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1. Cel wykonania raportu 
Zgodnie z wymaganiami ustawowymi, zawartymi w art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 
środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późniejszymi zmianami), w cyklach dwuletnich powinny 
być opracowywane raporty z wykonania gminnego programu ochrony środowiska, które podlegają przedstawieniu 
radzie gminy, a następnie organ wykonawczy gminy winien przekazać je organowi wykonawczemu wyższego 
szczebla – zarządowi powiatu. 

Okres raportowania programu ochrony środowiska obejmuje lata 2018 – 2019. W tym czasie na terenie Gminy  
i Miasta Czerwionka – Leszczyny obowiązywały następujące dokumenty: 

• Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czerwionka – Leszczyny na lata 2013 – 2016 
 z perspektywą na lata 2017 – 2020, przyjęty Uchwałą nr XXXIV/457/13 Rady Miejskiej w Czerwionce 
– Leszczynach z dnia 25 października 2013 r., wraz z aktualizacją przyjętą Uchwałą nr XVIII/224/16 
Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 19 lutego 2016 r. (w ramach aktualizacji przyjęto 
tylko nową listę zadań do realizacji), 

• Program ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na lata 2018 – 2021 z 
perspektywą na lata 2022 – 2026, przyjęty uchwałą nr LIV/594/18 Rady Miejskiej w Czerwionce – 
Leszczynach z dnia 28 września 2018 r. 

Przy opracowywaniu niniejszego Raportu wykorzystano materiały i informacje świadczące o stanie środowiska 
naturalnego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny, były to głównie:  

• dane udostępnione przez Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny, 

• dane pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego,  

• dane udostępnione przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czerwionce – Leszczynach, 

• dane udostępnione przez Starostwo Powiatowe w Rybniku, 

• dane udostępnione przez Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego, 

• dane udostępnione przez PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór, 

• dane udostępnione przez PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik, 

• dane udostępnione przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, 

• dane udostępnione przez Wojewódzki Zarząd Dróg w Katowicach, 

• dane udostępnione przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach, 

• dane udostępnione przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 

• dane udostępnione przez PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach, 

• dane udostępnione przez Oddział Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego 
w Rudach, 

• dane udostępnione przez Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, 

• dane udostępnione przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 

• dane udostępnione przez Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu – Zdroju, 

• dane udostępnione przez Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach, 

• dane udostępnione przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku, 

• dane udostępnione przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A., 

• dane udostępnione przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Karlik”, 

• dane udostępnione przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 

• dane udostępnione przez JSW KOKS S.A., 

• dane udostępnione przez Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o. o., 

• dane udostępnione przez ZOWER Sp. z o. o., 
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• dane udostępnione przez Polskie Mięso i Węgliny Łukosz Sp. z o. o., 

• dane udostępnione przez TAURON Dystrybucja S.A.  
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2. Cele oraz kierunki interwencji wyznaczone do realizacji w ramach 
przyjętego Programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta 
Czerwionka – Leszczyny 

W obydwu gminnych programach ochrony środowiska, obowiązujących w okresie raportowania, ich cele zostały 
przedstawione w odmienny sposób. 

W „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Czerwionka - Leszczyny na lata 2013 – 2016 z perspektywą na 
lata 2017 - 2020” w ramach priorytetów ekologicznych wyznaczono cele strategiczne i kierunki działań, w ramach 
których zaplanowane konkretne zadania do realizacji. W oparciu o analizę stanu środowiska na terenie gminy oraz 
zapisy dokumentów regionalnych i rządowych wyznaczono następujące cele strategiczne i kierunki działań  
w ramach poszczególnych priorytetów ekologicznych: 

 

Priorytet ekologiczny:  OCHRONA POWIETRZA 

Cel strategiczny:  Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości powietrza oraz ograniczenie 
zużycia energii i wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł 

Kierunki działań: Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji z procesów spalania paliw do 
celów grzewczych, ograniczenie niskiej emisji, zmniejszenie zapotrzebowania na 
energię 

Poprawa jakości powietrza poprzez poprawienie warunków na drogach 

Prowadzenie działań edukacyjnych w ramach ochrony jakości powietrza 

 

Priorytet ekologiczny:  GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA, W TYM OCHRONA PRZED 
POWODZIĄ I SUSZĄ 

Cel strategiczny:  Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód 
podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania 

Kierunki działań:  Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i deszczowej 

Zaopatrzenie w wodę do spożycia dobrej jakości wody oraz ochrona jej ujęć 

Ochrona zasobów i racjonalne wykorzystanie wód powierzchniowych i podziemnych 

Ograniczenie ilości ścieków nieoczyszczonych odprowadzanych do wody lub ziemi 

Cel strategiczny:   Zabezpieczenie przed skutkami powodzi 

Kierunek działań: Zwiększenie retencji w zlewniach oraz zapobieganie skutkom wezbrań powodziowych 

 

Priorytet ekologiczny:  GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

Cel strategiczny:  Minimalizacja ilości powstających odpadów, wzrost wtórnego wykorzystania  
i ograniczenia składowania pozostałych odpadów 

Kierunek działań: Wzmocnienie optymalizacji, zarządzania, monitoringu i kontroli systemu gospodarki 
odpadami 

 

Priorytet ekologiczny:  OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO, W TYM LASÓW 

Cel strategiczny:  Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności 
biologicznej na terenie gminy 

Kierunki działań:  Pogłębianie i udostępnianie wiedzy o zasobach przyrodniczych 

Stworzenie prawno – organizacyjnych warunków i narzędzi dla ochrony przyrody 

Zachowanie lub odtworzenie właściwej struktury i stanu ekosystemu i siedlisk 

Ochrona i utrzymanie zieleni urządzonej i nieurządzonej 

Cel strategiczny:   Ochrona bioróżnorodności na terenach leśnych 
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Kierunek działań: Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury 
gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego 

 

Priorytet ekologiczny:  OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB 

Cel strategiczny:  Ochrona gleb przed degradacją, rekultywacja terenów zdegradowanych  
i poprzemysłowych 

Kierunek działań: Gleby użytkowane rolniczo 

Priorytet ekologiczny:  OCHRONA ZASOBÓW GEOLOGICZNYCH 

Cel strategiczny:   Ochrona zasobów złóż przez oszczędne i zrównoważone gospodarowanie 

Kierunek działań: Zasoby kopalin 

 

Priorytet ekologiczny:  OCHRONA PRZED HAŁASEM 

Cel strategiczny:   Zminimalizowanie uciążliwego hałasu w środowisku 

Kierunki działań:  Ograniczenie hałasu komunikacyjnego 

Tworzenie terenów wolnych od oddziaływań akustycznych związanych z przemysłem 

 

Priorytet ekologiczny:  OCHRONA PRZED POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI WRAZ Z ICH 
MONITORINGIEM 

Cel strategiczny:  Kontrola i ograniczenie emisji ponadnormatywnego niejonizującego 
promieniowania elektromagnetycznego do środowiska,  

Kierunek działań: Rozpoznanie stanu zagrożenia oddziaływania pól elektromagnetycznych 

 

Z kolei w czasie opracowywania Programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na 
lata 2018 – 2021, z perspektywą na lata 2022 – 2026, uwzględniając wyniki przeprowadzonej analizy SWOT, przy 
zastosowaniu wielu kryteriów środowiskowych, społecznych i gospodarczych, dokonano wyboru dla każdego 
obszaru interwencji celów środowiskowych zamierzonych do osiągnięcia w wyniku realizacji programu. W 
poszczególne cele wpisano kierunki interwencji dla poszczególnych komponentów środowiska, w ramach których, 
natomiast, zaplanowano konkretne zadania do realizacji. 

 

Obszar interwencji:  OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 

Cel: Znacząca poprawa jakości powietrza na obszarze gminy związana z realizacją 
kierunków działań naprawczych 

Kierunki interwencji: Skuteczne wdrażanie planów i programów służących ochronie powietrza w skali 
lokalnej i wojewódzkiej poprzez osiągnięcie zakładanych efektów ekologicznych, 

 Wdrożenie mechanizmów ograniczających negatywny wpływ transportu na jakość 
powietrza poprzez efektywną politykę transportową do poziomu niepowodującego 
negatywnego oddziaływania na jakość powietrza. 

 

Obszar interwencji:  OCHRONA PRZED HAŁASEM 

Cel: Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska 

Kierunki interwencji: Zmniejszenie liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas, 

 Rozwój sieci monitoringu poziomu emisji hałasu do środowiska oraz narażenia 
mieszkańców na ponadnormatywny hałas. 

 

Obszar interwencji:  OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM 
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Cel: Utrzymanie wartości natężenia promieniowania elektromagnetycznego na 
dotychczasowych, niskich poziomach 

Kierunek interwencji: Monitoring poziomów pól elektromagnetycznych. 

 

Obszar interwencji:  GOSPODAROWANIE WODAMI 

Cel: System zrównoważonego gospodarowania wodami powierzchniowymi 
i podziemnymi, umożliwiający zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych 
regionu 

Kierunek interwencji: Osiągnięcie i utrzymanie co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych i podziemnych, zgodnie z obowiązującymi Planami 
gospodarowania wodami dla dorzeczy Odry. 

 

Obszar interwencji:  GOSPODARKA WODNOŚCIEKOWA 

Cel: System zrównoważonego gospodarowania wodami powierzchniowymi 
i podziemnymi, umożliwiający zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych 
regionu przy osiągnięciu i utrzymaniu co najmniej dobrego stanu wód 

Kierunki interwencji: Rozwój i dostosowanie instalacji i urządzeń służących zrównoważonej i racjonalnej 
gospodarce wodnościekowej dla potrzeb ludności i przemysłu, 

 Osiągnięcie i utrzymanie co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych i podziemnych, zgodnie z obowiązującymi Planami 
gospodarowania wodami dla dorzeczy Odry 

 

Obszar interwencji:  GOSPODAROWANIE ZASOBAMI GEOLOGICZNYMI 

Cel: Racjonale i efektywne gospodarowanie zasobami ze złóż oraz zabezpieczenie 
terenów osuwiskowych 

Kierunki interwencji: Zabezpieczenie terenów osuwiskowych na terenie Gminy i Miasta, 

 Ochrona i zrównoważone wykorzystanie zasobów kopalin oraz ograniczanie presji na 
środowisko, związanej z eksploatacją kopalin i prowadzeniem prac poszukiwawczych. 

 

Obszar interwencji:  OCHRONA GLEB 

Cel: Ochrona i zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi 

Kierunek interwencji: Zachowanie funkcji środowiskowych, gospodarczych, społecznych i kulturowych gleb. 

 

Obszar interwencji:  GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW 

Cele: Racjonalna gospodarka odpadami 

 Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne 

Kierunek interwencji: Prawidłowe funkcjonowanie i rozwój gospodarowania odpadami oraz zgodna 
z przepisami prawa sprawozdawczość. 

 

Obszar interwencji:  OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

Cele: Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności  
i georóżnorodności oraz ochrona krajobrazu, 

 Zwiększenie lesistości 

Kierunki interwencji: Podejmowanie działań z zakresu pogłębiania i udostępniania wiedzy o zasobach 
przyrodniczych i walorach krajobrazowych Gminy, w tym prowadzenie badań 
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naukowych, inwentaryzacji przyrodniczej i monitoringu oraz działania z zakresu 
edukacji ekologicznej, 

 Zrównoważony rozwój lasów. 

 

Obszar interwencji:  ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI 

Cele: Przeciwdziałanie awariom instalacji przemysłowych, 

 Minimalizacja skutków awarii dla ludzi i środowiska 

Kierunki interwencji: Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia awarii, 

 Kreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń 
środowiska i życia ludzi z tytułu wystąpienia awarii przemysłowych. 

Mając na uwadze, że zarówno w Programie z 2013 roku jak i w Programie z 2018 roku, cele oraz kierunki 
interwencji (działań) w poszczególnych obszarach są tożsame, w dalszej części opracowania odniesiono się do 
celów wymienionych w Programie ochrony środowiska z 2018 roku. 

W zakresie każdego kierunku działań sprecyzowano konkretne zadania ekologiczne, których realizację w latach 
2018 – 2019 pokazano w dalszej części opracowania.  

W Programie Ochrony Środowiska na szczeblu gminy w harmonogramach realizacji zadań wyszczególnia się 
dwie grupy:  

• Zadania własne – realizowane bezpośrednio przez Gminę i Miasto Czerwionka - Leszczyny, ich 
realizacja jest związana bezpośrednio z wkładem finansowym Gminy,  

• Zadania monitorowane – realizowane na terenie gminy, nie mniej jednak przez jednostki takie jak 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Zarząd Dróg Powiatowych, 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, a także 
przedsiębiorców czy mieszkańców (Gmina nie odpowiada za realizację tych zadań). 

Biorąc pod uwagę fakt, że w Programie Ochrony Środowiska pojawiają się zadania należące do każdej z wyżej 
wymienionych wyżej grup dane do opracowania niniejszego Raportu pochodzą nie tylko Urzędu Gminy i Miasta 
w Czerwionce - Leszczynach i jego jednostek, ale także z instytucji wymienionych na listach przedsięwzięć 
przewidzianych do realizacji, jako jednostki odpowiedzialne za ich wykonanie.  
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3. Stan realizacji zadań w latach 2018 – 2019 
3.1.  Ochrona klimatu i jakości powietrza 

W zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza w „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny” z 2016 r. oraz w „Programie 
ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na lata 2018 – 2021, z perspektywą na lata 2022- 2026”, w latach 2018 – 2019 założono realizację 35 zadań, 
z czego:  

• 24 własne,  

• 11 monitorowanych. 

W poniższych tabelach zestawiono stan realizacji zadań w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny w latach 2018 - 
2019 w zakresie zadań własnych (tabela nr 1) oraz zadań monitorowanych (tabela nr 2). Zadania oznaczone gwiazdką zostały ujęte w zaktualizowanym harmonogramie realizacji 
zadań „Programu ochrony środowiska dla Gminy Czerwionka - Leszczyny na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020”. 

 
Tabela 1 Realizacja zadań własnych w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza 

Lp. Zadanie Podjęte działania w latach 2018 – 2019 

1 
Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" oraz 

„Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe” 

W ramach aktualizacji PGN w 2018 r. przeliczono cel w zakresie redukcji emisji CO2 i zużycia energii oraz zwiększenia 
udziału OZE, co wynikało z dodania 4 nowych działań do realizacji przez Gminę. 

2 Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Gminy  
i Miasta Czerwionka-Leszczyny Realizację zadania przeniesiono na kolejny okres raportowania. 

3 

Poprawa efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej  

(termomodernizacje 15 budynków)  

 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
w Czerwionce - Leszczynach - Ochotnicza Straż Pożarna 

w Bełku* 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  
w Czerwionce - Leszczynach - Szkoła Podstawowa w 

Stanowicach* 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  
w Czerwionce - Leszczynach - Szkoła Podstawowa w 

Szczejkowicach* 

W 2018 roku zakończono termomodernizację sześciu placówek oświatowych oraz wykonano w całości prace 
termomodernizacyjne w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełku: 

• Szkoła Podstawowa nr 7 w Czerwionce – Leszczynach – docieplone zostały ściany, stropodach budynku szkoły, 
wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano remont schodów i podestu, wejścia do biblioteki i kotłowni 
oraz wjazdu na teren szkoły, wykonano remont zadaszeń nad wejściami szkoły, kotłowni i ciągu 
komunikacyjnego, odtworzono istniejącą instalację odgromową, wykonano montaż zaworów termostatycznych. 
Zadanie realizowano w latach 2014–2018, w tym roboty budowlane w latach 2017–2018. Łączny koszt 
inwestycji to: 1 157 310,73 zł. Zadanie współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014– 
2020 oraz budżetu gminy. Dofinansowanie wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji, 

• Przedszkole nr 3 w Czerwionce – Leszczynach – docieplone zostały ściany i stropodach budynku przedszkola, 
wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, przeprowadzono remont tarasu i balkonu, biegów schodów 
zewnętrznych i spoczników, remont chodników zewnętrznych i powierzchni utwardzonych, odtworzono 
istniejącą instalację odgromową. Zadanie realizowano w latach 2014–2018, w tym roboty budowlane w roku 
2018. Łączny koszt inwestycji to: 416 199,30 zł. Zadanie współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO 
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Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  
w Czerwionce - Leszczynach - Przedszkole nr 7 w 

Czerwionce – Leszczynach* 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  
w Czerwionce - Leszczynach - Przedszkole nr 6  

w Czerwionce – Leszczynach* 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  
w Czerwionce - Leszczynach - Szkoła Podstawowa  

w Palowicach* 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  
w Czerwionce – Leszczynach - Przedszkole nr 3  

w Czerwionce – Leszczynach* 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  
w Czerwionce - Leszczynach - Szkoła Podstawowa  

w Przegędzy* 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  
w Czerwionce - Leszczynach - Przedszkole nr 11  

w Czerwionce – Leszczynach* 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w 
Czerwionce - Leszczynach - Gimnazjum nr 6 w Dębieńsku* 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  
w Czerwionce - Leszczynach - Szkoła Podstawowa nr 3  

w Czerwionce – Leszczynach* 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  
w Czerwionce - Leszczynach - Zespół Szkół nr 4  

w Czerwionce – Leszczynach* 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  
w Czerwionce - Leszczynach - Przedszkole nr 8 w 

Czerwionce – Leszczynach* 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  
w Czerwionce - Leszczynach - Przedszkole nr 1 w 

Czerwionce – Leszczynach* 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  
w Czerwionce - Leszczynach - Przedszkole nr 10  

w Czerwionce – Leszczynach* 

WSL na lata 2014–2020 oraz budżetu gminy. Dofinansowanie wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowanych 
inwestycji, 

• Przedszkole nr 10 w Czerwionce – Leszczynach – docieplone zostały ściany nadziemia i stropodach budynku 
przedszkola, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, częściowo wymieniono posadzkę tarasu, 
przeprowadzono remont elementów zewnętrznych, odtworzono istniejącą instalację odgromową. Zadanie 
realizowano w latach 2014–2018, w tym roboty budowlane w roku 2018. Łączny koszt inwestycji to: 394 533,71 
zł. Zadanie współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014–2020 oraz budżetu gminy. 
Dofinansowanie wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji, 

• Szkoła Podstawowa w Palowicach – docieplone zostały ściany i stropodach budynku, wymieniono stolarkę 
okienną i drzwiową, zainstalowano dwie pompy ciepła, zamontowano zawory termostatyczne na grzejnikach 
c.o., przeprowadzono remont balkonu, schodów zewnętrznych, podjazdu i chodników, odtworzono istniejącą 
instalację odgromową. Zadanie realizowano w latach 2014–2018, w tym roboty budowlane w latach 2017–2018. 
Łączny koszt inwestycji to: 831 825,30 zł. Zadanie współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WSL 
na lata 2014– 2020 oraz budżetu gminy. Dofinansowanie wynosi min. 80% wartości kosztów kwalifikowanych 
inwestycji, 

• Szkoła Podstawowa w Przegędzy – docieplone zostały ściany i stropodach budynku szkoły, wykonano obróbkę 
blacharską dachu, orynnowanie, przeprowadzono remont kominów, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, 
zainstalowano dwie pompy ciepła, zamontowano zawory termostatyczne na grzejnikach c.o., odtworzono 
istniejącą instalację odgromową. Zadanie realizowano w latach 2014–2018, w tym roboty budowlane w latach 
2017–2018. Łączny koszt inwestycji to: 575 419,12 zł. Zadanie współfinansowane ze środków EFRR w ramach 
RPO WSL na lata 2014– 2020 oraz budżetu gminy. Dofinansowanie wynosi 85% wartości kosztów 
kwalifikowanych inwestycji, 

• Szkoła Podstawowa nr 6 w Czerwionce – Leszczynach – wymieniono pokrycie dachu budynku szkoły, 
docieplony został strop nad ostatnią kondygnacją budynku szkoły oraz dach budynku sali gimnastycznej i stropu 
łącznika, docieplone zostały ściany budynku sali gimnastycznej, wymieniono stolarkę okienną w budynku szkoły 
i budynku sali gimnastycznej, wykonano remont elementów zewnętrznych – biegi schodowe, spoczniki, balkony, 
odnowiono balustrady, odtworzono istniejącą instalację odgromową, wykonano montaż zaworów 
termostatycznych. Zadanie realizowano w latach 2014–2018, w tym roboty budowlane w latach 2017–2018. 
Łączny koszt inwestycji to: 1 813 756,16 zł. Zadanie współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WSL 
na lata 2014– 2020 oraz budżetu gminy. Dofinansowanie wynosi min. 80% wartości kosztów kwalifikowanych 
inwestycji, 

• Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełku – docieplone zostały ściany nadziemia i stropodachu łącznie ze 
stropodachem wieży OSP, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano remont podestu przed drzwiami 
do kotłowni, odtworzono istniejącą instalację odgromową, wykonano montaż zaworów termostatycznych. 
Zadanie realizowane w latach 2014–2018. Łączny koszt inwestycji to: 403 833,90 zł. Zadanie współfinansowane 
ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014–2020 oraz budżetu gminy. Dofinansowanie wynosi min. 
80% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji. 

W 2019 roku kontynuowano i zakończono termomodernizację ośmiu budynków szkół i przedszkoli: 

• Przedszkole nr 1 w Czerwionce – Leszczynach – zakończono roboty związane z dociepleniem ścian budynku, 
roboty wykończeniowe na dachu, roboty wykończeniowe związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, 
montaż zaworów termostatycznych, naprawę posadzki na balkonach, odtworzeniowe instalacji odgromowej i 
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wykonano pozostałe roboty towarzyszące. Zadanie realizowane w latach 2014-2019, w tym roboty budowlane 
w latach 2018-2019. Łączny koszt inwestycji to 718 292,60 zł. Zadanie współfinansowano ze środków EFRR w 
ramach RPOWSL na lata 2014-2020 oraz budżetu gminy. Dofinansowanie wynosi 85% wartości kosztów 
kwalifikowanych inwestycji, 

• Szkoła Podstawowa w Stanowicach – wykonano pozostałą część robót związanych z dociepleniem budynku 
szkoły, w tym montaż stolarki drzwiowej i zaworów termostatycznych, wymieniono rynny i rury spustowe, 
odnowiono zejście do kotłowni, wykonano opaski wokół budynku, odtworzono instalację odgromową i 
wykonano pozostałe roboty towarzyszące. Zadanie realizowano w latach 2014-2019, w tym roboty budowlane 
w latach 2018-2019. Łączny koszt inwestycji to 493 787,36 zł. Zadanie współfinansowano ze środków EFRR w 
ramach RPOWSL na lata 2014-2020 oraz budżetu gminy. Dofinansowanie wynosi 85% wartości kosztów 
kwalifikowanych inwestycji, 

• Przedszkole nr 7 w Czerwionce – Leszczynach – zakończono roboty związane z dociepleniem stropu i montażem 
stolarki drzwiowej. Wykonano montaż stolarki okiennej, zamontowano zawory termostatyczne oraz 
zrealizowano pozostałe roboty towarzyszące. Wykonano część robót związanych z dociepleniem dachu budynku. 
Przeprowadzono montaż stolarki drzwiowej, remont elementów zewnętrznych i naprawę nawierzchni 
chodników. Zadanie realizowane w latach 2014-2019, w tym roboty budowlane w latach 2018-2019. Łączny 
koszt inwestycji to 222 215,53 zł. Zadanie współfinansowano ze środków EFRR w ramach RPOWSL na lata 
2014-2020 oraz budżetu gminy. Dofinansowanie wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji, 

• Przedszkole nr 11 w Czerwionce – Leszczynach – wykonano pozostałą część robót związanych z dociepleniem 
budynku, odtworzono instalację odgromową, wykonano roboty wykończeniowe związane z wymianą stolarki 
okiennej i drzwiowej, wykonano remont schodów zewnętrznych, nawierzchni chodników i zamontowano zawory 
termostatyczne. Zadanie realizowane w latach 2014-2019, w tym roboty budowlane w latach 2018-2019. Łączny 
koszt inwestycji to 1 079 725,15 zł. Zadanie współfinansowano ze środków EFRR w ramach RPOWSL na lata 
2014-2020 oraz budżetu gminy. Dofinansowanie wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji, 

• Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach – wykonano całość robót związanych z zadaniem – docieplone zostały 
ściany oraz dach, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, odtworzono instalację odgromową, zamontowano 
zawory termostatyczne, naprawiono nawierzchnie opasek wokół budynku, wyremontowano schody zewnętrzne 
oraz wykonano pozostałe roboty towarzyszące. Zadanie realizowane w latach 2014-2019, w tym roboty 
budowlane w roku 2019. Łączny koszt inwestycji to 491 991,58 zł. Zadanie współfinansowano ze środków EFRR 
w ramach RPOWSL na lata 2014-2020 oraz budżetu gminy. Dofinansowanie wynosi 85% wartości kosztów 
kwalifikowanych inwestycji, 

• Przedszkole nr 6 w Czerwionce – Leszczynach – wykonano pozostałą część robót związanych z dociepleniem 
budynku przedszkola, wymianą stolarki okiennej oraz pozostałe roboty związane z remontem wymiennikowni. 
Wykonano wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki drzwiowej, odtworzono instalację odgromową, 
wykonano remont zewnętrznych schodów i nawierzchni chodników, odtworzono opaskę wokół budynku, 
zamontowano zawory termostatyczne i wymieniono węzeł cieplny. Zadanie realizowane w latach 2014-2019, w 
tym roboty budowlane w latach 2018-2019. Łączny koszt inwestycji to 1 541 594,60 zł. Zadanie 
współfinansowane ze środków EFRR w ramach RPOWSL na lata 2014-2020 oraz budżetu gminy. 
Dofinansowanie wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji, 

• Przedszkole nr 8 w Czerwionce – Leszczynach – docieplone zostały ściany, wymieniono pokrycie dachowe, 
wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, odtworzono instalację odgromową, zabudowano pompę ciepła, 
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zamontowano zawory termostatyczne, odtworzono opaski wokół budynku, wyremontowano schody zewnętrzne 
oraz wykonano pozostałe roboty towarzyszące. Zadanie realizowane w latach 2014-2019, w tym roboty 
budowlane w latach 2018-2019. Łączny koszt inwestycji to 479 114,96 zł. Zadanie współfinansowane ze 
środków EFRR w ramach RPOWSL na lata 2014-2020 oraz budżetu gminy. Dofinansowanie wynosi 85% 
wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji, 

• Szkoła Podstawowa nr 3 w Czerwionce – Leszczynach – wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz 
wyremontowano schody zewnętrzne. Zadanie realizowane w latach 2014-2019, w tym roboty budowlane roku 
2019. Łączny koszt inwestycji to 496 142,60 zł. Zadanie współfinansowane ze środków EFRR w ramach 
RPOWSL na lata 2014-2020 oraz budżetu gminy. Dofinansowanie wynosi 85% wartości kosztów 
kwalifikowanych inwestycji. 

4 
Monitoring zużycia paliw i nośników energii  

w budynkach użyteczności publicznej, system zarządzania 
energią w budynkach użyteczności publicznej 

Nie prowadzono działań w tym zakresie. 

5 

Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem 
emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii 

 

Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii 
oraz technologii zwiększających efektywne wykorzystanie 
energii i zmniejszających materiałochłonność gospodarki* 

 

Wspieranie działań edukacji szkolnej np.: prowadzenie 
działań z zakresu edukacji ekologicznej zakresie ochrony 

powietrza dla młodzieży na terenach cennych przyrodniczo* 

 

Informacja ekologiczna w gminie jako główne źródło 
wiedzy o jakości powietrza: aktualizacja Systemu Informacji 

o Środowisku (www.wykaz.ekoportal.pl), artykuły w 
lokalnej gazecie* 

W 2018 roku, w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 
przeprowadzono szereg działań edukacyjnych w zakresie: 

 - promowanie stosowania niskoemisyjnych źródeł ogrzewania oraz ciepła sieciowego,  

- oszczędność energii poprzez stosowanie termomodernizacji i innych metod ograniczania zużycia energii.  

Ponadto kontynuowano kampanię „Gmina z dobrą energią!”, której założeniami były działania na rzecz ograniczenia 
niskiej emisji oraz promocji efektywności energetycznej. Działania obejmowały długi horyzont czasowy (24 m-ce) i były 
zróżnicowane pod względem grupy docelowej (dorośli, dzieci i młodzież, pracownicy jst) oraz formy przekazu (działania 
online/off-line, seminaria tematyczne, konkursy, akcje społecznościowe, kampania medialna z udziałem celebrytów). W 
projekt zaangażowane są wszystkie jst z terenu Subregionu Zachodniego woj. Śląskiego. 

W jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny w roku 2019 
przeprowadzono szereg działań edukacyjnych w zakresie:  

- racjonalnego korzystania z energii elektrycznej i cieplnej,  

- stosowania niskoemisyjnych źródeł energii, 

 - oszczędność energii poprzez stosowanie termomodernizacji i innych metod ograniczania zużycia energii.  

Ww. edukacja przeprowadzona zastała w ramach lekcji biologii, geografii, fizyki, przyrody, techniki oraz lekcji 
wychowawczych. W ciągu całego roku uczniowie brali czynny udział w wielu programach, kampaniach i akcjach, m.in.: 
„Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Jak walczyć ze smogiem”, „Dzieci uczą rodziców”, 
„Nie truj sąsiada”. Szkoła Podstawowa Nr 5 była organizatorem konkursu dla dzieci na prace badawczą pt. „Porosty w 
mojej miejscowości – wskaźnikiem czystości powietrza”. Wychowankowie szkół i przedszkoli brali udział w wielu 
konkursach plastycznych podejmujących temat czystego powietrza, takich jak: „Foliowy świat – być albo nie być”, 
„Śląskie pejzaże”, „Eko-Miś”, „O czyste powietrze dbamy – z dymem wygrywamy”, „Czyste powietrze – zdrowe dzieci”.  

W trosce o zdrowie dzieci, w okresie jesienno-zimowym w szkołach i przedszkolach na bieżąco monitorowano jakość 
powietrza. Ponadto Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym „Promyczek” oraz Przedszkole Nr 7 „Skarbnikowa 
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Willa” pozyskały oczyszczacze powietrza zakupione przez samorząd województwa śląskiego w ramach kampanii „MOGĘ! 
Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech”. 

 

System informacji o środowisku i jego ochronie jest na bieżąco aktualizowany. 

6 Budowa, modernizacja i przebudowa dróg publicznych 
gminnych 

W 2018 roku wykonano m.in.:  

• budowę chodnika dla pieszych przy ul. Szkolnej etap I – kanalizacja deszczowa w Stanowicach za kwotę 97 
687,83 zł, 

• przebudowę fragmentu ul. 3 Maja za kwotę 435 953,98 zł,  

• przebudowę ul. Sportowej na odcinku 0,385 km, za kwotę 859 110,32 zł. – ramach inwestycji wykonano 
przebudowę ciągu pieszo – jezdnego, pozostałej części ulicy i chodnika oraz elementów odwodnienia pasa 
drogowego i wymianę oświetlenia ulicznego. Zamontowano także nowe elementy małej architektury oraz 
przeprowadzono nasadzenia drzew ozdobnych.  

• remont dróg bitumicznych przez ułożenie mikrodywanu na:  

– ul. Granicznej w Bełku na powierzchni 2 140,00 m² za kwotę 44 642,11 zł,  

– ul. Bełkowskiej w Szczejkowicach na pow. 3 330,00 m² za kwotę 69 466,47 zł,  

– ul. Kałuży w Dębieńsku na powierzchni 3 285,00 m² za kwotę 68 527,73 zł,  

– ul. Rymera w Czerwionce na powierzchni 952,00 m² za kwotę 19 859,48 zł,  

– ul. Doktora Rostka w Czerwionce na powierzchni 1 190,00 m² za kwotę 24 824,35 zł,  

• remont placu przy restauracji „Rogowa” w Stanowicach na powierzchni 1 660,00 m² za kwotę 34 628,93 zł, 

• nakładkę bitumiczną na ul. Kamieńskiej w Przegędzy za kwotę 292 944,78 zł,  

• remont fragmentu dojścia do pomnika „Ofiarom Hitleryzmu” w Leszczynach za kwotę 29 985,62 zł, 

• remont dróg nieutwardzonych poprzez wykonanie betonowych nawierzchni śladowych na łącznej długości 3 
217,00 m.b. na: ul. Palowickiej (bocznej) w Bełku, ul. Markwioka etap II, ul. Zabrzańskiej – boczna w Dębieńsku, 
ul. Nowej, ul. Swobody, ul. Topolowej w Czuchowie, ul. Działkowców – boczna w Czerwionce, ul. Ogrodowej 
w Stanowicach, ul. Zielonej etap II, ul. Leszcze w Książenicach, ul. Słowiańskiej, ul. Pawlasa w Leszczynach, 
ul. Szkolnej w Palowicach, za łączną kwotę 1 129 868,39 zł,  

• remont nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny poprzez uzupełnienie 
asfaltobetonem ubytków i wybojów. Łącznie wbudowano 1050,00 ton masy na gorąco za kwotę 515 308,50 zł,  

• remont nawierzchni nieutwardzonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny poprzez dwukrotne 
wyrównanie (wiosna/jesień i wg potrzeb) oraz zagęszczenie nawierzchni wraz z uzupełnieniem ubytków 
tłuczniem. Łącznie na wszystkich drogach objętych remontem w 2018 r. wbudowano 2 373,56 ton kruszywa,  
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• remonty chodników, w tym współfinansowane przez wspólnoty mieszkaniowe, przy ulicach: Dworcowej, 
Ligonia 14, Kopernika 1, Kopernika 3, K. Miarki w Leszczynach za łączną kwotę 149 950,00 zł. 

W 2019 roku wykonano: 

• chodnik wzdłuż ul. Szkolnej (II etap) w Stanowicach za kwotę 97 170,00 zł., 

• przebudowę ul. Kałuży w Dębieńsku za kwotę 97 744,41 zł., 

•  montaż tablicy pomiaru prędkości przy ul. Lompy (osiedle Malenie) za kwotę 16 605,50 zł., 

• remontowy dróg gminnych:  

- ul. Ogródki w Bełku (nawierzchnia bitumiczna) za kwotę 94 328,70 zł,  

- część ul. Szkolnej w Stanowicach (nawierzchnia z betoników) za kwotę 75 744,76 zł,  

- łącznik pomiędzy ul. Zieloną i ul. Powstańców w Książenicach za kwotę 59 996,34 zł , 

• remont ul. Hajduki w Szczejkowicach (wykonanie nawierzchni pełnej z betoników drogowych) za kwotę 
39 189,32 zł.  

• remonty chodników, w tym remonty cząstkowe, zrealizowano w Leszczynach przy ulicach Dworcowej, Ligonia 
i Kopernika oraz w Czuchowie przy ul. Przyjaźni, w sumie na kwotę 144 489,45 zł.  

• remonty dróg nieutwardzonych – wykonano ponad 2000 m betonowych nawierzchni śladowych na ul. 
Palowickiej (bocznej) w Palowicach, ul. Okrężnej w Szczejkowicach, ul. Nowej i ul. Szewczyka w Czuchowie, 
ul. Gwarków w Czerwionce, ul. Bełkowskiej w Palowicach, ul. Nad Potokiem i ul. Wolności w Książenicach, 
ul. Słowiańskiej, ul. Żorskiej i ul. Odległej w Leszczynach oraz ul. Mikołowskiej (bocznej) i ul. Dworcowej w 
Przegędzy. Wydatkowano środki w wysokości 783 485,63 zł. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od podmiotów realizujących zadania. 

 

Ponadto w okresie raportowania Gmina i Miasto Czerwionka - Leszczyny realizowała dotacje ze środków własnych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji do montażu 
ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących OZE w budynkach i lokalach mieszkalnych – wysokość dofinansowania wynosiła 50 % kosztów kwalifikowanych, 
lecz nie więcej niż 4 500,00 zł dla ogrzewania elektrycznego, kotła gazowego i olejowego, kotła na paliwo stałe i pompę ciepła stanowiącą jedyne źródło ciepła w budynku oraz 
nie więcej niż 2 000,00 zł dla podłączenia do sieci c.o., instalacji solarnej lub pompy ciepła, będącej dodatkowym źródłem ciepła w budynku. Dotacje można było uzyskać 
zarówno do istniejących jak i nowobudowanych budynków. W istniejących budynkach warunkiem otrzymania dotacji była trwała likwidacja dotychczasowego 
nieekologicznego źródła ciepła. 

W 2018 r. dofinansowano wymianę 95 starych kotłów węglowych c.o. na:  

- 1 pompę ciepła,  

- 10 kotłów gazowych,  

- 10 kotłów na pelet, 

- 74 kotły węglowe.  
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Ponadto w nowych budynkach dofinansowano montaż:  

- 2 pomp ciepła,  

- 9 kotłów gazowych,  

- 4 kotłów na pelet, 

- 4 kotłów na węgiel.  

Zrealizowano 114 umów na łączną kwotę 510 041,99 zł. 

W 2019 r. dofinansowano wymianę 72 starych kotłów węglowych c.o. na:  

- 16 kotłów gazowych,  

- 19 kotłów na pelet, 

- 37 kotły węglowe.  

Ponadto w nowych budynkach dofinansowano montaż 3 kotłów gazowych.  

Zrealizowano 75 umów na łączną kwotę 335 515,00 zł 

Dodatkowo w 2018 roku sporządzono dokumentację aplikacyjną dla projektu pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce – 
Leszczynach”. Koszt sporządzenia dokumentacji wyniósł 9 950,00 zł. Przedmiotowa dokumentacja została złożona przez Gminę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Śląskiego w Katowicach w ramach konkursu grantowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.1 Odnawialne 
źródła energii, poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii. Podstawę opracowania ww. dokumentacji aplikacyjnej stanowiły wnioski mieszkańców o dofinansowanie  
w formie grantów złożone w ramach naboru ogłoszonego przez gminę na działania z zakresu budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze 
źródeł odnawialnych.  

W 2019 roku Gmina i Miasto Czerwionka – Leszczyny otrzymała dofinansowanie w wysokości 21 840 394,62 zł na realizację ww. projektu. W sierpniu 2019 r. w Śląskim 
Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach odbyło się podpisanie umowy.  

Mikroinstalacje OZE na które zostaną przyznane granty obejmują: 

– instalacje fotowoltaiczne – 461 szt., 

– instalacje solarne – 46 szt., 

– pompy ciepła do c.w.u. – 97 szt., 

– pompy ciepła do c.w.u. i c.o. – 161 szt. 

W ramach projektu będzie zainstalowanych 765 szt. instalacji. Głównym i bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii z OZE w sektorze 
mieszkaniowym regionu poprzez budowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego w Gminie i Mieście 
Czerwionka - Leszczyny.  
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W 2019 r. zlecono wykonanie tablic informacyjnych oraz naklejek informacyjnych. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe wyłaniające inspektorów branży 
elektrycznej oraz inspektorów branży sanitarnej. Zorganizowano serię spotkań z grantobiorcami, w celu zapoznania z procedurą realizacji projektu. Realizacja inwestycji przez 
grantobiorców nastąpi w latach 2020-2021. 

 

Tabela 2 Realizacja zadań monitorowanych w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza 

Lp. Zadanie Podjęte działania w latach 2018 – 2019 

1 Ograniczenie niskiej emisji w budynkach mieszkalnych,  
w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

Mieszkańcy 

W ramach programu STOP SMOG, finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zrealizowano 75 termomodernizacji budynków jednorodzinnych. W ramach działań 
dokonano wymiany źródeł ciepła na: 

• 49 kotłów węglowych V klasy,  

• 7 kotłów gazowych,  

• 16 kotłów na biomasę V klasy,  

• 2 pompy ciepła,  

• 1 kocioł elektryczny.  

Wykonano także 12 modernizacji instalacji ogrzewania oraz 7 termomodernizacji budynków. Zamontowano także 1 pompę 
ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej. Łącznie nakłady wyniosły 1 876 904,40 zł, z czego WFOŚiGW 
przekazał mieszkańcom dotacje na łączną kwotę 326 162,10 zł. 

W ramach Programu Czyste Powietrze zrealizowano 69 modernizacji, w tym zmiana źródła ciepła wystąpiła  
w 64 przypadkach, w wyniku czego zainstalowano:  

• 19 kotłów gazowych,  

• 17 pompa ciepła (w jednym przypadku jako II źródło ciepła),  

• 13 kotłów na biomasę,  

• 16 kotłów na węgiel. 

Zrealizowano także: 

• 21 termomodernizacja przegród zewnętrznych, 

• 7 wymian drzwi zewnętrznych, 

• 8 wymian stolarki okiennej. 

Łącznie nakłady wyniosły 2 668 128,17 zł, z czego przekazano mieszkańcom dotacje na łączną kwotę 797 851,53 zł oraz 
udzielono pożyczek na łączną kwotę 193 274,00 zł. 
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karlik” 

W 2018 r. przeprowadzono termomodernizację budynków przy: ul. Jana Pawła II 5, 13, 14, ul. Tetmajera 2, ul. Pola 4  
w Czerwionce – Leszczynach, polegającą na dociepleniu ścian zewnętrznych o łącznej powierzchni 4 427 m2 . Wartość 
robót: ok. 778 000,00 zł. 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

W 2019 r. wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 16  
w Czerwionce – Leszczynach.  

TAURON Dystrybucja S.A. 

Z danych uzyskanych od operatora sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej ustalono, że na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka – Leszczyny funkcjonują 762 mikroinstalacje fotowoltaiczne. Produkowana energia zużywana jest na potrzeby 
własne obiektów, do których mikroinstalacja została przyłączona, a nadwyżki oddawane są do sieci elektroenergetycznej. 
Łączna moc zainstalowana mikroinstalacji wynosi 4 674,53 kW. 

2 Ograniczenie niskiej emisji w budynkach przedsiębiorstw,  
w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. 

W okresie raportowania wykonano termomodernizację budynku rozdzielni głównej 6 kV o numerze inwentarzowym 
87/101 oraz budynku zaplecza socjalnego o numerze inwentarzowym 114/109. W tym okresie zostały także rozpoczęte 
prace termomodernizacyjne budynku sortowni o numerze inwentarzowym 81/101. Zakres prac obejmował wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowe oraz izolację ścian i dachów. 

JSW KOKS S.A. 

Spółka w 2018 roku wyłączyła z eksploatacji instalację Koksowni Dębieńsko w Czerwionce – Leszczynach, przy ul. 
Przemysłowej 12, a tym samym zatrzymana została zorganizowana i niezorganizowana emisja pyłowo-gazowa do 
powietrza z tej instalacji. Aktualnie Spółka sukcesywnie demontuje i rozbiera instalacje, aparaty i obiekty budowlane 
koksowni. 

Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o.o. 

W okresie raportowania w Zakładzie Ciepłowniczym Z-1 Dębieńsko zabudowano nowy kocioł WR-5 opalany węglem 
kamiennym, za którym zamontowano nowy wysokosprawny filtr workowy. Konieczność instalacji nowego źródła ciepłą 
związana była z zaprzestaniem produkcji gazu koksowniczego i konieczności odbudowy mocy wytwórczej ciepłowni. 

3 Rozwój systemu informacyjnego dotyczącego monitoringu 
jakości powietrza i stanu jakości powietrza w skali lokalnej 

Z dniem 1 stycznia 2019 roku zmianie uległ system prognozowania i informowania o jakości powietrza. Wcześniej 
prognozy dla województwa śląskiego wykonywane były przez WIOŚ Katowice wraz z katowickim oddziałem IMiGW. 
Prognozy te były wykonywane dla dwóch kolejnych dób w układzie obszarowym. 

Od 2019 roku prognozy wykonywane są przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie, a dane prezentowane są na 
portalu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

Zgodnie z przyjętymi zapisami Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego urzędy gminy obowiązane są do 
informowania mieszkańców o jakości powietrza atmosferycznego. 

Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, przy ul. Kopalnianej zlokalizowana jest stacja do pomiaru stężenia 
benzenu w ramach sieci monitoringu powietrza. 



RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY 
 za lata 2018 - 2019 

 

 20 

4 

Sukcesywna kontrola uciążliwych źródeł zanieczyszczeń 

 

Systematyczne prowadzenie kontroli podmiotów dotyczącej 
przestrzegania zasad ochrony środowiska* 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

W 2018 roku przeprowadzono 1 kontrolę planową oraz 1 kontrolę interwencyjna w zakresie ochrony powietrza. Nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

W 2019 roku przeprowadzono 1 kontrolę planową. Stwierdzono naruszenia w zakresie nieterminowego wprowadzenia 
raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. 

5 Budowa, modernizacja i przebudowa dróg publicznych 
powiatowych 

Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego 

W 2018 roku wykonano: 

• remont drogi powiatowej 5627S Czuchów ul. Cmentarna na długości 0,358 km, 

• remont drogi powiatowej 5341S Dębieńsko ul. Ornontowicka na długości 0,692 km. 

W 2019 roku wykonano: 

• przebudowę skrzyżowania ulic Ligonia i ks. Pojdy w dzielnicy Leszczyny, 

• przebudowę drogi powiatowej 5311S Szczejkowice ul. Palowicka na odcinku 0,330 km, 

• remont nawierzchni drogi powiatowej 5628S Bełk ul. Bełkowska na odcinku 1,680 km, 

• remont wielkopowierzchniowy nawierzchni drogi powiatowej 5613S dz. Leszczyny ul. Ks. Pojdy na powierzchni 
1 353,41 m2, 

• remont wielkopowierzchniowy nawierzchni drogi powiatowej 5311S Palowice ul. Wiejska na powierzchni 
3 200,00 m2. 

6 Budowa, modernizacja i przebudowa dróg wojewódzkich 
i krajowych 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 

W 2019 roku wybudowano chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej DW 924 w Szczejkowicach. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

W okresie raportowania nie prowadzono żadnych działań na przebiegającym rzez obszar gminy odcinku autostrady A1. 

7 

Rozwój komunikacji publicznej w oparciu o nowoczesny 
niskoemisyjny tabor autobusowy mający na celu przesiadkę 

z indywidualnych samochodów na rzecz transportu 
zbiorowego 

Zarząd Transportu Metropolitalnego 

PKM Gliwice – operator obsługujący linie nr 194 i 195 organizowane przez ZTM nie zakupił w okresie raportowania 
pojazdów niskoemisyjnych. 

Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku 

W okresie raportowania nie zakupiono taboru niskoemisyjnego obsługującego linie nr 18 i 19. 

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu – Zdroju  

W okresie raportowania kursy wykonywane było z wykorzystaniem autobusów o standardzie emisyjnym EURO 6. Nie 
zakupiono nowego niskoemisyjnego taboru. 
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Wdrażanie Inteligentnych Systemów Zarządzania Ruchem 
oraz mechanizmów wspomagających zarządzanie ruchem  
i transportem, jak: punkty przesiadkowe, plany centrów 
logistycznych na obrzeżach miast, BUSpasy, poprawa 

oznakowania dróg 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 

Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego 

W okresie raportowani nie wdrożono Inteligentnych Systemów Zarządzania Ruchem oraz mechanizmów wspomagających 
zarządzanie ruchem i transportem, jak: punkty przesiadkowe, plany centrów logistycznych na obrzeżach miast, BUSpasy. 

Poprawę oznakowania dróg wykonywano w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej. 

9 Budowa sieci gazowych* Brak informacji o podjętych działaniach. 

10 Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta  
i gminy (łącznie 2061 mb sieci)* 

Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o.o. w okresie raportowania dokonało wymiany sieci ciepłowniczej 
z tradycyjnej na preizolowaną na odcinku 250 mb. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od podmiotów realizujących zadania 

 

Zakład Polskie Mięso i Wędliny Łukosz Sp. z o. o. w swoim zakładzie wprowadził rozwiązania optymalizujące zużycie energii elektrycznej – zainstalowano system fotokomórek 
(czujników ruchu), które zintegrowano z oświetleniem tak by światło gasło w pomieszczeniach, które nie są wykorzystywane w danej chwili, ponadto wymieniono 250 punktów 
świetlnych na żarówki ledowe. Dodatkowo Spółka odzyskuje ciepło z chłodnictwa na potrzeby przygotowania ciepłej wody co przyczyniło się do ograniczenia zużycia paliwa 
gazowego. 

Z kolei Starosta Rybnicki przeprowadził w 2018 r. konkurs ekologiczny „AKCJA INNOWACJA – Porozmawiajmy o Smogu, czyli Chytomy za rogi tyn smog srogi”, którego 
celem było upowszechnienie wiedzy i kompetencji w zakresie zanieczyszczeń powietrza, w tym smogu, a także zachowań prozdrowotnych wśród młodych mieszkańców 
powiatu rybnickiego oraz promocja powiatu. Konkurs skierowany był do uczniów klas 1 – 8 szkół podstawowych, zlokalizowanych na terenie Powiatu Rybnickiego. Wszystkie 
samorządy Subregionu Zachodniego (25 gmin oraz 3 powiaty), w tym Gminy powiatu rybnickiego, podejmowały także wspólną kampanię na rzecz walki z niską emisją  
i poprawą jakości powietrza. Celem kampanii pn.: „Gmina z dobrą energią” jest szerzenie wiedzy na temat niskiej emisji oraz metod walki z nią. Na łamach „Kroniki Powiatu 
Rybnickiego” – bezpłatnego miesięcznika wydawanego na obszarze powiatu rybnickiego, w części „Środowisko” lub „Ekologia” zamieszczane są artykuły edukacyjne, 
informacyjne, a także uświadamiające o stanie i zagrożeniach środowiska. Przykładowe artykuły to:  

• WYJŚCIE SMOGA. WALCZYMY O LEPSZE POWIETRZE W RYBNIKU SMOG – czy powinniśmy się go obawiać? – czym w ogóle jest smog? Skąd się bierze 
i jakie mogą być skutki jego występowania? 

• „Jak jeździć, żeby zaoszczędzić pieniądze, zdrowie i środowisko”, 

• „Dylemat Ślązaka - kocioł na węgiel czy na biomasę? Wszystkie za i przeciw”,  

• BUDOWNICTWO PRZYJAZNE ŚRODOWISKU – Termomodernizacja budynków mieszkalnych,  

• BUDOWNICTWO PRZYJAZNE ŚRODOWISKU - 10 przykazań budownictwa energooszczędnego. 
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3.2.  Ochrona przed hałasem 
W zakresie ochrony przed hałasem w „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny” z 2016 r. oraz w „Programie ochrony 
środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na lata 2018 – 2021, z perspektywą na lata 2022- 2026”, w latach 2018 – 2019 założono realizację 9 zadań, z czego:  

• 4 własne,  

• 5 monitorowanych. 

W poniższych tabelach zestawiono stan realizacji zadań w zakresie ochrony przed hałasem na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny w latach 2018 - 2019 w zakresie 
zadań własnych (tabela nr 3) oraz zadań monitorowanych (tabela nr 4). Zadania oznaczone gwiazdką zostały ujęte w zaktualizowanym harmonogramie realizacji zadań 
„Programu ochrony środowiska dla Gminy Czerwionka - Leszczyny na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020”. 

  

Tabela 3 Realizacja zadań własnych w zakresie ochrony przed hałasem 

Lp. Zadanie Podjęte działania w latach 2018 – 2019  

1 

Stosowanie odpowiednich zapisów w planach 
zagospodarowania przestrzennego, umożliwiających 

ograniczenie emisji hałasu do środowiska 

 

Uwzględnianie w MPZP zapisów o dopuszczalnych 
poziomach dźwięku i egzekwowanie tych zapisów* 

W uchwale nr XLIX/540/18 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar  
w obrębie Leszczyny i Przegędza, ustalono, że na terenach oznaczonych symbolami MN, MNU, UMW, UMN zakazuje 
się lokalizacji usług stwarzających uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości związanych z emisją hałasu, przekraczające 
wartości dopuszczalne określone w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska. 

Z kolei w uchwale nr XII/118/19 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 18 października 2019 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny obejmującego 
obszar w obrębie Bełk, w zakresie ochrony przed hałasem uwzględniono maksymalny – dopuszczalny poziom hałasu 
wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB, zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach:  

1) oznaczonych symbolem MN – jak dla terenów mieszkaniowych jednorodzinnych;  

2) oznaczonych symbolem RM – jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych. 

2 Edukacja ekologiczna w zakresie zapobiegania nadmiernej 
emisji hałasu  Działanie realizowane pośrednio w ramach działań edukacyjnych, o których mowa w poz. 5 tabeli nr 1. 

3 Bieżące remonty dróg gminnych* Informacja o podjętych działaniach ujęto w poz. 5 tabeli nr 2. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od podmiotów realizujących zadania 
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Tabela 4 Realizacja zadań monitorowanych w zakresie ochrony przed hałasem 

Lp. Zadanie Podjęte działania w latach 2018 – 2019 

1 
Ograniczenie hałasu przemysłowego na skutek zwiększenia 

działalności kontrolnej i inspekcyjnej oraz wdrażania 
zaleceń́ pokontrolnych 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

W 2018 roku przeprowadzono 1 kontrolę interwencyjną w zakresie emisji hałasu, w wyniku której, po przeprowadzonych 
pomiarach akustycznych, stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu dla pory nocnej.  

W 2018 roku przeprowadzono 1 kontrolę interwencyjną w zakresie emisji hałasu, w wyniku której, po przeprowadzonych 
pomiarach akustycznych, nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu dla pory dnia, jednak ustalono, 
że kontrolowany nie wykonał okresowych badań emisji hałasu do środowiska co skutkowało nałożeniem mandatu karnego. 
Wydano zarządzenie pokontrolne obligujące do przeprowadzenia stosownych badań.  

2 Działania administracyjne mające na celu ograniczenie 
hałasu z zakładów 

Starosta Rybnicki 

W wyniku otrzymanych informacji z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w 2019 roku, wydano 2 decyzje 
obligujące do przeprowadzenia pomiarów emisji hałasu do środowiska i przedstawienia stosownych analiz celem podjęcia 
ewentualnych kroków administracyjnych. Termin na przedstawienie opracowań upływa w kolejnym okresie raportowania 
(rok 2020). 

3 Stosowanie zabezpieczeń akustycznych na wymagających 
tego odcinkach dróg  

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 

Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego 

W okresie raportowani nie budowano ekranów akustycznych w ciągu dróg powiatowych, wojewódzkich ani autostrady 
A1. 

4 Bieżący monitoring poziomów hałasu w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska 

W okresie raportowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny nie prowadzono monitoringu poziomu hałasu 
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. 

5 Bieżące remonty dróg powiatowych* Informacja o podjętych działaniach ujęto w poz. 6 tabeli nr 1. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od podmiotów realizujących zadania 
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3.3.  Ochrona przed oddziaływaniem pól elekromagnetycznych 
W zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych w „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny” z 2016 
r. oraz w „Programie ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na lata 2018 – 2021, z perspektywą na lata 2022- 2026”, w latach 2018 – 2019 
założono realizację 6 zadań, z czego:  

• 2 własne,  

• 4 monitorowane. 

W poniższych tabelach zestawiono stan realizacji zadań w zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – 
Leszczyny w latach 2018 – 2019 w zakresie zadań własnych (tabela nr 5) oraz zadań monitorowanych (tabela nr 6). Zadania oznaczone gwiazdką zostały ujęte  
w zaktualizowanym harmonogramie realizacji zadań „Programu ochrony środowiska dla Gminy Czerwionka - Leszczyny na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 - 
2020”. 

 

Tabela 5 Realizacja zadań własnych w zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych 

Lp. Zadanie Podjęte działania w latach 2018 – 2019 

1. 

Ograniczanie oddziaływania pól elektromagnetycznych 
m.in. poprzez preferowanie niekonfliktowych lokalizacji 

źródeł promieniowania elektromagnetycznego 

 

Preferowanie mało konfliktowych lokalizacji źródeł 
promieniowania elektromagnetycznego* 

W uchwale nr XLIX/540/18 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego 
obszar w obrębie Leszczyny i Przegędza, ustalono, że na terenach oznaczonych symbolami MN, MNU, UMW, UMN 
zakazuje się lokalizacji usług stwarzających uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości związanych z emisją pól 
elektromagnetycznych, przekraczające wartości dopuszczalne określone w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od podmiotów realizujących zadania 

 
Tabela 6 Realizacja zadań monitorowanych w zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych 

Lp. Zadanie Podjęte działania w latach 2018 – 2019 

 1. 

Kontynuacja monitoringu pól elektromagnetycznych 

 

Dalsze prowadzenie monitoringu środowiska w celu  

określenia aktualnego poziomu elektromagnetycznego 
promieniowania niejonizującego* 

 

W ramach programu Państwowego Monitoringu Środowiska przeprowadzono badania mające na celu określenie 
poziomów pól elektromagnetycznych w przedziale częstotliwości 100 kHz – 3 GHz (składowej elektrycznej E)  
w środowisku, w miejscach dostępnych dla ludności.  

W 2018 roku badania przeprowadzono na terenie obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy 
związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, położonej w miejscowości Bełk, gmina Czerwionka – 
Leszczyny, przy Zespole Szkół nr 5. W ramach prowadzonych badań uzyskano wynik na poziomie 0,05 V/m, przy 
niepewności pomiaru na poziomie 0,01 V/m. 
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W 2019 roku badania przeprowadzono na terenie obszaru zabudowy mieszkaniowej, położonej w Leszczynach - część 
miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Ligonia. W ramach prowadzonych badań uzyskano wynik na poziomie 0,13 V/m, 
przy niepewności pomiaru na poziomie 0,03 V/m. 

W wyniku analiz nie stwierdzono przekroczeń – wartość dopuszczalna poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku 
wnosi 7 V/m. 

2. 

Gromadzenie danych nt. instalacji emitujących pola 
elektromagnetyczne wymagających zgłoszeń 

 

Gromadzenie danych dotyczących instalacji powodujących 
wytwarzanie pól elektromagnetycznych* 

Starosta Rybnicki 

W 2018 r. przyjęto 4 aktualizacje zgłoszeń dla 4 instalacji emitujących pola elektromagnetyczne, zlokalizowanych na 
terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny. 

W roku 2019 r. przyjęto 15 aktualizacji zgłoszeń dla 13 instalacji emitujących promieniowanie elektromagnetyczne, 
zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od podmiotów realizujących zadania. 
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3.4.  Gospodarowanie wodami 
W zakresie gospodarowania wodami w „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny” z 2016 r. oraz w „Programie ochrony 
środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na lata 2018 – 2021, z perspektywą na lata 2022 – 2026”, w latach 2018 – 2019 założono realizację 8 zadań, z czego:  

• 4 własne, 

• 4 monitorowane. 

W poniższych tabelach zestawiono stan realizacji zadań w zakresie gospodarowania wodami na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny w latach 2018 – 2019 
w zakresie zadań własnych (tabela nr 7) oraz zadań monitorowanych (tabela nr 8). Zadania oznaczone gwiazdką zostały ujęte w zaktualizowanym harmonogramie realizacji 
zadań „Programu ochrony środowiska dla Gminy Czerwionka - Leszczyny na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020”. 

 

Tabela 7 Realizacja zadań własnych w zakresie gospodarowania wodami 

Lp. Zadanie Podjęte działania w latach 2018 – 2019  

1 

Utrzymanie i bieżące remonty cieków  
i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej 

 

Rozpoznanie dalszych potrzeb w zakresie zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego* 

Brak informacji o podjętych działaniach w okresie raportowania. 

2 

Wyznaczanie i uwzględnianie  
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
ustaleń planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz 

granic obszarów zalewowych, w tym obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią, na których obowiązują 

zakazy wynikające z ustawy Prawo wodne 

Obszary, dla których w okresie raportowania przyjęto uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zlokalizowane są poza obszarami szczególnie zagrożonymi powodzią. 

3 

Działania edukacyjne, promocyjne, propagujące  
i upowszechniające wiedzę o konieczności, celach, zasadach 

i sposobach ochrony wód, sposobach ochrony przed 
powodzią i suszą, w szczególności skierowane do dzieci  

i młodzieży 

Działanie realizowane pośrednio w ramach działań edukacyjnych, o których mowa w poz. 5 tabeli nr 1. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od podmiotów realizujących zadania 

 



RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY 
 za lata 2018 - 2019 

 

 27 

Tabela 8 Realizacja zadań monitorowanych w zakresie gospodarowania wodami 

Lp. Zadanie Podjęte działania w latach 2018 – 2019  

1 

Prowadzenie monitoringu wód powierzchniowych 
 i podziemnych w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska oraz udostępnianie wyników tego monitoringu 
w tym wzmocnienie monitoringu wód 

Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny w okresie raportowania nie wykonywano badań w ramach monitoringu 
wód powierzchniowych. 

W zakresie monitoringu wód podziemnych badania prowadzone były w 2019 roku w dwóch punktach pomiarowych-  
w Szczejkowicach i Bełku. Próbka pobrana w Szczejkowicach została zakwalifikowana do V klasy jakości, z kolei wody 
pobrane w Bełku do II klasy jakości.  

2 

Działania edukacyjne, promocyjne, propagujące  
i upowszechniające wiedzę o konieczności, celach, zasadach 

i sposobach ochrony wód, sposobach ochrony przed 
powodzią i suszą, w szczególności skierowane do dzieci  

i młodzieży 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach 

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej w okresie raportowania nie prowadził działań edukacyjnych 
skierowanych wyłącznie do mieszkańców gminy Czerwionka – Leszczyny. Nie mniej jednak mieli oni możliwość 
uczestnictwa w wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, upowszechniającym wiedzę z zakresu szeroko pojętej 
gospodarki wodnej, takich jak: dni otwarte obiektów hydrotechnicznych, Bieg do źródeł Wisły. Ponadto mieszkańcy gminy 
mieli dostęp do publikowanych na łamach prasy regionalnej artykułów poruszających zagadnienia zarówno 
przeciwdziałania skutkom suszy, jak i minimalizacji ryzyka powodzi. 

Wody Polskie od 2018 roku prowadzą także ogólnodostępny profil na Facebooku, który pełni funkcje edukacyjno – 
poznawczą. Publikowane treści są adresowane zarówno do najmłodszych, młodzieży, jak i dorosłych. Wody Polskie  
w ramach działań edukacyjnych prowadzą zarówno lekcje szkolne i zajęcia przedszkolne dla dzieci w formie stacjonarnej 
oraz jako wizyty na obiektach hydrotechnicznych. 

3 Utrzymanie i bieżące remonty cieków i urządzeń ochrony 
przeciwpowodziowej 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 

W zakresie bieżącego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 924 prowadzone są prace polegające na czyszczeniu i konserwacji 
rowów przydrożnych. 

Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego 

W 2018 roku w zakresie konserwacji rowów przydrożnych wykonano regulację i umocnienie skarp rowów elementami 
prefabrykowanymi na odcinku 18 mb. 

W 2019 roku wykonano w tym zakresie prawie 30- metrowy odcinek rowów przydrożnych. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach 

W okresie raportowania zrealizowano następujące prace utrzymaniowe: 

• usuwanie zatorów, wiatrołomów z koryta i skarp cieku oraz wykoszono porost traw w km 3+360 – 4+350 cieku 
z Przegędzy w m. Przegędza, 

• wykoszenie skarp rzeki wraz z wygrabieniem oraz usuwaniem zakrzewień w km 45+630 – 45+880 rzeki 
Bierawka w m. Czerwionka – Leszczyny. 
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4 Utrzymywanie, doposażenie i optymalizacja wykorzystania 
magazynów przeciwpowodziowych Brak informacji o podjętych działania w tym zakresie. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od podmiotów realizujących zadania 
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3.5.  Gospodarka wodnościekowa 
W zakresie gospodarki wodnościekowej w „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny” z 2016 r. oraz w „Programie ochrony 
środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na lata 2018 – 2021, z perspektywą na lata 2022 – 2026”, w latach 2018 – 2019 założono realizację 12 zadań, z czego:  

• 10 własnych, 

• 2 monitorowane. 

W poniższych tabelach zestawiono stan realizacji zadań w zakresie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny w latach 2018 - 2019 
w zakresie zadań własnych (tabela nr 9) oraz zadań monitorowanych (tabela nr 10). Zadania oznaczone gwiazdką zostały ujęte w zaktualizowanym harmonogramie realizacji 
zadań „Programu ochrony środowiska dla Gminy Czerwionka - Leszczyny na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020”. 

 

Tabela 9 Realizacja zadań własnych w zakresie gospodarki wodnościekowej 

Lp. Zadanie Podjęte działania w latach 2018 – 2019 

1 Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji, w tym 
deszczowej 

W 2018 roku przy OSP Dębieńsko Stare wykonano utwardzenie terenu wraz z posadowieniem zbiornika na wodę 
deszczową z systemem rozsączającym – wydatkowano środki w wysokości 46 443,52 zł. 

Ponadto wykonano: 

• remont przepustu drogowego odwadniającego ul. K. Miarki w Bełku za kwotę 37 666,82 zł,  

• remont fragmentu kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Sportowej w Leszczynach za kwotę 50 000,00 zł,  

• remont elementów odwodnienia i kanalizacji deszczowej na ulicach: Polnej, Konopnickiej w Leszczynach, 
Prostej, Asnyka, Kałuży w Dębieńsku, Szkolnej w Palowicach, 1 Maja, Kościelnej w Stanowicach za łączną 
kwotę 62 258,41 zł.  

Udzielono także dotacji na realizację zadania pn.: „Przyłączenie budynku od kanalizacji sanitarnej ul. Młyńska 21”  
w kwocie 600 013,71 zł. 

Działania podjęte przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

W 2019 roku wykonano budowę sieci kanalizacyjnej w Czerwionce – Leszczynach przy ul. Wolności 1, 3 za kwotę 
108 768,03 zł. 

2 
Budowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń służących do 
oczyszczania ścieków komunalnych i zagospodarowanie 

osadów ściekowych 
Nie realizowano działań w tym zakresie. 

3 
Rozbudowa i modernizacja ujęć wody, stacji uzdatniania 

wody oraz infrastruktury służącej do zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 

Działania podjęte przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

W 2018 roku wykonano modernizację sieci wodociągowej z przyłączami: 
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• w Czuchowie przy ul. Waryńskiego za kwotę 194 246,64 zł, 

• w Dębieńsku przy ul. Ornontowickiej za kwotę 231 543,78 zł, 

• w Dębieńsku przy ul. Markwioka – Olchowa za kwotę 307 760,95 zł, 

• w Szczejkowicach przy ul. Palowickiej za kwotę 200 017,35 zł. 

Wykonano także wymianę przyłączy wodociągowych a terenie działalności Spółki za łączną kwotę 286 541,23 zł. 

W 2019 roku wykonano modernizację sieci wodociągowej z przyłączami: 

• w Dębieńsku przy ul. Kołłątaja za kwotę 294 809,42 zł, 

• w Dębieńsku przy ul. Biernota za kwotę 127 998,12 zł, 

• w Stanowicach przy ul. Górniczej za kwotę 20 625,50 zł. 

Dokończono także modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Palowicach. Łączne nakłady wyniosły 42 469,76 zł. 

Wykonano także wymianę przyłączy wodociągowych na terenie działalności Spółki za łączną kwotę 271 079,35 zł. 

4 
Budowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń służących do 
optymalizacji wykorzystywania istniejącej infrastruktury 

wodno- kanalizacyjnej 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

W okresie raportowania prowadzono działania związane z optymalizacją wykorzystania istniejącej infrastruktury 
wodociągowej. W 2018 roku na ten cel wydatkowano środki w wysokości 467 891,50 zł, z kolei w 2019 roku 
wydatkowano środki w wysokości 26 434,40 zł. 

5 

Działania edukacyjne, promocyjne, propagujące 
i upowszechniające wiedzę o konieczności, celach, 

zasadach  
i sposobach oszczędnego użytkowania wody oraz 

najważniejszych sprawach związanych z odprowadzaniem  
i oczyszczaniem ścieków, w szczególności skierowane do 

dzieci i młodzieży 

 

Organizacja cyklu spotkań z mieszkańcami gmin na temat 
racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi na 

poziomie gospodarstwa domowego (propagowanie postaw 
i zachowań motywujących ludność do oszczędzania 

wody)* 

Działanie realizowane pośrednio w ramach działań edukacyjnych, o których mowa w poz. 5 tabeli nr 1. 

6 
Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz 

przydomowych oczyszczalni ścieków 

 

Zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina  
i Miasto Czerwionka - Leszczyny prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Według stanu na 31.12.2019 r. na terenie gminy znajduje się 5 526 zbiorników bezodpływowych oraz 559 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 
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Prowadzenie ewidencji oczyszczalni przydomowych oraz 
zbiorników bezodpływowych i zintensyfikowanie ich 
kontroli technicznej oraz częstotliwości opróżniania* 

7 Wsparcie finansowe dla gospodarstw realizujących 
przydomowe oczyszczalnie ścieków 

W latach okresie raportowania Gmina udzielała ze środków własnych dotacji celowych dla osób fizycznych na 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków 
obsługujących budynki mieszkalne - wysokość dotacji stanowiła 25% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 
2 500,00 zł. 

W roku 2018 zrealizowano 32 umowy dotacyjne na łączną kwotę 78 984,35 zł. 

W roku 2019 zrealizowano 19 umów dotacyjnych na łączną kwotę 46 683,25 zł. 

8 Prowadzenie kontroli gospodarki ściekowej na posesjach 
prywatnych Brak informacji o podjętych działaniach w tym zakresie. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od podmiotów realizujących zadania 

 
Tabela 10 Realizacja zadań monitorowanych w zakresie gospodarki wodnościekowej 

Lp. Zadanie Podjęte działania w latach 2018 – 2019  

1 Prowadzenie kontroli przestrzegania przez podmioty 
warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

W 2018 roku przeprowadzono 1 kontrolę interwencyjna w trakcie, której stwierdzono naruszenie warunków wydanego 
pozwolenia wodnoprawnego pod względem jakości odprowadzanych ścieków, częstotliwości wykonywanych pomiarów 
oraz braku przeglądów eksploatacyjnych separatora. Wydano zarządzenie pokontrolne, które zostało wykonane przez 
kontrolowanego. 

W 2019 roku przeprowadzono 1 kontrolę planowaną – nie stwierdzono nieprawidłowości. 

2 

Działania edukacyjne, promocyjne, propagujące 
i upowszechniające wiedzę o konieczności, celach, 

zasadach i sposobach oszczędnego użytkowania wody oraz 
najważniejszych sprawach związanych z odprowadzaniem  
i oczyszczaniem ścieków, w szczególności skierowane do 

dzieci i młodzieży 

Polskie Mięso i Węgliny Łukosz Sp. z o. o. 

Na terenie zakładu prawie wszystkie zainstalowane umywalki wyposażone są w czujniki uruchamiające przepływ wody 
(fotokomórki i system mechaniczny), które skracają czas zużycia wody i powoduje, że nie jest marnowana woda. Ponadto 
zakład odłączył wszystkie niepotrzebne źródła zużycia bieżącej wody, co skutkowało oszczędnościami w zakresie poboru 
wody na poziomie 40 %. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach 

Działanie realizowane pośrednio w ramach działań edukacyjnych, o których mowa w poz. 2 tabeli nr 8. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od podmiotów realizujących zadania 

 



RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY 
 za lata 2018 - 2019 

 

 32 

Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego w okresie raportowania wykonał prace remontowe urządzeń kanalizacji deszczowej, w postaci: 

• przebudowy 9 kompletów drogowych studzienek ściekowych, 

• regulacji 12 sztuk pionowych wpustów studzienek ściekowych, 

• regulacji 8 sztuk włazów studni rewizyjnych. 

  



RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY 
 za lata 2018 - 2019 

 

 33 

3.6.  Ochrona zasobów geologicznych 
W zakresie ochrony zasobów geologicznych w „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny” z 2016 r. oraz w „Programie 
ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na lata 2018 – 2021, z perspektywą na lata 2022 – 2026”, w latach 2018 – 2019 założono realizację 6 
zadań, z czego:  

• 2 własne, 

• 4 monitorowane. 

W poniższych tabelach zestawiono stan realizacji zadań w zakresie ochrony zasobów geologicznych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny w latach 2018 – 2019 
w zakresie zadań własnych (tabela nr 11) oraz zadań monitorowanych (tabela nr 12). Zadania oznaczone gwiazdką zostały ujęte w zaktualizowanym harmonogramie realizacji 
zadań „Programu ochrony środowiska dla Gminy Czerwionka - Leszczyny na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020”. 

Tabela 11 Realizacja zadań własnych w zakresie ochrony zasobów geologicznych 

Lp. Zadanie Podjęte działania w latach 2018 – 2019  

1 
Wprowadzenie zapisów w MPZP o 

niezagospodarowywaniu terenów potencjalnej eksploatacji 
złóż kopalin w trakcie aktualizacji Planów* 

Zadanie realizowane na bieżące podczas opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

2 
Budowa obiektu sportowo –  

rekreacyjnego na terenie byłej Kopalni Dębieńsko* 
Brak informacji o podjętych działaniach. 

 
Tabela 12 Realizacja zadań monitorowanych w zakresie ochrony zasobów geologicznych 

Lp. Zadanie Podjęte działania w latach 2018 – 2019  

1 Obserwacja terenów zagrożonych osuwaniem oraz 
prowadzenie ich rejestru 

Starosta Rybnicki 

Na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska Starosta Rybnicki prowadzi obserwację terenów zagrożonych ruchami 
masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy. 

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 

Od 2006 roku jest realizowany projekt System Ochrony Przeciwosuwiskowej (SOPO). Celem projektu jest rozpoznanie i 
udokumentowanie wszystkich osuwisk oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi w Polsce. Wyniki Projektu są 
przedstawiane na mapach topograficznych w skali 1:10 000 i są pomocne w ocenie ryzyka osuwiskowego.  

Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w ramach realizowanego projektu Systemy Ochrony 
Przeciwosuwiskowej nie stwierdzono obszarów predestynowanych do występowania ruchów masowych, stwierdzono 
natomiast 28 osuwisk. 
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2 Współdziałanie organów koncesyjnych w celu ochrony 
rejonów występowania udokumentowanych złóż Brak informacji o podjętych działaniach. 

3 

Odzysk materiału ze zwałowiska, rekultywacja terenu 
składowiska skały płonnej po byłej kopalni Dębieńsko  

w celu budowy obiektu sportowo-rekreacyjnego 

 

Rekultywacja hałdy po byłej kopalni Dębieńsko związana z 
gospodarczym odzyskiwaniem materiałów zwałowiska* 

 

ZOWER Sp. z o. o.  

W okresie raportowania w dalszym ciągu prowadzono prace rekultywacyjne na zwałowisku skały płonnej po 
zlikwidowanej KWK Dębieńsko. Rocznie przerabia ok. 1,5 mln ton odpadów odzyskując ok. 10% węgla. Pozostała część 
to głównie surowiec kruszywowy, który zagospodarowywany jest na miejscu przy ponownym kształtowaniu bryły terenu 
poprzemysłowego. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od podmiotów realizujących zadania 
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3.7.  Ochrona gleb 
W zakresie ochrony gleb w „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny” z 2016 r. oraz w „Programie ochrony środowiska dla 
Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na lata 2018 – 2021, z perspektywą na lata 2022 – 2026”, w latach 2018 – 2019 założono realizację 9 zadań, z czego:  

• 2 własne, 

• 7 monitorowanych. 

W poniższych tabelach zestawiono stan realizacji zadań w zakresie ochrony gleb na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny w latach 2018 – 2019 w zakresie zadań 
własnych (tabela nr 13) oraz zadań monitorowanych (tabela nr 14). Zadania oznaczone gwiazdką zostały ujęte w zaktualizowanym harmonogramie realizacji zadań „Programu 
ochrony środowiska dla Gminy Czerwionka - Leszczyny na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020”. 

 

Tabela 13 Realizacja zadań własnych w zakresie ochrony gleb 

Lp. Zadanie Podjęte działania w latach 2018 – 2019  

1 Prowadzenie właściwej struktury zagospodarowania 
przestrzennego* 

Ochrona gruntów rolnych prowadzona jest w oparciu o przepisy prawa krajowego oraz poprzez odpowiednie zapisy  
w uchwalanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

2 
Organizacja cyklicznych obchodów kultywowania rolniczych 

tradycji w połączeniu z pokazami i konkursami dla 
mieszkańców* 

Co roku w okresie raportowania organizowano święto plonów dla rolników z terenu gminy, podczas których odbywały 
się różnego rodzaju wystawy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od podmiotów realizujących zadania 

 

Tabela 14 Realizacja zadań monitorowanych w zakresie ochrony gleb 

Lp. Zadanie Podjęte działania w latach 2018 – 2019  

1 

Organizacja szkoleń dla rolników z zakresu Kodeksu Dobrej 
Praktyki Rolniczej 

 

Dostosowanie produkcji roślinnej i zwierzęcej do naturalnego 
potencjału biologicznego gruntów, stosowanie Dobrych 

Praktyk Rolniczych* 

Organizacja szkoleń i porad dla rolników i zainteresowanych 
produkcją rolniczą* 

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

W okresie raportowania prowadzono działania w postaci szkoleń teoretycznych i praktycznych oraz udzielano licznych 
porad indywidualnych w zakresie prowadzenia prawidłowej gospodarki rolnej. 
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2 

Kontrola poziomu zanieczyszczeń gleb - rozwój sieci 
monitoringu gleb 

 

Okresowa (raz na 5 lat) kontrola zawartości metali ciężkich 
w glebach* 

W ramach przyjętej nowelizacji ustawy Prawo wodne gospodarujący gruntami rolnymi zobowiązani są do sporządzania 
corocznie planu nawozowego w zakresie zastosowania środków azotowych, celem ograniczenia ich wykorzystania  
i zapobiegania nagromadzenia ich w środowisku. 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 

W okresie raportowania nie wykonywano badań chemizmu gleb. Kolejny okres badań przypada na rok 2020. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

W 2019 roku przeprowadzono 1 kontrolę na terenie gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w Czerwionce - Leszczynach. 
Nie stwierdzono nieprawidłowości.  

3 Podnoszenie jakości struktury gleb poprzez wykorzystanie 
kompostu* Brak informacji o podjętych działaniach. 

4 Udzielania dopłat bezpośrednich dla rolników* 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Zadanie realizowane na bieżąco. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od podmiotów realizujących zadania 
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3.8. Gospodarowanie odpadami i zapobieganie powstawania odpadów 
W zakresie gospodarowania odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów w „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny” z 
2016 r. oraz w „Programie ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na lata 2018 – 2021, z perspektywą na lata 2022 – 2026”, w latach 2018 – 2019, 
założono realizację 11 zadań własnych. 

W poniższej tabeli przedstawiono stan realizacji zadań własnych w zakresie gospodarowania odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka – Leszczyny w latach 2018 - 2019 (tabela nr 15). Zadania oznaczone gwiazdką zostały ujęte w zaktualizowanym harmonogramie realizacji zadań „Programu 
ochrony środowiska dla Gminy Czerwionka - Leszczyny na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020”. 

 

Tabela 15 Realizacja zadań własnych w zakresie gospodarowania odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów 

Lp. Zadanie Podjęte działania w latach 2018 – 2019  

1 

Opracowywanie sprawozdań  
z funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi oraz analiz gospodarowania odpadami 

 

Sprawozdania z funkcjonowania systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi* 

W okresie raportowania sporządzono oraz przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego roczne 
sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017 oraz 2018. Ponadto sporządzono analizy 
gospodarowania odpadami komunalnymi, które zostały opublikowane na stronie internetowej Gminy i Miasta Czerwionka 
– Leszczyny. 

2 

Doskonalenie i rozwijanie systemu selektywnej zbiórki 
wszystkich rodzajów odpadów komunalnych  

w tym budowa drugiego Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów 

 

Prowadzenie i doskonalenie selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych* 

W 2018 roku przyjęto zmiany w obowiązującym regulaminie utrzymanie czystości i porządku oraz w szczegółowym 
sposobie świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów, na mocy których wprowadzono 
segregację dodatkowej frakcji odpadu komunalnego – żużla i popiołu.  

W 2018 roku z terenu gminy odebrano od mieszkańców: 

• 309,56 Mg odpadów betonu ora gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, 

• 54,40 Mg zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych  
i elementów wyposażenia, 

• 0,70 Mg materiałów izolacyjnych, 

• 294,96 Mg papieru i tektury, 

• 773,42 Mg szkła, 

• 904,24 Mg odpadów metali, tworzyw sztucznych i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, 

• 943,66 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, 

• 741 Mg popiołu, 

• 1 742 72 Mg odpadów ulegających biodegradacji. 
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• 9,26 Mg innych odpadów ulegających biodegradacji, 

• 774,98 Mg odpadów wielkogabarytowych, 

• 11 679,16 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 

Z kolei w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanym w dzielnicy Leszczyny przy  
ul. Polnej 6, zebrano: 

• 39,52 Mg zużytych opon, 

• 827,62 Mg odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, 

• 664,52 Mg zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych  
i elementów wyposażenia, 

• 112,78 Mg odpadowej papy, 

• 7,62 Mg papieru i tektury, 

• 9,68 Mg szkła, 

• 10,04 Mg tekstyliów, 

• 0,3 Mg lamp fluorescencyjnych i innych odpadów zwierających rtęć, 

• 3,976 Mg zużytych urządzeń zawierających freony, 

• 0,7 Mg leków, 

• 0,057 Mg baterii i akumulatorów, 

• 13,301 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

• 888,48 Mg odpadów ulegających biodegradacji, 

• 317,46 Mg odpadów wielkogabarytowych. 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2018 
roku wyniósł 2,38 % przy maksymalnym dopuszczalnym – 40 %. 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2018 roku 
wyniósł 33,55 % przy minimalnym dopuszczalnym – 30 %. 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych w 2018 roku wyniósł 99,96 % przy minimalnym dopuszczalnym – 50 %. 

Z uwagi na wprowadzoną Bazę danych o odpadach oraz przesunięciu terminów w zakresie sprawozdawczości za 
rok 2019 w ramach tej bazy, na dzień opracowania raportu nie było możliwości podania ilości odebranych  
i zebranych odpadów w roku 2019, ani też obliczenia poziomów wymaganych przepisami prawa. 
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Pomimo planów inwestycyjnych, zawartych w analizie gospodarki odpadami za 2018 rok, nie utworzono drugiego punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy. 

3 Sukcesywne zapobieganie  
i usuwanie dzikich wysypisk odpadów 

W 2018 roku zlikwidowano 2 dzikie wysypiska odpadów o łącznej powierzchni 2 880 m2. W trakcie likwidacji zebrano 
2,5 Mg odpadów komunalnych. 

4 

Intensyfikacja edukacji ekologicznej w zakresie 
prawidłowej gospodarki odpadami  

 

Prowadzenie działań́ informacyjnych i edukacyjnych  
w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami 

komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych* 

W 2018 roku przeprowadzono kampanię informacyjno - edukacyjną pn. „Ekoakcja – segregacja”, przeprowadzono także 
kolejną edycję akcji ekologiczno – artystycznej pn. „Zielona Wyspa Śląsk”, w ramach której, podczas pikniku rodzinnego, 
odbyła się prezentacja pieca antysmogowego, warsztaty ekologiczne dla dzieci oraz prezentacja ekologicznej żywności 
i rowerów elektrycznych.  

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przeprowadzono akcję wymiany makulatury na 
domki dla ptaków lub sadzonki drzew. Zorganizowano także wycieczkę dla mieszkańców gminy do Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Knurowie. 

W 2019 roku przygotowano nowe ulotki dla mieszkańców dotyczące właściwej segregacji odpadów oraz zorganizowano 
kolejną akcję ekologiczno – artystyczną pn. „Zielona Wyspa Śląsk”, w ramach której odbył się spektakl ekologiczny dla 
dzieci oraz podobnie jak w latach ubiegłych warsztaty ekologiczne, prezentacja pieca antysmogowego oraz stoiska 
z ekologiczną żywnością i owerami elektrycznymi. Podczas tego wydarzenia utworzono także stanowisko z namiotem 
naukowym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.  

Gmina prowadziła także stałe działania informacyjno – edukacyjne przy pomocy aplikacji mobilnej „Wywozik 
Czerwionka-Leszczyny” jak również z wykorzystaniem strony internetowej ekoakcja – segregacja. 

5 
Aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających 
azbest na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

Usuwanie azbestu z terenu Gminy i Miasta 

W latach 208 – 2019 nie aktualizowano programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta 
czerwionka – Leszczyny. 

W okresie raportowania Gmina udzielała ze środków własnych dotacji celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie 
kosztów inwestycji związanych z demontażem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest 
z budynków mieszkalnych i gospodarczych – wysokość dotacji to 70% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 
2 500,00 zł. 

W roku 2018 zrealizowano 3 umowy dotacyjne na łączną kwotę 6 256,00 zł, w wyniku czego usunięto 4,44 Mg materiałów 
budowlanych zawierających azbest. 

W roku 2019 zrealizowano także 3 umowy dotacyjne na łączną kwotę 6 125,60 zł, w wyniku czego usunięto 5,92 Mg 
materiałów budowlanych zawierających azbest. 

6 
Kontrola podmiotów prowadzących działalność́ w zakresie 

odbierania, zbierania, transportu, odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów* 

Zadanie realizowane jest na bieżąco, zgodnie z zapisami ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. 

7 Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc 
na ten cel nieprzeznaczonych* 

W 2018 roku wszczęto dwa postępowania w przedmiocie usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich 
składowania. Oba postępowania są w toku. 



RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY 
 za lata 2018 - 2019 

 

 40 

8 Kontrolowanie stanu zawieranych umów przez właścicieli 
nieruchomości niezamieszkałych* 

System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy obejmuje również nieruchomości niezamieszkałe, wobec 
czego nie było konieczności realizacji zadania. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od podmiotów realizujących zadania 

 

Starosta Rybnicki corocznie we wrześniu organizował akcję „Sprzątanie świata” – w ramach akcji przekazano do wszystkich szkół z terenu Powiatu Rybnickiego worki na 
odpady oraz rękawice ochronne. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadzał kontrole w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. W 2018 roku przeprowadzono 1 kontrolę interwencyjną, 
w trakcie której ustalono, że kontrolowany nie prowadził ewidencji wytworzonych odpadów w postaci szlamów z odwodnienia olejów w separatorze, za co udzielono mu 
pouczenia. W 2019 roku przeprowadzono 2 kontrole w zakresie gospodarki odpadami – w pierwszym przypadku stwierdzono nieprawidłowości w postaci zbierania  
i przetwarzania odpadów bez wymaganego zezwolenia oraz zbieranie odpadów z naruszeniem warunków posiadanego zezwolenia, za co nałożono grzywnę w drodze mandatu, 
z kolei w drugim przypadku stwierdzono naruszenia dotyczące nierzetelności w prowadzonej ewidencji powstałych na trenie zakładu odpadów oraz nieprzedłożenie 
Marszałkowi Województwa Śląskiego zaborczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących 
do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów – udzielono pouczenia i wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące do usunięcia nieprawidłowości, które zostało wykonane 
przez kontrolowanego.  
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3.9.  Ochrona zasobów przyrodniczych, w tym leśnych 
W zakresie ochrony zasobów przyrodniczych, w tym leśnych, w „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny” z 2016 r. oraz  
w „Programie ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na lata 2018 – 2021, z perspektywą na lata 2022 – 2026”, w latach 2018 – 2019 założono 
realizację 15 zadań, z czego:  

• 5 własnych, 

• 10 monitorowanych. 

W poniższych tabelach zestawiono stan realizacji zadań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych, w tym leśnych, na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny 
w latach 2018 - 2019 w zakresie zadań własnych (tabela nr 16) oraz zadań monitorowanych (tabela nr 17). Zadania oznaczone gwiazdką zostały ujęte w zaktualizowanym 
harmonogramie realizacji zadań „Programu ochrony środowiska dla Gminy Czerwionka - Leszczyny na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020”. 

 
Tabela 16 Realizacja zadań własnych w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych, w tym leśnych 

Lp. Zadanie Podjęte działania w latach 2018 – 2019 

1 

Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych  
w zakresie ochrony i zachowania walorów krajobrazu i 

przyrody oraz promocja tych walorów 

 

Promocja walorów przyrodniczych miasta i gminy ze 
szczególnym uwzględnieniem Parku Krajobrazowego 

„Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”* 

W 2019 roku uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach w formie dotacji na realizację zadania pn. Zielona Pracownia w SP 6 w Czerwionce-Leszczynach – Eko-
Logika. Koszt realizacji zadania wyniósł 45 000,00 zł, w tym dotację z WFOŚIGW, która stanowiła kwota 30 000,00 zł. 
W ramach realizacji zadania Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Stanisława Moniuszki w Czerwionce-Leszczynach została 
doposażona m.in. w monitor interaktywny, mikroskop cyfrowy, różnorodne pomoce dydaktyczne wyjaśniające działanie 
zjawisk przyrodniczych oraz wzajemnych interakcji organizmów i środowiska, w którym one żyją. Prowadzone były 
zajęcia pozalekcyjne, a ponadto zakupiono meble, w tym laboratoryjne, wymieniono oświetlenie, dokonano remontu 
podłóg i pomalowano ściany pracowni. Zorganizowano akcje ekologiczne „Sprzątanie świata” i „Segreguj odpady” oraz 
szkolne obchody „Dnia Drzewa”. Ogłoszono i przeprowadzono konkurs dla uczniów i ich rodziców na zagospodarowanie 
ogniwa fotowoltaicznego. Nawiązano współpracę ze stowarzyszeniem ekologicznym „Zielone Miasto”. Uczniowie 
uczestniczyli w warsztatach i wykładach pn. „Drzewa – cud natury” realizowanych przez Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Wsi Bełk, które były prowadzone przez założyciela Klubu „Gaja”. W trakcie realizacji zadania podejmowane 
były także działania mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej w dzielnicy Czuchów polegające na 
angażowaniu rodziców uczniów do zachowań proekologicznych (prelekcje, wykłady, akcje społeczne, gazetki, ulotki). 

2 

Przebudowa i częściowa wymiana składu gatunkowego 
zadrzewień przydrożnych wzdłuż odcinków dróg, nowe 

nasadzenia zieleni wysokiej, prace pielęgnacyjno - 
konserwacyjne zieleni przydrożnej 

W okresie raportowania Gmina i Miasto Czerwionka – Leszczyny usunęło z terenów publicznych 370 drzew oraz 
dokonało 336 nasadzeń roślinności wysokiej. 

3 Wyznaczenie i ochrona korytarzy ekologicznych w planach 
zagospodarowania przestrzennego 

Podczas składania wniosków przed przyjęciem uchwały nr XLIX/540/18 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach  
z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Leszczyny i Przegędza, mieszkańcy składali wnioski o objęcie 
nieruchomości obszarem z możliwością zabudowy, jednak ze względu na ochronę tzw. „korytarza powiązań”, z którego 
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korzystają między innymi zwierzęta kopytne, odrzucono przedmiotowe wnioski, celem zachowania spójności obszarów 
przyrodniczych. 

4 

Zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej na 
obszarach przyrodniczo cennych, w tym: rozbudowa sieci 
ścieżek rowerowych i szlaków pieszych, zagospodarowanie 

terenów rekreacyjnych 

W ramach zagospodarowania terenu dawnego zespołu dworsko-parkowego w 2019 roku rozpoczęto zmianę otaczającej 
przestrzeni– realizowane są tarasy, pieszo-jezdne ścieżki i plac zabaw, obok których znajdzie się również siłownia pod 
chmurką i kilka dodatkowych atrakcji. Dzięki temu obszar, który dotąd nie był użytkowany lub od dawna pozostawał 
zaniedbany stanie się dla miejscowej społeczności przyjaznym miejscem odpoczynku i rekreacji, dobrze dostępnym także 
za sprawą miejsc parkingowych, które powstają tuż obok. Dodatkowo ścieżki spacerowe objęły również teren przy 
pobliskim stawie, co zwiększa możliwą do użytkowania przestrzeń. Zakończenie zadania przewidziano na rok 2020. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od podmiotów realizujących zadania 

 
Tabela 17 Realizacja zadań monitorowanych w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych, w tym leśnych 

Lp. Zadanie Podjęte działania w latach 2018 – 2019  

1 
Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ochrony 
i zachowania walorów krajobrazu i przyrody oraz promocja 

tych walorów 

Powiat Rybnicki 

Na łamach „Kroniki Powiatu Rybnickiego” – bezpłatnego miesięcznika wydawanego na obszarze powiatu rybnickiego, 
w części „Środowisko” lub „Ekologia” zamieszczane są artykuły edukacyjne, informacyjne, a także uświadamiające  
o stanie i zagrożeniach środowiska. Przykładowe artykuły to: 

• „PSZCZOŁY - gatunek, który potrzebuje wsparcia”,  

• „PROMUJĄ POMNIKI PRZYRODY - artykuł promujący wśród mieszkańców walory przyrodnicze gminy 
Czerwionka – Leszczyny”,  

• „ZIELONA WYSPA ŚLĄSK- relacja z Rodzinnego Ekologicznego Pikniku w Czerwionce”. 

Nadleśnictwo Kobiór 

Nadleśnictwo realizuje działania edukacyjne na terenie Ośrodka Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach.  
W trakcie zajęć, dedykowanych różnym grupom wiekowym, poruszana jest tematyka związana przede wszystkim  
z hodowlą żubra, ale również zagadnienia szeroko pojętej gospodarki leśnej i ochrony przyrody. Oprócz zajęć w ośrodku, 
leśnicy uczestniczą w spotkaniach edukacyjnych w przedszkolach, wycieczkach do lasu, prowadzą stoiska edukacyjne  
w terenie, organizują i współorganizują konkursy wiedzy, plastyczne oraz realizują inne formy edukacji.  

Nadleśnictwo Rybnik 

Nadleśnictwo Rybnik prowadzi szereg działań edukacyjnych na terenie swojego zasięgu. W odniesieniu do gminy 
Czerwionka-Leszczyny głównym punktem prowadzonej działalności edukacyjnej jest „Dróżka kopruszka” gdzie 
edukatorzy leśni nadleśnictwa prowadzą spotkania, głownie z grupami młodzieżowymi. Szacunkowo w ciągu roku 
edukujemy we wskazanym miejscu ok. tysiąca osób, a na terenie całej gminy, łącznie z leśnictwami ok. 1,5-1,7 tys. osób. 
Główna tematyka zajęć to : przyroda leśna, gospodarka leśna, zagrożenia lasu, łowiectwo, rozwój lasów, lokalne 
ciekawostki przyrodnicze. Nadleśnictwo na realizacje powyższych zadań przeznacza wymierne środki finansowe, 
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dotyczące zakupów pomocy dydaktycznych, organizacje spotkań, zakup gadżetów, oddelegowanie pracowników na 
wszelkiego rodzaju spotkania, pogawędki, konkursy, festyny itp. 

2 

Przebudowa i częściowa wymiana składu gatunkowego 
zadrzewień przydrożnych wzdłuż odcinków dróg, nowe 

nasadzenia zieleni wysokiej, prace pielęgnacyjno-
konserwacyjne zieleni przydrożnej 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 

W 2019 roku w ciągu drogi wojewódzkiej 924 usunięto 5 sztuk drzew. 

Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego 

W 2018 roku przy drogach powiatowych wykonano: 

• wycinkę drzew w ilości 14 sztuk, 

• cięcia pielęgnacyjne w obrębie 82 drzew. 

W 2019 roku przy drogach powiatowych wykonano: 

• wycinkę drzew w ilości 32 sztuk, 

• cięcia pielęgnacyjne w obrębie 44 drzew, 

• nasadzenia drzew w ilości 36 sztuk. 

3 Prowadzenie działań z zakresu ochrony czynnej przyrody 
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach 

W okresie raportowania prowadzono monitoring gniazd bociana białego w czasie gniazdowania ptaków w okresie 
lęgowym – skontrolowano 4 gniazda zlokalizowane w Stanowicach, Palowicach, Szczejkowicach i Książenicach. 

4 

Uporządkowanie ewidencji gruntów zalesionych poprzez 
inwentaryzację i sporządzanie uproszczonych planów 

urządzania lasów prywatnych oraz zwiększenie lesistości 
poprzez zalesienia 

Starosta Rybnicki 

Dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obowiązuje Uproszczony Plan Urządzania Lasów dla lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na okres od 1 grudnia 2018 r. do 30 
listopada 2028 r. zatwierdzony Zarządzeniem Nr 1/2020 Starosty Rybnickiego z dnia 10.07.2020 r. 

5 
Realizacja zadań: gospodarczych, hodowlanych  

i ochronnych – zgodnie z planami urządzania lasów 
państwowych 

Nadleśnictwo Kobiór 

W 2018 roku na terenie gminy Czerwionka – Leszczyny wykonano: 

• pielęgnowanie gleby na obszarze 4,67 ha, 

• melioracje agrotechniczne na obszarze 4,56 ha, 

W 2019 roku wykonano: 

• oprysk chemiczny herbicydami na powierzchni 4,56 ha, 

• odnowienie lasu na obszarze 1,21 ha – posadzono dęba szypułkowego w ilości 6 200 sztuk, 

• awansowe przygotowanie gleby na obszarze 3,35 ha. 

Ponadto w okresie raportowania wykonano: 
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• cięcia rębne na powierzchni 7,28 ha – pozyskano 2 081,11 m3 drewna, 

• cięcia sanitarne – pozyskano 629,43 m3 drewna, 

• usuwanie przestoi – pozyskano 87,56 m3 drewna. 

Nadleśnictwo Rybnik 

Nadleśnictwo Rybnik realizuje zadania gospodarcze, zadania z zakresu hodowli i ochrony lasu zgodnie z zapisami 
zawartymi w opracowanym dla nadleśnictwa Planie Urządzenia Lasu na lata 2017-2026. Realizacja obligatoryjnych zadań 
Planu Urządzenia Lasu w stosunku do upływu czasu wskazuje na ich pełne zrealizowanie do 2026r. Działania są 
realizowane systematycznie i równomiernie, w odniesieniu do potrzeb lasu i przyrody. Na terenie Nadleśnictwa Rybnik 
w latach 2018 – 2019 wykonano ok. 360 ha odnowień, posadzono ok. 2,8 mln sztuk sadzonek. 

6 
Realizacja zadań: gospodarczych, hodowlanych  

i ochronnych – zgodnie z uproszczonymi planami 
urządzania lasów prywatnych 

Nadleśnictwo Rybnik 

Realizacja zadań zawartych w Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu 
Państwa (LNP) jest prowadzona przez nadleśnictwo w oparciu o porozumienie zawarte ze starostwem. Realizacja zadań 
zawartych w planie uzależniona jest w głównej mierze od właścicieli lasów i ich możliwości wykonania poszczególnych 
zadań. Nadleśnictwo w drodze nadzoru realizuje postanowienia dotyczące obszarów leśnych nie będących własnością 
państwa. Wyniki realizacji prac są zadawalające, szczególnie dotyczące zadań ustawowych, ciążących na właścicielach 
lasu. Nadleśnictwo nie prowadzi szczegółowych statystyk dotyczących wykonania poszczególnych działań w zakresie 
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Na terenie powiatu rybnickiego za lata 2018 – 2019 nie wykonano 
odnowień lasu, pozyskano ok. 1 267 m3 drewna. 

7 Wzmocnienie kontroli gospodarki leśnej na obszarach 
nowych nasadzeń i w lasach prywatnych 

Nadleśnictwo Rybnik 

Kontrola wykonanych nasadzeń, odnowień lasu odbywa się w systemie ciągłym prowadzonym przez służby terenowe 
nadleśnictwa. Kontrolą objęte są zarówno nasadzenia bieżące jak również uprawy starcze w różnych fazach rozwojowych. 
W ciągu roku jest to kilkadziesiąt kontroli bezpośrednio lub pośrednio odnoszących się do upraw leśnych, dotyczących 
kluczowych zagadnień związanych z ich rozwojem.  

8 Zalesianie terenów o niskich klasach bonitacyjnych gleb i 
gruntów porolnych Brak informacji o podjętych działaniach. 

9 Opracowanie planu ochrony PK „Cysterskie Kompozycje 
Krajobrazowe Rud Wielkich”* 

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach 

W okresie raportowania nie prowadzono działań w tym zakresie. 

10 Ochrona czynna zieleni łęgowej (niskiej) w dolinie Rudy 
oraz Bierawki i ich dopływów* Nie realizowano działań w tym zakresie. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od podmiotów realizujących zadania 
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3.10. Zagrożenia poważnymi awariami 
W zakresie zagrożeń poważnymi awariami w „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny” z 2016 r. oraz w „Programie ochrony 
środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na lata 2018 – 2021, z perspektywą na lata 2022 – 2026”, w latach 2018 – 2019 założono realizację 6 zadań, z czego:  

• 2 własne,  

• 4 monitorowane. 

W poniższych tabelach zestawiono stan realizacji zadań w zakresie zagrożeń poważnymi awariami na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny w latach 2018 - 2019 
w zakresie zadań własnych (tabela nr 18) oraz zadań monitorowanych (tabela nr 19). 

 

Tabela 18 Realizacja zadań własnych w zakresie zagrożeń poważnymi awariami 

Lp. Zadanie Podjęte działania w latach 2018 – 2019  

1 Wsparcie OSP w sprzęt do ratownictwa techniczno-
chemiczno-ekologicznego 

W 2018 roku udzielono z budżetu gminy dotacji dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy i Miasta 
Czerwionka – Leszczyny: 

• dla OSP Palowice na zadanie „Bliskie spotkania z Ochotniczą Strażą Pożarną w Palowicach” oraz zakup ubrań 
specjalnych, latarek oraz wentylatora oddymiającego – 8 000,00 zł, 

• dla OSP Przegędza na zakup wyposażenia i umundurowania – 3 000,00 zł, 

• dla OSP Bełk na zakup ubrań specjalnych i wyposażenia – 6 000,00 zł, 

• dla OSP Czerwionka na zakup butów, ubrań koszarowych i wyposażenia oraz na wykonanie remontu remizy, 
salki i świetlicy – 17 000,00 zł, 

• dla OSP Dębieńsko Wielkie na zakup szyny podbierakowej oraz wykonanie zabudowy na odzież, zakup piły 
ratowniczej oraz węży do zestawu ratownictwa technicznego – 7 500,00 zł, 

•  dla OSP Leszczyny na zakup sprzętu, materiałów i umundurowania – 7 000,00 zł, 

• dla OSP Stanowice na remont garażu – 4 000,00 zł, 

• dla OSP Szczejkowice na zakup wentylatora oddymiającego – 3 000,00 zł, 

• dla OSP Dębieńsko Stare na zakup agregatu oddymiającego – 3 000,00 zł. 

Ponadto w 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 17 100,00 zł na wymianę syreny alarmowej na budynku OSP 
Przegędza. 

W roku 2019 udzielono z budżetu gminy dotacji dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy i Miasta 
Czerwionka – Leszczyny: 
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• dla OSP Dębieńsko Wielkie na doposażenie torby medycznej PSP R1, na zakupy na cele statutowe, zakup 
sprzętu wysokościowego, zakup umundurowania, organizację wyjazdu MDP do Wyższej Szkoły Pożarnictwa 
w Częstochowie oraz zakup sprzętu do wywarzania drzwi i cięcia pedałów – 22 700,00 zł, 

• dla OSP Czerwionka na doposażenie torby medycznej PSP R1, na zakupy na cele statutowe oraz zakup 
średniego samochodu pożarniczego – 207 955,50 zł, 

• dla OSP Stanowice na zakup aparatów powietrznych z wyposażeniem, sygnalizatorów bezruchu i temperatury 
– 8 200,00 zł, 

• dla OSP Przegędza na zakup umundurowania oraz wyposażenia – 7 700,00 zł, 

• dl OSP Dębieńsko Stare na utwardzenie części placu przed remizą – 9 000,00 zł, 

• dla OSP Leszczyny na zakup końcówek do rozpieracza kolumnowego i doposażenie torby medycznej oraz 
realizację zadania pn.: „Zwiększamy umiejętności bo lubimy i chcemy Pomagać!!!”– 23 334,81 zł, 

• dla OSP Bełk na zakup umundurowania, manekina ewakuacyjnego do ćwiczeń oraz podświetlacza z nazwą 
jednostki – 15 000,00 zł, 

• dla OSP Szczejkowice na zakup piły ratowniczej i kominiarek – 3 000,00 zł. 

Ponadto zrealizowano zadanie polegające na zakupie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Dębieńsko Wielkie za 
kwotę 50 000,00 zł, w ramach środków pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości, wymieniono syrenę alarmową na 
budynku OSP Czerwionka za kwotę 24 690,00 zł, oraz doposażono samochód pożarniczy OSP Czerwionka za kwotę 
10 000,00 zł. 

2 
Edukacja społeczeństwa na rzecz kreowania prawidłowych 

zachowań w sytuacji wystąpienia zagrożeń środowiska i 
życia ludzi z tytułu poważnych awarii 

Działanie realizowane pośrednio w ramach działań edukacyjnych, o których mowa w poz. 5 tabeli nr 1.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od podmiotów realizujących zadania 

 

 
Tabela 19 Realizacja zadań monitorowanych w zakresie zagrożeń poważnymi awariami 

Lp. Zadanie Podjęte działania w latach 2018 – 2019  

1 
Przeciwdziałanie poważnym awariom (prowadzenie 

kontroli zakładów, szkoleń, badanie przyczyn, tak aby 
zmniejszyć ryzyko wystąpienia poważnych awarii) 

Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny brak jest zakładów stwarzających zagrożenie wystąpieniem poważną 
awarią przemysłową. 

2 Usuwanie skutków poważnych awarii w środowisku Z uwagi na brak zakładów stwarzających zagrożenie wystąpieniem poważną awarią przemysłową nie było konieczności 
usuwania skutków takich awarii. 
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3 Zapobieganie lub usuwanie skutków zanieczyszczenia 
środowiska  Nie prowadzono działań w tym zakresie. 

4 
Edukacja społeczeństwa na rzecz kreowania prawidłowych 

zachowań w sytuacji wystąpienia zagrożeń środowiska i 
życia ludzi z tytułu poważnych awarii 

Działanie realizowane przez jednostki ochotniczych straży pożarnych w ramach działalności statutowej, w tym m .in. w 
wyniku realizacji zadań pn.: „Bliskie spotkania z Ochotniczą Strażą Pożarną w Palowicach” oraz „Zwiększamy 
umiejętności bo lubimy i chcemy Pomagać!!!” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od podmiotów realizujących zadania 
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4. Koszty poniesione na realizację zadań własnych w latach 2018 - 2019 
W latach 2018 - 2019 realizowanych było wiele zadań własnych przez władze Gminy i Miasta Czerwionka – 
Leszczyny, zadania te w kwestii inwestycyjnej to przede wszystkim nakłady na infrastrukturę drogową oraz 
termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. 

Większość z nich finansowana była ze środków własnych, nie mniej jednak niektóre środki na przykład  
na zadania termomodernizacyjne pochodziły ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014– 2020.  

W poniższej tabeli zestawiono nakłady finansowe poniesione na wszystkie zadania własne Gminy i Miasta 
Czerwionka – Leszczyny, z uwzględnieniem obszaru interwencji, w okresie sprawozdawczym 2018 – 2019. 

 

Tabela 20 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania własne Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 

Obszar działania 
Wydatkowane środki finansowe w danym roku [zł] 

2018 2019 

Ochrona klimatu i jakości powietrza, w tym między innymi: 
działania związane z modernizacją dróg, wymianą źródeł 
ciepła oraz termomodernizacją obiektów 

9 885 628,70 7 267 133,49 

Ochrona przed hałasem  0,00 0,00 

Gospodarowanie wodami 

Gospodarka wodnościekowa  
875 366,81 46 683,25 

Ochrona przed oddziaływaniem pól 
elektromagnetycznych 

Ochrona zasobów geologicznych 

Ochrona gleb  

0,00 0,00 

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu 
odpadów w tym dotacje na usuwanie wyrobów zawierających 
azbest 

6 256,00 6 125,60 

Ochrona zasobów przyrodniczych, w tym leśnych  0,00 45 000,00 

Zagrożenia poważnymi awariami, w tym między innymi 
działania związane z utrzymaniem gotowości bojowej 
jednostek przeciwpożarowych  

75 600,00 363 380,31 

RAZEM 10 842 851,51 7 728 322,65 

 

Środki przedstawione w powyższej tabeli stanowią koszty poniesione na realizację wszystkich zadań własnych 
wskazanych w niniejszym Raporcie. Dane pochodziły ze sprawozdań z wykonania budżetu Gminy i Miasta 
Czerwionka – Leszczyny za lata 2018 – 2019. 

Z przedstawionych w tabeli nr 20 danych finansowych, można wywnioskować, że najwięcej środków zostaje 
wydatkowanych na zadania, które mają wpływ na ochronę klimatu i jakości powietrza, a także pośrednio na 
minimalizację zagrożeń wynikających z emisją hałasu (w obszarze działań związanych z ochroną przed hałasem 
nie wykazywano poniesionych nakładów, jednak środki ujęte w obszarze dotyczącym ochrony klimatu i jakości 
powietrza w zakresie modernizacji układu drogowego także odnoszą się do ochrony przed hałasem – 
modernizacja sieci dróg przyczynia się do zmniejszenia występowania uciążliwości akustycznej). Kolejno 
najwięcej środków jest przeznaczanych na gospodarowanie wodami oraz gospodarkę wodnościekową, choć 
zadania w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych realizowane są przez 
podmiot zależy od gminy. Kolejnym obszarem, gdzie wydatkowano najwięcej środków jest obszar dotyczący 
zagrożeń poważnymi awariami, z uwagi na fakt przekazywania dotacji dla jednostek ochotniczych straży 
pożarnych. Najmniej środków wydatkowanych jest na ochronę zasobów przyrodniczych, w tym leśnych oraz 
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gospodarowanie odpadami, z uwagi na fakt, iż w zakresie zaplanowanych zadań własnych gmina realizuje 
Program usuwania wyrobów zawierających azbest. Ponadto nie poniesiono kosztów na zadania związane  
z ochroną przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, ochrony zasobów geologicznych, czy ochrony 
gleb, choć z pewnością ponoszone są wydatki w tym zakresie, choćby podczas opracowywania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego – jednak wyszczególnienie tych kosztów jest bardzo trudne. 
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5. Ocena stopnia realizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy 
i Miasta Czerwionka – Leszczyny, według przyjętych wskaźników 

Na potrzeby oceny wpływu zrealizowanych zadań na stan poszczególnych elementów środowiska naturalnego na 
terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, opracowano na bazie danych zawartych w programach ochrony 
środowiska, tabelę 54 wskaźników, która obrazuje różnice pomiędzy rokiem bazowym wskazanym w aktualnym 
Programie ochrony środowiska a ostatnim rokiem analizowanego okresu raportowania.  

W kolumnach umieszczono wartości wskaźników z okresu realizacji POŚ, a następnie porównano je ze stanem 
aktualnym. Stan aktualny został określony na podstawie danych otrzymanych z Urzędu Miasta i Gminy 
Czerwionka - Leszczyny, jednostek realizujących zadania oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

Tabela 21 Wskaźniki efektywności Programu w roku bazowym i dla porównania na koniec bieżącego okresu raportowania 

L.p. 
Obszar  

interwencji 
Wskaźnik Jednostk

a 
Wartość 
bazowa  

Wartość w 
roku 2019 

Tendencja 
zmian 

Wartość 
docelowa 

1 

Ochrona klimatu 
i jakości 

powietrza 

Liczba 
aktualizacji PGN 
oraz Założeń do 

planu 
zaopatrzenia w 
ciepło, energię 

elektryczną oraz 
paliwa gazowe 

szt.. 1 0 ↓ 2 

2 

Roczne zużycie 
energii przez 
oświetlenie 

uliczne  

MWh/rok 1 141 b.d. ○ 1 392 

3 

Roczne zużycie 
energii cieplnej 
przez obiekty 

publiczne 

MWh/rok 12 727 b.d. ○ 12 112 

4 

Roczne zużycie 
energii cieplnej 
przez budynki 

mieszkalne 

MWh/rok 317 596 b.d. ○ 317 366 

5 

Roczne zużycie 
energii cieplnej 

przez 
przedsiębiorców 

MWh/rok 23 329 b.d. ○ 25 215 

6 
Ilość budynków 

objętych 
monitoringiem 

% 0 100 ↑ 100 

7 

Moc 
zainstalowanych 

paneli 
fotowoltaicznych 

kW b.d. 4 674,53 ○ b.d. 

8 Liczba akcji 
edukacyjnych szt.. 5-10 10 → 10-15 

9 

Czy funkcjonuje 
system 

informacyjny dla 
mieszkańców 

- tak tak → tak 
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10 
Liczba kontroli 

zakładów w ciągu 
roku 

szt.. 2 2 → 2 

11 

Długość 
odcinków dróg 
budowanych 

 i 
przebudowywany

ch 

km 

17 
odcinków, 
4,09 km 

dróg 
gminnych 

3 odcinki 

b.d. 
→ wg potrzeb  

12 

Ilość nowych 
niskoemisyjnych 

pojazdów 
transportu 

zbiorowego na 
terenie gminy 

szt.. 0 0 → 5 

13 

Ilość wdrożonych 
mechanizmów 

wspomagających 
zarządzanie 

ruchem i 
transportem 

szt.. 0 0 → 1 

14 

Ochrona przed 
hałasem 

Liczba 
przedsiębiorstw 
badanych pod 
kątem emisji 

hałasu 

szt.. 4 2 ↓ wg potrzeb 

15 

Przekroczenia 
dopuszczalnych 

poziomów 
dźwięku na 

drogach 

- tak b.d. ○ nie 

16 

Czy 
wprowadzono do 
PZP zapisy dot. 

ograniczenia 
emisji hałasu 

- tak Tak → tak 

17 

Ilość akcji 
edukacyjnych 
dotyczących 

hałasu 

szt.. 2 2 → 2 

18 

Ilość punktów 
pomiaru hałasu 
drogowego na 
terenie Gminy 

szt.. 0 0 → co najmniej 
1 

19 

Ilość 
wydawanych 

rocznie decyzji 
administracyjnych 

szt.. 2 0 ↑ wg potrzeb 

20 

Ochrona przed 
oddziaływaniem 

pól elektro 

-magnetycznych 

Liczba punktów z 
przekroczeniami 
dopuszczalnych 

poziomów 
promieniowania 

elektromagnetycz
nego 

szt.. 0 0 → 0 
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21 Gospodarowanie 
wodami 

Ocena JCWP  - stan zły  

stan zły 
(Szczejkowi

ce) 

stan dobry 
(Bełk) 

↑ stan dobry 

Ilość 
przeprowadzonyc

h działań 
edukacyjnych w 

Gminie  

szt. 2-3 
rocznie 2 → 2-3 rocznie 

Długość 
poddanych 

konserwacji koryt 
cieków  

km 8,02 km 1,24 km → 

dalsza 
konserwacja 
i utrzymanie 

cieków 

Liczba 
magazynów 

przeciwpowodzio
wych na terenie 

Gminy 

szt. 0 0 → 1 

Liczba zmian 
mpzp 

uwzględniających 
zarządzanie 
ryzykiem 

powodziowym 

szt. 

11  
w latach 
2014-
2017 

0  
(mpzp 

dotyczyły 
terenów 

poza tymi 
obszarami) 

→ wg potrzeb 

22 

Gospodarka 
wodno-ściekowa 

Długość 
kanalizacji 
sanitarnej 

km 35,8 36,2 ↑ b.d. 

23 Skanalizowanie 
Gminy  % 40,0 43,3 ↑ 100 

24 Zwodociągowani
e Gminy % 100 100 → 100 

25 Długość sieci 
wodociągowej km 191,3 192,6 ↑ b.d. 

26 

Liczba 
komunalnych 
oczyszczalni 
ścieków 

szt. 1 1 → 1 

27 

Ilość 
zrealizowanych 

akcji 
edukacyjnych 

/rocznie/ 

szt. 3 2 → 3 

28 
Liczba 

przydomowych 
oczyszczalni 

szt.. 152 559 ↑ b.d. 

29 Liczba kontroli na 
posesjach szt.. b.d. 0 ○ 5/rok 

30 
Liczba kontroli 

podmiotów 
wprowadzających 

szt.. 3/rok 2 → 3/rok 
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ścieki do wód lub 
ziemi   

31 

Ochrona 
zasobów 

geologicznych 

Czy prowadzony 
jest rejestr 
terenów 

zagrożonych 
ruchami 

masowymi  

- tak tak → tak 

32 
Liczba złóż 
surowców 

naturalnych 
szt.. 15 15 → 

trudno 
prognozowa
ć ilość złóż 

33 

Powierzchnia 
terenów 

zdegradowanych 
na terenie gminy i 

miasta 

ha 240,32 b.d. ○ 200 

34 

Ochrona gleb 

Ilość działań 
promocyjnych 

źródło danych: 
ODR  

szt.. 2/rok Kilka ○ 2/rok 

35 

Ilość punktów 
pomiarowych  

źródło danych: 
GIOŚ 

szt.. 

brak 
pomiarów 
na terenie 

GiM  

Brak 
pomiarów → wg potrzeb 

36 

Gospodarka 
odpadami i 

zapobieganie 
powstawaniu 

odpadów 

Ilość rocznie 
wykonywanych 

sprawozdań 
szt.. 1 1 → 1 

37 

Osiągnięcie 
wskaźników 
dotyczących 

poziomy odzysku, 
papieru, szkła  

i tworzyw 
sztucznych 

- tak Tak → tak 

38 
Ilość usuniętych 
dzikich wysypisk 

rocznie 
szt.. 7 2 ↑ wg potrzeb 

39 

Ilość działań 
rocznie  
zakresie 

gospodarki 
odpadami 

szt.. kilka 5 → kilkanaście 

40 

Ilości usuniętych 
wyrobów 

zawierających 
azbest od 2011 r. 

Mg 137,67 
Mg 148,03 Mg ↑ 203,62 Mg 

do 2032 r. 

41 Ochrona 
zasobów 

Liczba 
działań/akcji 
edukacyjnych 

szt.. 10 rocznie 10 → 10 rocznie 
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42 

przyrodniczych, 
w tym leśnych Liczba 

nasadzeń/wycinka 
drzew 

szt.. 40/140 372/421 ↑ 50/50 

43 Liczba działań 
ochrony czynnej szt.. 1 1 → 

zgodnie  
z planami 

działalności 

44 

Liczba korytarzy 
ekologicznych w 

planach 
zagospodarowania 

szt.. 0 1 ↑ 
w trakcie 

aktualizacji 
planów 

45 
Długość ścieżek / 
tras rowerowych / 

pieszych 
km 

65 km 
szlaków 
pieszych,  

50 km tras 
rowerowy

ch 

65 km 
szlaków 
pieszych,  

50 km tras 
rowerowych 

→ b.d. 

46 

Liczba nowych 
uproszczonych 

planów/inwentary
zacji 

szt.. 0/0 1/0 ↑ 2/0 

47 

Powierzchnia 
odnowienia lasów 

państwowych 

 

ha b.d. 361,21 ○ b.d. 

48 

Powierzchnia 
odnowienia lasów 

prywatnych 

 

ha b.d. b.d. ○ b.d. 

49 

Powierzchnia 
lasów objęta 

uproszczonymi 
planami 

urządzania lasów 

% 100 100 → 100 

50 
Powierzchnia 

zalesień  
na rok  

ha b.d. b.d. ○ b.d. 

51 

Zagrożenia 
poważnymi 
awariami 

Ilość kontroli i 
naruszeń szt. 0/0 0/0 → 3/0 

52 

Ilość jednostek 
OSP 

otrzymujących 
wsparcie 

szt. 1 9 ↑ 1 

53 
Ilość poważnych 
awarii na terenie 
gminy i miasta  

szt. 0 0 → 0 

54 Ilość akcji 
edukacyjnych szt. 1/rok 2 ↑ 2/rok 

Źródło: opracowano na podstawie danych uzyskanych przez podmiotu realizujące zadania oraz z Banku Danych Regionalnych (2020) 

Legenda: 
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↑ - poprawa wskaźnika 

→ - wskaźnik na tym samym poziomie 

↓ - pogorszenie wskaźnika 

○ - brak możliwości oszacowania kierunku zmian wskaźnika 

 

Analizując wskaźniki dla obszaru interwencji jakim jest ochrona klimatu i jakości powietrza, można zauważyć, że 
duża większość z nich pozostałą na podobnym poziomie z roku bazowego, bądź brak jest kompletnych danych 
o oszacowania kierunku zmian, z uwagi na brak danych porównawczych (np. nie wykonano zadania 
monitorującego zużycie energii elektrycznej i cieplnej w budynkach użyteczności publicznej, w budownictwie 
mieszkaniowym czy budynkach wykorzystywanych przez przedsiębiorców). Tylko jeden wskaźnik w tym 
obszarze uległ pogorszeniu jednak mając na uwadze, że to dopiero początek realizacji programu wartość ta może 
osiągnąć poziom docelowy. Z uwagi na uruchomienie ogólnopolskiej prognozy jakości powietrza i ostrzegania  
o złej jakości powietrza należy uznać, że wskaźnik dotyczący objęcia wszystkich mieszkańców takim 
monitoringiem został osiągnięty, tak samo jak wskaźnik dotyczący wskaźnik dotyczący informowania 
mieszkańców o jakości powietrza. 

W zakresie ochrony przed hałasem uległ pogorszeniu wskaźnik dotyczący liczby przedsiębiorstw badanych pod 
kątek emisji hałasu, jednak należy mieć na uwadze, że badania te w głównej mierze wykonuje się po podjęciu 
kontroli interwencyjnej, gdy podejrzenie jest ponadnormatywnej emisji hałasu do środowiska. Ne wydano żadnej 
decyzji administracyjnej w zakresie nałożenia obowiązku ograniczenia emisji hałasu do środowiska, wobec czego 
należy uznać, że wskaźnik ten uległ poprawie. Nie prowadzono badań poziomu dźwięku przy drogach, wobec 
czego nie można wskazać, czy wskaźnik ten uległ pogorszeniu czy pozostał na tym samym poziomie, jak pozostały 
wskaźniki w tym obszarze interwencji. 

Wskaźnik zaproponowany do monitorowania realizacji zadań w zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól 
elektromagnetycznych pozostał na tym samym poziomie co w roku bazowym i jednocześnie utrzymuje się wartość 
docelowa. 

W zakresie gospodarowania wodami tylko jeden wskaźnik uległ poprawie, choć należy zauważyć, że jest to tylko 
połowiczny sukces – w wyniku przeprowadzonych badań jakości wody powierzchniowej stwierdzono zarówno 
stan zły jak i dobry, w zależności od punktu pomiarowego. Pozostałe wskaźniki sygnalizują, że realizacja zadań 
przebiega prawidłowo, z wyjątkiem posiadania magazynu przeciwpowodziowego – co prawda nie funkcjonuje na 
terenie gminy, jednak horyzont czasowy osiągnięcia wartości docelowej jest odległy i może to jeszcze ulec 
zmianie. 

Trzy wskaźniki ustalone da gospodarki wodnościekowej uległy poprawie – wzrosła ilość przydomowych 
oczyszczalni ścieków, długość kanalizacji sanitarnej oraz odsetek ludności korzystającej z kanalizacji sanitarnej. 
Pozostałe wskaźniki zostały na podobnym poziomie co w roku bazowym. 

W zakresie ochrony zasobów geologicznych wskaźniki pozostały na tym samym poziomie, brak informacji 
o powierzchni terenów zdegradowanych uniemożliwia jednak wskazanie kierunku zmian, nie mniej jednak 
wiedząc o podjętych działaniach w zakresie rekultywacji zwałowiska należy mieć na uwadze możliwość 
osiągnięcia wartości docelowej na koniec czasu obowiązywania Programu ochrony środowiska. 

Wskaźniki zaproponowane dla obszaru interwencji jakim jest ochrona gleb nie wskazują konkretnej tendencji 
zmian, z uwagi na brak pomiarów jakości gleb oraz konkretnych danych dotyczących działań promocyjnych ze 
strony Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 

Realizacja zadań z zakresu gospodarowania odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów przebiega 
prawidłowo, realizowane są zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest, zmniejszyła się ilość 
zaobserwowanych i likwidowanych dzikich wysypisk odpadów, zachowane są poziomy w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi określone stosownymi przepisami prawa. 

W zakresie ochrony zasobów przyrodniczych, w tym leśnych, nie odnotowano pogorszenia żadnego ze 
wskaźników, choć nie dla każdego z nich uzyskano stosowne dane porównawcze. Na uwagę szczególnie zasługuje 
wskaźnik dotyczący nowych nasadzeń i usuwania drzew – osiągnął on wartość prawie siedmiokrotnie większą niż 
poziom docelowy, a w dodatku różnica pomiędzy usuwanymi drzewami a nowymi nasadzeniami jest dużo 
mniejsza, aniżeli miało to miejsce w roku bazowym. 

Wskaźnik zaproponowany do monitorowania realizacji zadań w zakresie zagrożeń poważnymi awariami 
w głównej mierze pozostały na tym samym poziomie co w roku bazowym lub uległy polepszeniu. W okresie 
raportowania nie wystąpiło żadne zdarzenie o znamionach poważnej awarii przemysłowej, nie powstał także na 
terenie gminy żaden obiekt kwalifikujący się do zakładu mogącego spowodować poważną awarię.  
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6. Podsumowanie 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny stanowi podstawowe narzędzie 
prowadzenia polityki ekologicznej w granicach swojej właściwości terytorialnej. Realizacja zadań w latach 2018 
- 2019, zawartych w poszczególnych obszarach tematycznych, daje podstawy do osiągnięcia przyjętych celów 
zgodnych z polityką ekologiczną Powiatu Rybnickiego i Województwa Śląskiego, a tym samym gwarantuje 
zrównoważony rozwój gminy - obecnie jak i w perspektywie wieloletniej. 

Niniejszy Raport z realizacji Programu ochrony środowiska obejmuje lata 2018 – 2019. 

Raport przedstawia dotychczas podjęte działania oraz potrzeby zmian w przyjętych priorytetach w kontekście 
zaistniałych zmian stanu środowiska na terenie gminy oraz w kontekście wielu zamierzeń inwestycyjnych 
przyjętych przez gminy do realizacji.  

Głównymi zadaniami realizowanymi na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny były działania 
związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej – zrealizowano całe zaplanowane zadanie w tym 
zakresie. Ponadto realizowano przebudowy i remonty dróg gminnych – zmodernizowano 3 odcinki dróg a około 
40 zostało wyremontowanych. W ramach programów STOP SMOG, „Czyste powietrze” oraz gminnego programu 
dotacyjnego na terenie gminy przeprowadzono szereg działań w zakresie termomodernizacji budynków 
mieszkalnych oraz modernizacji źródeł ciepła w tych obiektach. Ponadto na terenie gminy wzrasta liczba instalacji 
wykorzystujących odnawialne źródła energii a mając na uwadze otrzymane dofinansowanie na kolejny projekt, 
należy mieć w perspektywie znaczny wzrost ilości tych instalacji na terenie gminy. 

Poprzez akcje informacyjne rośnie świadomość mieszkańców w zakresie skutków jakie niesie za sobą spalanie 
złej jakości paliwa, eksploatacja przestarzałych i nieefektycznych instalacji grzewczych oraz spalania w nich 
odpadów. 

Poprawa jakości infrastruktury drogowej wpływa także pozytywnie na klimat akustyczny, a odpowiednie zapisy 
wprowadzane do aktów planistycznych pozwalają zapewnić najwyższy poziom ochrony przez hałasem. 

W zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym realizowane są dwa główne zadania, tj. 
prowadzenie monitoringu pól elektromagnetycznych w środowisku przez WIOŚ w Katowicach oraz 
uwzględnianie w zagospodarowaniu przestrzennym źródeł istniejących, bądź potencjalnych promieniowania 
elektromagnetycznego. Oba te zadania realizowane są w trybie ciągłym, a ich efekty mają ogromne znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców gminy. 

Wprowadzane zostały działania mające na celu ulepszenie selektywnego systemu zbierania odpadów – 
wprowadzono nową frakcję odpadów w postaci popiołu. Gmina posiada punkt selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, choć włodarze gminy widzą potrzebę zorganizowania kolejnego takiego punktu przyjmowania 
odpadów od mieszkańców. Gmina Czerwionka - Leszczyny w wyniku poczynionych działań osiągnęła wszystkie 
nałożone na nią przepisami prawa poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia niektórych frakcji 
odpadów.  

Istotnym zagadnieniem w ostatnich latach jest unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest. Gmina 
wprowadziła i realizuje dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest, co pozwala na sukcesywne 
pozbywanie się tego rakotwórczego materiału przez mieszkańców. 

Na bieżąco na obszarze gminy realizowane są inwestycje polegające na budowie, rozbudowie i modernizacji 
systemów kanalizacyjnych i wodociągowych. Gmina i Miasto Czerwionka – Leszczyny podejmuje działania 
w celu wyeliminowania zbiorników bezodpływowych (szamb) na terenach, gdzie budowa kanalizacji sanitarnej 
na ten czas jest nieuzasadniona technicznie i ekonomicznie – takim działaniem jest udzielanie wsparcia 
finansowego mieszkańcom chcących zainstalować przydomowe oczyszczalnie ścieków.  

W zakresie zaopatrzenia w wodę także prowadzone są inwestycje polegające na modernizacji i optymalizacji 
parametrów istniejącej infrastruktury wodociągowej. Działania te przyczyniają się w dużym stopniu do poprawy 
jakości dostarczanej wody oraz zmniejszenia strat wody i awaryjności sieci. 

Wszystkie podjęte działania, w połączeniu z realizacją zadań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, 
w dużej mierze przyczyniają się do poprawy jakości środowiska na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka – 
Leszczyny. 

Oceniając dotychczasowy stan realizacji zadań zapisanych w harmonogramach zaktualizowanego „Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Czerwionka - Leszczyny na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020” 
oraz „Programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na lata 2018 – 2021 
z perspektywą na lata 2022 – 2026” jednoznacznie można stwierdzić, że programy te były w okresie 2018-2019 
na bieżąco realizowane, dowodem na to są uzyskane wielkości wskaźników oraz ilość wydatkowanych środków 
finansowanych na realizację zadań w poszczególnych obszarach interwencji. 


