
- Michalinów - długość sieci wynosi 1.900 mb z 16 przyłączami,
- Kostrzyna - długość sieci wynosi 5.100 mb z 70 przyłączami,
- Kuźnica Nowa - długość sieci wynosi 500 mb z 30 przyłączami,
- Kuźnica Stara – długość sieci wynosi 3.500 mb z 105 przyłączami,
- Brzeziny - długość sieci wynosi 7.100 mb z 74 przyłączami,
- Dąbrowa - długość sieci wynosi 7.600 mb z 44 przyłączami,
- Bór Zajaciński - długość sieci wynosi 8.000 mb z 99 przyłączami,
- Górki - długość sieci wynosi 3.900 mb z 43 przyłączami,
- Siekierowizna - długość sieci wynosi 2.100 mb z 31 przyłączami,
- Stany - długość sieci wynosi 3.600 mb z 54 przyłączami,
- Wrzosy - długość sieci wynosi 2.800 mb z 34 przyłączami,
- Wilcza Góra - długość sieci wynosi 3.300 mb z 35 przyłączami,
- Kamińsko - długość sieci wynosi 10.900 mb z 69 przyłączami,
- Ługi-Radły - długość sieci wynosi 7.900 mb z 84 przyłączami,

Łącznie, jak już wcześniej wspomniano do sieci wodociągowej w gminie 
podłączone jest 1.541 posesji i gospodarstw.

Woda do sieci wodociągowej dostarczana jest z ujęcia wody usytuowanego w 
Przystajni i Borze Zajacińskim, przy którym usytuowana jest stacja uzdatniania 
wody.
 
Gospodarka wodna to również rzeki, potoki, stawy, jeziora i inne zbiorniki 
wodne.
Jak już wcześniej zaznaczono obszar gminy należy do zlewni rzeki Warty.

Główne rzeki przepływające przez teren gminy to:



- rzeka Liswarta ze źródłami w okolicach wsi Mzyki  w powiecie lublinieckim 
stanowiąca dopływ Warty,

- rzeka Pankówka ze źródłami w okolicach miejscowości Wręczyca Wielka 
stanowiąca  dopływ Liswarty,

- inne drobne przeważnie okresowo płynące cieki i rowy melioracyjne.

Rzeka Liswarta płynie w rozległej płaskodennej dolinie początkowo w kierunku 
północno – zachodnim, skręcając koło miejscowości Ługi-Radły ku północy, a 
pod Krzepicami skręca w prawo i równoleżnikowo dopływa do Warty.
 
Ogólna jej długość wynosi 93 km, z czego na odcinek graniczny przypada około 
21 km. Rzeka na tym odcinku jest uregulowana, a jej dolina zmeliorowana. 
Średnia głębokość rzeki w korycie uregulowanym wynosi około 1,5 m. 
Średnia szerokość dna wynosi 10 m, a lustra wody 14 – 15 m. 
Średni spadek rzeki wynosi 2 – 3 % ; miejscami więcej. 
Średnia szybkość przepływu wynosi 0,48 m/sek.

Rzeka Pankówka w środkowym biegu płynie przez teren gminy. Średnia 
głębokość rzeki wynosi około 0,5 m. 
Średni spadek rzeki wynosi 2 %, a średnia szybkość przepływu wynosi 0,48 
m/sek.

Na terenie gminy jest też kilka naturalnych i sztucznych małych zbiorników 
wodnych.

Jeżeli chodzi o wody podziemne to na obszarze gminy Przystajń występują dwa 
piętra wodonośne: 

- czwartorzędowe,
- jurajskie

Piętro wodonośne czwartorzędowe – Kształtowanie się pierwszego poziomu 
wód gruntowych uwarunkowane jest budową geologiczną i rzeźbą terenu. 
W obrębie dolin rzecznych Liswarty i Pankówki, wypełnionych w przewadze 
utworami o dużej przepuszczalności, zwierciadło występuje na ogół o 
charakterze ciągłym na niewielkiej głębokości 0-2 m od powierzchni terenu. 
Wody warstwy o swobodnym zwierciadle pozwalają uzyskać wydajność studni 
nawet do kilkunastu m3/h/1 m depresji.



Na pozostałym obszarze, gdzie miąższość utworów piaszczysto – żwirowych 
jest zróżnicowana i wynosi od kilku do kilkudziesięciu metrów, a lokalnie brak 
jest pokrywy czwartorzędowej, zwierciadło wody gruntowej kształtuje się na 
zmiennym poziomie w zależności od miąższości utworów lodowcowym oraz od 
podścielających lub przedzielających je utworów gliniastych. Zwierciadło wody 
swobodne lub pod ciśnieniem do 1,5 atm. Występuje na różnej głębokości. 
Wydajność z pojedynczych utworów jest zróżnicowana i waha się od 0,0 do 
kilku m3/h. Poziom ten jest eksploatowany przez studnie kopane.

Piętro wodonośne jurajskie – ze względu na różne wykształcenie utworów 
jurajskich wyróżniamy następujące poziomy wodonośne:

- piaskowców międzyrudnych,
- piaskowców kościeliskich,
- retyko – liasu.

Poziom piaskowców międzyrudnych posiada zmienne rozprzestrzenienie i 
zmienną wydajność poniżej 0,5 m3/h/1 m depresji.
Poziom piaskowców kościeliskich występuje w północnej części gminy. 
Najbardziej wodonośna jest spągowa część piaskowców kościeliskich. Granica 
występowania stropu warstwy wodonośnej oscyluje w granicach 4 do 80 m. 
Wody szczelinowe i warstwowe występują pod znacznym ciśnieniem. 
Możliwość uzyskania wydajności jednostkowej jest rzędu kilku m3/h/1 m 
depresji. Jest to podstawowy poziom wodonośny obszaru gminy.

Poziom retyko – liasu zalega w południowej części gminy. Charakteryzuje się 
on mało korzystnymi warunkami hydrogeologicznymi ze względu na duże 
zmienności warstw wodonośnych ( wody szczelinowo – warstwowe ) i 
niewielką wydajność jednostkową wynoszącą poniżej 1 m3/h/1 m depresji.

3.3. Ochrona powietrza atmosferycznego

Gmina Przystajń leży w województwie śląskim, które  w dalszym ciągu zajmuje 
jedno z pierwszych miejsc w kraju pod względem emisji zanieczyszczeń pyłowo 
– gazowych do atmosfery.

Zanieczyszczenie powietrza na terenie gminy Przystajń jest w pierwszym 
rzędzie wynikiem emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych pochodzenia 
lokalnego oraz tranzytowego.



Do źródeł lokalnych należy zaliczyć przede wszystkim paleniska 
indywidualnych gospodarstw domowych i kotłowni zakładowych oraz 
pojazdów samochodowych.

Cały obszar gminy pozostaje w zasięgu „kwaśnych deszczy”, co związane jest z 
emisjami kwasotwórczych związków azotu i siarki z przyległych terenów 
uprzemysłowionych.
 
Badania prowadzone w połowie lat dziewięćdziesiątych wykazały, że na 
obszarze gminy zawartość tlenków siarki i azotu w powietrzu przekraczała 
wartości dopuszczalne.

Należy przypuszczać, gdyż takie badania teraz nie są prowadzone, że obecnie 
sytuacja ta uległa pewnej poprawie ze względu na prowadzone inwestycje 
zmieniające paliwa z wysokoemisyjnych na niskoemisyjne, a przede wszystkim 
z tytułu ograniczenia emisji z nieczynnych zakładów przemysłowych 
usytuowanych nie tylko na teren gminy, ale też w znacznej od niej odległości.

Dla ochrony atmosfery szczególnie ważne jest ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń, które powstają w wyniku spalania paliw energetycznych złej 
jakości, szczególnie węgla.

W trakcie spalania emituje się do atmosfery duże ilości różnego rodzaju pyłów, 
tlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenki azotu, węglowodory aromatyczne i inne 
związki chemiczne.

W zakresie ochrony atmosfery władze gminy mają różne zadania i możliwości. 
Można je podzielić na:

•  ograniczenie emisji zanieczyszczeń w instytucjach zarządzanych, 
   nadzorowanych lub finansowanych przez Gminę, lub inną jednostkę 
    samorządową np. Powiat, a do takich instytucji można zaliczyć:

- Zespół Szkół ( Szkoła Podstawowa i Gimnazjum ) w Przystajni  - kotłownia 
opalana węglem – kotłownia wysokoemisyjna,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim - kotłownia opalana 
węglem – kotłownia wysokoemisyjna,

- Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni - kotłownia opalana węglem – 
kotłownia wysokoemisyjna,

- Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni Oddział w Podłężu Szlacheckim 
- ogrzewane elektrycznie czyli ekologiczne 



- Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni Oddział w Górkach   - 
kotłownia opalana węglem

- Gminne przedszkole publiczne w Kuźnicy Starej Oddział w Kuźnicy Nowej 
– kotłownia opalana węglem

- Gminne Przedszkole Publiczne w Kuźnicy Starej – ogrzewane piecami 
węglowymi – system ogrzewania wysokoemisyjny,

- Gminne Przedszkole Publiczne w Kuźnicy Starej – Oddział Kostrzyna – 
ogrzewanie elektryczne, czyli ekologiczne, ale nie ekonomiczne,

- Gminny Ośrodek Zdrowia w Przystajni - kotłownia opalana węglem – 
kotłownia wysokoemisyjna,

- Gminny Ośrodek Zdrowia w Ługach-Radłach - kotłownia opalana węglem – 
kotłownia wysokoemisyjna,

- Obwód Drogowy w Przystajni - kotłownia opalana węglem – kotłownia 
wysokoemisyjna,

- Urząd Gminy w Przystajni – ogrzewanie wysokoemisyjne,
- Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w: Przystajni   – ogrzewanie 

wysokoemisyjne. 

Jak widać wszystkie wyżej wymienione instytucje poza Oddziałem Przedszkola 
Kostrzyna i Podłęże Szlacheckie na dzień opracowania programu posiadają 
ogrzewanie spalające paliwo stałe ( kotłownie i piece węglowe ), a więc 
emitujące znaczne ilości zanieczyszczeń pyłowo – gazowych do atmosfery.

• prowadzenie negocjacji i różnego rodzaju nacisków i zachęt ( opłaty i kary za
  nadmierną emisję itp. ) dla eliminacji emisji zanieczyszczeń w zakładach i 
  przedsiębiorstwach prowadzących  działalność gospodarczą na terenie gminy,
  oraz instytucji nie prowadzące wprawdzie działalności gospodarczej, ale
  mające istotny wpływ na emisję zanieczyszczeń. 

Do tych przedsiębiorstw i instytucji można zaliczyć:

- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Przystajni,
- Bank Spółdzielczy w Przystajni,
- Przedsiębiorstwo – Lakiernictwo Pojazdowe w Przystajni,
- Przedsiębiorstwo – Usługi Elektromechaniczne Pojazdowe w Przystajni,
- Przedsiębiorstwo – Mechanika Pojazdowa w Przystajni,
- Z.P.U.H „DAMIAN’ w Przystajni,
- Zakład Wielobranżowy Produkcji I Usług w Przystajni,
     „WISTAL” w Przystajni,
- Handel Artykułami do Produkcji Rolnej i Transport Ciężarowy w Przystajni,



- Usługi Transportowe JOKOTRANS w Przystajni,
- Wytwarzanie Ceramiki Szlachetnej w Przystajni,
- P.P.H. „ KOSPOL” w Przystajni,
- Przetwórstwo Mięsa w Przystajni,
- Ubojnia Drobiu w Przystajni,
- Piekarnia w Przystajni,
- Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych w Przystajni,
- Z.T.H.P. POLIM – RAD w Przystajni,
- wiele innych, jak np. szklarnie itp.

Prawie wszystkie te instytucje i przedsiębiorstwa wykorzystują do ogrzewania i 
produkcji jako paliwo węgiel, a więc paliwo wysokoemisyjne.

• wreszcie rozwiązanie problemu niskiej emisji powstającej na terenie Gminy
  przede wszystkim w gospodarstwach domowych poprzez doprowadzenie
  paliwa gazowego do wszystkich miejscowości i posesji w gminie co
  najbardziej skutecznie eliminuje niską emisję, czyli emisję zanieczyszczeń
  pyłowo – gazowe do atmosfery.

Na terenie gminy Przystajń niestety nie ma sieci doprowadzającej gaz, ( który 
jest paliwem emitujące najmniej zanieczyszczeń pyłowo – gazowych do 
atmosfery ) do poszczególnych miejscowości , zakładów, instytucji i 
gospodarstw domowych.

Istnieje natomiast program gazyfikacji, opracowany przez Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział Główny w Warszawie, który może objąć 
też teren Gminy, plan ten przewiduje:

- budowę gazociągu wysokiego ciśnienia Bąków – Biadacz – Gorzów Śląski – 
Praszka – Krzepice – Gmina Panki, z możliwością dołączenia również terenu 
gminy Przystajń. Źródłem gazu dla w/w gazociągu będzie według planu 
istniejący gazociąg wysokoprężny DN500 Odolanów – Tworzeń. 
Projektowany gazociąg w obrębie Gminy Panki zlokalizowany zostanie na 
terenach niezabudowanych, a jego trasa przebiegać będzie przez grunty wsi 
Aaleksandrów do miejscowości Pacanów. 

W tej ostatniej miejscowości planuje się usytuowanie stacji redukcyjno – 
pomiarowej o przepustowości 6.000 Nm/h. 
Projektowany gazociąg w obrębie gminy Panki będzie miał średnicę 
nominalną DN = 150 mm, długość = 4.500 mb, a ciśnienie będzie wynosiło 
6,3 Mpa,



Od władz Gminy Przystajń i zainteresowania jej mieszkańców będzie zależało 
jak szybko gaz zostanie doprowadzony na teren gminy.
 
Wydaje się jednak, że w dalszej perspektywie szczególnie w gospodarstwach 
domowych paliwo gazowe, jako to o najniższej emisji zanieczyszczeń będzie 
systematycznie wypierać inne rodzaje paliw, a szczególnie paliwa 
wysokoemisyjne.

Należy dodać, że poważnym źródłem emisji zanieczyszczeń pyłowo – 
gazowych jest emisja z silników spalinowych wynikająca z ruchu pojazdów 
samochodowych. 

3.4. Ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami

Na terenie Gminy Przystajń nie ma wysypiska śmieci.
W planach do 2015 roku nie przewiduje się takiej inwestycji.

Gmina Przystajń wydała zezwolenie (koncesje ) dla trzech firm na świadczenie usług w
zakresie usuwania odpadów komunalnych stałych z wywozem na wysypisko poza 
teren Gminy Przystajń i ten stan ( wywóz śmieci przez uprawnione firmy )
pozostanie przynajmniej do 2015 roku. 

Koncesję na wywóz odpadów stałych z terenu gminy posiadają:

- firma „RETCHMANN RECYCLING Sp. z o. o.” – Oddział w Częstochowie – 
zezwolenie na czas nieokreślony,

- ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dąbrowie 
Górniczej – zezwolenie na czas nieokreślony,

- P.P.H.U. Dariusz Kalwinek – Oddział Częstochowa – zezwolenie na okres 10 lat,

Zezwolenie obecnie wykorzystuje dwie firmy, tj. firma „RETCHMANN RECYCLING 
Sp. z o. o.” – Oddział w Częstochowie i P.P.H.U. Dariusz Kalwinek – Oddział 
Częstochowa

Aktualnie stałym usuwaniem odpadów objęte jest około 60 % mieszkańców gminy, którzy 
podpisali umowy na wywóz odpadów i posiadają pojemniki 120 l lub 240 l dla ich 
gromadzenia.
Prowadzone są prace i starania celem rozszerzenia liczby mieszkańców objętych stałym 
wywozem odpadów i przewiduje się, że do końca 2006 roku ten system usuwania 
odpadów obejmie wszystkich mieszkańców gminy.



Nie przewiduje się też budowy i lokalizacji składowiska odpadów niebezpiecznych.

Rozpoczęto segregację odpadów poprzez ustawienie siedmiu kompletów 
pojemników na szkło i plastik. Ustawiono je w miejscach ogólnie dostępnych, gdzie 
znajduje się największe skupisko mieszkańców.
Pojemniki na plastik i szkło kolorowe, które stanowią 1 gniazdo, są ustawione w:

- Bór Zajaciński – 1 gniazdo – Szkoła Podstawowa,
- Kamińsko – 1 gniazdo – obok sklepu,
- Kuźnica Stara – 1 gniazdo – Rynek,
- Przystajń – 4 gniazda – Plac Targowy, plac Urzędu Gminy ul. Częstochowska, 
     Budynki Wielorodzinne – Bloki ul. Targowa, obok Zespołu Szkół ul. Krótka.
     Dodatkowo ustawiono jeden kosz na makulaturę obok Urzędu Gminy w Przystajni.
 
Niestety stwierdza się istnienie na terenie gminy pewnej ilości tak zwanych
„ dzikich wysypisk śmieci”.
  
Są to w większości zanieczyszczenie drobnymi przedmiotami z których 
szczególnie groźne dla środowiska są różnego rodzaju opakowania plastikowe.

3.5. Ochrona przed hałasem

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na degradację środowiska, oraz źródłem 
uciążliwości dla znacznej części mieszkańców, a nawet ich zdrowia jest hałas. 
Do głównych źródeł uciążliwości akustycznej dla środowiska należą między 
innymi:

- ruch drogowy i kolejowy, 
- działalność przemysłowa, 
- usytuowane w zabudowie mieszkaniowej różnego rodzaju zakłady 

rzemieślnicze i handlowe.

Jednak najbardziej uciążliwym źródłem zakłóceń klimatu akustycznego jest 
hałas komunikacyjny.

Systematyczny wzrost liczby pojazdów zarówno osobowych, a jeszcze bardziej 
ciężarowych, związany z tym wzmożony ruch powoduje ciągły wzrost poziomu 
hałasu, a jego dominującym źródłem szczególnie w porze nocnej są pojazdy 
ciężarowe, oraz osobowe rozwijające prędkości powyżej 90 km/h.



Jest to najbardziej uciążliwe dla zamieszkałych w pobliżu dróg o wysokim 
natężeniu ruchu pojazdów.

Maksymalne poziomy hałasu określają następujące akty prawne:

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku ( Dziennik Ustaw nr 66 z 1998 r. poz.436),

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 09 stycznia 2002 roku w sprawie wartości progowych 
poziomu hałasu ( Dziennik Ustaw nr 8 z 2002 r. poz.81).

Zgodnie z powyższymi aktami prawnymi dopuszczalny poziom hałasu w 
środowisku wyrażany równomiernym poziomem dźwięku w dB wynosi w porze 
dnia od 55 dB do 60 dB, a w porze nocnej od 45 dB do 50 dB.

Mimo znacznego natężenia ruchu drogowego i kolejowego na terenie gminy nie 
występują zagrożenia wynikające z nadmiernego hałasu.
Nie występują też takie zagrożenia wynikające z działalności przemysłowej, 
rzemieślniczej, handlowej, czy innego rodzaju.

Zaobserwowano tylko chwilowe przekroczenia poziomu dopuszczalnego hałasu 
wynikające z natężenia ruchu drogowego.

3.6. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska

Na terenie Gminy nie ma magazynów i składowisk materiałów czy odpadów 
niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludności, takich jak np. azbest, rtęć, 
przeterminowane środki ochrony roślin itp.

Poważnym problemem są występujące w około 10 % budynków pokrycia 
dachowe eternitem, który to materiał zawiera bardzo szkodliwy dla zdrowia i 
życia azbest.

Na terenie gminy znajduje się zakład Skup i Sprzedaż Surowców Wtórnych
„WISTAL” świadczący usługi w zakresie zbierania i transportu odpadów m.in:
odpady żelaza i jego stopów, metale nieżelazne, katalizatory z pojazdów, 
pojazdy wycofane z eksploatacji, miedź, brąz mosiądz, aluminium, ołów, cynk,
żelazo i stal. Sposób zbierania transportu odpadów z miejsc powstawania 
odpadów do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwiania przy zachowaniu 
warunków określonych we wszystkich uzyskanych pozwoleniach oraz 



przestrzeganiu przepisów ustawy o odpadach nie powinien stwarzać zagrożenia 
dla środowiska oraz życia i zdrowia ludzi.       

Przebiegające przez teren gminy linie wysokiego napięcia są źródłem 
podwyższonego promieniowania elektro – magnetycznego. 
Znajdująca się na terenie gminy stacja transformatorowa jest przyczyną 
tworzenia wokół niej – strefy podwyższonego promieniowania.

Potencjalne zagrożenie stanowią również „ dzikie wysypiska śmieci” ze 
względu na możliwość przenikania szkodliwych substancji do gleby, jak też do 
wód podziemnych.

Potencjalnym źródłem zagrożeń może być właśnie promieniowanie 
elektromagnetyczne. 

Dotychczas nie zostały wydane przepisy wykonawcze do „ Prawa ochrony 
środowiska” w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi. Z tego 
tytułu nie są prowadzone badania promieniowania i nie zostały ustanowione 
obszary ograniczonego użytkowania obiektów zagrażających promieniowaniem 
elektromagnetycznym.

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1998 roku na obszarach zabudowy mieszkaniowej, 
oraz na obszarach, na których zlokalizowane są przede wszystkim szpitale, 
żłobki, przedszkola, szkoły i internaty dopuszcza natężenie pola elektrycznego 
nie większe niż 1 kV/m przy elektroenergetycznym promieniowaniu 
niejonizującym o częstotliwości 50 Hz.

3.7. Ochrona przyrody

Następujące przekształcenia środowiska związane z urbanizacją oraz rozbudową 
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej nie wpłynęły w istotny sposób na 
stan środowiska przyrodniczego na terenie gminy Przystajń.

W kontekście ochrony wartości krajobrazowych gminy istotne są założenia 
przyjęte w Polityce Ekologicznej Państwa dotyczące terenów rolniczych, które 
w gminie Przystajń stanowią 47,52 % powierzchni, są to:

- utrzymanie urozmaiconego krajobrazu rolniczego z gospodarstwami średniej 
wielkości oraz zwiększenie wsparcia i rozwój form rolnictwa stosujących 
metody produkcji nie naruszające równowagi przyrodniczej, przede 
wszystkim rolnictwa ekologicznego i zintegrowanego,



- zachowanie tradycyjnych praktyk gospodarczych na obszarach cennych 
przyrodniczo jako narzędzia ochrony i zrównoważonego wykorzystania 
zasobów biologicznych.

Generalnie jednym z ważniejszych zadań gminy będzie zapewnienie 
odpowiednich warunków ochrony walorów przyrodniczych, kulturowych i 
krajobrazowych, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości wypoczynku i 
rekreacji dla mieszkańców i turystów. Na terenie gminy rekreacja i turystyka 
powinny się rozwijać w sposób zorganizowany, a rozwój infrastruktury z nimi 
związanej powinien spełniać wymogi ochrony środowiska.

Cennym elementem przyrodniczym są lasy, starodrzewia, łąki, a także 
pojedyncze drzewa i krzewy.

Gmina Przystajń należy do wyjątkowo ubogich w rzadkie i chronione gatunki 
roślin. 
Odnotowano dotąd zaledwie kilkanaście gatunków chronionych, w tym 8 
podlegającej ochronie całkowitej, są to: bluszcz pospolity, widłak goździsty, 
pełnik europejski, sasanka łąkowa, sasanka wiosenna, grążel żółty, pomocnik 
baldaszkowaty i storczyk szerokolistny.

Na terenie gminy znajduje się kilka chronionych prawem pomników przyrody.
Do najciekawszych można zaliczyć:

•  Ustanowione Rozporządzeniem Wojewody Częstochowskiego:

- Aleja 4 drzew – 2 lipy drobnolistne o obwodach 340 i 300 cm, oraz 2 lipy 
szerokolistne o obwodach 268 i 232 cm, położone w Kuźnicy Starej obok 
zabytkowego dworku,

- Lipa drobnolistna o obwodzie 370 cm, położona w Kuźnicy Starej obok 
zabytkowego dworku,

- Sosna pospolita o obwodzie 193 cm rosnąca w lasach państwowych w 
Kamieńsku,

•  Uznane za pomnik przyrody uchwałą Rady Gminy Przystajń:

- Dąb szypułkowy, rosnący na placu pomiędzy ulicami Szkolną i Krótką w 
Przystajni. Dąb ten nosi imię Józefa Piłsudskiego. Pod drzewem istnieje 
tablica upamiętniająca rok jego posadzenia – 1935.

W południowej części gminy zlokalizowany jest park krajobrazowy „ Lasy nad 
Górną Liswartą” – utworzony 1 stycznia 1999 roku.



Park ten obejmuje swym zasięgiem kompleks lasów położonych w górnej 
zlewni rzeki Liswarty. Zajmuje on łączną powierzchnię 50.746 ha, w tym park 
krajobrazowy – 38.701 ha, a obszar chroniony – stanowiący otulinę parku – 
12.045 ha.

Park Krajobrazowy położony jest na terenie następujących jednostek 
administracyjnych: Blachownia, Woźniki, Boronów, Ciasna, Herby, 
Kochanowice, Konopiska, Koszęcin, Panki, Przystajń, Starcza, Wręczyca 
Wielka.

Lasy wchodzące w skład Parku Krajobrazowego stanowią głównie lasy 
państwowe należące do nadleśnictw: Herby, Kłobuck, Koszęcin i Lubliniec. 
Zajmują one łączną powierzchnię – 29.744 hektarów.
Obszar Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswarta” położony jest w 
Częstochowsko – Kieleckiej dzielnicy rolniczo – klimatycznej.

Na obszarze Parku Krajobrazowego występują gleby wytworzone z różnych 
utworów czwartorzędowych oraz ze skał wieku jurajskiego i triasowego. Pod 
względem typologicznym przeważają gleby bielicowo – brunatne, rzadziej 
brunatne, fragmentarycznie czarne ziemie, rędziny i mady.
W dolinach rzecznych oraz obniżeniach wykształciły się gleby hydromorficzne: 
mułowo – torfowe i torfowe. 

Na terenie Parku znaczne obszary gruntów ornych oraz użytków zielonych 
zostały zmeliorowane.
Obszar Parku charakteryzuje się dużą różnorodnością i atrakcyjnością 
botaniczną. 

Do ochrony przyrody  można też zaliczyć systematycznie prowadzone 
zadrzewianie terenów publicznych pod hasłem „posadź swoje drzewko”.

3.8. Edukacja ekologiczna społeczeństwa

Główne działania w zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa określa się 
dla:

- wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony 
przyrody i ogólnie środowiska naturalnego,



- propagowanie na terenie gminy działań proekologicznych i różnego rodzaju 
akcji np. akcja „sprzątanie świata”, „ dzień ziemi”, „posadź swoje drzewko 
itd.

Aktualnie działania z zakresu edukacji ekologicznej nie ograniczają się tylko do 
szkolnych pogadanek, konkursów ekologicznych, wycieczek edukacyjnych i 
udziału w akcji „ Sprzątanie Świata”.

Podkreślenia wymaga fakt, że edukacja ekologiczna prowadzona jest we 
wszystkich szkołach i poza wyżej wymienionymi prowadzone są takie działania 
i poruszane tematy, jak:

- edukacyjne  „ ścieżki „ międzyprzedmiotowe,
- program „Bocian” organizowany przez Polskie Towarzystwo przyjaciół 

Przyrody PRO NATURA,
- „zdrowa szkoła”,
- „GLOBE” – międzynarodowy program badania środowiska ( pokrycie 

roślinnością, parametry klimatu – temperatura, opady, zachmurzenie itd. ),
- systematycznie są organizowane przez młodzież szkolną zbiórki surowców 

wtórnych – baterie, puszki, makulatura itp.,
- poza akcją „ Sprzątanie Świata” udział w „ Dniach Ziemi”,
- wymaga szczególnego podkreślenia, że Urząd Gminy organizuje coroczne 

„Patrole Ekologiczne”

Do ochrony przyrody, ale również do edukacji ekologicznej można zaliczyć 
systematycznie prowadzone zadrzewianie terenów publicznych pod hasłem 
„posadź swoje drzewko”.

4. Zamierzenia gminy na lata 2004 – 2006

Zbliżająca się integracja z Unią Europejską i obowiązujące akty prawne 
nakładają na Samorządy terytorialne obowiązek szczególnego zainteresowania 
się stanem środowiska naturalnego, oraz podejmowanie działań zmierzający do 
jego stopniowej poprawy.

Docelowo ( lata 2012 –2015 ) powinny zostać wyeliminowane wszelkie 
istniejące zagrożenia i stworzenie sytuacji, która nie dopuści do powstawania 
takich zagrożeń.



Biorąc pod uwagę istniejące w tym zakresie zaniedbania i opóźnienia jest rzeczą 
oczywistą, że zmiana istniejącego stanu wymaga w pierwszej kolejności działań 
inwestycyjnych, a co za tym idzie dużych nakładów finansowych.

Należy też podkreślić, że działania inwestycyjne muszą iść w parze z 
działalnością edukacyjną społeczeństwa, a szczególnie dzieci i młodzieży celem 
wyrobienia właściwych nawyków i podstaw, które nie będą prowadziły do 
degradacji, a przeciwnie będą się wyrażały troską o zachowanie walorów 
środowiskowych i dumy wynikającej z zamieszkiwania na terenie Gminy 
ekologicznie bezpiecznej i czystej.
 
Taka gmina poza poprawą warunków życia i zdrowia ludności będzie 
dodatkowo sprzyjać poprawie sytuacji ekonomicznej ludności na niej 
zamieszkałej, gdyż będzie przyciągała zarówno turystów, jak i „agroturystów”, a 
to przysporzy dochodów miejscowej ludności. 

Poniżej omówienie zamierzeń w szeroko rozumianej ochronie i poprawie 
środowiska naturalnego na terenie Gminy Przystajń planowanych w latach 2004 
– 2006 z podziałem na elementy tej ochrony.

4.1. W zakresie ochrony wód

Problemy w zakresie gospodarki wodno – ściekowej związane są z brakiem 
dostatecznie rozwiniętej sieci kanalizacji sanitarnej.
 
Budowa sieci kanalizacyjnej wymaga znacznie większych nakładów  niż na 
przykład budowa sieci wodociągowej czy też modernizacja kotłowni na 
niskoemisyjne.

Dlatego na terenach o luźnej zabudowie często z powodów wysokich kosztów 
odkłada się w czasie budowę kanalizacji.
 
Obecnie większość domostw i gospodarstw wyposażona jest w zbiorniki 
bezodpływowe, z których ścieki powinny być wywożone na oczyszczalnię 
ścieków.

Zbiorniki bezodpływowe winny być hermetyczne, co uniemożliwiałoby 
przedostawanie się ścieków do wód gruntowych.
Należy jednak podejrzewać i potwierdza to praktyka, że większość z tych 
zbiorników jest nieszczelna.



Oprócz nieszczelności wynikającej z wadliwej budowy, niewłaściwych 
materiałów wykorzystanych do budowy tych zbiorników, przyczyną 
zanieczyszczeń wód gruntowych bywa świadoma działalność mieszkańców 
polegająca na celowym wypuszczaniu ścieków ze zbiorników do przydrożnych 
rowów lub na okoliczne pola.

W Gminie Przystajń planuje się skanalizowanie całego obszaru gminy.
Gmina posiada opracowany „Program skanalizowania dla Gminy Przystajń” 
opracowany w 2000 roku.

Oczywiście upływający czas, jak też istniejące możliwości finansowania 
inwestycji wprowadzają co roku do tego „Programu....” korekty, jednak 
podstawowe założenie skanalizowania całego terenu gminy pozostaje wciąż 
aktualne.

Realizacji planowanych inwestycji umożliwi dociążenie i pełniejsze 
wykorzystanie wybudowanej nie małym kosztem wspólnej z gminą Panki 
oczyszczalni ścieków w Pankach. 

W „Programie ...” zaplanowano odprowadzenie do niej ścieków z następujących 
miejscowości: Przystajń, Kuźnica Stara, Brzeziny, Wrzosy, Wilcza Góra i 
Mrówczak

Najbliższe plany to:
- budowa kanalizacji sanitarnej – etap III w ulicach: Szkolna, Krótka, Polna,  
     Powstańców Śl. O długości 3 657 mb kanału sanitarnego, rurociąg tłoczny   
    1499mb, 2 przepompownie co umożliwi podłączenie do kanalizacji 
     sanitarnej ok. 157 posesji. Koszt inwestycji ok. 3 350 854,00 zł. Planowany 
     okres realizacji rok 2004.
- dokończenie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przystajń  - w ramach tej 

inwestycji zostanie wykonane około 5.175 mb kanałów sanitarnych co 
umożliwi podłączenie do kanalizacji sanitarnej i przekazanie na 
oczyszczalnię, ścieków z 180 posesji – planowany termin realizacji tej 
inwestycji to lata 2005 – 2006 – planowany koszt inwestycji wynosi około 
2.173.500,00 zł. Wykonanie tego zakresu kanalizacji będzie równoznaczne z 
prawie stuprocentowym skanalizowaniem miejscowości Przystajń. 

     W pozostałych około 25 gospodarstwach zostaną w przyszłości wykonane   
     indywidualne oczyszczalnie ścieków, lub będą one włączane do kanalizacji  
     w późniejszym okresie,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kuźnicy Starej – w ramach tej inwestycji 

planuje się wykonanie około 4.900 metrów kanałów sanitarnych, a to 
umożliwi podłączenie do sieci kanalizacyjnej około 105 gospodarstw i 



posesji – planowany termin realizacji tych inwestycji to lata 2005 – 2006 – 
planowany koszt wyniesie około 2.060.000,00 zł. Wykonanie tej inwestycji 
będzie równoznaczne ze skanalizowaniem całej miejscowości Kuźnica Stara.

Inwestycja planowana  wstępnie do realizacji w latach 2004 –2005 może być 
zakończona w roku 2006 ze względu z jednej strony na trudne do przewidzenia 
warunki atmosferyczne w okresie listopad – marzec każdego roku, a z drugiej 
strony  ze względu na występujące przypadki przedłużania czasu wykonania 
przyłączy, ale też na spotykane w dotychczasowej praktyce, a trudne do 
przewidzenia utrudnienia, np. skały na drodze budowy kanalizacji i inne tym 
podobne przeszkody.

Aby zobrazować wielkość planowanych inwestycji należy dodać, że przy 
wykonaniu łącznie w latach 2004 – 2006  10.075 mb kanałów sanitarnych, 
powiększy to o ponad 100 %  istniejącą obecnie sieć kanalizacyjną i przy 
wykonaniu 442 przyłączy zostaną wykonane kanały przyłączeniowe o łącznej 
długości przeszło 3 993 mb.

Wykonanie omawianych inwestycji w latach 2004 - 2006 będzie oznaczało 
wzrost „ skanalizowania” terenu gminy z 24,85 % do 44,95 %. 

Jest to wprawdzie jeszcze mniej niż połowa gospodarstw i posesji podłączonych 
do sieci kanalizacji sanitarnej, ale zarazem dobry początek do skanalizowania 
całego terenu gminy bo Przystajń i Kuźnica Stara to miejscowości o największej 
liczbie mieszkańców, a tym samym wymagające najwyższych nakładów 
finansowych.. 

4.2. W zakresie gospodarki wodnej 

Zadania i zamierzenia dotyczące gospodarki wodnej biorąc pod uwagę fakt, że 
we wszystkich miejscowościach na terenie gminy znajdują się wodociągi, 
można podzielić na:

- modernizacja istniejącej sieci wodociągowej celem wyeliminowania 
materiałów użytych do budowy, a szkodliwych dla zdrowia i życia, jak też 
materiałów zużytych „technologicznie” np. żeliwa tak aby woda z niej była 
właściwej jakości i dostępna dla wszystkich mieszkańców gminy,

- budowa i modernizacja istniejących zbiorników, rzek i innych cieków 
wodnych przede wszystkim dla celów rekreacji i wypoczynku, ale też dla 
ochrony przeciw powodziowej i dla celów retencyjnych ( gromadzenie 
nadmiaru wody w okresach zwiększonych opadów i wykorzystywanie jej w 
okresach zmniejszonej ilości opadów ).



W temacie dotyczącym gospodarki wodnej w zakresie rzek, zbiorników wód 
powierzchniowych i zbiorników wód podziemnych Gmina zleci 
przeprowadzenie kompleksowej analizy istniejącego stanu i przedstawienie 
istniejących możliwości, ale i konieczności dotyczących działań inwestycyjnych 
i nie tylko inwestycyjnych z tego zakresu.

Zostanie też rozważona możliwość budowy zbiornika wodnego na terenie 
gminy do celów wypoczynku i rekreacji, a tym samym do celów zwiększenia 
ruchu turystycznego szczególnie w okresie letnim, co z kolei będzie miało 
pewien wpływ na sytuację ekonomiczną mieszkańców ( mała gastronomia, 
wypożyczalnia sprzętu wodnego itp. ).

4.3. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego 

W opracowaniach przedstawiających stan środowiska naturalnego nie ma 
żadnych aktualnych danych na temat stanu powietrza i emisji, dotyczących 
terenu gminy Przystajń.

Biorąc jednak pod uwagę wpływ czynników zewnętrznych wynikających z 
dużej emisji na terenach wysoko uprzemysłowionych województwa śląskiego, 
oraz jakość paliw stosowanych jeszcze w gminie Przystajń i gminach sąsiednich 
do celów grzewczych, przemysłowych i w gospodarstwach domowych, można 
chyba śmiało stwierdzić, że emisja zanieczyszczeń na terenie gminy jest duża, a 
przynajmniej zbliżona do średniej województwa śląskiego.

Gmina rozważy przy przygotowywaniu inwestycji ograniczających emisję 
zanieczyszczeń pyłowo – gazowych do atmosfery możliwość pozyskania 
bezzwrotnych zewnętrznych środków finansowych.
   
Według obecnie posiadanych informacji najkorzystniejszą pod względem 
ekonomicznym formą inwestycji ograniczających emisję zanieczyszczeń do 
atmosfery jest budowa niskoemisyjnych kotłowni węglowych.

Gmina Przystajń planuje podjęcie działań mających na celu ograniczenie tej 
emisji.
Planuje się wykonanie następujących inwestycji:

- budowa niskoemisyjnej kotłowni węglowej w Zespole Szkół w Przystajni – 
planowany termin realizacji to 2006 rok – planowany koszt to około 
70.000,00 zł. – zakładając równoczesne wykonanie docieplenia budynku i 



wymianę okien, koszt tej modernizacji może wzrosnąć do kwoty 195.000,00 
zł.,

- budowa niskoemisyjnej kotłowni węglowej w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Borze Zajacińskim – planowany termin realizacji to 2006 
rok – planowany koszt to około 65.000,00 zł. 

- budowa niskoemisyjnej kotłowni węglowej w Gminnym Przedszkolu 
Publicznym w Kuźnicy Starej – planowany termin realizacji to 2005 rok – 
planowany koszt to około 15.000,00 zł. – zakładając równoczesne wykonanie 
docieplenia budynku i wymianę okien, koszt tej modernizacji może wzrosnąć 
do kwoty 45.000,00 zł.,

- budowa kotłowni w planowanym do budowy budynku Gimnazjum i hali 
sportowej w Przystajni – planowany termin zakończenia realizacji to 2006 
rok – planowany koszt to około 200.000,00 zł.,

Do sfinansowania tych inwestycji Gmina wykorzysta istniejące możliwości 
dofinansowania w formie pożyczki ( częściowo umarzalnej ) oraz dotacji z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach, dodatkowym źródłem dofinansowania będzie dotacja ze środków 
Rządu Szwajcarii przeznaczona na dofinansowanie niskoemisyjnych kotłowni 
węglowej. 

Przy wykorzystaniu tych form pomocy zewnętrznej udział środków budżetu 
Gminy nie powinien przekroczyć 20 % wartości całej inwestycji,

Przy planowaniu budowy wyżej wymienionych  kotłowni węglowych Gmina 
zawsze będzie rozważała, aby w miarę posiadanych i pozyskanych środków 
finansowych możliwość docieplenia budynków w których będą wykonywane 
kotłownie wraz z wymianą stolarki okiennej.

Takie kompleksowe rozwiązanie umożliwiło by w dalszej perspektywie 
zmniejszenie zużycia paliw, a tym samym przyniosło by oszczędności 
finansowe amortyzujące poniesione nakłady na budowę kotłowni i docieplenie 
budynków.

Przez cały omawiany okres Gmina będzie prowadziła rozmowy ze istniejącymi 
na terenie gminy Zakładami rzemieślniczymi, produkcyjnymi, usługowymi i 
innymi celem skłonienia ich do zmodernizowania istniejących systemów 
ogrzewania na niskoemisyjne.

Gmina udzieli też pomocy i doradztwa w pozyskaniu środków zewnętrznych w 
tym bezzwrotnych dotacji, tym którzy podejmą działania modernizacyjne



Gmina przeprowadzi rozeznanie dotyczące planowanej budowy gazociągu 
wysokiego ciśnienia z Bąkowa poprzez Biadacz, Gorzów Śląski, Praszkę, 
Krzepice do Gminy Panki, celem oceny możliwości doprowadzenia na teren 
gminy paliwa najbardziej ekologicznego, jakim jest gaz.

Rozeznanie to będzie dotyczyło zarówno terminu realizacji planowanej 
inwestycji, jak i możliwości podłączenia do niej terenu Gminy Przystajń. 

4.4. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami

W świetle Krajowego Planu Gospodarki Odpadami zakłada się objęcie 
wszystkich mieszkańców kraju zbiórką odpadów i wyeliminowanie dzięki temu 
niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska. 

Tym samym podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki, ze szczególnym 
uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz rozwój 
selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i 
niebezpiecznych z grupy odpadów komunalnych.

Istotnym jest ciągłe podnoszenie świadomości społecznej ludności. Jest to 
szczególnie ważne w Gminie gdzie nie całość mieszkańców objęta jest 
regularnym wywozem odpadów. 

Gmina Przystajń nie przewiduje zmiany polityki dotyczącej wywozu odpadów 
komunalnych z terenu gminy. 

Będą wydawane pozwolenia na usuwanie i wywóz poza teren gminy odpadów 
komunalnych.

Natomiast w okresie 2004 – 2006 zostanie zwiększona ilość pojemników na 
szkło i plastik tak aby znajdowały się one w każdej miejscowości gminy, a w 
miejscowościach większych po kilka.

Planuje się ustawienie już w najbliższym czasie to znaczy do końca 2004 roku 
następujących punktów umożliwiających segregację odpadów w tym 
szczególnie oddzielanie szkła i plastiku:

- Antonów, Kuźnica Nowa – 1 gniazdo – obok sklepu,
- Brzeziny, Wrzosy – 1 gniazdo – obok sklepu,
- Dąbrowa – 1 gniazdo – obok sklepu,
- Górki, Stany – 1 gniazdo – obok sklepu,
- Kostrzyna – 1 gniazdo – obok sklepu,



- Ługi-Radły – 1 gniazdo – obok sklepu,
- Mrówczak, Michalinów – 1 gniazdo – obok sklepu,
- Podłęże Szlacheckie – 1 gniazdo – obok sklepu,
- Wilcza Góra – 1 gniazdo – obok sklepu.  

Gmina podejmie różnorodne działania celem zachęcania do segregacji i 
zmniejszania ilości odpadów, w tym również działania w formie konkursów, a 
także poprzez odpowiednią politykę finansową będą tworzone warunki do 
zmniejszania ilości odpadów i ich segregacji.

Zostanie przeprowadzony przegląd terenu gminy w celu stwierdzenia ilości 
drobnych ( małych ) „dzikich wysypisk”, zostaną one zlikwidowane, a w 
przypadku powstawania następnych w stosunku do osób winnych będą 
stosowane adekwatne do przewinienia sankcje finansowe.

4.5. W zakresie eliminacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska 

Jak to wcześniej zaznaczono na terenie Gminy występują nadzwyczajne 
zagrożenia środowiska, są to:

- pokrycia dachowe z tak zwanego eternitu, który również zawiera szkodliwy 
dla zdrowia azbest – szacuje się, że na terenie gminy takie pokrycia dachowe 
występują w około 10 % posesji, a więc w około 150 gospodarstwach,

- mogą też występować przeterminowane środki ochrony roślin i 
przeterminowane nieprzydatne do użycia odczynniki chemiczne,

- nadzwyczajne zagrożenia środowiska stwarzają też „dzikie wysypiska 
śmieci”, które mogą być szczególnie szkodliwe w świetle możliwości 
zanieczyszczania i zatruwania wód podziemnych, będących zabezpieczeniem 
wody do picia dla mieszkańców – temat ten został już omówiony w punkcie 
dotyczącym ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami,

- wreszcie zagrożenie promieniowaniem elektro – magnetycznym 
występującym z tytułu przebiegających przez teren gminy linii wysokiego 
napięcia i usytuowanej na terenie gminy stacji transformatorowej.

Gmina w latach 2004 – 2006 będzie prowadziła akcję informacyjną wśród 
mieszkańców dotyczącą szkodliwości pokryć dachowych z materiału 
zawierającego azbest i będzie zachęcała do wymiany tych materiałów. 
Gmina stworzy warunki bezpiecznego zbierania odpadów powstających przy 
wymianie dachów i ich wywozu z terenu gminy celem bezpiecznego 
unieszkodliwiania.



Gmina przeprowadzi rozmowę z  instytucjami i osobami mogącymi posiadać 
przeterminowanych środków ochrony roślin, lub nieprzydatne odczynniki 
chemiczne. 

Jeżeli chodzi o nieprzydatne odczynniki chemiczne to istnieje pilna konieczność 
dokonania w tym zakresie przeglądu w działających na terenie gminy szkołach.
Należy również dokonać przeglądu w służbie zdrowia, czy nie posiada ona 
przeterminowanych leków.

Zostanie przekazana informacja, że takiego unieszkodliwienia można dokonać 
przy finansowym udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I 
Gospodarki Wodnej w Katowicach ( możliwość uzyskania dotacji do 80 % 
kosztów zadania).

Zostanie przeprowadzona akcja informacyjna wśród rolników indywidualnych o 
potencjalnej szkodliwości różnego rodzaju związków chemicznych, szczególnie 
o przeterminowanych terminach ważności dla zdrowia i życia.

Rozważy się możliwość utworzenia na terenie Gminy punktu zbierania tych 
substancji celem ich późniejszego unieszkodliwiania.

Wspólnie z instytucjami wyspecjalizowanymi będzie obserwowane, 
monitorowane i reagowanie na ewentualną możliwość powstania zagrożenia dla 
życia i zdrowia z tytułu występującego na terenie gminy promieniowania elektro 
– magnetycznego.

Odpowiedzialne służby Gminy będą obserwowały i reagowały na ewentualne 
wystąpienie nowych nieznanych lub aktualnie na terenie gminy nie 
występujących zagrożeń środowiska naturalnego, a tym samym zdrowia i życia 
ludności.

4.6. W zakresie ochrony przyrody

Ochrona przyrody ma na celu między innymi:

- zachowanie różnorodności biologicznej,
- utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,
- kształtowanie właściwych podstaw człowieka wobec przyrody,
- zapewnienie ciągłości gatunków roślin i zwierząt wraz z siedliskami poprzez 

utrzymywanie lub przywracanie ich do pożądanego stanu.



W okresie lat 2004 – 2006 z inicjatywy Wójta i Rady Gminy nastąpi przegląd 
istniejącego drzewostanu  ( starodrzewia ) i wszelkich innych ciekawych i 
unikatowych form przyrody występujących na terenie Gminy.

Po opracowaniu wyników przeglądu Wójt zaproponuje rozszerzenie ilości 
obiektów objętych ochroną prawną.

Powyższe wynika też zapisów Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska, 
że jednym z celów polityki ekologicznej państwa jest utrzymanie na 
odpowiednim poziomie krajowej różnorodności biologicznej i krajobrazowej 
oraz zwiększenie powierzchni terenów chronionych do 1/3 terytorium kraju. 

W dalszej perspektywie Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska 
przewiduje się:

- rozwój systemu obszarów chronionych województwa,
- opracowanie i wdrożenie programów ochrony liczebności różnych gatunków 

zwierząt,
- podjęcie działań na rzecz uwzględnienia w programach ochrony 

przeciwpowodziowej naturalnych zdolności retencyjnych środowiska 
przyrodniczego z uwzględnieniem dolin rzecznych oraz torfowisk i siedlisk 
wodno – błotnych,

- ochronę i renaturalizację ekosystemów w największym stopniu zagrożonych 
degradacją z uwzględnieniem siedlisk leśnych i wodno – błotnych,

- działania na rzecz ochrony walorów przyrodniczo – kulturowych 
województwa, ze szczególnym uwzględnieniem świadomie kształtowanych 
kompozycji krajobrazowych oraz obszarów, których walory przyrodnicze i 
krajobrazowe wynikają z przeszłej działalności człowieka.

Wójt i Rada Gminy aktywnie będą działać w realizacji celów określonych w 
Wojewódzkim Programie Ochrony Środowiska na wycinku obejmującym teren 
gminy Przystajń, a również w kontaktach i współpracy z sąsiednimi gminami.

4.7. W zakresie ochrony przed hałasem

Celem strategii długoterminowej Programu Ochrony Środowiska Województwa 
Śląskiego jest zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców województwa 
śląskiego i środowiska naturalnego poprzez obniżenie jego natężenia do 
poziomu zgodnego z obowiązującymi normami.



W tej strategii długoterminowej wśród zadań gmin można wymienić:

- wzmożenie kontroli jednostek gospodarczych w zakresie ich wpływu na 
poziom hałasu w otoczeniu,

- rozbudowa systemu monitorowania hałasu wynikającego z ruchu drogowego,
- opracowywanie bądź weryfikacja istniejących map terenów zagrożonych 

hałasem z uwzględnieniem hałasu wynikającego z ruch komunikacyjnego w 
tym szczególnie samochodowego,

- opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem 
poziomu hałasu, związanego z lokalizacją nowych dróg i ciągów 
komunikacyjnych, ale też lokalizacji centrów handlowych oraz lokalizacji 
budownictwa mieszkaniowego w sąsiedztwie istniejących tras i ciągów 
komunikacyjnych.

Jak już wcześniej podano na terenie Gminy Przystajń nie występuje zagrożenie 
nadmiernym hałasem przekraczającym obowiązujące normy, jednak Gmina 
będzie monitorować zmieniający się w tym zakresie stan, oraz aktywnie 
współpracować w realizacji Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska.

4.8. W zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa

Szczególnie ważna jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w myśl 
przysłowia – „ czym skorupka za młodu nasiąknie....” – dlatego Gmina 
rozpocznie cykl spotkań z Dyrekcjami Szkół, Przedszkoli i Gminnego 
Ośrodka Kultury, a także z nauczycielami celem zaktywizowania ich 
działalności w zakresie krzewienia edukacji ekologicznej nie tylko z 
okazji takich jak na przykład Sprzątanie Świata, ale też w codziennym 
obcowaniu z dziećmi i młodzieżą.

Zastanie powołana przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji Izba 
Edukacji Ekologicznej, która nawiąże współpracę z LOP, PTTK i innymi 
organizacjami zajmującymi się Ochroną Przyrody. 

Władze Gminy w współpracy z Szkołami będą propagować wyjazdy dzieci na 
wycieczki na tereny objęte ochroną takie jak parki narodowe, czy też różnego 
rodzaju rezerwaty.

W latach 2004 - 2006 z inicjatywy Gminy we współpracy ze Szkołami i 
Gminnym Ośrodkiem Kultury zostanie wykonana ścieżka dydaktyczno – 
turystyczno – edukacyjne na terenach leśnych. 



Koszty jej wykonania mogą być pokryte z dotacji Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z udziałem 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Jedną z najlepszych form edukacji, szczególnie dla dzieci, ale również dla 
dorosłych są różnego rodzaju konkursy o tematyce ekologicznej.

Współzawodnictwo, chęć zdobycia nagrody ( i tu również Gmina może 
wykorzystać skromne środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, ale 
może też być organizatorem sponsoringu z różnych zakładów i instytucji ) 
dopinguje uczniów do zapoznawania się z ekologicznymi zasadami i 
problemami ochrony środowiska. 
Wiedza ta pozostaje i będzie wykorzystywana w dorosłym życiu.

Z inicjatywy Gminy corocznie (przynajmniej  raz w roku – wiosną ) będą 
organizowane festyny mające za cel główny edukowanie społeczeństwa w 
zakresie ekologii.

Gmina będzie również wspierała takie akcje jak „Posadź swoje drzewko”, 
„Dzień ziemi”, „ Zielone Szkoły” itp.

Jednak główny ciężar edukacji ekologicznej powinien spoczywać na gronach 
pedagogicznych Szkół i Przedszkoli, a władze Gminy będą aktywnie te 
działania inspirować i wspierać.

Władze Gminy wraz z działającymi na terenie Gminy przedsiębiorstwami będą 
promować technologie ograniczające powstawanie odpadów i ich przeróbkę.

Często spotykane w środowisku wiejskim wiosenne wypalanie łąk prowadzi do 
zniszczenia ekosystemów roślinnych, ginie wiele zwierząt, ogień może 
przenieść się na zabudowania gospodarskie, dlatego Gmina będzie prowadziła 
działania promujące zaprzestanie tego nie przynoszącego nic dobrego zwyczaju.

Równie źle świadczącym o poziomie edukacji ekologicznej społeczeństwa są 
„dzikie wysypiska śmieci”. Władze Gminy w tym zakresie będą stosowały 
zarówno formy edukacyjne, ale też zdecydowanie i dotkliwie karały w ramach 
swoich uprawnień winnych. 

Segregacja odpadów powstających w gospodarstwach domowych to jedna z 
najważniejszych form ograniczania ilości odpadów. 
Władze Gminy przeprowadzą spotkania z mieszkańcami promujące 
atrakcyjność segregacji odpadów między innymi ze względów na korzyści 
finansowe.



Edukacja ekologiczna musi być działaniem ciągłym, bez ograniczeń czasowych 
i narzucanych ścisłych terminów, a zadaniem władz gminy będzie przede 
wszystkim inspirowanie tych działań.

Edukacja ekologiczna społeczeństwa wymaga też ponoszenia nakładów 
finansowych, ale w stosunku do możliwych do uzyskania efektów ponoszenie 
tych nakładów jest najbardziej efektywną „inwestycją” dającą efekty z zakresu 
ochrony środowiska naturalnego.

5.  Niezbędne działania w zakresie ochrony środowiska do podjęcia w latach 
2007 – 2015.

Gmina jest zobowiązana i planuje wykonania w latach 2007 – 2015 wszystkich 
inwestycji, które umożliwią osiągnięcie stanu pożądanego, zgodnego ze 
standardami Unii Europejskiej i z obowiązującymi aktami prawnymi.

Niemniej działania prowadzące do ochrony środowiska naturalnego zmierzające 
czy to do realizacji obowiązujących aktów prawnych, czy dostosowanie do 
standardów obowiązujących w Unii Europejskiej mają zawsze w pierwszym 
rzędzie na celu poprawę warunków życia ludności.

Z konieczności do niniejszego opracowania zostały przyjęte częściowo dane 
szacunkowe, gdyż Gmina nie na wszystkie konieczne inwestycje posiada 
dokumentację umożliwiającą uszczegółowienie tych zamierzeń.

W marę pozyskania dokładnych danych będą one wprowadzane do niniejszego 
programu w formie stosownych aneksów. 

Plany realizacyjne na lata 2007 - 2015 przedstawiają się z podziałem na 
poszczególne działy ochrony środowiska jak poniżej.

5.1. W zakresie ochrony wód

W latach 2007 – 2015 planuje się wykonanie kanalizacji sanitarnej w 
pozostałych miejscowościach Gminy, które do tego terminu tej kanalizacji nie 
będą posiadać, są to następujące miejscowości:
 



Antonów, Mrówczak, Podłęże Szlacheckie, Michalinów, Kostrzyna, Kuźnica 
Nowa, Bór Zajaciński, Górki, Brzeziny, Dąbrowa, Siekierowizna, Stany, 
Wrzosy, Wilcza Góra, Kamińsko i Ługi-Radły
 
Opracowana koncepcja skanalizowania gminy Przystajń przewiduje wykonanie 
dwóch niezależnych systemów kanalizacji, i tak:

•   system pierwszy przewiduje odprowadzenie ścieków z niżej
    wyszczególnionych miejscowości do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w
    gminie Panki:

- Przystajń,
- Kuźnica Stara, 
- Brzeziny,
- Wrzosy,
- Wilcza Góra,
- Mrówczak,
- Kostrzyna.

•    system drugi przewiduje odprowadzenie ścieków z niżej wymienionych
     miejscowości do planowanej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w
     zachodniej części miejscowości Kuźnica Nowa:

- Antonów,
- Kuźnica Nowa,
- Wrzosy,
- Podłęże Szlacheckie,
- Michalinów,
- Stany,
- Górki,
- Bór Zajaciński,
- Siekierowizna,
- Ługi-Radły,
- Dąbrowa,
- Kaminsko,

W koncepcji biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu zaproponowano system 
kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowy.



Z poszczególnych domów ścieki będą odprowadzane grawitacyjnie 
przykanalikami bezpośrednio do kanału grawitacyjnego, lub w przypadku 
niekorzystnego układu wysokościowego do przydomowej przepompowni, która 
przetłoczy ścieki do najbliższego kanału grawitacyjnego, lub do przydomowej 
oczyszczalni ścieków.

Zaproponowano również tam gdzie to szczególnie ze względów ekonomicznych 
jest nieopłacalne ( brak zwartej zabudowy ) budowę indywidualnych systemów 
oczyszczania ścieków.

Jako indywidualne systemy oczyszczania ścieków mogą być wykorzystane 
mechaniczno – biologiczne systemy oczyszczania ścieków z drenażem 
rozsączającym – na przykład typu WOBET – HYDRET, SOTRALENZ, czy 
BIOPAN.

Program skanalizowania gminy Przystajń można traktować jako propozycję 
jednej z koncepcji, która z upływem czasu i uzyskiwania nowych informacji 
dotyczących zarówno najnowszych technologii, jak też możliwości 
pozyskiwania środków finansowych może być zmieniana ( koncepcja ) i 
dostosowywana do aktualnych warunków.

W latach 2004 – 2006 władze gminy biorąc pod uwagę występujące potrzeby w 
tym zakresie, ale również możliwości, szczególnie możliwości finansowania 
inwestycji podejmą decyzję co do zakresu i terminów realizacji programu 
skanalizowania gminy, tak aby do 2015 roku cały teren gminy został objęty 
oczyszczaniem ścieków.

Decyzje te będą wprowadzane stopniowo do niniejszego Gminnego Programu 
Ochrony Środowiska dla gminy Przystajń w formie stosownych aneksów 
uchwalanych przez Radę Gminy Przystajń.

Według obecnej koncepcji proponuje się budowę w latach 2007 –2015 
kanalizacji sanitarnej podzielonej na niżej wyszczególnione zadania:

- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Brzeziny, 
Bagna,

- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wrzosy, 
Wilcza Góra,

- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Mrówczak, 
Kostrzyna i dokończenie w Kuźnicy Starej,



- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kuźnica 
Nowa wraz z budową oczyszczalni ścieków i Antonów, 

- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Podłęże 
Szlacheckie, Michalinów, 

- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami  w miejscowości Stany, 
Górki, Siekierowizna,

- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Ługi-Radły, 
Dąbrowa,

- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Dąbrowa, 
Kamińsko.

Planowana jest też w latach 2008 – 2009 rozbudowa i dalsza modernizacja 
istniejącej oczyszczalni ścieków w Pankach celem jej unowocześnienia, a 
zarazem zwiększenia dobowej przepustowości do planowanej możliwości 
oczyszczania ścieków wynoszącej 900 m3/dobę.
Inwestycja ta będzie realizowana wspólnymi siłami z Gminą Panki.

Wstępnie można ocenić wysokości koniecznych do wykonania w latach 2007 – 
2015 inwestycji z zakresu ochrony wód na terenie gminy na wartość minimum 
24 milionów złotych. 
Daje to obraz, jak poważne zadania stoją przed władzami gminy, a zarazem staje 
się oczywiste, że ich realizacja będzie możliwa tylko wtedy, gdy będą one 
finansowane w ogromnej większości z bezzwrotnych środków zewnętrznych.  

5.2. W zakresie gospodarki wodnej 

Gmina rozważy budowę w latach 2007 – 2015 sztucznego zbiornika wodnego 
spełniającego rolę rekreacyjno – turystyczną, ale też retencyjną i 
przeciwpowodziową.

Gmina będzie w omawianym okresie prowadziła monitoring mający na celu 
zapobieganie ewentualnym zagrożeniom zanieczyszczeniem znajdujących się na 
terenie gminy zbiornikom wód powierzchniowych i podziemnych.

Zostanie też przeprowadzona analiza możliwych zagrożeń powodziowych i 
stosownie do ewentualnych zagrożeń zostaną podjęte działania zmierzające do 
zapobiegania tym zagrożeniom.

Analiza ta pozwoli też na podjęcie działań, które będą mogły mieć znaczenie w 
zakresie zapobiegania skutkom anormali pogodowych takich jak na przykład 



nadmierna susza ( może to być budowa zbiorników wodnych do gromadzenia 
zapasów wody z zagwarantowaną w nich rezerwą przeciwpowodziową ).

W omawianym czasie będą prowadzone modernizację odnawiające istniejącą 
sieć wodociągową w ciągłej dbałości o dostawę do gospodarstw domowych 
wody najlepszej jakości.   

5.3. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego :

Aktualnie na terenie Gminy zarówno do celów grzewczych jak i dla potrzeb 
gospodarstw domowych i istniejących przedsiębiorstw, instytucji użyteczności 
publicznej i innych używane jest paliwo wysokoemisyjne – w większości jest to 
węgiel kamienny.

W latach 2007 – 2015 władze gminy będą prowadziły starania  celem 
doprowadzenia do zrealizowania planu budowy gazociągu doprowadzającego 
gaz na teren gminy, jak też celem budowy sieci rozdzielczej gazu do 
poszczególnych miejscowości.

Umożliwi to zrealizowanie planu ochrony powietrza atmosferycznego w 
zakresie zmniejszenia do niezbędnego minimum emisji zanieczyszczeń pyłowo 
– gazowych do atmosfery poprzez:

- doprowadzenie gazu do wszystkich posesji na terenie gminy,
- prowadzenie akcji informacyjnej mającej na celu systematyczne 

zastępowanie w gospodarstwach domowych paliwa tradycyjnego na gazowe 
zarówno dla potrzeb życiowych, jak i dla ogrzewania, a przez to 
zmniejszanie tak zwanej niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych 
do atmosfery,

- doprowadzenie poprzez akcję informacyjną, ale też poprzez stosowanie 
środków prawnych do wyeliminowanie we wszystkich zakładach i 
instytucjach prowadzących działalność gospodarcza paliwa tradycyjnego i 
zastąpienie go paliwem gazowym,

- modernizacja ogrzewania we wszystkich instytucjach nadzorowanych przez 
gminę poprzez wymianę kotłowni wysokoemisyjnych na niskoemisyjne w 
tym również w jak największym stopniu w miarę posiadanych środków 
kotłownie opalane gazem -  przewidywany termin realizacji – lata 2007 – 
2015.



Połączenie modernizacji ogrzewania z dociepleniem obiektów, oraz z wymianą 
stolarki okiennej, będzie miało dodatkowy wpływ na zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń poprzez zużywanie do ogrzewania mniejszej ilości paliwa.

Jak już wcześniej podano zmniejszenie zużycia paliwa będzie miało również 
pozytywny aspekt ekonomiczny, pozwoli na zaoszczędzenie przeznaczanych na 
ten cel środków, a tym samym szybsze amortyzowanie poniesionych nakładów 
finansowych.

Gmina doprowadzi w omawianym okresie do zmiany systemów grzewczych we 
wszystkich instytucjach podległych gminie z wysokoemisyjnych na 
niskoemisyjne, a do tego ekonomiczne.
Działania te w szczególności będą dotyczyły wymiany systemów grzewczych w 
szkołach, przedszkolach i urzędach.

Wprawdzie Gmina nie może zaplanować zmiany systemów grzewczych i 
technologicznych w niezależnych najczęściej prywatnych zakładach, 
przedsiębiorstwach i instytucjach.
 
Jednak wzrost świadomości ekologicznej, konieczność dostosowania się do 
obowiązujących aktów prawnych, a także wynikające z tego korzyści 
ekonomiczne ( opłaty i kary ) doprowadzą do zmiany systemów grzewczych i 
technologicznych na niskoemisyjne również w tych zakładach i instytucjach.

Można powiedzieć, że podjęte i planowane do podjęcia działania doprowadzą 
najpóźniej w 2015 roku do możliwości stwierdzenia, że w zakresie ochrony 
powietrza atmosferycznego Gmina Przystajń jest gminą czystą ekologicznie.

5.4. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami

W najbliższych latach będzie się zwiększała konsumpcja, co w prostej linii 
prowadzi do wzrostu ilości odpadów komunalnych.

Mieszkańcy Gminy będą informowani o możliwościach zmniejszania ilości 
odpadów powstających w gospodarstwach indywidualnych. 
Będą w tym celu kontynuowane kampanie informacyjne ukierunkowane na 
proekologiczne zachowania konsumentów, np. świadomy wybór opakowania 
wielokrotnego użytku zamiast jednorazowego.



Szeroko prowadzona również w tym zakresie edukacja powinna w powiązaniu z 
zachętami ekonomicznymi umożliwić utrzymanie ilości powstających odpadów 
na poziomie zbliżonym do obecnego.

Trzeba niestety zintensyfikować działania restrykcyjne, polegające na coraz 
surowszym karaniu osób i podmiotów gospodarczych, składających swoje 
odpady w miejscach innych niż do tego celu wyznaczone.

Będzie też organizowana na terenie Gminy okresowa zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych.
  
Wielopojemnikowy system zbiórki odpadów jest obecnie najczęściej stosowaną 
metodą selektywnej zbiórki odpadów. 
Polega on na zbieraniu poszczególnych frakcji odpadów, stanowiących źródło 
surowców wtórnych do oddzielnych pojemników.

W dalszej perspektywie, w miarę postępów we wdrażaniu segregacji powinno 
się go zastępować systemem zbiórki u źródła.

Istotnym problemem jest posiadanie odbiorców segregowanych odpadów, co w 
Polsce przynajmniej w obecnym czasie nie jest sprawą oczywistą i łatwą.

Plan strategiczny i długoterminowy w zakresie gospodarki odpadami dla Gminy 
można określić w następujących punktach:

- objęcie wszystkich mieszkańców gminy Przystajń zorganizowaną zbiórką 
odpadów, a co z tym się wiąże wyeliminowanie niekontrolowanego 
wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska,

- systematyczna kontrola wypełniania przez mieszkańców zobowiązań 
dotyczących gromadzenia odpadów,

- zapobieganie powstawaniu tak zwanych „dzikich wysypisk” i bieżąca ich 
likwidacja,

- prowadzenie kampanii informacyjnej na temat sposobów zmniejszania ilości 
powstających odpadów,

- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów dla wszystkich mieszkańców 
gminy,

- prowadzenie dobrze zorganizowanej okresowej akcji zbierania określonych 
surowców – akcja powinna być tak zorganizowana aby zebrane surowce 
przypadkiem nie trafiły na wysypisko,

- pełne rozeznanie możliwości zagospodarowania odpadów segregowanych,
- zawarcie długoterminowych umów z zakładami utylizacji odpadów,



- podejmowanie ewentualnej współpracy z sąsiednimi gminami celem
     wspólnego kompleksowego rozwiązywania problemów gospodarki odpadami
     komunalnymi.

5.5. W zakresie eliminacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska

W celu nie dopuszczania do powstawania nadzwyczajnych zagrożeń środowiska 
zakłada się następujące działania:

- bieżąca weryfikacja listy potencjalnych sprawców Nadzwyczajnych 
Zagrożeń Środowiska oraz sytuacji kryzysowych,

- coroczna aktualizacja planów reagowania kryzysowego dla gminy,
- prowadzenie szkoleń mieszkańców w zakresie Obrony Cywilnej,
- systematyczna kontrola pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne,
- wyznaczenie optymalnych tras dla przewozu ładunków niebezpiecznych,
- stworzenie miejsc postoju samochodów przewożących ładunki niebezpieczne 

w obrębie dróg najbardziej obciążonych takim transportem,
- nie wyrażanie zgody na stosowanie w budownictwie lub innej działalności 

gospodarczej materiałów mogących potencjalnie zagrażać środowisku 
naturalnemu.

Jednak najlepszym sposobem zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom 
środowiska jest i pozostanie unikanie sytuacji i czynności w których te 
zagrożenia mogą wystąpić. 
W tym zakresie do władz gminy należy szkolenie i nadzorowanie wszystkich 
służb odpowiedzialnych za monitorowanie i zapobieganie nadzwyczajnych 
zagrożeniom środowiska.

5.6. W zakresie ochrony przyrody

Cele długoterminowe w zakresie ochrony przyrody w gminie Przystajń można 
określić następująco:

- ochrona istniejących zasobów przyrodniczych i dążenie do tworzenia 
systemu obszarów chronionych,

- ochrona gatunkowa zwierząt i roślin,
- ochrona lasów,
- stworzenie własnego gminnego systemu obszarów i unikatowych form 

przyrodniczych i ich ochrona ( pomniki przyrody ),



- identyfikacja obszarów, które należy objąć szczególnymi formami ochrony 
przyrody,

- propagowanie wśród mieszkańców i osób przyjezdnych ( turystów ) dbałości 
o tereny zielone i prawnie chronione,

Zewnętrzny wizerunek gminy jest postrzegany także poprzez obszary cenne 
przyrodniczo. Konieczna więc jest dbałość o rozwój terenów zielonych oraz 
ochronę obiektów cennych przyrodniczo.
Wiąże się to też z odpowiednim oznakowaniem pomników przyrody.

5.7. W zakresie ochrony przed hałasem

Ze względu na typowo rolniczy charakter gminy z przewidywanym wzrostem 
udziału rekreacji ewentualne zagrożenia nadmiernym hałasem może być 
powodowane przez:

- komunikację drogowa,
- sektor produkcji i usług wykorzystujący maszyny powodujące nadmierną 

emisję hałasu. 

W związku z tym do zadań gminy w zakresie zapobiegania nadmiernemu 
hałasowi można zliczyć:

- kontrolę jednostek emitujących hałas i egzekwowanie przestrzegania 
dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku,

- rozpoznanie klimatu akustycznego w wybranych punktach, w których może 
występować zagrożenie hałasem,

- działania dotyczące usprawnienia ruchu drogowego ( np. obwodnica ),
- wymiana okien na dźwiękoszczelne,
- wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego zapisów 

odnośnie standardów akustycznych dla poszczególnych terenów.

5.8. W zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa

Edukacja ekologiczna społeczeństwa jest najtańszą formą ochrony środowiska 
naturalnego i musi być działaniem ciągłym, a więc jej zakres i priorytety 
pozostają nie zmienne w okresie czasowym.



Gmina jest zdania, że poprzez działania planowane na lata 2004 –2006 zostaną 
wyrobione trwałe nawyki ekologiczne, a poprzez  kontynuowanie tych działań 
w latach kolejnych nawyki te zaowocują troską większości społeczeństwa 
gminy o ochronę środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców.

Niewątpliwie również zwiększający się stopniowo dobrobyt i poziom życia 
społeczeństwa będzie miał pozytywny wpływ na zachowania proekologiczne 
zarówno mieszkańców gminy, jak i osób przyjezdnych.  

6. Przewidywane źródła finansowania

Specyfiką systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce jest to, że 
większą część wydatków ponoszą samorządy terytorialne, fundusze ekologiczne 
i przedsiębiorstwa, natomiast udział budżetu państwa jest stosunkowo mały.

Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości finansowe Gminy należy przy 
wyborze źródeł finansowania, nakładów, kosztów i planów inwestycyjnych 
przyjmować następujące mierniki stosowane przy ekonomicznej ocenie 
inwestycji:

- koszt zadania,
- okres realizacji inwestycji,
- koszty eksploatacji obiektu,
- okres zwrotu nakładów,
- rentowność przedsięwzięcia,
- wielkość ryzyka inwestycyjnego,
- niewymierne korzyści ekologiczne.

Dotychczas realizowane inwestycje Gmina finansowała i finansuje z budżetu 
własnego, Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – Bank Światowy, 
Program SAPARD,  dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Jednak przedstawione zamierzenia inwestycyjne zmierzające do poprawy 
istniejącego stanu środowiska naturalnego, a tym osiągnięcia stanu zgodnego ze 
standardami Unii Europejskiej wymagają ogromnych środków finansowych, 
których Gmina w tak stosunkowo krótkim okresie czasu nie była by w stanie 
wygenerować ze skromnego budżetu Gminy.



Dlatego w zamierzeniach jest korzystanie dla planowanych przedsięwzięć 
inwestycyjnych ze wszystkich dostępnych źródeł finansowania inwestycji 
ekologicznych zarówno krajowych jak i europejskich.

Do realizacji planowanych w latach 2004 – 2015 inwestycji ekologicznych 
planuje się dalsze wykorzystanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, oraz Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wykorzystywanie funduszy pochodzących ze źródeł Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie daje 
możliwość uzyskiwania na dofinansowanie części inwestycji bezzwrotnych 
dotacji.

Jednak bardzo ważnym elementem dofinansowania jest możliwość przy 
posiadaniu zatwierdzonych przez Radę Gminy i pozytywnie zaopiniowanych 
przez Zarząd Powiatu Gminnych Programów Ochrony Środowiska umorzenie 
do 50 % kwoty udzielonej na inwestycje proekologiczne w latach 2000 – 2003 
pożyczki, a to powoduje poważne zmniejszenie kosztów inwestycji choćby z 
tytułu nie płacenia odsetek od uzyskanej pomocy w formie pożyczki od części 
umorzonej. 

O umorzenie części pożyczki ( do 50 % )  Gmina może się ubiegać natychmiast 
po zakończeniu i rozliczeniu wykonanej, a dofinansowywanej pożyczką z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
inwestycji.

Jedynym warunkiem jest, aby nowa inwestycja na którą Gmina zamierza 
przeznaczyć środki z częściowego umorzenia pożyczki była elementem 
przyjętego Gminnego programu Ochrony Środowiska i aby inwestycja ta była 
pod względem posiadanej dokumentacji przygotowana do realizacji.

Takie podejście pozwala na szybsze realizowanie planowanych inwestycji, ale z 
drugiej strony pozwala na bardziej ekonomiczne wykorzystywanie środków 
własnych gminy ( zawsze skromnych środków ) poprzez:

- dogodniejsze rozłożenie wydatkowania tych środków wynikające z przyjęcia 
dogodnych dla gminy terminów,

- o czym już wcześniej wspomniano – zmniejszenie wysokości odsetek od 
pozostałej do spłaty kwoty,



- możliwość rozłożenia na mniejsze raty pozostałej do spłaty części pożyczki.

Natomiast dla dofinansowania zadań z zakresu edukacji ekologicznej powinien 
zostać wykorzystany Gminny Fundusz Ochrony Środowiska, a dla 
dofinansowania działań z zakresu ochrony przyrody również dotacje z 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Kłobucku.

Jednak najpoważniejszym źródłem finansowania tych inwestycji powinny być 
wszelkie europejskie fundusze pomocowe, szczególnie te bezzwrotne, które 
przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach ( poza wcześniej wspomnianymi pożyczkami i dotacjami 
miedzy innymi możliwość uzyskania tak zwanych „pożyczek pomostowych” w 
pewnym sensie zastępujących środki własne gminy do czasu zrefundowania 
poniesionych nakładów przez fundusz europejski ) i Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozwolą na realizacje 
inwestycji przy minimalnym zaangażowaniu środków budżetowych gminy.

W celu, jak najbardziej racjonalnego wykorzystania dostępnych funduszy 
europejskich również tych istniejących w ramach okresów przejściowych 
związanych z integracją Polski z Unią Europejską Gmina wyznaczy i przeszkoli 
specjalnego pracownika, który będzie się specjalizował w pozyskiwaniu i 
rozliczaniu dostępnych funduszy finansujących zadania z zakresu ochrony 
środowiska naturalnego zarówno tych ze źródeł krajowych, ale przede 
wszystkim z bezzwrotnych funduszy pomocowych z Unii Europejskiej.

Przy wykorzystywaniu różnego rodzaju funduszy europejskich ważna jest dobra 
znajomość możliwości wykorzystania dostępnych funduszy krajowych, a 
szczególnie środków pochodzących i możliwych do uzyskania z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach, które przy dofinansowaniu ze źródeł pochodzących z Unii 
Europejskiej może stanowić o czym już wcześniej wspomniano tzw. „wkład 
własny gminy”.

Możliwości te określają „Zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania 
dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek na 
lata 2002 - 2003” , które są aktualizowane co rocznie, ale w zasadniczych 
założeniach się nie zmieniają. Obowiązujące od 2002 roku  „Zasady..” 
przedstawia załącznik nr 1.

„Zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do 
oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek na rok 2004” 



wprowadzają jako nowy instrument finansowania inwestycji ekologicznych 
wspomniane wcześniej „pożyczki pomostowe”, których podstawowym celem 
jest możliwość finansowania i płynnego prowadzenia inwestycji do czasu 
przelewu na konto samorządu środków z jednego z programów pomocowych 
Unii Europejskiej.  

A więc wydaje się celowym dołączanie do niniejszego programu wydawanych 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach „Zasad...” na kolejne lata.
Umożliwi to posiadanie w jednym dokumencie podstawowych informacji o 
możliwości pozyskiwania środków na działania proekologiczne z najbardziej 
dostępnego dla Gminy źródła.

Ważnym źródłem finansowania szczególnie inwestycji z zakresu ochrony 
powietrza atmosferycznego może być wspólne dofinansowanie ze środków 
Rządu Szwajcarii i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
w porozumieniu z Rządem Szwajcarii, który reprezentowany jest przez 
Ambasadę Szwajcarii w Polsce oraz w porozumieniu z Polsko-Szwajcarską 
Komisją Środków Złotowych zamierzał w latach 2001 – 2002 dofinansować 
realizowane na terenie województwa śląskiego zadań, które prowadzić mają do 
racjonalizacji użytkowania węgla jako paliwa energetycznego.
 
Rząd Szwajcarii i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach przeznaczają na realizację przedsięwzięć z zakresu 
ochrony atmosfery, a zarazem prowadzące do racjonalizacji węgla kamiennego 
jako paliwa energetycznego po 5 milionów złotych.

Po wyczerpaniu środków Polsko-Szwajcarskiej Komisji Złotowej Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będzie 
kontynuował w 2004 r. realizację zadań z własnych środków na tych samych 
zasadach.

W finansowaniu inwestycji pomocnym jest również fundusz ISPA – zasady 
pozyskiwania środków z tego funduszu przedstawiono w załączniku nr 2.

Może być też przydatna dla Wójta i Rady Gminy znajomość  „Programu 
udzielania pomocy przedsiębiorcom ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.



Znajomość ta może być przydatna celem zachęcania i doradztwa 
Przedsiębiorcom z terenu Gminy do działań z zakresu ochrony środowiska. 
Program ten przedstawia załącznik nr 3.

Wreszcie w załączniku nr 4 przedstawiono regulaminy przyznawania dotacji na 
inwestycje realizowane przez Gminy w ramach przyjętych programów ochrony 
środowiska, jest to szczególnie ważne, gdyż w ramach niniejszego programu 
otwiera się przed Gminą możliwość uzyskiwania bezzwrotnych środków na 
realizowane inwestycje z niżej wymienionych zakresów ochrony środowiska: 

- regulamin przyznawania dotacji na inwestycje z zakresu ochrony wód 
realizowane przez gminy w ramach przyjętych programów ochrony 
środowiska,

- regulamin przyznawania dotacji na inwestycje z zakresu gospodarki 
odpadami i ochrony powierzchni ziemi realizowane przez gminy w ramach 
przyjętych programów ochrony środowiska,

- regulamin przyznawania dotacji na inwestycje z zakresu ochrony atmosfery 
realizowane przez gminy w ramach przyjętych programów ochrony 
środowiska,

Na zakończenie krótkie omówienie podstawowych funduszy możliwych do 
pozyskania z Unii Europejskiej. Mowa tu o:

- PHARE 2000,
- SAPARD,
- Fundusze strukturalne, 
- Fundusze Spójności
- ISPA – przedstawiony w załączniku nr 3.

PHARE 2000.

Fundusz PHARE 2000, podobnie jak i inne instrumenty wsparcia 
przedakcesyjnego, nakierowany jest na osiągnięcie spójności instytucjonalnej, 
ekonomicznej i społecznej krajów stowarzyszonych, w tym Polski, z wymogami 
prawa wspólnotowego.
 
Fundusz ten w szczególności współfinansuje w wytypowanych województwach 
inwestycje, które są integralnym i priorytetowym elementem lokalnym, ale o 
zasięgu regionalnym, w tym również przedsięwzięcia z zakresu ochrony 
środowiska.



Regiony prowadzące tego typu inwestycje mogą liczyć od 2000 roku nawet na 
środki w wysokości do 50 milionów EURO. 

SAPARD.

Można z tego funduszu dofinansować rozwój i poprawę infrastruktury obszarów 
wiejskich w zakresie zaopatrzenia gospodarstw wiejskich w wodę, 
odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, gospodarki odpadami 
stałymi, budowy dróg gminnych i zaopatrzenia w energię.

Beneficjentami  pomocy mogą być gminy i związki międzygminne, a wysokość 
pomocy bezzwrotnej ma wynosić do 50 % kwalifikowanych kosztów inwestycji, 
przy możliwości podniesienia tej pomocy do 75 %.

Fundusze strukturalne.

Istnieją cztery fundusze strukturalne Unii Europejskiej:

- europejski fundusz socjalny, który udziela wsparcia na edukację i rozwój 
zasobów ludzkich, przede wszystkim w celu ograniczenia bezrobocia,

- EAGGF – finansujący politykę strukturalną w rolnictwie,

- ERDF – finansujący działania mające na celu wyrównanie różnic pomiędzy 
regionami – dający też największe wsparcie inwestycjom z zakresu ochrony 
środowiska,

- Finansowy instrument wsparcia rybołówstwa.

Fundusz Spójności.

Fundusz Spójności, zwany też Funduszem Kohezji, został utworzony na mocy 
Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht (1993 r. ). Powstał na skutek dążenia 
do zapewnienia w Unii Europejskiej zrównoważonego wzrostu gospodarczego i 
postępu socjalnego - zadań uznanych za pierwszoplanowe zgodnie z 
postanowieniami Traktatu. 

Początkowo wsparcie dla wybranych członków UE zaplanowano na lata 1993-
1999, obecnie jego działanie przedłużono do 2006 roku.



Ze względu na charakter i cel działania Fundusz Spójności jest instrumentem 
polityki strukturalnej UE, nie należy on natomiast bezpośrednio do Funduszy 
Strukturalnych. 

Zakres działania Funduszu Spójności obejmuje pomoc o zasięgu krajowym, a 
nie regionalnym jak to ma miejsce w przypadku Funduszy Strukturalnych.

W ramach jego funkcjonowania kładzie się nacisk na rozwój i współpracę 
regionów oraz na przekształcenia strukturalne regionów słabiej rozwiniętych.

Jest to efekt dążenia Unii Europejskiej do równomiernego i stabilnego rozwoju 
oraz usunięcia dysproporcji w rozwoju pomiędzy krajami członkowskimi .

Środki z Funduszu Kohezji są kierowane do państw, w których poziom 
Produktu Krajowego Brutto (PKB) na jednego mieszkańca jest niższy niż 90 
procent średniej UE. Kryterium to spełniają obecnie cztery kraje członkowskie: 
Grecja, Portugalia, Irlandia i Hiszpania. Oczywiście kryteria stawiane przez też 
fundusz spełnia Polska.

Pomoc przeznaczona jest na finansowanie projektów dotyczących inwestycji w 
zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej (w tym wspieranie 
rozwoju sieci korytarzy transeuropejskich).

Budżet Funduszu Spójności na lata 2000-2006 wynosi 18 miliardów euro. 
Na lata 2004-2006 dla Polski na sektor środowiska przewidziano 2,1 miliarda 
euro. 

Głównym celem strategii środowiskowej Funduszu Spójności jest wsparcie dla 
realizacji zadań inwestycyjnych władz publicznych w zakresie ochrony 
środowiska, wynikających z wdrażania prawa Unii Europejskiej. 

Priorytety (zakres projektów) dla Funduszu Spójności w ochronie środowiska 
to:

- poprawa jakości wód powierzchniowych, 
- polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia, 
- poprawa jakości powietrza, 
- racjonalizacja gospodarki odpadami, 
- ochrona powierzchni ziemi, 
- zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 



Odbiorcami pomocy tj. beneficjentami końcowymi będą samorządy terytorialne 
(gminy, związki gmin, powiaty) i przedsiębiorstwa komunalne. Dofinansowane 
mogą być projekty o wartości co najmniej 10 milionów euro.

Korzystanie ze środków Funduszu Spójności w Polsce oparte będzie na Strategii 
Wykorzystania Funduszu Spójności utworzonej na podstawie Narodowego 
Planu Rozwoju na lata 2004-2006.

Instytucjami wdrażającymi i zarządzającymi Funduszem Spójności w Polsce są:

-  Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej – instytucja
    odpowiedzialna za ogólne zarządzanie i koordynację działań i projektów
    Funduszu Spójności. 
-  Ministerstwo Środowiska - sektorowa instytucja zarządzająca priorytetami i
    projektami w sektorze ochrony środowiska. 
-  Ministerstwo Finansów - instytucja płatnicza. 
-  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z
    Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –
    jako instytucje wdrażające. 

Postanowienia dotyczące systemu zarządzania i kontroli środków Funduszu 
Spójności zawiera ogólny podręcznik – Zarządzanie i kontrola Funduszu 
Spójności - (Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 
czerwiec 2003 rok).

W oparciu o zawarte w dniu 15 kwietnia 2003 roku pomiędzy Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 16 Wojewódzkimi 
Funduszami "Porozumienie w sprawie przygotowania przedsięwzięć w sektorze 
ochrony środowiska planowanych do dofinansowania z Funduszu Spójności" 
Wojewódzki Fundusz w Katowicach, jako instytucja wdrażająca drugiego. 
stopnia, podjął działania dla przygotowania projektów z terenu województwa 
śląskiego.

Porozumienie to określa między innymi obowiązki Funduszu przy 
przygotowywaniu na terenie województwa przedsięwzięć ochrony środowiska 
przeznaczonych do finansowania ze środków Funduszu Spójności w latach 
2004-2006. Należą do nich, m.in.:

-   zapewnienie podmiotom na obszarze województwa informacji dotyczących
    zasad działania Funduszu Spójności, w tym m. in. formularzy dokumentów, 
-  przygotowywanie wojewódzkiej listy potencjalnych przedsięwzięć i
    przekazanie jej do NFOŚiGW, 



-   przekazywanie do NFOŚiGW aktualizacji wojewódzkiej listy potencjalnych
    przedsięwzięć, 
-  udział, na wniosek NFOŚiGW, w posiedzeniach Komitetu Sterującego lub
    innego właściwego organu do spraw opiniowania przedsięwzięć do
    sfinansowania z Funduszu Spójności 
-   współpraca z NFOŚiGW przy przygotowaniu przedsięwzięć wskazanych

przez Ministra Środowiska do dofinansowania ze środków Funduszu 
Spójności poprzez: wstępną ocenę przedsięwzięć, przygotowanie zakresu 
zadań dla wykonawców świadczących usługi doradcze, weryfikację i 
opiniowanie dokumentacji przedsięwzięcia jak i raportów z realizacji usług 
doradczych, 

- pomoc świadczoną Wnioskodawcy przy przygotowaniu wniosku oraz 
     wstępne ustalenie wysokości i formy dofinansowania ze środków Funduszu.

 
Potencjalni Beneficjenci powinni skontaktować się z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu wypełnienia wniosku 
wstępnego do Funduszu Spójności w postaci tzw. karty potencjalnego 
przedsięwzięcia.

Wypełniony wniosek wstępny winien zostać złożony do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Jednocześnie z wypełnianiem wniosku wstępnego beneficjenci powinni 
zarejestrować swój projekt w bazie danych potencjalnych projektów - 
Internetowym Systemie Ewidencji Kart Projektów (ISEKP) pod adresem 
http://isekp.mg.gov.pl. 

Celem tego systemu jest zapewnienie jak najlepszego przygotowania polskich 
projektów do wykorzystania środków unijnych i zidentyfikowanie 
potencjalnych projektów do dofinansowania. 

Jego celem nie jest jednak jeszcze gromadzenie gotowych wniosków, lecz próba 
rozeznania co do liczby ewentualnych wniosków i stanu ich przygotowania. 

Projekty muszą być przygotowywane zgodnie ze "Strategią wykorzystania 
Funduszu Spójności na lata 2004 - 2006". 

Na poziomie krajowym dokonuje się wstępnego wyboru projektów do 
dofinansowania z Funduszu Spójności. Ostateczna decyzja o przyznaniu 
pomocy z Funduszu Spójności na dane przedsięwzięcie należy do Komisji 
Europejskiej.

http://http:/isekp.mg.gov.pl.


Wnioski wstępne (karty potencjalnego przedsięwzięcia) będą oceniane pod 
względem formalnym przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej. 
Wnioski niespełniające formalnych wymogów zostaną zwrócone beneficjentom 
do poprawienia. 
Prawidłowo przygotowane wnioski zostaną przekazane NFOŚiGW, który na 
podstawie kryteriów szczegółowych, zaakceptowanych przez Ministra 
Środowiska, sporządza ranking najlepiej przygotowanych i kwalifikujących się 
do wsparcia projektów.
Ministerstwo Środowiska jest odpowiedzialne za tworzenie w porozumieniu z 
NFOŚiGW listy przedsięwzięć do współfinansowania z Funduszu Spójności na 
dany rok.
Został powołany Komitet Sterujący do spraw Funduszu Spójności, który 
rekomenduje Ministrowi Środowiska najlepsze projekty z listy. Minister 
Środowiska zatwierdza kolejne listy projektów do dalszej procedury.

Po decyzji Ministra Środowiska, dla wybranych projektów będą 
przygotowywane Aplikacje do Funduszu Spójności - wnioski wysyłane do 
oceny Komisji Europejskiej.

Aplikacje do Funduszu Spójności przygotowują beneficjenci przy współpracy z 
wojewódzkimi funduszami, NFOŚiGW oraz Ministerstwem Środowiska.

Aplikacje zawierające niezbędne dokumenty m.in. studium wykonalności, raport 
oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, analizy ekonomiczne i 
finansowe przekazywane są, za pośrednictwem Ministerstwa Gospodarki Pracy i 
Polityki Społecznej, do Komisji Europejskiej.
 
Ostatecznie Komisja Europejska akceptuje projekty do dofinansowania i 
przyznaje pomoc finansową na dane przedsięwzięcie w formie decyzji. Decyzją 
Komisji Europejskiej jest również określona wysokość dofinansowania z 
Funduszu Spójności. 

Jak wynika z powyższego omówienia pierwszym i bezpośrednim partnerem 
Gmin w przygotowaniu wniosku do Komisji Europejskiej o dofinansowanie 
przedsięwzięcia z Funduszu Spójności będzie Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

7. Kontrola realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska



Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy „ Prawo ochrony środowiska” Wójt Gminy 
sporządza co dwa lata sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony 
Środowiska, które przedstawia do zatwierdzenia Radzie Gminy.

Sprawozdanie powinno zawierać informację o podjętych działaniach i 
wydanych decyzjach mających wpływ na realizację „Gminnego Programu 
Ochrony Środowiska” poprzez mierniki:

•   ekonomiczne:

- czyli koszty uzyskania efektu ekologicznego na przykład jako koszt 
podłączenia jednej posesji do systemu kanalizacyjnego, czy też koszt zmiany 
czynnika grzewczego z wysokoemisyjnego na nisko emisyjny w odniesieniu 
do jednego konkretnego budynku,

•   ekologiczne:

- określające zmniejszenie ilości ścieków nie oczyszczonych ( lub zwiększenie 
ilości ścieków oczyszczonych ) odprowadzonych do np. wód 
powierzchniowych lub gruntu w procentach do ogólnej ilości ścieków 
wytworzonych w Gminie,

- zwiększenie obszarów aktywnych przyrodniczo ( np. zrekultywowanych, 
zalesionych itp. ) w odniesieniu do powierzchni Gminy,

- zwiększenie w okresie sprawozdawczym ilości kotłowni spalającej paliwa 
niskoemisyjne itp.

•   społeczne:

- ilość i rodzaj wniosków lub interwencji dotyczących ochrony środowiska 
zgłaszanych przez społeczeństwo,

- udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska,
- skuteczność i jakość edukacji ekologicznej.

8. Zestawienie ważniejszych inwestycji planowanych do realizacji w latach  
     2004 –2006.

      Okres Szacunkowy Źródła finansowania



Lp
.

        Nazwa zadania realiz. koszt ( w zł.)

1. Kanalizacja sanitarna w 
miejscowości Przystajń – 
etap III

2004
3.350.854,00

Fundusze unijne, 
WFOŚIGW, 
NFOŚIGW, budżet 
gminy

2. Kanalizacja sanitarna w 
miejscowości Przystajń - 
dokończenie

2005
2.173.500,00

Fundusze unijne, 
WFOSiGW, 
NFOSiGW, budżet 
gminy.

3. Kanalizacja sanitarna w 
Kuźnicy Starej

2005-
2006 2.060.000,00

Fundusze unijne, 
WFOSiGW, 
NFOSiGW, budżet 
gminy.

4. Budowa niskoemisyjnej 
kotłowni w Zespole Szkół w 
Przystajni

2006
70.000,00

WFOŚiGW, dotacja 
„szwajcarska”, 
budżet gminy

5. Budowa niskoemisyjnej 
kotłowni przy Szkole 
Podstawowej w Borze 
Zajacińskim

2006
65.000,00

WFOŚiGW, dotacja 
„szwajcarska”, 
budżet gminy

6. Budowa niskoemisyjnej 
kotłowni w nowym budynku 
Gimnazjum

2006       
200.000,00

WFOŚiGW, dotacja 
„szwajcarska”, 
budżet gminy

7. Budowa niskoemisyjnej 
kotłowni w przedszkolu w 
Kuźnicy Starej

2005
15.000,00

WFOŚiGW, dotacja 
„szwajcarska”, 
budżet gminy

8. Budowa niskoemisyjnej 
kotłowni wraz z 
dociepleniem budynku 
Urzędu Gminy w Przystajni

2006
180.000,00

WFOŚiGW, dotacja 
„szwajcarska”, 
budżet gminy

    R A Z E M                8.114.354,00

9. Materiały pomocnicze do opracowania programu



- Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Przystajń,

- Strategia rozwoju gminy Przystajń,
- Koncepcja kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla gminy Przystajń,
- Program skanalizowania dla gminy Przystajń.
- Program ochrony środowiska województwa śląskiego,
- Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska,
- Ocena oddziaływania na środowisko oczyszczalni ścieków w Pankach, 
- Stan środowiska w województwie śląskim,
- Ocena jakości powierzchniowych wód płynących w punktach pomiarowo – 

kontrolnych województwa śląskiego,
- Decyzja dotyczące pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie 

oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Pankach,
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 stycznia 2002 roku w 

sprawie wartości progowych hałasu,
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 roku w 

sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska 
przed hałasem,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 05 lipca 2002 roku w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza,

- Zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji, oraz dopłat do
     oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek na lata 2002 – 2003 –
     przez WFOŚ i GW w Katowicach, jak też na rok 2004.

Załącznik nr 1



ZASADY UDZIELANIA I UMARZANIA POŻYCZEK,
 UDZIELANIA DOTACJI ORAZ DOPŁAT DO 

OPROCENTOWANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW
 I POŻYCZEK NA LATA 2002 – 2003

Tekst jednolity

I. Zasady ogólne   

§ 1

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach, zwany dalej Funduszem, dofinansowuje zadania z 

zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z uwzględnieniem 

celów określonych:

- w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.

    U. Nr 62 poz. 627 z 2001 roku),

- w II Polityce Ekologicznej Państwa, Strategii Rozwoju Województwa

     Śląskiego na lata 2001-2015 i Programie Ochrony Środowiska

     Województwa Śląskiego na lata 2001-2015, oraz w oparciu

      o opracowywane przez Zarząd i zatwierdzane przez Radę Nadzorczą :

- kryteria wyboru przedsięwzięć,

- listę przedsięwzięć priorytetowych,

- plan finansowy Funduszu,

- program udzielania pomocy w rozumieniu art. 7 pkt. 6 ustawy z 

dnia 27 lipca 2002 roku o warunkach dopuszczalności i 

nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. 

141, poz.1177). 

2. Środki finansowe Funduszu, pochodzące z przychodów, o których mowa 

w art. 401  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 



(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.),  są środkami  publicznymi w 

rozumieniu ustawy  z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach 

publicznych (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U.  Nr 72, poz. 664 z póź. 

zm.).

§ 2

1. Pomoc ze środków finansowych Funduszu udzielana jest na podstawie 

umów cywilnoprawnych.

2. Pomoc ze środków finansowych Funduszu może być udzielana również 

poprzez udostępnianie środków finansowych bankom z przeznaczeniem 

na udzielanie kredytów, pożyczek lub dotacji na wskazane przez Fundusz 

programy i przedsięwzięcia, a także dopłaty do oprocentowania 

udzielanych na ten cel preferencyjnych kredytów bankowych i pożyczek. 

3. Fundusz może uzależnić przyznanie dofinansowania od zdolności 

kredytowej wnioskodawcy, w rozumieniu prawa bankowego, oraz 

właściwego zabezpieczenia spłaty .

II.  Wnioski o udzielenie pomocy i tryb ich rozpatrywania

§ 3

1. Rozpatrywaniu podlegają wnioski sporządzone w oparciu o 

wzory stosowane w Funduszu.

2. Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Z uwagi na konieczność 

przeprowadzenia oceny wniosku, podjęcia decyzji i zawarcia umowy, 

wymagane jest złożenie wniosku z odpowiednim wyprzedzeniem, przed 

terminem uruchomienia dofinansowania zadania.

3. Zarząd Funduszu podejmuje uchwałę o zakwalifikowaniu zadania do 

dalszego postępowania i wpisaniu do rejestru zadań przewidzianych do 

dofinansowania.



4. Po podjęciu przez Zarząd uchwały o wpisaniu zadania na listę zadań 

przewidzianych do dofinansowania, wnioskodawca może zostać 

wezwany do uzupełnienia dokumentów niezbędnych do podjęcia 

uchwały o dofinansowaniu. 

5. Właściwy organ Funduszu podejmuje uchwałę o dofinansowaniu 

zadania lub udzieleniu promesy dofinansowania.

6. Na każdym etapie rozpatrywania wniosku, Fundusz może żądać 

uzupełnienia dokumentów.

7. W razie niedostarczenia dokumentów określonych w ustępie 4 i 6,  w 

terminie trzech miesięcy od daty wezwania do ich uzupełnienia, wpis do 

rejestru zadań przewidzianych do dofinansowania staje się nieaktualny i 

wniosek jest wycofany z dalszego rozpatrywania.

 

III.  Wysokość i warunki dofinansowania

 § 4

1. Dofinansowanie zadań inwestycyjnych udzielane przez Fundusz może 

wynosić do wysokości 75% nakładów na realizację zadania objętego 

wnioskiem.

2. Dofinansowanie w formie dotacji zadań inwestycyjnych wymienionych 

w § 10 ust. 1 i 2 może wynosić do 50% nakładów na realizację zadania 

objętego wnioskiem, za wyjątkiem zadań określonych w § 10 ust. 3, dla 

których dofinansowanie może wynosić do 75% nakładów na realizację 

zadania objętego wnioskiem. 

3. Dofinansowanie zadań pozainwestycyjnych może wynosić do 100% 

wartości zadania objętego wnioskiem.

4. Dofinansowanie wymienione w ust. 1, 2 i 3 może nastąpić poprzez 

udzielenie pożyczki, dotacji lub pożyczki i dotacji.



5. Dofinansowanie przez Fundusz zadań inwestycyjnych obejmuje tylko 

nakłady na realizację obiektów, instalacji i urządzeń technologicznych 

niezbędnych do uzyskania efektów ekologicznych.

6. Wielkość i zakres dofinansowania organ Funduszu może uzależnić od 

zakładanego kosztu uzyskania efektu ekologicznego i  rzeczowego. 

7. Fundusz dofinansowuje zadanie po stwierdzeniu, że zapewnione jest 

pełne pokrycie jego kosztów (z uwzględnieniem kwoty przyznanej przez 

Fundusz).

8. Dofinansowanie może nastąpić jeśli wnioskodawca wywiązuje się

z obowiązku  regulowania opłat i kar stanowiących dochody Funduszu, a 

także gdy wywiązuje się z innych zobowiązań w stosunku do Funduszu.

9. Wykorzystanie pożyczek i dotacji musi być udokumentowane 

rozliczeniem otrzymanych środków.

10.W rozliczeniu otrzymanych środków Funduszu uwzględniane będą 

wyłącznie faktury wystawione po dacie podjęcia przez właściwy organ 

Funduszu uchwały o dofinansowaniu.

11. Wniosek  o  dofinansowanie  w  formie  pożyczki  lub  dotacji  może 

zostać poddany opiniowaniu przez eksperta z określonej dziedziny co do 

celowości, efektywności ekologicznej i ekonomicznej zadania.

12. Sporządzanie opinii, o których mowa  w ust. 11 nie może być powierzane 

członkom Rady Nadzorczej, pracownikom Funduszu i pracownikom 

organów administracji publicznej, które uczestniczyły w podejmowaniu 

decyzji wymaganych przy realizacji dofinansowywanych zadań.

IV. Postanowienia dotyczące pomocy publicznej dla przedsiębiorców

§  5

1. Udzielenie pomocy finansowej będące udzieleniem pomocy publicznej dla 

przedsiębiorców następuje z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 27 lipca 



2002 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej 

dla przedsiębiorców ( Dz. U. Nr 141 poz.1177).

2. Przedsiębiorcy zobowiązani są do przedłożenia dokumentów, koniecznych 

do prawidłowego stosowania ustawy, a w szczególności informacji o 

terminach i wartości uzyskanej pomocy w okresie trzech kolejnych lat 

poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie pomocy w zakresie 

wskazanym w ustawie.

3. Przedsiębiorca jest zobowiązany zwrócić otrzymaną pożyczkę lub dotację  w 

terminie i na zasadach wskazanych w przywołanej w ust. 1 ustawie, o ile sąd 

prawomocnie stwierdzi nieważność ww. umowy, albo gdy Zarząd Funduszu 

wyda decyzję nakazującą zwrot w całości lub części udzielonej pożyczki lub 

dotacji  z uwagi na stwierdzenie, iż te środki finansowe zostały wykorzystane 

niezgodnie z przeznaczeniem.   

V. Oprocentowanie pożyczek i okres spłaty
§ 6

1. Fundusz udziela pożyczek stosując preferencyjne oprocentowanie o 

charakterze zmiennym, według zasad określonych w §  7.

2. Stopę oprocentowania ustala organ Funduszu podejmujący decyzję  o 

dofinansowaniu zadania.

3. Stopa oprocentowania ustalana jest określonym w § 7 wskaźnikiem, w 

stosunku do stopy redyskonta weksli określanej przez Radę Polityki 

Pieniężnej, a ogłaszanej przez NBP i obowiązującej  1 stycznia roku,  w 

którym zawarto umowę.

4. W kolejnych latach obowiązywania umowy pożyczki stopa 

oprocentowania  będzie  korygowana   według   obowiązującej  1 

stycznia danego roku stopy redyskonta weksli.



5. Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje nie później niż 1 rok po 

planowanym terminie zakończenia zadania.

6. Okres spłaty pożyczek wynosi najwyżej 10 lat. Do okresu finansowania 

wlicza się okresy odroczeń w spłacie pożyczki.

§  7

1. Stopa oprocentowania pożyczek udzielanych przez Fundusz ustalana jest 

w granicach 0,2 do 0,7 stopy redyskonta weksli.

2. Stopa oprocentowania w wysokości 0,2 stopy redyskonta weksli jest 

stosowana przy udzielaniu pożyczek na zadania wymienione w § 10 ust. 

1. 

3. Stopa oprocentowania w wysokości 0,4 stopy redyskonta weksli, jest 

stosowana przy udzielaniu pożyczek na:

1) zadania związane z ochroną powietrza,

2) zadania związane z ochroną wód i gospodarką wodną,

3) zadania związane z ochroną przed hałasem,

4) zadania związane z unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych 

lub gospodarczym wykorzystaniem odpadów,

5) realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi, 

6) ekologiczne zamykanie składowisk odpadów,

7) opracowywanie i wdrażanie nowych technik i technologii, w 

szczególności dotyczących ograniczania emisji i zużycia wody, a 

także efektywnego wykorzystywania paliw,

8) rozwój usług z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz 

przemysłu produkcji środków technicznych i aparatury kontrolno-

pomiarowej im służących, 

9) rozwój specjalistycznego potencjału wykonawczego służącego 

realizacji inwestycji na rzecz ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej,



10)inne cele nie wymienione w ust. 2, ust. 3 pkt. 1 do 9 oraz ust. 4.

4. Stopa oprocentowania w wysokości 0,5 stopy redyskonta weksli, jest 

stosowana przy udzielaniu pożyczek na:

1) zadania związane z wykonaniem systemów grzewczych dla 

nowobudowanych budynków,]

2) budowę, rozbudowę i modernizację składowisk odpadów.

5. Stopa oprocentowania w wysokości 0,7 stopy redyskonta weksli 

stosowana jest w przypadku dodatkowego przyznania środków, 

związanego ze wzrostem kosztów inwestycji.

6. Dla jednostek samorządu terytorialnego możliwe jest ustalenie wskaźnika 

niższego o 0,1 od wskaźnika określonego w ust. 2, 3 i 4 według zasad 

ustalonych w  § 12 ust. 2.

7. W przypadku gdy do danego zadania zastosowanie mają różne stopy 

oprocentowania, Fundusz stosuje uśrednioną stopę oprocentowania.

   

VI. Umowa pożyczki
§  8

1. Umowa pożyczki powinna określać w szczególności:

1) nazwę zadania,

2) kwotę pożyczki oraz wysokość oprocentowania,

3) termin rozpoczęcia i zakończenia zadania oraz planowany efekt 

rzeczowy i ekologiczny  oraz terminy  ich uzyskania i sposób 

potwierdzenia,

4) termin zakończenia zadania inwestycyjnego - jako dzień 

przystąpienia do użytkowania obiektu po spełnieniu wymogów 

wynikających z art. 54-59 prawa budowlanego, tj. po zawiadomieniu 

właściwego organu  o zakończeniu budowy i nie zgłoszeniu 

sprzeciwu przez ten organ w terminie 14 dni od doręczenia 



zawiadomienia względnie po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia 

na użytkowanie.

5) terminy wypłaty pożyczki lub jej poszczególnych rat,

6) terminy zwrotu pożyczki i płatności odsetek,

7) warunki uruchomienia pożyczki,

8) sposób zabezpieczenia pożyczki,

9) zakres uprawnień Funduszu związany z kontrolą wykorzystania 

udzielonej pożyczki,

10) sankcje nakładane w przypadku nieprawidłowej realizacji 

umowy,

11) uprawnienie do odstąpienia przez Fundusz od umowy pożyczki w 

razie stwierdzenia, że :

a) pożyczkobiorca nieterminowo realizuje harmonogram rzeczowo-

finansowy lub odstąpił od realizacji zadania określonego w 

umowie,

b) pobrana pożyczka lub jej część nie została wykorzystana lub 

wykorzystano ją niezgodnie z przeznaczeniem określonym w 

umowie,

c) nie został osiągnięty planowany efekt ekologiczny lub rzeczowy 

w terminie określonym w umowie,

d) spłata pożyczki nie przebiega terminowo, a opóźnienie w spłacie 

należnych rat lub odsetek przekracza 30 dni (licząc od terminu 

spłaty pożyczki, jej raty lub odsetek),

e) pożyczkobiorca nie spełnia innych warunków ustalonych 

w umowie,

f) organ nadzoru lub Naczelny Sąd Administracyjny wstrzymał 

wykonanie lub orzekł nieważność uchwały Rady Nadzorczej 

Funduszu zatwierdzającej udzielenie pożyczki,



12)  skutki odstąpienia od umowy pożyczki,

13)  obowiązek niezwłocznego zwrotu udzielonej pożyczki, gdy sąd 

prawomocnie orzekł o nieważności zawartej przez pożyczkobiorcę, 

związanej z realizacją dofinansowanego zadania, umowy o 

zamówienie publiczne lub o nieważności jej zmiany,

14) obowiązek zwrotu udzielonej pożyczki w przypadku wskazanym w § 

5 ust. 3.

2. Integralną część umowy stanowi szczegółowy harmonogram rzeczowo-

finansowy.

3. Wypłacanie kolejnych rat pożyczki jest uzależnione od zaakceptowania 

przez Fundusz rozliczenia kwot uprzednio udostępnionych oraz pod 

warunkiem spłacania naliczonych odsetek.

VII. Warunki umorzenia
§   9

1. Pożyczka udzielona przez Fundusz może być częściowo umorzona na 

wniosek pożyczkobiorcy, po spełnieniu następujących warunków:

1) zadanie objęte umową zostało zrealizowane w całości w terminie w 

niej ustalonym,

2) został osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny określony w umowie i 

w terminie w niej ustalonym,

3) pożyczkobiorca wywiązuje się z obowiązku regulowania opłat i kar 

stanowiących dochody Funduszu oraz innych zobowiązań wobec 

Funduszu,

4) pożyczkobiorca zobowiąże się przeznaczyć umarzaną kwotę na inne 

zadanie ekologiczne zgodne z celami określonymi w ustawie Prawo 

ochrony środowiska, w sposób określony w ust. 5 i 13.

2. Przy rozpatrywaniu wniosków o umorzenie ocenie podlegać będą:



1) sposób realizacji przez pożyczkobiorcę obowiązków wynikających z 

umowy pożyczki,

2) rozmiar zastosowanych przy realizacji zadania polskich usług i 

urządzeń,

3) udział dotacji z Funduszu w wielkości dofinansowania zadania,

4) procentowa wielkość udzielonego dofinansowania.

3. Z wnioskiem o umorzenie jednostki samorządu terytorialnego i związki 

komunalne mogą wystąpić po zakończeniu zadania i zaakceptowaniu przez 

Fundusz całkowitego rozliczenia pożyczki.

4. Pozostali pożyczkobiorcy mogą wystąpić z wnioskiem o umorzenie po 

spłaceniu 50% pożyczki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8. 

5. We wniosku o umorzenie należy podać: charakterystykę zadania, na które 

zostaną przeznaczone środki z umorzenia oraz jego koszt finansowy, efekt 

rzeczowy, efekt ekologiczny i terminy ich uzyskania a także załączyć 

harmonogram rzeczowo-finansowy zadania i uwierzytelnione kserokopie 

decyzji wymaganych do jego realizacji. 

6. Umorzyć można do 25% kwoty wykorzystanej pożyczki.

7. Dla jednostek samorządu terytorialnego oraz związków komunalnych 

możliwe jest umorzenie do 50% kwoty wykorzystanej pożyczki, jeśli 

nowe zadanie jest elementem strategii, programów, i planów przyjętych 

w oparciu o przepisy ochrony środowiska. 

8. Dla jednostek organizacyjnych, prowadzących w obiektach objętych 

umową pożyczki, działalność w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki 

zdrowotnej, pomocy społecznej, oświaty, kultury, obronności, ochrony 

bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa publicznego, sądownictwa, 

nauki i kultu religijnego, możliwe jest umorzenie do 50% kwoty 

wykorzystanej pożyczki. Dla jednostek tych nie stosuje się wymogu z 

ust. 1 pkt. 4 



9. Przy podejmowaniu uchwały o umorzeniu pożyczki brane są pod uwagę 

zasady obowiązujące w Funduszu, w dniu podpisania umowy 

o dofinansowaniu zadania.

10.  Wnioski o umorzenie pożyczki opiniuje i przedstawia Radzie 

Nadzorczej Zarząd Funduszu.

11.Rada Nadzorcza Funduszu wyrażając zgodę na umorzenie, określa 

również jego wysokość.

12.Po podjęciu uchwały przez Radę Nadzorczą, Fundusz zawiera 

z wnioskodawcą umowę w sprawie umorzenia pożyczki.

13.Środki finansowe wynikające z umorzenia mogą być przeznaczone przez 

wnioskodawcę wyłącznie na pokrycie faktur wystawionych po podjęciu 

przez Radę Nadzorczą uchwały o umorzeniu.

14.Realizacja zadania, finansowanego ze środków pochodzących z 

umorzenia, podlega kontroli przez Fundusz przy odpowiednim 

zastosowaniu  § 8.

VIII. Dotacje

§  10

1. Dofinansowaniem w formie dotacji mogą zostać objęte następujące 

zadania:

1) inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach 

strategii, programów i planów przyjętych w oparciu o przepisy 

ochrony środowiska, o ile dotacja łączona jest z pożyczką udzieloną 

przez Fundusz, z wyłączeniem docieplenia przegród obiektów oraz 

budowy systemów grzewczych dla nowobudowanych obiektów,  



2) zadania związane z ochroną przed powodzią i usuwaniem szkód 

powodziowych w obiektach i urządzeniach ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej, 

3) usuwanie szkód spowodowanych katastrofami w środowisku 

przyrodniczym,

4) zapobieganie i likwidację poważnych awarii i ich skutków,

5) doposażenie w sprzęt specjalistyczny państwowych i samorządowych 

jednostek odpowiedzialnych za działania w  zakresie określonym w 

pkt. 2, 3 i 4,  

6) realizacja obiektów małej retencji wodnej,

7) likwidacja zagrożeń powodowanych zdeponowaniem w środowisku 

niebezpiecznych odpadów, w szczególności składowanych przez 

zakłady postawione w stan likwidacji lub upadłości oraz likwidację 

mogilników i magazynów przeterminowanych środków ochrony 

roślin,

8) wspomaganie pilotowych zadań związanych z unieszkodliwianiem 

azbestu  w środowisku,

9) wspieranie wykorzystania źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla 

wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników 

energii,

10) działania na rzecz ochrony przyrody oraz na zadania związane 

ze zwiększeniem lesistości kraju, urządzaniem i utrzymaniem 

terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków,

11) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań 

proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,

12) zadania edukacyjno - informacyjne związane z realizacją 

ścieżek rowerowych i narciarskich biegowych tras turystycznych na 

terenach rekreacyjnych i cennych przyrodniczo,



13) zapobieganie lub usuwanie skutków zanieczyszczenia 

środowiska,  w przypadku gdy nie można ustalić podmiotu za nie 

odpowiedzialnego,

14) opracowanie strategii, programów i planów w zakresie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, gospodarki odpadami oraz ochrony 

przyrody, wymaganych przepisami ustawowymi,

15) opracowanie planów służących gospodarowaniu zasobami 

wodnymi oraz utworzeniu katastru wodnego, 

16) dofinansowanie badań (prace naukowo-badawcze, programy i 

strategie, opracowania i ekspertyzy) upowszechnianie ich wyników, a 

także postępu  technicznego w zakresie ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej,

17) współuczestnictwo w realizowaniu programów i projektów 

międzynarodowych,

18) wspomaganie realizacji zadań państwowego i regionalnego 

monitoringu środowiska, a także innych systemów kontrolnych i 

pomiarowych oraz badań stanu środowiska,

19) dofinansowanie systemu kontroli wnoszenia przewidzianych 

ustawą opłat za korzystanie ze środowiska, a w szczególności 

tworzenia baz danych podmiotów korzystających ze środowiska 

obowiązanych do ponoszenia opłat,

20) profilaktykę zdrowotną dla dzieci na obszarach, na których 

występują przekroczenia standardów jakości  środowiska,

21)zadania związane z odkwaszaniem gleb,

22)działania prośrodowiskowe z zakresu rolnictwa ekologicznego, 

wykraczające poza dobre praktyki rolnicze,

23)utrzymanie tych elementów przyrodniczych w gospodarstwach 

rolnych, które mają znaczenie dla utrzymania bioróżnorodności, w 



szczególności na obszarach szczególnie chronionych oraz 

wskazanych do szczególnej ochrony na podstawie przepisów ustawy 

o ochronie przyrody oraz umów międzynarodowych.  

2. Dotacje mogą być udzielone także na cele związane z ochroną 

środowiska    i gospodarką wodną, inne aniżeli wymienione w ust. 1, za 

wyjątkiem zadań związanych z dociepleniem przegród i budową 

systemów grzewczych dla  nowobudowanych obiektów, jeżeli zadanie 

jest realizowane przez jednostki organizacyjne, prowadzące w obiektach 

objętych wnioskiem działalność w zakresie ochrony zdrowia, 

profilaktyki zdrowotnej, pomocy społecznej, oświaty, kultury, 

obronności, ochrony bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa 

publicznego, sądownictwa, nauki i kultu religijnego.

3. Jednostki prowadzące działalność non-profit w zakresie ochrony 

zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, pomocy społecznej mogą otrzymać 

dotacje na zadania związane z termomodernizacją obiektów.

IX. Umowa dotacji

§ 11

1. Umowa dotacji powinna określać w szczególności:

1) nazwę zadania ,

2) wysokość dotacji,

3) planowany koszt zadania, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz 

planowany efekt ekologiczny i rzeczowy zadania, sposób 

potwierdzenia i terminy ich uzyskania,

4) terminy wypłaty dotacji lub jej poszczególnych rat,

5) sposób zabezpieczenia zwrotu dotacji,

6) zakres uprawnień Funduszu związany z kontrolą wykorzystania 

udzielonej dotacji,



7) sankcje nakładane w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy,

8) uprawnienie Funduszu do odstąpienia od umowy dotacji w razie 

stwierdzenia, że:

a) dotowany nie przystąpił w terminie lub odstąpił od realizacji celu, 

na który dotacja została udzielona,

b) dotacja lub jej część została wykorzystana niezgodnie 

z przeznaczeniem określonym w umowie,

c) nie został osiągnięty efekt rzeczowy lub ekologiczny w terminie 

określonym w umowie,

d) dotowany nie spełnia innych warunków ustalonych w umowie,

e) organ nadzoru lub Naczelny Sąd Administracyjny wstrzymał 

wykonanie lub orzekł nieważność uchwały Rady Nadzorczej 

Funduszu zatwierdzającej udzielenie dotacji,

9) obowiązek niezwłocznego zwrotu udzielonej dotacji, gdy sąd 

prawomocnie orzekł o nieważności zawartej przez dotowanego dla 

realizacji zadania umowy o zamówienie publiczne lub o nieważności 

jej zmiany,  

10) obowiązek zwrotu udzielonej dotacji w przypadkach wskazanych w 

§ 5 ust. 3.

 11) skutki odstąpienia od umowy dotacji,

 12) termin zakończenia zadania, dla zadania inwestycyjnego - jako 

dzień przystąpienia do użytkowania obiektu po spełnieniu wymogów 

wynikających z art. 54-59 prawa budowlanego, tj. po zawiadomieniu 

właściwego organu o zakończeniu budowy i nie zgłoszeniu sprzeciwu 

przez ten organ w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia 

względnie po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie



2. Integralną część umowy stanowi harmonogram rzeczowo-

finansowy, a w przypadku finansowania kosztów akcji 

powodziowych lub likwidacji awarii i ich skutków – wykaz faktur.

3. Rada Nadzorcza lub Zarząd Funduszu może odstąpić od wymogu 

zabezpieczenia zwrotu dotacji.

4. Wypłacanie kolejnych rat dotacji jest uzależnione od zaakceptowania 

przez Fundusz rozliczenia kwot uprzednio udostępnionych.

X. Postanowienia końcowe

§ 12

1. Odstępstwo od ustaleń określonych w niniejszych Zasadach w zakresie 

nie uregulowanym ustawą Prawo ochrony środowiska jest dopuszczalne 

za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.

2. Rada Nadzorcza może uchwalać regulaminy ustalające odmienne, 

warunki, formy i tryb dofinansowania wybranych przedsięwzięć 

priorytetowych. 

3. W przypadku dofinansowania zadań na podstawie odmiennych zasad, np. 

w formie konkursów, linii kredytowych w bankach, dopłat do odsetek od 

kredytów obowiązują terminy, tryb, formy i wysokość dofinansowania 

określone tymi zasadami. W sprawach nieuregulowanych odmiennymi 

zasadami określonymi w ust. 2, stosuje się odpowiednio niniejsze 

Zasady.  

4. Dla umów pożyczek zawartych w latach 2000 i 2001 z jednostkami 

samorządu terytorialnego i związkami komunalnymi możliwe będzie 

rozpatrzenie wniosku o częściowe umorzenie w oparciu o zapisy § 9, 

jeśli nowe uregulowania są korzystniejsze dla pożyczkobiorcy.

§ 13



1. W przypadku umów pożyczek zawartych przed  31 grudnia  1998 r. 

stosowane będą odpowiednie zasady obowiązujące w byłych 

wojewódzkich funduszach w Bielsku Białej, Częstochowie i Katowicach.

2. Zmiany w zasadach, nie tworzą podstawy do weryfikacji warunków 

umów zawartych przed wejściem w życie uchwały o ich zmianie.

§ 14

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji wchodzą w 

życie z dniem wskazanym w uchwale Rady Nadzorczej i będą stosowane 

do umów zawartych po tej dacie.

Załącznik nr 2

„Zasady udzielania pożyczek oraz dotacji w celu dofinansowania projektów
                                wspieranych z Funduszu ISPA”.

Na podstawie § 12  ust.2 „Zasad  udzielania i umarzania pożyczek, udzielania 
dotacji  oraz  dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek na 
lata 2002 – 2003” ustala się co następuje: 

1. Zasady ogólne 
§ 1.

1. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, zwanego dalej „Wojewódzkim Funduszem”, 
udzielane jest beneficjentom Funduszu ISPA  zwanym dalej 
„beneficjentami”, na cele określone w art. 406, 407 pkt. 1 i art. 409  ustawy 
z dnia 27 kwietnia  2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr  62 poz. 
627 z późn. zm. ) oraz „Strategii wykorzystania Funduszu ISPA jako 
uzupełniającego instrumentu realizacji Polityki Ekologicznej Państwa 
( Ministerstwo Środowiska – maj 2001 r. ).



2. Pod pojęciem projektu rozumie się przedsięwzięcie inwestycyjne określone 
Memorandum Finansowym podpisanym przez Komisję Europejską oraz 
Rząd Polski ( zwanym dalej „Memorandum Finansowym” ).

§ 2.
1. Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez beneficjenta 

po  podpisaniu Memorandum Finansowego.

2. Rozpatrywaniu podlegają wnioski sporządzone na formularzach 
udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz.

3. Dofinansowanie udzielone przez Wojewódzki Fundusz obejmuje koszty 
kwalifikowane projektu, zgodnie z warunkami określonymi w Memorandum 
Finansowym.
Jako koszty kwalifikowane zgodnie z zasadami ISPA uwzględnia się 
wydatki, odnoszące się do:

- studiów wykonalności,
- planowania i projektowania, łącznie z oceną wpływu przedsięwzięcia na 

środowisko naturalne,
- przygotowania terenu,
- robót  konstrukcyjno – budowlanych,
- maszyn i urządzeń  trwale zainstalowanych w ramach projektu,
- testów i szkoleń,
- zarządzania projektem,
- działań kompensujących lub niwelujących oddziaływanie na środowisko 

naturalne,
- innych typów wydatków wyszczególnionych w Memorandum Finansowym, 

w tym działań informacyjnych.
Warunkiem koniecznym uznania wydatków za koszt kwalifikowany jest, aby 
wydatki te były objęte przetargiem międzynarodowym.

4. Dofinansowanie  może nastąpić jeśli beneficjent wywiązuje się z obowiązku 
regulowania opłat i kar stanowiących dochody Wojewódzkiego Funduszu 
oraz gdy wywiązuje się z zobowiązań wynikających z umów 
cywilnoprawnych zawartych  z Wojewódzkim Funduszem.

II. Wysokość i warunki dofinansowania 
§ 3.

1. Dofinansowanie części kosztów kwalifikowanych ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu nie może przekroczyć 50 %  kosztów, które 
zgodnie z planem płatności nie są finansowane z Funduszu ISPA.



2. W dofinansowaniu części kosztów kwalifikowanych, o których mowa w 
ust 1  uwzględnia się dofinansowanie pomocy technicznej związanej 
z przygotowaniem wniosku o aplikację środków z Funduszu ISPA.

3. Dofinansowanie może być przyznane w formie pożyczki.

4. Oprocentowanie pożyczek ustalone jest na poziomie 0,2 stopy redyskonta 
weksli  określanej przez Radę Polityki Pieniężnej a ogłaszanej przez 
Narodowy Bank Polski i obowiązującej od 1 stycznia roku, w którym 
zawarto umowę.

5. W kolejnych latach obowiązywania umowy  stopa oprocentowania 
pożyczki będzie korygowana wg obowiązującej  1 stycznia danego roku 
stopy redyskonta weksli.

6. Okres spłaty pożyczek nie może być dłuższy niż  10 lat i liczony jest od 
daty zawarcia umowy do dnia spłaty pożyczki.

7. Wykorzystanie dofinansowania musi być udokumentowane rozliczeniem 
uzyskanych środków.

8. W rozliczeniu uwzględniane będą wyłącznie faktury wystawione po dacie 
zawarcia umowy.

9. Wojewódzki Fundusz może pokryć koszty poniesione przed datą zawarcia 
umowy jeżeli miało to miejsce  po podjęciu przez Radę Nadzorczą 
Wojewódzkiego Funduszu uchwały o dofinansowaniu i jeżeli zostały 
poniesione na pokrycie kosztów wskazanych do sfinansowania przez 
Wojewódzki Fundusz w planie płatności i planie realizacji 
przedsięwzięcia zaakceptowanym przez strony zawierające umowę.

10. Wojewódzki Fundusz  może uzależnić przyznanie dofinansowania od 
zabezpieczenia spłaty pożyczki.

11. Spłata  pożyczki następuje po okresie karencji nie dłuższym niż 12 
miesięcy liczonym od planowanego terminu zakończenia realizacji 
projektu.

12. Pożyczka nie podlega umorzeniu.

III. Umowy pożyczek 
§ 4



1. Warunki dofinansowania określane są umową cywilnoprawną.
2.  Umowa powinna określać w szczególności :

1). Wysokość  pożyczki oraz oprocentowanie pożyczki.
2). Planowany koszt kwalifikowany, terminy rozpoczęcia i zakończenia 
realizacji projektu.
3). Efekt rzeczowy  i ekologiczny oraz termin przedłożenia dokumentów 
potwierdzających ich osiągnięcie.
4). Terminy oraz sposób wypłaty  kwot dofinansowania.
5).  Sposób rozliczenia zadania i kolejnych pobranych rat dofinansowania.
6).  Terminy spłaty pożyczki i odsetek.
7).  Sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki.
8). Zakres uprawnień kontrolnych Wojewódzkiego Funduszu związany z 
wykorzystaniem udzielonego dofinansowania i zabezpieczeniem zwrotu 
pożyczki.
9). Sankcje nakładane w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy.

3. Integralną część umowy stanowi szczegółowy harmonogram rzeczowo – 
finansowy.

4. Dopuszcza się spisanie umowy zawierającej dane określone w ust. 2 pkt. 1–3 
oraz ramowy harmonogram realizacji projektu ( stanowiący załącznik do 
wniosku o środki Funduszu ISPA ), uszczegóławianej następnie aneksami 
określającymi pozostałe warunki  umowy.

5. wymienionych w Wypłata pierwszej raty dofinansowania może nastąpić po 
określeniu umową ( wraz z aneksem )  wymogów ust. 2 oraz zapewnieniu 
pełnego pokrycia kosztów kwalifikowanych projektu. 

6. Wypłacanie kolejnych rat dofinansowania uzależnione jest od spłaty 
należnych odsetek z tytułu  oprocentowania pożyczki oraz rozliczenia rat 
pobranych uprzednio.

IV. Postanowienia końcowe
§ 5.

1. Odstępstwo od ustaleń określonych w niniejszych zasadach jest dopuszczalne 
za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

2.  Niniejsze zasady mają zastosowanie od dnia 15 listopada 2002 roku.



Załącznik nr 3

Program
udzielania pomocy przedsiębiorcom ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 227/2001 z dnia 14 listopada 
2001 roku
 

I. Wprowadzenie 

Wymóg opracowania i zakres programu określony został w art.10 ustawy z dnia 
30 czerwca 2000 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy 
publicznej dla przedsiębiorców ( Dz. Ustaw nr 60 poz. 704 ).



Program jest  uzupełnieniem  Planu działania Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2002 – 2003 
obejmującego :

1. Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2. Listę przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na lata 2002 – 
2003,

3. Zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat 
do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek na lata 2002-
2003”,

4. Plan finansowy na 2002 rok.

II . Cel udzielenia pomocy

Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach  przeznaczone są na finansowanie ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej    w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, w 
szczególności w celu uzyskania poprawy stanu środowiska  przyrodniczego 
w Województwie Śląskim poprzez wspieranie działań dla osiągnięcia  niżej 
wymienionych celów długoterminowych:

- Przywrócenie  wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz ochrona 
jakości wód podziemnych i  racjonalizacja  ich wykorzystania,

- Minimalizacja ilości powstających odpadów, wzrost wtórnego 
wykorzystania i bezpieczne składowanie pozostałej ilości odpadów,

- Przekształcenie zdegradowanych terenów poprzemysłowych ,

- Polepszenie jakości powietrza atmosferycznego,

- Zmniejszenie uciążliwości hałasu,

- Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej ( genetycznej, gatunkowej, 
siedliskowej i krajobrazowej ) oraz wzrost lesistości województwa i 
ochrona lasów,



- Eliminowanie i zmniejszanie skutków dla środowiska z tytułu poważnych 
awarii,

- Racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych.

Cele  te   wynikają ze Strategii  Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 
2001-2015  oraz projektu Programu ochrony środowiska  województwa 
śląskiego i są zbieżne z Planem działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska  i Gospodarki Wodnej  na 2002 rok. 

III. Analiza możliwości udzielenia pomocy w oparciu o przyjęte kryteria

Wybór przedsięwzięć oraz zakres i sposób możliwego dofinansowania 
precyzują postanowienia zawarte w wymienionych wyżej  kryteriach wyboru 
przedsięwzięć, zasadach udzielania dotacji i pożyczek, liście przedsięwzięć 
priorytetowych oraz niniejszym Programie.

Wnioski  o dofinansowanie przedsięwzięć w danym roku kalendarzowym 
przyjmowane są  przez cały rok.

Decyzje o dofinansowaniu podejmowane są - z uwzględnieniem ustaleń 
zawartych    w  w/w dokumentach -  kolejno, w zależności od daty złożenia 
kompletnego ( uzupełnionego zgodnie z wymogami ) wniosku, aż do 
wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie poszczególnych 
kierunków działalności w planie finansowym.

Plan finansowy  Wojewódzkiego Funduszu zawiera  podział na formy  i 
kierunki  finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki 
finansowe dla przedsiębiorców  mieszczą się w ogólnej puli środków 
finansowych przeznaczonych na poszczególne kierunki finansowania. Plan 
finansowy Wojewódzkiego Funduszu  na 2002 rok przewiduje wydatki w 
kwocie   288,7 mln zł na finansowanie  zadań  ochrony środowiska.
Wyniki analizy stopnia wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu w 
ostatnich latach (1999, 2000 oraz w roku bieżącym ) nie  uzasadniają 
konieczności dodatkowego uściślania planu finansowego w celu zapewnienia 
dostępu do środków Funduszu poszczególnym grupom wnioskodawców. Środki 
pieniężne Funduszu nie były bowiem w całości wykorzystane i zwiększały pulę 
środków dyspozycyjnych przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć 
proekologicznych w regionie w latach następnych. 

Wojewódzki Fundusz przeznacza swoje środki na dofinansowanie 
przedsięwzięć proekologicznych głównie poprzez:

- preferencyjne pożyczki z możliwością ich częściowego umorzenia,



- dotacje,
-     linie  kredytowe,
- wnoszenie udziałów  do spółek  działających w kraju.

IV. Zakres i wielkość  udzielanej pomocy  dla przedsiębiorców  przez 
WFOŚiGW  w Katowicach

W oparciu o przyjęte kryteria i zasady dofinansowania zadań przez 
Wojewódzki Fundusz możliwe jest udzielenie pomocy  przedsiębiorcy na:

-  dofinansowanie   inwestycji   na   rzecz   ochrony   środowiska, 
-  inwestycje energooszczędne w przedsiębiorstwach, 
- nowe inwestycje, w tym związane z rozwojem przemysłu produkcji 

środków technicznych i aparatury kontrolno-pomiarowej służących 
ochronie środowiska
i gospodarce wodnej,

- naprawę szkód w środowisku oraz obiektach i urządzeniach ochrony 
środowiska wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub powstałe w wyniku 
poważnych awarii , 

- szkolenia dla potrzeb przedsiębiorców związanych z rozwojem 
przedsiębiorstw
w dziedzinie ochrony środowiska i oszczędzania energii,

- prace  badawczo – rozwojowe,
- udzielenie pomocy doraźnej i restrukturyzacyjnej związanej z przyznanym 

dofinansowaniem,
- inne tytuły dopuszczone ustawą o warunkach dopuszczalności i 

nadzorowaniu pomocy publicznej i ustawą  - Prawo ochrony środowiska.

Pomoc finansowa na pozostałe przedsięwzięcia ekologiczne może być 
udzielona
jeśli w ciągu ostatnich trzech latach nie przekroczy 100.000 EURO.

Pomoc dla przedsiębiorców nie podlegająca ustawie o warunkach 
dopuszczalności
i nadzorowaniu pomocy  publicznej dla przedsiębiorców będzie udzielana 
zgodnie z zasadami dofinansowania obowiązującymi w Wojewódzkim 
Funduszu.

Maksymalna intensywność pomocy dla działań przedsiębiorcy w 
dziedzinie ochrony środowiska może wynieść do 50 %, biorąc pod uwagę 
kwalifikację obszaru Województwa Śląskiego zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie pomocy regionalnej dla 



przedsiębiorców ( Dz. U. nr 28 z 2001 r. poz. 306 ) oraz z uwzględnieniem 
„Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 
2002 - 2003”.
W przypadkach dopuszczonych ustawą o warunkach dopuszczalności i 
nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców intensywność pomocy 
może wynieść do 75 % kosztów zadania.

V. Sposób monitorowania efektów udzielonej pomocy

Udzielanie pomocy ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej następuje na podstawie umowy z przedsiębiorcą.

W umowie określany jest między innymi:
-    zakres i sposób dofinansowania zadania,

- przeznaczenie środków  Wojewódzkiego Funduszu,
- terminy rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji zadania,
- przewidziany do uzyskania efekt rzeczowy,
- planowany efekt ekologiczny oraz sposób jego udokumentowania,
- termin uzyskania  efektu ekologicznego.

Spełnienie warunków umowy  jest przedmiotem badań służb kontrolnych 
Wojewódzkiego Funduszu  w toku realizacji przedsięwzięcia oraz po jego 
zakończeniu.
Szczególnie wnikliwie badane są :

- prawidłowość wydatkowania środków,
- osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego.

Dla oceny uzyskanych efektów ekologicznych określono mierniki 
charakteryzujące zarówno poszczególne przedsięwzięcia  jak i oddziaływanie na 
stan środowiska przyrodniczego.
Zestaw podstawowych mierników przedstawia się następująco:

Mierniki efektów ekologicznych

Lp.
Dziedzina 
ochrony 
środowiska

Rodzaj przedsięwzięcia Efekt ekologiczny

1. Ochrona 
wód

Budowa oczyszczalni ścieków 
typu mechan.-biolog.-
chemicznego

Przepustowość oczyszczalni 
[m3/d]             



Budowa kanalizacji Długość sieci w [mb]

2. Gospodark
a wodna

Budowa sieci wodociągowej Długość sieci w [mb]
Liczba odbiorców [szt.]

Retencja wody –zbiorniki Pojemność [m3]

3.

Gospodark
a 
odpadami
Ochrona 
powierzch
ni ziemi

Unieszkodliwianie i 
gospodarcze wykorzystanie 
odpadów

Ilość unieszkodliwionych 
lub gospodarczo 
wykorzystanych odpadów 

Rekultywacja składowisk 
odpadów

Zrekultywowany teren o danej 
powierzchni w [ha]

Przyrodnicze 
zagospodarowanie 
zniszczonych terenów 
poprzemysłowych

Zagospodarowany teren o 
danej powierzchni w [ha]

Budowa nowych składowisk 
odpadów

Pojemność [m3]
Powierzchnia [ha]
Możliwość składowania 
[Mg/a]

4. Ochrona 
powietrza

Wszystkie rodzaje 
przedsięwzięć

Zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń gazowych 
i pyłowych do atmosfery w 
[Mg/a]

5.
Nowoczesn
e 
technologie

 Wszystkie rodzaje 
przedsięwzięć

Eliminacja lub zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń 
gazowych i pyłowych do 
atmosfery w [Mg/a], ścieków 
[m3/d], odpadów w [Mg/a]. 
Zmniejszenie zużycia, 
surowców, materiałów 
w skali roku

6. Inne  Inne rodzaje przedsięwzięć Ustalane indywidualnie 

VI. Sposób dokonywania oceny udzielonej pomocy oraz uwzględnienie jej 
wyniku w toku dalszych działań

Ocena udzielanej pomocy dokonywana jest w odniesieniu do :
- poszczególnych przedsięwzięć,
- kierunków dofinansowania,



- globalnie w odniesieniu do założeń „Planu działania Wojewódzkiego 
Funduszu” (ocena roczna).

Ocena udzielonej pomocy w odniesieniu do poszczególnych przedsięwzięć 
dokonywana jest na podstawie wyników kontroli zadania, rozliczeń 
wydatkowanych środków 
(okresowych   i końcowych ), dokumentów formalno prawnych  ( pozwolenie na 
użytkowanie obiektu, wyniki pomiarów dokumentujących uzyskanie 
planowanego efektu ekologicznego, opinii Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska , innych określonych w umowie ).

Ocena pomocy w zakresie poszczególnych kierunków dofinansowania 
dokonywana jest
w okresach kwartalnych przez Zarząd  Wojewódzkiego Funduszu w ramach 
oceny wykonania planu finansowego. Ocena ta jest elementem kwartalnej 
analizy gospodarowania Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. 

Kompleksowa, szczegółowa ocena działalności Wojewódzkiego Funduszu, 
w tym zakresu dofinansowania przedsięwzięć ekologicznych i uzyskanych 
efektów ekologicznych, dokonywana jest  corocznie zarówno przez Zarząd jak i 
Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu.
Wyniki tej oceny uwzględniane są:

- w bieżącej działalności Wojewódzkiego Funduszu w zakresie dotyczącym 
usprawnienia obsługi wnioskodawców,

- w planie działania na rok następny w zakresie obejmującym „Listę 
przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania”, „Zasady 
udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji”, Kryteria 
wyboru przedsięwzięć do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Coroczna informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu, której istotnym 
elementem jest szczegółowe omówienie dofinansowania zadań ekologicznych w 
danym roku zamieszczana jest w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

VII. Zgodność Programu z innymi opracowywanymi lub wdrażanymi 
programami

Program udzielania pomocy przedsiębiorcom ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu jest zgodny z  „Planem działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 



Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 rok”  a w konsekwencji z 
ustaleniami:

- „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2015”,
- „Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 

2001 – 2002”,
-  „Programu ochrony Środowiska Województwa Śląskiego na lata 2001 – 

2015” (dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego we 
wrześniu 2001 r.).



Załącznik nr 4

Regulaminy

przyznawania dotacji na inwestycje realizowane przez gminy w ramach

  przyjętych programów ochrony  środowiska

(ustalone uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 nr 52/2002 z dnia 11 marca 2002 roku)

Katowice, marzec 2002 roku



Regulamin
przyznawania dotacji na inwestycje z zakresu ochrony wód realizowane 

przez gminy w ramach przyjętych programów ochrony środowiska

Na podstawie § 12 ust. 2 „Zasad udzielania i umarzania pożyczek, udzielania 
dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek 
na lata 2002 – 2003” obowiązujących w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (zw. dalej WFOŚiGW) 
ustalonych uchwałą Rady Nadzorczej nr 224/2001 z dnia 14 listopada 2001 
roku wprowadza się „Regulamin przyznawania dotacji na inwestycje z 
zakresu ochrony wód realizowane przez gminy w ramach przyjętych 
programów ochrony środowiska”.

§ 1

Dotacja może być udzielona gminom na zadania inwestycyjne z zakresu 
ochrony wód wymienione w pkt. OW 1.1, OW 1.2, OW 2.2 (z wyjątkiem wód 
deszczowych), OW 2.3, OW 2.4 „Listy przedsięwzięć priorytetowych 
planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na lata 
2002 – 2003” realizowane przez gminy w ramach przyjętych przez nie 
programów ochrony środowiska zatwierdzonych w trybie określonym     w § 3 
ust. 1 pkt. 2 Regulaminu.

§ 2

Wielkość dotacji musi spełniać łącznie następujące warunki i nie może 
przekraczać :
- 15 % kosztów całkowitych zadania,
- 50 % jednocześnie przyznanej pożyczki,
- 500.000 zł.

§ 3

1. Warunki uzyskania dotacji:
1) dotacja może być przyznana tylko łącznie z pożyczką ze środków 

WFOŚiGW,
2) udokumentowanie posiadania zatwierdzonego programu ochrony 

środowiska np.:
- Program zrównoważonego rozwoju Gminy część: gospodarka 

ściekowa



- Program rozwiązań gospodarki ściekowej Gminy przygotowany dla 
ubiegania się o środki przedakcesyjne ISPA, SAPARD, PHARE,

- Program dla Odry 2006  ( Ustawa z dnia 06.07.2001r.)
poprzez przedłożenie stosownej uchwały rady gminy.

3) złożenie przez gminę wniosku o dofinansowanie wg zasad 
obowiązujących w WFOŚiGW, uwzględniającego wnioskowaną dotację 
w montażu finansowym w dziale III wniosku o dofinansowanie oraz 
harmonogramie rzeczowo – finansowym zadania.

§ 4

Wielkość dotacji wylicza się jako suma poniższych składników z 
zachowaniem zapisów określonych w § 2 Regulaminu

Lp
.

Wyszczególnienie
Proponowana 
wielkość 
dotacji 
[% kosztów 
całkowitych 
zadania]

Sposób potwierdzenia 

1 Kompleksowość (oczyszczalnia + 
kanalizacja) 2 % ---

2 Ochrona ujęć wód powierzchniowych i 
podziemnych 4 %

Opinia Śląskiego 
Urzędu 
Wojewódzkiego 
w Katowicach

3 Ochrona obszarów parków 
krajobrazowych i ich otulin 2 %

Opinia Śląskiego 
Urzędu 
Wojewódzkiego 
w Katowicach

4 Ochrona czystości wód odbiornika:

- klasa czystości II
- klasa czystości III 

3 %
2 %

Opinia Śląskiego 
Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w 
Katowicach

5 Zastosowanie nie mniej niż 50 % 
urządzeń produkowanych lub 
montowanych na terenie Polski

2 % Oświadczenie 
inwestora

6 Przepustowość oczyszczalni 
---



- do 400 RLM
- powyżej 400 RLM

2 %
1 %

§ 5

Pozostałe warunki oraz tryb rozpatrywania wniosków o udzielanie dotacji dla 
gmin na zadania z zakresu ochrony wód określają „Zasady udzielania i 
umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania 
preferencyjnych kredytów i pożyczek na lata 2002 – 2003” zatwierdzone 
uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW nr 224/2001 z dnia 14 listopada 2001 
roku. 

§ 6

Regulamin wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się uchwały Rady 
Nadzorczej WFOŚiGW w Katowicach w sprawie zatwierdzenia niniejszego 
Regulaminu z mocą obowiązującą od 01.01.2002 r.

Regulamin
przyznawania dotacji na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami i 

ochrony powierzchni ziemi realizowane przez gminy w ramach 
przyjętych programów ochrony środowiska

Na podstawie § 12 ust. 2 „Zasad udzielania i umarzania pożyczek, udzielania 
dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek na 
lata 2002 – 2003” obowiązujących w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach (zw. dalej WFOŚiGW) ustalonych uchwałą 
Rady Nadzorczej nr 224/2001 z dnia 14 listopada 2001 roku wprowadza się 
„Regulamin przyznawania dotacji na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami 
i ochrony powierzchni ziemi realizowane przez gminy w ramach przyjętych 
programów ochrony środowiska”.

§ 1

Dotacja może być udzielona gminom na zadania inwestycyjne z zakresu 
gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi wymienione w pkt.: OZ 2.2.,
OZ 2.3., OZ 3.5. „Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do 
dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na lata 2002



- 2003” realizowane przez gminy w ramach przyjętych przez nie programów 
ochrony środowiska zatwierdzonych w trybie określonym w §3 pkt. 2. 
Regulaminu.

§ 2

Wielkość dotacji nie może przekraczać żadnej z niżej wymienionych 
wartości:

− 14% kosztów całkowitych zadania,
− 50% jednocześnie przyznanej pożyczki,
− 500.000 zł.

§ 3

Warunki uzyskania dotacji:
4) dotacja może być przyznana tylko łącznie z pożyczką ze środków 

WFOŚiGW,
5) udokumentowanie posiadania zatwierdzonego programu ochrony 

środowiska, np.:
− Program zrównoważonego rozwoju gminy (część: gospodarka 

odpadami),
− Gminny, międzygminny lub powiatowy plan gospodarki odpadami) 

poprzez przedłożenie stosownej uchwały rady gminy,
6) złożenie przez gminę wniosku o dofinansowanie wg zasad obowiązujących 

w WFOŚiGW, uwzględniającego wnioskowaną dotację w montażu 
finansowym w dziale III. wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramie 
rzeczowo
– finansowym zadania.

§ 4
Wielkość dotacji wylicza się jako sumę poniższych składników z 

zachowaniem zapisów określonych w § 2 Regulaminu

Lp. Wyszczególnienie

Proponowana 
wielkość dotacji 
(% kosztów 
całkowitych 
zadania)

Sposób 
potwierdzeni
a

1. Funkcjonowanie w gminie selektywnej 
zbiórki odpadów 5 Oświadczeni

e inwestora
2. Funkcjonowanie w gminie instalacji 

ograniczającej obciążenie środowiska 
6 Oświadczeni

e inwestora



odpadami (np.: sortownia, 
kompostownia, stacja recyklingu, stacja 
przeładunkowa, spalarnia)

3.

co najmniej 50% udział w kosztach 
całkowitych instalacji urządzeń 
produkowanych lub montowanych w 
Polsce

3 Oświadczeni
e inwestora

§ 5

Pozostałe warunki oraz tryb rozpatrywania wniosków o udzielanie dotacji dla 
gmin na zadania z zakresu gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi 
określają „Zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz 
dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek na lata 2002 – 
2003” zatwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW nr 224/2001 z dnia 
14 listopada 2001 roku.

§ 6
Regulamin wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się uchwały Rady 
Nadzorczej WFOŚiGW w Katowicach w sprawie zatwierdzenia niniejszego 
Regulaminu z mocą obowiązującą od 01.01.2002 r.

Regulamin
 przyznawania dotacji na inwestycje z zakresu ochrony atmosfery 

realizowane przez gminy w ramach przyjętych programów ochrony 
środowiska

Na podstawie § 12 ust. 2 „Zasad udzielania i umarzania pożyczek, udzielania 
dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek 
na lata 2002 – 2003” obowiązujących w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ustalonych uchwałą Rady 
Nadzorczej nr 224/2001 z dnia 14 listopada 2001 roku wprowadza się 
„Regulamin przyznawania dotacji na inwestycje z zakresu ochrony 
atmosfery, realizowane przez gminy w ramach przyjętych programów 
ochrony środowiska”.

§ 1
Dotacja może być udzielona gminom na dofinansowanie realizowanych przez 
nie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony atmosfery, wymienionych w Tabeli 
nr 3 „Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze 
środków WFOŚiGW w Katowicach na lata 2002 – 2003”, za wyjątkiem zadań 
określonych w punkcie  OA 5.1,    OA 5.2, OA 5.3 oraz z wyłączeniem budowy 



tradycyjnych systemów grzewczych dla nowobudowanych obiektów, w ramach 
przyjętych przez gminy programów ochrony środowiska, zatwierdzonych w 
trybie określonym w § 3 ust. 1 pkt. 2  Regulaminu.

§ 2
Wysokość dotacji określona zostanie w następujący sposób:
a) dla zadań z zakresu ograniczenia emisji z niskich źródeł – stanowić będzie 

uzupełnienie dotacji wyliczonej wg odrębnych zasad i wynosić będzie nie 
więcej niż 13% kosztów całkowitych zadania,  maksimum 500.000 zł

b) dla pozostałych zadań – dotacja nie może przekraczać 13 %, nie więcej 
jednak niż 500.000,-zł.

§ 3
2. Warunki uzyskania dotacji:

7) dotacja może być przyznana tylko łącznie z pożyczką ze środków 
WFOŚiGW,

8) udokumentowanie, poprzez przedłożenie stosownej uchwały rady gminy, 
posiadania zatwierdzonego gminnego planu lub programu ochrony 
środowiska, określającego działania w zakresie poprawy jakości 
powietrza atmosferycznego,

9) złożenie przez gminę wniosku o dofinansowanie wg zasad 
obowiązujących w WFOŚiGW, uwzględniającego wnioskowaną dotację 
w montażu finansowym w dziale III wniosku o dofinansowanie oraz 
harmonogramie rzeczowo – finansowym zadania.

§ 4
Wysokość dotacji wylicza się jako sumę poniższych składników z 

zachowaniem zapisów określonych w § 2 Regulaminu:

Lp
. Wyszczególnienie

Udział 
dotacji   w 
całkowitych 
kosztach 
zadania [%]

Sposób potwierdzenia

1

a) lokalizacja zadania na obszarze 
turystycznego rozwoju

b) lokalizacja zadania na obszarze 
parku krajobrazowego lub jego 
otulinie

3

2

a) Zgodnie ze Strategią 
rozwoju woj. śląskiego 
na lata 2000-2015

b) Opinia Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w 
Katowicach

2 a) równoczesna redukcja emisji 
pyłu i SO2 powyżej 60%,

b) redukcja jednego z 
zanieczyszczeń: pyłu lub SO2 

5

3

Obliczenia emisji dla stanu 
przed i po realizacji zadania



powyżej 60%

3

Zakres rzeczowy zadania:
− podłączenie obiektów do sieci 

cieplnej
− zastosowanie gazu jako paliwa

3
2

Harmonogram rzeczowo-
finansowy zadania

4
Zastosowanie nie mniej niż 50 % 
urządzeń produkowanych lub 
montowanych na terenie Polski

2 Oświadczenie inwestora

R A Z E M max: 13

§ 5
Pozostałe warunki oraz tryb rozpatrywania wniosków o udzielanie dotacji dla 
gmin na zadania z zakresu ochrony atmosfery określają „Zasady udzielania i 
umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania 
preferencyjnych kredytów i pożyczek na lata 2002 – 2003”, zatwierdzone 
uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW nr 224/2001 z dnia 14 listopada 2001 
roku. 

§ 6
Regulamin wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się uchwały Rady 
Nadzorczej WFOŚ i GW w Katowicach w sprawie zatwierdzenia niniejszego 
Regulaminu, z mocą od dnia 1 stycznia 2002 r.
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