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1. WSTĘP
1.1.PODSTAWY FORMALNO – PRAWNE OPRACOWANIA DOKUMENTU
Podstawą prawną opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko dla
dokumentu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrowie jest ustawa z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.). W świetle zapisów art. 51 organ opracowujący projekty
dokumentów wymienianych w art. 46 lub w art. 47 sporządza prognozę oddziaływania na
środowisko.
Zapisy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. regulujące zasady prowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, rozumianej jako badanie wpływu na
środowisko będącego wynikiem realizacji zaplanowanych działań, wynikają z postanowień
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (SEA).

1.2.CEL I ZAKRES PROGNOZY
Prognozy

oddziaływania

na

środowisko

projektów

programów

gospodarki

niskoemisyjnej sporządzane są jako element procedury strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko. Pełni ona funkcję prewencyjną podczas procesu decyzyjnego oraz w fazie
realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z założeniami ustawowymi rolą Prognozy
jest sprawdzenie, czy w przyjętych w projekcie rozwiązaniach zabezpieczony został we
właściwy sposób interes środowiska przyrodniczego i kulturowego. Ma ona również wskazać,
w jakim stopniu realizacja poszczególnych działań zaproponowanych w Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej może wpływać na stan środowiska naturalnego, a także czy konieczne jest
przyjęcie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań zaproponowanych działań na środowisko oraz
określenie ich zakresu.
Zakres Prognozy reguluje art. 51 ust. 2 ustawy

z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie z wytycznymi Prognoza
oddziaływania na środowisko:
4
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 zawiera:
o informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiązaniach z innymi dokumentami,
o informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
o propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji
postanowień

projektowanego

dokumentu

oraz

częstotliwości

jej

przeprowadzania,
o informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
o streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;
 określa, analizuje i ocenia:
o istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu,
o stan

środowiska

na

obszarach

objętych

przewidywanym

znaczącym

oddziaływaniem,
o istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
o cele

ochrony

środowiska

ustanowione

na

szczeblu

międzynarodowym,

wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego
dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały
uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
o przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie,

wtórne,

skumulowane,

krótkoterminowe,

średnioterminowe

i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także
na środowisko, a w szczególności na:


różnorodność biologiczną,



ludzi,



zwierzęta,



rośliny,



wodę,



powietrze,
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powierzchnię ziemi,



krajobraz,



klimat,



zasoby naturalne,



zabytki,



dobra materialne



z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między
oddziaływaniami na te elementy;

 przedstawia:
o rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem
realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
o biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania
alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz
z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do
tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania
napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we
współczesnej wiedzy.

1.3.METODY ZASTOSOWANE PRZY

SPORZĄDZANIU PROGNOZY

Przy sporządzaniu Prognozy oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrowie” posłużono się następującymi metodami:
 aby w pełni ocenić, czy poddawany prognozie dokument zawiera elementy
zapewniające ochronę środowiska kierujące się zasadą zrównoważonego rozwoju
zbadano zależność „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrowie” od
dokumentów strategicznych wyższego szczebla (wspólnotowych, krajowych,
wojewódzkich),
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 dokonano oceny aktualnego stanu środowiska na obszarze objętym dokumentem
strategicznym,
 w prognozie dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrowie”
wykorzystano metodę sporządzania matrycy interakcji: wpływ danej inwestycji na
poszczególne komponenty środowiska naturalnego oznaczono określonym symbolem
w zestawieniu tabelarycznym oraz analizę w formie opisowej wraz z merytorycznym
uzasadnieniem wpływu poszczególnych działań ujętych w projekcie planu na
poszczególne komponenty środowiska,
 przedstawiono propozycje łagodzenia skutków realizacji

ustaleń

dokumentu

strategicznego w obszarach, w których zidentyfikowano znaczące negatywne
oddziaływania;

1.4.PODSTAWOWE

CELE I ZAGADNIENIA UJĘTE W

PROJEKCIE PLANU GOSPODARKI

NISKOEMISYJNEJ
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), jest dokumentem strategicznym, który skupia
się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych
źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych w Gminie Jastrowie. PGN opiera się
na założeniach Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętej przez
Radę Ministrów w dniu 16 sierpnia 2011 r., z których wynikają szczegółowe zadania dla
Gminy Jastrowie:
 rozwój niskoemisyjnych źródeł energii;
 poprawa efektywności energetycznej;
 poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami;
 rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych;
 zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami.
Celem PGN jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych
płynących z działań zmniejszających emisję, poprzez zwiększenie innowacyjności.
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2. ZAKRES OCENIANEGO DOKUMENTU
2.1.CELE PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Jastrowie to dokument, którego celem jest
określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć
długofalowe korzyści środowiskowe, gospodarcze i ekonomiczne. Ponadto dokument ten ma
na celu przeprowadzenie analizy możliwych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych,
których wdrożenie przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, zwiększenia produkcji
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a tym samym do redukcji emisji gazów
cieplarnianych.
Niniejszy dokument jest narzędziem mającym przyczynić się do osiągnięcia celów
określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, który obejmuje:
 redukcję gazów cieplarnianych;
 zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
 redukcję zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie
efektywności energetycznej.
Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, obejmującym
swoim zakresem obszar terytorialny gminy Jastrowie. Na płaszczyźnie regionalnej, działania
przewidziane w PGN zmierzać powinny do poprawy jakości powietrza na obszarach, na
których

odnotowano

znaczące

przekroczenia

poziomów

dopuszczalnych

stężeń

zanieczyszczeń w powietrzu. Natomiast w ujęciu lokalnym zadaniem Planu jest
uporządkowanie działań podejmowanych przez gminę sprzyjających wymienionym niżej
celom:
 dokonanie oceny stanu sytuacji w gminie w zakresie emisji gazów cieplarnianych;
 wskazanie tendencji rozwojowych;
 dobór działań, które mogą przyczynić się do redukcji gazów cieplarnianych,
zmniejszenia wykorzystania energii finalnej, oraz wzrostu wykorzystania energii ze
źródeł odnawialnych;
 wskazanie źródeł finansowania planowanych działań;
 wskazanie podmiotów gminnych odpowiedzialnych za realizacje Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej.
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2.2.ZAWARTOŚĆ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
Zakres Planu został określony według wytycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej obejmuje
m.in.:
 opis stanu obecnego;
 wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla;
 prognozę emisji dwutlenku węgla w roku 2020;
 identyfikację obszarów problemowych;
 analiza SWOT;
 wskazanie celów strategicznych i szczegółowych;
 działania i zadania zaplanowane na cały okres objęty Planem;
 finansowanie przedsięwzięć;
 system monitoringu i oceny;
 odziaływanie na środowisko planu i zadań w nim założonych.

2.3.POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI
Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrowie został przygotowany
w powiązaniu z innymi opracowaniami strategicznymi.
1. Dokument końcowy Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zrównoważonego
rozwoju Rio+20 „Przyszłość jaką chcemy mieć” (2012 r.). Dokument podzielony na
8 części, w których zawarte są kwestie zrównoważonego rozwoju oraz potwierdzono
odpowiedzialność za realizację wcześniej podjętych zobowiązań tj.: Deklaracja
Sztokholmska z 1972 r., Deklaracja z Rio z 1992 r., Agenda 21 oraz Milenijne Cele
Rozwoju i inne sektorowe porozumienia międzynarodowego.
2. Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC). Traktat
podpisany w 1992 r. w Rio de Janeiro, określający międzynarodową współpracę
dotyczącą emisji gazów cieplarnianych, ratyfikowana przez Polskę w 1994 r.
3. Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian
klimatu

(1997 r.).

Najważniejszy

dokument

Ramowej

Konwencji

Narodów
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Zjednoczonych, na jego mocy kraje rozwinięte, zobowiązały się do ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych.
4. Konwencja o różnorodności biologicznej sporządzona w 1992 r. w Rio de Janeiro. Umowa
międzynarodowa określająca zasady ochrony i korzystania z bioróżnorodności.
5. Europejska Konwencja Krajobrazowa sporządzona we Florencji w 2000 r. Wielostronna
umowa dotycząca promowanie działań na rzecz krajobrazu, i jego ochrony.
6. Konwencja z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie
odległości (LRTAP) z jej protokółami dodatkowymi. Celem dokumentu jest ograniczenie
zanieczyszczeń trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi (TZO). Konwencja określa
odpowiednie substancje oraz zasady dotyczące produkcji, importu i eksportu tych
substancji.
Polityka Unii Europejskiej dotycząca ochrony klimatu i gospodarki niskoemisyjnej opiera
się na szeregu rezolucji i zobowiązań między krajami Unii, które zawarte są w celach
strategicznych i szczegółowych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:
1. Europa 2020 – Strategia rozwoju na okres od 2010 do 2020 r. Do głównych celów Europa
2020 należą: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu
z 1990 r.;

zwiększenie

wykorzystania

OZE

do

20%,

zwiększenie

efektywności

energetycznej o 20%.
2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie Europy efektywnie
korzystającej z zasobów (2011/2068(INI)) i związany z nią Plan działań na rzecz zasobooszczędnej Europy zawarty w komunikacie Komisji" (COM(2011)0571).
3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie planu działania
prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.
(2011/2095(INI)) i związana z nią Mapa drogowa do niskoemisyjnej gospodarki do 2050 r.
przedstawiona w Komunikacie Komisji Europejskiej (COM(2011)0112).
4. Strategia UE adaptacji do zmiany klimatu (COM(2013)216 wersja ostateczna) – zawiera
wytyczne krajów członkowskich, które są pomocne w tworzeniu ich krajowych strategii.
Mają one przygotować państwa do radzenia sobie ze skutkami ekstremalnych zjawisk
pogodowych.
5. VII ogólny, unijny program działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobra jakość życia
z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety” (7 EAP) – Program określa trzy
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priorytetowe obszary do których należą ochrona środowiska naturalnego i zwiększenie
odporności ekologicznej, przyspieszenie zasobo-oszczędności rozwoju niskoemisyjnego,
oraz ograniczenie zagrożeń dla zdrowia i dobrostanu ludzi.
6. Zrównoważona Europa dla lepszego świata: Strategia zrównoważonego rozwoju UE
(KOM(2001) 264 wersja ostateczna) – głównymi celami tego dokumentu jest
ograniczenie zmiany klimatu, negatywnych skutków oraz kosztów, jakie obciążają
środowisko naturalne, ochrona zasobów naturalnych i gospodarowanie nimi.
7. Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (KOM(2011)
808 wersja ostateczna).Nadrzędnym celem jest zrównoważony rozwój. Ponadto jednym
z wyzwań jest bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia.
Dokumenty strategiczne na poziomie kraju, wpisujące się w cele Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej:
1. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Polska 2030, Trzecia fala nowoczesności (MAiC
styczeń 2013 r.). Dokument określający główne trendy, wyzwania, i scenariusze rozwoju
społeczno-gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju,
z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, obejmujący okres co najmniej 15
lat. Strategia wyznacza obszary strategiczne, w których rozwój powinien się odbywać
równocześnie. Są to: konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, równoważenie
potencjału rozwojowego regionów Polski, efektywności i sprawności państwa.
W obszarze strategicznym konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, jednym
z priorytetów jest bezpieczeństwo energetyczne i środowisko
2. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK). Jest to najważniejszy
dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest
efektywne

wykorzystanie

przestrzeni kraju

i

jej

zróżnicowanych

potencjałów

rozwojowych do osiągnięcia: konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej
sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim
okresie.
3. Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (ŚSRK) – Strategia Rozwoju Kraju 2020.
Kluczowy dokument w perspektywie średniookresowej, określający cele strategiczne
rozwoju kraju do 2020 roku, fundamentalny dla określenia działań rozwojowych
w ramach przyszłej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.
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4. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa (MIR
21.05.2014 r.). Najważniejszy dokument określający strategię inwestowania nowej puli
funduszy europejskich w ramach polityki spójności, wspólnej polityki rolnej oraz wspólnej
polityki rybołówstwa. Dokument wyznacza cele tematyczne w zakresie ochrony
środowiska, do których należą:
 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach
(CT4),
 Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku
i zarządzania ryzykiem (CT5),
 Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania
zasobów (CT6)
 Promowanie

zrównoważonego

transportu

i

usuwanie

niedoborów

przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej (CT7).
5. Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, perspektywa do 2020 r. (BEiŚ),
Warszawa 2014 r. Głównym celem strategii jest zapewnienie wysokiej jakości życia
obecnym i przyszłym pokoleniom, z uwzględnieniem ochrony środowiska, oraz
stworzenie

warunków

do

zrównoważonego

rozwoju

nowoczesnego

sektora

energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz
konkurencyjną i efektywną gospodarkę.
6. Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. Ministerstwo Gospodarki, listopad 2009 r.
Wyznacza ona cele na poziomie krajowym i określa kierunki rozwoju energetyki państwa,
prognozuje zapotrzebowanie na energię oraz programuje działania wykonawcze do roku
2012, które skutkować mają wypełnieniem międzynarodowych zobowiązań z zakresu
ochrony środowiska. W dokumencie podkreślono potrzebę rozwoju odnawialnych źródeł
energii.
7. Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Opracowanie
stanowi odpowiedź na konieczność przestawienia polskiej gospodarki na gospodarkę
niskoemisyjną, która wynika ze zobowiązań, jakie Polska podjęła na szczeblu prawa
międzynarodowego. Program będzie zatem uwzględniał wytyczne najważniejszych
dokumentów Unii Europejskiej dotyczących przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną.
8. Krajowy Plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Określa on krajowe cele
w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych zużyte w sektorze transportowym,
12
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sektorze energii elektrycznej, sektorze ogrzewania i chłodzenia w 2020 r., uwzględniając
wpływ innych środków polityki efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii
oraz odpowiednie środki, które należy podjąć dla osiągnięcia krajowych celów ogólnych
w zakresie udziału OZE w wykorzystaniu energii finalnej.
9. Drugi Krajowy Plan Działań Dotyczący Efektywności Energetycznej. Dokument został
przygotowany w związku z obowiązkiem przekazywania Komisji Europejskiej sprawozdań
na podstawie dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania
energii i usług energetycznych. Dokument ten zawiera opis planowanych środków
poprawy efektywności energetycznej ukierunkowanych na końcowe wykorzystanie
energii w poszczególnych sektorach gospodarki.
10. Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 - Polityka
ekologiczna to dokument strategiczny, który przez określenie celów i priorytetów
ekologicznych wskazuje kierunek działań koniecznych dla zapewnienia właściwej ochrony
środowisku naturalnemu. Głównym celem strategicznym jest to, aby wszystkie projekty
dokumentów strategicznych sektorów gospodarki, były poddawane procedurze oceny
oddziaływania na środowisko i wyniki tej oceny były

uwzględniane w wersjach

ostatecznych tych dokumentów.
11. Polityka Klimatyczna Polski pozwoli na wywiązanie się ze zobowiązań wynikających
z Konwencji. Wymaga 6% redukcji emisji gazów cieplarnianych w stosunku do roku
bazowego 1988 Polska może osiągnąć bez poniesienia dodatkowych kosztów. Możliwe
jest jednak osiągnięcie aż 40% redukcji do 2020 roku. W tym wypadku niezbędne jest
jednak prowadzenie polityki energetycznej, przemysłowej i leśnej, a także zwiększenie
zastosowania odnawialnych źródeł energii.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Jastrowie wykazuje w swoich zapisach zgodność
z poniższymi dokumentami strategicznymi opracowanymi na poziomie regionalnym:
1. Uchwała Nr XXXIX/769/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada
2013 r. w sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej”. Dokument
przygotowany w celu określenia działań, których realizacja ma doprowadzić do
osiągnięcia wartości dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu. Wskazanie
właściwych działań wymaga zidentyfikowania przyczyn ponadnormatywnych stężeń oraz
rozważenia możliwych sposobów ich likwidacji. Jest elementem polityki ekologicznej
13
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regionu. Stąd zaproponowane w nim działania muszą być zintegrowane z istniejącymi
planami, programami, strategiami, innymi słowy muszą wpisywać się w realizację celów
makro-skalowych oraz celów regionalnych i lokalnych. Konieczne jest przy tym
uwzględnienie uwarunkowań gospodarczych, ekonomicznych i społecznych.
Dokument

został

przyjęty

uchwałą

nr

XXXIX/769/13,

Sejmiku

Województwa

Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2013 r. Podstawowymi działaniami wskazanymi w
Programie do realizacji na terenie całej strefy wielkopolskiej są:
 ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych poprzez likwidację
starych kotłów (poprzez podłączenie do sieci cieplnej lub zastosowanie ogrzewania
elektrycznego) lub ograniczenie emisji (poprzez zmianę paliwa, wymianę kotłów na
nowe niskoemisyjne);
 ograniczenie zużycia produkowanej energii i poprzez to ograniczenie emisji na
obszarze przekroczeń poprzez termoizolację budynków;
 wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w postaci kolektorów słonecznych,
pomp ciepła lub wykorzystania energii wiatru, które stanowiłyby uzupełniające źródła
pozyskiwania energii cieplnej;
 poprawę stanu dróg istniejących – utwardzenie poboczy w celu redukcji wtórnego
unosu pyłu drogowego;
 budowę obwodnic, w celu wyprowadzenia emisji poza obszary o gęstej zabudowie;
 utrzymanie działań ograniczających emisję wtórną pyłu poprzez regularne utrzymanie
czystości nawierzchni (czyszczenie metodą mokrą);
 zmianę środków transportu komunikacji miejskiej zasilanych olejem napędowym na
autobusy zasilane alternatywnym paliwem gazowym CNG;
 tworzenie przyjaznych dla środowiska stref ograniczonego transportu, popularyzację
transportu miejskiego oraz cyklistów.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest w pełni skorelowany z Programem ochrony
powietrza. Wszystkie działania przewidziane w Planie zostały zweryfikowane pod
względem zgodności z Programem oraz wpływu na realizację założonych w nim celów.
2. Program Ochrony Środowiska Dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2015.
Wojewódzkie programy ochrony środowiska realizują założenia polityki ekologicznej
państwa.

Przedmiotowy

dokument

diagnozuje

stan

środowiska

naturalnego

województwa wielkopolskiego, wskazuje cele, kierunki działań oraz zadania, których
14
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realizacja przyniesie poprawę jego stanu i przyczyni się do ochrony jego zasobów zarówno
biotycznych jak i abiotycznych.
Program ustanowił cele perspektywiczne, pełniące rolę osi priorytetowych, które
wyznaczają grupy celów realizacyjnych. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie wpisywał
się w następujące cele i kierunki działań w zakresie ochrony powietrza i odnawialnych
źródeł energii:
 spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza oraz standardów
emisyjnych z instalacji, wymaganych przepisami prawa:


osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych niektórych substancji
w powietrzu poprzez wdrożenie programów ochrony powietrza;



wzmocnienie systemu monitoringu powietrza;



ograniczenie niskiej emisji ze źródeł komunalnych, w tym eliminowanie węgla,
jako paliwa w lokalnych kotłowniach i gospodarstwach domowych
i zastępowanie go innymi, bardziej ekologicznymi nośnikami ciepła, w tym
odnawialnych źródeł energii (np. wody geotermalne, energia słoneczna,
energia wiatrowa, energia biomasy z lokalnych źródeł);



termomodernizacja

budynków

użyteczności

publicznej

i

budynków

mieszkalnych;


wprowadzanie zintegrowanej gospodarki energetycznej w miastach poprzez
wykorzystanie do celów komunalnych ciepła odpadowego z elektrociepłowni
i kotłowni zakładowych;



zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii;



modernizacja układów technologicznych ciepłowni i elektrociepłowni, w tym
wprowadzanie nowoczesnych technik spalania;



instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń powstałych w procesie
spalania, a także poprawa sprawności obecnie funkcjonujących urządzeń
redukujących zanieczyszczenia;



kształtowanie

postaw

ekologicznych

wielkopolskiego, zagwarantowanie

mieszkańców

szerokiego

dostępu

województwa
do

informacji

o środowisku oraz zrównoważona polityka konsumpcyjna;
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kształtowanie

harmonijnej

struktury

funkcjonalno-przestrzennej

województwa, sprzyjającej równoważeniu wykorzystania walorów przestrzeni
z rozwojem gospodarczym, wzrostem jakości życia i trwałym zachowaniem
wartości środowiska;


wdrożenie mechanizmów zapewniających aktywizację rynku na rzecz ochrony
środowiska.

3. Uchwała nr XXIX/559/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012
roku - Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku.Strategia rozwoju
województwa jest dokumentem strategicznym, wyznaczającym główne kierunki rozwoju
regionu. Jest to podstawowe narzędzie prowadzonej przez samorząd województwa
polityki regionalnej. Strategia stanowi ważny element polityki regionalnej – uwzględnia
zapisy dokumentów krajowych (np. Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego, Koncepcję
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, strategie sektorowe i inne dokumenty rządowe
powiązane z rozwojem regionalnym) oraz zasady europejskiej polityki regionalnej.
Działania planowane w niniejszym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą wpisywać się
w następujące cele operacyjne:
 Cel strategiczny 2. Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego
zasobami:
 Cel 2.4. Wykorzystanie, racjonalizacja gospodarki zasobami kopalin oraz
ograniczanie skutków ich eksploatacji;
 Cel 2.5. Ograniczanie emisji substancji do atmosfery;
 Cel 2.10. Promocja postaw ekologicznych.

4. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii
w Wielkopolsce na lata 2012-2020. Strategia wzrostu efektywności energetycznej
i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 jest zatem jedną
z ważniejszych strategii sektorowych dla Wielkopolski, przygotowaną w ramach zadań
samorządu województwa. Celem Strategii jest nakreślenie ogólnych kierunków działań
Województwa Wielkopolskiego w zakresie wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju
odnawialnych źródeł energii na lata 2012-2020, umożliwiających zrównoważony rozwój
gospodarczy

regionu,

poprawę

jakości

życia

i bezpieczeństwa

energetycznego
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mieszkańców oraz wypełnianie zobowiązań wynikających z przyjętego przez Polskę
pakietu klimatyczno-energetycznego.
W Strategii określono, że Wielkopolska będzie regionem:
 o znaczącym udziale lokalnie wytwarzanej energii odnawialnej w bilansie
energetycznym regionu;
 efektywnym energetycznie;
 rozwijającym się w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju;
 konkurencyjnym gospodarczo w sektorze odnawialnych źródeł energii;
 ze świadomym ekologicznie społeczeństwem;
 w którym rozwijane będą nowe technologie wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych oraz zwiększania efektywności energetycznej.

Główne cele i założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będą również zgodne
z priorytetami wyznaczonymi na szczeblu powiatu i gminy, które zostały określone
w poniższych dokumentach strategiczno-planistycznych:

1. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Złotowskiego – Aktualizacja
Dokument ten przedstawia szeroko rozumianą problematykę z zakresu ochrony
środowiska na terenie powiatu, szczegółowo charakteryzuje jego wybrane elementy oraz
towarzyszące im zagrożenia. Program zawiera cele i zadania do realizacji na najbliższe 4 lata.
Nadrzędnym celem aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Złotowskiego jest zrównoważony rozwój, który powinien być postrzegany, jako proces
stałego

wzrostu

jakości

życia

lokalnych

społeczeństw,

wsparty

na

wzajemnie

zrównoważonych czynnikach o charakterze społecznym gospodarczym i ekologicznym.
W dokumencie tym zostały wyznaczone priorytety ekologiczne, do których należą:
 poprawa jakości wód - w skali powiatu wynika z konieczności spełnienia przyjętych
przez Polskę zobowiązań w zakresie wdrażania wymagań „dyrektyw wodnych”
dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych,
 racjonalizacja

gospodarki

odpadami

w

świetle

wymagań

określonych

w obowiązujących ustawach - wykorzystanie wzrastającej ilości odpadów
komunalnych, które obecnie są w większości składowane, poprawa jakości powietrza
atmosferycznego,
17
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 ochrona przed hałasem ze źródeł komunikacyjnych,
 modernizacja infrastruktury transportowej,
 wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody,
 rozwój edukacji ekologicznej,
 zarządzanie

środowiskowe

(rozpowszechnianie

systemów

zarządzania

środowiskowego w zakładach i doskonalenie zarządzania środowiskiem na szczeblu
lokalnym).
Na

terenie

powiatu

złotowskiego

głównymi

zanieczyszczeniami

wpływającymi

negatywnie na jakość powietrza atmosferycznego jest niska emisja. Głównym paliwem
w sektorze gospodarki komunalnej jest węgiel, o różnej jakości i różnym stopniu zasiarczenia
i zapopielenia, który spalany jest w niskosprawnych kotłach grzewczych. W starych,
nieefektywnych urządzeniach spala się nie tylko niskiej jakości węgiel, ale także różnego typu
materiały odpadowe, w tym odpady komunalne. W celu zwalczenia niskiej emisji
zaproponowano działania polegające na:

 eliminowaniu węgla, jako paliwa w lokalnych kotłowniach oraz gospodarstwach
domowych i zastępowaniu go innymi, bardziej ekologicznymi nośnikami ciepła,
 edukacji ekologicznej mieszkańców nt. korzystania z proekologicznych nośników
energii oraz unikania spalania odpadów w piecach domowych,
 termorenowacji budynków publicznych i mieszkalnych.
Kolejnym źródłem zanieczyszczeń jest transport. Działania zmierzające do
minimalizacji uciążliwości transportu drogowego koncentrują się na:
 poprawie warunków ruchu drogowego,
 podwyższeniu standardów technicznych infrastruktury drogowej,
 bezwzględnym przestrzeganiu zasad kwalifikacji pojazdów do ruchu drogowego,
 eliminacji ruchu drogowego o charakterze „tranzytowym” z centrum miast – budowa
drogowych układów obwodowych.
Ponadto

niezbędnym

jest

również

wprowadzenie

systemów

zarządzania

środowiskiem, np. norm typu ISO oraz dobrowolnych działań normatywnych.
2. Informacja

o

stanie

środowiska

i

działalności

kontrolnej

Wielkopolskiego

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie złotowskim w roku 2013
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Celem dokumentu jest przedstawienie stanu środowiska naturalnego w powiecie
złotowskim oraz wyników z działalności kontrolnej.
Gmina Jastrowie należy do jednego Związku Międzygminnego Pilski Region
Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
W roku 2013 jakość powietrza na terenie powiatu złotowskiego monitorowano
w zakresie dwutlenku siarki i tlenków azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu - metodą
pasywną w jednym punkcie w miejscowości Dolnik oraz benzenu metodą pasywną
w Złotowie przy ulicy Norwida.
Na podstawie przeprowadzonych badań strefę wielkopolską, a tym samym powiat
złotowski zakwalifikowano do klasy A dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla,
benzenu, ozonu, pyłu PM2,5 oraz metali oznaczanych w pyle PM10 oraz do klasy C dla pyłu
PM10 i benzo(a)pirenu oznaczanego w pyle PM10.
Badaniu zostały poddane także wody powierzchniowe, wody podziemne, jakość gleby
i ziemi, monitoring hałasu i pól elektromagnetycznych, gospodarka odpadami.
W gminie Jastrowie zlokalizowanych jest 28 zakładów objętych nadzorem kontrolnym
WIOŚ. W roku 2013 przeprowadzono 7 kontroli w wyniku, czego wydano 3 zarządzenia
pokontrolne wymierzając przy tym mandaty karne w wysokości 700 zł. Ponadto jedno
postępowanie zakończyło się wymierzeniem kary pieniężnej w wysokości 12,5 tys. zł.

3. Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu złotowskiego (2007-2013)
Dokument planistyczny, który określa kierunki rozwoju a także cele krótko
i długoterminowe w odniesieniu do różnych płaszczyzn, do których zaliczamy: gospodarkę,
przestrzeń, społeczeństwo, energię oraz infrastrukturę.
Cele strategiczne wynikają z misji. Realizacja zadań odbywać się będzie na zasadzie n+2,
co oznacza, że zakończenie projektów współfinansowanych ze środków unijnych
w perspektywie na lata 2007-2013 powinno się zakończyć najpóźniej w 2015 r.
Z informacji zawartych w Strategii rozwoju wynika, że Jastrowie jest największą pod
względem liczby ludności gminą miejsko –wiejską w powiecie złotowskim.
Na terenie powiatu występują liczne atrakcyjne turystyczne, w tym przede wszystkim
szlaki rowerowe, szlaki wodne w tym także przebiegające przez obszar gminy Jastrowie – np.
Jastrowie – Podgaje – Radawnica – Kiełpin – Łąkie –Debrzno – Lipka – 45 km czy też Pętla:
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Lipka – Gogolin – Lędyczek – Okonek – Jastrowie – Wrzosy – Krępsko –Plecemin – Żeleźnica –
Głubczyn – Piesna – Białobłocie – Lipka.
Brak infrastruktury turystycznej, niski stan jakości obsługi, słaba znajomość języków
obcych to najczęściej wymieniany bariery hamujące rozwój turystyki.
Powiat złotowski charakteryzuje się niższym aniżeli pozostałe powiaty w województwie
wielkopolskim odsetkiem osób z wyższym wykształceniem, natomiast w strukturze
przedsiębiorstw dominują jednoosobowe działalności oraz te zatrudniające do 20
pracowników.
Jako dalsze perspektywy rozwoju powiatu wskazano:
 wzmocnienie współpracy międzywojewódzkiej,
 rozwój budownictwa wielorodzinnego,
 wykorzystanie korzystnego położenia w pobliżu ważnych szlaków komunikacyjnych,
 rozwój turystyki wykorzystując bogate zasoby leśne i wodne.
Misja powiatu brzmi następująco:
„Powiat złotowski – zielone płuca północnej wielkopolski, powiat ludzi wykształconych
i przedsiębiorczych, o dynamicznie rozwijającej się gospodarce – poprzez rozwój małej
i średniej przedsiębiorczości, nowoczesnego rolnictwa, wysokim standardem usług
turystycznych przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjności walorów krajobrazowych
czystego środowiska”.
Priorytetami powiatu jest:
1. Stworzenie warunków dla zmniejszenia skali i skutków bezrobocia, chociażby poprzez
lepszą współpracą z Powiatowym Urzędem Pracy
2. Intensyfikacja rozwoju przedsiębiorczości
4. Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014 – 2017
Samorząd gminny na mocy art. 17. Ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska
obligatoryjnie powinien posiadać Program Ochrony Środowiska.
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Ten strategiczny dokument, pełni przede wszystkim funkcję bazy informacji o stanie
środowiska

w

gminie,

jednocześnie

umożliwiając

lepsze

i

bardziej

racjonalne

gospodarowanie zasobami środowiska przyrodniczego.
W celu realizacji polityki ekologicznej państwa, zostały w nim ujęte takie zagadnienia jak:
1) cele ekologiczne gminy,
2) priorytety ekologiczne gminy,
3) rodzaj i harmonogram działań proekologicznych w gminie,
4) środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki
finansowe w gminie.
Kluczowym zagadnieniem z punktu widzenia Planu gospodarki niskoemisyjnej jest aspekt
ochrony powietrza. Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Jastrowie
jest niska emisja pochodząca z ogrzewania z indywidualnych systemów grzewczych, gdzie
podstawowym paliwem jest nadal niskiej jakości węgiel kamienny, o dużej zawartości siarki
i popiołu, a jako źródło grzewcze używane niskiej sprawności kotły. Kolejnym źródeł emisji
zanieczyszczeń jest transport drogowy, gdzie jej znaczna część pochodzi ze spalania paliw
oraz ścierania opon i hamulców, a także ze ścierania nawierzchni dróg.
Program zawiera działania mające na celu poprawę jakości powietrza, a mianowicie:
 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych,
 propagowanie odnawialnych źródeł energii,
 usuwanie azbestu,
 realizacja nasadzeń wzdłuż dróg gminnych,
 tworzenie barier roślinnych ograniczających emisję pyłu,
 budowa ścieżek rowerowych.
W programie zostały zaproponowane działania, których realizacja przyczyni się do
poprawy jakości środowiska przyrodniczego. Działania te, dotyczą takich obszarów jak:
 gospodarka wodna i ochrona wód,
 hałas,
 promieniowanie elektromagnetyczne,
 gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
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 poważne awarie,
 przyroda,
 edukacja ekologiczna.
5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 2007
Aktualne użytkowanie terenu ma charakter rolniczy i jest rezultatem wykorzystania
potencjału przyrodniczo – zasobowego środowiska. Teren gminy Jastrowie jest bardzo
atrakcyjny pod względem turystycznym i rekreacyjnym. Przez tereny te zostały wytyczone
piesze szlaki turystyczne, niestety jednak na terenie gminy brak jest ścieżek i szlaków
rowerowych.
Studium określa kierunki zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych strefach,
do których m.in. należy:
 strefa planowania przestrzennego obszarów wiejskich,
 strefa przyrodnicza,
 strefa rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
 strefa zainwestowania miejskiego.
Studium zakłada dążenie do całkowitego wyposażenia terenów zabudowanych
w wodociągi. Konieczna jest, więc budowa wodociągów we wsiach: Budy i Kolonia Brzeźnica.
Ponadto należy dążyć do budowy sieci kanalizacji ściekowej i oczyszczalni mechaniczno –
biologicznych w oparciu o nowoczesne technologie. Konieczna jest również przebudowa
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jastrowiu.
Przewiduje się docelową gazyfikację całego miasta oraz włączenie do sieci pozostałych
miejscowości gminy – w oparciu o gaz ziemny wysokometanowy (E) G-50. Parametry stacji
redukcyjno – pomiarowej I uwzględniają możliwość rozbudowy sieci w celu dostarczenia
gazu do celów grzewczych, gospodarczych i przemysłowych.
Planuje się budowę obwodnicy miasta. Do tego celu została założona rezerwa terenu
potrzebnego do budowy o szerokości 200 m. Aktualnie funkcjonująca droga nr 11 na odcinku
przechodzącym przez miasto może mieć jedynie parametry ulicy zbiorczej.
Studium zakłada zagospodarowanie nasypów i wiaduktów kolejowych na odcinki ścieżek
rowerowych. Połączenia ścieżkami wymagają:
 szkoły, zwłaszcza gimnazja i szkoły średnie z miejscowościami obsługiwanymi,
22

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrowie

 Jastrowie - z pozostałymi miejscowościami gminy,
 tereny rekreacji nad jeziorami Dużym, Małym i Środkowym, obszary leśne nad
zalewem Jastrowskim, Dolina Oski, Wzgórza Jastrowskie, Ptusza i Grudna oraz tereny
po drugiej strony Gwdy – z Jastrowiem,
 tereny rekreacji nad jeziorem Busino z Nadarzycami, Sypniewem, Budami, Bornem,
Zdbicami,
 tereny rekreacji w całej gminie – szczególnie w dolinie Rurzycy i Płytnicy ze stacjami
kolejowymi w Ptuszy i Płytnicy.
6. Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie (2012-2020)
Dokument planistyczny przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę
społeczno - gospodarczą, wyznaczający kierunki rozwoju w perspektywie krótko
i długoterminowej.
Szczegółowo zostały przeanalizowane obszary takie jak: gospodarka, warunki
przyrodnicze i krajobrazowe, stan infrastruktury. Celem strategicznym jest zrównoważony
rozwój oraz polepszenie jakości życia mieszkańców. Strategia była budowana w oparciu
o trzy etapy realizacji: analizę, wdrażanie i ocenę. W ramach prac nad strategią powstała
wizja, czyli pożądany przez mieszkańców wizerunek gminy oraz misja – kierunek rozwoju
gminy.
Misja została sformułowana w następujący sposób:
„Jastrowie – Gmina zasobna i bezpieczna, z wykształconym społeczeństwem i przyjaznym
środowiskiem naturalnym o walorach sprzyjających rozwojowi różnych form turystyki.
Obszar zrównoważonego

rozwoju

gospodarczego

opartego na małej

i średniej

przedsiębiorczości”
Deklaracja misji została uzupełniona wizją, którą zdefiniowano następująco:
„Określony w wizji stan docelowy naszej gminy – atrakcyjne miejsce do życia, wypoczynku
i inwestowania – pragniemy zapewnić w szczególności poprzez:
 inwestowanie w infrastrukturę techniczną,
 inwestowanie w wykształcenie naszych mieszkańców,
 rozwój kultury, sportu, turystyki i rekreacji,
 pozyskiwanie nowych mieszkańców i inwestorów.
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Do mocnych stron gminy Jastrowie zaliczamy:
 czyste powietrze,
 wysoki stopień zwodociągowania,
 wysoki stopień gazyfikacji,
 czynna linia kolejowa,
 sprzyjające warunki do budowy elektrowni wodnych,
 nowoczesna oczyszczalnia ścieków.
Słabe strony to m.in:
 zły stan dróg,
 mało ścieżek rowerowych,
 niska emisja,
 częściowy brak kanalizacji.
Jednym z istotnych czynników wpływających na atrakcyjność danego terenu jest
położenie na obszarach chronionych, w tym przypadku na obszarze NATURA 2000 – z jednej
strony aspekt ten zwiększa atrakcyjność turystyczną i krajoznawczą terenu, z drugiej strony
staje się barierą dla rozwoju inwestycji związanych z powstaniem nowych zakładów,
budynków mieszkalnych, dróg itp.
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3. ANALIZA STANU ŚRODOWISKA
3.1.POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE I GEOGRAFICZNE
Gmina Jastrowie jest gminą o charakterze miejsko – wiejskim, położoną w północnej
części województwa wielkopolskiego oraz w zachodniej części powiatu złotowskiego. Gmina
graniczy z 3 jednostkami samorządowymi powiatu złotowskiego – gmina Okonek (od
północy), gmina Złotów (od wschodu), gmina Tarnówka (od wschodu) oraz gminą Wałcz (od
wschodu, powiat wałecki), gminą Czaplinek (od zachodu, powiat drawski) i gminą Borne
Sulinowo (od północy, powiat szczecinecki).
System przestrzenny gminy tworzy miasto Jastrowie oraz 7 sołectw, którymi są:
Nadarzyce, Sypniewo, Sypniewko, Brzeźnica, Brzeźnica – Kolonia, Samborsko i Budy.
Powierzchnia gminy Jastrowie wynosi 353,12 km2, w tym 72,3 km2 zajmuje miasto, zaś
280,82 km2 stanowi obszar wiejski. Powierzchnia gminy stanowi ok. 21,3% powiatu
złotowskiego i 1,18% województwa wielkopolskiego.

Rysunek nr 1. Lokalizacja gminy Jastrowie
Źródło: wikipedia.org, osp.org.pl

Według podziału Polski J. Kondrackiego Miasto i Gmina Jastrowie leży w obrębie
podprowincji

Pojezierze

Południowobałtyckie,

makroregionu

Pojezierze
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Południowopomorskie z mezoregionami: Pojezierze Szczecineckie, Równina Wałecka, Dolina
Gwdy. Rzeźba terenu gminy Jastrowie ma charakter równinny i została ukształtowana przez
zlodowacenie bałtyckie. Wyjątek stanowi północna część gminy, gdzie rzeźbę urozmaicają
wzniesienia morenowe.

3.2.WARUNKI KLIMATYCZNE
Klimat na terenie gminy Jastrowie ma charakter przejściowy, między chłodną
i deszczową strefą bałtycką a suchą i cieplejszą strefą środkowoeuropejską. Średnia suma
opadów kształtuje się na poziomie 600 mm w ciągu roku. Okres wegetacyjny trwa od 200 do
210 dni. Średnia temperatura najcieplejszego miesiąca sierpnia wynosi 17,4C, zaś miesiąca
stycznia -0,3C. Klimat lokalny charakteryzuje się gęstymi mgłami i obfitymi rosami, które
występują późnym latem i jesienią oraz częstymi przymrozkami.
Dla

scharakteryzowania

rejonu

gminy

Jastrowie

posłużono

się

danymi

meteorologicznymi IMGW w Warszawie dla stacji meteorologicznej w Pile, która jest
w stosunku do rozpatrywanego terenu najbardziej reprezentatywną ze stacji znajdujących
się w aktualnie obowiązującym „Katalogu danych meteorologicznych” – tabela poniżej.
Tabela nr 1. Średnie miesięczne dane dla stacji meteorologicznej w Pile
Średnia
miesięczna
temperatura
o
[ C]
Średnia
prędkość
wiatru [m/s]
Natężenie
słoneczne
2
[kWh/m ]

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

-0,3

-0,3

3,0

7,8

14,2

15,9

16,3

17,4

12,8

10,1

3,7

-0,6

3,1

2,7

3,0

2,9

3,2

2,9

2,9

2,0

2,8

2,9

3,2

2,3

23,85

27,03

56,75

99,27

145,49

142,86

132,35

118,64

73,85

44,86

20,95

16,58

Źródło:Dane na okres 1971-2000 roku, wg: www.mir.gov.pl

3.3.WODY POWIERZCHNIOWE
Gminy Jastrowie należy do dorzecza Odry i regionu wodnego Warty. Gmina położona
jest w granicach jednolitych części wód powierzchniowych (rzeki) jak: dopływ z Kamienia,
dopływ z Radawnicy, Gwda od wpływu do Zb. Podgaje do Zb. Ptusza, Gwda od zapory Zb.
Ptusza do Piławy, Kamionka, Kanał Sypniewski, Młynówka, Piława od Zb. Nadarzyckiego do
ujścia, Plitnica do Kan. Sypniewskiego, Plitnica od Kan. Sypniewskiego do ujścia, Rurzyca,
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Samborka, oraz Zdbica. Stan jakości jednolitych części wód powierzchniowych przedstawia
poniższa tabela.

Stan chemiczny

III

II

PSD*

Umiark
ow.

-

Zły

PL02S0501_0845

II

II

II

Dobry

Dobry

Dobry

PL02S0501_1795

II

I

II

Dobry

Dobry

Dobry

PL02S0501_1737

II

I

II

Dobry

Dobry

Dobry

PL02S0501_0752

II

II

II

Dobry

-

-

PL02S0501_0756

II

II

II

Dobry

-

-

PL02S0501_1803

II

II

II

Dobry

-

-

Kod punktu

pomiarowo

pomiarowo -

-

kontrolnego

2012

Piława od Zb.
Nadarzyckiego do
ujścia
Plitnica od Kan.
Sypniewskiego do
ujścia

2012

Rurzyca

2012

Gwda od zapory
Zb. Ptusza do
Piławy

2012

Kamionka

2012

Gwda od wpływu
do Zb. Podgaje do
Zb. Ptusza

Młynówka Grabów nad
Prosną
Piława poniżej
Zabrodzia
Płytnica Płytnica
Rurzyca –
Krępsko
Gwda powyżej
ujścia Piławy
Kamionka Międzychód
Gwda –
Tarnowski
Młyn

Stan ogólny wód

ekologiczny

2014

Młynówka

fizykochemicznych
Stan/Potencjał

PL02S0501_0809

punktu

kontrolnego

2014

Klasa elementów

badań

ocenianej jcw

hydromorfologicznych

prowadzonych

Nazwa

biologicznych

Rok

Klasa elementów

Nazwa

Klasa elementów

Tabela nr 2. Stan jakości jednolitych części wód powierzchniowych w gminie Jastrowie

Źródło: Wyniki badań, klasyfikacja wskaźników i oceny za rok 2012 i 2014 (WIOŚ)
*PSD – poniżej stanu dobrego

Rysunek nr 2. Mapa zlewni jednolitych części wód powierzchniowych – zlewnie
Źródło: http://www.poznan.rzgw.gov.pl
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Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych, ustalonych na
mocy art. 4 RDW
Przy ustalaniu celów środowiskowych dla JCWP brano pod uwagę aktualny stan JCWP
w związku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania ich stanu. Dla
jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym,
celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Ponadto, ustalając cele
uwzględniono także różnicę pomiędzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi
częściami wód. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego
stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych wód

- co najmniej dobrego

potencjału ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego
stanu/potencjału ekologicznego konieczne będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej
dobrego stanu chemicznego.

3.4.WODY PODZIEMNE
Na terenie gminy Jastrowie zlokalizowany jest Główny Zbiornik Wód Podziemnych
GZWP 126 – Zbiornik Szczecinek. Jego charakterystykę przedstawia poniższa tabela.
Tabela nr 3. Charakterystyka GZPW zlokalizowanego w obrębie gminy Jastrowie

GZWP

Nazwa zbiornika

126

Zbiornik
Szczecinek

Wiek utworów

QM, Tr

Typ zbiornika

Porowy

m

Szacunkowe
zasoby
dyspozycyjne
tys. m3/d

90

99

Średnia
głębokość

Źródło: Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w powiecie złotowskim w 2013 r.

Objaśnienia:
QM – utwory czwartorzędu w utworach morenowych, Tr - trzeciorzęd

Przedmiotem badań monitoringowych jakości wód podziemnych są jednolite części
wód podziemnych (JCWPd). Na terenie województwa wielkopolskiego wyznaczono 18
jednolitych części wód podziemnych, w tym na obszarze powiatu złotowskiego 2 JCWPd
nr 28 i 36. Gmina Jastrowie zlokalizowana jest w obszarze jednolitych części wód
podziemnych (JCWPd) nr 28, oznaczonej europejskim kodem PLGW650028, który
charakteryzuje siędobrym stanem chemicznym (stan na 2012 r.) oraz dobrym stanem
28

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrowie

ilościowym (stan na 2012 r.). JCWPd oceniony pod względem ryzyka nieosiągnięcia celów
środowiskowych jako niezagrożona.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu prowadzi monitoring
jakości wód podziemnych w wybranych punktach pomiarowo – kontrolnych.Najbliżej
położonymi punktami względem gminy Jastrowie są punkty nr 486, 381 i 378. Badania
prowadzone są dwa razy w roku – wiosną i jesienią w jednym punkcie badawczym. Wyniki
monitoringu operacyjnego przedstawia poniższa tabela.

Miejscowość

Klasa jakości wód

Nr JCWPd

o klasie jakości wód

Gmina

Wskaźniki decydujące

Powiat

Użytkowanie terenu

Lokalizacja utworu

Stratygrafia

Wody

Nr punktu

Rok prowadzonych
badań

Tabela nr 4. Ocena jakości wód podziemnych w punktach pomiarowo – kontrolnych zlokalizowanych w pobliżu
gminy Jastrowie

niska
Tereny
zawartość
2014 378
W
Pg+Ng Złotowski
Lipka
Lipka
36
IV
przemysłowe
tlenu,
żelazo
niska
Zabudowa
zawartość
2012 486
W
Q
Złotowski Jastrowie
Jastrowie
28
III
miejska
tlenu,
luźna
żelazo
Źródło: Ocena jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych w ramach monitoringu operacyjnego stanu
chemicznego wód podziemnych w 2012 i 2014 r.

Objaśnienia:
Wody: W - wgłębne
Stratygrafia: Q – czwartorzęd, Pg – paleogen, Ng – neogen
Klasa wód: I – wody o bardzo dobrej jakości, II –wody dobrej jakości, III – wody zadawalającej jakości,
IV – wody niezadawalającej jakości, V – wody złej jakości

29

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrowie

Rysunek nr 3. Mapa zlewni jednolitych części wód podziemnych

Źródło:http://www.poznan.rzgw.gov.pl/

Cele środowiskowe dla wód podziemnych ustalonych na mocy art. 4 RDW
RDW w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące główne cele
środowiskowe:
 zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód
podziemnych,
 zapobieganie

pogarszaniu

się

stanu

wszystkich

części

wód

podziemnych

(z zastrzeżeniami wymienionymi w RDW),
 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem wód podziemnych,
 wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się
rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek
działalności człowieka.
Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących
w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie
utrzymanie tego stanu.
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3.5.POWIETRZE
Według obowiązujących przepisów, ocena jakości powietrza dokonywana jest
w ramach PMŚ. Co roku Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje oceny
poziomów substancji w powietrzu w poszczególnych strefach. Województwo Wielkopolskie
na potrzeby oceny jakości powietrza podzielone jest na 3 strefy:
 aglomerację poznańską obejmującą Poznań – miasto o liczbie mieszkańców powyżej
250 tys.,
 miasto Kalisz – miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys.,
 wielkopolską – obejmującą pozostały obszar województwa wielkopolskiego.
Zgodnie z powyższym podziałem gmina Jastrowie pod względem oceny jakości powietrza
należy do strefy wielkopolskiej.
Oceny dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów:
 ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi – NO2, SO2, C6H6, Pb, As, Ni, Cd,
B(a)P, pył PM10, pył PM2,5, O3, CO.
 ustanowionych ze względu na ochronę roślin – NOx, SO2, O3.
Klasy wynikowe klasyfikacji strefy pod kątem ochrony zdrowia
Na postawie pomiarów dokonanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska można przedstawić następującą przynależność strefy do klasy wynikowej dla
poszczególnych zanieczyszczeń.
Tabela nr 5. Wyniki klasyfikacji strefy pod względem ochrony zdrowia

Zanieczyszczenie SO2 NO2 PM PM Pb As B(a)P Cd Ni C6H6 CO O3
10 2,5
Klasa
A
A
C
A
A A
C
A A
A
A A
Źródło: WIOŚ Poznań „Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2014”

W rocznej ocenie jakości powietrza za rok 2014 dla strefy wielkopolskiej nie
stwierdzono przekroczeń dla: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu PM2,5, kadmu,
arsenu, niklu, ołowiu, benzenu, tlenku węgla, ozonu i w związku z tym strefę zaliczono do
klasy A. Na

terenie

strefy wielkopolskiej stwierdzono przekroczenia poziomów

dopuszczalnych dla B(a)P oraz pyłu PM10 i zakwalifikowano ją do klasy C.
Klasy wynikowe klasyfikacji strefy pod kątem ochrony roślin
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Ocena pod kątem ochrony roślin prowadzona jest wyłącznie dla strefy wielkopolskiej.
Klasyfikację wykonano na podstawie wyników pomiarów automatycznych prowadzonych
w stałych punktach pomiarowych. Klasy wynikowe dla poszczególnych zanieczyszczeń
przedstawia tabela nr 6.
Tabela nr 6. Wyniki klasyfikacji strefy pod względem ochrony roślin

Zanieczyszczenie

NOx

SO2

O3

Klasa

A

A

A

Źródło: WIOŚ Poznań „Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2014”

Z powyższej tabeli wynika, iż w efekcie oceny przeprowadzonej w 2014 r. dla ozonu,
dwutlenku siarki oraz tlenków azotu strefę wielkopolską zaliczono do klasy A.
Ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń takich jak pył
PM10 oraz B(a)P dla strefy wielkopolskiej został opracowany Program ochrony powietrza.
Dokument ten został przygotowany w celu określenia działań, których realizacja ma
doprowadzić do osiągnięcia poziomów dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego PM10 lub
docelowego dla bezno(a)pirenu w powietrzu.
W ramach działań naprawczych mających na celu redukcję emisji pyłu zawieszonego
PM10 oraz B(a)P w ramach realizacji Programu ochrony powietrza zaproponowano:
 obniżenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych w wyniku eliminacji
niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe,
 obniżenie emisji poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną –
działania termomodernizacyjne ograniczające straty ciepła,
 rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych oraz gazowych zapewniających
podłączenie nowych użytkowników,
 projektowanie linii zabudowy uwzględniając zapewnienie „przewietrzenia” ze
szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie oraz zwiększenie
powierzchni terenów zielonych,
 modernizacja dróg,
 rozwój systemów ścieżek rowerowych lub komunikacji rowerowej w miastach
i gminach.
Na terenie gminy Jastrowie odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych
stężeń wyżej wymienionych zanieczyszczeń, w związku z tym, gmina jest zobowiązana do
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realizacji działań naprawczych ujętych w harmonogramie rzeczowo – finansowym.
Działania zapisane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrowie pozwolą nie
tylko na redukcję emisji CO2 do atmosfery, a także przyczynią się do redukcji emisji pyłu
PM10 oraz B(a)P.

3.6.KLIMAT AKUSTYCZNY
Ze względu na powszechność występowania, zasięg oddziaływania oraz liczbę
narażonej ludności, podstawowym źródłem uciążliwości akustycznych dla środowiska są
hałasy komunikacyjne. W przypadku gminy Jastrowie jest to droga krajowa nr 11 na odcinku
Droga 22 – Jastrowie i Jastrowie – Podgaje. Źródło hałasu stanowią również drogi gminne
i powiatowe, jednak ze względu na mniejszą przepustowość i natężenie ruchu pojazdów
mają mniejsze znaczenie. W roku 2010 po raz drugi zostały przeprowadzone okresowe
pomiary poziomu hałasu w otoczeniu dróg krajowych i wojewódzkich na terenie
Wielkopolski. Poniższa tabela przedstawia wyniki badań dla drogi nr 11, która przebiega
przez gminę Jastrowie.

Ogółem

%pojazdów ciężkich

Ogółem

%pojazdów ciężkich

152+565

Jastrowie

Złotowski

60/50

10 m

70,1

67,3

482

25,5

148

35,4

jw.

jw.

jw.

jw.

20 m

64,4

61,7

Kilometr
drogi

od drogi

Powiat

Pora nocna

Natężenie ruchu
pojazdów
Pora
Pora nocna
dzienna

Pora dzienna

Odległość punktu pomiarowego

dnia/nocyLdop(dB)

Równoważny
poziom
hałasu
LAeq(dB)

Miejscowość

Dopuszczalny poziom hałasu dla

Tabela nr 7. Wyniki pomiarów poziomu hałasu i natężenie ruchu pojazdów prowadzonych przez zarządzającego
w otoczeniu drogi krajowej nr 11 w roku 2010

Źródło: Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2010

Na podstawie pomiarów poziomu hałasu, w roku 2012 wykonane zostały mapy
akustyczne obszarów położonych w otoczeniu odcinków dróg, na których stwierdzono
negatywne oddziaływanie akustyczne. Wykaz odcinków dróg na terenie powiatu, dla
których sporządzono mapy akustyczne przedstawiono w poniższej tabeli.
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Tabela nr 8. Wykaz odcinków drogi krajowej, dla których sporządzono mapy akustyczne

Lp.

Nr drogi

Kilometraż odcinka

Długość

Nazwa odcinka

Gmina

krajowej

początku

końca

odcinka

1

11

142+900

145+356

2,5

Podgaje - Jastrowie

2

11

145+356

150+563

5,2

Podgaje -Jastrowie

Jastrowie - miasto

3

11

150+563

153+903

3,3

Jastrowie – Droga 22

Jastrowie - miasto

Okonek – obszar
wiejski

Źródło: Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska w powiecie złotowskim w roku 2012

Rysunek nr 4. Odcinki dróg objęte mapą akustyczną na terenie powiatu złotowskiego
Źródło: Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska w powiecie złotowskim w roku 2012

34

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrowie

3.7.OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU
3.7.1. OBIEKTY OBJĘTE OCHRONĄ PRZYRODY
Według danych GUS powierzchnia obszarów prawnie chronionych na terenie gminy
wynosi 20 879,49 ha, co stanowi 59,1% ogólnej powierzchni gminy. Na jej terenie
zlokalizowane są takie obszary chronione jak:
 Obszar Natura 2000 Dolina Rurzycy PLH300017,
 Obszar Natura 2000 Dolina Piławy PLH320025,
 Obszar Natura 2000 Puszcza nad Gwdą PLB300012.
 Rezerwat Przyrody „Wielkopolska Dolina Rurzycy”,
 Rezerwat Przyrody „Diabli Skok”,
 Rezerwat Przyrody „Kozie Brody”,
 Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy”.
Rozmieszczenie wyżej wymienionych form ochrony przyrody przedstawia poniższy
rysunek.

Rysunek nr 5. Rozmieszczenie obszarów chronionych na terenie gminy Jastrowie
Źródło: jastrowie.e-mapa.net

3.7.2. OBSZAR NATURA2000 DOLINA RURZYCY PLH300017
Obszar obejmuje dolinę rzeki Rurzycy, która wypływa z jeziora Krąpsko Małe, a wpada
do rzeki Gwdy. Obszar wyróżnia się kompleksem unikalnych, doskonale zachowanych
źródlisk i torfowisk niskich, wyróżniających w skali ponadregionalnej bogactwem flory
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i rzadkich fitocenoz torfotwórczych. Jest to najbardziej wartościowy fragment Lasów
Wałeckich. Dolina stanowi naturalny korytarz ekologiczny o znaczeniu lokalnym, łączący
północne obszary Puszczy nad Gwdą z doliną rzeki Gwda. Najpoważniejszą barierą
ekologiczną jest poprzecznie przecinająca dolinę droga krajowa nr 22 (wyłączona z obszaru
ostoi).Na terenie ostoi odnotowano liczne występowanie cennych (rzadkich, zagrożonych lub
chronionych) gatunków roślin (w tym 60 gatunków mszaków i 40 gatunków roślin
naczyniowych) oraz 36 gatunków grzybów i 17 gatunków porostów. Na obszarze tym
stwierdzono występowanie 14 typów siedlisk przyrodniczych, spośród wymienionych
w Załączniku I Dyrektywy 92/43/EWG, w tym 11 typów siedlisk wykształconych w stopniu
reprezentatywności, pozwalającym na uznanie ich za przedmioty ochrony. Na obszarze tym
wyróżniono m.in. takie siedliska jak: nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami
włosieniczników Ranunculionfluitantis, suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, PohlioCallunion,

Calluno-Arctostaphylion),torfowiska

wysokie

z

roślinnością

torfotwórczą,

torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) czy
źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurioncommutati. Całkowita powierzchnia
Obszaru Natura 2000 „Dolina Rurzycy” wynosi 1 766,04 ha, w tym na terenie gminy
zlokalizowanych jest ok. 600 ha.

3.7.3. OBSZAR NATURA2000 DOLINA PIŁAWY PLH320025
Obszar ten charakteryzuje się dobrze zachowanymi i zróżnicowanymi torfowiskami.
Na szatę roślinną obszaru składa się około 200 zespołów, w znacznym stopniu naturalnych.
Dużą grupę stanowią zbiorowiska regionalnie zagrożone wymarciem, które w dolinie Piławy
mają liczne niezagrożone stanowiska, m.in.: brzezina bagienna VacciniouliginosiBetuletum,
bór

bagienny

VacciniouliginosiPinetum,

zbiorowiska

rdestnicy

ściśnionej

Potamogetonetumcompressi czy rdestnicy trawiastej Potamogetonetumgraminei. Łącznie w
obszarze stwierdzono występowanie 15 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady
92/43/EWG i 9 gatunków z Załącznika II. Jest to znacząca ostoja bobra i wydry, cenna ostoja
bezkręgowców. Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 2 204,28 ha, zaś na terenie gminy
Jastrowie zlokalizowane jest ok 3,5 ha.
Rozmieszczenie obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty na terenie gminy
Jastrowie przedstawia poniższy rysunek.
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Rysunek nr 6. Rozmieszczenie obszarów siedliskowych Natura 2000 na terenie gminy Jastrowie

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

3.7.4. OBSZAR NATURA2000 PUSZCZA NAD GWDĄ PLB300012
Obszar obejmuje rozległy kompleks leśny borów sosnowych, a na dnie i zboczach
doliny – lasy liściaste i mieszane. Rzeźba terenu jest poglacjalna, silnie urozmaicona. Wokół
jeziorutrzymują się rozległe torfowiska niskie, przejściowe i wysokie oraz tereny podmokłe.
Częste jest występowanie dobrze wykształconych rozległych kompleksów źródliskowych ze
specyficzną szatą roślinną. Największą rzeką Obszaru jest Gwda, prawy dopływ Noteci.
Występuje tu co najmniej 31 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, z czego co
najmniej 25 gatunków zaliczanych jest do lęgowych lub prawdopodobnie lęgowych.
Występuje tu również 10 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt (PCK). Bardzo ważna
ostoja lęgowa lelka, lerki i włochatki. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1%
populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: gągoł, nurogęś, włochatka
(PCK), kania czarna (PCK), kania ruda (PCK), lelek, lerka, puchacz (PCK), rybołów (PCK),
zimorodek.Na terenie obszaru okresowo bytuje jedno z 5 wolnożyjących w Polsce stad
żubrów, mających główną ostoję w sąsiadującym specjalnym obszarze ochrony siedlisk
Mirosławiec PLH320045. Ze względu na dużą ilość rzek i źródlisk obszar ważny dla
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występowania i rozrodu ryb.Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 77 678,9 ha, w tym
21 286,6 ha zlokalizowanych jest na terenie gminy Jastrowie. Jego rozmieszenie przedstawia
poniższy rysunek.

Rysunek nr 7. Rozmieszczenie obszarów ptasich Natura 2000 na terenie gminy Jastrowie
Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

3.7.5. OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU „POJEZIERZE WAŁECKIE I DOLINA GWDY”
Jego krajobraz tworzą doliny rzek, torfowiska i jeziora. Cechą charakterystyczną
obszaru jest duże bogactwo przyrodnicze, obecność głęboko wciętych dolin rzecznych,
urozmaicona rzeźba terenu. Dominują tu dwa typy krajobrazu: leśno – wodny oraz leśno –
polny. Osobliwością przyrodniczą całego obszaru chronionego są miejsca reintrodukcji żubra
i konika polskiego, a także stanowiska lęgowe ptaków w tym bielika, rybołowa, dzięcioła
czarnego. Rozmieszczenie obszaru na terenie gminy Jastrowie przedstawia poniższy rysunek.
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Rysunek nr 8. Rozmieszczenie Obszarów Chronionego Krajobrazu na terenie gminy Jastrowie
Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

3.7.6. REZERWAT PRZYRODY „WIELKOPOLSKA DOLINA RURZYCY”
Obszar rezerwatu ma powierzchnię 896,06 ha – w tym 763,59 ha gruntów leśnych
oraz 132,47 ha wód płynących. Został utworzony w celu zachowania cennych zbiorowisk
roślinnych, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz unikatowych
krajobrazów przyrody wraz z urozmaiconą rzeźbą terenu – naturalnych lasów rosnących na
stromych zboczach, czystych jezior tworzących długie ciągi rynien oraz pagórkowatego
terenu z meandrująca rzeką w głębokiej dolinie.

3.7.7. REZERWAT PRZYRODY „DIABLI SKOK”
Powierzchnia rezerwatu wynosi 20,98 ha. Ochronie podlega starodrzew bukowy
i mieszany z przewagą sosen, buków i dębów, o bogatym runie. Na florę rezerwatu składa się
285 gatunków. Niektóre drzewa osiągnęły wymiary pomnikowe. Szczególnym okazem jest
600 letni dąb „Hubert” – pomnik przyrody. Teren ma charakter lasu naturalnego i ma bardzo
duże walory krajobrazowe.W roku 2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Poznaniu Zarządzeniem nr 6/12 z dnia 17 kwietnia 2012 roku wyznaczył na terenie
rezerwatu szlak pieszy. Obszar rezerwatu pokrywają Obszary Natura 2000: „Puszcza nad
Gwdą” PLB300012 oraz „Dolina Rurzycy PLH300017.
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3.7.8. REZERWAT PRZYRODY „KOZIE BRODY”
Rezerwat obejmuje obszar torfowiska niskiego o powierzchni 0,72 ha. Został
utworzony w celu odtworzenia warunków siedliskowych pozwalających na restytucję
roślinności torfowiska niskiego i rzadkich elementów flory naczyniowej.Rezerwat położony
jestna torfowisku niskim zasilanym wodami źródliskowymi. Bardzo bujna roślinność
reprezentowana jest przez brzozy omszałe, wierzby łozy, kruszyny pospolite. Znajduje się tu
też stanowisko chronionej brzozy niskiej. Rosną rzadkie odmiany storczykowatych oraz
reliktowy gatunek – skalnica torfowiskowa.
Rozmieszczenie rezerwatów przyrody na terenie gminy Jastrowie przedstawia
poniższy rysunek.

Rysunek nr 9. Rozmieszczenie rezerwatów przyrody na terenie gminy Jastrowie
Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

3.7.9. POMNIKI PRZYRODY
Na terenie gminy Jastrowie zlokalizowanych jest 13 pomników przyrody. Ich
lokalizację przedstawia poniższa tabela.
Tabela nr 9. Pomniki przyrody na terenie gminy Jastrowie

L.p.

Nazwa obiektu

Opis

Lokalizacja

1

Buk zwyczajny

obwód pnia 330 cm, wysokość drzewa 25 m,

Leśnictwo Piaski
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wiek szacunkowy 150 lat
2

Sosna pospolita

3

Sosna pospolita

4

Sosna pospolita

5

Sosna pospolita

6

7

Dąb szypułkowy
„Sambor”
Dąb bezszypułkowy
„Michał”

obwód pnia 320 cm, wysokość drzewa 30 m,

Przy Jeziorze Krępsko

wiek szacunkowy 170 lat

Górne

obwód pnia 320 cm, wysokość drzewa 30 m,

Przy Jeziorze Krępsko

wiek szacunkowy 170 lat

Górne

obwód pnia 300 cm, wysokość drzewa 30 m,

Przy Jeziorze Krępsko

wiek szacunkowy 170 lat

Górne

obwód pnia 290 cm, wysokość drzewa 30 m,

Przy Jeziorze Krępsko

wiek szacunkowy 170 lat

Górne

obwód pnia 485 cm, wysokość drzewa 15 m,

Jastrowie

Obwód pnia 415 cm, wysokość 15 m

Jastrowie
Plac szkolny przy

Lipa drobnolistna

obwód pnia 340 cm, wysokość 20 m,

„Marysieńka”

szacowany wiek 227 lat

Dąb szypułkowy

obwód pnia 630 cm, wysokość 15 m, wiek

„Hubert”

około 600 lat, drzewo obumarłe

10

Buk zwyczajny

Obwód pnia 310 cm, wysokość 28 m

Leśnictwo Hajda

11

Dąb szypułkowy

obwód pnia 580 cm, wysokość 23 m

Leśnictwo Smolary

obwód pnia 235 cm, wysokość 23 m

Leśnictwo Budy

obwód pnia 385 cm, wysokość 22 m

Leśnictwo Budy

8

9

12

13

Sosna pospolita
„Gruba Kaśka”
Buk zwyczajny
„Bogdan”

Publicznym Gimnazjum
w Jastrowiu
Leśnictwo Hajda

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych POŚ

3.7.10.

UŻYTKI EKOLOGICZNE

Na terenie gminy Jastrowie zlokalizowanych jest 8 użytków ekologicznych. Ich
charakterystykę przedstawia poniższa tabela.
Tabela nr 10. Użytki ekologiczne na terenie gminy Jastrowie

L.p.

Nazwa obiektu

Powierzchnia [ha]

1

Uroczysko nad Gwdą

6,46

Przedmiot ochrony
torfowiska zasadowe, ziołorośla nadrzeczne
oraz rośliny objęte ochrona gatunkową
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2

Kozie Bagno

11,42

3

Nad Jeziorem Busino

6,58

4

W Dolinie Płytnicy

129,59

5

Mokradła Brzeźnickie

7,58

6

W Dolinie Samborki

73,59

7

W Dolinie Piławy

3,76

8

W Dolinie Oski

2,93

torfowiska przejściowe i wysokie oraz jeziora
eutroficzne i rośliny chronione
ekosystemy łąkowe
łąki świeże, ziołorośla nadrzeczne oraz jeziora
eutroficzne
torfowiska przejściowe i wysokie, jeziora
eutroficzne oraz rośliny chronione
łąki świeże, ziołorośla nadrzeczne, torfowiska
przejściowe, bór bagienny, łęg olszowy
ziołorośla nadrzeczne, nadrzeczne systemy
łąkowe
łąki świeże oraz chronione gatunki roślin

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych POŚ

42

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrowie

4. POTENCJALNE

ZMIANY ŚRODOWISKA W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD REALIZACJI

PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY JASTROWIE
Głównym założeniem Planu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie
emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, w tym CO2, zwiększenie udziału energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz podniesienie efektywności energetycznej.
Wszystkie działania zaproponowane w ramach realizacji Planu wpłyną pozytywnie na
zdrowie ludzi oraz kondycję środowiska poprzez sukcesywne ograniczenie niskiej emisji. Brak
realizacji zapisów Planu przyczyni się do:
 braku poprawy jakości powietrza, zwłaszcza pod względem takich zanieczyszczeń jak
pył PM10 oraz B(a)P;
 braku ograniczenia „niskiej emisji”;
 braku podniesienia efektywności energetycznej z powodu nie przeprowadzeniaprac
termomodernizacyjnych budynków bądź modernizacji źródeł ciepła;
 braku zmniejszenia zużycia energii elektrycznej;
 nieefektywnego

wykorzystania

zasobów

naturalnych

ze

względu

na

brak

wykorzystania OZE;
 braku ograniczenia emisji w transporcie;
 zahamowania procesu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa,
w zakresie świadomego korzystania z energii.
W przypadku braku realizacji celów zawartych w Planie potencjalne zmiany stanu
środowiska będą przede wszystkim związane z utrzymaniem obecnego lub pogorszeniem
stanu powietrza atmosferycznego na terenie gminy, gdyż brak działań w grupie budynków
mieszkalnych wielorodzinnych oraz bardzo niski stopień termomodernizacji przyczyniają się
do powstawania, głównie w sezonie grzewczym, uciążliwej dla mieszkańców emisji
zanieczyszczeń rozprzestrzeniającej się w najbliższej okolicy.
Podobna sytuacja występuje w grupie budynków mieszkalnictwa indywidualnego,
która to jest najbardziej odpowiedzialna za powstawanie emisji zanieczyszczeń ze źródeł tzw.
emisji niskiej.
W ostatnich latach zauważalna jest realizowana globalnie polityka w zakresie ochrony
jakości powietrza atmosferycznego. Szczególna uwaga i dbałość o stan powietrza Unii
Europejskiej wyrażona jest w Dyrektywie 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21
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maja 2008 r. (dyrektywa CAFE). Dokument ten zawiera regulacje dotyczące głównie
drobnego pyłu zawieszonego PM 2,5, ale konsoliduje również inne dyrektywy i przepisy
odnoszące się do obecności w powietrzu, takich substancji jak: benzen, dwutlenek azotu,
tlenki azotu, dwutlenek siarki, ołów, pył zawieszony PM10, tlenek węgla oraz ozon.
Jakość powietrza w dużej mierze wpływa na stan zdrowia mieszkańców
zanieczyszczonych terenów. Należy podejmować więc starania, co do minimalizowania
wpływu działalności człowieka na środowisko. Odstąpienie od realizacji Programu wpłynie na
zdrowie obywateli, skutki zanieczyszczenia nie są łatwe do oszacowania, jednak wiele prac
naukowych powstałych w tej tematyce, wskazuje na wzrost częstości zachorowań (m.in. na
choroby układu oddechowego, astmę, alergie, zawały serca) i przedwczesne zgony.
Zwracana jest również uwaga wpływu zanieczyszczeń na podwyższone koszty leczenia oraz
koszty społeczne (np. niezdolność do pracy).
Niedotrzymanie norm jakości powietrza może także spowodować nałożenie kar
finansowych za przekroczenie określonych w pozwoleniach ilości lub rodzaju gazów lub
pyłów wprowadzanych do powietrza. Nie zwalnia to jednak z obowiązku podjęcia działań
naprawczych.
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5. ISTNIEJĄCE
PROBLEMY
OCHRONY
ŚRODOWISKA
ISTOTNE
Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU,
W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R.
O OCHRONIE PRZYRODY
Z punktu widzenia ocenianego dokumentu do najważniejszych problemów
wymagających rozwiązania należy ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w celu
dotrzymania norm jakości powietrza . Związane jest to głównie z:
 emisją pyłu ze źródeł powierzchniowych związanych ze zużyciem paliw na cele
komunalne i bytowe;
 emisją liniową związaną z ruchem samochodowym (w tym wtórny unos pyłu);
 emisją ze źródeł punktowych (w tym również ze scentralizowanych systemów
grzewczych);
 emisją napływową i emisją tła.
Poważnym problemem w zakresie ochrony powietrza występującym na terenie gminy
jest tzw. „niska emisja”. Niska emisja związana jest z wprowadzeniem do powietrza pyłów
oraz szkodliwych gazów z domowych pieców grzewczych oraz lokalnych kotłowni
węglowych. Problem niskiej emisji związany jest z dwoma czynnikami, pierwszy dotyczy
stosowania niskosprawnych, przestarzałych urządzeń grzewczych, na drugi zaś składa się
nieprawidłowa eksploatacja pieców centralnego ogrzewania. W gospodarstwach domowych
często spalane są złej jakości paliwa energetyczne oraz odpady komunalne, głównie
tworzywa sztuczne.
Na wielkość stężenia zanieczyszczeń w powietrzu wpływ ma również komunikacja.
Poziom

zanieczyszczenia

powietrza

pyłem

zawieszonym

PM10

jest

zależny

w największym stopniu od natężenia ruchu na poszczególnych trasach komunikacyjnych oraz
stanu technicznego dróg. Duże znaczenie w miastach ma również zwarta zabudowa, gdyż
w znacznym stopniu ogranicza wymianę mas powietrza. Efektem tego jest gromadzenie się
pyłu w przyziemnej warstwie atmosfery. Wielkość emisji z komunikacji zależna jest od ilości
i rodzaju samochodów oraz od rodzaju stosowanego paliwa. Należy również uwzględnić
wpływ zanieczyszczeń pochodzących z procesów zużycia opon, hamulców, a także ścierania
nawierzchni dróg. Istotne znaczenie ma również emisja wtórna (z unoszenia) pyłu PM10
z nawierzchni dróg. Jej wielkość zależna jest od stanu technicznego drogi, stopnia
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utwardzenia pobocza itp. Emisja pozaspalinowa stanowi od 50 do 70% emisji całkowitej
z komunikacji.
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6. CELE

OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM,

WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrowie uwzględnia cele ochrony
środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, krajowym oraz regionalnym.
Dokumentami zawierającymi cele ochrony środowiska istotne z punktu widzenia
projektowanego dokumentu są:
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/ WE z dnia 21 maja 2008 r.,
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy – jest szósty
wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego. Stwierdza
konieczność redukcji zanieczyszczeń do poziomów, które minimalizują skutki ich
negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzkie oraz środowiska jako całości.
W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrowie przedstawiono działania,
których realizacja przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń oraz wpłynie na poprawę
jakości powietrza.
2. Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zrównoważonego rozwoju „Rio +20”.
Dokument wyznacza zadanie dla UE i jej państw członkowskich, jakim jest stworzenie
mapy drogowej zielonej gospodarki, określającej konkretne cele i działania na
poziomie międzynarodowym, razem z pakietem reform, w tym podniesieniem rangi
instytucjonalnej UNEP, wiodącym do wzmocnienia międzynarodowego zarządzania
środowiskiem, jako części zbalansowanych i efektywnych ram instytucjonalnych
zrównoważonego rozwoju. Zielona gospodarka jest zatem częścią szerszej koncepcji
zrównoważonego rozwoju i powinna być postrzegana jako droga do osiągnięcia
zrównoważonego rozwoju, a nie zaś jako koncepcja alternatywna. Cele konferencji
zostały uwzględnione w celach strategicznych i szczegółowych Planu.
3. Konwencja z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na
dalekie odległości (LRTAP) z jej protokółami dodatkowymi. Strony Konwencji
postanawiają chronić człowieka i jego środowisko przed zanieczyszczeniami
powietrza oraz dążyć do ograniczenia, stopniowego zmniejszenia oraz zapobiegania
zanieczyszczeniom powietrza, włączając w to transgraniczne zanieczyszczanie
powietrza na dalekie odległości. Ponadto zobowiązują się rozwijać politykę
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i strategię, które mają służyć jako środki do zwalczania emisji zanieczyszczeń
powietrza. Cele Konwencji zostały uwzględnione w celach strategicznych
i szczegółowych PGN.
4. Narodowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Głównym
celem konwencji jest stabilizacja koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na
takim poziomie, który zapobiegałby niebezpiecznej, antropogenicznej ingerencji
w system klimatyczny.

Główny cel konwencji wpisuje się w plan działań PGN

Jastrowie.
5. Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian
klimatu (1997 r.). Głównym celem dokumentu jest doprowadzenie do ustabilizowania
koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze. Strony Protokołu zobowiązały się
do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o wynegocjowane wielkości. Cele
dokumentu zostały uwzględnione w Planie działań PGN dla Gminy Jastrowie
6. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie Europy
efektywnie korzystającej z zasobów (2011/2068 (INI)). Rezolucja wzywa do realizacji
działań w zakresie efektywności zasobowej Europy zgodnie z ustaleniami Strategii
Europa 2020 oraz jej projektu wiodącego, jak również opracowanego na tej
podstawie Planu działań na rzecz zasobooszczędnej Europy zawartego w komunikacie
Komisji. Cele Rezolucji zostały uwzględnione w Planie działań PGN dla Gminy
Jastrowie.
7. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2012 r., w sprawie planu
działania prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do
2050 r. (2011/2095 (INI)). Dokument ten wzywa do podjęcia działań, mających na
celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych określonych w Strategii Europa 2020,
jak również w Mapie drogowej do niskoemisyjnej gospodarki do 2050 r. Zapisy
dokumentu zostały uwzględnione w celach strategicznych i szczegółowych PGN dla
Gminy Jastrowie.
8. Strategia „Europa 2020” – jest to program rozwoju społeczno – gospodarczego Unii
Europejskiej na lata 2010 – 2020. W strategii wyznaczono trzy podstawowe,
wzajemnie wzmacniające się priorytety, a mianowicie:
 wzrost inteligentny, czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach,
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 wzrost

zrównoważony,

czyli

transformacja

w

kierunku

gospodarki

niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej,
 wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, czyli wspieranie gospodarki
charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej
spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.
9. Strategia Zrównoważonego Rozwoju UE. Główne cele strategii to:
 zmiany klimatyczne i czysta energia,
 zrównoważony transport,
 ocena zasobów naturalnych i gospodarowanie nimi,
 działania przekrojowe obejmujące wiele polityk,
 wyzwania w zakresie globalnego ubóstwa i zrównoważonego rozwoju.
Cel związany ze zmianami klimatycznymi i czystą energią będzie realizowany poprzez
działania strategiczne i szczegółowe PGN Jastrowie.
10. Horyzont 2020 – Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji.
Nadrzędnym celem jest zrównoważony rozwój. Program skupia się na następujących
wyzwaniach:
 zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan,
 bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie
i gospodarka ekologiczna,
 bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia,
 inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport,
 działania w dziedzinie klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami,
 integracyjne, innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa.
Cele Programu związane z bezpieczną, ekologiczną i efektywną energią oraz
efektywną gospodarką zasobami i surowcami będą realizowane w ramach Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrowie.
11. Umowa Partnerstwa – Propagowanie perspektywy finansowej 2014 – 2020.
Dokument ten wyznacza cele tematyczne w zakresie ochrony środowiska, do których
należą:
 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach
(CT4),
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 Promowanie

dostosowania

do

zmian

klimatu,

zapobiegania

ryzyku

i zarządzania ryzykiem (CT5),
 Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania
zasobów (CT6)
 Promowanie

zrównoważonego

transportu

i

usuwanie

niedoborów

przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej (CT7).
Cele tematyczne dokumentu są skorelowane z celami strategicznymi i szczegółowymi PGN.
12. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia Fala nowoczesności.
Dokument ten uwzględnia uwarunkowania wynikające ze zdarzeń i zmian
w otoczeniu społecznym, gospodarczym i politycznym Polski w tym okresie. Strategia
wyznacza obszary strategiczne, w których rozwój powinien się odbywać
równocześnie. Są to:
 konkurencyjność i innowacyjność gospodarki,
 równoważenie potencjału rozwojowego regionów Polski,
 efektywności i sprawności państwa
W obszarze strategicznym konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, jednym
z priorytetów jest bezpieczeństwo energetyczne i środowisko. Cel ten jest realizowany
w ramach PGN dla Gminy Jastrowie.
13. Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020. W strategii zostały wyznaczone takie
cele jak: przejście od administrowania do zarządzania rozwojem, zapewnienie
środków na działania rozwojowe, wzmocnienie stabilności makroekonomicznej,
wzrost wydajności gospodarki, zwiększenie innowacyjności gospodarki, rozwój
kapitału ludzkiego, bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, w tym racjonalne
gospodarowanie zasobami, zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii,
poprawę stanu środowiska, adaptację do zmian klimatu.
Cel główny Strategii związany z bezpieczeństwem energetycznym oraz środowiskiem
oraz cele pośrednie realizowane są poprzez Plan działań PGN dla Gminy Jastrowie.
14. Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Celem głównym programu
jest rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju
kraju. Celami szczegółowymi są:
 niskoemisyjne wytwarzanie energii,
50

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrowie

 poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, w tym
odpadami,
 rozwój zrównoważonej produkcji - obejmujący przemysł, budownictwo
i rolnictwo,
 transformacja niskoemisyjna w dystrybucji i mobilności,
 promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji.
Cele Programu będą realizowane przez cele szczegółowe i strategiczne PGN dla
Gminy Jastrowie
15. Krajowy Plan Działań w zakresie odnawialnych źródeł energii. Określa on krajowe cele
w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych zużyte w sektorze transportowym,
sektorze

energii

elektrycznej,

sektorze

ogrzewania

i

chłodzenia

w 2020 r., uwzględniając wpływ innych środków polityki efektywności energetycznej
na końcowe zużycie energii oraz odpowiednie środki, które należy podjąć dla
osiągnięcia krajowych celów ogólnych w zakresie udziału OZE w wykorzystaniu
energii finalnej. Cel krajowy wpisuje się w cele PGN.
16. Drugi Krajowy Plan Działań Dotyczący Efektywności Energetycznej - został
przygotowany w związku z obowiązkiem przekazywania Komisji Europejskiej
sprawozdań na podstawie dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności
końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Dokument ten zawiera opis
planowanych środków poprawy efektywności energetycznej ukierunkowanych na
końcowe wykorzystanie energii w poszczególnych sektorach gospodarki. Cel krajowy
wpisuje się w cele PGN.
17. Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, perspektywa do 2020r. (BEiŚ),
Warszawa 2014r. - Głównym celem strategii jest zapewnienie wysokiej jakości życia
obecnym i przyszłym pokoleniom, z uwzględnieniem ochrony środowiska, oraz
stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora
energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz
konkurencyjną i efektywną gospodarkę. Cele strategii realizowane są przez cele PGN.
18. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Celem niniejszej
ustawy jest m.in.:
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 zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska, między
innymi w wyniku efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 racjonalne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, uwzględniające
realizację
Polskiej,

długofalowej
wypełnienie

polityki rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej
zobowiązań

wynikających

z

zawartych

umów

międzynarodowych, oraz podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności
gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej,
 kształtowanie mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie
energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, lub biogazu rolniczego w instalacjach
odnawialnych źródeł energii,
 wypracowanie optymalnego i zrównoważonego zaopatrzenia odbiorców
końcowych w energię elektryczną, ciepło lub chłód, lub w biogaz rolniczy
z instalacji odnawialnych źródeł energii,
 tworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wytwarzania energii
elektrycznej,

ciepła

lub

chłodu, lub biogazu rolniczego w instalacjach

odnawialnych źródeł energii.
Cele niniejszej ustawy zostały uwzględnione w działaniach Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrowie.
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7. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO
Przy ocenie przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko zastosowano macierz relacyjną elementów środowiska i zadań
inwestycyjnych i nieinwestycyjnych. Zidentyfikowane oddziaływania na środowisko w odniesieniu do poszczególnych aspektów
środowiskowych przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela nr 11. Przewidywany rodzaj oddziaływań na środowisko proponowanych działań dla gminy Jastrowie
Komponenty środowiska
Lp.

1.

2.

3.

4.

Działanie proponowane z
PNG dla Gminy Jastrowie
Termomodernizacja
obiektów użyteczności
publicznej
Produkcja energii
elektrycznej na potrzeby
budynków użyteczności
publicznej
Modernizacja
energochłonnej
infrastruktury wodno –
kanalizacyjnej wraz z
pozyskiwaniem przy niej
energii elektrycznej
Budowa i modernizacja
oświetlenia ulicznego

krajobraz

zasoby
naturalne

zabytki

obszary
Natura
2000

0

0

PP

0

PP

PB

0

0

PP

0

PP

0

PB

0

0

PP

0

PP

0

PP

0

0

PP

0

0

różnorodność
biologiczna

ludzie

zwierzęta

rośliny

woda

powietrze

ziemia

PP

PB

PP

PP

0

PB

PP

PB

PP

PP

0

PP

PB

PP

PP

0

PB

PP

0
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5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.

Wymiana oświetlenia
wewnętrznego i sprzętów
biurowych na urządzenia
energooszczędne w
budynkach użyteczności
publicznej
Ograniczenie emisji
zanieczyszczeń powstających
ze spalania paliw na
potrzeby c.o.
Przygotowanie ciepłej wody
użytkowej za pomocą
alternatywnych sposobów
pozyskania energii
pierwotnej
Montaż instalacji
fotowoltaicznych na
obiektach mieszkalnych
Opomiarowanie budynków
wielorodzinnych
Budowa i modernizacja dróg
Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury
okołodrogowej
ECO-DRIVING
Ograniczenie emisji
zanieczyszczeń powstających
ze spalania paliw w sektorze
usługowym i przemysłowym
Wzrost świadomości
ekologicznej oraz
wykorzystania energii z OZE
w sektorze usługowym i
przemysłowym

0

PB

0

0

0

PP

0

0

PP

0

0

PP

PB

PP

PP

0

PB

PP

0

PP

PP

PP

PP

PB

PP

PP

0

PB

0

0

PP

0

PP

PP

PB

PP

PP

0

PB

0

0

PP

0

PP

0

PP

0

0

0

PP

0

0

PP

0

0

0

PB

0

0

0

PP

N

0

PP

0

0

0

PB

0

0

0

PP

N

0

PP

0

0

0

PB

0

0

0

PB

0

0

PP

0

0

0

PB

0

0

0

PP

0

0

PP

0

0

0

PB

0

0

0

PP

0

0

PP

0

0
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15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

Zrównoważony rozwój
gospodarczy gminy
Szkolenia interesariuszy
Planu w zakresie gospodarki
niskoemisyjnej
Promocja i edukacja postaw
proekologicznych wśród
dzieci i dorosłych
Opracowanie Projektu
założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa
gazowe
Zielone zamówienia
publiczne
Zmiany w planie
zagospodarowania
przestrzennego,
umożliwiając lokalizację
odnawialnych źródeł energii
Przystąpienie do inicjatywy
„Porozumienie Między
Burmistrzami”

0

PB

0

0

0

PP

0

0

PP

0

0

0

PB

0

0

0

PP

0

0

PP

0

0

0

PB

0

0

0

PP

0

0

PP

0

0

0

PP

0

0

0

PP

0

0

PP

0

0

0

PP

0

0

0

PP

0

0

PP

0

0

0

PB

0

0

0

PP

0

0

PP

0

0

0

PP

0

0

0

PP

0

0

PP

0

0

Źródło: Opracowanie własne

PB - wpływ pozytywny bezpośredni
PP - wpływ pozytywny pośredni
N - wpływ negatywny
0 - brak wpływu
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Cel operacyjny nr 1. Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii na terenie
gminy oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów komunalnych
Działanie 1.1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
Termomodernizacja budynków może mieć negatywny wpływ na środowisko, jednak
skala oraz usytuowanie przedsięwzięcia, sprawiają, że nie są kwalifikowane do procedury
oceny wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr. 213, poz. 1397 ze
zm.). Działania związane z termomodernizacją budynków mogą negatywnie oddziaływać na
chronione gatunki ptaków takie jak jerzyki czy wróble oraz chronione gatunki nietoperzy,
które tam gniazdują. Negatywny wpływ może się ujawniać poprzez takie działania, jak:
niszczenie miejsc lęgowych, zamurowywanie szczelin. Aby ograniczyć negatywne
oddziaływanie przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych zarządca budynku powinien
zlecić przeprowadzenie inwentaryzacji uprawnionemu ornitologowi. W przypadku
stwierdzenia występowania chronionych gatunków prace termomodernizacyjne należy
przeprowadzić poza okresem lęgowym, czyli od września do lutego. Ponadto w okresie od 16
października do końca lutego ze względów bezpieczeństwa bądź sanitarnych gniazda mogą
być usuwane. Innym wariantem zabezpieczenia siedlisk lęgowych jest ich zniszczenie
i przeprowadzenie kompensacji przyrodniczej poprzez zawieszenie budek lęgowych dla
ptaków. Zniszczenie siedliska może nastąpić w wyniku wymiany pokrycia dachowego,
a następnie wykonaniu podbitki pod okapem. W takim przypadku najpierw należy
zabezpieczyć wszelkie szczeliny w ścianach budynku, które są miejscem lęgowym,
a następnie przeprowadzić prace kompensacyjne, które należy zakończyć przed sezonem
lęgowym, do końca lutego. W przypadku, gdy prace termomodernizacyjne będą prowadzone
poza okresem lęgowym gniazdujących ptaków, czyli od września do końca lutego, można
odstąpić od zabezpieczania szczelin lęgowych. Wykonanie termomodernizacji wiąże się
ponadto z powstawaniem odpadów w wyniku prowadzenia prac budowlanych. W celu
ograniczenia uciążliwości gospodarki odpadami w fazie budowy, sugeruje się wyznaczenie
miejsc gromadzenia odpadów powstających podczas prac oraz selektywne gromadzenie
powstałych odpadów, które zostaną przekazane zewnętrznym, wyspecjalizowanym
podmiotom, posiadającym odpowiednie zezwolenia, zgodnie z zasadą prewencji, w celu
odzysku, a następnie recyklingu i w razie konieczności składowania.
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W przypadku zastosowania odpowiednich działań zapobiegawczych, zadanie to nie
będzie negatywnie oddziaływać na środowisko i jednocześnie przyczyni się do mniejszego
zapotrzebowania budynku na energię cieplną, a tym samym do mniejszego zużycia nośników
ciepła, co wpłynie na redukcję emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń. Redukcja emisji CO2
wpłynie pozytywnie na kształtowanie się warunków termicznych na terenie gminy,
natomiast redukcja zanieczyszczeń przyczyni się do poprawy jakości powietrza.
Działanie 1.2. Produkcja energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej
Brak negatywnego oddziaływania na środowisko. Instalacja odnawialnych źródeł
energii, będzie polegała na wykonaniu mikroinstalacji, nie wymagających „ocen”
i „pozwoleń” określonych przepisami prawa. Instalacje wytwarzające energię elektryczną ze
słońca są przedsięwzięciem proekologicznym. W przeciwieństwie do produkcji energii
elektrycznej na bazie paliw kopalnych: węgla kamiennego i brunatnego oraz ropy naftowej,
nie generuje zanieczyszczeń do powietrza w postaci:
 gazów: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), tlenku węgla (CO)
 metali ciężkich: generowanych w wyniku spalania paliw stałych: ołowiu (Pb), kadmu
(Cd), cynku (Zn),
przyczyniając się tym samym do poprawy stanu powietrza. Poprawa stanu powietrza
wpłynie pozytywnie na zdrowie ludzi oraz kondycję środowiska. Ponadto montaż ogniw
fotowoltaicznych przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, co będzie miało
pozytywny wpływ na kształtowanie się warunków termicznych.
Działanie 1.3. Modernizacja energochłonnej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej wraz
z pozyskiwaniem przy niej energii elektrycznej
Negatywne oddziaływanie na środowisko nastąpi jedynie w fazie realizacji
przedsięwzięcia i będzie ono polegać m.in. na emisji zanieczyszczeń do powietrza, która jest
związana z pracą maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy realizacji robót budowlanych,
jednak ilość emitowanych zanieczyszczeń nie wpłynie w sposób znaczący na pogorszenie się
stanu czystości powietrza w obszarze realizacji przedsięwzięcia. Ponadto w fazie realizacji
przedsięwzięcia może wystąpić podwyższony poziom hałasu wskutek: wykonywania prac
budowlanych i montażowych oraz wzmożonego ruchu pojazdów wjeżdżających na teren
budowy. Hałas emitowany podczas budowy przez maszyny i urządzenia będzie miał
charakter okresowy, uciążliwość z nim związana ustanie wraz z zakończeniem prac
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budowlanych. W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą powstały także odpady budowlane,
które

będą

zbierane

z

terenu

budowy

i

selektywnie

gromadzone

w wyznaczonym do tego miejscu, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym
stosowne pozwolenia na ich odbiór. Realizacja przedsięwzięcia jest również związana
z oddziaływaniem na powierzchnię ziemi wraz z glebą m.in. w zakresie: usunięcia wierzchniej
warstwy

humusowej,

zniekształcenia

struktury

gleby

wskutek

jej

zagęszczania

i ugniatania spowodowanego pracą ciężkiego sprzętu czy zanieczyszczenia gruntu
substancjami ropopochodnymi w wyniku wycieków z maszyn budowlanych i taboru
samochodowego. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi w zakresie jej form naturalnych jest
nieznaczne i odwracalne. Teren po zakończeniu robót zostanie przywrócony do stanu
pierwotnego. W wyniku budowy sieci kanalizacji sanitarnej mogą wystąpić zaburzenia
stosunków wodnych w obszarze sąsiadującym z miejscem wykopu związane z koniecznością
wypompowywania wody z wykopów.

Ewentualne zaburzenia nie będą miały trwałego

charakteru i ustąpią po zasypaniu i rekultywacji terenu. Na etapie realizacji inwestycji nie
nastąpi istotna zmiana krajobrazu. Budowa kanalizacji sanitarnej nie będzie miała wpływu na
klimat, dobra materialne oraz dobra kultury. Prace prowadzone będą w miejscowościach nie
objętych obszarami Natura2000 w związku z tym, wpływ inwestycji na obszary te będzie
neutralny. Oddziaływanie związane z fazą przygotowania przedsięwzięcia i budowy będą
miały charakter odwracalny oraz będą krótkotrwałe, nie powodując negatywnego
oddziaływania na środowisko. Budowa kanalizacji sanitarnej ma na celu polepszenie
warunków socjalno-bytowych mieszkańców tego terenu poprzez stworzenie możliwości
podłączenia nieruchomości do systemu kanalizacji zbiorczej i likwidacji istniejących szamb.
Realizacja przedsięwzięcia wskazuje jednoznaczny pozytywny wpływ na środowisko, pozwoli
na zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska poprzez uregulowanie
gospodarki ściekowej.
W ramach działania planuje się także montaż instalacji fotowoltaicznych.
Mikroinstalacje (instalacje do 40 kW) nie mają negatywnego wpływu na środowisko.
Instalacje wytwarzające energię elektryczną ze słońca są przedsięwzięciem proekologicznym.
W przeciwieństwie do produkcji energii elektrycznej na bazie paliw kopalnych: węgla
kamiennego i brunatnego oraz ropy naftowej, nie generuje zanieczyszczeń do powietrza
w postaci:
 gazów: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), tlenku węgla (CO)
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 metali ciężkich: generowanych w wyniku spalania paliw stałych: ołowiu (Pb), kadmu
(Cd), cynku (Zn),
przyczyniając się tym samym do poprawy stanu powietrza. Poprawa stanu powietrza
wpłynie pozytywnie na zdrowie ludzi oraz kondycję środowiska.
Działanie 1.4. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego
Negatywne oddziaływanie na środowisko może pojawić się w fazie realizacji
inwestycji na skutek emisji spalin i hałasu z maszyn, a także powstających odpadów.
Negatywne oddziaływanie będzie miało charakter krótkotrwały i odwracalny. Po zakończeniu
realizacji inwestycji brak negatywnego oddziaływania na środowisko. W ramach realizacji
inwestycji nastąpi zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia.
Mniejsze zużycie energii pociąga za sobą mniejsze zużycie paliw potrzebnych do jej
produkcji, a w konsekwencji prowadzi to do poprawy jakości powietrza na terenie gminy.
Poprawa jakości powietrza wpłynie pozytywnie na warunki życia ludzi, przede wszystkim na
ich zdrowie. Ponadto nastąpi redukcja emisji gazów cieplarnianych, co wpłynie pozytywnie
na warunki klimatyczne.
Działanie 1.5. Wymiana oświetlenia wewnętrznego i sprzętów biurowych na urządzenia
energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej
Brak negatywnego oddziaływania na środowisko. Działanie w fazie realizacji wiąże się
jedynie z powstaniem odpadów, które zostaną odpowiednio zagospodarowane. W ramach
realizacji inwestycji nastąpi zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia
oraz funkcjonowania urządzeń biurowych. Mniejsze zużycie energii pociąga za sobą mniejsze
zużycie paliw potrzebnych do jej produkcji, a w konsekwencji prowadzi to do poprawy
jakości powietrza na terenie gminy. Poprawa jakości powietrza wpłynie pozytywnie na
warunki życia ludzi, przede wszystkim na ich zdrowie. Ponadto nastąpi redukcja emisji gazów
cieplarnianych, co wpłynie pozytywnie na warunki klimatyczne, a dokładniej na
kształtowanie się warunków termicznych.
Cel operacyjny nr 2. Modernizacja źródeł ciepła oraz wzrost zastosowania OZE w produkcji
energii użytkowej w sektorze mieszkalnym
Działanie 2.1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby
c.o.
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W fazie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie ujemne w wyniku powstawania
odpadów wielkogabarytowych z likwidacji istniejących źródeł ciepła oraz w konsekwencji
z prac budowlanych. W fazie eksploatacji oddziaływanie dodatnie poprzez zmniejszenie
zużycia paliw kopalnych, a co za tym idzie, ograniczenie ilości popiołów oraz zmniejszenie
emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych. Jak zostało wcześniej wspomniane,
spalanie złej jakości paliw kopalnych w niskosprawnych, przestarzałych urządzeniach
grzewczych jest głównym źródłem niskiej emisji. Ponadto spalanie węgla w gospodarstwach
domowych powoduje emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Ograniczenie niskiej emisji,
związane jest z redukcją emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń, co będzie
miało pozytywny wpływ na klimat, a także poprawę jakości powietrza. Poprawa jakości
powietrza przyczyni się do poprawy warunków życia ludzi oraz pozytywnie wpłynie na
kondycję środowiska.
Działanie 2.2. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów
pozyskania energii pierwotnej.
W ramach działania planuje się montaż kolektorów słonecznych oraz powietrznych
pomp ciepła służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Oddziaływanie dodatnie
poprzez zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, a co za tym idzie zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń do powietrza. W ramach realizacji zadania nastąpi poprawa jakości
powietrza. Czystsze powietrze wpłynie pozytywnie na zdrowie ludzi, a także przyczyni się do
poprawy jakości pozostałych komponentów środowiska.
Działanie 2.3.Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych
Brak negatywnego oddziaływania na środowisko.Instalacja odnawialnych źródeł energii,
będzie

polegała

na

wykonaniu

mikroinstalacji,

nie

wymagających

„ocen”

i „pozwoleń” określonych przepisami prawa. Instalacje wytwarzające energię elektryczną ze
słońca są przedsięwzięciem proekologicznym. W przeciwieństwie do produkcji energii
elektrycznej na bazie paliw kopalnych: węgla kamiennego i brunatnego oraz ropy naftowej,
nie generuje zanieczyszczeń do powietrza w postaci:
 gazów: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), tlenku węgla (CO)
 metali ciężkich: generowanych w wyniku spalania paliw stałych: ołowiu (Pb), kadmu
(Cd), cynku (Zn),
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przyczyniając się tym samym do poprawy stanu powietrza. Poprawa stanu powietrza
wpłynie pozytywnie na zdrowie ludzi oraz kondycję środowiska.
Działanie 2.4. Opomiarowanie budynków wielorodzinnych
Oddziaływanie dodatnie poprzez ograniczenie zużycia mediów, a przez to
zmniejszenie zużycia paliw kopalnych potrzebnych do produkcji energii cieplnej. Mniejsze
zużycie paliw kopalnych wpływa na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz
zanieczyszczeń. W efekcie nastąpi poprawa jakości powietrza, co wpłynie pozytywnie na
zdrowie ludzi oraz kondycję pozostałych komponentów środowiska.
Cel operacyjny nr 3. Zmniejszenie emisji wywołanej transportem
Działanie 3.1. Budowa i modernizacja dróg
Budowa obwodnicy Jastrowia
Faza realizacji inwestycji
W fazie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko związane będzie m.in.
z niezorganizowaną emisją zanieczyszczeń do powietrza, pochodzącą ze spalania paliw
i

środków

transportu,

jednak

ilość

emitowanych

zanieczyszczeń

nie

wpłynie

w sposób znaczący na pogorszenie się stanu czystości powietrza w obszarze realizacji
przedsięwzięcia. Wystąpi także oddziaływanie na klimat akustyczny. Emisja hałasu będzie
spowodowana eksploatacją maszyn budowlanych przy wykonywaniu prac ziemnych oraz
wzmożonym ruchem pojazdów wjeżdżających na teren budowy. Hałas emitowany podczas
budowy przez maszyny i urządzenia będzie miał charakter okresowy, uciążliwość z nim
związana

ustanie

wraz

z

zakończeniem

prac

budowlanych.W

trakcie

realizacji

przedsięwzięcia będą powstały także odpady budowlane m.in.: oleje hydrauliczne, oleje
silnikowe, opakowania wielomateriałowe czy kable. Odpady będą zbierane z terenu budowy
i selektywnie gromadzone w wyznaczonym do tego miejscu, a następnie przekazywane
podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia na ich odbiór. Oddziaływanie na
powierzchnię ziemi podczas budowy sprowadza się do zajęcia terenu pod drogę oraz
wierzchnich warstw gleby – wykopy, nasypy, zdjęcie humusu, a także zmniejszenie
powierzchni biologicznie czynnej. W wyniku budowy obwodnicy może nastąpić zmiana
stosunków wodnych będąca wynikiem prowadzenia robót odwodnieniowych. Budowa
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kanalizacji deszczowej może spowodować lokalne okresowe obniżenie zwierciadła wód
podziemnych. Oddziaływanie realizacji drogi na wody podziemne będzie niewielkie i nie
spowoduje zagrożeń dla zbiorników wód podziemnych i innych elementów środowiska.
W wyniku realizacji inwestycji może być konieczne usunięcie drzew, wycinka fragmentów
kompleksów leśnych, spontanicznych zadrzewień bądź płatów zróżnicowanej roślinności
biotycznej będących w kolizji z projektowanymi jezdniami drogowymi.W pobliżu miasta
Jastrowie nie ma stanowisk roślin chronionych. Miasto położone jest w odległości ok. 3,5 km
od obszaru specjalnej ochrony ptaków Puszcza nad Gwdą PLB300012 oraz ok. 1 km od
Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy”.

W wyniku

prowadzenia prac budowlanych może dojść do płoszenia zwierząt. Na etapie realizacji może
dojść do pogorszenia walorów krajobrazowych na skutek prowadzonych prac budowlanych
i montażowych, obecności maszyn, środków transportu i materiałów wykorzystywanych
w trakcie budowy.
Faza eksploatacji
Obwodnica stanowić będzie źródło emisji niezorganizowanej zanieczyszczeń do
powietrza atmosferycznego. Źródłem emisji zanieczyszczeń będą procesy spalania paliw.
Głównymi szkodliwymi składnikami spalin są: tlenki azotu, węglowodory, tlenki węgla, tlenki
siarki oraz pył zawieszony. Wielkość emisji zależeć będzie m.in. od natężenia ruchu, stanu
technicznego pojazdów czy rodzaju i jakości paliwa.Emisja ta będzie powodować
bezpośrednie i stałe oddziaływania na otoczenie przedmiotowej inwestycji.Etap eksploatacji
inwestycji może wiązać się także z podwyższoną emisją hałasu. W porze dnia i nocy
w zależności od natężenia ruchu mogą wystąpić potencjalnie przekroczenia wartości
dopuszczalnych poziomów dźwięków. Oddziaływanie inwestycji na klimat akustycznybędzie
miało charakter bezpośredni, długoterminowy, stały, a także skumulowany. Stałe
oddziaływanie hałasu generowanego przez przejeżdżające samochody może negatywnie
wpływać na zdrowie i warunki życia ludzi mieszkających w pobliżu inwestycji oraz świat
zwierząt. W otoczeniu drogi mogą wystąpić także wibracje, związane z ruchem pojazdów
ciężkich.

Funkcjonowanie

obwodnicy

może

stanowić

zagrożenie

dla

gleb,

wód

powierzchniowych i podziemnych. Drogi są źródłem powstawania licznych substancji
stanowiących potencjalne zanieczyszczenia wód podziemnych. Substancjami tymi są przede
wszystkim związki ropopochodne. W warunkach normalnej eksploatacji drogi (ruch
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pojazdów) ilość tych substancji jest minimalna. Pochodzą one głównie z wycieków z instalacji
olejowej pojazdów. Drugą możliwością przedostania się na powierzchnię drogi substancji
ropopochodnych są sytuacje awaryjne polegające na wycieku dużej ilości płynów z instalacji
pojazdów samochodowych (awarie miski olejowej, silnika, zbiornika paliwa) lub z objętości
autocysterny. Powodem wycieków mogą być zwykłe wypadki drogowe lub większe kolizje
drogowe. Rozlewy dużej objętości paliw mogą skazić znaczną powierzchnię terenu, grożąc
zanieczyszczeniem nawet głębokich poziomów wodo-nośnych. W wyniku eksploatacji
inwestycji może dojść do zanieczyszczenia gleb i ziemi, w wyniku osiadania cząsteczek
zawierających toksyny, które trafiły do powietrza z rur wydechowych pojazdów
samochodowych. Najniebezpieczniejsze są depozyty powierzchniowe metali ciężkich,
zwłaszcza związków ołowiu, cynku, miedzi i kadmu. Komunikacyjne zanieczyszczenia
atmosfery, w przypadkach dróg o dużym natężeniu mogą wpływać niekorzystnie na
przydrożną roślinność. Motoryzacyjne zanieczyszczenia atmosfery są związkami toksycznymi,
powodującymi osłabienie fotosyntezy, degradację chlorofilu, zakłócenia w transpiracji
i oddychaniu, przebarwienia, nekrozę i chlorozę liści, szybsze ich starzenie, upośledzenie
wzrostu oraz zmniejszenie naturalnej odporności na choroby i szkodniki. W okresie
eksploatacji będą

generowane odpady, powstające

w wyniku

prac związanych

z utrzymaniem dróg (czyszczenie nawierzchni), a także zapewnieniem prawidłowego
funkcjonowania kanalizacji deszczowej. Gospodarka odpadami w obszarze projektowanej
inwestycji prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie, wymogami prawnymi
wyeliminuje możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko.Budowa obwodnicy
może stanowić barierę migracyjną dla zwierząt oraz ograniczyć ich dostęp do żerowisk czy
miejsc wodopojów. Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje negatywnego wpływu
na istniejący „ład architektoniczny” oraz krajobraz. Ponadto realizacja inwestycji nie będzie
miała oddziaływania na klimat.
Realizacja inwestycji pozwoli na odciążenie miasta Jastrowie od ruchu tranzytowego.
Obwodnica o dobrych warunkach technicznych spowoduje zmniejszenie natężenia ruchu na
drogach istniejących o gorszych warunkach technicznych. Ponadto poprawa płynności ruchu
drogowego spowoduje redukcję zanieczyszczeń generowanych przez samochody w wyniku
spalania paliw.
W związku z faktem, iż na chwilę obecną nie ma szczegółowych informacji
dotyczących realizacji przedsięwzięcia, potencjalne oddziaływanie na środowisko ma
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charakter hipotetyczny i wskazuje możliwe do wystąpienia oddziaływania, przede wszystkim
te najbardziej niekorzystne dla środowiska. Należy zaznaczyć iż na etapie planowanie
inwestycji, przed jej realizacją zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne
oceniające jej wpływ na środowisko.
Modernizacja dróg
Odcinki modernizowanych i remontowanych dróg zlokalizowane są na terenach
osiedli domów jednorodzinnych oraz na terenach o rozproszonej zabudowie. Inwestycja ta
może mieć negatywne oddziaływanie na środowisko jedynie w fazie realizacji inwestycji
i polegać będzie na emisji spalin i hałasu do atmosfery, zdjęciu starej nawierzchni
i powstaniu odpadów. Inwestycje będą prowadzone na terenie zabudowanym
i zurbanizowanym, gdzie nie występują chronione gatunki roślin, lecz roślinność
antropogeniczna

oraz

segetalna,

towarzysząca

roślinom

uprawnym.

Negatywne

oddziaływanie na środowisko będzie miało charakter lokalny, okresowy i krótkotrwały,
ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Działanie 3.2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury okołodrogowej
Budowa ścieżek rowerowych i chodników spowoduje negatywne oddziaływania na
środowisko jedynie w fazie realizacji inwestycji. Odziaływanie to będzie związane z emisją
pyłów i zanieczyszczeń do atmosfery oraz z podwyższoną emisją hałasu. Negatywne
oddziaływania będą wynikiem prowadzonych prac budowlanych. Oddziaływanie to będzie
krótkotrwałe i odwracalne, ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych. Budowa ścieżek
rowerowych i chodników posłuży się jako narzędzie w ograniczeniu emisji gazów
cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do powietrza jak również poprawy bezpieczeństwa
użytkowników, szczególnie przy głównych arteriach komunikacyjnych gminy. Ponadto rozwój
infrastruktury technicznej dla turystki rowerowej stanowi przykład wzorowych inwestycji
proekologicznych oraz sprzyja budowaniu przyjaznych środowisku zachowań mieszkańców.
Działanie 3.3. ECO-DRIVING
Brak negatywnego oddziaływania na środowisko. W wyniku realizacji przedsięwzięcia
może nastąpić zmniejszenie zużycia paliw, a tym samym obniżenie emisji CO2 oraz innych

64

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrowie

zanieczyszczeń powstających w wyniku spalania paliw. Realizacja działania przyczyni się do
poprawy jakości powietrza.
Cel operacyjny nr 4. Poprawa efektywności energetycznej oraz wzrost świadomości
ekologicznej w sektorach usług, przemysłu i budownictwa
Działanie 4.1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw w sektorze
usługowym i przemysłowym
W fazie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie ujemne w wyniku powstawania
odpadów wielkogabarytowych z likwidacji istniejących źródeł ciepła oraz w konsekwencji
z prac budowlanych. W fazie eksploatacji oddziaływanie dodatnie poprzez zmniejszenie
zużycia paliw kopalnych, a co za tym idzie, ograniczenie ilości popiołów oraz zmniejszenie
emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych.Ponadto instalacje wytwarzające energię
elektryczną ze słońca są przedsięwzięciem proekologicznym. W przeciwieństwie do produkcji
energii elektrycznej na bazie paliw kopalnych: węgla kamiennego i brunatnego oraz ropy
naftowej, nie generują zanieczyszczeń do powietrza przyczyniając się tym samym do
poprawy jego stanu. Poprawa stanu powietrza wpłynie pozytywnie na zdrowie ludzi oraz
kondycję środowiska.
Działanie 4.2. Wzrost świadomości ekologicznej oraz wykorzystania energii z OZE w sektorze
usługowym i przemysłowym
Wykonanie małych i mikroinstalacji nie wywołuje negatywnego oddziaływania na
środowisko. Instalacje wytwarzające energię elektryczną bądź cieplną ze źródeł
odnawialnych są przedsięwzięciem proekologicznym.W przeciwieństwie do produkcji energii
elektrycznej oraz cieplnej na bazie paliw kopalnych: węgla kamiennego i brunatnego oraz
ropy naftowej, nie generują zanieczyszczeń do powietrza przyczyniając się tym samym do
poprawy jego stanu. Poprawa stanu powietrza wpłynie pozytywnie na zdrowie ludzi oraz
kondycję środowiska.
Działanie 4.3. Zrównoważony rozwój gospodarczy gmin
Brak negatywnego oddziaływania na środowisko. W wyniku realizacji zadania nastąpi
zwiększenie świadomości przedsiębiorców, co spowoduje wzrost energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych. W efekcie nastąpi redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
i poprawa jego stanu.
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Cel operacyjny nr 5. Promocja i edukacja interesariuszy Planu w zakresie idei
proekologicznych, a także uwzględnienie gospodarki niskoemisyjnej
Działanie 5.1. Szkolenia interesariuszy Planu w zakresie gospodarki niskoemisyjnej
Brak negatywnego oddziaływania na środowisko. W wyniku realizacji zadania nastąpi
zwiększenie świadomości interesariuszy Planu, co spowoduje racjonalizację zużycia paliw
i energii. W efekcie działanie to przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

Działanie 5.2. Promocja i edukacja postaw proekologicznych wśród dzieci i dorosłych
Brak negatywnego oddziaływania na środowisko. Realizacja działania spowoduje
wzrost świadomości mieszkańców gminy w zakresie racjonalnego użytkowania energii.
Dążenie do zmiany zachowań i przyzwyczajeń w korzystaniu z urządzeń, sprzętu i instalacji
przez użytkowników budynków, także przyczynia się do znaczących oszczędności energii.
Mniejsze zużycie energii spowoduje mniejsze zużycie paliw kopalnych, potrzebnych do jej
produkcji. W efekcie nastąpi redukcja emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do
atmosfery. Dodatkowo działanie to spowoduje poprawę jakości powietrza.
Działanie 5.3. Opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe
Brak negatywnego oddziaływania na środowisko. Nastąpi racjonalizacja zużycia paliw
i energii. W efekcie nastąpi poprawa jakości powietrza – oddziaływanie dodatnie.
Działanie 5.4. Zielone zamówienia publiczne
Brak negatywnego oddziaływania na środowisko. Celem działania jest opracowanie
kryteriów zielonych zamówień publicznych. Dzięki postępowaniu zgodnie z przyjętymi
kryteriami wybierane są rozwiązania minimalizujące negatywny wpływ wyrobów/usług na
środowisko. Opracowanie kryteriów dotyczących zielonych zamówień publicznych nie
przyczyni się bezpośrednio do osiągnięcia oszczędności energii i redukcji emisji CO2. Kryteria
pozwolą określić, jakie urządzenia i usługi muszą być nabywane, aby miały jak najmniejszy
wpływ na środowisko.Dopiero wykonanie prac oraz eksploatacja urządzeń nabytych na
podstawie opracowanych kryteriów będzie bezpośrednio skutkowało oszczędnościami
energii, co przełoży się na redukcję emisji CO2.
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5.5. Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, umożliwiając lokalizację
odnawialnych źródeł energii
Brak negatywnego oddziaływania na środowisko. Zadanie to umożliwi wskazanie
lokalizacji dla powstania farm fotowoltaicznych oraz elektrowni wiatrowych o mocy
przekraczającej 40 kW poza terenami cennymi przyrodniczo, głownie na terenach
użytkowanych rolniczo, nie znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej, tak aby do minimum ograniczyć negatywny wpływ instalacji na środowisko.
Zadanie to ma na celu popularyzację odnawialnych źródeł energii. Efektem ekologicznym
będzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku zmniejszonego zużycia
paliw kopalnych potrzebnych do wytworzenia energii elektrycznej oraz wzrost energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W efekcie nastąpi poprawa jakości powietrza.
Działanie 5.6. Przystąpienie do Inicjatywy „Porozumienie Między Burmistrzami”
Brak negatywnego oddziaływania na środowisko. Porozumienie Między Burmistrzami
to oddolny ruch europejski skupiający władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie
zobowiązują się do podniesienia efektywności energetycznej oraz zwiększenia wykorzystania
odnawialnych źródeł energii na swoim terenie. Celem sygnatariuszy Porozumienia jest
wykroczenie poza przyjęty na szczeblu unijnym cel redukcji emisji CO2 o 20% do 2020 roku.
Przystąpienie do Inicjatywy i realizacja wyznaczonych celów spowoduje redukcję emisji CO 2
oraz zanieczyszczeń do powietrza. W efekcie nastąpi poprawa jakości powietrza.
Podsumowując należy zaznaczyć, że wpływ realizacji celów Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrowie poprzez konkretne zadania, mają charakter pozytywny.
Planowane zadania w Gminie Jastrowie wpisują się w działania naprawcze zawarte
w „Programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej” przyjętym

uchwałą

Nr XXXIX/769/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2013 r.
W ramach planowanych działań zastosowane zostaną w indywidualnych systemach
grzewczych nośniki niepowodujące nadmiernej emisji zanieczyszczeń (gaz) oraz do celów
grzewczych stosowana będzie energia elektryczna i odnawialne źródła energii (kotły na
biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne). W indywidualnych systemach grzewczych
opalanych paliwami stałymi stosowane będą wysokosprawne kotły. Powiększona również
zostanie powierzchnia terenów zielonych poprzez tworzenie nowych i rewitalizację
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istniejących obszarów zieleni miejskiej. Działaniami które wpłyną na poprawę jakości
powietrza w Gminie Jastrowie będą m.in.: wymiana źródeł energii cieplnej zasilanych
paliwami nieodnawialnymi na urządzenia o mniejszym stopniu negatywnego oddziaływania
na środowisko poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz przeprowadzenie
termomodernizacji budynków.
Cele środowiskowe zawarte w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry” zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. przez Prezesa
Rady Ministrów oparto głównie na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników
fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny
wód powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych świadczących o stanie chemicznym
wody,

odpowiadających

warunkom

osiągnięcia

przez

te

wody

dobrego

stanu,

z uwzględnieniem kategorii wód, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu kwalifikacji
stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Planowane działania nie powinny
oddziaływać na potencjał ekologiczny wód, gdyż głównym celem PGN jest propagowanie
gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Jastrowie.
Planowane działania na terenie Gminy Jastrowie nie będą znacząco wpływać na
krajobraz. Nie będą naruszać zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej sporządzonej
we Florencji dnia 20 października 2000 r. mających na celu ochronę krajobrazu oraz
konieczność prowadzenia działań na rzecz zachowania i utrzymania ważnych lub
charakterystycznych cech krajobrazu tak, aby ukierunkować i harmonizować zmiany, które
wynikają z procesów społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Działanie inwestycyjne
w Gminie Jastrowie nie będą znacząco oddziaływać na krajobraz, ze względu na fakt, iż
tereny objęte PGN są terenami zurbanizowanym.
Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrowie w czasie swojej realizacji nie
będzie źródłem jakichkolwiek emisji zanieczyszczeń do atmosfery (pyły, gazy). Jedyne źródło
zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić pojazdy samochodowe transportujące sprzęt
i

urządzenia

wykorzystywane

podczas

prac

budowlanych.

Program

Gospodarki

Niskoemisyjnej w swojej naturze jest nastawiony na redukcję emisji zanieczyszczeń i gazów
cieplarnianych poprzez zastosowanie bezemisyjnych źródeł energii lub ograniczenie emisji ze
źródeł konwencjonalnych. Ponieważ emisja do atmosfery zanieczyszczeń pochodzenia
antropogenicznego modyfikuje warunki klimatyczne, dlatego też można uznać, że realizacja
ww. działań będzie w sposób wtórny i długotrwały oddziaływać pozytywnie na klimat
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lokalny. Planowane przedsięwzięcie będzie w niewielkim stopniu wpływać na zmiany
klimatu, więc zaproponowanie rozwiązań łagodzących nie będzie uzasadnione. Zgodnie ze
Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do
roku 2020 z perspektywą do roku 2030 konieczne będzie dostosowanie systemu
energetycznego do wahań zapotrzebowania zarówno na energię elektryczną, jak i cieplną,
m.in. poprzez wdrożenie stabilnych niskoemisyjnych źródeł ciepła. Istotne będzie także
wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, czyli energii słonecznej, wiatrowej, biomasy
i wodnej. Tak więc realizacja planowanych działań uwzględnia zalecenia zawarte
w opracowaniu „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany
klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”.
Poszczególne kierunki działań mogą w różnym stopniu oddziaływać na środowisko,
jednak w efekcie prognozuje się poprawę jakości środowiska i jego funkcjonowania.
Przeprowadzone działania będą mieć również pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców,
dzięki

możliwej

do

osiągnięcia

poprawie

jakości

powietrza

oraz

zmniejszenie

zanieczyszczenia środowiska.
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8. PROPOZYCJE

ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB

KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO
MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
Realizacja zadań określonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Jastrowie
ma za zadanie doprowadzenie do poprawy stanu jakości powietrza na terenie gminy.
Realizacja opisanych działań powinna mieć na uwadze podjęcie środków zapobiegających
bądź ograniczających prawdopodobieństwo negatywnego oddziaływania na środowisko. Do
ogólnych działań ograniczających oddziaływanie należą:
 utrzymanie ścisłego nadzoru merytorycznego nad prawidłową realizacją
Planu,
 rzetelny monitoring ewentualnych zmian stanu środowiska w celu
podejmowania ewentualnych działań zapobiegawczych,
 zapewnienie zgodności wydawanych decyzji administracyjnych z Planem oraz
z zasadami ochrony środowiska, m.in. poprzez włączanie się do postępowań
administracyjnych różnych podmiotów na prawach strony (m.in. służb
administracji),
 ścisła egzekucja zapisów określonych w decyzjach administracyjnych,
regulaminach oraz w przepisach prawnych,
 działania edukacyjno-informacyjne dla społeczeństwa.
Z kolei negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko można ograniczyć do
racjonalnego poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji, ponieważ skala
wywoływanych przez nie przekształceń środowiska zależeć będzie w znacznym stopniu od
lokalnych uwarunkowań. Ponadto prawidłowy projekt, uwzględniający potrzeby ochrony
środowiska zarówno na etapie budowy, jak i w fazie eksploatacji inwestycji, pozwoli także
ograniczyć te oddziaływania. Do ogólnych działań ograniczających potencjalnie negatywne
oddziaływanie należą:
 w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu
i placu budowy;
 zapobieganie powstawaniu oraz niewłaściwemu postępowaniu z powstałymi
odpadami w trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych oraz w fazie
eksploatacji;
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 zabezpieczenie powierzchni ziemi podczas prowadzenia prac budowlanych
oraz jej wykorzystanie po zakończeniu robót;
 zapobieganie zwiększonej emisji hałasu w związku z prowadzeniem prac –
korzystanie z nowoczesnych maszyn w dobrym stanie technicznym,
ograniczenie działań do pory dziennej;
 stosowanie

odpowiednich

technologii,

materiałów

i

rozwiązań

konstrukcyjnych;
 dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt, wegetacji,
okresów lęgowych, itp.;
 maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu;
 przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej, ornitologicznej (w przypadku
prac termomodernizacyjnych);
 w przypadku prac termomodernizacyjnych przeprowadzenie kompensacji
przyrodniczej poprzez zawieszenie budek lęgowych dla ptaków;
 lokalizację inwestycji poza terenami cennymi przyrodniczo i obszarami
prawnie chronionymi;
 ograniczenie wycinki drzew i krzewów do minimum oraz prowadzenie wycinki
drzew poza okresem lęgowym ptaków;
 w przypadku budowy dróg, w miejscach najbardziej wrażliwych na hałas
tworzenie pasów zieleni izolacyjnej oraz stosowanie tzw. „cichych
nawierzchni”;
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9. ROZWIĄZANIA

ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKTOWANYM

DOKUMENCIE
Plan

Gospodarki

Niskoemisyjnej

dla

Gminy

Jastrowie

jest

dokumentem

strategicznym. Wszystkie działania w nim zawarte mają jeden cel, a mianowicie poprawę
jakości powietrza, który objawia się między innymi przez zwiększenie efektywności
energetycznej, a dalej zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych, w tym CO 2
do atmosfery.W przypadku wszystkich działań planowanych w ramach PGN nie przewiduje
się rozwiązań alternatywnych. W sytuacji niemożności wykonania zamierzonych inwestycji,
przedsięwzięcia nie zostaną zrealizowane, co w dalszej perspektywie ujemnie wpłynie na
środowisko. Na tym etapie rozwiązania alternatywne mogą jedynie polegać na analizie
wariantów technicznych, która wskaże wariant realizacyjny optymalny w pełnym zakresie,
czyli prowadzący do osiągnięcia:
 jak najniższych kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych,
 funkcjonalności,
 jak najwyższej jakości wykonania.
Alternatywnie mogą być stosowane różne materiały budowlane oraz elementy
stolarki okiennej i drzwiowej, jednakże muszą spełniać wszystkie obowiązujące normy.
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10.

METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA

GMINY JASTROWIE
W

Planie

Gospodarki

Niskoemisyjnej

dla

Gminy

Jastrowie

zakłada

się

przeprowadzenie monitoringu – oceny przebiegu realizacji zadań na podstawie pomiarów
pasywnych wykonywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
(pomiary wykonywane okresowo) oraz aktualizowanie przedmiotowego dokumentu
w zakresie dostosowania go do zmieniających się uwarunkowań lub wprowadzania nowych
zadań.
Głównym założeniem dla działań inwestycyjnych jest pełna kontrola realizowanych
inwestycji w zakresie termomodernizacji i montażu instalacji OZE. Organ Gminy poprzez
wykwalifikowanych pracowników będzie kontrolował obiekty objęte termomodernizacją,
wymianą oświetlenia ulicznego oraz montażem instalacji solarnych i fotowoltaicznych.
Modernizacja dróg, rozbudowa chodników oraz przebudowa ulic poprawi i ułatwi
komunikację na terenie Gminy Jastrowie. Realizacja zadań pozytywnie wpłynie na stan
jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery np. poprzez korzystanie
z transportu publicznego lub roweru zamiast prywatnego samochodu.
Zadania polegające m.in. na edukacji mieszkańców, zapewnieniu warunków
prawnych do budowy OZE oraz możliwości uzyskiwania dotacji przez mieszkańców dla
inwestycji związanych z OZE przyniosą zamierzony korzystny efekt w ciągu najbliższych kilku
lat. Konwencjonalne źródła energii zostaną wyparte przez alternatywne źródła energii, co
będzie bardzo korzystne ekonomicznie jak i społecznie dla mieszkańców Gminy Jastrowie.
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11.

INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
ZWIĄZANYM Z REALIZACJĄ PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY
JASTROWIE
Obowiązek rozważania możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko

planowanych przedsięwzięć wynika z Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko
w kontekście transgranicznym z dnia 25 lutego 1991 r. oraz z Ustawy Prawo Ochrony
Środowiska.
W świetle tych dokumentów specjalnej analizie powinny podlegać inwestycje
realizowane w jednym państwie, ale zasięgiem oddziaływania obejmujące terytorium innego
państwa, mogąc tym samym powodować znaczące negatywne skutki dla środowiska.
Gmina Jastrowie nie jest położona na terenach przygranicznych, a realizacja Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy nie powoduje żadnych konsekwencji dla ewentualnych
skutków środowiskowych, których charakter mógłby mieć znaczenie transgraniczne.
Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach analizowanego
dokumentu ma charakter regionalny i ewentualne negatywne oddziaływanie tych
przedsięwzięć będzie miało zasięg lokalny.
Na etapie prognozy stwierdzono, że realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjne dla
Gminy Jastrowie nie wskazuje możliwości negatywnego transgranicznego oddziaływania na
środowisko, mogącego objąć terytorium innych państw. Wobec tego, dokument ten nie musi
być poddawany procedurze transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko.
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12.

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

reguluje ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.). Prognoza została sporządzona w pełnym
zakresie, zgodnie z art.51 ust. 2 ww. ustawy.
Na podstawie dostępnych materiałów przeanalizowano stan środowiska oraz
zidentyfikowano jego problemy i zagrożenia. Gmina Jastrowie jest składową strefy
wielkopolskiej, dla której przeprowadza się oceny stanu powietrza. Strefę tą na podstawie
przeprowadzonych badań zakwalifikowano do klasy A dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu,
tlenku węgla, benzenu, ozonu, pyłu PM2,5 oraz metali oznaczanych w pyle PM10 oraz do
klasy C dla pyłu PM10 i benzo(a)pirenu oznaczanego w pyle PM10. Gmina Jastrowie leży
w obrębie 13 jednolitych części wód powierzchniowych. Kilka z nich w ostatnich latach
zostało zbadanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Na podstawie
przeprowadzonych badań określono ich stan, a mianowicie: 3 JCWP charakteryzują się
ogólnym stanem wód dobrym, 1 złym, a dla 3 stan ten nie został określony. W ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzone są także badania jednolitych części wód
podziemnych. Gmina Jastrowie leży obszarze jednolitych części wód podziemnych nr 28,
który charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym (stan na 2012 r.) oraz dobrym stanem
ilościowym (stan na 2012 r.). Przez teren gminy Jastrowie przebiega droga krajowa nr 11.
W roku 2010 były prowadzone pomiary hałasu, w wyniku których odnotowano
przekroczenia dopuszczalnych poziomów w miejscowości Jastrowie. Na terenie gminy
położone są obszary objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r., poz. 1651) jak: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty
Dolina Rurzycy PLH300017,obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Piławy
PLH320025, obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza nad Gwdą PLB300012, rezerwat
przyrody „Wielkopolska Dolina Rurzycy”, rezerwat przyrody „Diabli Skok”, rezerwat przyrody
„Kozie Brody”, Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy”.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrowie wyznacza szczegółowe cele
w zakresie poprawy jakości powietrza na terenie gminy, poprzez realizacje następujących
działań:termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, produkcja energii elektrycznej
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na potrzeby budynków użyteczności publicznej, modernizacja energochłonnej infrastruktury
wodno – kanalizacyjnej wraz z pozyskiwaniem przy niej energii elektrycznej, budowa
i modernizacja oświetlenia ulicznego, wymiana oświetlenia wewnętrznego i sprzętów
biurowych na urządzenia energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej,
ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby centralnego
ogrzewania, przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów
pozyskania

energii

pierwotnej,

montaż

instalacji

fotowoltaicznych

na

obiektach

mieszkalnych, opomiarowanie budynków wielorodzinnych, budowa i modernizacja dróg,
rozbudowa i modernizacja infrastruktury okołodrogowej, ECO-DRIVING, ograniczenie emisji
zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw w sektorze usługowym i przemysłowym,
wzrost świadomości ekologicznej oraz wykorzystania energii z OZE w sektorze usługowym
i przemysłowym, zrównoważony rozwój gospodarczy gminy, szkolenia interesariuszy Planu
w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, promocja i edukacja postaw proekologicznych wśród
dzieci i dorosłych, opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa

gazowe,

zielone

zamówienia

publiczne,

zmiany

w planie

zagospodarowania przestrzennego, umożliwiając lokalizację odnawialnych źródeł energii,
przystąpienie

do

inicjatywy

„Porozumienie

Między

Burmistrzami”.W

celu

oceny

oddziaływania wyżej wymienionych działań na poszczególne komponenty środowiska
posłużono się matrycą interakcji, a następnie formie opisowej przedstawiono analizę
potencjalnych oddziaływań. Dla działań, dla których stwierdzono brak znaczących
oddziaływać przedstawiono informację z odpowiednim uzasadnieniem.
W Prognozie zostały przestawione rozwiązania mające na celu zapobieganie
i ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji
ustaleń projektu dokumentu.Do ogólnych działań ograniczających oddziaływanie należą
m.in.: utrzymanie ścisłego nadzoru merytorycznego nad prawidłową realizacją Planu,
rzetelny monitoring ewentualnych zmian stanu środowiska w celu podejmowania
ewentualnych działań zapobiegawczych, zapewnienie zgodności wydawanych decyzji
administracyjnych z Planem oraz z zasadami ochrony środowiska, m.in. poprzez włączanie się
do postępowań administracyjnych różnych podmiotów na prawach strony (m.in. służb
administracji), ścisła egzekucja zapisów określonych w decyzjach administracyjnych czy
regulaminach.
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Brak realizacji wytyczonych celów w projekcie planu może być związany
z utrzymaniem obecnego lub pogorszeniem stanu powietrza atmosferycznego na terenie
gminy, gdyż brak działań w grupie budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz bardzo niski
stopień termomodernizacji przyczyniają się do powstawania, głównie w sezonie grzewczym,
uciążliwej dla mieszkańców emisji zanieczyszczeń rozprzestrzeniającej się w najbliższej
okolicy.
W Prognozie nie zostały przedstawione działania alternatywne. W przypadku
niemożności wykonania działania, przedsięwzięcia nie zostaną zrealizowane, co w dalszej
perspektywie ujemnie wpłynie na środowisko.
Na etapie prognozy stwierdzono, że realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Jastrowie nie wskazuje możliwości negatywnego transgranicznego oddziaływania na
środowisko, mogącego objąć terytorium innych państw. Wobec tego, dokument ten nie musi
być poddawany procedurze transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko.
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