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BZT5

-

biologiczne zapotrzebowanie na tlen

CDPGŚ

-

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

ChZT

-

chemiczne zapotrzebowanie na tlen

GDDKiA

-

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

GIOŚ

-

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

GUS

-

Główny Urząd Statystyczny

GZWP

-

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych

IUNG

-

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

KPGO

-

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

KPOŚK

-

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

MRP

-

Mapa zagrożeń powodziowych, mapa ryzyka powodzi

NFOŚiGW

-

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ODR

-

Ośrodek Doradztwa Rolniczego

OOŚ

-

ocena oddziaływania na środowisko

ORSIP

-

Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej

OSO

-

obszary specjalnej ochrony ptaków

OZE

-

Odnawialne Źródła Energii

PIG

-

Państwowy Instytut Geologiczny

PIOŚ

-

Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska

PIS

-

Państwowa Inspekcja Sanitarna

POH

-

Program Ochrony przed Hałasem

POIiŚ

-

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

PONE

-

Program Ograniczania Niskiej Emisji

POP

-

Program Ochrony Powietrza

PWiK

-

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

RDLP

-

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

RDOŚ

-

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

RDW

-

Ramowa Dyrektywa Wodna

RLM

-

Równoważna Liczba Mieszkańców

RZGW

-

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

SEKAP

-

System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej
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SIWZ

-

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SOO

-

specjalne obszary ochrony siedlisk;

WFOŚiGW

-

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WIOŚ

-

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

WODR

-

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WSO

-

Wojewódzki System Odpadowy

WSSE

-

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

ZPK

-

Zespół Parków Krajobrazowych
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1.

Wstęp
1.1.
Cel i podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa między Eko – Team Konsulting z Bielska Białej, a Gminą Jaworze na
wykonanie dokumentacji pt.: „Program ochrony środowiska dla Gminy Jaworze, wraz z Prognozą
oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony środowiska”. Każde z wymienionych dwóch
opracowań stanowi oddzielny dokument.
W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska nastąpiła zmiana sposobu
realizacji krajowej polityki ochrony środowiska.
Obecnie jest ona prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych oraz za
pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska.
Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu Ochrony Środowiska jest realizacja przez jednostki
samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów
strategicznych i programowych.
Pierwszy „Program Ochrony Środowiska dla gminy Jaworze” został przyjęty uchwałą nr XI/75/03 Rady Gminy
Jaworze z dnia 23 września 2003 r. Następnie w 2009 roku opracowano i w 2010 roku przyjęto uchwałą nr
XXXVII/291/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 lipca 2010 r. Aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla
gminy Jaworze.
Niniejszy „Program…” jest trzecim z kolei dokumentem tego rodzaju i obejmie lata 2017-2020 oraz
perspektywę do 2024 roku.
Projekt gminnego Programu Ochrony Środowiska opiniowany zostanie przez Zarząd Powiatu Bielskiego.
Zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.), stanowią, iż „projekty, polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie
przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa,
rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez
organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć́ mogących znacząco
oddziaływać na środowisko […] wymagają̨ przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko”. W związku z tym dla niniejszego projektu „Programu…” w razie uzgodnienia takiej potrzeby
zostanie opracowana „Prognoza oddziaływania na środowisko postanowień projektu Programu Ochrony
Środowiska dla gminy Jaworze”.
Realizacja postanowień „Programu...” powinna doprowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego, oraz
zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyć warunki dla
wdrożenia wymagań prawa.

1.2.

Metodologia opracowania, zawartość

„Program Ochrony Środowiska dla gminy Jaworze” został opracowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j.: tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późń. zm.) jako
narzędzie prowadzenia polityki ochrony środowiska w gminie.
Polityka ochrony środowiska to stworzenie warunków do działań związanych z ochroną środowiska
i zrównoważonym rozwojem, czyli takim rozwojem, który będzie zarówno rozwojem gospodarczym,
ekonomicznymi i ekologicznym.
W realizacji Programu Ochrony Środowiska istotne jest uspołecznienie całego procesu tworzenia Programu,
a następnie jego realizacja i wdrażanie.
W związku z tym w trakcie procedur opracowania „Programu…” Gmina Jaworze zapewni możliwość udziału
społeczeństwa na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.).
Interesariusze w tym służby i inspekcje działające na terenie gminy Jaworze zostali włączeni w prace nad
przygotowaniem niniejszego dokumentu. W związku z tym na etapie zbierania danych i materiałów do
opracowania jednostki te zostały poproszone o sprecyzowanie planów i projektów jakie będą realizowane na
terenie gminy Jaworze. Jednocześnie już na etapie opracowania projektu „Programu…” zostały wyznaczone
osoby w Urzędzie Gminy Jaworze do koordynacji i stałej współpracy z Wykonawcą „Programu…”.
Po zaopiniowaniu projektu „Programu…” przez Zarząd Powiatu Bielskiego oraz w razie potrzeby projektu
„Programu…” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Katowicach i Śląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach „Program Ochrony
Środowiska dla gminy Jaworze” zostanie uchwalony przez Radę Gminy Jaworze.
Z wykonania „Programu…” Wójt Gminy Jaworze powinien co dwa lata sporządzać raporty i przedstawiać je
Radzie Gminy oraz przekazać do organu wykonawczego Powiatu Bielskiego.
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Program ma za zadanie wyznaczanie ram dla późniejszych przedsięwzięć, realizowanych w zakresie innych
programów sektorowych województwa. Kolejnym celem Programu jest zapewnienie efektywnego i sprawnego
wykorzystania środków finansowych na działania, wskazane w Programie oraz umożliwienie i wspieranie
pozyskiwania środków na realizację określonych zadań środowiskowych przez jednostki samorządowe.
Niniejszy dokument został opracowany zgodnie z Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych
i gminnych programów ochrony środowiska opracowanymi przez Ministerstwo Środowiska we wrześniu 2015
roku.
Zgodnie z przytoczonymi wytycznymi zrezygnowano z długich opisów gminy Jaworze na rzecz zestawień
tabelarycznych, grafik rysunkowych i mapek.
Do opracowania niniejszego dokumentu zebrano dane pochodzące od jednostek nadrzędnych w stosunku
do Gminy Jaworze – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Powiatu Bielskiego oraz jednostek
realizujących jakiekolwiek zadania środowiskowe na terenie gminy w tym m. in. Zarządów Dróg, Nadleśnictwa
Bielsko, Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gliwicach.
Nawiązując do struktury określonej w „Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych
programów ochrony środowiska” Ministerstwa Środowiska (z dnia 2 września 2015 r.) niniejszy dokument
zawiera takie elementy jak:
• SPIS TREŚCI
• WYKAZ SKRÓTÓW
• WSTĘP
• INFORMACJE O METODOLOGII OPRACOWANIA
• INFORMACJE O SPÓJNOŚCI PROGRAMU Z DOKUMENTAMI WYŻSZEGO SZCZEBLA
• CHARAKTERYSTYKĘ GMINY JAWORZE
• OCENĘ STANU ŚRODOWISKA W ZAKRESIE:
o Ochrona klimatu i jakości powietrza,
o Zagrożenia hałasem,
o Pola elektromagnetyczne,
o Gospodarowanie wodami,
o Gospodarka wodno – ściekowa,
o Zasoby geologiczne,
o Gleby,
o Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
o Zasoby przyrodnicze w tym leśne,
o Zagrożenia poważnymi awariami.
• ZAGADANIENIA HORYZONTALNE
• CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ KIERUNKI DZIAŁAŃ I INTERWENCJI
PROEKOLOGICZNYCH
• HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ POWIATOWYCH I MONITOROWANYCH WRAZ
Z ICH FINANSOWANIEM
• SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
• STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
• SPIS TABEL
• SPIS RYSUNKÓW
Struktura każdego z rozdziałów dotyczących poszczególnych obszarów interwencji obejmuje:
• ocenę stanu aktualnego,
• efekty realizacji dotychczasowego POŚ,
• analizę SWOT.
Wymienione powyżej obszary interwencji uwzględniają zagadnienia horyzontalne (przekrojowe dla wszystkich
dziedzin) takie jak adaptację do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, działania edukacyjne oraz
monitoring.
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2. Spójność z dokumentami strategicznymi i programowymi
Aktualnie polityka ochrony środowiska w gminie Jaworze prowadzona jest zgodnie z zapisami wcześniejszych
dokumentów strategicznych (w tym gminnego Programu Ochrony Środowiska przyjętego uchwałą w 2010
roku) oraz nadrzędnych programów ochrony środowiska („Program Ochrony Środowiska dla Województwa
Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”, „Program Ochrony Środowiska dla
powiatu bielskiego aktualizacja na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020”).
Istotnym elementem prognozowania strategicznego jest zapewnienie spójności celów rozwoju wyznaczonych
w dokumentach programowych i strategicznych opracowanych na poziomie powiatowym, wojewódzkim,
krajowym i UE.
Poniżej przedstawiono powiązanie „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Jaworze” z dokumentami
strategicznymi szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego.
Podczas tworzenia „Programu… dla gminy Jaworze” brano pod uwagę założenia aktualnie obowiązujących
dokumentów nadrzędnych. Program w swoich założeniach uwzględnia najbardziej istotne kierunki rozwoju
zarysowane w dokumentach wyższego szczebla. Cele, obszary problemowe oraz kierunki rozwoju
analizowanych strategii prezentuje poniższa tabela.
Tabela 2.1. Zestawienie dokumentów strategicznych wraz z ich celami, obszarami problemowymi oraz zarysowanymi kierunkami rozwoju
Nazwa dokumentu

Cele wskazane w dokumencie
strategicznym

Kierunki interwencji dokumentu strategicznego wpisujące się w
cele Programu Ochrony Środowiska dla gminy Jaworze

NADRZĘDNE DOKUMENTY STRATEGICZNE

Długookresowa Strategia
Rozwoju Kraju Polska
2030

Średniookresowa
Strategia Rozwoju Kraju
2020

Strategia
Bezpieczeństwo
Energetyczne i
Środowisko

Cel 7 - Zapewnienie bezpieczeństwa
energetycznego oraz ochrona i
poprawa stanu środowiska,
Cel 8 - Wzmocnienie mechanizmów
terytorialnego równoważenia
rozwoju dla rozwijania i
pełnego wykorzystania
potencjałów regionalnych,
Cel 9 - Zwiększenie dostępności
terytorialnej Polski poprzez
utworzenie zrównoważonego,
spójnego i przyjaznego
użytkownikom systemu
transportowego.

7.1: Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne,
7.2: Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych,
7.4: Realizacja programu inteligentnych sieci w energetyce,
7.7: Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej
gospodarki,
7.8: Zwiększenie poziomu ochrony środowiska,
8.1: Rewitalizacja obszarów problemowych,
9.1: Sprawna modernizacja, rozbudowa i budowa zintegrowanego
systemu transportowego.

I. Sprawne i efektywne państwo,
II. Konkurencyjna Gospodarka.

I.1.5: Zapewnienie ładu przestrzennego,
I.3.3: Zwiększenie bezpieczeństwa obywatela,
II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami,
II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej,
II.6.4. Poprawa stanu środowiska,
I.6.5. Adaptacja do zmian klimatu,
II.7.2. Modernizacja i rozbudowa połączeń transportowych,
II.7.3. Udrożnienie obszarów miejskich.

Cel 1 - Zrównoważone
gospodarowanie zasobami
środowiska,
Cel 2 - Zapewnienie gospodarce
krajowej bezpiecznego i
konkurencyjnego zaopatrzenia
w energię,
Cel 3 - Poprawa stanu środowiska.

1.1. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin
1.2. Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą
i deficytem wody,
1.3. Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym
wielofunkcyjna gospodarka leśna,
2.2. Poprawa efektywności energetycznej,
2.7. Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich,
3.1. Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa
i gospodarki,
3.2. Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich
na cele energetyczne,
3.3. Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania
energetyki,
3.4. Wspieranie nowych i promocja polskich technologii
energetycznych i środowiskowych,
3.5. Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków
do powstawania zielonych miejsc pracy.
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Polityka energetyczna
Polski do 2030 roku

I - Poprawa efektywności
energetycznej,
II - Wzrost bezpieczeństwa dostaw
paliw i energii,
III - Rozwój wykorzystania
odnawialnych źródeł energii w
tym biopaliw,
IV – Ograniczenie odziaływania
energetyki na środowisko.

Cel - Ograniczenie emisji CO2 do 2020 przy zachowaniu wysokiego
poziomu bezpieczeństwa energetycznego,
Cel - Ograniczenie emisji SO2, tlenków azotu (w tym NO2, NO3,
NO5) oraz pyłów do poziomów wynikających z obecnych i
projektowanych regulacji unijnych,
Cel - Ograniczenie negatywnego oddziaływania energetyki na stan
wód powierzchniowych i podziemnych,
Cel - Minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze
wykorzystanie ich w gospodarce,
Cel - Zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii
niskoemisyjnych.

DOKUMENTY SEKTOROWE

Krajowy Program
Ochrony Powietrza do
roku 2020
(z perspektywą do roku
2030)

Aktualizacja Krajowego
Programu Oczyszczania
ścieków komunalnych

Cel 1 - osiągnięcie w możliwie
krótkim czasie poziomów
dopuszczalnych i docelowych
niektórych substancji,
określonych w dyrektywie
2008/50/WE i 2004/107/WE,
oraz utrzymanie ich na tych
obszarach, na których są
dotrzymywane, a w przypadku
pyłu PM2,5 także pułapu
stężenia ekspozycji oraz
Krajowego Celu Redukcji
Narażenia,
Cel 2 - osiągnięcie w perspektywie
do roku 2030 stężeń niektórych
substancji w powietrzu na
poziomach wskazanych przez
WHO (Światową Organizację
Zdrowa) oraz nowych
wymagań wynikających z
regulacji prawnych
projektowanych przepisami
prawa unijnego.
Celem Programu jest ograniczenie
zrzutów niedostatecznie
oczyszczanych ścieków, a co za tym
idzie – ochrona środowiska wodnego
przed ich niekorzystnymi skutkami

1.

2.

3.

4.
5.
6.

1.
2.
3.

Budowa sieci kanalizacyjnej,
Inwestycje związane z oczyszczalniami ścieków,
Dostosowanie oczyszczalni do art. 5.2.

1.

ograniczenie marnotrawienia żywności, wprowadzenie
selektywnego zbierania bioodpadów z zakładów zbiorowego
żywienia,
osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła z odpadów komunalnych w wysokości
minimum 40% ich masy do 2020 roku, w 2020 r, recyklingowi
powinno być poddawane co najmniej 40% całości
wytwarzanych odpadów komunalnych, wykorzystując
zainstalowane moce instalacji, 10% termicznemu
przekształcaniu wraz z odzyskiem energii, zaś 50%
kierowanych do instalacji MBP,
po 2020 r, po wybudowaniu planowanych ITPOK
recyklingowi powinno być poddawane 40% odpadów
komunalnych, termicznemu przekształcaniu nie więcej niż
30% odpadów, a w instalacji MBP – 30%,
po 2025 r. planuje się osiągnąć recykling odpadów
komunalnych w wysokości 50%, termicznemu przekształcaniu
poddanych zostanie do 30%, metodami biologicznymi 20%,
objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego
zbierania odpadów (selektywne zbieranie odpadów „u źródła”),
wprowadzenie we wszystkich gminach w kraju systemów
selektywnego odbierania odpadów zielonych i bioodpadów –
do końca 2021 r.
zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie
było składowanych w 2020 r. więcej niż 35% masy tych
odpadów w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995
r.,
zaprzestanie składowania odpadów ulegających biodegradacji
selektywnie zebranych,

2.

Krajowy Plan
Gospodarki Odpadami
2014

Cel 1 - Zmniejszenie ilości
powstających odpadów,
zwiększanie świadomości
społeczeństwa na temat
należytego gospodarowania
odpadami komunalnymi,
Cel 2 - osiągnięcie poziomu
recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia ogólnej
masy odpadów komunalnych w
wysokości 50% do 2025 r.,
Cel 3 - zmniejszenie udziału
zmieszanych odpadów
komunalnych w całym
strumieniu zbieranych odpadów
(zwiększenie udziału odpadów
zbieranych selektywnie).

Podniesienie rangi zagadnienia poprawy jakości powietrza
poprzez skonsolidowanie działań na szczeblu krajowym oraz
powołanie Partnerstwa na rzecz poprawy jakości powietrza,
Stworzenie ram prawnych sprzyjających realizacji
efektywnych działań mających na celu poprawę jakości
powietrza,
Włączenie społeczeństwa w działania na rzecz poprawy jakości
powietrza poprzez zwiększenie świadomości społecznej oraz
tworzenie trwałych platform dialogu z organizacjami
społecznymi,
Rozwój i rozpowszechnienie technologii sprzyjających
poprawie jakości powietrza,
Rozwój mechanizmów kontrolowania źródeł niskiej emisji
sprzyjających poprawie jakości powietrza,
Upowszechnienie mechanizmów finansowych sprzyjających
poprawie jakości powietrza.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
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9.

10.

opracowanie wskazań legislacyjnych odnośnie mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych w związku z uzgadnianiem nowych wymagań
BAT dla przetwarzania odpadów (emisje z instalacji, m.in.
odory),
ograniczenie liczby miejsc nielegalnego składowania odpadów
komunalnych.

Strategiczny Plan
Adaptacji dla sektorów i
obszarów wrażliwych na
zmiany klimatu do roku
2020 z perspektywą do
roku 2030 (SPA2020)

Cel 1. - Zapewnienie bezpieczeństwa
energetycznego i dobrego stanu
środowiska
Cel 2. - Skuteczna adaptacja do
zmian klimatu na obszarach
wiejskich
Cel 3. - Rozwój transportu w
warunkach zmian klimatu
Cel 4. - Zapewnienie
zrównoważonego rozwoju
regionalnego i lokalnego z
uwzględnieniem zmian klimatu
Cel 5. -Stymulowanie innowacji
sprzyjających adaptacji do
zmian klimatu
Cel 6. - Kształtowanie postaw
społecznych sprzyjających
adaptacji do zmian klimatu

Kierunek działań 1.1- dostosowanie sektora gospodarki wodnej do
zmian klimatu,
Kierunek działań 1.3 – dostosowanie sektora energetycznego do
zmian klimatu,
Kierunek działań 1.4 – ochrona różnorodności biologicznej
i gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu,
Kierunek działań 2.1 - stworzenie lokalnych systemów
monitorowania i ostrzegania przed zagrożeniami ,
Kierunek działań 2.2 – organizacyjne i techniczne dostosowanie
działalności rolniczej i rybackiej do zmian klimatu,
Kierunek działań 3.2 –zarządzanie szlakami komunikacyjnymi
w warunkach zmian klimatu,
Kierunek działań 6.1 – zwiększenie świadomości odnośnie do ryzyk
związanych ze zjawiskami ekstremalnymi i metodami ograniczania
ich wpływu,
Kierunek działań 6.2 - ochrona grup szczególnie narażonych przed
skutkami niekorzystnych zjawisk klimatycznych.

Program Operacyjny
Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa I Zmniejszenie
emisyjności gospodarki
Oś priorytetowa II Ochrona
środowiska, w tym adaptacja do
zmian klimatu
Oś priorytetowa IV Infrastruktura
drogowa dla miast
Oś priorytetowa VI Rozwój
niskoemisyjnego transportu
zbiorowego w miastach
Oś priorytetowa VII Poprawa
bezpieczeństwa energetycznego

Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,
Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem
i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności
katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska,
Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi,
Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach,
Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna,
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego,
Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego
w miastach,
Działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania,
przesyłu i dystrybucji energii.

Aktualizacja Krajowego
Programu Zwiększania
Lesistości 2014

Celem KPZL jest zapewnienie warunków do zwiększenia lesistości kraju do 30%, a także optymalnego
rozmieszczenia zalesień, ustalenia priorytetów ekologicznych i gospodarczych oraz instrumentów
realizacyjnych.
DOKUMENTY O CHARAKTERZE PROGRAMOWYM
•

Cel strategiczny: Województwo
śląskie regionem nowoczesnej
gospodarki rozwijającej się w
oparciu o innowacyjność i
kreatywność

Strategia Rozwoju
Województwa Śląskiego
„Śląskie2020+”

Cel strategiczny: Województwo
śląskie regionem o wysokiej jakości
życia opierającej się na powszechnej
dostępności do usług publicznych o
wysokim standardzie

•
•

•
•
•
•

Cel strategiczny: Województwo
śląskie regionem atrakcyjnej i
funkcjonalnej przestrzeni

•

Cel strategiczny: Województwo
śląskie regionem otwartym będącym
istotnym partnerem rozwoju Europy

•

•

Cel operacyjny: A.1. Innowacyjne i kreatywne przedsiębiorstwa
oraz produkty województwa,
Cel operacyjny: A.2. Otwarty i atrakcyjny rynek pracy,
Cel operacyjny: A.3. Konkurencyjna gospodarka województwa
oparta na elastyczności i specjalizacji firm oraz strukturach
sieciowych,
Cel operacyjny: A.4. Przedsiębiorczość lokalna i społeczna
wykorzystująca lokalne rynki i potencjały,
Cel operacyjny: B.1. Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców
województwa,
Cel operacyjny: B.2. Rozwój kompetencji, umiejętności i wzrost
poziomu aktywności mieszkańców,
Cel operacyjny: B.3. Harmonia społeczna i wysoki kapitał
zaufania oraz dogodne warunki życia mieszkańców,
Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów
środowiska,
Cel operacyjny: C.2. Zintegrowany rozwój ośrodków różnej
rangi
Cel operacyjny: C.3. Wysoki poziom ładu przestrzennego i
efektywne wykorzystanie przestrzeni,

Cel operacyjny: D.1. Współpraca z partnerami w otoczeniu,
Cel operacyjny: D.2. Atrakcyjny wizerunek województwa
śląskiego,
Cel operacyjny: D.3. Region w sieci międzynarodowych i krajowych
•
•
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powiązań infrastrukturalnych.
1.

2.
3.

Program Ochrony
Środowiska
Województwa Śląskiego
do roku 2019 z
uwzględnieniem
perspektywy do roku
2024

Cel 1 Powietrze atmosferyczne,
Cel 2 Zasoby wodne,
Cel 3 Gospodarka odpadami,
Cel 4 Ochrona Przyrody,
Cel 4 Zasoby surowców
naturalnych,
Cel 4 Tereny poprzemysłowe,
Cel 4 Hałas,
Cel 4 Elektromagnetyczne
promieniowanie niejonizujące,
Cel 4 Przeciwdziałanie poważnym
awariom przemysłowym,
Cel 4 Ograniczenie ryzyka
wystąpienia poważnych awarii
przemysłowych oraz
minimalizacja ich skutków.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

Strategia Rozwoju
Powiatu Bielskiego do
2020 roku

Program Ochrony
Środowiska Powiatu
Bielskiego aktualizacja
na lata 2013-2016 z
uwzględnieniem
perspektywy do roku
2020

Znacząca poprawa jakości powietrza na obszarze województwa
śląskiego związana z realizacją kierunków działań
naprawczych,
Realizacja racjonalnej gospodarki energetycznej łączącej
efektywność energetyczną z nowoczesnymi technologiami ,
System zrównoważonego gospodarowania wodami
powierzchniowymi i podziemnymi, umożliwiający
zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych regionu przy
osiągnięciu i utrzymaniu co najmniej dobrego stanu wód,
Zbudowanie systemu zgodnego z hierarchią postępowania
z odpadami, w której priorytetem jest zapobieganie
powstawaniu odpadów, a następnie przygotowanie do
ponownego użycia, recykling i inne metody odzysku oraz
wdrożenie modelu gospodarowania odpadami komunalnymi
opartego na ich selektywnym zbieraniu i termicznym
przekształcaniu pozostałych odpadów palnych z odzyskiem
energii,
Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie
bioróżnorodności i georóżnorodności oraz ochrona krajobrazu,
Zrównoważona gospodarka zasobami surowców naturalnych,
Racjonalna gospodarka zasobami glebowymi,
Przekształcenie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych
województwa śląskiego zgodnie z wymaganiami
ekologicznymi oraz uwarunkowaniami społecznoekonomicznymi,
Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska,
Utrzymanie wartości natężenia promieniowania
elektromagnetycznego na dotychczasowych, niskich
poziomach,
Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii
przemysłowych oraz minimalizacja ich skutków.

Cel I: Rozwój turystyki i
przedsiębiorczości w powiecie
Cel II: Poprawa jakości środowiska
naturalnego
Cel III: Rozwój potencjału ludzkiego
powiatu

Cel I: Rozwój turystyki i przedsiębiorczości w powiecie
Cel szczegółowy I.1. Poprawa infrastruktury drogowej i połączeń
komunikacyjnych powiatu
Cel szczegółowy I.2. Podniesienie atrakcyjności oferty turystycznej
powiatu
Cel szczegółowy I.3. Rozwój przedsiębiorczości
Cel II: Poprawa jakości środowiska naturalnego.
Cel szczegółowy II.1. Poprawa stanu czystości gleby
Cel szczegółowy II.2. Poprawa stanu czystości powietrza
Cel szczegółowy II.3. Poprawa stanu czystości i zagospodarowania
wód
Cel III: Rozwój potencjału ludzkiego powiatu.
Cel szczegółowy III.1. Zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży
Cel szczegółowy III.2. Wzrost spójności społecznej
Cel szczegółowy III.3. Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców
powiatu
Cel szczegółowy III.4. Zwiększenie efektywności działania jednostek
administracji samorządowej
Cel szczegółowy III.5. Zwiększenie dostępności do kultury i sportu
mieszkańców powiatu

Powietrze atmosferyczne Zasoby
wodne
Gospodarka odpadami
Przyroda i krajobraz
Gleby
Zasoby naturalne
Tereny poprzemysłowe i
zdegradowane
Hałas
Oddziaływanie pól
elektromagnetycznych

Powietrze atmosferyczne (P)
Cel długookresowy do 2020 r.: Kontynuacja działań związanych z
poprawą jakości powietrza oraz ograniczanie zużycia energii i wzrost
wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.
Zasoby wodne (W)
Cel długookresowy do 2020 r.: Kontynuacja działań dla zapewnienia
wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz ochrony jakości wód
podziemnych .
Gospodarka odpadami (O)
Cel długookresowy do 2020 r.: Minimalizacja ilości powstających
odpadów, wzrost odzysku odpadów i ograniczenie składowania
odpadów.
Przyroda i krajobraz (PK)
Cel długookresowy do 2020 r.: Zahamowanie strat różnorodności
biologicznej, ekosystemów
i krajobrazu.
Gleby (GL)
Cel długookresowy do 2020 r.: Racjonalne wykorzystywanie
zasobów glebowych.
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Zasoby naturalne (ZN)
Cel długookresowy do 2020 r.: Racjonalne wykorzystywanie
zasobów naturalnych.
Tereny poprzemysłowe i zdegradowane (TP)
Cel długookresowy do 2020 r.: Przekształcenie terenów
poprzemysłowych i zdegradowanych zgodnie z wymaganiami
ekologicznymi oraz uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi.
Hałas (H)
Cel długookresowy do 2020 r.: Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla
mieszkańców i środowiska poprzez obniżenie jego natężenia do
poziomu obowiązujących standardów.
Oddziaływanie pól elektromagnetycznych (E)
Cel długookresowy do 2020 r.: Ochrona mieszkańców przed
nadmiernym promieniowaniem elektromagnetycznym.
Źródło: opracowanie własne na podstawie aktualnych dokumentów wyższych szczebli

Według ustawy Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.)
„[…] w celu realizacji polityki ochrony środowiska organ wykonawczy gminy sporządza gminny program
ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych”,
w związku z tym w niniejszym opracowaniu zostaną ujęte powyższe założenia, cele i priorytety na lata 20172020, oraz w ramach możliwości z perspektywą do roku 2024, które zapisano w dokumentach wcześniej
opracowanych i obejmujących teren gminy Jaworze.
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3. Ogólna charakterystyka gminy Jaworze
3.1.
Położenie
Gmina Jaworze położona jest w południowej części województwa śląskiego, na pograniczu powiatu Bielskiego
i Cieszyńskiego.
Gmina graniczy:
ü od południa z Gminą Brenna należącą do powiatu cieszyńskiego,
ü od zachodu z Gminą Jasienica należącą do powiatu bielskiego,
ü od wschodu z Bielskiem-Białą miastem na prawach powiatu.

Rysunek 3.1.1 Lokalizacja Gminy Jaworze na tle powiatu bielskiego i województwa śląskiego
Źródło: www.stat.gov.pl

Gmina Jaworze to licząca sobie ponad 700 lat podgórska osada rolniczo – turystyczna położona jest w obrębie
Pogórza Cieszyńskiego u północnego progu Beskidu Śląskiego w rozgałęzieniu ułożonych południkowo ramion
górskich łączących się w masywie Błotnego (917 m npm) znanego, jako Błatnia. Głęboko wcięte doliny oraz
stromo opadające zalesione stoki Bucznika (679 m), Ostrego (659 m), Borowiny (718 m) i Wysokiego (756)
tworzą urocze tło dla położonej na pagórkach gminy.
Układ komunikacyjny wewnątrz gminy Jaworze wyznacza siatka ulic lokalnych i dojazdowych, będących
drogami gminnymi, powiatowymi, prywatnymi oraz należących do Skarbu Państwa. Drogi te są bardzo
zróżnicowane pod względem nawierzchni oraz parametrów technicznych. Charakteryzują się niską
przepustowością. Układ tych dróg wymaga wprowadzenia wielu korekt technicznych, organizacyjnych
i funkcjonalnych łącznie z przebudową i budową nowych odcinków.
Na terenie gminy Jaworze wszystkie znaczące drogi to drogi powiatowe. Drogi powiatowe w obrębie gminy
Jaworze mają łącznie długość 15,50 km:
• 4,897 km – Bielska – Cieszyńska,
• 3,753 km – Wapienicka – Zdrojowa,
• 2,366 km – Słoneczna,
• 4,505 km - Cisowa .
Drogi powiatowe tworzą podstawowy układ komunikacyjny gminy. Najważniejsze ulice na terenie gminy to:
ulica Cieszyńska, Bielska, Słoneczna, Zdrojowa, Cisowa i Wapienicka połączone z siecią dróg miejscowych.
Niektóre drogi lokalne wymagają modernizacji.
Na terenie gminy znajduje się ok. 15 km ścieżek rowerowych. W ramach ścieżki rowerowej turyści mogą
zobaczyć cztery ważne obiekty na terenie gminy i odwiedzić punkty widokowe.
Gmina zajmuje obszar o powierzchni 2110 ha, w tym 51,2% stanowią lasy. Walory klimatyczne i krajobrazowe
sprawiają, że gmina posiada dogodne warunki do aktywnego wypoczynku.
Gmina Jaworze według stanu na koniec 2016 roku liczy 7120 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały
i czasowy, na 1 km przypada 337 osób. Liczba mieszkańców na przestrzeni lat systematycznie wzrasta,
w porównaniu z 2010 r. odnotowano wzrost o 5%.
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Ludność w wieku produkcyjnym stanowi około 61,5% całej populacji mieszkańców gminy, ludność w wieku
przedprodukcyjnym stanowi około 18,4%, a w wieku poprodukcyjnym około 20,1%.1
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Rysunek 3.1.2 Liczba mieszkańców Gminy Jaworze
Źródło: opracowanie własne na postawie www.stat.gov.pl oraz danych Gminy Jaworze, 2017

Według informacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej, stan bezrobocia w gminie Jaworze na koniec
2016 roku uległ zmniejszeniu w porównaniu z rokiem 2015. I tak na koniec 2015 roku zarejestrowanych było
175 osób bez pracy, zaś 31 grudnia 2016 roku zarejestrowanych było 127 osób, a więc nastąpił spadek
o 48 osób.
Gmina Jaworze znana jest z walorów uzdrowiskowych, na tym terenie w XIX wieku odkryto źródła wody
bogate w sole jodo – bromowe. Z tego względu corocznie przybywa tutaj wiele osób ze schorzeniami dróg
oddechowych. Na terenie Jaworza funkcjonują obiekty wczasowo rekreacyjne, liczne ścieżki rowerowe
i narciarskie.
Na terenie gminy znajduje się wiele cennych obiektów zabytkowych m.in.: pałac klasycystyczny z 1793 r.
(obecnie siedziba Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego) oraz oficyny dworskie (dawna szkoła i plebania
z XVIII wieku). Działające na obszarze gminy podmioty, w tym gospodarstwa agroturystyczne oferują szereg
usług związanych z rekreacją i sportem. Funkcjonują tutaj 3 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania.
Spośród form ochrony przyrody na terenie gminy powołano liczne pomniki przyrody ożywionej oraz Zespół
przyrodniczo-krajobrazowy „Jaworze”, znaczna część gminy Jaworze znalazła się w granicach utworzonego
Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Park utworzono w celu zachowania i upowszechniania wartości
przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Beskidu Śląskiego, w warunkach racjonalnego gospodarowania.
Na obszarze Gminy Jaworze objęto ochroną fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego Pogórza Śląskiego
z charakterystyczną rzeźbą terenu obejmującego obszary użytkowania rolniczego, doliny cieków wodnych,
pozostałości lasów. Teren ten o powierzchni 203 ha jest chroniony ze względu na jego szczególne walory
przyrodnicze i kulturowe oraz przekonanie, że obszar ten powinien być wizytówką Jaworza, a jego
zagospodarowanie winno stać się jednym z głównych celów strategicznego rozwoju Gminy2.
Na terenie gminy ustanowiono 29 pomników przyrody chroniących drzewa i ich skupienia gatunków rodzimych
i obcych. Spośród gatunków rodzimych są to: dęby szypułkowe, buki zwyczajne, jodły pospolite, lipa
szerokolistna, lipa drobnolistna, modrzew, grab, świerk, wierzba biała, topola czarna, wiąz górski. Gatunki
obce, to: tulipanowiec amerykański i kasztanowce zwyczajne. Spośród ustanowionych pomników przyrody na
terenie gminy Jaworze, drzewem najbardziej okazałym jest dąb szypułkowy o obwodzie 510 cm, rosnący
w Jaworzu, ul. Dębowa. Drzewem najstarszym jest natomiast lipa szerokolistna rosnąca w Jaworzu Nałężu przy
prawym brzegu potoku Jasionka, licząca ok. 350 lat. Na terenie Gminy położony jest użytek ekologiczny
Uroczysko Jasionka o powierzchni 1,1 ha ustanowiony Rozporządzeniem nr 13/2003 wojewody śląskiego
z 26.06.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 55/03, poz. 1695). Przedmiotem ochrony są źródliska ze stanowiskami
regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin i zwierząt.

1
2

GUS, 2016
Uchwała nr XLIII/230/2002 Rady Gminy Jaworze z 27.06.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 53/02, poz. 1763).
Strona 16 z 123

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY JAWORZE

4. Ocena stanu środowiska
4.1.
Ochrona klimatu i jakości powietrza
4.1.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ
Cel długoterminowy do roku 2017 zapisany w dotychczasowym Programie Ochrony Środowiska
UTRZYMANIE WARTOŚCI STĘŻEŃ ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA NA POZIOMIE OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDÓW
Cele krótkoterminowe

Podjęte działania

Efekt ze wskaźnikiem

W latach 2011-2015 Gmina Jaworze przeprowadziła 2 działania
termomodernizacyjne wpływające na poprawę efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej, w tym:
Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej

•
•

remont kotłowni budynku Ośrodka Zdrowia,
modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1, wymiana stolarki
okiennej, w ramach projektu „Oszczędzanie energii
i promowanie odnawialnych źródeł energii” pn.:
„Termomodernizacja budynku szkoły wraz z przebudową
systemu ogrzewania”.

Termomodernizacja 2
obiektów użyteczności
publicznej

Edukacja w zakresie alternatywnych
źródeł energii

W latach 2011-2015 roku Gmina Jaworze wydawała gazetę Echo
Jaworza, w której zamieszczano między innymi informacje dotyczące
odnawialnych źródeł energii i edukacji z nią związanej.

Publikacja w gazecie Echo
Jaworza

Rozwój i modernizacja
infrastruktury drogowej na terenie
Gminy Jaworze (drogi gminne i
powiatowe)

Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej
Na terenie Gminy Jaworze w latach 2013-2016 wykonano remonty
cząstkowe dróg powiatowych na kwotę 91 164 zł. Ponadto
przeprowadzono wymianę nawierzchni drogi powiatowej nr 4414 S,
ul. Słonecznej w Jaworzu na odcinku 775 mb na kwotę 311 041 zł.
Gmina Jaworze
W latach 2013-2016 Gmina Jaworze przeprowadziła inwestycję
drogowe na około 3 mln zł. Zakres prac obejmował zarówno ulice,
jak i chodniki, przepusty i odwodnienia, most, pobocza oraz ścieżki
rowerowe

Koszt inwestycji w latach
2013-2016 na drogach:
gminnych ok. 3 mln zł
powiatowych 402 tys. zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych inwestycjach gminnych i działaniach na terenie Gminy Jaworze

4.1.2. Opis stanu obecnego
4.1.2.1. Klimat na obszarze gminy
Klimat i pogoda gminy Jaworze kształtowane są przez przemieszczające się i ścierające ze sobą masy powietrza
polarno-morskiego i kontynentalnego. Decyduje to o wielkiej zmienności pogody zarówno w ciągu roku, jak
i w skali dobowej.
Najczęściej, bo aż przez 2/3 roku napływa wilgotne powietrze polarno-morskie. W zimie przynosi ono
ocieplenie i odwilże, zwiększone zachmurzenie i opady śniegu, a w lecie ochłodzenie, duże zachmurzenie
i przeważnie obfite opady. Powietrze kontynentalne napływa w lecie jako ciepłe, przynoszące często burze, zaś
w zimie - jako mroźne i suche. W jesieni i zimą w masach tego powietrza powstają silne inwersje temperatury
z mgłami w dolinach i kotlinach.

Rysunek 4.1.2.1 Dane charakterystyczne klimatu w rejonie gminy Jaworze
Źródło: www.meteoblue.com
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Taka cyrkulacja znajduje odbicie w dominacji wiatrów o składowej zachodniej: w zimie przeważają wiatry
zachodnie i południowo-zachodnie, natomiast latem - zachodnie i północno-zachodnie. Najsilniejsze wiatry
występują w chłodnej porze roku (XII - IV), zwłaszcza w szczytowych partiach gór (Barański 1995).
Na stosunki klimatyczne Gminy Jaworze istotny wpływ ma wysokość n.p.m. Według M. Hessa (1965) można
tu wyróżnić dwa piętra klimatyczne. Piętro umiarkowane ciepłe występuje na terenach o wysokości do około
670 m n.p.m., a średnia temperatura powietrza wynosi tu 6 - 8° C. Wyżej rozciąga się piętro umiarkowanie
chłodne ze średnią roczną temperaturą powietrza od 4 do 6° C. W poszczególnych piętrach klimatycznych
występują istotne różnice w wartościach wielu charakterystyk termicznych na wypukłych i we wklęsłych
formach terenowych. Średnie roczne i średnie miesięczne temperatury powietrza są wyższe na wierzchowinach
i stokach niż w dnach dolin. Przyczynę tego należy upatrywać w tworzeniu się zastoisk chłodu w dnach dolin
i w częstym występowaniu inwersji temperatury powietrza.
Roczne sumy opadów są zróżnicowane i wahają się w granicach od około 900 mm w części północnej do ponad
1300 mm w najwyższych partiach gór. Opady dominują w okresie letnim (od czerwca do sierpnia z kulminacją
w lipcu) (Jankowski, Wach 1989).
Położenie Gminy w obrębie gór i pogórza zadecydowało o tym, że czas trwania okresu wegetacyjnego oraz
zalegania pokrywy śnieżnej charakteryzują duże rozpiętości. W północnej części Gminy okres trwa dłużej niż
210 dni, a pokrywa śnieżna zalega średnio krócej niż 80 dni. Im dalej na południe, tym okres wegetacyjny jest
coraz krótszy (160-180 dni na wierzchowinach Beskidu Śląskiego), a czas zalegania pokrywy śnieżnej coraz
dłuższy (ponad 160 dni). Powyżej wysokości 650 m n.p.m. pokrywa śnieżna może mieć grubość powyżej 1 m,
a największe prawdopodobieństwo jej występowania przypada na marzec. Na stokach eksponowanych na
północ, które w okresie zimowym uzyskują tylko niewielkie ilości bezpośredniego promieniowania
słonecznego, roczna liczba dni z pokrywą śnieżną jest przeciętnie o 8 - 25 dni większa niż na stokach
eksponowanych na południe (Leśniak, Obrębska-Starklowa 1983).
Obszar Pogórza charakteryzuje się bardzo korzystnymi warunkami mezoklimatycznymi. Dotyczy to stoków
i grzbietów na wysokościach od 40 do 300 m nad dnami dolin. Są to obszary o łagodnych dobowych wahaniach
temperatury i wilgotności powietrza oraz dobrej naturalnej wentylacji i warunkach aerosanitarnych.
Mezoklimat grzbietów, szczytów i stoków beskidzkich położonych na wysokościach ponad 300 m nad dnami
dolin jest umiarkowanie korzystny. Cechują go bardzo dobre warunki aerosanitarne i naturalna wentylacja, lecz
stosunki termiczne i wilgotnościowe są zmienne w zależności od wysokości n.p.m. oraz ekspozycji stoków.
Niekorzystnym mezoklimatem odznaczają się dna dolin. W ciągu dnia są to obszary silnie nagrzewane
i przesuszone, nocą odwrotnie - wychłodzone i bardzo wilgotne. Wentylacja jest słaba a warunki aerosanitarne
bardzo niekorzystne.
4.1.2.2. Jakość powietrza na obszarze gminy Jaworze
Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez:
• utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co
najmniej na tych poziomach;
• zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one
dotrzymane;
• zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych albo
poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach.
Na stan powietrza w Gminie Jaworze mają wpływ następujące czynniki:
• emisja zorganizowana pochodząca ze źródeł punktowych i powierzchniowych oraz niska emisja,
• emisja ze środków transportu i komunikacji (emisja liniowa),
• emisja niezorganizowana.
Zazwyczaj głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest emisja substancji toksycznych pochodzących
z procesów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w celach energetycznych i technologicznych, na terenie
gminy Jaworze zanieczyszczanie pochodzi głównie ze spalania paliw stałych na potrzeby ogrzania budynków
oraz spalania paliw silnikowych w pojazdach. W kolejnych podrozdziałach opisano systemy energetyczne
znajdujące się na terenie gminy i określono ich wpływ na stan powietrza atmosferycznego.
Podstawową masę zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery stanowi dwutlenek węgla. Jednak najbardziej
uciążliwe składniki spalin to przede wszystkim dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla i pył. W mniejszych
ilościach emitowane są również chlorowodór, różnego rodzaju węglowodory aromatyczne i alifatyczne.
Wraz z pyłem emitowane są również metale ciężkie, pierwiastki promieniotwórcze i wielopierścieniowe
węglowodory aromatyczne, a wśród nich benzoalfapiren, uznawany za jedną z bardziej znaczących substancji
kancerogennych. W pyle zawieszonym ze względu na zdolność wnikania do układu oddechowego, wyróżnia się
frakcje o ziarnach: powyżej 10 mikrometrów i pył drobny poniżej 10 mikrometrów (PM10). Ta druga frakcja
jest szczególnie niebezpieczna dla człowieka, gdyż jej cząstki są już zbyt małe, by mogły zostać zatrzymane
w naturalnym procesie filtracji oddechowej.
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Przy spalaniu odpadów z produkcji tworzyw sztucznych opartych na polichlorku winylu do atmosfery mogą
dostawać się substancje chlorowcopochodne, a wśród nich dioksyny i furany.
O wystąpieniu zanieczyszczeń powietrza decyduje ich emisja do atmosfery, natomiast o poziomie w znacznym
stopniu występujące warunki meteorologiczne. Przy stałej emisji, zmiany stężeń zanieczyszczeń są głównie
efektem przemieszczania, transformacji i usuwania ich z atmosfery. Stężenie zanieczyszczeń zależy również od
pory roku. I tak:
• sezon zimowy, charakteryzuje się zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery, głównie przez niską
emisję,
• sezon letni, charakteryzuje się zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery przez skażenia wtórne
powstałe w reakcjach fotochemicznych.
Ocenę stanu powietrza atmosferycznego przeprowadzono w oparciu o dane z lat 2013-2015 pochodzące
z Systemu monitoringu jakości powietrza województwa śląskiego oraz opracowania Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach pt.: „Czternasta roczna ocena jakości powietrza
w województwie śląskim, obejmująca 2015 rok”. Czternastą ocenę przeprowadzono w pięciu wyodrębnionych
strefach na terenie województwa śląskiego:
• strefa śląska (gmina Jaworze),
• aglomeracja górnośląska,
• aglomeracja rybnicko-jastrzębska,
• miasto Bielsko-Biała,
• miasto Częstochowa.
Podstawę klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza stanowiły:
• dopuszczalny poziom substancji w powietrzu,
• poziom docelowy,
• poziom celu długoterminowego,
określone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031).
Ocenę przeprowadzono z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych:
• ze względu na ochronę zdrowia ludzi – dla wszystkich stref,
• ze względu na ochronę roślin – dla strefy śląskiej.
Ocena pod kątem ochrony zdrowia obejmuje: dwutlenek azotu NO₂, dwutlenek siarki SO₂, benzen C₆H₆, ołów
Pb, arsen As, nikiel Ni, kadm Cd, benzo(a)piren B(a)P, pył PM10, pył PM2,5, ozon O₃, tlenek węgla CO.
W ocenie pod kątem ochrony roślin uwzględnia się: dwutlenek siarki SO₂, tlenki azotu NO, ozon O₃.
W wyniku oceny każdej strefie przypisano klasę dla każdego zanieczyszczenia, oddzielnie ze względu na
ochronę zdrowia ludzi i ze względu na ochronę roślin. Z klasyfikacji pod kątem ochrony roślin wyłączone są
strefy: aglomeracje powyżej 250 tys. mieszkańców i miasta powyżej 100 tys. mieszkańców. Strefy zaliczono:
• do klasy A – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekroczyły poziomów
dopuszczalnych, poziomów docelowych,
• do klasy C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekroczyły poziomy dopuszczalne,
poziomy docelowe.
Zaliczenie strefy do określonej klasy wiąże się z podjęciem działań na rzecz poprawy jakości powietrza (klasa
C) lub dążeniem do utrzymania dobrej jakości (klasa A). W przypadku, gdy jest przekroczony poziom
dopuszczalny substancji określane są obszary przekroczeń, opracowywane lub aktualizowane Programy
Ochrony Powietrza (POP). Należy kontrolować stężenia substancji i prowadzić działania mające na celu
obniżenia stężeń przynajmniej do poziomów dopuszczalnych. Natomiast, gdy przekroczony jest poziom
docelowy należy dążyć do osiągnięcia wymaganej prawem normy za pomocą ekonomicznie uzasadnionych
działań technicznych i technologicznych. W tym przypadku również obowiązuje opracowanie lub aktualizacja
POP.
Ocena według kryteriów odniesionych do ochrony zdrowia ludzi
Dwutlenek siarki
Jakość powietrza w zakresie dwutlenku siarki określono na podstawie pomiarów automatycznych ze stacji
zlokalizowanej poza terenem gminy Jaworze, w miejscowości Bielsko-Biała.
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Rysunek 4.1.2.2 Stężenie dwutlenku siarki w latach 2015-2016 na stacji w Bielsku-Białej (µg/m3)
Źródło: http://powietrze.katowice.wios.gov.pl

Na rysunku powyżej przedstawiono stężenie dwutlenku siarki w latach 2015-2016. Maksymalne stężenie
wyniosło 27,2 µg/m3 w styczniu 2016 r. Natomiast średnio roczne stężenie w latach 2015-2016 nie przekroczyło
normy 20 µg/m3 i wyniosło odpowiednio 8,3 µg/m3 i 9,7 µg/m3.
Na stanowisku w Bielsku-Białej nie została przekroczona dopuszczalna częstość przekraczania poziomu
dopuszczalnego, wynosząca 3 dni w roku. Strefa śląska, w której zlokalizowana jest gmina Jaworze otrzymała
klasę A dla dwutlenku siarki.
Dwutlenek azotu
Jakość powietrza w zakresie dwutlenku azotu określono na podstawie pomiarów automatycznych ze stacji
zlokalizowanej poza terenem gminy Jaworze, w miejscowości Bielsko-Biała.
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Rysunek 4.1.2.3 Stężenie dwutlenku azotu w latach 2015-2016 na stacji w Bielsku-Białej (µg/m3)
Źródło: http://powietrze.katowice.wios.gov.pl

Na rysunku powyżej przedstawiono stężenie dwutlenku azotu w latach 2015-2016. Maksymalne stężenie
wyniosło 33 µg/m3 w lutym 2015 r. Natomiast średnio roczne stężenie nie przekroczyło normy 40 µg/m3
i wyniosło jednakowo w dwóch latach 20 µg/m3.
Strefa śląska w której zlokalizowana jest gmina Jaworze otrzymała klasę A dla dwutlenku azotu.
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Tlenek węgla
Jakość powietrza w zakresie tlenku węgla określono na podstawie pomiarów automatycznych ze stacji
zlokalizowanej poza terenem gminy Jaworze, w miejscowości Bielsko-Biała.
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Rysunek 4.1.2.4 Stężenie tlenku węgla w latach 2015-2016 na stacji w Bielsku-Białej (µg/m3)
Źródło: http://powietrze.katowice.wios.gov.pl

Maksymalne stężenia 8 godzinne tlenku węgla nie przekroczyły poziomu dopuszczalnego (10000 µg/m 3) na
stanowisku i wynosiły od 6% do 35% wartości dopuszczalnej. Najwyższa wartość wystąpiła
w lutym 2016 r. Strefa śląska w której zlokalizowana jest gmina Jaworze otrzymała klasę A dla tlenku węgla.
Benzen
Jakość powietrza w zakresie benzenu określono na podstawie pomiarów automatycznych w 2015 r. ze stacji
zlokalizowanych poza gminą Jaworze, w miejscowościach: Dąbrowie Górniczej – 2,3 µg/m3, w Rybniku - 3,8
µg/m3, w Częstochowie – 1,5 µg/m3, Czerwionce Leszczynach – 3,9 µg/m3. Na stanowiskach pomiarów metodą
pasywną w Bielsku-Białej stężenia wyniosły od 1,3 µg/m3 do 3,4 µg/m3.
W porównaniu do 2014 roku spadek nastąpił na 6 stanowiskach (Katowice, Czerwionka Leszczyny, BielskoBiała, Częstochowa, Czechowice Dziedzice), wzrost stężeń o 24% w Rybniku, w Dąbrowie Górniczej stężenia
pozostały na tym samym poziomie.
Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu substancji 5 µg/m³. Strefa śląska w której
zlokalizowana jest gmina Jaworze otrzymała klasę A dla benzenu.
Pył PM10
W województwie śląskim prowadzone są pomiary automatyczne pyłu PM10, których wyniki co godzinę
zamieszczane są na stronie internetowej WIOŚ. Taki system pozwala, po zamknięciu doby pomiarowej, na
szybkie informowanie społeczeństwa o osiągniętych stężeniach, ewentualnych przekroczeniach norm i reakcję
w przypadku przekroczenia przez stężenie dobowe wartości poziomu dopuszczalnego, poziomu informowania
(200 µg/m³) bądź poziomu alarmowego (300 µg/m³). W przypadku ich przekroczenia wojewódzki inspektor
ochrony środowiska powiadamia wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego oraz zarząd województwa.
W roku 2015 na żadnym stanowisku nie odnotowano tak wysokich stężeń, a jedynie przekroczenia normy dla
doby wynoszącej 50 µg/m³.
Ocenę jakości powietrza wykonano na podstawie pomiarów automatycznych na stacji zlokalizowanej poza
obszarem gminy Jaworze tj. w Bielsku-Białej. Klasyfikacja wyników odnosi się do dwóch wartości
kryterialnych: stężeń 24-godzinnych i średniej dla roku.
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Rysunek 4.1.2.5 Stężenie pyłu PM10 w latach 2015-2016 na stacji w Bielsku-Białej (µg/m3)
Źródło: http://powietrze.katowice.wios.gov.pl

Najwyższe stężenie 24-godzinnego pyłu PM10 odnotowano w styczniu 2016 r. 80 µg/m³ (norma 50 µg/m³).
Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 była wyższa niż
dopuszczalna częstość i wynosiła w Bielsku-Białej – 59 dni i była 1,7 razy wyższa niż dopuszczalna.
Natomiast stężenia średnie dla roku na stacji w Bielsku-Białej wynosiło 36 µg/m³ (przy normie 40 µg/m³).
Strefa śląska w której zlokalizowana jest gmina Jaworze otrzymała klasę C dla pyłu PM10.

Arsen, kadm, nikiel i benzo(a)piren (BaP) – całkowita zawartość w pyle zawieszonym PM10.
Klasyfikację dla wyżej wymienionych substancji wykonano w oparciu o uzyskane stężenia średnie dla roku
odnoszone do poziomu docelowego. Za podstawę klasyfikacji przyjęto pomiary manualne ze stacji
zlokalizowanych poza gminą Jaworze. Na żadnym stanowisku pomiarowym nie odnotowano przekroczeń
poziomów docelowych dla metali.
Średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu na 14 stanowiskach zostały przekroczone i wyniosły (wartość docelowa
1 ng/m3): w aglomeracji górnośląskiej od 5 do 9 ng/m3, w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej od 5 do 11 ng/m3,
w Bielsku-Białej 5 ng/m3, w Częstochowie 3 ng/m3, w strefie śląskiej od 5 do 9 ng/m3.
W porównaniu do 2014 roku, na 5 stanowiskach stężenia średnioroczne uległy zwiększeniu od 1% (Knurów,
Żywiec) do 19% (Dabrowie Górniczej). Obniżenie wartości średniorocznych odnotowano na 9 stanowiskach,
najznaczniej w Tarnowskich Górach o 14% i Rybniku o 13%.
W okresie letnim oraz zimowym na stanowiskach w Rybniku i Godowie były obserwowane najwyższe stężenia
benzo(a)pirenu, które wynosiły zimą 16 ng/m3 w Godowie i 19 ng/m3 w Rybniku, latem - 2 ng/m3. Stężenia
w sezonie zimowym są wyższe od 6-krotnie (Lubliniec) do 10-krotnie (Tarnowskie Góry i Knurów).
Strefa śląska w której zlokalizowana jest Gmina Jaworze, otrzymała klasę C dla benzo(a)pirenu – ze względu na
przekroczenia poziomu docelowego. Dla pozostałych zanieczyszczeń arsenu, kadmu, niklu, ołowiu strefa śląska
otrzymała klasę A.
Ozon
Ozon jest zanieczyszczeniem wtórnym powstającym w wyniku reakcji fotochemicznych przy sprzyjających
warunkach meteorologicznych, w atmosferze zawierającej tzw. prekursory ozonu (np.: tlenki azotu,
węglowodory) pochodzące ze źródeł antropogenicznych, głównie transportu drogowego. Powstawaniu ozonu
sprzyja wysoka temperatura, duże nasłonecznienie i duża wilgotność powietrza.
Podstawę klasyfikacji stref stanowi jeden parametr – stężenie 8-godzinne odnoszące się do poziomu
docelowego oraz poziomu celu długoterminowego.
W województwie śląskim pomiary ozonu prowadzone są przez WIOŚ na stacjach pomiarów automatycznych.
Wyniki badań stężeń ozonu wykazały, iż dopuszczalna częstość przekroczenia poziomu docelowego 8 godzinnego, uśredniona za okres trzech lat była wyższa niż 25 dni. Również dopuszczalna częstość
przekroczenia poziomu celu długoterminowego na wszystkich stanowiskach była wyższa niż 25 dni.
W związku z powyższym wszystkie strefy zaliczono do klasy A dla ozonu (poziom docelowy).
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W przypadku celu długoterminowego stwierdzono przekroczenie wartości normatywnej 120 µg/m³
w odniesieniu do najwyższej wartości stężeń 8-godzinnych spośród średnich kroczących w roku
kalendarzowym. Dlatego w tym przypadku ozon otrzymał klasę D2 w odniesieniu do celu długoterminowego.
Ocena według kryteriów odniesionych do ochrony roślin
Ozon
Ze względu na ochronę roślin - przekroczenie poziomu docelowego oraz przekroczenie poziomu celu
długoterminowego ozonu wyrażonego jako AOT40 - na stacji tła regionalnego wskaźnik ten uśredniony dla
kolejnych 5 lat wyniósł 22396 (µg/m3)*h, przy poziomie docelowym wynoszącym 18000 (µg/m3)*h
i uśredniony dla roku wyniósł 29983 (µg/m3)*h, przy poziomie celu długoterminowego wynoszącym 6000
(µg/m3)*h.
Przez 16 dni występują pomiędzy godzinami 11-19 w okresie czerwiec – wrzesień epizody ozonowe, w których
stężenia 1 godzinne przekroczyły 180 µg/m3, wartość progową informowania społeczeństwa o ryzyku
wystąpienia poziomu alarmowego. Najwyższe stężenie 1 godzinne ozonu (213 µg/m3) wystąpiło w Złotym
Potoku 18 lipca o godzinie 15 i nie przekroczyło poziomu alarmowego, wynoszącego 240 µg/m3. Na podstawie
otrzymanych wyników strefę śląską zaliczono do klasy A.
W strefie śląskiej przekroczony jest poziom celu długoterminowego (6000 µg/m³h). Termin osiągnięcia
poziomu celu długoterminowego wyznaczono na rok 2020.
Dwutlenek siarki i tlenki azotu
Podstawą klasyfikacji były wyniki pomiarów automatycznych prowadzonych w stałych punktach pomiarowych.
Średnie roczne stężenia dwutlenku siarki wahały się od 3 µg/m³ do 4 µg/m³. Natomiast średnie roczne stężenia
tlenków azotu wynosiły od 13 do 19 µg/m³. Nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnego poziomu
wymienionych substancji przy zachowaniu okresu uśredniania stężeń jako wartości średniej dla roku
kalendarzowego i odrębnie wartości średniej z okresu zimowego.
W roku 2015 w województwie śląskim kontynuowano pomiary dwutlenku siarki i tlenków azotu metodą
pasywną, uznawaną za metodę wskaźnikową. W każdym powiecie zlokalizowano jedno stanowisko pomiarowe
służące do oceny stężeń SO2 i NO2. Próbniki pasywne znajdujące się głównie na terenach pozamiejskich,
rolniczych, wyraźnie pokazują problem związany ze spalaniem paliw do celów grzewczych, co jest widoczne
w sezonie zimowym, kiedy odnotowywane jest podwyższenie stężeń wymienionych substancji.
Należy jednak podkreślić, że normy jakości powietrza dotyczące dwutlenku siarki i tlenków azotu nie są na tych
obszarach przekraczane.
Podsumowanie dla oceny według kryteriów odniesionych do ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin
w strefie śląskiej
W roku 2016 dla obszaru województwa śląskiego przeprowadzono roczną ocenę jakości powietrza
atmosferycznego dotyczącą roku 2015. W wyniku oceny strefę śląską w tym obszar gminy Jaworze:
• pod kątem ochrony roślin – dla ozonu, SO2 i NOx – zaliczono do klasy A. Stwierdzono natomiast
przekroczenie wartości normatywnej ozonu (6000 µg/m3×h) wyznaczonej jako poziom celu
długoterminowego. Termin osiągnięcia poziomu celu długoterminowego określono na rok 2020.
• pod kątem ochrony zdrowia sklasyfikowano:
o dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ołowiu, benzenu, tlenku węgla oraz kadmu, arsenu,
niklu – w klasie A,
o dla pyłu PM2,5 – w klasie C,
o dla pyłu PM10 − w klasie C – ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla 24
godzin,
o dla benzo(a)pirenu – w klasie C – ze względu na przekroczenia poziomu docelowego,
o dla ozonu – w klasie A – dla poziomu docelowego.
W ramach oceny wykonano również dodatkową klasyfikację wyznaczając dla strefy śląskiej:
• dla pyłu PM2,5, klasę C1 informującą o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego 20 µg/m3, której
należy dotrzymać od roku 2020.
• dla ozonu klasę D2 w odniesieniu do celu długoterminowego.
Należy podkreślić, że stężenia pyłu PM10 wykazują wyraźną zmienność sezonową – przekroczenia dotyczą
tylko sezonu zimnego (grzewczego).
Na przestrzeni ostatnich lat należy przeanalizować uchwalone programy ochrony powietrza, których zadaniem
była diagnoza złego stanu jakości powietrza oraz wskazanie działań naprawczych, skutkujących poprawą
jakości powietrza na obszarach występowania przekroczeń wartości normatywnych. Jakość powietrza
w powiecie odbiegała od poziomu odpowiadającego obowiązującym normom. Stale występowały przekroczenia
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poziomów dopuszczalnych lub docelowych takich zanieczyszczeń, jak: pył zawieszony PM10, pył zawieszony
PM2,5 i benzo(a)piren.
Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą Nr IV/57/3/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku przyjął „Program
ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych
substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”. W ramach opracowywania Programu ochrony
powietrza zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie
programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych ujęto wszystkie wymagane elementy,
jednakże ze względu na szczególny charakter Programu ochrony powietrza zastosowano niestandardowy układ
dokumentów.
Dokument główny zawiera najistotniejsze elementy, które stanowią diagnozę problemu, ocenę możliwości
zmian stanu obecnego oraz kierunki działań naprawczych wraz z planowanymi efektami do osiągnięcia w 2020
roku.
Drugą część Programu ochrony powietrza stanowi uzasadnienie podejmowanych działań w Programie,
metodykę opracowania Programu, metodykę sposobu oceny jakości powietrza oraz analizy prawne
i ekonomiczne, a także wymagane elementy opisowe i załączniki graficzne. Dokumenty te należy zatem
traktować spójnie jako elementy całości. Ich treść koreluje i wzajemnie się uzupełnia.
Poprawa jakości powietrza w roku 2020 ma nastąpić poprzez realizację działań naprawczych, zaplanowanych
w ramach Programu ochrony powietrza w odniesieniu do wszystkich źródeł emisji. Efektem realizacji Programu
powinno być zmniejszenie wielkości emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, głównie ze źródeł
powierzchniowych, a także komunikacyjnych i przemysłowych. Weryfikacja postępów realizacji zadań zostanie
przeprowadzona przy aktualizacji Programu w 2017 roku na podstawie danych z roku 2016.
Zgodnie z zapisami „Programu ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego mającego na celu
osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” poszczególne
jednostki samorządu terytorialnego odpowiedzialne są za realizację poszczególnych działań z zakresu:
1. Ograniczenia emisji ze źródeł spalania paliw o małej mocy (do 1 MW).
2. Ograniczenia emisji ze źródeł komunikacyjnych.
3. Ograniczenia emisji ze źródeł punktowych.
4. Spójnej polityki planowania przestrzennego.
5. Działań wspomagających.
6. Działań zarządzających ochroną powietrza w województwie śląskim.
Działania przewidziane do realizacji przez gminę Jaworze to działanie 1, 2, 4, 5. Poniżej przedstawiono
obowiązki Wójtów, Burmistrzów miast i gmin strefy śląskiej, w szczególności gmin zobligowanych do działań
ze względu na obszar przekroczeń - w ramach realizacji Programu ochrony powietrza:
• Realizacja działania, związanego z ograniczaniem emisji z małych urządzeń małej mocy (do 1 MW),
w ramach systemu zachęt finansowych do wymiany systemów grzewczych,
• Wymiana ogrzewania węglowego w obiektach użyteczności publicznej,
• Działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje), a w tym promowanie
i wspieranie działań zmierzających do pozyskania wsparcia z UE, w szczególności uczestnictwa
w projekcie pn.: "Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji w konurbacji śląsko-dąbrowskiej,
• Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego:
− wymogów dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników, które nie powodują
powstawania zanieczyszczeń powietrza – zaznaczyć wymóg wysokosprawnych urządzeń
grzewczych, zgodnie z przyjętymi normami,
− projektowanie linii zabudowy uwzględniającej zapewnienie „przewietrzania” miasta, ze
szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie;
• Kontrola gospodarstw domowych, zgodnie z aktualnymi przepisami w zakresie przestrzegania zakazu
spalania odpadów w urządzeniach grzewczych i na otwartych przestrzeniach,
• Rozważenie, w planach perspektywicznych, tworzenia inteligentnych systemów energetyki
rozproszonej z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii,
• Aktualizacja założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w oparciu
o nowe kierunki Programu ochrony powietrza wraz z wykonaniem inwentaryzacji źródeł emisji niskiej
na terenie gminy,
• Przekazywanie informacji i ostrzeżeń związanych z sytuacjami zagrożenia zanieczyszczeniem
powietrza:
− udział w informowaniu społeczeństwa o stanie zanieczyszczenia powietrza oraz sytuacjach
alarmowych,
− przekazywanie informacji dyrektorom jednostek oświatowych (szkół, przedszkoli i żłobków)
oraz opiekuńczych o konieczności ograniczenia długotrwałego przebywania podopiecznych
Strona 24 z 123

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY JAWORZE

na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń,
w ramach realizacji planu działań krótkoterminowych,
− przekazywanie informacji dyrektorom szpitali i przychodni podstawowej opieki zdrowotnej
o możliwości wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości
astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia wysokich stężeń
zanieczyszczeń, w ramach realizacji planu działań krótkoterminowych,
• Realizacja działań ujętych w planie działań krótkoterminowych w zależności od ogłoszonego alarmu,
• Przedkładanie Marszałkowi Województwa Śląskiego sprawozdań z realizacji działań, ujętych
w niniejszym Programie.
W marcu 2016 r. Radni Gminy Jaworze przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy Jaworze". Celem dokumentu było dokonanie inwentaryzacji emisji (baza danych o emisji)
i w odniesieniu do przyjętego roku bazowego (2012) przedstawienie zgłoszonych, potencjalnych oraz
rekomendowanych działań związanych z ograniczeniem zużycia energii finalnej (określenie efektu
energetycznego) oraz redukcji emisji zanieczyszczeń (w tym gazów cieplarnianych) do atmosfery (określenie
efektu ekologicznego).
W ramach PGN sporządzono listę planowanych inwestycji, których wykonanie ma przybliżyć Gminę do
osiągnięcia celów w postaci efektu ekologicznego i efektu energetycznego. Inwestycje te podzielono pod
względem następujących obszarów działań:
• termomodernizacja budynków,
• budowa nowych budynków o lepszej niż wymagana obecnym prawem charakterystyce energetycznej,
• promocja niskoemisyjnego transportu,
• wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
• wymiana punktów świetlnych w oświetleniu na punkty bardziej energooszczędne.
4.1.2.3. Niska emisja
Niska emisja to zanieczyszczenia trafiające do powietrza, a pochodzące z komunikacji samochodowej i procesu
spalania węgla o niskiej jakości czy śmieci – w domowych piecach, paleniskach, lokalnych kotłowniach.
Zasadniczo są to te zanieczyszczenia, które są emitowane przez kominy o niskiej wysokości czy paleniska.
Wysokość ma znaczenie, ponieważ to właśnie emisja z niskich kominów rozprzestrzenia się po najbliższej
okolicy i najbardziej szkodzi okolicznym mieszkańcom.
Na terenie gminy Jaworze źródłami niskiej emisji są kotły w obiektach użyteczności publicznej, budynkach
komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych, budynkach jednorodzinnych, budynkach usługowo –
przemysłowych.
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Rysunek 4.1.2.6 Zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej w 2014 r.
Źródło: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaworze, 2016 r.

Główne źródło energii w budynkach użyteczności publicznej stanowią gaz ziemny oraz węgiel, których zużycie
w 2014 r. wyniosło 717,08 MWh/rok (węgiel) oraz 1 394,73 MWh/rok (gaz ziemny). Można zauważyć, że
zużycie węgla w okresie lat 2012-2015 spadło, a wzrosło wykorzystanie gazu ziemnego. Przyczyną były
modernizacje związane z wymianą kotłów węglowych na gazowe.
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Rysunek 4.1.2.7 Zużycie energii w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych w 2014 r.
Źródło: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaworze, 2016 r.

W największym stopniu na łączne zużycie energii w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych
wpłynęło wykorzystanie węgla (74,22 MWh/rok), gazu ziemnego (48,8 MWh/rok), i energii elektrycznej (45,68
MWh/rok). Drewno i biomasa służyły do ogrzania najmniejszej liczby budynków tego sektora i miały znikomy
udział w zużyciu energii w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych – 1,68 MWh/rok.
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Rysunek 4.1.2.8 Zużycie energii w budynkach jednorodzinnych w 2014 r.
Źródło: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaworze, 2016 r.

Największym zużyciem energii końcowej charakteryzują się budynki jednorodzinne, które ogrzewane są
głównie węglem (30 375 MWh/rok), gazem ziemnym (6 587 MWh/rok), energią elektryczną (5 592 MWh/rok),
drewnem/biomasą (1 222 MWh/rok).
W sektorze usługowo-handlowym i przemyśle największy udział w zużyciu energii wynika z zużycia energii
elektrycznej (21 522 MWh/rok), na drugim miejscu jest gaz ziemny (6 627 MWh/rok), a na ostatnim, trzecim
węgiel (2 402 MWh/rok). Jest tu zatem zupełnie inna sytuacja niż w sektorze użyteczności publicznej
i mieszkalnictwa, gdzie węgiel dominował w tego typu zestawieniach.
W sektorze usługowo-handlowym i przemyśle pojawia się zysk energii z odnawialnych źródeł tj. kolektory
słoneczne w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym, w Szpitalu Opieki Długoterminowej
w Jaworzu.
W celu oszacowania ogólnej emisji substancji szkodliwych do atmosfery ze spalania paliw w budownictwie
mieszkaniowym, sektorze handlowo-usługowym i użyteczności publicznej w Gminie, koniecznym było
posłużenie się danymi pośrednimi. Punkt wyjściowy stanowiła w tym przypadku struktura zużycia paliw
i energii obliczona na potrzeby Planu gospodarki niskoemisyjnej.
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Tabela 4.1.2.1 Zestawienie zbiorcze emisji substancji do atmosfery z poszczególnych źródeł emisji na terenie Gminy Jaworze w 2014 r.
CO2

SO2

CO

NO2

Pył

Nośnik

Wartość
wskaźnika
(kg CO2/GJ)

emisja
(Mg)

Wartość
wskaźnika
(kg/Mg)

emisja
(Mg)

Wartość
wskaźnika
(kg/Mg)

emisja
(Mg)

Wartość
wskaźnika
(kg/Mg)

emisja
(Mg)

Wartość
wskaźnika
(kg/Mg)

emisja
(Mg)

Węgiel

92,71

139 589,19

9,6

14 454,28

45

67 754,43

2

3 011,31

10,5

15
809,37

Gaz

55,82

12 466,64

0,08

17,87

0,3

67,00

1,52

339,47

0,0005

0,11

Drewno

109,76

8 609,41

0,11

8,63

26

2 039,40

1

78,44

1,5

117,66

Energia
elektryczna

226

18 544,00

RAZEM

179 209,24

14 480,77

69 860,84

3 429,22

15
927,14

Źródło: obliczenia własne na podstawie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaworze, 2016 r.

Tak duży udział emisji ze źródeł rozproszonych emitujących zanieczyszczenia w wyniku bezpośredniego
spalania paliw na cele grzewcze i socjalno-bytowe w mieszkalnictwie oraz w sektorach handlowo-usługowym
nie powinien być wielkim zaskoczeniem. Rodzaj i ilość stosowanych paliw, stan techniczny instalacji
grzewczych oraz, co zrozumiałe, brak układów oczyszczania spalin, składają się w sumie na wspomniany efekt.
Należy także pamiętać, że decydujący wpływ na wielkość emisji zastępczej ma ilość emitowanego do atmosfery
benzo(a)pirenu, którego wskaźnik toksyczności jest kilka tysięcy razy większy od tegoż samego wskaźnika dla
dwutlenku siarki.
Wynika stąd, że wszelkie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w gminie powinny w pierwszej
kolejności dotyczyć kontynuacji programów związanych z ograniczeniem niskiej emisji.
4.1.2.4. Emisja z emitorów liniowych
Jednym z podstawowych czynników środowiskotwórczych, związanych z komunikacją jest zanieczyszczenie
powietrza występujące w sąsiedztwie dróg. Pojazdy samochodowe poruszające się po drogach, emitują do
atmosfery duże ilości różnorodnych substancji toksycznych, powstających w wyniku spalania paliwa
napędowego, a także na skutek wzajemnego oddziaływania opon i nawierzchni dróg oraz zużywania się
niektórych elementów pojazdu (powstają wtedy zanieczyszczenia w postaci pyłów gumowych, azbestowych,
kamiennych oraz rdzy, sadzy itp.).
Jest to problem narastający, zwłaszcza na terenie miast i centrum gmin. Mimo prowadzonej tam modernizacji
układów komunikacyjnych, wskutek lawinowo narastającej liczby samochodów, płynność ruchu w godzinach
szczytu jest zakłócona. Obecność spalin samochodowych najdotkliwiej odczuwana jest w letnie oraz
w słoneczne dni, ponieważ oprócz toksycznych spalin tworzy się bardzo szkodliwa dla zdrowia,
przypowierzchniowa warstwa ozonu pochodzenia fotochemicznego.
Przez teren gminy Jaworze przebiegają cztery odcinki dróg powiatowych o łącznej długości 10,906 km, w tym:
• 4413 S Wapienica – Jaworze, ul. Wapienicka, Zdrojowa – 3,753 km,
• 4414 S Jaworze - Nałęże, ul. Słoneczna – 2,366 km,
• 4416 S Jasienica – Jaworze – Nałęże, ul. Cisowa – 2,865 km,
• 4417 S Świętoszówka – Bielsko, ul. Bielska – 1,922 km.
Układ komunikacyjny wewnątrz Gminy Jaworze wyznacza siatka ulic lokalnych i dojazdowych, będących
drogami gminnymi, powiatowymi, prywatnymi oraz należących do Skarbu Państwa. Drogi te są bardzo
zróżnicowane pod względem nawierzchni oraz innych parametrów technicznych. Poza tym charakteryzują się
one niską przepustowością, która może być istotną barierą w rozwoju przestrzennym gminy.
Zarządcami dróg, do właściwości, których należą sprawy z zakresu planowania budowy, modernizacji,
utrzymania i ochrony dróg, są następujące organy:
• dróg powiatowych – Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej,
• dróg gminnych, dróg należących do Skarbu Państwa (które z mocy prawa zostały nabyte przez Gminę
Jaworze) – władze Gminy Jaworze.
Utrzymanie dróg we właściwym stanie technicznym, daje możliwość szybkiego i dogodnego komunikowania
się, stanowiąc podstawę do podnoszenia atrakcyjności terenu gminy Jaworze.
Spośród wszystkich pojazdów poruszających się po drogach znajdujących się w gminie, największy udział mają
samochody osobowe 89%, co świadczy o dominacji transportu prywatnego. Samochody ciężarowe oraz
samochody dostawcze stanowią łącznie ponad 7%. Najmniejszy udział przypadł pojazdom wykorzystywanym
rolniczo oraz autobusom 1%.
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Rysunek 4.1.2.9 Zużycie energii i emisja dwutlenku węgla w podziale na typy spalanych paliw w transporcie w Gminie Jaworze w 2014 r.
Źródło: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaworze, 2015 r

W skali gminy Jaworze transport samochodowy odpowiada za ok. 5 % wszystkich zanieczyszczeń. Głównym
nośnikiem energii, a zarazem powodującym największą emisję gazów cieplarnianych jest benzyna – 56,67%
oraz olej napędowy – 4,71%. Udział samochodów w emisji zanieczyszczeń jest o wiele większy na obszarach
o dużym natężeniu ruchu.
4.1.2.5. Warunki wykorzystania OZE
W działaniach związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną, największego potencjału upatruje się
w odnawialnych źródłach energii, które zastąpić mogą wysokoemisyjne źródła konwencjonalne, działania
termomodernizacyjne obiektów oraz przedsięwzięcia poprawy efektywności energetycznej (w szczególności
modernizacji oświetlenia), które sprzyjają obniżeniu zapotrzebowania energetycznego budynków
i infrastruktury technicznej.
Energia wody
Mała energetyka wodna – „MEW” obejmuje pozyskanie energii z cieków wodnych. Podstawowymi
parametrami dla doboru obiektu są spad w [m] i natężenie przepływu w [m3/s]. Rozwój elektrowni wodnych jest
ograniczony warunkami prawnymi, lokalizacyjnymi, wymogami terenowymi i geomorfologicznymi oraz
potencjałem kapitałowym inwestora. Najwięcej funduszy pochłania budowa obiektów hydrotechnicznych
piętrzących wodę (jaz, zapora). Charakterystyczne dla elektrowni wodnych są znikome koszty eksploatacji
(wynoszące średnio około 0,5÷1% łącznych nakładów inwestycyjnych rocznie) oraz wysoka sprawność
energetyczna (90÷95%)3 .
Potencjał energetyczny wody jest nierównomiernie rozłożony na terenie Polski. Przeważająca jego część (około
67,9%) występuje w dorzeczu Wisły, 17,6% w dorzeczu Odry, zaledwie 2,0% to rzeki Przymorza oraz Warmii
i
Mazur, natomiast pozostałe 12,5% stanowi mała energetyka. Do rzek o dużym potencjale energetycznym
zaliczyć można przede wszystkim Wisłę, Dunajec, San, Bug, Odrę, Bóbr i Wartę.
W celu oszacowania potencjału energetycznego rzek, najistotniejsze znaczenie mają dwa czynniki, tj. spadek
koryta rzeki oraz przepływy wody. Polska jest krajem nizinnym, o stosunkowo małych opadach i dużej
przepuszczalności gruntów, co znacznie ogranicza zasoby energetyczne rzek. Ponadto rzeczywiste możliwości
wykorzystania zasobów energetycznych są ograniczone m.in. przez sprawność urządzeń, istniejące warunki
terenowe (np. zabudowa), bezzwrotny pobór wody dla celów nieenergetycznych, konieczność zapewnienia
minimalnego przepływu wody w korycie rzeki poza elektrownią. Powyższe ograniczenia powodują
zmniejszenie potencjału teoretycznego, a wynik końcowy określany jest jako potencjał techniczny.
Obszar Gminy Jaworze należy do prawostronnego dorzecza Wisły. Do głównych dopływów Wisły w granicach
gminy należy rzeka Iłownica wraz z dopływami.

3

„Małe elektrownie wodne w gospodarce i środowisku przyrodniczym” (J. Plutecki).
Strona 28 z 123

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY JAWORZE

Tabela 4.1.2.2 Zasoby energii wodnej rzek w rejonie Gminy Jaworze i możliwości ich technicznego wykorzystania
Zasoby teoretyczne
Obszar lub rzeka

Zasoby techniczne

w GWh

Udział w całości
zasobów

w GWh

Stopień wykorzystania
teoretycznych zasobów energii

Udział w całości
zasobów

Dorzecze Wisły

16 457

71,5%

9270

56,3%

77,6%

Wisła Górna

1238

5,4%

518

41,8%

4,3%

Dopływy prawobrzeżne
Inne małe rzeki

1 346

5,9%

-

-

-

Źródło: „Odnawialne źródła energii” Wojciech Matuszek Elektrownie Szczytowo-Pompowe SA, ELEKTROENERGETYKA NR 1/2005
(52)

W Polsce potencjał wodno-energetyczny jest nierównomiernie rozłożony na terenie kraju. Przeważająca jego
część, bo aż około 68 % występuje w dorzeczu Wisły, z tego aż połowa to potencjał odcinka dolnej Wisły od
ujścia Pilicy do morza; zaledwie 17,6 % w dorzeczu Odry; około 2,1 % rzeki Przymorza oraz Warmii i Mazur
niezwiązane z dorzeczem Wisły oraz 12,5% mała energetyka. Do rzek o dużym potencjale energetycznym
zalicza się Wisłę, Dunajec, San, Bug oraz Odrę, Bóbr i Wartę.
Największa koncentracja istniejących elektrowni wodnych średniej i dużej mocy w Polsce jest na zachodzie
i południu kraju; najsłabsze zagęszczenie – w Polsce centralnej, a na wschodzie kraju praktycznie nie
występują. Najkorzystniejsze pod względem zasobów MEW są rejony południowe Polski (podgórskie), zaś ze
względu na istniejącą zabudowę hydrotechniczną także zachodnie i północne.
Biomasa
Biomasa jest największym potencjalnym źródłem energii na świecie, w tym także w Polsce. Jest to substancja
organiczna powstała w procesie akumulowania energii słonecznej. Najważniejszą cechą energetycznego
wykorzystania biomasy jest to, że nie powoduje ona tak dużej emisji dwutlenku siarki jak ma to miejsce
w trakcie spalania węgla kamiennego, oleju opałowego lub innych paliw kopalnych. Ponadto bilans dwutlenku
węgla powstającego w procesie spalania biomasy jest równy zeru, ze względu na pochłanianie go podczas
procesu odnawiania tych paliw, tj. fotosyntezy.
Analizę dotyczącą możliwości wykorzystania biomasy jako odnawialnego źródła energii rozszerzono do
obszaru powiatu bielskiego. Na terenie powiatu istnieją średnio korzystne warunki do rozwoju wykorzystania
energii z biomasy. Najbardziej korzystnymi warunkami (wzięto pod uwagę możliwy do pozyskania potencjał
drewna oraz słomy i siana) charakteryzuje się gmina Porąbka, średnimi zaś Wilamowice, Wilkowice, Jasienica,
Szczyrk, Czechowice-Dziedzice, nieco gorszymi Bestwina i Jaworze.
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Rysunek 4.1.2.10 Potencjał techniczny słomy i drewna w powiecie bielskim
Źródło: Program wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego

Biogaz
Najczęściej stosowanymi substratami do produkcji biogazu rolniczego są nawozy naturalne, wśród których
wymienić należy gnojowicę oraz obornik. Obliczenie możliwego zysku energetycznego z biomasy pochodzącej
z hodowli zwierząt opiera się na wskaźniku wielkości produkcji biogazu oraz wykorzystaniu liczby sztuk
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dużych zwierząt. W tabeli poniżej przedstawiono wskaźnik wielkości produkcji biogazu w przeliczeniu na
sztuki duże zwierząt.
Tabela 4.1.2.3 Wskaźnik wielkości produkcji biogazu w przeliczeniu na sztuki [m3/d].
Bydło

Trzoda chlewna

Drób

1,5

1,5

3,75

Źródło: Odchody zwierząt jako substrat dla biogazowni [http://bio-gazownie.edu.pl/]

Ze względu na niezbyt wielką liczbę ferm zwierzęcych surowce pochodzenia zwierzęcego uzupełniane są
substratami roślinnymi lub innymi wysokoenergetycznymi rodzajami biomasy. W poniższej tabeli
przedstawiono liczbę zwierząt oraz produkcję energii z biogazu w gospodarstwach na terenie Gminy Jaworze.
Tabela 4.1.2.4 Pogłowie zwierząt gospodarskich w Gminie Jaworze oraz produkcja biogazu
Rodzaj zwierząt

Liczba zwierząt w gminie
[szt.]

Biogaz
[m3/rok]

Produkcja energii
[kWh/rok]

Byki

38

57

307,80

Krowy

57

86

461,70

Lochy

57

86

461,70

Knury

500

750

4 050,00

Drób ogółem

1280

4 800

25 920,00

5 778

31 201

SUMA
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, 2016

Jak ukazuje powyższa tabela najwięcej biogazu i energii elektrycznej można pozyskać wykorzystując odchody
drobiu ogółem. Łączny potencjał energetyczny nawozów naturalnych wynosi 31,2 MWh/rok. Biorąc pod uwagę
trudności z zebraniem całości zwierzęcych odchodów przyjęto redukcję zysku energetycznego o 40 % tj. 12,48
MWh/rok
Energia słońca
Energia słoneczna jest powszechnie dostępnym, ekologicznie czystym i najbardziej naturalnym
z istniejących źródeł energii. Najefektywniej może być wykorzystana lokalnie, zaspokajając zapotrzebowanie
na ciepłą wodę użytkową i ogrzewanie pomieszczeń. Dużą zaletą jest jej łatwa adaptacja, zwłaszcza do celów
gospodarstwa domowego.
Praktyczne wykorzystanie energii promieniowania słonecznego wymaga oszacowania potencjalnych
i rzeczywistych zasobów energii słonecznej na danym obszarze i parametryzacji warunków meteorologicznych
dostosowanych do potrzeb technologii przetwarzania energii promieniowania słonecznego w energię
elektryczną lub cieplną.
Istotny wpływ na ilość promieniowania słonecznego, jaka dociera do Ziemi ma przejrzystość powietrza.
Parametr przezroczystości powietrza ulega wahaniom w ciągu dnia w zależności od warunków
meteorologicznych. Ponadto, zmniejszenie przejrzystości powietrza może być wywołane również przez
zawieszone w nim liczne cząsteczki pyłu i dymu.
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Rysunek 4.1.2.11 Średnie roczne sumy usłonecznienia
Źródło: "Energia & Przemysł" - marzec 2007 na podstawie danych prof. Haliny Lorenc, IMiGW

Gmina Jaworze położona jest na obszarze rejonu południowego, gdzie średnioroczna suma promieniowania
słonecznego wynosi 900-950 kWh/m2, natomiast średnie sumy usłonecznienia w ciągu roku wahają się
w granicach 1450-1500 h/rok. Powyższe warunki sprawiają, że Gmina Jaworze dysponuje dobrymi warunkami
dla rozwoju energetyki słonecznej. Preferowanym kierunkiem rozwoju energetyki słonecznej w Gminie
powinno być zatem instalowanie indywidualnych małych instalacji fotowoltaicznych na budynkach
mieszkalnych i użyteczności publicznej.
Energia ziemi
Energia geotermalna to energia cieplna wnętrza Ziemi. Jej nośnikami są para wodna, woda wypełniająca pory
i szczeliny w skałach wodonośnych oraz gorące skały. Powyższe nośniki zaliczane są do odnawialnych źródeł
energii. Pomimo faktu, że energia geotermalna występuje w niewyczerpywalnych ilościach, to jednak jej złoża
na kuli ziemskiej są rozmieszczone nierównomierne i znajdują się na różnych głębokościach, co wpływa na
możliwości i ekonomiczną opłacalność ich eksploatacji. W zależności od głębokości, z której eksploatowana
jest energia geotermalna, wyróżnia się:
• geotermię płytką (niskiej entalpii) – wykorzystującą energię cieplną gruntu z głębokości do ok. 100 m
za pomocą pomp ciepła,
• geotermię głęboką (wysokiej entalpii) - pozyskującą energię cieplną z wnętrza Ziemi, z głębokości
kilku kilometrów.
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Rysunek 4.1.2.12 Mapa rozkładu gęstości ziemskiego strumienia cieplnego na obszarze Polski
Źródło: https://www.mos.gov.pl/ (Szewczyk & Gientka, 2009)

Analizując powyższą mapę rozkładu gęstości strumienia cieplnego można stwierdzić, iż budowa instalacji
geotermalnych wysokiej entalpii w Gminie jest uzasadniona jedynie w północnej części (strefa brzeżna Karpat –
zbiornik dewoński). Jednakże na terenie Gminy Jaworze można wykorzystać geotermię płytką przy
zastosowaniu indywidualnych pomp ciepła. Pompa ciepła jest urządzeniem przenoszącym ciepło z ogólnie
dostępnego środowiska cechującego się niewyczerpalnymi zasobami energii, tj. gruntu, wody lub powietrza
(dolne źródło ciepła) do górnego źródła ciepła w postaci ciepła o wyższej temperaturze.
Energia wiatru
Trwający obecnie rozwój technologiczny siłowni wiatrowych pozwala na szersze wykorzystanie energii wiatru
do produkcji energii elektrycznej. Wiatr jest przekształconą formą energii słonecznej – to ruch cząstek
powietrza wywołany nierównomiernym nagrzewaniem się powierzchni Ziemi w wyniku działania
promieniowania słonecznego. Około 25% tej energii stanowi ruch mas powietrza przylegających bezpośrednio
do powierzchni ziemi. Jeśli uwzględni się różne rodzaje strat, oraz możliwości rozmieszczenia urządzeń
przetwarzających energię wiatru, mają one potencjał energetyczny o mocy 40 TW.
Energia wiatrowa jest ekologicznie czysta - do jej wytworzenia niepotrzebne jest wykorzystanie jakiegokolwiek
paliwa. Zastosowanie siłowni wiatrowych do produkcji energii, powoduje redukcję emisji gazów
cieplarnianych, w tym CO2, oraz poprawę jakości powietrza, poprzez brak emisji SO2, NOx i pyłów do
atmosfery. Ponadto wiatr jest niewyczerpalnym i odnawialnym źródłem energii.
Wybór miejsca pod lokalizację siłowni wiatrowych powinien opierać się na analizie warunków wiatrowych.
Wstępna ocena może zostać dokonana w oparciu o atlasy i mapy wietrzności. Zasoby energii wiatru są silnie
związane z lokalnymi warunkami klimatycznymi i terenowymi. Decydują one o tym, czy dany obszar jest
korzystnym miejscem do zbudowania siłowni wiatrowej.
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Rysunek 4.1.2.13 Energia wiatru w kWh/(m2/rok) na wysokości 10 i 30 m n.p.m.
Źródło: "Energia & Przemysł" - marzec 2007 na podstawie danych prof. Haliny Lorenc, IMiGW

Po analizie powyższej mapy wnioskować można, iż potencjał energetyczny wiatru na obszarze Gminy Jaworze
mieści się w zakresie 750 - 1000 kWh/(m2/rok), na wysokości 30 m nad powierzchnią terenu. Zatem Gmina
leży na obszarze o dość korzystnych warunkach dla rozwoju energetyki wiatrowej. Oznacza to, że zasadne jest
wykorzystanie alternatywnego źródła energii, jakim są elektrownie wiatrowe na tym terenie.
Na terenie gminy Jaworze wg. Urzędu Regulacji Energetyki nie ma zlokalizowanych elektrowni wiatrowych.

4.1.3. Analiza SWOT
Ochrona klimatu i jakości powietrza
MOCNE STRONY
czynniki wewnętrzne

SŁABE STRONY
czynniki wewnętrzne

Korzystne warunki dla rozwoju i wykorzystania
odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła, solary i
fotowoltaika).
Dotychczasowe doświadczenie i aktywna postawa gminy
Jaworze w zakresie działań zmniejszających zużycie energii
oraz emisję gazów cieplarnianych.

Nadmierne straty energetyczne związane m.in. z brakiem izolacji cieplnej
budynków.
Większość budynków jednorodzinnych opalanych węglem kamiennym
Spalanie paliw stałych niskiej jakości.
Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura towarzysząca ciągom
komunikacyjnym (np. chodniki, parkingi, trasy rowerowe).
Niska świadomość społeczna dotycząca racjonalnego wykorzystania energii
i źródeł odnawialnych.
Napływ zanieczyszczeń z poza granic gminy.

SZANSE
czynniki zewnętrzne

ZAGROŻENIA
czynniki zewnętrzne

Integracja z UE i wpływ środków pomocowych.
Regulacje ogólnokrajowe i międzynarodowe zobowiązujące
do podniesienia jakości powietrza.
Postęp technologiczny.

Brak środków zewnętrznych na sfinansowanie inwestycji.
Niedostateczna świadomość ekologiczna społeczeństwa.
Brak zainteresowania ze strony mieszkańców ekologicznymi źródłami
energii.
Wzrost liczby pojazdów na drogach publicznych, i tym samym wzrost emisji
szkodliwych substancji w powietrzu.

Źródło: opracowanie własne
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4.1.4. Cele i zadania środowiskowe z zakresu klimatu i jakości powietrza
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j.: tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r., poz. 519 z późń. zm.) ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości,
w szczególności przez:
• utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co
najmniej na tych poziomach;
• zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one
dotrzymane;
• zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych albo
poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach.
Rozwój gospodarczy Gminy Jaworze w dużym stopniu oddziałuje na lokalną gospodarkę ekoenergetyczną,
determinując nie tylko skutki ekonomiczne i społeczne występujące w obszarze gminy, lecz również sąsiednich
gmin. Celem Gminy Jaworze jest dalszy rozwój gospodarczy przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości
środowiska naturalnego. W szczególności oznacza to ograniczenie zapotrzebowania na energię końcową
i pierwotną wśród wszystkich uczestników rynku energii. W tym celu Gmina Jaworze w 2016 roku opracowała
Plan gospodarki niskoemisyjnej, w którym zaplanowała szereg celów i zadań służących zmniejszeniu
zapotrzebowania na energię końcową w obiektach użyteczności publicznej oraz mieszkalnych. Inwestycje
podzielone zostały na dwie grupy: działania w obszarze obiektów należących do Gminy oraz działania
realizowane przez jednostki zewnętrzne (mieszkańcy Gminy i podmioty sektora usługowo-handlowego
i przemysłu oraz Starostwo Powiatowe Powiatu Bielskiego w Bielsku-Białej), w tym:
• Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych, rewitalizacja obszarów
zdegradowanych poprzez przebudowę budynku wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia,
kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – źródło finansowania: środki
własne, NFOŚiGW, WFOŚiGW, RPO WSL 2014-2020, POIiŚ 2014-2020 oraz BGK (w przypadku
termomodernizacji),
• Wymiana punktów świetlnych w oświetleniu wewnętrznym na bardziej energooszczędne
w komunalnych budynkach mieszkalnych, wymiana punktów świetlnych w oświetleniu wewnętrznym
i zewnętrznym na bardziej energooszczędne w obiektach użyteczności publicznej – źródło
finansowania: WFOŚiGW, RPO WSL 2014-2020,
• Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w komunalnych budynkach mieszkalnych, zastosowanie
odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej, zastosowanie odnawialnych źródeł
energii w budynkach usługowo-handlowych i przemyśle – źródło finansowania: środki własne,
NFOŚiGW, WFOŚiGW, RPO WSL 2014-2020, POIiŚ 2014-2020,
• Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
– źródło finansowania: środki własne, NFOŚiGW, WFOŚiGW, RPO WSL 2014-2020, POIiŚ 20142020 oraz BGK (w przypadku termomodernizacji),
• Program poprawy efektywności energetycznej w budynkach usługowo-handlowych i w przemyśle –
źródło finansowania: POIiŚ 2014-2020, NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz RPO WSL 2014-2020,
• Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego Powiatu Bielskiego - zakup taboru autobusowego,
System Informacji Pasażerskiej – źródło finansowania: środki własne oraz RPO WSL 2014-2020.
W harmonogramie realizacji zadań własnych i monitorowanych zapisano w niniejszym Programie zadania
zarówno dotyczące opracowania dokumentów planistycznych w dziedzinie energetyki i zaopatrzenia w ciepło,
energie elektryczną i paliwa gazowe, realizacji Programu Ochrony Powietrza, PGN, PONE, poprawy warunków
energetycznych w budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnych, a także poprawy jakości dróg w tym
efektywności oświetlenia.
W 2015 roku weszła w życie poprawka art. 96 w ustawie Prawo Ochrony Środowiska, która otrzymała nazwę
w potocznym języku „ustawy antysmogowej”. Marszałek Województwa Śląskiego powołał zespół ekspertów,
który wypracuje działania mające ograniczyć niską emisję. Przygotuje również założenia do uchwały, którą – na
gruncie ustawy antysmogowej – ma podjąć sejmik województwa. Samorząd wojewódzki zaczął uzgadniać
z gminami działania przeciw niskiej emisji, które miałyby zostać objęte planowaną uchwałą.
Harmonogram zadań do realizacji w tym zakresie zawarto w rozdziale 6.1.
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4.2.

Zagrożenia hałasem

4.2.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ
Cel długoterminowy do 2017 roku zapisany w dotychczasowym Programie Ochrony środowiska
ZAPEWNIENIE SPRZYJAJĄCEGO KOMFORTU AKUSTYCZNEGO ŚRODOWISKA
Cele krótkoterminowe

Podjęte działania

Efekt ze wskaźnikiem

Dane te zamieszczono także w części dotyczącej jakości
powietrza.
W ostatnich latach gmina Jaworze przeprowadziła remonty
cząstkowe na drogach gminnych:
• w 2016 roku ulic Podgórskiej, Wypoczynkowej,
Jesionowej, Malwowej, Tulipanowej i Chabrowej.
• w 2015 roku ulic Pagórkowej, Podgórskiej wraz z mostem
w jej ciągu, Morwowej, Na Stoku, Letniskowej,
Południowej oraz Zacisznej.
• w 2014 roku ulic Akacjowej, Chabrowej, Cyprysowej,
Dzwonkowej, Folwarcznej, Groszkowej, Jesionowej,
Kaczeńcowej, Koloni Dolnej, Koralowej, Leczniczej,
Letniskowej, Lipowej, Łubinowej, Morwowej, Nad
Rudawką, Olszynowej, Orzechowej, Pagórkowej,
Panoramicznej, Pierwiosnków, Pod Młyńską Kępą, Pod
Palenicą, Podgórskiej, Południowej, Rumiankowej,
Sosnowej, Stromej, Świerkowej, Turystycznej, Wiejskiej,
Zacisznej, Zdrojowej oraz Zielonej.
Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku - Białej
w latach 2014-2016 wykonał
w 2014 roku

Prowadzenie bieżących remontów
dróg gminnych

•
remonty cząstkowe dróg za kwotę 18.079 zl,
w 2015 roku
•
remonty cząstkowe dróg za kwotę18.304 zł,
•
bieżące utrzymanie mostów na kwotę 4.408 zł,
w 2016 roku
remonty cząstkowe dróg na kwotę 17.294 zł,
wymianę nawierzchni drogi powiatowej nr 4414
ul. Słonecznej w Jaworu na odcinku 775 mb na
kwotę 311.041 zł.
każde z tych działań przyczynia się do zmniejszenia emisji
hałasu wzdłuż dróg gminnych i powiatowych.
W ostatnich latach przyjęto także zmiany do Planu
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Jaworze. W każdej
Zmianie dołączane są zapisy zawierające wytyczne dotyczące
ochrony środowiska w tym ochrony przed nadmierną emisją
hałasu. Sa to między innymi:
„W zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że poziom
hałasu przenikający do środowiska nie może przekraczać
dopuszczalnych wartości określonych w przepisach
odrębnych, przy czym wskazuje się, zgodnie z ustawą z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, że dla
terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN
i MW obowiązują poziomy hałasu jak dla terenów
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, dla terenów
oznaczonych na rysunku planu symbolami UMN i MNU
obowiązują poziomy hałasu jak dla terenów przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniowo – usługową i usługowo –
mieszkaniową, a dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami UPO i UZ jak dla terenów pod budynki związane
ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, dla
terenów oznaczonych symbolami US, UT i ZP obowiązują̨
poziomy hałasu jak dla terenów rekreacyjno –
wypoczynkowych.”
•
•

47 odcinków dróg gminnych
remonty dróg powiatowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych inwestycjach gminnych i działaniach na terenie gminy Jaworze

4.2.2. Opis stanu obecnego
Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska,
w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie,
ewentualnie zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.
W przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów
dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub pomiarów podmiotu obowiązanego do
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ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu,
organ ten wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu.
Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu
środowiska na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu określonych wskaźnikami hałasu LDWN i LN
oraz z uwzględnieniem pozostałych danych, w szczególności demograficznych oraz dotyczących sposobu
zagospodarowania i użytkowania terenu.
Klimat akustyczny kształtują zarówno duże, jak i małe przedsiębiorstwa działające na terenie gminy Jaworze.
Do największych przedsiębiorców można zaliczyć:
• Admit S.J. producent i sprzedawca zniczy i lampionów,
• Zakład Usługowo-Handlowy Bogdan Burian Sp. z o.o. firma transportowa,
• Termo Bravo producent systemów dociepleń,
• Bilt Sp. z o.o. producent wafli do rożków.
Większe przedsiębiorstwa wprowadzają zazwyczaj u siebie rozwiązania technologiczne przyczyniające się do
ograniczenia emisji hałasu powodującego uciążliwość dla mieszkańców.
Na terenie gminy Jaworze działają również mniejsze firmy mogące wpływać na klimat akustyczny. Należą do
nich firmy prowadzące działalność handlowo-usługową, produkcyjną, transportową, budowlaną: warsztaty
samochodowe, niewielkie zakłady prowadzące prace polegające na cięciu, kuciu, szlifowaniu i spawaniu.
Funkcjonowanie małych zakładów jest czasem źródłem konfliktów mieszkańców z przedsiębiorcami, gdyż
zakłady te stwarzają uciążliwości i dyskomfort akustyczny mieszkańców. Większość uciążliwości
powodowanych emisją hałasu wynika z niewłaściwej lokalizacji przedsiębiorstw, z których działalnością
nierozłącznie jest związana emisja hałasu. W związku z tym bardzo ważnym celem jest lokowanie działalności
stwarzających uciążliwości w miejscach zapisanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
o przeznaczeniu na działalność produkcyjną i przemysłową, a nie na terenach zabudowy mieszkaniowej.
Decyzję o dopuszczalnej emisji hałasu może wydać Starosta. Do chwili obecnej Starosta Bielski wydał decyzję
o dopuszczalnej emisji hałasu dla jednego przedsiębiorstwa funkcjonującego na terenie gminy Jaworze. Jest to
przedsiębiorstwo zajmujące się obróbką kamieniarską przy ulicy Zdrojowej (decyzja nr ZR.6241.5.2013.RJ.z
dnia 3 lutego 2014 roku).
Na podstawie tych danych można stwierdzić iż mieszkańcy nie odczuwają problemów związanych z nadmierną
emisją hałasu przemysłowego.
4.2.2.1. Hałas drogowy
Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków transportu, jest to hałas typu
liniowego. Głównym źródłem emisji hałasu na terenie gminy Jaworze są drogi powiatowe i lokalne drogi
gminne szczególnie te o złej jakości nawierzchni.
Na terenie gminy Jaworze Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w 2015 roku
przeprowadził badania hałasu na drodze powiatowej, była to ulica Wapienicka na odcinku o długości 1,1 km od
skrzyżowania z ulicą Kalwaria do skrzyżowania z ulicą Ładną.
Na badanym odcinku natężenie ruchu pojazdów w porze dnia wyniosło 336 pojazdów na godzinę. Wyniki
badań wskazują na nieznaczne oddziaływanie odcinka drogi na zabudowę mieszkaniową i wskazywały na:
• brak przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu LDWN6d,
• brak przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu LN7n,
• przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu LAeq D o 1,8 dB
• brak przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu LAeq N,
Udokumentowane powyżej nieznaczne uciążliwości hałasowe powodowane ruchem pojazdów na badanych
drogach, stanowią podstawę do programowania zadań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem,
prowadzenia planowych i doraźnych działań technicznych, oraz organizacyjnych. Ponadto mogą wspomagać
podejmowaną decyzję w sprawie wykorzystania terenów na cele inwestycyjne oraz właściwego
zagospodarowania przestrzennego terenów bezpośrednio usytuowanych w sąsiedztwie uciążliwych dróg.4

4

Opracowanie wyników badań i ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na terenie gminy Jaworze w 2015 roku, WIOŚ
Katowice, 2016
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Rysunek 4.2.2.1 Lokalizacja badan hałasu drogowego na terenie gminy Jaworze w 2015 roku
Źródło: WIOŚ, Katowice, 2015
OPIS SKRÓTÓW
LDWN - Długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach,
LN - Długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach, z uwzględnieniem pory nocy (od godz. 22.00 do godz. 6.00),
LAeq D - Równoważny poziom hałasu dla pory dnia (od godz. 6.00 do godz. 22.00),
LAeq N - Równoważny poziom hałasu dla pory nocy (od godz. 22.00 do godz. 6.00).

Przeciwdziałanie hałasowi komunikacyjnemu jest działaniem długookresowym rozłożonym na lata. Typowym
sposobem ochrony przed hałasem jest nawierzchnia o obniżonej hałaśliwości oraz stosowanie ekranów
akustycznych. Na terenie gminy dominują drogi bitumiczne (beton asfaltowy), w obecnej chwili należy się
skupić na bieżących remontach dróg i poprawie ich funkcjonalności. Aktualnie na terenie gminy Jaworze
Zarząd Dróg Powiatowych nie planuje żadnych zabezpieczeń przeciwhałasowych, niemniej jednak planowana
jest przebudowa drogi powiatowej Świętoszówka – Bielsko, co znacząco przyczyni się do upłynnienia ruchu
i obniżenia hałaśliwości tego odcinka drogi powiatowej. Jednocześnie gmina Jaworze corocznie prowadzi
remonty i modernizacje dróg gminnych, co powoduje zwiększanie się ilości nawierzchni drogowych w dobrym
stanie technicznym. W 2017 roku Gmina planuje dokonać remontów dwóch dróg gminnych ulicy Magnolii
i Cyprysowej oraz ul. Kolonia Dolna. Bardzo ważnym elementem rozwoju gminy jest właściwe planowanie
przestrzenne, które powinno polegać przede wszystkim na zakazie lokalizacji budynków podlegających
ochronie akustycznej na terenach, które znajdują się w zasięgach oddziaływania hałasu o poziomie
przekraczającym wartości dopuszczalne.
4.2.2.1. Hałas kolejowy i lotniczy
Przez teren gminy Jaworze nie przebiega sieć kolejowa, najbliżej zlokalizowane przystanki są w Jasienicy
i w Bielsku Białej.
Hałas lotniczy także nie występuje na terenie gminy Jaworze. Najbliżej zlokalizowane jest lotnisko sportowe
w Bielsku – Białej Aleksandrowicach około 8 km, a najbliżej położony Port Lotniczy Kraków Balice
w odległości 93 km, oraz Port Lotniczy Katowice Pyrzowice zlokalizowany jest w odległości 95 km.
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4.2.3. Analiza SWOT
Zagrożenie hałasem
MOCNE STRONY
czynniki wewnętrzne

SŁABE STRONY
czynniki wewnętrzne

Dobrze rozwinięta sieć dróg powiatowych oraz dostęp do drogi
krajowej, co daje dobrą dostępność komunikacyjną gminy.
Bieżące prace w celu poprawy nawierzchni dróg gminnych i
powiatowych.

Jeden punkt pomiarowy w 2014 roku w zakresie badań hałasu
przemysłowego.
Jeden odcinek drogowy w 2015 roku w zakresie badań hałasu
drogowego.

SZANSE
czynniki zewnętrzne

ZAGROŻENIA
czynniki zewnętrzne

Możliwość rozwoju poprzez dogodny dojazd do gminy.

Stałe zwiększanie się ilości pojazdów na drogach stwarzające
dyskomfort dla mieszkańców.

Źródło: opracowanie własne

4.2.4. Cele i zadania środowiskowe w zakresie zagrożeń hałasem
Hałas jest elementem tzw. „stresu”, wpływającym, na jakość życia ludności, zwłaszcza na obszarach
zurbanizowanych. Poprawa jakości środowiska na tych obszarach musi obejmować, oprócz szeregu działań
wyszczególnionych w paragrafach dotyczących jakości powietrza i jakości wód działania ukierunkowane na
ochronę przed hałasem, zwłaszcza pochodzącym ze środków transportu.
Zapisy Programu Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy
do roku 2024 zawierają cel „Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska”.
Realizacja celu, którym jest zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców i środowiska poprzez jego
obniżenie do poziomu obowiązujących standardów winna być poprzedzona dokładnym rozpoznaniem klimatu
akustycznego. Działania takie prowadzi przede wszystkim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
W pierwszej kolejności, rozpoznaniem klimatu akustycznego należy objąć obszar gdzie skala zagrożenia
hałasem jest największa ze względu na stopień urbanizacji i istniejącą sieć dróg oraz główne ciągi
komunikacyjne.
W harmonogramie realizacji zadań zapisano cele i zadania szczególnie zmierzające do ograniczenia emisji
hałasu poprzez modernizację dróg, a także w razie potrzeby w newralgicznych punktach zmniejszenie
uciążliwości hałasowych dla mieszkańców w postaci budowy ekranów akustycznych czy nasadzeń zieleni
izolacyjnej.
Uzupełnieniem tych działań ( także w razie potrzeby) będą kontrole przedsiębiorstw z których działalnością
nierozerwalnie jest związana emisja hałasu oraz kontynuacja wprowadzania do Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego gminy zapisów poświęconych ochronie przed hałasem.
Działanie zakładów nie powinno powodować przekroczeń standardów, jakości środowiska i dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny.
Harmonogram zadań do realizacji w tym zakresie zawarto w rozdziale 6.2.

4.3.

Pola elektromagnetyczne

4.3.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ
Cel długoterminowy do 2017 roku zapisany w dotychczasowym Programie Ochrony Środowiska
OBNIŻENIE POZIOMÓW PONADNORMATYWNEGO PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
W ŚRODOWISKU
Cele krótkoterminowe

Podjęte działania

Efekt ze wskaźnikiem

Określenie aktualnego poziomu
elektromagnetycznego
promieniowania niejonizującego w
miejscach jego potencjalnego
oddziaływania.

Zadanie to realizowane jest przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Katowicach w cyklach trzyletnich.
W latach 2014-2016 na terenie gminy Jaworze badania nie
były prowadzone. Ostatnie badania prowadzono w 2013
roku. W okolicznych gminach gdzie prowadzono badania nie
zanotowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów
promieniowania.

Brak przekroczeń dopuszczalnych
poziomów
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Stworzenie systemu monitoringu
środowiska w celu określenia
aktualnego poziomu
elektromagnetycznego
promieniowania niejonizującego.

System monitoringu stworzony jest przez WIOŚ.
Rozporządzenie określa zakres i sposób prowadzenia przez
wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska badań
poziomów pól elektromagnetycznych. Na obszarze
województwa, dla każdego roku kalendarzowego z
trzyletniego cyklu pomiarowego, wyznacza się po 15
punktów pomiarowych w dostępnych dla ludności miejscach.
Łącznie na terenie województwa wyznacza się 135 punktów
pomiarowych dla trzyletniego cyklu pomiarowego, po 45
punktów pomiarowych dla każdego roku.

System monitoringu jest
stworzony i realizowany

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych inwestycjach gminnych i działaniach na terenie gminy Jaworze

4.3.2. Opis stanu obecnego
Głównymi instalacjami emitującymi pola elektromagnetyczne są:
• linie przesyłowe wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz stacje transformatorowe, instalacje
radiokomunikacyjne, takie jak:
o stacje bazowe telefonii komórkowej,
o stacje radiowe i telewizyjne.
Przeprowadzona analiza widma pola elektrycznego wysokiej częstotliwości na terenie województwa śląskiego
na potrzeby opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego w badanych punktach
wykazała, że głównymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego w przeważającej liczbie przypadków
są stacje bazowe telefonii komórkowej.5
Na terenie gminy Jaworze źródłem niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego są:
• linie przesyłowe energii elektrycznej
o średniego napięcia (napowietrzne o długości 45,224 km oraz kablowe o długości 1,294 km)
o 41 stacji transformatorowych6
• stacje bazowe telefonii komórkowej:
o sieci Play, w Jaworzu przy ulicy Zdrojowej 186 na dachu Domu Strażaka OSP,
o sieci T-Mobile, Orange i NetWorkS w Jaworzu plac Kościelny 75 na wieży kościoła,
o sieci Play w Jaworzu przy ulicy Cieszyńskiej 291 na ceglanym kominie.7
Zadania w zakresie oceny poziomów promieniowana elektromagnetycznego i ich zmian dokonuje Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
Rozmieszczenie punktów pomiarowych w 2015 roku zobrazowano na rysunku poniżej.

Rysunek 4.3.2.1 Lokalizacja punktów pomiarowych promieniowania elektromagnetycznego na obszarze województwa śląskiego
w 2015 roku
Źródło: „Raport o stanie środowiska w 2015 roku” WIOŚ 2016

5
6
7

na podstawie POŚ dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
pismo TAURON Dystrybucja S.A z 24 stycznia 2017 roku
dane na podstawie lokalizatora sieci komórkowych http://beta.btsearch.pl
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W ostatnich latach 2014-2016 corocznie prowadzono badania na terenie województwa śląskiego w tym powiatu
bielskiego i cieszyńskiego (graniczy z gminą Jaworze), oraz na okolicznych terenach. Badania w 2013 roku
objęły także gminę Jaworze. Punkty w których kontrolowano pola elektromagnetyczne zlokalizowane były:
• w 2013 roku w Jaworzu, Bielsku – Białej, Chybiu, i Wilamowicach,
• w 2014 roku w Bielsku - Białej,
• w 2015 roku w Czechowicach – Dziedzicach, Bielsku – Białej, Brennej, Ustroniu i Szczyrku.
Badania wyniosły odpowiednio:
• w 2013 roku 0,06 V/m, 1,04 V/m, 0,59 V/m, 0,68 V/m,
• w 2014 roku 0,67 V/m,
• w 2015 roku 1,34 V/m, 0,08 V/m, 0,17 V/m, 0,29 V/m, 1,13 V/m.
Wyniki badań w województwie śląskim w żadnym punkcie nie wskazywały na przekroczenia dopuszczalnych
poziomów promieniowania elektromagnetycznego, który wynosi 7 V/m, niemniej zauważyć można iż, na
terenach miasta Bielska – Białej wyniki badań są wyższe niż na terenach wiejskich.
Pomiary monitoringowe promieniowania elektromagnetycznego kontynuowane będą w kolejnych latach łącznie
w 45 punktach pomiarowych rozmieszczonych na terenie całego województwa śląskiego.
Aktualnie zniesiono obowiązek pozwoleń na lokalizację instalacji emitującej pola elektromagnetyczne,
niezbędne jest tylko zgłoszenie instalacji do Starostwa, które prowadzi rejestr zgłoszeń w/w instalacji. Na
koniec grudnia 2016 roku rejestr zawierał 3 pozycje instalacji emitujących promieniowanie elektromagnetyczne
w tym dwóch instalacji na ulicy Cieszyńskiej 291 i jednaj instalacji przy placu Kościelnym.8
W ramach działalności kontrolnej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach corocznie
prowadzi kontrole przedsiębiorstw w zakresie ograniczenia uciążliwości związanych z ponadnormatywnym
promieniowaniem elektromagnetycznym, wyniki badań w województwie śląskim najczęściej nie wskazują na
uchybienia w działalności stacji telefonii komórkowej czy linii wysokiego napięcia, w latach 2013-2016 badania
zostały przeprowadzone:
• w 2013 roku instalacji na ulicy Cieszyńskiej 291 oraz na placu Kościelnym 74 gdzie nie stwierdzono
naruszeń obowiązujących przepisów,
• w 2014 roku instalacji w Jaworzu przy ulicy Zdrojowej, gdzie nie stwierdzono naruszeń
obowiązujących przepisów,
• w 2016 roku instalacji przy ulicy Cieszyńskiej 291 gdzie także nie stwierdzono naruszeń
obowiązujących przepisów.
Według informacji WIOŚ podobne kontrole będą prowadzone w kolejnych latach. 9 Wyniki badań
promieniowania wskazują iż gmina Jaworze nie jest zagrożona w żadnym stopniu.

4.3.3. Analiza SWOT
Pola elektromagnetyczne
MOCNE STRONY
czynniki wewnętrzne

SŁABE STRONY
czynniki wewnętrzne

Brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów promieniowania
elektromagnetycznego.

Brak obwarowań lokalizacyjnych dla instalacji emitujących
promieniowanie elektromagnetyczne w PZP.

SZANSE
czynniki zewnętrzne

ZAGROŻENIA
czynniki zewnętrzne

Swobodny rozwój turystyczny i rekreacyjny.

Możliwa lokalizacja instalacji emitujących promieniowanie
elektromagnetyczne w dowolnej lokalizacji.

Źródło: opracowanie własne

4.3.4. Cele i zadania środowiskowe w zakresie pól elektromagnetycznych
Głównym celem w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym jest monitoring
prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach występujących pól
elektromagnetycznych w środowisku i utrzymanie promieniowania na bezpiecznym dla zdrowia poziomie.
Dysponując wynikami przeprowadzonych pomiarów poziom pól elektromagnetycznych w sytuacji stwierdzenia
przekroczenia poziomów dopuszczalnych promieniowania możliwa będzie zamiana anten na mniej emisyjne
w celu zmniejszenia oddziaływania na środowisko.
Zapisy Programu Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy
do roku 2024 powielają ten cel jako „Utrzymanie wartości natężenia promieniowania elektromagnetycznego na
dotychczasowych, niskich poziomach”.
8
9

dane Powiatu Bielskiego, styczeń 2017
pismo WIOŚ w Katowicach Delegatura w Bielsku – Białej, nr DBIN.7016.3.2017.MK z dnia 6 lutego 2017 r.
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W harmonogramie realizacji zadań w celu ograniczenia oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi, zapisano,
iż należy:
• preferować mało konfliktowe lokalizacje źródeł promieniowania niejonizującego,
• kontynuować badania monitoringowe środowiska pod kątem promieniowana elektromagnetycznego jest to zadanie realizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.
W związku z rozwojem systemu usług telekomunikacyjnych potencjalnie wzrośnie poziom promieniowania
elektromagnetycznego pochodzącego z emisji anten przekaźnikowych telefonii komórkowej, co w sytuacji
przekroczenia dopuszczalnych poziomów promieniowania będzie wymagało interwencji.
Natomiast w związku z intensywnym rozwojem budownictwa mieszkalnego, wzrastać może gęstość linii
energetycznych o napięciu 110 kV i wyższych, które nie powinny być lokalizowane w sąsiedztwie terenów
mieszkalnych.
Podstawowym elementem ochrony przed polami elektromagnetycznymi jest informacja o występujących
poziomach pól. Zniesiony został obowiązek posiadania pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych,
jednocześnie nałożono obowiązek wykonania pomiarów natężenia pól elektromagnetycznych na prowadzących
instalacje i użytkowników urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne. Pomiary należy przeprowadzać
bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia i każdorazowo w przypadku zmiany
warunków pracy urządzenia. Na poziomie powiatu prowadzony jest w formie rejestru wykaz danych
dotyczących źródeł promieniowania elektromagnetycznego.
Harmonogram zadań do realizacji w tym zakresie zawarto w rozdziale 6.3.

4.4.

Gospodarowanie wodami

4.4.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ
Cel długoterminowy do roku 2017 zapisany w dotychczasowym Programie Ochrony Środowiska
OGRANICZENIE RYZYKA WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA SPOWODOWANYCH PRZEZ POTENCJALNE ŹRÓDŁA
ZAGROŻEŃ NATURALNYCH DLA OCHRONY LUDNOŚCI PRZED ICH SKUTKAMI
Cel krótkoterminowe
Utrzymanie w sprawności
technicznej istniejących obiektów
infrastruktury przeciwpowodziowej
i zbiorników, wałów, koryt
rzecznych, potoków i kanałów oraz
zabudowy towarzyszącej

Zwiększenie przepustowości koryt
przez, między innymi, modernizację
kanałów powodziowych, czyszczenie
i udrożnienie koryt rzek i międzywali

Podjęte działania
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w latach
2013-2016 prowadził prace konserwacyjne i utrzymaniowe
cieków oraz wałów przeciwpowodziowych na długości 14,74
km, w tym na ciekach: Rudawka, Szeroki, Bierowina,
Wysoki.
Ponadto wykonywał prace polegające na wycince,
pielęgnacji drzew na cieku Szeroki, Wysoki, Jasienicki,
Międzyrzecki, Wapienicki, Starobielski II, Łański, Rudawka,
Kłokocinka, Świerkówka, Borówka.
W latach 2013-2016 ŚZMiUW w Katowicach usuwał skutki
powodzi w 2010 r. i 2013 r. na ciekach: Bierowina (na
odcinku 0,1 km), Rudawka (na odcinku 0,3 km), Szeroki (na
odcinku 0,1 km). Łącznie na usuwanie skutków powodzi w
latach 2013-2016 Zarząd wydał 452 360 zł.

Efekt ze wskaźnikiem

Utrzymanie i konserwacja cieków
w latach 2013-2016 na długości
14,74 km
Usuwanie skutków powodzi w
latach 2013-2016 na długości
cieków 0,5 km na kwotę 452 360
zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych inwestycjach gminnych i działaniach na terenie gminy Jaworze

4.4.2. Opis stanu obecnego
4.4.2.1. Wody powierzchniowe
Gmina Jaworze położona jest w zlewni rzeki Wisły, a na jej terenie znajdują się źródłowe odcinki rzeki
Jasienicy (nazywanej potocznie Jasionka) wraz z jej dopływami: Szeroki Potok, Kamienny Potok i Wysoki
Potok. Oprócz wymienionych, bierze swój początek również potok Rudawka, Farzyna, i wiele rowów
odwadniających i melioracyjnych. Mapę hydrograficzną terenu Gminy przedstawiono na poniższym rysunku.
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Rysunek 4.4.2.1 Wody powierzchniowe na terenie Gminy Jaworze
Źródło: http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/

4.4.2.2. Monitoring rzek w rejonie gminy Jaworze
Klasyfikacje i oceny stanu wód województwa w 2014 roku wykonano na podstawie rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 22 października 2014 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2014 poz. 1482)
oraz wytycznych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ).
Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceną objęto JCWP badane w 2015 roku oraz w latach poprzednich,
uwzględniając zasady dziedziczenia ocen (przenoszenia ocen z lat poprzednich: w przypadku monitoringu
diagnostycznego oceny wykonane na podstawie tego monitoringu zachowują ważność przez okres 6 lat,
w przypadku monitoringu operacyjnego i obszarów chronionych przez okres 3 lat).
Z danych Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wynika, że Gmina Jaworze położona jest w rejonie trzech
jednolitych części wód powierzchniowych tj. Jasienica (PLRW200012211269) większa część Gminy, Rudawka
(PLRW2000122112849) zajmuje szeroki pas w północno wschodniej części Gminy, Wapienica
(PLRW200012211289) zajmuje niewielką część na południu gminy.
W 2015 roku oceniano wszystkie w/w jednolite części wód powierzchniowych, przez Wojewódzkiego
Inspektora Środowiska w Katowicach.
Omówienie wyników oceny – jcwp Jasienica (PLRW200012211269):
• Elementy biologiczne – na podstawie wartości indeksu fitobentosu (wskaźnik okrzemkowy) wody
zaliczono do VI klasy,
• Elementy hydromorfologiczne - zmienionej jcw przypisano - II klasę. Dla II klasy jakości wód, kształt
koryta, zmienność szerokości i głębokości, prędkości przepływu, warunki podłoża oraz warunki
i struktura stref nadbrzeżnych muszą odpowiadać całkowicie warunkom niezakłóconym przez
człowieka, lub muszą być zbliżone do tych warunków.
• Elementy fizykochemiczne (grupy 3.1-3.5) – nie wystąpiło przekroczenie stężeń średniorocznych
i maksymalnych dla wskaźników – jcwp osiągnęła klasę I,
• Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) – nie badano,
• Elementy chemiczne (grupa 4.1-4.2) – nie badano,
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Jasienica osiągnęła zły potencjał/stan ekologiczny oraz nie spełniła wymagań dodatkowych dla obszaru
chronionego (obszary wrażliwe na eutrofizację). W efekcie końcowym stan jej wód określono jako zły.
Omówienie wyników oceny – jcwp Rudawka (PLRW2000122112849):
• Elementy biologiczne – na podstawie wartości indeksu fitobentosu (wskaźnik okrzemkowy) wody
zaliczono do III klasy,
• Elementy hydromorfologiczne - zmienionej jcw przypisano bardzo dobry potencjał ekologiczny
- II klasa. Dla II klasy jakości wód, kształt koryta, zmienność szerokości i głębokości, prędkości
przepływu, warunki podłoża oraz warunki i struktura stref nadbrzeżnych muszą odpowiadać
całkowicie warunkom niezakłóconym przez człowieka, lub muszą być zbliżone do tych warunków.
• Elementy fizykochemiczne (grupy 3.1-3.5) – nie wystąpiło przekroczenie stężeń średniorocznych
i maksymalnych dla wskaźników – jcwp osiągnęła klasę I,
• Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) – nie badano,
• Elementy chemiczne (grupa 4.1-4.2) – nie badano,
• Rudawka osiągnęła zły potencjał/stan ekologiczny oraz nie spełniła wymagań dodatkowych dla
obszaru chronionego (obszary wrażliwe na eutrofizację). W efekcie końcowym stan jej wód określono
jako zły.
Omówienie wyników oceny – jcwp Wapienica (PLRW200012211289):
• Elementy biologiczne – na podstawie wartości indeksu fitobentosu (wskaźnik okrzemkowy) wody
zaliczono do III klasy,
• Elementy hydromorfologiczne - zmienionej jcw przypisano bardzo dobry potencjał ekologiczny
- II klasa. Dla II klasy jakości wód, kształt koryta, zmienność szerokości i głębokości, prędkości
przepływu, warunki podłoża oraz warunki i struktura stref nadbrzeżnych muszą odpowiadać
całkowicie warunkom niezakłóconym przez człowieka, lub muszą być zbliżone do tych warunków.
• Elementy fizykochemiczne (grupy 3.1-3.5) – nie wystąpiło przekroczenie stężeń średniorocznych
i maksymalnych dla wskaźników – jcwp osiągnęła klasę II,
• Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) – nie badano,
• Elementy chemiczne (grupa 4.1-4.2) – nie badano,
• Wapienica osiągnęła zły potencjał/stan ekologiczny oraz nie spełniła wymagań dodatkowych dla
obszaru chronionego (obszary wrażliwe na eutrofizację). W efekcie końcowym stan jej wód określono
jako zły.
•
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