
UCHWAŁA NR XXIV/268/21 
RADY GMINY BOLESŁAWIEC 

z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024 
z perspektywą do roku 2028" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2020r., poz.1219 ze zm.)  

uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2021 – 
2024 z perspektywą do roku 2028” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/237/17 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 listopada 2017 r.                 
w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017-2020                
z perspektywą do 2024 roku". 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Bogusław Uziej 
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2. WYKAZ SKRÓTÓW 

− Analiza SWOT – Analiza SWOT polega na analizie silnych i słabych stron organizacji oraz szans i zagrożeń 

które się przed nią pojawiają. SWOT, to skrót od: strengths (mocne strony),  weaknesses (słabe strony), 

opportunities (szanse), threats (zagrożenia). 
− As – Arsen  
− BaP – banzo(a)piren  
− Cd – Kadm  
− CO – Tlenek węgla 
− C6H6 – Benzen 
− CRFOP – Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody 
− GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
− GIOŚ – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 
− GUS – Główny Urząd Statystyczny 
− GUW – Głębinowe Ujęcie Wody 
− JCWP – Jednolite Części Wód Powierzchniowych 
− JCWPd – Jednolite Części Wód Podziemnych 
− JST – Jednostka Samorządu Terytorialnego 
− KPGO – Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 
− KPOŚK – Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
− KZGW – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 
− NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
− Ni – Nikiel  
− NO2 – Tlenek azotu 
− OZE – Odnawialne Źródła Energii 
− Pb – Ołów  
− PEM – Pola elektromagnetyczne 
− PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 
− PM2,5 – Pył zawieszony o granulacji do 2,5 μm 
− PM10 – Pył zawieszony o granulacji do 10 μm 
− PMŚ – Państwowy Monitoring Środowiska 
− POKzA – Program Oczyszczania Kraju z Azbestu 
− POŚ – Program Ochrony Środowiska 
− RDLP – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
− RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
− RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
− SOOŚ – Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 
− SO2 – Tlenek siarki 
− SPA2020 – Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020 z perspektywą do roku 2030 
− WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
− WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
− WPGO – Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 
− ZDR – Zakłady Dużego Ryzyka 
− ZZR – Zakłady Zwiększonego Ryzyka 
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3. STRESZCZENIE 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028 

zawiera podstawowe informacje na temat stanu aktualnego poszczególnych komponentów środowiska 

na terenie gminy oraz zagrożeń i problemów w poszczególnych obszarach interwencji. Opracowany dokument 

jest zgodny z dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym, wojewódzkim i powiatowym.  

Głównym celem opracowania jest:  
Zrównoważony rozwój Gminy Bolesławiec dążący do poprawy jakości życia mieszkańców oraz stanu środowiska 

przyrodniczego. 
Gmina Bolesławiec położona jest w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego,  

w powiecie bolesławieckim. Od północy graniczy z gminą Szprotawa, od północnego-wschodu z gminą 

Gromadka, od południowego-wschodu z gminą Warta Bolesławiecka, od południa z gminą Lwówek-Śląski, od 

południowego-zachodu z gminą Nowogrodziec, natomiast od zachodu z gminą Osiecznica. Gmina otacza miasto 

Bolesławiec. 

 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31 XII 2020 roku teren gminy zamieszkiwało 

14 863 osoby, z czego 50,42% stanowią kobiety, a 49,57% mężczyźni. W latach 2015-2020 liczba mieszkańców 

wzrosła o 5,38%.  

 W Gminie Bolesławiec w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 626 podmioty gospodarki 

narodowej, z czego 1431 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

Stan aktualny środowiska oraz cele i zadania programu zostały wyznaczone z podziałem na dziesięć 

obszarów interwencji. 

Gmina Bolesławiec zlokalizowana jest w dzielnicy klimatycznej podsudeckiej, charakteryzującej się 

klimatem typu podgórskich kotlin i nizin, związanym z dynamicznymi zmianami pogody. Pod względem 

regionów klimatycznych gmina znajduje się na granicy pluwiotermicznego regionu przedgórskiego 

zgorzeleckiego i regionu nadodrzańskiego wrocławsko-legnickiego. W związku z tym pod względem 

klimatycznym obszar gminy zaliczany jest do terenu przejściowego pomiędzy częścią niżową Dolnego Śląska oraz 

Sudetami. 

Gmina Bolesławiec należy do strefy dolnośląskiej oceny jakości powietrza. Na terenie gminy brak jest 

punktów Państwowego Monitoringu Jakości Powietrza. Brakuje więc danych o stanie jakości powietrza w samej 

gminie. Dlatego ocenę jakości powietrza wykonano w oparciu o dane dla całej strefy, do której należy gmina. 

Na przeważającym obszarze województwa dolnośląskiego w ostatnich latach występuje niski poziom 

zanieczyszczenia powietrza (poniżej dopuszczalnych norm) dla następujących substancji: dwutlenek siarki, 

benzen, tlenek węgla oraz oznaczane w pyle PM10 metale: ołów, kadm i nikiel. Największym problemem 

w skali województwa dolnośląskiego są wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu, 

obserwowane szczególnie w okresie grzewczym.  

Należy zaznaczyć, że są to przekroczenia dla całej strefy dolnośląskiej, a nie dla samej gminy Bolesławiec.  

Gmina Bolesławiec posiada własny system monitoringu stanu jakości powietrza. W 8 punktach na jej 

terenie zlokalizowane są czujniki systemu Syngeos mierzące podstawowe parametry pogodowe oraz stężenie 

pyłów w powietrzu. Na podstawie wyników czujników Syngeos widoczna jest sezonowa zmienność emisji 

zanieczyszczeń, widoczny wzrost emisji pyłów zawieszonych w sezonie grzewczym.  

Jednym ze źródeł hałasu na terenie Gminy Bolesławiec jest hałas komunikacyjny. O poziomie hałasu 

komunikacyjnego decyduje głównie charakter drogi, jej stan techniczny oraz parametry ruchu.  
W celu zmniejszenia emisji hałasu nawierzchnie dróg powinny być utrzymywane w dobrym  

stanie. Podczas budowy i remontów dróg powinny być wykorzystywane tzw. ciche nawierzchnie, 

charakteryzujące się zawartością wolnych przestrzeni powyżej 15%. 

Na terenie gminy wiejskiej Bolesławiec brak jest punktu monitoringu natężenia promieniowania 

elektromagnetycznego. Najbliższy punkt zlokalizowany jest na terenie miasta Bolesławiec, przy ulicy Jana Pawła 

II. Ostatnie pomiary w tym punkcie wykonane były w 2018 roku i natężenie pól elektromagnetycznych wynosiło 

0,79 V/m, przy wartości dopuszczalnej 7 V/m.  

Gmina Bolesławiec położona jest w dorzeczu rzeki Odry. Główną sieć hydrograficzną tworzy rzeka Bóbr, 
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stanowiąca lewy dopływ Odry. 

Rzeka Bóbr dzieli gminę na dwie części przepływając z południa na północ. Lewobrzeżnym dopływem 

rzeki Bóbr jest Mierzwiński Potok, zaś prawobrzeżne dopływy to: Żeliszowski Potok, Kraszówka i Bobrzyca.  

Obszar położony na północ od Bolesławca cechuje się bardzo niską gęstością sieci rzecznej, która wynosi 

tu ok. 0,2 km/km2. Jest to jedna z najniższych wartości tego wskaźnika na obszarze Dolnego Śląska. 

Gmina Bolesławiec położony jest w obrębie 15 jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych. 

Największe zagrożenie powodziowe na terenie Gminy Bolesławiec występuje wzdłuż rzeki Bóbr i jej 

dopływów. Rzeka Bóbr, a zwłaszcza jej dopływy charakteryzują się niewielką powierzchnią i dużymi spadkami. 

Sprawia to, że występują częste rozlewy i podtopienia powodujące znaczne straty materialne. Zagrożenie 

powodzią występuje w okresie letnim najczęściej w lipcu.  

 Na  terenie Gminy Bolesławiec jedynymi obiektami hydrotechnicznymi są wały przecipowodziowe. Są 

to wały ziemne o trapezowym przekroju poprzecznym. Wybudowane zostały w większości przed 1945 r. 

 Spośród wszystkich jednolitych części wód powierzchniowych znajdujących się na terenie gminy, 

monitoringiem jakości wód powierzchniowych zostały objęte następujące JCWP: Bóbr od Żeliszowskiego Potoku 

do Bobrzycy, Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku oraz Czarna Woda od źródła do Karkoszki. Ich 

stan został określony jako zły.  

Obszar gminy położony jest w zasięgu występowania trzech jednolitych części wód podziemnych: nr 77, 

nr 93 oraz nr 94.  

System zaopatrzenia w wodę Gminy Bolesławiec oparty jest o ujęcia wody zlokalizowane na terenie 

Gminy, ale też Miasta Bolesławiec. Woda z tych ujęć dostarczana jest do systemu bolesławieckiego oraz 

lwóweckiego.  

W 2019 roku z sieci wodociągowej korzystało 13 831 mieszkańców gminy, w związku z czym z sieci 

wodociągowej w 2019 roku korzystało 94,10% mieszkańców Gminy Bolesławiec.  

Na terenie Gminy Bolesławiec znajduje się 5 zbiorników małej retencji. Znajdują się one w miejscowości:  

Dobra dz nr 51/42, Bożejowice dz nr 536, Bolesławice dz nr 892, Kruszyn dz nr 1000 oraz Ocice dz nr 118. 

W gminie Bolesławiec w 2019 roku z sieci kanalizacyjnej korzystało 10 599 mieszkańców. Długość sieci 

kanalizacyjnej rozdzielczej wynosi 276,6 km.  

Przez teren gminy przebiega wyraźna granica geologiczna oddzielająca Sudety od bloku przedsudeckiego. 

Wyznacza ją uskok brzeżny sudecki przebiegający w kierunku NW – SE. Granica ta jednak w obrębie gminy nie 

odzwierciedla się w rzeźbie terenu. Na terenie Gminy Bolesławiec występują liczne złoża surowców naturalnych.  

Na terenie gminy przeważają gleby klasy III i IV. Grunty klasy IIIa i IIIb to gleby bielicowe, brunatne 

kompleksu pszennego (łatwe w uprawie). Do gruntów klasy IIIb i IVa zalicza się gleby bielicowe i brunatne 

kompleksu pszenno – wadliwego (gleby żyzne, ale przesuszone, narażone na zmywanie powierzchniowe). 

Grunty klasy IVb i V to gleby bielicowe i brunatne kompleksu żytniego, wraz z glebami klasy VI są glebami mało 

urodzajnymi, suchymi.  

Gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec regulują uchwały, w których 

określone zostały zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec, szczegółowy sposób 

i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, termin, częstotliwość oraz tryby uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Suma odpadow wytworzonych w 2019 wynosiła 5500,06 Mg, a w 2020 roku 5938,77 Mg.  

Jednym z głównych celów gospodarki odpadami jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw 

unijnych, czyli osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu 

i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Gmina na podstawie zapisu art. 3b oraz 3c ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach zobowiązana jest do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania, oraz do osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, i tak: 

1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez Gminę 

Bolesławiec wyniósł w 2019 r. – 0% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających 
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biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 

r.). Poziom wymagany do osiągnięcia w 2019 r. –  maksimum 40%), 

2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Bolesławiec w 2019 r. Wyniósł: 72% 

(wymagany poziom w 2019 r. wg rozporządzenia – minimum 40%)  – poziom został osiągnięty; 

3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez Gminę Bolesławiec w 2019 r. 

wyniósł – 91% (wymagany poziom w 2019 r. wg rozporządzenia – minimum 60%) – poziom został 

osiągnięty. 

W ramach sieci Natura 2000 utworzono na terenie Gminy Bolesławiec: 

− Obszar Natura 2000 PLB020007 Żwirownie w Starej Olesznej, 

− Obszar Natura 2000 PLB020005 Bory Dolnośląskie, 

− Obszar Natura 2000 PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie, 

− Obszar Natura 2000 „Wrzosowiska Świętoszowsko - Ławszowskie" PLH020063. 

Nie ma na terenie Gminy Bolesławiec zakładów zaliczanych do zakładów o zwiększonym ryzyku 

wystąpienia awarii (ZZR) oraz zakładów należących do grupy zakładów o dużym ryzyku zagrożenia awarią (ZDR). 

W programie ochrony środowiska wyznaczono zadania własne gminy oraz zadania monitorowane innych 

jednostek. Realizacja tych zadań przyczyni się do poprawy jakości środowiska. Zadania zostaną sfinansowane 

z środków własnych gminy oraz uzyskanych dotacji.  
Dla wszystkich celów wyznaczonych w programie określono wskaźnik ich realizacji. Co dwa lata należy 

sporządzić raport z realizacji programu, natomiast po 4 latach dokonać jego aktualizacji. 
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4. WSTĘP 

4.1.  Cel i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 

2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028”, który jest głównym dokumentem strategicznym na poziomie gminy, 

wyznaczającym cele ochrony środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, oraz określający kierunki 

działań, zmierzające do osiągnięcia tych celów.  
Obowiązek sporządzenia Programu ochrony środowiska wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – 

Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zmianami). Zgodnie z art. 17 wyżej wymienionej ustawy 

organ gminy sporządza program ochrony środowiska. Z wykonania programu organ wykonawczy sporządza co 

dwa lata raporty, które przedstawia Radzie Gminy. 
Program ochrony środowiska powinien spełniać wymagania określone w art. 14, art. 17 i art. 18 ustawy 

Prawo ochrony środowiska. Zasady i tryb udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest 

sporządzenie programu ochrony środowiska określa ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami). 
Program ochrony środowiska spełnia wymagania zawarte w opracowanych przez Ministerstwo 

Środowiska „Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 

środowiska”. W przygotowanym programie: 

• dokonano oceny stanu środowiska na terenie gminy z uwzględnieniem dziesięciu obszarów przyszłej 

interwencji, 

• zdefiniowano zagrożenia i problemy dla poszczególnych obszarów przyszłej interwencji (analiza SWOT), 

• uwzględniono cele, kierunki interwencji i zadania wynikające z oceny stanu środowiska, 

• zamieszczono harmonogram rzeczowo – finansowy, osobno dla zadań własnych i zadań 

monitorowanych. 
Podczas opracowywania programu uwzględniono założenia zawarte w wojewódzkim i powiatowym 

programie ochrony środowiska oraz programach sektorowych, strategiach i istniejących planach rozwoju. 

4.2.  Metodyka wykonania POŚ 

We wrześniu 2015 roku struktura oraz zakres programów ochrony środowiska określony został 

w Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska 

opracowanych przez Ministerstwo Środowiska. W 2020 zaktualizowaniu przez Ministra Klimatu i Środowiska 

uległy „Załączniki do Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 

środowiska”.  
Zgodnie z wytycznymi Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec zawiera: 

• spis treści, 

• wykaz skrótów, 

• wstęp, 

• streszczenie w języku niespecjalistycznym, 

• ocenę stanu środowiska, 

• cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie, 

• system realizacji programu ochrony środowiska, 

• spis tabel, rycin, wykresów i załączników. 
Wytyczne Ministerstwa Klimatu i Środowiska określiły ponadto, że ocena stanu środowiska na obszarze 

objętym opracowaniem powinna zostać przeprowadzona w oparciu o analizę wyznaczonych obszarów przyszłej 

interwencji, do których należą: 
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• ochrona klimatu i jakości powietrza, 

• zagrożenia hałasem, 

• pola elektromagnetyczne,  

• gospodarowanie wodami, 

• gospodarka wodno – ściekowa, 

• zasoby geologiczne, 

• gleby, 

• gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, 

• zasoby przyrodnicze. 
Do opracowania dokumentu wykorzystano model D-P-S-I-R, czyli model „siły naprawcze – presja – stan – 

wpływ – reakcja”. Polega on na opisaniu poszczególnych elementów oraz przedstawieniu jakie są przyczyny 

obecnego stanu środowiska, a także jak środowisko wpływa m.in. na życie społeczne i gospodarcze. 
Opracowując Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2021 – 2024 z perspektywą 

do roku 2028: 

• konsultowano się z pracownikami Urzędu Gminy w zakresie pozyskania informacji niezbędnych 

do opracowania Programu; 

• dokonano oceny relacji pomiędzy zapisami środowiskowych dokumentów strategicznych szczebla 

centralnego, wojewódzkiego i powiatowego, w celu ustalenia uwarunkowań zewnętrznych dla 

opracowywanego programu; 

• dokonano analizy aktualnych dokumentów strategicznych gminy w celu zachowania spójności 

priorytetów oraz zapewnienia skoordynowanej realizacji planowanych działań ujętych we wszystkich 

dokumentach strategicznych; 

• na podstawie zebranych danych i informacji określono potrzeby w zakresie ochrony środowiska 

na terenie gminy i na ich podstawie sprecyzowano cele i niezbędne działania ekologiczne pozostające 

w zgodności z celami ujętymi w dokumentach strategicznych wyższego szczebla oraz obowiązującymi 

dokumentami strategicznymi dla Gminy; 

• we współpracy z gminą oraz innymi jednostkami opracowano harmonogram rzeczowo-finansowy 

realizacji poszczególnych działań ekologicznych, mając na uwadze pilność zaspokojenia potrzeb 

w zakresie ochrony środowiska, możliwości finansowe gminy oraz dostępne źródła finansowania, 

zadania zostały przyporządkowane poszczególnym celom, równocześnie dołożono wszelkiej 

staranności, aby zadania i cele zostały określone zgodnie z zasadą SMART, czyli były realne, mierzalne 

i określone w czasie.  

• uzgodniono sposoby wdrażania i zasady monitorowania programu ochrony środowiska.  
Dane o stanie środowiska naturalnego podane są według stanu na dzień 31.12.2020 r., tam gdzie było to 

możliwe podane zostały dane bardziej aktualne. Koszty realizacji działań i określenie sposobu finansowania 

określono na podstawie informacji udostępnionych przez podmioty odpowiedzialne za dane zadania.  

4.3.  Uwarunkowania prawne wykonania POŚ 

Program Ochrony Środowiska sporządzono zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawnych 

dotyczących zagadnień ochrony środowiska. Podstawę prawną dokumentu stanowią wymienione niżej ustawy 

oraz akty wykonawcze do tych ustaw: 
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 poz. 1219 ze zm.), 
• ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 247 ze zmianami), 
• ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.), 
• ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.), 
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• ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r. poz. 624 ze zmianami),  
• ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz.U. z 2020 r., poz. 2028), 
• ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2187), 
• ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 332 ze zmianami), 
• ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 

888), 
• ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2020 r. poz. 1064 ze zm.), 
• ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.), 
• ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i  leśnych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161 ze zm.), 
• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz.U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.), 
• ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu  (Dz.U. z 2021 r. poz. 76), 
• ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 r. poz. 

741 ze zmianami), 
• ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2021 r. poz. 741), 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). 
 

4.4.  Spójność z dokumentami nadrzędnymi 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028 

uwzględnia założenia i cele zawarte w dokumentach wyższego szczebla: 

▪ nadrzędne dokumenty strategiczne: 

1. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, 

2. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), 

3. Polityka ekologiczna państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki 

wodnej 

▪ zintegrowane strategie o charakterze horyzontalnym: 

• Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.” 

• Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”, 

• Strategia zrównoważonego rozwoju transportu do 2030, 

• Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, 

• Strategia Sprawne Państwo 2020, 

• Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, 

• Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, 

• Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, 

• Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, 

• Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. 

▪ dokumenty sektorowe: 

• Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020, 

• Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, 

• Krajowy plan gospodarki odpadami 2022, 

• Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów, 

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, 

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, (część 

środków i nabór projektów został przedłużony na rok 2021), 
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• Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz 

z Planem działań na lata 2015 – 2020, 

• Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020 z perspektywą do roku 2030, 

• Program wodno-środowiskowy kraju, 

• Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, 

• Plan zarządzania ryzykiem powodziowym, 

▪ dokumenty o charakterze programowym/wdrożeniowym oraz pozostałe branżowe programy, plany 

i strategie na terenie województwa dolnośląskiego: 

− Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2030  

− Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, 

− Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016 – 

2022, 

− Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-

2017 z perspektywą do 2021, 

− Program ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej, 

▪ dokumenty lokalne: 

• Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Bolesławieckiego na lata 2016-2020 

z perspektywą do 2024, 
• Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024, 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec, 

• Strategia Rozwoju Gminy Bolesławiec na lata 2016 – 2020. 

4.5.  Efekty realizacji dotychczasowego Programu 

4.5.1. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017 
– 2020 z perspektywą do 2024 roku w okresie lat 2017 – 2018 

W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 w ramach Programu Ochrony Środowiska wyznaczonych zostało 59 

zadań. Z tych 59 zadań, podjęto się realizacji 49 zadań, z czego 17 z nich realizowanych jest w trybie ciągłym. 

Daje to stopień realizacji na poziomie 83,05%.  

W „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem 

perspektywy do 2024 roku” uwzględniono łącznie 8 obszarów interwencji: 

− Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – Obszar interwencji 1, 

− Ochrona przed hałasem – Obszar interwencji 2, 

− Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym – Obszar interwencji 3, 

− Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, ochrona przed powodzią, 

zrównoważona gospodarka wodno – ściekowa – Obszar interwencji 4, 

− Ochrona zasobów kopalin – Obszar interwencji 5, 

− Racjonalna gospodarka odpadami – Obszar interwencji 6, 

− Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – Obszar interwencji 7, 

− Zapobieganie poważnym awariom – Obszar interwencji 8.   

 W ramach pierwszego obszaru interwencji, jakim jest „Ochrona klimatu i powietrza” wyznaczonych 

na lata 2017 – 2018 zostało 13 zadań, z czego zrealizowanych zostało 8 zadań, co daje stopień realizacji 

na poziomie 61,53%.  Nadal na terenie Gminy Bolesławiec obserwuje się wzrost gazów i pyłów w powietrzu, 

silnie skorelowanych z okresem grzewczym i warunkami pogodowymi. 

 W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza nie udało się lub świadomie nie podjęto się 

realizacji następujących zadań: 

− Montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej – brak potrzeb w tym zakresie, 

− Propagowanie Ecodrivingu, 
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− Kontrola obowiązków mieszkańców w zakresie użytkowania indywidualnych źródeł ciepła, 

− Rozwój rozproszonych źródeł energii – duże instalacje. 

 W ramach ograniczenia emisji ze źródeł komunikacyjnych podjęto działania zawarte w obszarze 

interwencji: Ochrona klimatu i powietrza” i „Ochrona przed hałasem”. W latach 2017 – 2018 wykonano 

wszystkie wyznaczone na ten okres zadania, czyli zrealizowano 13 zadań.  Zadania koncentrowały się głównie na 

remontach i rozbudowie dróg i chodników.  

 Działania zaplanowane w ramach 3 obszaru interwencji skupiały się na ochronie przed 

promieniowaniem elektromagnetycznym. W ramach tego obszaru interwencji na lata 2017 – 2018 wyznaczone 

zostały 3 zadania, wszystkie zostały zrealizowane. Zadania te realizowane są w trybie ciągłym. Zasady 

lokalizacyjne uwzględniane są podczas tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 

kontrolowane w ramach obowiązków Starosty. Pomiary natężenia promieniowania elektromagnetycznego 

realizowane są w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Na terenie gminy wiejskiej Bolesławiec brak 

jest punktu monitoringu natężenia promieniowania elektromagnetycznego. Najbliższy punkt zlokalizowany jest 

na terenie miasta Bolesławiec, przy ulicy Jana Pawła II. Ostatnie pomiary w tym punkcie wykonane były w 2018 

roku i natężenie pól elektromagnetycznych wynosiło 0,79 V/m, przy wartości dopuszczalnej 7 V/m.  

 W ramach obszaru interwencji „Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, ochrona przed 

powodzią. Zrównoważona gospodarka wodno - ściekowa” wyznaczono na lata 2017 – 2018 8 zadań, z czego 

zrealizowano 6 zadań. Stopnień realizacji celu tego obszaru wynosi 75%. Nie zrealizowano jedynie zadania 

polegającego na „Kontroli postępowania w zakresie gromadzenia ścieków przez użytkowników prywatnych 

i przedsiębiorców oraz oczyszczania ścieków przez użytkowników prywatnych z częstotliwością co najmniej raz 

na 3 lata.  W okresie 2017 – 2018 zrealizowano zadania polegające na rozbudowie i modernizacji sieci wodno – 

kanalizacyjnej. Oraz prowadzono zadania edukacyjne i kontrolne. Od 2018 roku zlikwidowane zostały WZMiUW, 

a odpowiedzialność za urządzenia melioracyjne i małą retencję zostały rozłożone na rożne jednostki. Mimo 

realizacji zadań stan wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Gminy Bolesławiec określany jest jako zły.  

 Działania w obszarze interwencji „Zasoby geologiczne” służyły racjonalnemu i efektywnemu 

gospodarowaniu zasobami kopalin ze złóż. Wyznaczone i zrealizowane zostały ku temu 4 zadania polegające 

na kontroli podmiotów w zakresie dotrzymywania zapisów koncesji, dążenia do racjonalnego wykorzystywania 

surowców mineralnych, prowadzenia rejestru terenów osuwiskowych, jak i rekultywacji terenów 

zdegradowanych.  

 W ramach poprzedniego Programu Ochrony Środowiska nie wyznaczono obszaru interwencji „Gleby”, 

częściowo ochrona gleb była realizowana w obszarze poprawy jakości wód. Ochrona gleb głownie jest 

realizowana poprzez działania Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który świadczy usługi w zakresie zwiększenia 

świadomości rolników w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Rolniczych.  

W ramach obszaru interwencji „Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów” 

wyznaczono 7 zadań, z czego zrealizowano 5 zadań. Służyły one zapewnieniu właściwej, zgodnej z przepisami 

prawa gospodarki odpadami na terenie gminy, zwiększeniu poziomu recyklingu przygotowania do ponownego 

użycia poszczególnych frakcji odpadów komunalnych. Niestety, w latach 2017 – 2018 nie został osiągnięty 

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, bowiem poziom ten wynosił 0%. 

W 2018 roku dokonano również rozbudowy i doposażenia RIPOK w Trzebieniu. W dalszym ciągu realizowano 

zadanie polegające na demontażu wyrobów azbestowych z terenu gminy. Wg danych Urzędu Gminy                                   

w Bolesławcu, na koniec 2018 roku pozostało jeszcze do usunięcia 1 011,66 Mg wyrobów azbestowych.                         

W kolejnych latach należy kontynuować zadania służące racjonalnemu gospodarowaniu odpadami. 

 W ramach obszaru interwencji „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” wyznaczono 8 zadań 

służących zachowaniu, odtworzeniu i zrównoważonemu użytkowaniu bioróżnorodności i georóżnorodności oraz 

ochronie przyrody. Wykonano 7 zadań w zakresie ochrony zieleni, zasobów leśnych oraz obszarów                                  

o szczególnych walorach przyrodniczych. 

 W ramach obszaru interwencji „Zapobieganie poważnym awariom” wyznaczono 3 zadania  służące 

minimalizacji potencjalnych negatywnych skutków awarii. Zrealizowano je wszystkie, co przyczyniło się 

do poprawy stanu przygotowania gminy do podejmowania działań w sytuacji zagrożenia poprzez polepszenie 

warunków użytkowych i funkcjonalnych OSP oraz pozwoliło na kreowanie właściwych zachowań mieszkańców 
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gminy w przypadku wystąpienia zagrożeń życia i środowiska z tytułu wystąpienia awarii przemysłowych.  

Z analizy zadań środowiskowych wyznaczonych do realizacji na lata 2017 - 2018 na terenie Gminy 

Bolesławiec, zawartych w powyższych tabelach, wynika, że łączne koszty na ochronę środowiska w latach 2017 

– 2018 wyniosły 21 816 145,63 zł.  Dodatkowo wykonano zadania nieuwzględnione w programie ochrony 

środowiska o łącznej sumie 3 452 152,29 zł. Całkowite koszty poniesione na ochronę środowiska w latach 2018-

2019 na terenie Gminy Bolesławiec wynosiły 25 268 297,92 zł.  

Największe koszty generowały zadania zawarte w obszarze interwencji „Ochrona klimatu i powietrza”. 

Łączna suma przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wyniosła 13 014 088,38 zł.  

Realizacja zadań z zakresu obszaru interwencji „Ochrona przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym”, oraz „Ochrona zasobów kopalin” odbyła się bez dodatkowych kosztów. Zadania 

wykonywano w ramach działań statutowych.  

 

4.5.2. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017 
– 2020 z perspektywą do 2024 roku w okresie lat 2019 – 2020 

 W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020 w ramach Programu Ochrony Środowiska wyznaczonych zostało 

51 zadań. Z tych 51 zadań, podjęto się realizacji 40 zadań, z czego 17 z nich realizowanych jest w trybie ciągłym, 

a dwa zadania zrealizowane zostały w okresie 2017 – 2018. Daje to stopień realizacji na poziomie 74,5%. 

W „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem 

perspektywy do 2024 roku” uwzględniono łącznie 8 obszarów interwencji: 

− Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – Obszar interwencji 1, 

− Ochrona przed hałasem – Obszar interwencji 2, 

− Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym – Obszar interwencji 3, 

− Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, ochrona przed powodzią, 

zrównoważona gospodarka wodno – ściekowa – Obszar interwencji 4, 

− Ochrona zasobów kopalin – Obszar interwencji 5, 

− Ochrona powierzchni ziemi i gleb – Obszar interwencji 6, 

− Racjonalna gospodarka odpadami – Obszar interwencji 7, 

− Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – Obszar interwencji 8, 

− Zapobieganie poważnym awariom – Obszar interwencji 9.  

 W ramach pierwszego obszaru interwencji, jakim jest „Ochrona klimatu i powietrza” wyznaczonych 

na lata 2019 – 2020 zostało 13 zadań, z czego zrealizowanych zostało 9 zadań, co daje stopień realizacji 

na poziomie 69,23%.   

 W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza nie udało się lub świadomie nie podjęto się 

realizacji następujących zadań: 

− Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z audytem energetycznym – wg danych 

Urzędu Gminy – brak potrzeb w tym zakresie, 

− Montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej – brak potrzeb w tym zakresie, 

− Propagowanie Ecodrivingu, 

− Rozwój rozproszonych źródeł energii – duże instalacje. 

 W ramach ograniczenia emisji ze źródeł komunikacyjnych podjęto działania zawarte w obszarze 

interwencji: Ochrona klimatu i powietrza” i „Ochrona przed hałasem”. W latach 2019 – 2020 wykonano 

wszystkie wyznaczone na ten okres zadania, czyli zrealizowano 5 zadań.   

 Działania zaplanowane w ramach 4 obszaru interwencji skupiały się na ochronie przed 

promieniowaniem elektromagnetycznym. W ramach tego obszaru interwencji na lata 2019 – 2020 wyznaczone 

zostały 3 zadania, wszystkie zostały zrealizowane. Zadania te realizowane są w trybie ciągłym. Zasady 

lokalizacyjne uwzględniane są podczas tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 

kontrolowane w ramach obowiązków Starosty. Pomiary natężenia promieniowania elektromagnetycznego 

realizowane są w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Na terenie gminy wiejskiej Bolesławiec brak 

jest punktu monitoringu natężenia promieniowania elektromagnetycznego. Najbliższy punkt zlokalizowany jest 
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na terenie miasta Bolesławiec, przy ulicy Jana Pawła II. Ostatnie pomiary w tym punkcie wykonane były w 2018 

roku i natężenie pól elektromagnetycznych wynosiło 0,79 V/m, przy wartości dopuszczalnej 7 V/m.  

 W ramach obszaru interwencji „Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, ochrona przed 

powodzią. Zrównoważona gospodarka wodno - ściekowa” wyznaczono na lata 2019 – 2020 8 zadań. Z czego 

zrealizowano 6 zadań. Stopnień realizacji celu tego obszaru wynosi 75%. Nie zrealizowano jedynie zadania 

polegającego na „Kontroli postępowania w zakresie gromadzenia ścieków przez użytkowników prywatnych 

i przedsiębiorców oraz oczyszczania ścieków przez użytkowników prywatnych z częstotliwością co najmniej raz 

na 3 lata.  

 W okresie 2019-200 zrealizowano zadania polegające na rozbudowie i modernizacji sieci wodno – 

kanalizacyjnej. Oraz prowadzono zadania edukacyjne i kontrolne. Od 2018 roku zlikwidowane zostały WZMiUW, 

a odpowiedzialność za urządzenia melioracyjne i małą retencję zostały rozłożone na rożne jednostki. Mimo 

realizacji zadań stan wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Gminy Bolesławiec określany jest jako zły.  

 Działania w obszarze interwencji „Ochrona zasobów geologicznych” służyły racjonalnemu i efektywnemu 

gospodarowaniu zasobami kopalin ze złóż. Wyznaczone i zrealizowane zostały ku temu 4 zadania polegające 

na kontroli podmiotów w zakresie dotrzymywania zapisów koncesji, dążenia do racjonalnego wykorzystywania 

surowców mineralnych, prowadzenia rejestru terenów osuwiskowych, jak i rekultywacji terenów 

zdegradowanych.  

 W ramach poprzedniego Programu Ochrony Środowiska nie wyznaczono obszaru interwencji „Gleby”, 

częściowo ochrona gleb była realizowana w obszarze poprawy jakości wód. Ochrona gleb głownie jest 

realizowana poprzez działania Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który świadczy usługi w zakresie zwiększenia 

świadomości rolników w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Rolniczych.  

W ramach obszaru interwencji „Racjonalna gospodarka odpadami” wyznaczono 7 zadań i wszystkie 

zrealizowano. Służyły one zapewnieniu właściwej, zgodnej z przepisami prawa gospodarki odpadami na terenie 

gminy, zwiększeniu poziomu recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących poszczególnych 

frakcji odpadów komunalnych. Niestety, w latach 2019 – 2020 nie został osiągnięty poziom ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, bowiem poziom ten wynosił 0%. W dalszym ciągu 

realizowano zadanie polegające na demontażu wyrobów azbestowych z terenu gminy. Wg danych Urzędu 

Gminy w Bolesławcu, na koniec 2020 roku pozostało jeszcze do usunięcia 1197 Mg wyrobów azbestowych.                  

W kolejnych latach należy kontynuować zadania służące racjonalnemu gospodarowaniu odpadami. 

 W ramach obszaru interwencji „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” wyznaczono 8 zadań 

służących zachowaniu, odtworzeniu i zrównoważonemu użytkowaniu bioróżnorodności i georóżnorodności oraz 

ochronie przyrody. Wykonano 4 zadania w zakresie ochrony zieleni, zasobów leśnych oraz obszarów 

o szczególnych walorach przyrodniczych. 

 W ramach obszaru interwencji „Zapobieganie poważnym awariom” wyznaczono 3 zadania  służące 

minimalizacji potencjalnych negatywnych skutków awarii. Zrealizowano 2 z nich, co przyczyniło się do poprawy 

stanu przygotowania gminy do podejmowania działań w sytuacji zagrożenia poprzez polepszenie warunków 

użytkowych i funkcjonalnych OSP oraz pozwoliło na kreowanie właściwych zachowań mieszkańców gminy 

w przypadku wystąpienia zagrożeń życia i środowiska z tytułu wystąpienia awarii przemysłowych.  

Z analizy zadań środowiskowych wyznaczonych do realizacji na lata 2019 - 2020 na terenie Gminy 

Bolesławiec, zawartych w powyższych tabelach, wynika, że łączne koszty na ochronę środowiska w latach 2019 

– 2020 wyniosły 22 511 211,13 zł.  Dodatkowo wykonano zadania nieuwzględnione w programie ochrony 

środowiska o łącznej sumie 44 581 924,05 zł. Całkowite koszty poniesione na ochronę środowiska w latach 

2019-2020 na terenie Gminy Bolesławiec wynosiły 67 093 135,18 zł.  
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5. OCENA STANU ŚRODOWISKA 

5.1.  Charakterystyka Gminy Bolesławiec 

5.1.1.  Informacje ogólne i położenie 

 Gmina Bolesławiec położona jest w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego,  

w powiecie bolesławieckim. Od północy graniczy z gminą Szprotawa, od północnego-wschodu z gminą 

Gromadka, od południowego-wschodu z gminą Warta Bolesławiecka, od południa z gminą Lwówek-Śląski, od 

południowego-zachodu z gminą Nowogrodziec, natomiast od zachodu z gminą Osiecznica. Gmina ze wszystkich 

stron otacza miasto Bolesławiec.  

 Administracyjnie gmina składa się z 29 sołectw: Bolesławice, Bożejowice-Rakowice, Brzeźnik, 

Chościszowice, Dąbrowa Bolesławiecka, Dobra, Golnice, Kozłów, Kraszowice, Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, 

Krępnica, Kruszyn, Lipiany, Łaziska, Łąka, Mierzwin, Nowa, Nowa Wieś, Nowe Jaroszowice, Ocice, Otok, 

Parkoszów, Stara Oleszna, Stare Jaroszowice, Suszki, Trzebień, Trzebień Mały, Żeliszów. Ogólna powierzchnia 

gminy wynosi 288,5 km², z czego sam powiat zajmuje 1 304 km². Położenie gminy Bolesławiec przedstawia rys. 

nr 1. 

 

Rysunek 1. Położenie gminy Bolesławiec 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 2. Położenie gminy Bolesławiec na tle powiatu bolesławieckiego 
Źródło: opracowanie własne 

 Biorąc pod uwagę podział fizyczno-geograficzny Polski (Kondracki, 2002), obszar gminy 

Bolesławiec określają następujące jednostki: 

• Megaregion: Pozaalpejska Europa Środkowa, 

• Prowincja: Niż Środkowoeuropejski, Masyw Czeski, 

• Podprowincja: Niziny Sasko-Łużyckie (317), Sudety z Przedgórzem Sudeckim (332), 

• Makroregion: Nizina Śląsko-Łużycka (317.7), Pogórze Zachodniosudeckie (332.2), 
Mezoregion:  Bory Dolnośląskie (317.74), Równina Chojnowska (317.78), Pogórze Kaczawskie (332.27), Pogórze 

Izerskie (332.26). 

Ponadto według podziału fizyczno-geograficznego (Kondracki, 2000) gmina Bolesławiec położona 

jest w obrębie Borów Dolnośląskich, Równiny Chojnowskiej, Pogórza Kaczewskiego oraz Pogórza Izerskiego.  

 

Bory Dolnośląskie (317.74) - mezoregion fizycznogeograficzny utworzony przez największy w Polsce 

zwarty kompleks leśny o powierzchni ok. 1650 km². Stanowią część Niziny Śląsko-Łużyckiej. Rozciągają się 

pomiędzy Pogórzem Izerskim i Pogórzem Kaczawskim na południu a morenowymi Wzniesieniami Żarskimi 

i Wzgórzami Dalkowskimi na północy. Na wschodzie sąsiadują z Wysoczyzną Lubińską, Równiną Legnicką 

i Równiną Chojnowską. Zachodnią granicę Borów stanowi Nysa Łużycka, za którą, w Niemczech, leżą Bory 

Mużakowskie. Cechą charakterystyczną regionu jest znaczna liczba śródleśnych stawów, a także torfowiska, 

bagna i wydmy śródlądowe.  

Pod osadami zlodowacenia środkowopolskiego zalegają gliny zlodowacenia południowopolskiego, a pod 

nimi z kolei utwory trzeciorzędowe m.in. piaski i żwiry oraz iły z pokładami węgla brunatnego. Na obszarze 

Borów występują złoża torfu, rudy darniowej i piasku szklarskiego, występują także pokłady węgla brunatnego, 

gdzie największe zlokalizowane są w rejonie Bogatyni Turoszowa, 

Równina Chojnowska (317.78) - mezoregion fizycznogeograficzny stanowiący południowo-wschodnie 

zakończenie Niziny Śląsko-Łużyckiej. Od północy graniczy z Równiną Legnicką, od wschodu ze Wzgórzami 

Strzegomskimi, od południowego wschodu z Obniżeniem Podsudeckim, od południa z Pogórzem Kaczawskim 

i od zachodu z Borami Dolnośląskimi. Jest to teren pofałdowany, stanowiący przejście między Równiną Legnicką 

a Pogórzem Kaczawskim, od którego oddzielony jest brzeżnym uskokiem sudeckim. Pod względem 

geologicznym jest to obszar bloku przedsudeckiego, pokryty osadami zlodowaceń południowopolskich, głównie 
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piaskami, żwirami i glinami oraz lessami. Dzięki dobrym glebom brunatnym i płowym jest to teren wybitnie 

rolniczy, z przewagą upraw pszenno-buraczanych i pszenno-ziemniaczanymi. 

Pogórze Kaczawskie (332.27) - mezoregion wchodzący w skład Pogórza Zachodniosudeckiego, 

obejmujący jego środkową część. Od północnego wschodu uskok brzeżny sudecki oddziela je od Niziny Śląsko-

Łużyckiej. Od południowego wschodu graniczy z Pogórzem Wałbrzyskim, od południa z Górami Kaczawskimi, a 

od zachodu z Pogórzem Izerskim. Dolina Kaczawy dzieli Pogórze Kaczawskie na dwie części: zachodnią 

i wschodnią. W części zachodniej, tworzącej płaskowyż z pojedynczymi wzniesieniami, można wyróżnić Dolinę 

Bobru, Pogórze Bolesławieckie, Rów Zbylutowski, Wzniesienia Płakowickie, Kotlinę Proboszczowską, 

Wysoczyznę Ostrzycką, Dział Jastrzębnicki i Rów Świerzawski. Całość tworzy pofałdowaną wysoczyznę, pociętą 

dolinami rzek i potoków ze sterczącymi wzniesieniami zbudowanymi z trzeciorzędowych bazaltów. Część 

wschodnią tworzy Pogórze Złotoryjskie, zwane też Chełmami. Jest to najbardziej górzysta partia Pogórza. 

Od północnego wschodu opada ono stromą krawędzią uskoku brzeżnego sudeckiego ku Nizinie Śląskiej. 

Krawędź jest pocięta głębokimi, przełomowymi dolinami potoków. Najwyższe wzniesienia Chełmów również 

zbudowane są z trzeciorzędowych bazaltów. 

Pogórze Izerskie (332.26) - północne przedpole Gór Izerskich, zasięgiem obejmujące duży teren zawarty 

pomiędzy Nysą Łużycką na zachodzie, a rzekami Kamienna i Bóbr na wschodzie. Granica północna z Niziną 

Śląsko-Łużycką jest umowna i wyznaczą ją warstwica 200 m w okolicy Bolesławca. Na wschodzie Dolina Bobru 

oddziela je od Pogórza Kaczawskiego i Gór Kaczawskich. Na południowym wschodzie graniczy z Kotliną 

Jeleniogórską wzdłuż wyraźnej krawędzi morfologicznej, pokrywającej się z geologiczną. Od południa, od Gór 

Izerskich, oddziela je dyslokacja tektoniczna. Osią regionu jest rzeka Kwisa przepływająca przez miasta: Mirsk, 

Gryfów Śląski, Leśną, Lubań i Nowogrodziec. Podłoże południowej części Pogórza Izerskiego stanowi blok 

karkonosko-izerski. Część północna obejmuje fragmenty metamorfiku kaczawskiego oraz niecki 

północnosudeckiej. Południowa część zbudowana jest przede wszystkim z gnejsów, a podrzędnie z łupków 

łyszczykowych, amfibolitów i innych skał metamorficznych. W okolicach Zgorzelca i Platerówki występują 

szarogłazy. 

 

Rysunek 3. Położenie gminy Bolesławiec na tle podziału fizycznogeograficznego 

Źródło: opracowanie własne 
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Północna część gminy Bolesławiec znajduje się w granicach Borów Dolnośląskiskich. Cechą 

charakterystyką Borów jest występowanie dużych pokładów piasków które pokrywają lasy sosnowe. Przyczyną 

utworzenia powyższych terenów były działania zlodowacenia środkowopolskiego. Wschodnia część gminy 

znajduje się w granicy Wysoczyzny Chojnowskiej charakteryzującymi się odmiennymi formami morfologicznymi. 

Są to m.in. wysoczyzna morenowa falista plejstoceńska oraz terasy związane z plejstoceńską i holoceńską 

działalnością wód rzeki Bóbr. Wysoczyzna morenowa plejstoceńska, położona na wys. 200 - 250 m n. p. m. 

zajmuje ok. 70% powierzchni gminy. Jest to forma łagodnie pofalowana z przewagą spadków do 5% . Terasy 

zajmujące pozostałe 30 % terenu, położone na wys. 170 - 200 m n. p. m. tworzą zasadniczy wizualny szkielet 

rzeźby terenu. Południowo-wschodnia część gminy Bolesławiec należąca do Pogórza Kaczawskiego to teren 

wysoce zróżnicowany.  

Pod względem budowy geologicznej północno-wschodnia część gminy położona jest w bloku 

przedsudeckim. Utwory trzeciorzędowe reprezentowane są głównie przez oligoceńskie osady ilasto-piaszczyste 

z wkładkami węgla brunetnego oraz mioceńskie piaski, iły i mułki o miąższości do 130 metrów. Te ostatnie 

zalegają bezpośrednio na skałach bloku przedsudeckiego, na osadach permomezozoicznych niecki 

północnosudeckiej i łupkach metamorficznych. Na utworach trzeciorzędowych zalegają utwory 

czwartorzędowe, wśród których wyróżnia się:  
1. utwory plejstoceńskie: 

• utwory wodno-lodowcowe, wykształcone w postaci piasków, żwirów oraz glin zwałowych 

zlodowaceń południowopolskich;  

• utwory rzeczne wykształcone w postaci piasków, mułków zastoiskowych, żwirów, glin zwałowych 

oraz piasków i żwirów tarasów 0-5,0 m n. p. m. rzeki Bobrzycy, 10,0-12,0 m n. p. m. rzeki Bóbr, 

piaski i żwiry oraz mułki tarasów 1,5-4,0 m n. p. m. zlodowaceń środkowopolskich 
2. utwory holoceńskie wykształcone jako: 

• utwory rzeczne i starorzeczy reprezentowane przez mułki kwarcowe z wkładkami piasków i żwirów, 

piaski i żwiry oraz mułki tarasów 0,5-2,0, 1,5-3,0 m n. p. m. rzeki Bóbr, 0,5-1,0 m n. p. m. rzeki 

Bobrzycy i potoków. 

  

5.1.2.  Sytuacja demograficzna 

 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31 XII 2020 roku teren gminy zamieszkiwało 

14 863 osób, z czego 50,42% stanowią kobiety, a 49,57% mężczyźni. W latach 2015-2020 liczba mieszkańców 

wzrosła o 5,38%.  

 Tabela poniżej przedstawia sytuację demograficzną na terenie gminy Bolesławiec na przestrzeni lat 2015-

2020. 

Tabela 1. Liczba mieszkańców Gminy Bolesławiec w latach 2015-2020 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba mieszkańców ogółem 14 104 14 210 14 391 14 626 14 699 14 863 

Kobiety 7 101 7 162 7 248 7 373 7 400 7 494 

Mężczyźni 7 003 7 048 7 143 7 253 7 299 7 369 

Współczynnik feminizacji 101 102 101 102 101 102 

Przyrost naturalny 23 21 46 35 5 b.d. 

Źródło: GUS 

Spośród wszystkich mieszkańców Gminy Bolesławiec w 2020 roku 63,80% mieszkańców było w wieku 

produkcyjnym, 18,99% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,20% mieszkańców było w wieku poprodukcyjnym. 

Strukturę ludności gminy, według ekonomicznej grupy wieku oraz liczbę bezrobotnych zarejestrowanych 

i udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym przedstawiają poniższe 

tabele. 
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Tabela 2. Grupy wieku ekonomicznego oraz struktura bezrobocia w latach 2015-2020 

Rok 
Wiek przedprodukcyjny  Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny 

[osoby] [%] [osoby] [%] [osoby] [%] 

2015 2 707 19,19 9 362 66,38 2 035 14,43 

2016 2 706 19,04 9 357 65,85 2 147 15,11 

2017 2 737 19,02 9 387 65,23 2 267 15,75 

2018 2 785 19,04 9 460 64,68 2 381 16,28 

2019 2 774 18,87 9 433 64,17 2 492 16,95 

2020 2 823 18,99 9 483 63,80 2 557 17,20 

Źródło: GUS 

Tabela 3. Bezrobocie na terenie gminy Bolesławiec w latach 2015-2020 

 Rok 
Bezrobotni 

zarejestrowani ogółem 
[os.] 

Udział bezrobotnych 
zarejestrowanych w liczbie 

ludności w wieku produkcyjnym 
wg płci [%] 

2015 363 3,9 

2016 273 2,9 

2017 209 2,2 

2018 212 2,2 

2019 198 2,1 

2020 286 3,0 

Źródło: GUS 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 2019 roku w Gminie 

Bolesławiec wynosił 2,1%, a w 2020 roku 3,0%.    

 

5.1.3.  Gospodarka 

W Gminie Bolesławiec w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 626 podmioty gospodarki 

narodowej, z czego 1431 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Najwięcej jednostek 

działa w sektorze usługowym (1009 podmiotów). Działalność przemysłowa i budownicza sprowadza się do 568 

podmiotów gospodarczych, a działalność rolniczą prowadzi 49 podmiotów gospodarczych. Spośród wszystkich 

podmiotów 98,52% należy do sektora prywatnego. W powiecie bolesławieckim gmina Bolesławiec należy 

do ważnych ośrodków przemysłowych. Dzięki rozbudowie przemysłu wydobywczego w okolicach Bolesławca 

możliwy stał się rozwój gałęzi przemysłu materiałów budowlanych. 

W tabelach poniżej przedstawiono zmiany liczby podmiotów gospodarczych na przestrzeni lat 2015– 

2020 z podziałem na działy PKD oraz z podziałem na sektor publiczny i prywatny. 

Tabela 4. Zmiany liczby podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Bolesławiec w latach 2015-2020 

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Podmioty gospodarcze wpisane do 
rejestru REGON 

1 283 1 322 1 355 1 411 1 538 1 626 

Źródło: GUS 
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Tabela 5. Zmiany liczby podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Bolesławiec w latach 2015-2020 według 
działów PKD 2007 

PKD 2007 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, 
rybołówstwo 

52 48 47 44 46 49 

Przemysł i budownictwo 381 414 422 462 523 568 

Pozostała działalność 850 860 886 905 969 1 009 

Źródło: GUS 

Tabela 6. Zmiany liczby podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Bolesławiec w latach 2015-2020 według 
sektorów własnościowych 

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sektor publiczny 18 24 24 24 24 24 

Sektor prywatny 1 263 1 295 1 329 1 385 1 512 1 602 

Źródło: GUS 

5.1.4.  Infrastruktura mieszkaniowa 

Według danych GUS na koniec 2019 roku, w gminie znajdowało się 3 643 budynków mieszkalnych. 

W porównaniu z rokiem 2015 liczba ta wzrosła o 362 budynków Na koniec roku 2019 roku liczba mieszkań 

wynosiła 4 248, natomiast ich łączna powierzchnia 512 260 m2. Od roku 2015 liczba mieszkań wzrosła o 335, 

natomiast ich powierzchnia o 47 929 m2. Tabela poniżej przedstawia zasoby mieszkaniowe na terenie gminy 

Bolesławiec na przestrzeni lat 2015-2019. 

Tabela 7. Zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Bolesławiec w latach 2015-2019 

Wyszczególnienie Jednostka 2015 2016 2017 2018 2019 

Budynki mieszkalne szt. 3 281 3 326 3 404 3 473 3 643 

Mieszkania szt. 3 913 3 966 4 062 4 141 4 248 

Powierzchnia użytkowa mieszkań m2 464 331 472 200 485 485 497 780 512 260 

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 
mieszkania 

m2 118,7 119,1 119,5 120,2 120,6 

Przeciętna powierzchnia użytkowa 
mieszkania na 1 osobę 

m2 32,9 33,2 33,7 34,0 34,8 

Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie os. 5,1 5,09 5,07 5,07 5,06 

Źródło: GUS 

5.1.5.  Infrastruktura techniczna i komunikacyjna 

Zaopatrzenie gminy w energię elektryczną, gaz i ciepło 

Obszar Gminy Bolesławiec w energię elektryczną zaopatruje: Tauron Dystrybucja SA Oddział Jelenia Góra. 

Na terenie gminy Bolesławiec znajdują się fragmenty linii przesyłowych: dwutorowej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej o napięciu 2 x 220 kV relacji Mikułowa – Polkowice. 

Linie te są ważnymi elementami sieci przesyłowej krajowego systemu elektroenergetycznego, 

umożliwiające przesył mocy do elektroenergetycznych stacji 400/110 kV i 220/110 kV. Ze stacji tych energia 

elektryczna dosyłana jest poprzez sieć dystrybucyjną (obiekty o napięciu 110 kV i niższym), między innymi 

do odbiorców znajdujących się na terenie gminy Bolesławiec. 

TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Jeleniej Górze posiada na terenie gminy linie napowietrzne 110 kV 

oraz sieć średniego napięcia, w skład której wchodzą linie napowietrzne 20 kV oraz linie kablowe SN.  

Redukcja napięcia następuje w rozdzielniach, skąd wyprowadzane są tory sieciowe średnich napięć oraz 

do stacji transformatorowych (116 stacji). Główne Punkty Zasilania 110/20kV zlokalizowane są w mieście 
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Bolesławiec oraz we wsi Kruszyn. 

Dostawcą gazu jest PGNIG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region Dolnośląski. Przez teren gminy przebiegają 

gazociągi zarządzane przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu: 

− gazociąg wysokiego ciśnienia 6,3 MPa wraz ze stacjami redukcyjno-pomiarowymi I-go stopnia, 

− gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia 1,6 MPa, 

− gazociąg wysokiego ciśnienia 8,4MPa DN500 relacji Jeleniów – Dziwiszów. 

Długość sieci gazowej na terenie gminy wynosi 65 666 m, z czego długość sieci przesyłowej wynosi 

12 598 m, a długość sieci rozdzielczej 53 068 m. Gaz dostarczany jest do 1 128 odbiorców (gospodarstw). 

Zużycie gazu w 2019 roku wynosiło 13 158,0  MWh.  

Na obszarze Gminy Bolesławiec nie funkcjonuje scentralizowany system ciepłowniczy. Zaspokajanie 

potrzeb cieplnych odbiorców na terenie gminy odbywa się głównie w oparciu o indywidualne kotłownie 

w budynkach jednorodzinnych opalanych węglem, gazem ziemnym, biomasą (drewnem), a także kotłownie 

zlokalizowane na terenach obiektów użyteczności publicznej i lokalne kotłownie w budynkach wielorodzinnych.  

Infrastruktura komunikacyjna 

Położenie geograficzne gminy powoduje, że ma ona dodatkowo korzystne połączenia 

komunikacyjne z układem drogowym zarówno Polski jak i Czech oraz Niemiec. Sieć komunikacyjna 

gminy jest dobrze rozwinięta. 

Przez teren gminy przebiegają następujące drogi krajowe: 

− DK  94 km od 14,060 do 35,843 oraz od 43,482 do 55,302 - razem 33,603 km. 

− DK A4 km od 15,879 do 51,461 - razem 35,582 km. 

− DK 18 km od 51,100 do 70,878 – razem 16,778 km. 

− DK A18 km od 70,878 do 76,442 – razem km 5,564 km. 

Na terenie gminy w okolicach wsi Trzebień znajduje się węzeł „Golnice” (A18), natomiast we wsi Łąka 

węzeł „Bolesławiec” autostrady A4. Autostrada A4 to najważniejsza oś komunikacyjna w południowej Polsce 

i jedna z najważniejszych w centralnej Europie. Elementem ważnym dla rozwoju gminy jest również bliskie 

sąsiedztwo z terenami Niemiec. W odległości około 40 km znajdują się przejścia graniczne w Jędrzychowicach 

i Zgorzelcu. W najbliższym sąsiedztwie o zasięgu do 100 km, znajdują się znaczące ośrodki miejskie, takie jak: 

Wrocław, Zielona Góra, Legnica i Jelenia Góra. 

Na terenie gminy Bolesławiec zlokalizowane są odcinki dróg wojewódzkich: 

− nr 297: Nowa Sól (DW315) – Szprotawa – A18 (węzeł „Golnice”) – A4 (węzeł „Bolesławiec”) – 

Bolesławiec – Lwówek Śląski – Pasiecznik (DK30).  

− nr 350: Łęknica (DK12) – Przewóz – Gozdnica – Osiecznica – Kliczków - Bolesławiec (DK94), 

− nr 363: Bolesławiec (DK94) – Złotoryja – Jawor – Jenków (DW345). 

Przez gminę Bolesławiec przebiegają następujące odcinki dróg powiatowych, o łącznej długości 84 km: 

− 2272D - Bolesławiec – Gromadka – Chocianów, 

− 2273D - Bolesławiec – Ocice – Lubań, 

− 2274D - Brzeźnik (dr. kraj. nr 94) – Nowogrodziec, 

− 2499D - Lwówek – Ocice – Brzeźnik, 

− 2501D - Brunów – Ustronie – Raciborowice Dolne, 

− 2280D - Bolesławiec – Żeliszów – Ustronie, 

− 2286D - Bolesławiec – Dąbrowa – Kraśnik Dolny, Górny – Tomaszów Bolesławiecki – Wilczy Las, 

− 2287D - Kraśnik Dolny – Lipiany, 

− 2288D - Trzebień Mały – Trzebień – dr. kr. nr 18 (A18), 

− 2289D - Trzebień – Trzebień, 

− 2291D - Łaziska – Wartowice – Warta Bolesławiecka, 

− 2292D - Kruszyn – Łaziska – Stare Jaroszowice, 

− 2293D - Żeliszów – Raciborowice Górne, 

− 2294D - Suszki (dr. woj. nr 297) – Żeliszów, 
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− 2295D - Kraszowice – Nowa – Włodzice, 

− 2296D - Ocice – Nowogrodziec 

Oraz drogi gminne o łącznej długości 71 km.  

Przez obszar Gminy przebiega zmodernizowana linia E-40 kolejowa relacji Wrocław – Węgliniec. 

 

5.2.  Ochrona klimatu i jakości powietrza 

5.2.1.  Analiza stanu wyjściowego 

Opis klimatu 

Jakość powietrza – a dokładniej poziom stężeń zanieczyszczeń w powietrzu ściśle zależy jest 

od warunków meteorologicznych oraz działalności antropogenicznej. Temperatura powietrza, prędkość wiatru, 

natężenie promieniowania słonecznego czy też wilgotność oddziałują na wielkość emisji zanieczyszczeń.  

Na rozprzestrzenianie się substancji zanieczyszczających znaczący wpływ mają prędkość i kierunki 

wiatrów. W momencie braku wiatrów oraz wiatrów o małych prędkościach następuję pogarszanie wentylacji 

powietrza, co przyczynia się do wzrostu stężeń zanieczyszczeń w przypowierzchniowych warstwach atmosfery. 

Prędkość wiatru wpływa na tempo przemieszczania się powietrza wraz z zanieczyszczeniami, natomiast kierunek 

decyduje o trasie ich migracji. Opady atmosferyczne, wilgotność, natężenie promieniowania słonecznego 

wpływa także na przemiany fizyko – chemiczne zanieczyszczeń w atmosferze oraz ich wymywanie. 

Od kierunków i prędkości wiatru zależy natomiast transport zanieczyszczonych mas powietrza znad obszarów 

ich emisji. Innym czynnikiem fizycznym wpływającym na poziom zanieczyszczeń jest stopień zróżnicowania 

ukształtowania terenu, w którym mogą występować obszary o specyficznym klimacie, mikroklimacie 

i specyficznych warunkach meteorologicznych. Kolejnym czynnikiem wyznaczającym jakość powietrza jest 

zjawisko tzw. inwersji termicznej, odznaczające się występowaniem temperatury niższej tuż przy powierzchni 

ziemi, niż w wyższych partiach atmosfery. Najlepsze warunki rozprzestrzeniania zanieczyszczeń panują 

na terenach płaskich, gdzie występuje duża liczba dni z nasłonecznieniem, dobre warunki termiczne oraz 

wysokie prędkości mas powietrza. Natomiast w dolinach, nieckach wymiana mas powietrza jest utrudniona. 

Temperatura powietrza wpływa pośrednio na jakość powietrza. Niskie temperatury powodują wzrost emisji 

zanieczyszczeń związanych ze spalaniem paliw w instalacjach grzewczych. 

Gmina Bolesławiec zlokalizowana jest w dzielnicy klimatycznej podsudeckiej, charakteryzującej się 

klimatem typu podgórskich kotlin i nizin, związanym z dynamicznymi zmianami pogody. Pod względem 

regionów klimatycznych gmina znajduje się na granicy pluwiotermicznego regionu przedgórskiego 

zgorzeleckiego i regionu nadodrzańskiego wrocławsko-legnickiego. W związku z tym pod względem 

klimatycznym obszar gminy zaliczany jest do terenu przejściowego pomiędzy częścią niżową Dolnego Śląska oraz 

Sudetami. 

Na obszarze gminy średnia temperatura roczna wynosi 7,8°C – najzimniejszym miesiącem jest styczeń 

(średnia temperatura -1,7°C), a najcieplejszym lipiec (średnia temperatura 17,5°C). Przymrozki występują 

średnio w 105 dniach w roku. Średnia roczna suma opadów wynosi 650-700 mm – najwięcej opadów występuje 

w lecie, wtedy również intensywniej pojawiają się burze. Porami charakteryzującymi się najmniejszą sumą 

opadów są zima i wiosna.1 

 
1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec do roku 2020 
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Rysunek 4.Meteogram dla najbliższej stacji pomiarowej położonej od gminy Bolesławiec (Jelenia Góra) 

Źródło: https://www.meteoblue.com 

Stan jakości powietrza 
Zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska co roku 

dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w poszczególnych strefach. Ocenę taką przeprowadza się 

z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ze względu na ochronę 

roślin. W rozumieniu założeń do ustawy Prawo ochrony środowiska, przygotowywanych w związku 

z transpozycją do prawa polskiego Dyrektywy w sprawie jakości i czystszego powietrza dla Europy przyjmuje 

się, że od stycznia 2010 r. dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnionych w ocenie, strefę stanowi: 
• aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, 
• miasto niebędące aglomeracją o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, 
• pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład aglomeracji i miasta powyżej 100 tys. 

mieszkańców. 
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Substancje podlegające ocenie to:  
• dwutlenek siarki SO2, 
• dwutlenek azotu NO2, 
• tlenek węgla CO, 
• benzen C6H6, 
• pył zawieszony PM10, 
• pył zawieszony PM2.5, 
• ołów w pyle Pb(PM10), 
• arsen w pyle As(PM10), 
• kadm w pyle Cd(PM10), 
• nikiel w pyle Ni(PM10), 
• benzo(a)piren w pyle B(a)P(PM10), 
• ozon O3. 

Podstawą klasyfikacji stref w rocznej ocenie jakości powietrza są wartości poziomów: 
• dopuszczalnego - oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony na podstawie wiedzy naukowej, 

w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub 

środowisko jako całość, który powinien być osiągnięty w określonym terminie i po tym terminie nie 

powinien być przekroczony, 
• docelowego - oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony w celu unikania, zapobiegania lub 

ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub środowisko jako całość, który ma być 

osiągnięty tam gdzie to możliwe w określonym czasie, 
• celu długoterminowego - oznacza poziom substancji w powietrzu, który należy osiągnąć w dłuższej 

perspektywie z wyjątkiem przypadków, gdy nie jest to możliwe w drodze zastosowania 

proporcjonalnych środków – w celu zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. 
Oprócz w/w poziomów określony jest również poziom krytyczny, po przekroczeniu którego mogą 

wystąpić bezpośrednie niepożądane skutki w odniesieniu do komponentów przyrody, ale nie w odniesieniu 

do człowieka oraz margines tolerancji, który określa procentową część poziomu dopuszczalnego, o którą 

poziom ten może zostać przekroczony. W wyniku klasyfikacji, w zależności od analizy stężeń w danej strefie, 

można wydzielić następujące klasy stref: 
• klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych lub 

poziomów docelowych, 
• klasa B – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie 

przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji, 
• klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone 

o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony –  

poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe. 
Dla ozonu: 

• klasa D1 – stężenia ozonu nie przekraczają poziomu celu długoterminowego, 
• klasa D2 – stężenia ozonu przekraczają poziom celu długoterminowego, 

oraz dla PM2.5: 
• klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomu docelowego, 
• klasa C2 – stężenia PM2.5 przekraczają poziom docelowy. 

Klasy stref dla zanieczyszczeń oraz wymagane działania w zależności od ich poziomu stężeń 

przedstawia tabela poniżej. 
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Tabela 8. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomu stężeń zanieczyszczenia 

Poziom stężeń Zanieczyszczenie Klasa Wymagane działania 

Poziom dopuszczalny i poziom krytyczny 

<poziom 

dopuszczalny 

i poziom krytyczny 

dwutlenek siarki 

dwutlenek azotu 

tlenki azotu 

tlenek węgla 

benzen, pył PM10 

ołów (PM10) 

A 

- utrzymanie stężeń zanieczyszczenia poniżej poziomu 

dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości 

powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 

>poziom 

dopuszczalny 

i poziom krytyczny 

C 

- określenie obszarów przekroczeń poziomów 

dopuszczalnych, 

- opracowanie Programu Ochrony Powietrza POP w celu 

osiągnięcia odpowiednich poziomów dopuszczalnych 

substancji w powietrzu (jeśli POP nie był uprzednio 

opracowany), 

- kontrolowanie stężeń zanieczyszczenia na obszarach 

przekroczeń i prowadzenie działań mających na celu 

obniżenie stężeń przynajmniej do poziomów 

dopuszczalnych 

Poziom dopuszczalny i margines tolerancji 

<poziom 

dopuszczalny 

pył zawieszony 

PM2.5 

dodatkowo 

dwutlenek 

azotu, benzen i pył 

zawieszony PM10 

dla 

stref, które uzyskały 

derogacje 

A 

- utrzymanie stężeń zanieczyszczenia poniżej poziomu 

dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości 

powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 

>poziom 

dopuszczalny 

<poziom 

dopuszczalny z 

marginesem 

tolerancji 

B 

- określenie obszarów przekroczeń poziomu 

dopuszczalnego, 

- określenie przyczyn przekroczenia poziomu 

dopuszczalnego substancji w powietrzu, podjęcie działań 

w celu zmniejszenia emisji substancji 

>poziom 

dopuszczalny z 

marginesem 

tolerancji 

C 

- określenie obszarów przekroczeń poziomu 

dopuszczalnego oraz poziomu dopuszczalnego 

powiększonego  

o margines tolerancji, 

- opracowanie Programu Ochrony Powietrza POP w celu 

osiągnięcia poziomu dopuszczalnego  

w wyznaczonym terminie 

Poziom docelowy 

<poziom docelowy 

Ozon 

AOT40 

arsen (PM10) 

nikiel (PM10) 

kadm (PM10) 

benzo/a/piren 

(PM10) 

A - działania niewymagane 

>poziom docelowy 
C 

- dążenie do osiągnięcia poziomu docelowego substancji 

w określonym czasie za pomocą ekonomicznie 

uzasadnionych działań technicznych  

i technologicznych, 

- opracowanie Programu Ochrony Powietrza, w celu 

osiągnięcia odpowiednich poziomów docelowych 

w powietrzu, jeśli POP nie był opracowany pod kątem 

określonej substancji 

PM2.5 C2 - dążenie do osiągnięcia poziomu docelowego do 2016 r. 

Poziom celu długoterminowego 

<poziom celu 

długoterminowego 

Ozon 

AOT40 
D1 - działania niewymagane 
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Poziom stężeń Zanieczyszczenie Klasa Wymagane działania 

>poziom celu 

długoterminowego 
D2 

- dążenie do osiągnięcia poziomu celu 

długoterminowego do 2020 r. 

Źródło: www.gios.gov.pl 

Gmina Bolesławiec należy do strefy dolnośląskiej. Na terenie gminy brak jest punktów monitoringu 

jakości powietrza. Brakuje więc danych o stanie jakości powietrza w samej gminie, dlatego ocenę jakości 

powietrza wykonano w oparciu o dane dla całej strefy, do której należy gmina i dane najbliżej położonej stacji 

monitoringu jakości powietrza, która znajduje się w Osieczowie, gmina Osiecznica. 

W poniższej tabeli przedstawiono klasyfikację strefy dolnośląskiej z uwzględnieniem kryteriów 

określonych w celu ochrony zdrowia. Prowadzona ocena ma na celu monitorowanie zmian jakości powietrza 

i ma być podstawą do podjęcia działań powodujących zmniejszenia stężeń zanieczyszczeń w powietrzu 

przynajmniej do poziomu stężenia dopuszczalnego na terenie kraju w określonym terminie. W tabeli poniżej 

przedstawione zostały dane za rok 2019 oraz rok 2020.  

Tabela 9. Klasyfikacja strefy dolnośląskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia 
dla strefy dolnośląskiej za rok 2019 oraz za rok 2020 

Strefa 

dolnośląska 

Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji 

NO2 SO2 CO C6H6 Pył PM 2,5 Pył PM10 BaP As Cd Ni Pb O3 

2019 

A A A A A C C C A A A C (D2) 

2020 

A A A A A C C C A A A C (D2) 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim. 

Na przeważającym obszarze województwa dolnośląskiego w ostatnich latach występuje niski poziom 

zanieczyszczenia powietrza (poniżej dopuszczalnych norm) dla następujących substancji: dwutlenek siarki, 

benzen, tlenek węgla oraz oznaczane w pyle PM10 metale: ołów, kadm i nikiel. Największym problemem 

w skali województwa dolnośląskiego są wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu, 

obserwowane szczególnie w okresie grzewczym. Specyficznym dla województwa problemem są przekroczenia 

poziomu docelowego arsenu rejestrowane corocznie przez staję pomiarową w Głogowie.  

W sezonie letnim rejestrowany jest wzrost stężeń ozonu, spowodowany obecnością w atmosferze jego 

prekursorów oraz w dużej mierze warunkami meteorologicznymi. Przekroczenia poziomu docelowego ozonu 

określonego dla kryterium ochrony zdrowia stwierdzono we wszystkich stacjach pomiarowych                                        

w województwie. 

Jak już wcześniej wspomniano są to przekroczenia dla całej strefy dolnośląskiej, a nie dla samej gminy 

Bolesławiec.  

Najbliższa stacja, na której prowadzone są pomiary zanieczyszczeń w powietrzu, wykorzystywane 

do oceny jakości powietrza w strefie dolnośląskiej znajduje się w Osieczowie. Średnie wyniki stężenia 

zanieczyszczeń odnotowanych w 2020 roku na tej stacji przedstawiono w tabeli poniżej.  
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Tabela 10. Wyniki pomiarów jakości powietrza na stacji Państwowego Monitoringu Jakości Powietrza 
w Osieczowie w 2019 roku 

Substancja Średnia 
Poziom dopuszczalny – 

rok kalendarzowy 
Poziom dopuszczalny – 

doba 
Poziom 

docelowy 

Dwutlenek azotu (NO2) 8 40 ug/m3 - - 

Dwutlenek siarki (SO2) 15 - 125 ug/m3 - 

PM10 18 40 ug/m3 - - 

PM2,5 13 20 ug/m3 - 25 ug/m3 

Pb 0,01 0,5 ug/m3 - - 

As 2,0 - - 6 ng/m3 

Ni 0,9 - - 20 ng/m3 

Cd 0,2 - - 5 ng/m3 

BaP 1 - - 1 ng/m3 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim za rok 2019 

Tabela 11. Wyniki pomiarów jakości powietrza na stacji Państwowego Monitoringu Jakości Powietrza 
w Osieczowie w 2020 roku 

Substancja Średnia 
Poziom dopuszczalny – 

rok kalendarzowy 
Poziom dopuszczalny – 

doba 
Poziom 

docelowy 

Dwutlenek azotu (NO2) 7 40 ug/m3 - - 

Dwutlenek siarki (SO2) 12 - 125 ug/m3 - 

PM10 16 40 ug/m3 - - 

PM2,5 11 20 ug/m3 - 25 ug/m3 

Pb 0,007 0,5 ug/m3 - - 

As 1,8 - - 6 ng/m3 

Ni 0,4 - - 20 ng/m3 

Cd 0,1 - - 5 ng/m3 

BaP 1 - - 1 ng/m3 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim za rok 2020 

Pomiary nie wykazały przekroczeń normy średniorocznej w żadnej substancji badanej na stacji 

w Osieczowie.   

Dotrzymanie poziomu docelowego dla ozonu w odniesieniu do kryterium ochrony zdrowia sprawdza się 

w okresach 3-letnich, a w przypadku braku danych pomiarowych z 3 lat z co najmniej 1 roku. Na podstawie 3-

letnich serii pomiarowych z lat 2018 - 2020 stwierdzono przekroczenia poziomu docelowego ozonu (120 μg/m3) 

w stacji w Osieczowie. Liczba dni z przekroczeniami wynosiła 31,2.  

 W odniesieniu do poziomu celu długoterminowego, który nie dopuszcza żadnych dni ze stężeniami 

ozonu powyżej 120 μg/m3, przekroczenia w 2019 r. oraz w 2020 roku stwierdzono we wszystkich stacjach 

pomiarowych w województwie dolnośląskim. 

Gmina Bolesławiec posiada własny system monitoringu stanu jakości powietrza. W 8 punktach na jej 

terenie zlokalizowane są czujniki systemu Syngeos mierzące podstawowe parametry pogodowe oraz stężenie 

pyłów w powietrzu. Pomiary są automatyczne i podawane w czasie rzeczywistym na stronie internetowej. 

Każdy mieszkaniec przed wyjściem z domu, może w dowolnym momencie sprawdzić stan jakości powietrza. 

Czujniki te znajdują się w następujących punktach: 

− Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bożejowicach – Bożejowice nr 1; 

− Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźniku – Brzeźnik 67; 

− Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Bolesławieckiej – Dąbrowa Bolesławiecka 43; 

− Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kraśniku Dolnym – Kraśnik Dolny 47; 

− Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie – Kruszyn, ul. Kasztanowa 1; 

− Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ocicach – Ocice 55; 

− Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebieniu – Trzebień, ul. Leśna 9; 

− Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszowie – Żeliszów 102. 
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Poniżej przedstawiono wyniki pomiarów stężenia pyłu PM10 i PM2,5 z czujnika zlokalizowanego 

na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach. W pozostałych punktach odnotowywana jest 

podobna zależność wzrostu emisji zanieczyszczeń pyłowych wraz z sezonem grzewczym.  

 
Rysunek 5. Wyniki pomiarów pył PM2,5 okres styczeń – czerwiec 2020 

Źródło: System Syngeos, dane z Urzędu Gminy Bolesławiec 

 

Rysunek 6. Wyniki pomiarów pył PM2,5 okres lipiec – grudzień 2020 

Źródło: System Syngeos, dane z Urzędu Gminy Bolesławiec 

 

Rysunek 7. Wyniki pomiarów pył PM10 okres styczeń - czerwiec 2020 

Źródło: System Syngeos, dane z Urzędu Gminy Bolesławiec 
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Rysunek 8. Wyniki pomiarów pył PM10 okres lipiec – grudzień 2020 

Źródło: System Syngeos, dane z Urzędu Gminy Bolesławiec 

 

Na podstawie analiz stanu jakości powietrza w strefie dolnośląskiej, jak i szczegółowych danych dla 

Gminy Bolesławiec należy zaznaczyć, że w sezonie grzewczym stan jakości powietrza w Gminie Bolesławiec 

odczuwalnie się pogarsza, zwłaszcza w dni o małym przewietrzaniu, wysokim zachmurzeniu i niskiej 

temperaturze, kiedy to mieszkańcy gminy ogrzewają mieszkania. Na terenie gminy brak jest sieci ciepłowniczej 

a ogrzewanie pochodzi jedynie ze źródeł indywidualnych, co znacznie wpływa na pogorszanie się stanu 

powietrza, zwłaszcza w okresie zimowym.  

Głównymi przyczynami wysokich stężeń pyłu PM2,5, PM10 oraz benzo(a)pirenu, zarówno w całej strefie, 

jak i na terenie Gminy Bolesławiec, jest przede wszystkim emisja z procesów grzewczych opartych na paliwie 

stałym, w tym tzw. niska emisja z indywidualnego ogrzewania budynków oraz chociażby napływ zanieczyszczeń 

spoza granic gminy. Stężenia tych zanieczyszczeń wykazują sezonowość, w okresie zimowym są znacznie wyższe 

niż w sezonie letnim. 

Ocena jakości powietrza pod kątem ochrony roślin w roku 2019 wykazała przekroczenia dopuszczalnych 

stężeń dla tlenków azotu oraz poziom celu długoterminowego dla ozonu (wartość wskaźnika dla roku 2019 

przekroczyła 6 000 µg/m3 x h), przez co strefę zaliczono do klasy D2.  

 

Tabela 12. Klasyfikacja z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla SO2, NOx oraz O3 pod 
kątem ochrony roślin za rok 2019 i 2020 

Nazwa strefy 

Klasa dla obszaru 
ze względu 
na poziom 

dopuszczalny SO2 

Klasa dla obszaru 
ze względu 
na poziom 

dopuszczalny NOx 

Klasa dla obszaru 
ze względu 
na poziom 

dopuszczalny O3 

Klasa dla obszaru 
ze względu na poziom 

celu długoterminowego 
dla O3 (do roku 2020) 

2019 

A C A A(D2) 

2020 

A A A A(D2) 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim za rok 2019 

Jak już wcześniej wspomniano na terenie Gminy Bolesławiec nie funkcjonuje zewnętrzna jednostka 

ciepłownicza stanowiąca źródło ciepła dla mieszkańców. Budynki publiczne, mieszkania zbiorowego, budynki 

użyteczności publicznej oraz budynki prywatne ogrzewane są indywidualnie za pomocą pieców lub lokalnych 

kotłowni. Podstawowym opałem stosowanym wśród mieszkańców jest drewno i węgiel, w mniejszym stopniu 

gaz płynny.  
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Na terenie Gminy Bolesławiec znajdują się następujące kotłownie gminne: 

− Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bożejowicach – Bożejowice nr 1 – olej opałowy; 

− Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźniku – Brzeźnik 67 – gaz; 

− Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Bolesławieckiej – Dąbrowa Bolesławiecka 43 – olej opałowy; 

− Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kraśniku Dolnym – Kraśnik Dolny 47 – olej opałowy; 

− Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie – Kruszyn, ul. Kasztanowa 1 – gaz; 

− Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ocicach – Ocice 55 – olej opałowy; 

− Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebieniu – Trzebień, ul. Leśna 9 – olej opałowy; 

− Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszowie – Żeliszów 102 – gaz; 

− Szatnia sportowa – Bolesławice 258 d – elektryczne; 

− Dom Ludowy – Bolesławice 258 E – elektryczne; 

− Dom Ludowy – Bożejowice 1 A – olej opałowy; 

− Dom Ludowy – Brzeźnik 37 – gaz; 

− Budynek OSP – Brzeźnik 39 – elektryczne; 

− Szatnia sportowa – Brzeźnik 114 s – elektryczne; 

− Dom Ludowy – Chościszowice 5 z – elektryczne; 

− Szatnia sportowa – Dąbrowa Bolesławiecka 7 A- elektryczne; 

− Dom Ludowy – Dąbrowa Bolesławiecka 7 B – elektryczne; 

− Dom Ludowy – Dobra 94 – gaz; 

− Dom Ludowy – Golnice 5 – elektryczne; 

− Dom Ludowy – Kozłów 1 A – elektryczne; 

− Dom Ludowy – Kraszowice 23 z – elektryczne; 

− Szatnia sportowa – Kraśnik Dolny 24 A – elektryczne; 

− Dom Ludowy – Kraśnik Dolny 24 C – olej opałowy; 

− Przychodnia lekarska – Kraśnik Dolny 47 A i 47 B – olej opałowy; 

− Dom Ludowy – Kraśnik Górny 22 Z – elektryczne; 

− Dom Ludowy – Krępnica 29 A – elektryczne; 

− Magazyn – Kruszyn, ul. Brzoskwiniowa 4 – elektryczne; 

− Świetlica wiejska – Kruszyn, ul. Główna nr 8a – gaz; 

− Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Kruszyn, ul. Kasztanowa 1 A – gaz; 

− Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kruszynie – Kruszyn, ul. Kasztanowa 1 B – gaz; 

− Komisariat Policji w Kruszynie – Kruszyn, ul. Kasztanowa 1 C – gaz; 

− Budynek komunalny – Kruszyn, ul. Lipowa 26 – gaz i węglowe; 

− Budynek komunalny – Kruszyn, ul. Morwowa 6 – gaz i węglowe; 

− Przedszkole – Kruszyn, ul. Orzechowa 18 – gaz; 

− Dom Ludowy – Lipiany 17 – elektryczne; 

− Dom Ludowy – Łaziska 30 A – gaz; 

− Szatnia sportowa – Łaziska 49 e – elektryczne; 

− PSZOK – Łąka 2 P – elektryczne; 

− Budynki socjalne – Łąka 2 A i 2 B – węglowe; 

− Dom Ludowy – Łąka 11 z – elektryczne; 

− Świetlica wiejska – Mierzwin 27 A – elektryczne; 

− Dom Ludowy – Nowa 19 A – elektryczne; 

− Dom Ludowy – Nowa 3 A – elektryczne; 

− Dom Ludowy – Nowe Jaroszowice 32 A – elektryczne; 

− Dom Ludowy – Ocice 53 B – olej opałowy; 

− Budynek OSP – Ocice 55 A – elektryczne; 

− Dom Ludowy – Otok 40 C – elektryczne; 
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− Szatnia sportowa – Otok 44 D – elektryczne; 

− Dom Ludowy – Parkoszów 22 A – elektryczne; 

− Dom Ludowy – Stara Oleszna 59 A – elektryczne; 

− Szatnia sportowa – Stare Jaroszowice 2 A – elektryczne; 

− Dom Ludowy i budynek OSP – Stare Jaroszowice 30 A – elektryczne; 

− Dom Ludowy – Suszki 46 A – elektryczne; 

− Dom Ludowy – Trzebień Mały 6 A – elektryczne; 

− Przychodnia lekarska – Trzebień, ul. Leśna 9 A – elektryczne; 

− Szatnia sportowa – Trzebień, ul. Leśna 9 B – elektryczne; 

− Dom Ludowy – Trzebień, ul. Lipowa 5 – olej opałowy; 

− Budynek OSP – Trzebień, ul. Strażacka 5 – elektryczne; 

− Budynek gminny – Żeliszów 41 – węglowe; 

− Dom Ludowy – Żeliszów 102 A – gaz; 

− Przedszkole – Żeliszów 102 B – gaz; 

W sektorze mieszkaniowym głównym źródłem ciepła są kotłownie indywidualne opalane paliwami 

stałymi (węgiel i drewno), które są paliwami emitującymi znaczne ilości pyłów w porównaniu do innych, 

dostępnych paliw. Z uwagi na dużą zawartość benzo(a)pirenu w pyle oraz spalanie ww. paliw stałych 

w przestarzałych kotłach w sektorze budynków mieszkalnych w Gminie, występują tu przekroczenia 

dopuszczalnych stężeń benzo(a)pirenu. 

Jedyną możliwością na ograniczenie emisji pochodzącej z indywidualnych kotłowni jest zmiana sposobu 

ogrzewania budynków z pieców węglowych na ogrzewanie na gaz lub olej, lub wymiana przestarzałych 

systemów grzewczych na nowe kotły węglowe wyposażone w zasobniki. Spalanie paliw w takich kotłach 

powoduje znacznie mniejszą emisję zanieczyszczeń do powietrza, w tym nie powoduje emisji zanieczyszczeń 

pyłowych.  Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywy zamiast ogrzewanie mieszkań źródłami energii 

nieodnawialnej zwiększy szanse redukcji emisji substancji szkodliwych.  

Gmina Bolesławiec posiada opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec na lata 

2021 – 2024 przyjęty Uchwałą Nr XVIII/219/20 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie 

przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024” W celu 

podjęcia działań naprawczych wyodrębniono następujące obszary problemowe:  

− Zużycie energii w budynkach i infrastrukturze komunalnej na zaspokojenie potrzeb związanych 

z oświetleniem i ogrzaniem obiektów. Niski stopień wykorzystania OZE. 

− Emisja generowana przez transport. 

− Niska emisja generowana przez gospodarstwa domowe oraz niski stopień gazyfikacji w Gminie. 

Niski stopień wykorzystania OZE. 

W oparciu o analizę problemów wyodrębniono cele niskoemisyjne dla Gminy Bolesławiec.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec ma przyczynić się do osiągnięcia celów Unii 

Europejskiej określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym, tj.: 

− redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

− zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

− redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności 

energetycznej, 

− poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości 

poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są Plany (naprawcze) ochrony 

powietrza oraz plany działań krótkoterminowych. 

Celem PGN jest poprawa efektywności energetycznej Gminy oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych 

poprzez opracowanie i wdrożenie stosownych działań. 

W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec wyznaczono następujące działania 

długoterminowe na lata 2020 – 2030: 
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a) Działanie 1. Ograniczenie zużycia energii i wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł – budynki 

i infrastruktura publiczna. 

Typ przedsięwzięć: 

− Modernizacja budynków użyteczności publicznej (termomodernizacja, instalacja OZE, wymiana 

− źródła c.o. i c.w.u., wymiana oświetlenia). 

− Poprawa efektywności energetycznej urządzeń infrastruktury komunalnej. 

− Modernizacja oświetlenia ulicznego. 

b) Działanie 2. Niskoemisyjny transport 

Typy przedsięwzięć: 

− Rozwój sieci komunikacji rowerowej (np. budowa, remont). 

− Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń (poprzez zamiatanie, 

remonty obecnych dróg i budowa nowych). 

c) Działanie 3. Ograniczenie zużycia energii i wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł – 

budownictwo mieszkaniowe.  

Typ przedsięwzięć: 

− Wymiana kotłów na węglowe „ecodesign”, 

− Wymiana kotłów na kotły na biomasę „ecodesign”, 

− Wymiana kotłów na kotły olejowe, 

− Wymiana kotłów na kotły gazowe, 

− Montaż kolektorów słonecznych, 

− Montaż paneli fotowoltaicznych, 

− Montaż pomp ciepła, 

− Modernizacja instalacji co i c.w.u., 

− Termomodernizacja budynków mieszkalnych. 

d) Działania informacyjne, edukacyjne i planistyczne. 

Typy przedsięwzięć: 

− Planowanie działań w obszarze efektywności energetycznej (Aktualizacja Planu Gospodarki 

− Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji). 

− Zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

− Edukacja i informacja o niskiej emisji /kampanie informacyjne i promocyjne. 

− Wdrożenie zasad zielonych zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i jednostkach. 

− Planowanie przestrzenne z uwzględnieniem ochrony powietrza. 

Gmina Bolesławiec prowadzi działania polegające na wsparciu finansowym i organizacyjnym 

mieszkańców w wymianie źródeł ciepła.  

W 2017 roku: 

− wymieniono 18 szt. kotłów; 

− całkowity koszt realizacji zadania wynosił – 334 685,47 zł, w tym koszty kwalifikowane 

290 347,20 zł; 

− dotacja dla mieszkańców wyniosła 143 797,57 zł i została pozyskana z WFOŚiGW we Wrocławiu 

w 2018r. 

W 2018 roku: 

− wymieniono 19 szt. kotłów; 

− całkowity koszt realizacji zadania wynosił – 331 628,12 zł, w tym koszty kwalifikowane 

295 352,64 zł 

− dotacja dla mieszkańców wyniosła 147 676,26 zł i została pozyskana z WFOŚiGW we Wrocławiu 

w 2019r. 

W 2019 roku: 

− 8 gmin (w tym Gmina Bolesławiec) zawarło umowę partnerską na rzecz realizacji projektu 

„Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)”                       
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w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO 

WD 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 

której liderem stał się Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość z siedzibą w 

Świdnicy, ul. Stawowa 2, 58-100 Świdnica. 

− Lider pozyskał na rzecz koalicji dofinansowanie w kwocie 8 099 999,99 zł przy wartości projektu 

9 529 411,76 zł. 

Natomiast w 2020 roku na terenie Gminy Bolesławiec: 

− Lider podpisał z mieszkańcami naszej gminy 25 umów na wymianę wysokoemisyjnych źródeł 

ciepła i wypłacił 8 grantów w kwocie 273 371,75 zł. Działania związane z dalszymi wypłatami 

grantów są w toku. 

Od 2021 r. Gmina Bolesławiec dofinansowuje z własnych środków realizację zadań związanych                              

z ograniczeniem niskiej emisji kominowej. Możliwość otrzymania dotacji dotyczy osób fizycznych, które są 

właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku 

jednorodzinnym bądź wielorodzinnym samodzielnego lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

Dotacja udzielana jest dla inwestycji planowanych, w formie refundacji poniesionych kosztów, co oznacza, że 

wypłata środków może nastąpić dopiero po realizacji opisanej we wniosku zmiany systemu ogrzewania 

oraz po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów. Dotacja nie jest udzielana 

na urządzenia i materiały zakupione przed podpisaniem umowy dotacyjnej z gminą. Dotacja udzielana jest                      

w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż: 

− 8 000,00 zł na pompę ciepła powietrze/woda, spełniającą w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń 

wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+; 

− 4 000,00 zł na kocioł gazowy kondensacyjny na gaz z sieci lub płynny, spełniający w odniesieniu 

do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A; 

− 4 000,00 zł na kocioł kondensacyjny na lekki olej opałowy, spełniający w odniesieniu do ogrzewania 

pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A; 

− 3 500,00 zł na kocioł na pellet z automatycznym sposobem podawania paliwa, posiadający klasę 

efektywności energetycznej minimum A+; 

− 2 500,00 zł na kocioł na ekogroszek z automatycznym sposobem podawania paliwa, posiadający klasę 

efektywności energetycznej minimum B; 

− 1 200,00 zł na przyłączenie nieruchomości do sieci dystrybucji gazu ziemnego; 

− a także w wysokości 1 200,00 zł na zakup i montaż zbiornika na gaz lub olej. 

Odnawialne źródła energii 
Na poprawę stanu jakości powietrza ma również wpływ stosowanie odnawialnych źródeł energii. Rozwój 

OZE powoduje zmniejszenie zużycia paliw kopalnych podczas spalania których odbywa się emisja 

zanieczyszczeń. Produkcja energii z odnawialnych źródeł przyczynia się do rozkwitu innowacyjnych sektorów 

gospodarki, m.in. w sektorze usług inżynieryjnych, informatycznych medycznych i doradczych, oraz wpływa 

na rozwój wysokowydajnych, niskoemisyjnych branży wytwórczych, takich jak przemysł maszynowy, 

elektrotechniczny i elektroniczny, chemiczny i farmaceutyczny oraz samochodowy co skutkuje rozrastaniem się 

rynku pracy. 
Najważniejszym i najbardziej aktualnym dokumentem dla energetyki w Unii Europejskiej jest Dyrektywa 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania 

energii ze źródeł odnawialnych, która nakłada na Polskę obowiązek uzyskania 15% udziału energii z OZE 

w bilansie zużycia energii finalnej w 2020 r.  

Energia wiatru 
Jednym ze źródeł OZE jest energia wiatru. Jest ona przekształcana w energię elektryczną za pomocą 

turbin wiatrowych, jak również wykorzystywana jako energia mechaniczna w wiatrakach i pompach wiatrowych 

Lokalizacja elektrowni wiatrowych głównie zależy od dwóch czynników tj. od zasobu energii wiatru oraz 

od uwarunkowań przyrodniczo-przestrzennych. Przyjmuje się, że strefy I - III charakteryzują się korzystnymi 

warunkami dla rozwoju energetyki wiatrowej.  
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Gmina Bolesławiec leży w strefie mało korzystnej dla rozwoju energetyki wiatrowej. W chwili obecnej 

na terenie Gminy nie funkcjonują żadne pojedyncze turbiny wiatrowe. Nie można jednak wykluczyć rozwoju 

małych turbin wiatrowych (MTW), wykorzystywanych na potrzeby własne właściciela, m.in. do oświetlenia 

domów, pomieszczeń gospodarczych, ogrzewania. 

 
Energia słoneczna 

Energia słoneczna już od tysięcy lat służyła ludziom do suszenia ubrań i żywności, rozniecania ognia czy 

ogrzewania pomieszczeń, jednak dopiero od niedawna wykorzystywana jest do wytwarzania prądu 

elektrycznego. Energię tą można wykorzystywać na trzy główne sposoby:   

• zamiana bezpośrednia energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną (konwersja 

fotowoltaiczna), 

• zamiana energii promieniowania słonecznego na energię cieplną w kolektorach słonecznych 

(konwersja fototermiczna), 

• pośrednia zamiana tej energii w energię elektryczną w piecach słonecznych lub wykorzystanie jej 

do celów przemysłowych. 
Słońce to źródło taniej i nieograniczonej energii cieplnej, której wykorzystanie niesie za sobą korzyści 

ekonomiczne i ekologiczne. Z powierzchni słońca mającego temperaturę około 6 000 K, dociera do kuli 

ziemskiej promieniowanie o całkowitej mocy 1,75 X 1017 W. Jest to 15 000 razy więcej niż aktualne 

zapotrzebowanie mocy na naszym globie. Energia słoneczna może być wykorzystana w kolektorach 

słonecznych do ogrzewania budynków lub podgrzewania wody lub w ogniwach fotowoltaicznych do 

wytwarzania energii elektrycznej. W eksploatacji słonecznych instalacji grzewczych, bardzo ważny jest rozkład 

dawek napromieniowania w ciągu roku. Panuje powszechny pogląd, że w krajowych warunkach klimatycznych, 

energię słoneczną warto pozyskiwać w sezonie ciepłym tj. od kwietnia do października. Preferowane są zatem 

instalacje do podgrzewania wody lub wspomagające ogrzewanie zimowe.  

Na Dolnym Śląsku przeciętna roczna dawka promieniowania słonecznego (nasłonecznienie) wynosi 1030 

kWh/m2, natomiast przeciętne roczne usłonecznienie wynosi 1529 godzin. Ze względu na okres nasłonecznienia 

oraz średnie całkowite promieniowanie słoneczne w roku, Gmina Bolesławiec położona jest w obszarze 

energetycznie umiarkowanym.  

Nie mniej jednak na terenie Gminy Bolesławiec energia słoneczna może zostać wykorzystana jako 

alternatywne źródło energii. Szczególnie latem może być wykorzystywana do podgrzewania wody użytkowej, 

suszenia płodów rolnych, w tym np. biomasy wykorzystywanej do spalania. Preferowanym kierunkiem rozwoju 

energetyki słonecznej w Polsce jest obecnie instalowanie indywidualnych instalacji na domach mieszkalnych 

i budynkach użyteczności publicznej. Możliwe jest także wykorzystywanie ogniw fotowoltaicznych do zasilania 

znaków ostrzegawczych ustawionych na drogach przebiegających przez Gminę Bolesławiec, co dodatkowo 

poprawi bezpieczeństwo osób poruszających się szlakami  komunikacyjnymi. Największa efektywność 

kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych przypada na okres od kwietnia do końca września i to właśnie 

w tym okresie ich wykorzystanie jest najbardziej opłacalne, choć można ich używać przez cały rok. Nawet jeśli 

ogrzeją one wodę tylko o kilka stopni, to generowane są oszczędności. 
Na terenie Gminy Bolesławiec realizowane były działania związane z programem „Mój Prąd”.2 

Przyznawana w ramach Programu „Mój Prąd” dotacja w wysokości do 5 000 zł, umożliwiła mieszkańcom 

założenie instalacji fotowoltaicznych. W ramach pierwszego naboru, który trwał od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 

r. z terenu Gminy Bolesławiec złożono w ramach przedmiotowego Programu 41 wniosków o dofinansowanie 

przedsięwzięcia. Łączna moc instalacji fotowoltaicznych, których instalacja na terenie Gminy Bolesławiec została 

dofinansowana w ramach naboru I Programu wyniosła 246,81 kW.  Natomiast w ramach naboru II, w okresie 

od 13.01.2020 r. do 06.12.2020 r. wpłynęło 135 wniosków. Łączna moc instalacji fotowoltaicznych, których 

instalacja na terenie Gminy Bolesławiec została dofinansowana w ramach naboru II Programu wyniosła                  

839,54 kW.  Łączny koszt inwestycji kształtował się następująco:  

 
2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
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• 2019 r. – łączny koszt 1 201 923,73 zł, z czego kwota dotacji wynosiła  202 458 zł, 

• 2020 r. – łączny koszt 3 805 433,17zł, z czego kwota dotacji wynosiła  675 000zł, ( do 30.06.2020 r.). 
  

Biomasa i biogaz 

Biomasa to najczęściej wykorzystywane źródło energii odnawialnej. Wykorzystanie biomasy pozwala 

spożytkować odpady oraz zagospodarować nieużytki. W zależności od stopnia przetworzenia biomasy, 

wyodrębnić można następujące rodzaje surowców: 
• surowce energetyczne pierwotne: drewno, słoma, rośliny energetyczne, 
• surowce energetyczne wtórne: gnojowica, obornik, inne produkty dodatkowe i odpady organiczne, 

osady ściekowe, 
• surowce energetyczne przetworzone: biogaz, bioetanol, biometanol, estry olejów roślinnych 

(biodiesel), biooleje, biobenzyna i wodór. 
Potencjalne zasoby energetyczne biomasy można podzielić w zależności od kierunku pochodzenia na trzy 

grupy: 
• biomasa pochodzenia leśnego, 
• biomasa pochodzenia rolnego, 
• odpady organiczne. 

Biogaz to paliwo gazowe otrzymywane w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, 

produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub 

pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu 

pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów. 
Gmina Bolesławiec posiada duży potencjał do wykorzystania biomasy jako źródła energii odnawialnej. 

Największy potencjał posiada biomasa z lasów, a w następnej kolejności jest biomasa ze słomy. Znacznie niższy 

potencjał posiada biomasa z siana. Potencjał ten może stać się bodźcem dla władz lokalnych do propagowania 

wykorzystywania biomasy jako jednego ze źródeł energii wśród mieszkańców tego obszaru. 

Energia geotermalna 
Energia geotermalna jest najtrudniejszym do pozyskania rodzajem odnawialnego źródła energii. 

Najbardziej wydajne złoża gromadzą się bowiem głęboko pod powierzchnią ziemi w postaci gorącej wody, pary 

lub suchych gorących skał. Zasoby te można wykorzystać do generowania energii elektrycznej w elektrowniach 

geotermalnych. Oszacowanie potencjału energii geotermalnej wiąże się z koniecznością kosztownych 

odwiertów próbnych dlatego na terenie omawianej gminy nie ma wystarczającego rozpoznania zasobów wód 

geotermalnych pozwalającego ocenić opłacalność ich wykorzystania. Na terenie Polski występują naturalne 

baseny sedymentacyjno-strukturalne, wypełnione gorącymi wodami podziemnymi o zróżnicowanych 

temperaturach, których bezwzględna wartość zdeterminowana jest powierzchniowymi zmianami 

intensywności strumienia cieplnego ziemi. Temperatury tych wód wynoszą od kilkudziesięciu do ponad 90°C, a 

w skrajnych przypadkach osiągają ponad 100ºC.  
Teren Gminy Boleslawiec położony jest w okręgu przedsudecko-północno-świętokrzyskim, który nie 

posiada zasobów energii geotermalnej. Na terenie Gminy istnieje jednak możliwość wykorzystania geotermii 

płytkiej, które może następować poprzez wykorzystanie pomp ciepła. Ciepło produkowane przez pompy może 

być w dużej części pobierane z ogólnie dostępnego środowiska cechującego się niewyczerpalnymi zasobami 

energii (np. grunt, cieki wodne, powietrze atmosferyczne), nie powodując przy tym jego degradacji. Ponadto 

pompy zapewniają wysoki komfort użytkowania, nie wymagają codziennej obsługi, cechują się cichą pracą i nie 

zanieczyszczają środowiska w miejscu użytkowania. Wadę pomp stanowią duże koszty inwestycyjne, zwykle 

znacząco wyższe od innych równoważnych systemów pozyskania energii.  

Na terenie Gminy Bolesławiec obecnie brak jest informacji o wykorzystywaniu pomp ciepła i należy się 

spodziewać, że ze względu na ich wysoki koszt będą one pełniły marginalną rolę w produkcji energii. Mogą one 

być wykorzystywane przede wszystkim w budynkach o dużej kubaturze, np. użyteczności publicznej, jednak 

trudno jest je promować wśród indywidualnych odbiorców. Ponadto biorąc pod uwagę koszt instalacji pomp 

ciepła na analizowanym obszarze, należy uznać to źródło energii za mało efektywne w porównaniu z innymi 
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odnawialnymi źródłami energii. Mogą one być wykorzystywane w budynkach prywatnych, w związku z czym 

organy publiczne nie posiadają danych o potencjalnej liczbie takich pomp ciepła na terenie Gminy Bolesławiec.  

 

Energia wodna 
Energia wodna to wykorzystywana gospodarczo energia mechaniczna płynącej wody. Współcześnie 

energię wodną zazwyczaj przetwarza się na energię elektryczną (hydroenergetyka, często oparta 

na spiętrzeniach uzyskanych dzięki zaporom wodnym). Można ją także wykorzystywać bezpośrednio do napędu 

maszyn – istnieje wiele rozwiązań, w których płynąca woda napędza turbinę lub koło wodne.  
Na terenie gminy Bolesławiec obecnie działają dwie małe elektrownie wodne (MEW) należące 

do TAURON Ekoenergia Sp. z o. o. - Zespół Elektrowni Wodnych Jelenia Góra: 

1. Elektrownia wodna Kraszowice: 

− usytuowana na rzece Bóbr w miejscowości Kraszowice, 

− typ elektrowni: przepływowa, 

− moc – 800 kW, 

− prędkość obrotowa – 215 obrotów/min, 

− cel spiętrzenia wody: produkcja energii elektrycznej, 

− elektrownię uruchomiono 12 czerwca 1932 roku, jej budynek po dziś dzień funkcjonuje 

w niezmienionym od tamtego czasu kształcie, 

2. Elektrownia wodna Olszna: 

− usytuowana na rzece Bóbr w miejscowości Stara Oleszna, 

− elektrownię wodną Olszna, zniszczoną i pozbawioną wyposażenia w roku 1945, odbudowano w latach 

1954-57, 

− moc – 1150 kW, 

− prędkość obrotowa – 150 obr/min, 

− obecnie jedynym celem spiętrzenia jest produkcja energii elektrycznej, 

− typ – przepływowa. 

5.2.2.  Analiza SWOT  

Analizę SWOT przeprowadzono w celu zidentyfikowania najważniejszych problemów i zagrożeń w Gminie 

Bolesławiec w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza. 

 

Tabela 13. Analiza SWOT – Ochrona klimatu i jakości powietrza 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

→ Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, 

→ Istniejące instalacje odnawialnych źródeł energii, 

→ Istniejący system pomiaru jakości powietrza  

 

→ Wzrost zanieczyszczenia pyłami w okresie 

zimowym, spowodowany sezonem grzewczym, 

→ Duża ilość indywidualnych źródeł ciepła opalanych 

paliwami stałymi 

SZANSE ZAGROŻENIA 

→ Rozwój instalacji odnawialnych źródeł energii, 

→ Rozbudowa ścieżek rowerowych, 

→ Stała modernizacja dróg wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych, 

→ Monitoring jakości powietrza na terenie gminy, 

→ Wymiana indywidualnych źródeł ciepła. 

→ Niska emisja pochodząca z niesprawnych bądź 

przestarzałych urządzeń grzewczych, 

→ Indywidualne systemy grzewcze wykorzystujące 

paliwo stałe, w tym głównie węgiel, 

Źródło: opracowanie własne 
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5.3.  Zagrożenia hałasem 

5.3.1.  Analiza stanu wyjściowego 

Hałas to każdy dźwięk o częstotliwości od 16 Hz do 16 000 Hz, zwykle o nadmiernym natężeniu 

(odczuwalne jako zbyt głośne) w danym miejscu i czasie. Z fizycznego punktu widzenia hałas, czyli odbierane 

jako dokuczliwe, przykre i szkodliwe dźwięki, to drgania mechaniczne ośrodka sprężystego, najczęściej 

powietrza. Zmiana ciśnienia gazu w stosunku do ciśnienia atmosferycznego wywołana tymi drganiami, przenosi 

się w postaci następujących po sobie lokalnych rozrzedzeń i zagęszczeń cząstek ośrodka w przestrzeni 

otaczającej źródło drgań, tworząc falę akustyczną. Różnica między wartością chwilową ciśnienia w ośrodku przy 

przejściu fali akustycznej a wartością ciśnienia atmosferycznego zwana jest ciśnieniem akustycznym. Ciśnienie 

akustyczne opisuje natężenie dźwięku i wyrażane jest w paskalach. W związku z faktem, że słuch ludzki reaguje 

na bodźce w sposób logarytmiczny, ciśnienie akustyczne wyraża się często w skali logarytmicznej – 

w decybelach (dB).  

Długotrwałe narażenie na hałas może powodować negatywne skutki zdrowotne. Ochrona przed hałasem 

polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego, w szczególności przez obniżenie hałasu 

przynajmniej do stanu normatywnego i utrzymywanie go na jak najniższym poziomie. Dopuszczalne poziomy 

emisji hałasu do środowiska, uzależnione są od formy zagospodarowania terenu i pory dnia, zostały określone 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.  w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). 

 

Tabela 14. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny pozom hałasu w dB 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 

LAeq D 
Przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 16 
godzinom 

LAeq N 
przedział 

czasu 
odniesienia 
równy 8 h 

LAeq D 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 8-miu 

najmniej 
korzystnym 
godz. dnia 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 1-ej 
najmniej 

korzystnej godz. 
nocy 

1. 
a. Obszary A ochrony 
uzdrowiskowej  
b. Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

2. 

a. Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
b. Tereny zabudowy związanej 
ze stałym lub wielogodzinnym 
pobytem dzieci i młodzieży 
c. Tereny domów opieki 
d. Tereny szpitali w miastach 

55 50 50 40 

3. 

a. Tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego 
c. Tereny zabudowy zagrodowej 
d. Tereny mieszkaniowo-usługowe 

50 60 55 45 

4. 
Tereny w strefie śródmiejskiej 
miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców 

65 55 55 45 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 poz. 112.) 
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Jednym ze źródeł hałasu na terenie Gminy Bolesławiec jest hałas komunikacyjny.  

Przez obszar Gminy Bolesławiec przebiegają następujące ciągi komunikacyjne:  

− DK  94 km od 14,060 do 35,843 oraz od 43,482 do 55,302 - razem 33,603 km, 

− DK A4 km od 15,879 do 51,461 - razem 35,582 km, 

− DK 18 km od 51,100 do 70,878 – razem 16,778 km, 

− DK A18 km od 70,878 do 76,442 – razem km 5,564 km, 

− Droga wojewódzka nr 297: Nowa Sól (DW315) – Szprotawa – A18 (węzeł „Golnice”) – A4 (węzeł 

„Bolesławiec”) – Bolesławiec – Lwówek Śląski – Pasiecznik (DK30). Droga nr 297 na terenie gminy 

przebiega w kierunku północ-południe, 

− droga wojewódzka nr 350: Łęknica (DK12) – Przewóz – Gozdnica – Osiecznica – Kliczków - 

Bolesławiec (DK94), 

− droga wojewódzka nr 363: Bolesławiec (DK94) – Złotoryja – Jawor – Jenków (DW345), 

− drogi powiatowe o długości 84 km, 

− drogi gminne o długości 71 km. 

Przez obszar Gminy przebiega zmodernizowana linia E-40 kolejowa relacji Wrocław – Węgliniec. 

O poziomie hałasu komunikacyjnego decyduje głównie charakter drogi, jej stan techniczny oraz 

parametry ruchu. Na wielkość emisji hałasu wpływa także prędkość przejeżdżających pojazdów. Zmniejszenie 

prędkości ruchu jest efektywną metodą redukcji hałasu drogowego. Dużym problemem jest skuteczna 

egzekucja prędkości ruchu pojazdów samochodowych. W tym celu stosuje się fotoradary, progi spowalniające, 

ronda, wyniesione skrzyżowania, przewężenia jezdni (np. wysepki), fragmenty ulic z nawierzchnią w innym 

kolorze lub innym rodzajem nawierzchni (np. z kostki brukowej).  

O poziomie hałasu komunikacyjnego decydują także natężenie ruchu, płynność ruchu, struktura 

pojazdów, stan techniczny pojazdów. Średni poziom głośności różnych źródeł hałasu komunikacyjnego w dB 

wynosi: 

• samochód osobowy – 40-80, 

• autobus – 65-104, 

• samochód ciężarowy – 64-92. 

Emisja komunikacyjna stanowi szczególne zagrożenie dla terenów przyległych, głównie ma niekorzystny 

wpływ na mieszkańców, jak również na zabudowę mieszkalną i zwierzęta.   

W celu zmniejszenia emisji hałasu nawierzchnie dróg powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 

Podczas budowy i remontów dróg powinny być wykorzystywane tzw. ciche nawierzchnie, charakteryzujące się 

zawartością wolnych przestrzeni powyżej 15%. 

Jednym ze sposobów na zmniejszenie emisji hałasu jest zachęcenie do korzystania z transportu 

zbiorowego, rowerowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa pieszym. Długość ścieżek rowerowych na terenie 

Gminy Bolesławiec w 2020 roku wynosiła 11,4 km.  

Na terenie Gminy Bolesławiec wytyczone są następujące szlaki rowerowe: 

− Szlak „Łużyce - Bory" 

− Euro regionalny szlak rowerowy ER – 6 „Dolina Bobru”, 

− Szlak żółty „Śląsko – Łużycki”, 

− Szlak czerwony „Miedzi i Kamienia”, 

− Szlak fioletowy „Bory Dolnośląskie”, 

− Szlak niebieski „Szlak południowy”. 

 Na terenie Gminy Bolesławiec ostatnie pomiary natężenia hałasu komunikacyjnego były prowadzone                

w 2014 roku.  
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5.3.2.  Analiza SWOT 

Analizę SWOT przeprowadzono w celu zidentyfikowania najważniejszych problemów i zagrożeń w Gminie 

Bolesławiec w zakresie zagrożenia hałasem. 

 

Tabela 15. Analiza SWOT – Zagrożenie hałasem 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

→ Dobre położenie komunikacyjne, 

→ Intensywny ruch drogowy na drogach krajowych, 

wojewódzkich i powiatowych  
→ Występowanie dużych zakładów przemysłowych 

w pobliżu gminy, 
→ Obszary narażone na przekroczenia 

dopuszczalnych norm hałasu  
→ Niewystarczająco dobra jakość dróg, 

SZANSE ZAGROŻENIA 

→ Pomiary natężenia hałasu na terenie gminy, 
→ Stałe modernizacje i rozbudowa dróg, 
→ Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych, 

 

→ Wysokie koszty modernizacji dróg, 

→ Wzrost natężenia ruchu na drogach wojewódzkich 

i powiatowych. 

→ Możliwe zwiększenie natężenia ruchu 

samochodowego i kolejowego.  

Źródło: opracowanie własne 

5.4.  Pola elektromagnetyczne 

5.4.1.  Analiza stanu wyjściowego 

Działania w ramach ochrony przed polami elektromagnetycznymi polegają na zapewnieniu jak 

najlepszego stanu środowiska poprzez utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej 

dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach albo zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co 

najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. 
Na pole elektromagnetyczne (PEM) składają się pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne 

o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz, które tworzą zakres promieniowania elektromagnetycznego 

niejonizującego. Pola te emitują odpowiednio:  

• stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym 

wynoszącym nie mniej niż 110 kV;  

• instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, z wyłączeniem radiolinii, emitujące 

pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, których równoważna moc 

promieniowana izotropowo wyznaczona dla jednej anteny wynosi nie mniej niż 15 W. 
Na terenie gminy Bolesławiec zlokalizowanych jest 11 stacji bazowych telefonii komórkowych: 

▪ Trzebień, ul. Bolesławiecka 11   Trzebień, ul. Bolesławiecka 11 

T-Mobile Polska S.A. GSM 900   T-Mobile Polska S.A. GSM 900 

GPS: 51º22'45.00'' N 15º36'02.00'' E   GPS: 51º22'44.00'' N 15º36'01.00'' E 

 

▪ Golnice dz nr 47/1    Golnice 31 A 

P4 Sp. z o.o. GSM 900    Polkomtel Sp. z o.o. GSM 900 

GPS: 51º21'11.00'' N 15º35'09.00'' E  GPS: 51º21'07.00'' N 15º35'04.00'' E 
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▪ Golnice dz nr 260/2    Lipiany dz nr 40/11 

T-Mobile Polska S.A. GSM 900   Orange Polska S.A. GSM 900 

GPS: 51º20'46.00'' N 15º35'11.00'' E  GPS: 51º20'21.00'' N 15º37'44.00'' E 

▪ Łąka dz nr 71     Dobra dz nr 11/2 

T-Mobile Polska S.A. GSM 900   Orange Polska S.A. GSM 900 

GPS: 51º18'28.00'' N 15º34'10.00'' E  GPS: 51º16'44.00'' N 15º30'16.00'' E 

▪ Kraszowice 47     Brzeźnik dz nr 355/4 

T-Mobile Polska S.A. GSM 900   Orange Polska S.A. GSM 900 

GPS: 51º12'07.00'' N 15º33'53.00'' E  GPS: 51º14'05.00'' N 15º26'22.00'' E 

▪ Brzeźnik 150       

P4 Sp. z o.o. GSM 900     

GPS: 51º14'11.00'' N 15º26'34.00'' E    

 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, zgodnie z ustawą: Prawo ochrony 

środowiska, dokonuje w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oceny poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku. Dodatkowym źródłem informacji, w tym o stacjach bazowych i liniach 

elektroenergetycznych mogą być: 

• działalność kontrolna Inspekcji Ochrony Środowiska, 

• starosta, 

• baza danych o pozwoleniach radiowych wydanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, 

• informacja od Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. 
Na terenie gminy Bolesławiec brak jest punktu monitoringu natężenia promieniowania 

elektromagnetycznego. Najbliższy punkt zlokalizowany jest na terenie miasta Bolesławiec, przy ulicy Jana Pawła 

II. Ostatnie pomiary w tym punkcie wykonane były w 2018 roku i natężenie pól elektromagnetycznych wynosiło 

0,79 V/m, przy wartości dopuszczalnej 7 V/m.  

5.4.2.  Analiza SWOT 

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń gminy 

w zakresie pól elektromagnetycznych.  

Tabela 16. Analiza SWOT - pola elektromagnetyczne 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

→ Zelektryfikowanie całej gminy, 

→ Zlokalizowany punkt pomiarowy natężenia pól 

elektromagnetycznych poza terenem gminy 

 

 

→ Występowanie źródeł promieniowania 

elektromagnetycznego na terenie gminy 

→ Nie do końca rozeznany wpływ pól 

elektromagnetycznych na zdrowie człowieka 

i środowisko  

→ Mała świadomość społeczna na temat 

oddziaływania pól elektromagnetycznych oraz 

skutków zdrowotnych  

SZANSE ZAGROŻENIA 

→ Wprowadzenie do planów zagospodarowania 

przestrzennego zapisów poświęconych 

ochronie przed polami elektromagnetycznymi, 

→ Kontrola obecnych oraz potencjalnych źródeł 

promieniowania elektromagnetycznego 

→ Możliwość powstania nowych źródeł emitujących 

promieniowanie elektromagnetyczne 

→ Wzrost zapotrzebowania na internet, smartfony 

(sprzęt emitujący promieniowanie 

elektromagnetyczne)  

Źródło: Opracowanie własne 
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5.5.  Gospodarowanie wodami 

Zgodnie z art. 113 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 624 ze zmianami) jednym z dokumentów 

planistycznych w gospodarowaniu wodami są plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Dokumenty 

te stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i zasady gospodarowania 

nimi w przyszłości.  

Obecnie obowiązującym na terenie Gminy Bolesławiec jest Plan gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Odry (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Odry, Dz.U. 2016 poz. 1967). Dokument ten wyznacza cele środowiskowe dla 

JCWP które zostały na podstawie granicznych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych 

i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny i chemiczny wód.  

 

5.5.1. Analiza stanu wyjściowego 

Gmina Bolesławiec położona jest w dorzeczu rzeki Odry. Główną sieć hydrograficzną tworzy rzeka Bóbr, 

stanowiąca lewy dopływ Odry. 

Bóbr – rzeka o długości 272 km (w Polsce 270 km, w Czechach 2 km) i powierzchni dorzecza 5876 km² 

(w Polsce 5830 km², w Czechach 46 km²). Dolina Bobru ma charakter płaskodenny, z rozbudowanym systemem 

teras. Rzeka na terenie gminy została uregulowana, miejscami jednak zachowały się starorzecza. Dno doliny 

na niektórych odcinkach zostało silnie przekształcone w wyniku eksploatacji żwirów. Po zakończeniu wydobycia 

wyrobiska są zalewane. Skupisko zalanych wyrobisk znajduje się na północ od miasta Bolesławiec, w okolicach 

wsi Bolesławice, Łąka, Krępnica, Trzebień, Parkoszów, Kozłów i Stara Oleszna. Bóbr w obrębie północnej części 

gminy cechuje się spokojnym nurtem i znacznymi wartościami przepływu, co predysponuje go do pełnienia roli 

szlaku kajakowego. 

Rzeka Bóbr dzieli gminę na dwie części przepływając z południa na północ. Lewobrzeżnym dopływem 

rzeki Bóbr jest Mierzwiński Potok, zaś prawobrzeżne dopływy to: Żeliszowski Potok, Kraszówka i Bobrzyca.  

Obszar położony na północ od Bolesławca cechuje się bardzo niską gęstością sieci rzecznej, która wynosi 

ok. 0,2 km/km2. Jest to jedna z najniższych wartości tego wskaźnika na obszarze Dolnego Śląska. Ubogi system 

sieci rzecznej determinowany jest występowaniem na obszarze gminy osadów przepuszczalnych dla wody 

(piaski i żwiry), które sprzyjają szybkiej infiltracji wód opadowych w głąb profilu glebowego. Bóbr na tym 

odcinku ma charakter rzeki tranzytowej, toczącej wody pochodzące z wyższych partii zlewni.  

Bardziej urozmaicona, gęstsza sieć hydrograficzna występuje w południowej części gminy, gdzie Bóbr 

przyjmuje szereg potoków.  

Gmina Bolesławiec położona jest w obrębie 15 jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych. 

Przedstawione zostały one w tabeli oraz na rycinie poniżej. 

Tabela 17. Jednolite części wód powierzchniowych na terenie Gminy Bolesławiec 

Jednolita część wód 
Powierzchniowych 

Typ JCWP Status 

Cel środowiskowy dla 
JCWP 

Ocena 
stanu 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Stan/ 
potencjał 

ekologiczny 

Stan 
chemiczny Krajowy  kod 

JCWP 

Nazwa 
JCWP 

R
W

6
0

0
0

2
0

1
6

5
9
9
 

Bóbr od 
Bobrzycy 
do Kwisy 

20 
naturalna 
część wód 

dobry 
poniżej stanu 

dobrego 
zły zagrożona 
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Jednolita część wód 
Powierzchniowych 

Typ JCWP Status 

Cel środowiskowy dla 
JCWP 

Ocena 
stanu 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Stan/ 
potencjał 

ekologiczny 

Stan 
chemiczny Krajowy  kod 

JCWP 

Nazwa 
JCWP 

R
W

6
0

0
0

2
0

1
6

3
7
9

9
 

Bóbr od 

Żeliszowski
ego Potoku 

do 
Bobrzycy 

20 
naturalna 
część wód 

umiarkowany  
poniżej stanu 

dobrego 
zły zagrożona 

R
W

6
0

0
0

8
1

6
3

7
5
9
 

Bóbr od zb. 
Pilchowice 

do 

Żeliszowski
ego Potoku 

8 
naturalna 
część wód 

umiarkowany 
poniżej stanu 

dobrego 
zły zagrożona 

R
W

6
0

0
0

1
8

1
6

3
8
9
 

Bobrzyca 
od Osiki do 

Bobru 
18 

silnie 
zmieniona 
część wód 

poniżej 
dobrego 

poniżej stanu 
dobrego 

zły zagrożona 

R
W

6
0

0
0

4
1

6
3

8
6
 

Bobrzyca 

od źródła 
do Osiki 

4 
naturalna 
część wód 

poniżej 
dobrego 

dobry zły zagrożona 

R
W

6
0

0
0

6
1

6
3

7
6
 

Żeliszowski 
Potok 

6 
silnie 

zmieniona 
część wód 

poniżej 
dobrego 

poniżej stanu 
dobrego 

zły zagrożona 

R
W

6
0

0
0

4
1

6
6

8
9
 

Iwnica 4 
naturalna 
część wód 

poniżej 
dobrego 

dobry zły zagrożona 

R
W

6
0

0
0

1
8

1
6

6
9
4
 

Kliczkówka 18 
naturalna 
część wód 

umiarkowany 
poniżej stanu 

dobrego 
zły niezagrożona 
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Jednolita część wód 
Powierzchniowych 

Typ JCWP Status 

Cel środowiskowy dla 
JCWP 

Ocena 
stanu 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Stan/ 
potencjał 

ekologiczny 

Stan 
chemiczny Krajowy  kod 

JCWP 

Nazwa 
JCWP 

R
W

6
0

0
0

2
0

1
6

6
9
3

9
 

Kwisa od 

zb. Leśna 
do 

Kliczkówki 

20 
naturalna 
część wód 

poniżej 
dobrego 

poniżej stanu 
dobrego 

zły zagrożona 

R
W

6
0

0
0

6
1

6
3

7
8
9
 

Mierzwiński 
Potok 

6 
naturalna 
część wód 

poniżej 
dobrego 

dobry zły zagrożona 

R
W

6
0

0
0

1
8

1
6

6
9
2
 

Polanka 18 
silnie 

zmieniona 
część wód 

umiarkowany 
poniżej stanu 

dobrego 
zły zagrożona 

R
W

6
0

0
0

1
7

1
6

5
4
9
 

Ruda 17 
naturalna 
część wód 

poniżej 
dobrego 

dobry zły zagrożona 

R
W

6
0

0
0

1
7

1
6

4
8
9
 

Kamienny 
Potok 

17 
naturalna 
część wód 

poniżej 
dobrego 

dobry zły zagrożona 

R
W

6
0

0
0

1
7

1
3

8
6
5

2
9

 

Czarna 
Woda od 

Źródła do 
Karkoszki 

17 
silnie 

zmieniona 
część wód 

umiarkowany dobry zły zagrożona 
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Jednolita część wód 
Powierzchniowych 

Typ JCWP Status 

Cel środowiskowy dla 
JCWP 

Ocena 
stanu 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Stan/ 
potencjał 

ekologiczny 

Stan 
chemiczny Krajowy  kod 

JCWP 

Nazwa 
JCWP 

R
W

6
0

0
0

6
1

6
3

7
9
4
 

Młynówka 6 
naturalna 
część wód 

poniżej 
dobrego 

dobry zły zagrożona 

Źródło: opracowanie własne na podstawie KZGW 

 

Rysunek 9.  Jednolite części wód powierzchniowych na terenie Gminy Bolesławiec 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KZGW  

Obszary zagrożone powodzią i budowle hydrotechniczne 

Największe zagrożenie powodziowe na terenie Gminy Bolesławiec występuje wzdłuż rzeki Bóbr i jej 

dopływów. Rzeka Bóbr, a zwłaszcza jej dopływy charakteryzują się niewielką powierzchnią i dużymi spadkami. 

Sprawia to, że występują częste rozlewy i podtopienia powodujące znaczne straty materialne. Zagrożenie 

powodzią występuje w okresie letnim najczęściej w lipcu.  

 Na  terenie Gminy Bolesławiec jedynymi obiektami hydrotechnicznymi są wały przeciwpowodziowe. Są 

to wały ziemne o trapezowym przekroju poprzecznym. Wybudowane zostały w większości przed 1945 r. Tabela 

poniżej przedstawia charakterystykę wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Bolesławiec  
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Tabela 18. Wały przeciwpowodziowe na terenie Gminy Bolesławiec 

Lp. Nazwa własna/lokalizacja Kilometraż rzeki 
Klasa ważności 

budowli 
Długość 

obwałowań 

1. 
Wał lewostronny 

w m. Krępnica 
km rzeki Bóbr 

133+000 – 134+000 
IV 0,6 

2. 
Wał lewostronny 

w m. Krępnica, Golnica 
km rzeki Bóbr  

128+300 – 132+200 
IV 2,9 

3. 
Wał prawostronny 

w m. Dąbrowa Bolesławiecka 
km rzeki Bóbr 

131+600 – 131+900 
IV 1,6 

4. 
Wał prawostronny 

w m. Dąbrowa Bolesławiecka 
km rzeki Bóbr 

133+100 – 134+000 
IV 1,3 

5. 
Wał prawostronny 

w m. Golnice, Parkoszów, 
Trzebień 

km rzeki Bóbr 
123+500 – 127+000 

IV 2,177 

6. 
Wał prawostronny 

w m. Golnice 
km rzeki Bóbr 

127+000 – 127+600 
IV 0,3 

7. Wał lewostronny w m. Golnice 
km rzeki Bóbr 

127+500 – 128+200 
IV 0,685 

8. 
Wał lewostronny 

w m. Trzebień Mały, 
Parkoszów 

km rzeki Bóbr 
119+000 – 126+000 

IV 6,1 

9. 
Wał prawostronny 

w m. Trzebień 
km rzeki Bóbr 

122+500 – 123+500 
III 0,7 

10. 
Wał prawostronny Olszna 1 

w m. Stara Oleszna 
km rzeki Bóbr 

119+400 – 120+600 
IV 1,25 

11. 
Wał prawostronny Olszna 2 

w m. Stara Oleszna 
km rzeki Bóbr 

120+900 – 121+600 
IV 0,35 

Źródło: PGW WP, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim 

 

 Podstawowym celem systemu ochrony przed powodzią jest redukowanie zagrożenia powodziowego 

oraz redukowanie wrażliwości i ekspozycji na powódź. Ważne jest, aby na zagrożonym obszarze prowadzić 

racjonalną politykę w zakresie planowania przestrzennego z uwzględnieniem w pierwszej kolejności dbałości                 

o życie, zdrowie i mienie ludzi. W celu zapewnienia ochrony mieszkańców oraz ich mienia w  studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego czy miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego uwzględnia się obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Planowana zabudowa terenu 

położonego w obszarze szczególnego zagrożenia powodziom nie może naruszać ustaleń gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza oraz planu zarządzania ryzykiem powodziowym.  

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DF29384B-B3DC-4F2F-970D-F95E9E336426. Podpisany Strona 46



 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 

 

 
Strona 47 z 120 

 

 

Rysunek 10. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią na terenie gminy Bolesławiec 

Źródło: https://wody.isok.gov.pl/ 

  

 Obecnie trwają prace nad dokumentacją pn. „Master Plan dla zlewni rzeki Bóbr – Koncepcja wdrożenia 

PZRP w zlewni rzeki Bóbr pod kątem  identyfikacji priorytetów inwestycyjnych w regionie wodnym środkowej 

Odry”. Dokumenty te mają dać możliwość wyboru optymalnych rozwiązań zabezpieczających przed powodzią 

oraz przygotowanie w przyszłości dokumentów niezbędnych do pozyskania środków finansowych na realizację 

działań inwestycyjnych, jakie będą rekomendowane w opracowaniu. Master Plan objęty zostanie obszar 

zachodniej części dorzecza środkowej Odry, tj. zlewnie Bobru i Kwisy zlokalizowane na terenie województwa 

dolnośląskiego i lubuskiego.  

 Na terenie Gminy Bolesławiec ochronę przed powodzią realizuje się w szczególności poprzez utrzymanie 

obwałowań rzeki Bóbr oraz zadania mające na celu regulację oraz utrzymanie koryt cieków. Wały 

przeciwpowodziowe na terenie Gminy są w dobrym stanie, biegną wzdłuż rzeki Bóbr, w pewnym oddaleniu 

od jej koryta, otaczają tereny zalewowe wzdłuż rzeki (międzywale). W ten sposób tworzą pewien rezerwuar dla 

przewidywanych wód powodziowych, przeciwdziałając jednocześnie rozlaniu tych wód na chronione w ren 

sposób tereny sąsiednie. 

 Obniżanie wysokości oraz opóźnianie fali powodziowej na terenie Gminy Bolesławiec odbywa się również 

poprzez retencję wód powodziowych w zbiorniku retencyjnym Pilchowice.   
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Monitoring jakości wód powierzchniowych  

 Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód na podstawie 

wyników państwowego monitoringu środowiska (PMŚ). Stan JCWP ocenia się uwzględniając wyniki klasyfikacji 

stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego. Stan ekologiczny określa się dla wód typu naturalnego,                    

a potencjał ekologiczny dla wód uznanych jako sztuczne lub silnie zmienione. Na ocenę stanu/potencjału 

ekologicznego JCWP składają się elementy biologiczne, fizykochemiczne i hydromorfologiczne. Stan ekologiczny 

JCWP klasyfikuje się przez przypisanie jej jednej z pięciu klas jakości. Potencjał ekologiczny klasyfikuje się 

poprzez przypisanie JCWP czterech klas jakości (klasy I i II tworzą wspólnie potencjał dobry i powyżej dobrego). 

Kolejnym osobnym elementem oceny JCWP jest stan chemiczny, klasyfikowany na podstawie wyników badań 

obecności substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń. Środowiskowe normy jakości dla substancji 

priorytetowych i innych zanieczyszczeń nie uwzględniają typologii wód. Są to stężenia pojedynczego wskaźnika 

lub grupy wskaźników w wodzie, osadach wodnych lub w organizmach wodnych, które nie powinny być 

przekroczone z uwagi na ochronę środowiska i zdrowia ludzi. 

 Spośród wszystkich jednolitych części wód powierzchniowych znajdujących się na terenie gminy, 

monitoringiem jakości wód powierzchniowych zostały objęte następujące JCWP: 

• Bóbr od Bobrzycy do Kwisy, 

• Bobrzyca od Osiki do Bobru, 

• Bobrzyca od źródła do Osiki, 

• Iwnica, 

• Kliczkówka, 

• Kwisa od zb. Leśna do Kliczkówki, 

• Polanka, 

• Bóbr od Żeliszowskiego Potoku do Bobrzycy, 

• Bóbr od zb. Pilchowice do Żeliszowskiego Potoku, 

• Czarna Woda od źródła do Karkoszki. 

Wyniki monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych (wykonane w latach 2014 – 2019) 

znajdujących się na terenie gminy Bolesławiec przedstawione zostały w poniższej tabeli: 

Tabela 19. Wyniki monitoringu JCWP na terenie Gminy Bolesławiec w latach 2014 – 2019  

Lp. 
Nazwa 

ocenianej 
JCWP 

Kod 
ocenianej 

JCWP 

Klasyfikacja wskaźników i elementów 
jakości wód 

Stan/potencjał 
ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

Stan Klasa 
elementó
w biolo-
gicznych 

Klasa 
elementów 

hydromorfo- 
logicznych 

Klasa 
elementów 
fizykoche- 
micznych 

1. 
Bóbr od 

Bobrzycy do 
Kwisy 

R
W

6
0

0
0

2
0

1
6

5
9

9
 

III - >II ZŁY 
PONIŻEJ 
STANU 

DOBREGO 
ZŁY 

2.  
Bobrzyca od 

Osiki do Bobru 

P
LR

W
6

0
0

0
1

8
1

6
3

8
9 

III - >II UMIARKOWANY 
PONIŻEJ 
STANU 

DOBREGO 
ZŁY 
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Lp. 
Nazwa 

ocenianej 
JCWP 

Kod 
ocenianej 

JCWP 

Klasyfikacja wskaźników i elementów 
jakości wód 

Stan/potencjał 
ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

Stan Klasa 
elementó
w biolo-
gicznych 

Klasa 
elementów 

hydromorfo- 
logicznych 

Klasa 
elementów 
fizykoche- 
micznych 

3.  
Bobrzyca od 

źródła do Osiki 

P
LR

W
6

0
0

0
4

1
6

3
8

6 

IV - >II SŁABY - ZŁY 

4. Iwnica 

P
LR

W
6

0
0

0
4

1
6

6
8

9 

III - >II UMIARKOWANY - ZŁY 

5. Kliczkówka 

P
LR

W
6

0
0

0
1

8
1

6
6

9
4 

- - - - - 

brak 
możliwo

ści 
wykona

nia 
oceny/ 

brak 
stałego 
przepły

wu 
(przewi
dziana 
tylko 

ichtiofa
una) 

6. 
Kwisa od zb. 

Leśna do 
Kliczkówki 

P
LR

W
6

0
0

0
2

0
1

6
6

9
3

9 

II - >II UMIARKOWANY - ZŁY 

7. Polanka 

P
LR

W
6

0
0

0
1

8
1

6
6
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Lp. 
Nazwa 

ocenianej 
JCWP 

Kod 
ocenianej 

JCWP 

Klasyfikacja wskaźników i elementów 
jakości wód 

Stan/potencjał 
ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

Stan Klasa 
elementó
w biolo-
gicznych 

Klasa 
elementów 

hydromorfo- 
logicznych 

Klasa 
elementów 
fizykoche- 
micznych 

8. 

Bóbr od 
Żeliszowskiego 

Potoku do 
Bobrzycy 

P
LR

W
6

0
0

0
2

0
1

6
3

7
9

9 

IV - II SŁABY STAN  
PONIŻEJ 
STANU 

DOBREGO 
ZŁY 

9. 

Bóbr od zb. 
Pilchowice do 
Żeliszowskiego 

Potoku 

P
LR

W
6

0
0

0
8

1
6

3
7

5
9 

V - II ZŁY 
PONIŻEJ 
STANU 

DOBREGO 
ZŁY 

10. 
Czarna Woda 
od źródła do 

Karkoszki 

P
LR

W
6

0
0

0
1

7
1

3
8

6
5

2
9 

IV - II SŁABY 
PONIŻEJ 
STANU 

DOBREGO 
ZŁY 

Źródło: https://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-wod 

Wody podziemne 

Zgodnie z regionalizacją hydrogeologiczną wg. Pszczyńskiego (2005 rok) północna i północno-wschodnia 

część gminy położona jest w regionie przedsudeckiem, zaś południowa i środkowa część w regionie 

wrocławskim i sudeckim.  

Region wrocławski charakteryzuje się piętrem wodonośnym występującym w utworach czwartorzędu 

i trzeciorzędu. W obrębie regionu sudeckiego piętro wodonośne występuje również w utworach permu, triasu 

i kredy.  

Na obszarze gminy występują następujące użytkowe piętra wodonośne: czwartorzędowe, 

trzeciorzędowe, kredowe, triasów (w utworach wapienia muszlowego). 

Region przedsudecki charakteryzuje się występowaniem wód w obrębie utworów kenozoicznych oraz 

paleozoicznych. W regionie tym wydziela się 3 piętra wodonośne: czwartorzędowe, trzeciorzędowe 

i paleozoiczne, z czego użytkowe piętra wodonośne stanowią utwory trzecio – i czwartorzędowe. 

Obszar gminy położony jest w zasięgu występowania trzech jednolitych części wód podziemnych: nr 77, nr 

93 oraz nr 94.  

Jednolita część wód podziemnych numer 77 ma powierzchnię 2654,7 km2 i swoim zasięgiem obejmuje 

niewielki fragment gminy w północno-wschodniej części. Ze względu na ukształtowanie terenu spływ wód 

powierzchniowych odbywa się w kierunku rzeki Bóbr i jej dopływów. Zasilanie wód podziemnych tego piętra 

odbywa się poprzez bezpośrednią infiltrację opadów atmosferycznych wgłąb nieizolowanych lub słabo 

izolowanych utworów piaszczysto-żwirowych. Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania 

wynoszą 543270 m3/d. Stan ilościowy oraz chemiczny wód oceniono jako dobry. Ogólna ocena stanu jest dobra, 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DF29384B-B3DC-4F2F-970D-F95E9E336426. Podpisany Strona 50



 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 

 

 
Strona 51 z 120 

 

zaś ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych nie jest zagrożone. 

Jednolita część wód podziemnych numer 93 ma powierzchnię 1981,2 km2. Obszar JCWPd ma wyraźny 

układ południkowy, co determinowane jest kierunkiem biegu rzeki Kwisy i środkowego odcinka Bobru oraz 

zasięgiem zlewni obu cieków. Strefa zasilania regionalnego systemu przepływu związana jest z górzystym 

pasmem Masywu Karkonoszy na południu, natomiast w centralnej części zaznacza się strefa zasilania lokalnego 

(niecka północnosudecka). W obrębie JCWPd istnieje ryzko powstania leja depresji w nieodwadnianej kopalni 

miedzi „Konrad" w Iwinach, co skutkuje połączeniem w tym rejonie poziomów wodonośnych permo - triasu 

oraz pogorszeniem jakości wód. Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania wynoszą 417997 

m3/d. Stan ilościowy oraz chemiczny wód oceniono jako dobry. Ogólna ocena stanu jest dobra. Jednolita część 

wód jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.  

Jednolita część wód podziemnych numer 94 ma powierzchnię 2261,4 km2. Warunki krążenia wód są 

zróżnicowane. Wody wydzielonych pięter wodonośnych pozostają w kontaktach hydraulicznych, w różnych 

układach hydrostrukturalnych, tworząc skomplikowany system przepływu wód o zasięgu regionalnym. Zasoby 

wód podziemnych dostępne do zagospodarowania wynoszą 250094 m3/d. Stan ilościowy wód oceniono jako 

dobry, stan chemiczny słaby. Ogólna ocena stanu jest słaba. Jednolita część wód jest zagrożona ryzykiem 

nieosiągnięcia celów środowiskowych.  

Rycina poniżej przedstawia położenie gminy Bolesławiec względem jednolitych części wód podziemnych. 

 

 

Rysunek 11. Położenie Gminy Bolesławiec na tle JCWPD oraz GZWP 
Źródło: opracowanie własne 

Gmina Bolesławiec położona jest w obrębie dwóch Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: nr 315 

„Zbiornik Chocianów – Gozdnica” oraz nr 317 „Niecka zewnętrzna sudecka Bolesławiec (Niecka 

zewnętrznosudecka Bolesławiec)”. 

Główny zbiornik wód podziemnych nr 315 Zbiornik Chocianów–Gozdnica o powierzchni 1170,36 km2, 

jest położony w Borach Dolnośląskich, na pograniczu województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Zbiornik                      

o charakterze porowym jest związany z osadami piaszczysto-żwirowymi czwartorzędowych dolin kopalnych, 

struktur erozyjnych i stożków sandrowych tworzących jeden poziom wodonośny. Jakość wód podziemnych jest 
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ogólnie dobra – klasy I–III lecz nietrwała z uwagi na brak izolacji od powierzchni terenu utworami słabo 

przepuszczalnymi.  

Wokół zbiornika wyznaczono obszar ochronny o powierzchni 1302,36 km2, przekraczający granicę 

zbiornika od jego południowej strony. Odkryty, płytko zalegający poziom wodonośny determinuje krótki czas 

migracji zanieczyszczeń, stąd praktycznie cały obszar zbiornika charakteryzuje się bardzo wysoką i wysoką 

podatnością.  

Główny zbiornik wód podziemnych nr 317 Niecka zewnętrzna sudecka Bolesławiec, o powierzchni 

843,15 km2, jest położony na przedgórzu sudeckim. Zbiornik ma charakter porowo-szczelinowy, na ogół średnio 

izolowany, tylko lokalnie całkowicie pozbawiony izolacji od powierzchni terenu. Stan chemiczny wód 

podziemnych mezozoicznych pięter wodonośnych jest na ogół dobry, a ich jakość odpowiada I i II, lokalnie III 

klasie. Często, ze względu na podwyższone, niezgodne z wymaganiami dla wód pitnych stężeniami żelaza lub 

manganu oraz niskimi wartościami pH, eksploatowane wody mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi po 

prostym uzdatnieniu. 

Oszacowane w ramach badań modelowych zasoby dyspozycyjne wynoszą 120 000 m3. Pobór wód 

podziemnych na obszarze zbiornika stanowi zaledwie 7% oszacowanych zasobów dyspozycyjnych. Wyznaczony 

obszar ochronny zbiornika obejmuje zasięgiem stosunkowo niewielką powierzchnię zbiornika (233,2 km2), 

przekraczając jedynie jego południową granicę w rejonie Nowogrodźca. 

Monitoring jakości wód podziemnych 

Monitoring jakości wód podziemnych w ramach sieci krajowej realizowany był przez Państwowy Instytut 

Geologiczny (PIG) – Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

Badania chemizmu wód podziemnych wykonywane były zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu 

Środowiska na lata 2016-2020”. 

Oceny stanu chemicznego w jednolitych częściach wód (JCWPd) w poszczególnych punktach badawczych 

dokonano w oparciu o obowiązujące w 2017 r. rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód 

podziemnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2148), które wyróżnia pięć klas jakości wód: 

• klasa I – wody bardzo dobrej jakości, 

• klasa II – wody dobrej jakości, 

• klasa III – wody zadowalającej jakości, 

• klasa IV – wody niezadowalającej jakości, 

• klasa V – wody złej jakości 

oraz dwa stany chemiczne wód ocenione na podstawie średniej wartości poszczególnych wskaźników 

ze wszystkich punktów zlokalizowanych w analizowanej JCWPd:  

• stan dobry (klasy I, II i III), 

• stan słaby (klasy IV i V). 

 W 2017 roku na terenie województwa dolnośląskiego prowadzono badania jakości wód podziemnych 

w 51 punktach pomiarowych w ramach monitoringu operacyjnego. Ocena jakości zwykłych wód podziemnych 

badanych w ramach monitoringu operacyjnego obejmowała dwa punkty na terenie Bolesławca: ”UJĘCIE NOWE” 

przy ul. Łasickiej oraz punkt przy ul. Modłowej. W obu punktach pomiarowych klasa jakości wód była dobra.  

 W 2020 roku Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, przeprowadził monitoring 

operacyjny stanu chemicznego wybranych jednolitych części wód podziemnych. Oceną objęto punkt                             

w miejscowości Trzebień, w którym stan wód podziemnych został zaliczony do klasy I, czyli wody bardzo dobrej 

jakości.  
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5.5.2. Analiza SWOT 

 Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń Gminy 

Bolesławiec w zakresie gospodarowania wodami. 

 

Tabela 20. Analiza SWOT - Gospodarowanie wodami 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

→ Dobrze rozwinięta sieć hydrograficzna, 

→ Położenie gminy na tle dwóch GZWP, 

→ Działania na rzecz ochrony przeciwpowodziowej 

→ Zły stan wód powierzchniowych rzecznych, 

→ Występowanie obszarów zagrożonych powodzią 

wzdłuż rzeki Bóbr oraz jej dopływów 

SZANSE ZAGROŻENIA 

→ Propagowanie rolnictwa ekologicznego, 

→ Stała kontrola miejsc nielegalnego 

odprowadzenia zanieczyszczeń do wód 

→ Dalszy monitoring wód powierzchniowych i 

podziemnych 

→ Wystąpienie awarii, na skutek której substancje 

niebezpieczne dostaną się do wód gruntowych, 

→ Spływ zanieczyszczeń z dróg do wód gruntowych 

(szczególnie intensywny w okresie zimowo-

wiosennym), 

→ Lokalne podtopienia w porze wiosennych 

roztopów oraz podczas ulewnych opadów 

Źródło: opracowanie własne 

5.6.  Gospodarka wodno-ściekowa 

Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi ma służyć przede wszystkim: 

• zaspokojeniu zapotrzebowania na wodę ludności, rolnictwa i przemysłu, 

• ochronie wód i ekosystemów znajdujących się w dobrym stanie ekologicznym, 

• poprawie jakości wód i stanu ekosystemów zdegradowanych działalnością człowieka, 

• zmniejszeniu zanieczyszczenia wód podziemnych, 

• zmniejszeniu skutków powodzi i suszy. 

5.6.1.  Analiza stanu wyjściowego 

Zaopatrzenie w wodę 

System zaopatrzenia w wodę Gminy Bolesławiec oparty jest o ujęcia wody zlokalizowane na terenie 

Gminy, ale też Miasta Bolesławiec. Woda z tych ujęć dostarczana jest do systemu bolesławieckiego oraz 

lwóweckiego.  

Na terenie Gminy i Miasta Bolesławiec są zlokalizowane poniższe ujęcia: 

− Ujęcie i SUW „Modłowa”, 

− Ujęcie i SUW „Stare”, 

− Ujęcie i SUW „Nowe”, 

− Ujęcie i SUW „Rakowice”. 

Opisywany system wodociągowy zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Bolesławiec, Kozłów, 

Stara Oleszna, Trzebień Mały, Parkoszów, Golnice, Lipiany, Krępnica, Dąbrowa Bolesławiecka, Nowa Wieś, 

Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Łąka, Chościszowice, Bolesławice, Kruszyn, Łaziska, Nowe Jaroszowice, Stare 

Jaroszowice, Żeliszów, Suszki, Kraszowice, Nowa, Ocice, Mierzwin, Otok, Rakowice, Bożejowice, Brzeźnik, Dobra.  

Urządzenia wodociągowe – Stacje Uzdatniania Wody: 

1. SUW Stare – zostało ponownie uruchomione w roku 1945 po dewastacji, jaka miała miejsce 

w czasie II wojny światowej i funkcjonowało przez kolejnych siedem lat, kiedy gwałtowne 

obniżenie się lustra wody w studni wymusiło jego zamknięcie. Zaczęto z niego korzystać dopiero 
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w roku 1968, stosując pompy głębinowe. Ujęcie składa się z 1 studni szybowej o głębokości 

około 20 m zasilanej przez dno – zlokalizowanej w piwnicy budynku administracyjnego. 

Pierwotnie studnia miała kształt elipsy o średnicach 4,3 m oraz 7,65 m obecnie jest to jej górna 

część. Część pogłębiona studni ma średnicę 3 m i głębokość 12 m. Obie części zostały wykonane 

z cegły klinkierowej łączonych zaprawą cementową. Wydajność ujęcia sięga 1 920 m3/d. Woda               

z ujęcia nie wymaga uzdatniania, ponieważ spełnia wymagania prawne, którym powinna 

odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi. Jest pompowana bezpośrednio do 

dwóch zbiorników retencyjnych usytuowanych na ul. Kosiby: zbiornika nr 1 o pojemności 800 

m3 oraz zbiornika nr 2 o pojemności 1 600 m3. Do tego drugiego odprowadzana jest również 

woda uzdatniona z SUW „Modłowa”, SUW „Nowe” oraz SUW „Rakowice”. Oba zbiorniki 

połączone są ze sobą rurociągiem o średnicy 400 mm. Ujęcie „Stare” dodatkowo umożliwia                  

w przypadku wystąpienia awarii bezpośrednie zasilanie w wodę sieć miejską z pominięciem obu 

zbiorników.  

 

2. SUW MODŁOWA  

Stacja uzdatniania wody wraz z ujęciem zlokalizowana w północnej części miasta Bolesławiec 

przy ulicy Modłowej, funkcjonuje od roku 1983. Odwiert został wykonany w 1968 roku przez 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej, które planowało budowę bazy transportowej 

na tym terenie. Odkryto wówczas duże pokłady wodonośne, co spowodowało, że teren ten 

został przekazany pod zarząd funkcjonującego wówczas Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

w Bolesławcu. W latach 1980/1981 wybudowano studnie nr 2. Głębokość obu studni wynosi 80 

m i 110 m, a ich wydajność sięga 6 720 m3/d. W latach 2008 – 2013 ujęcie oraz stacja wody 

zostały całkowicie zmodernizowane, począwszy od technologii do całkowitej automatyzacji 

procesu oczyszczania wody. Obecnie woda ujmowana jest z dwóch studni głębinowych 

i tłoczona wspólnym rurociągiem o średnicy 300 mm do układu napowietrzania otwartego, 

na który składają się dwie deszczownice (kaskady napowietrzające). Stamtąd woda już 

napowietrzona grawitacyjnie trafia do zbiornika kontaktowego. Jego pojemność jest tak 

dobrana, aby zapewnić odpowiedni czas kontaktu wody z powietrzem w celu uzyskania 

pożądanego efektu napowietrzania. Już na tym etapie następuje częściowe usuwanie związków 

żelaza z wody surowej, które odkłada się w postaci osadu. Ponadto dochodzi tu do procesu 

odgazowania wody. W następnej kolejności znajduje się układ pompowy II stopnia, składający 

się z pięciu pomp pracujących równolegle, które tłoczą wodę do sześciu ciśnieniowych filtrów 

pionowych. Przefiltrowana, uzdatniona woda trafia rurociągiem o średnicy 300 mm 

bezpośrednio do sieci wodociągowej. SUW „Modłowa” ponadto wyposażona jest w system 

dezynfekcji podchlorynem sodu. Przygotowany roztwór dozowany jest za pomocą dwóch 

pompek pracujących naprzemiennie do rurociągu wody surowej przed kaskadami 

napowietrzającymi. Układ rurociągów technologicznych umożliwia dostawę wody do sieci 

wodociągowej w różnych przypadkach awaryjnych. Istnieje możliwość dostawy wody 

bezpośrednio ze studni głębinowych z ominięciem całego układu uzdatniania oraz pominięcie 

samego układu napowietrzania wody surowej i skierowanie jej od razu na układ filtracyjny.  

3. SUW NOWE  

Ujęcie Nowe, po częściowym zniszczeniu w czasie II wojny światowej, zostało ponownie 

uruchomione w roku 1945. Pracowały wówczas 3 studnie, których zasoby wodne okazały się 

niewystarczające w porównaniu do rosnącego zapotrzebowania na wodę. Stopniowo obniżeniu 

uległo lustro wody we wszystkich studniach. W związku z rosnącym deficytem intensywnie 

przebiegały prace poszukiwawcze nowego źródła wody. W ciągu kolejnych lat powstały następne: 

1974 r. – studnia nr 2A, 1982 r. – studnia nr 2 B, 1987 r. – studnia nr 3A, w 1989 r. – studnia nr 4 

(dziś stanowi rezerwę) oraz w 2003 r. – studnia nr 5. Obecnie na ujęcie składa się sześć studni 

głębinowych o łącznej wydajności 5 416 m3/d. Każda ze studni wyposażona jest w armaturę 

regulacyjno – pomiarową, zawór zwrotny ora zawór odcinający. Woda ze wszystkich studni 
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tłoczona jest wspólnym kolektorem o średnicy 400 mm do stacji uzdatniania wody. Układ 

oczyszczania wody na SUW „Nowe” składa się z sześciu filtrów pionowych ciśnieniowych. Płukanie 

filtrów odbywa się za pomocą wody surowej tłoczonej przez pompy głębinowe zlokalizowane 

w studniach. 

4. SUW RAKOWICE 

Ujęcie „Rakowice” jest największym ujęciem w całym systemie wodociągowym. Funkcjonuje  

od 1961 roku, kiedy odwiercono pierwsze cztery studnie. Stopniowo w kolejnych latach liczba 

studni uległa powiększeniu, aż do 1987 roku, kiedy ich liczba sięgała 18. W roku 2014 

przeprowadzono gruntowną modernizację całego obiektu, zwiększając tym samym wydajność 

całego ujęcia do 10 000 m3/d. Woda surowa pobierana jest z 13 studni głębinowych. Woda 

ze studni transportowana jest dwoma rurociągami lewarowymi na stację uzdatniania wody. Woda 

kierowana jest do istniejącej studni zbiorczej o głębokości 13,5 m oraz średnicy 3 m zlokalizowanej 

w budynku SUW. Napowietrzona woda kierowana jest na układ filtracji jednostopniowej, który 

składa się z 14 filtrów ciśnieniowych o średnicach 2400 mm umiejscowionych na dwóch ciągach 

technologicznych. Filtry wyposażone są w drenaż rurowy letarny, właz dolny, właz boczny 

rewizyjny, właz górny zasypowy. Zasilanie filtrów odbywa się przez wlot w płaszczu bocznym, 

wylot znajduje się w dennicy dolnej. Woda z każdego filtra trafia do wspólnego kolektora 

zakończonego przepływomierzem, który podłączony jest z siecią zbiorczą. Dezynfekcja wody jest 

wykonywana doraźnie w postaci dozowania roztworu podchlorynu sodu. Płukanie filtrów odbywa 

się automatycznie sprężonym powietrzem i wodą surową pobieraną ze studni zbiorczej. 

Popłuczyny trafiają do dwóch odstojników, gdzie są przetrzymywane aż do uzyskania wymaganych 

efektów oczyszczania. Oczyszczanie popłuczyn zachodzi w odstojniku na drodze sedymentacji 

grawitacyjnego zagęszczania osadów, które stanowią głównie wodorotlenki żelaza. Sklarowana 

ciecz odprowadzana jest do odbiornika tj. do rzeki Bóbr.  

 

Długość sieci wodociągowe i przyłączy wodociągowych na przestrzeni ostatnich lat przedstawia poniższa 

tabela.   

Tabela 21. Długość sieci wodociągowej i ilość przyłączy do sieci wodociągowej 

 2017 2018 2019 2020 

Długość sieci wodociągowej  215,8 216,5 220,2 222,3 

Liczba przyłączy wodociągowych 3355 3465 3705 3913 

Źródło: Dane udostępnione przez PWiK w Bolesławcu.  

 

W 2019 roku z sieci wodociągowej korzystało 13 831 mieszkańców gminy, w związku z czym z sieci 

wodociągowej w 2019 roku korzystało 94,1% mieszkańców Gminy Bolesławiec.  

 

Istniejące i planowe zbiorniki małej retencji.  

Na terenie gminy Bolesławiec znajduje się 5 zbiorników małej retencji. Znajdują się one w miejscowości: 

Dobra dz. nr 51/42, Bożejowice dz. nr 536, Bolesławice dz. nr 892, Kruszyn dz. nr 1000 oraz Ocice dz. nr 118. 

Od 2020 roku NFOŚiGW prowadzi program „Moja Woda”. W ramach programu ochronie podlegają 

zasoby wodne oraz minimalizowane ma być zjawisko suszy w Polsce dzięki zwiększeniu poziomu retencji 

na terenie posesji przy jednorodzinnych budynkach mieszkalnych i wykorzystywanie zgromadzonych wód 

opadowych oraz roztopowych, m.in. przez rozwój przydomowej zieleni i zbiorników wodnych. Instalacje 

zrealizowane w ramach programu "Moja Woda" mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania na wodę 

wodociągową, w tym do takich celów jak podlewanie zieleni przydomowej. Jednocześnie zminimalizowanie 

odprowadzania wód opadowych z posesji do kanalizacji, co powinno zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień 

oraz pozytywnie wpłynąć na wydajność lokalnej oczyszczalni ścieków. 

W ramach programu „Moja Woda” można zrealizować zakup, dostawę, montaż, budowę, uruchomienie, 

instalacji: 

− do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, 
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tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody 

odprowadzające wody opadowe bez orynnowania), 

− do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki podziemne, 

zbiorniki nadziemne, „oczka wodne”), 

− do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni 

nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe - bez kosztów nasadzeń), 

− do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach - zielone dachy (warstwa 

drenażowa), bez kosztów nasadzeń, 

− do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych)  (np. pompy, filtry, 

przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające 

zagospodarowanie wody opadowej). 

 

Gospodarka ściekowa 

W gminie Bolesławiec w 2019 roku z sieci kanalizacyjnej korzystało 10 599 mieszkańców. 

Długość sieci kanalizacyjnej i przyłączy do sieci kanalizacyjnej przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 22. Długość sieci kanalizacyjnej i ilość przyłączy do sieci kanalizacyjnej 

 2017 2018 2019 2020 

Długość sieci kanalizacyjnej 272,2 272,9 274,8 276,6 

Liczba przyłączy kanalizacyjnej 2300 2362 2450 2488 

Źródło: Dane udostępnione przez PWiK w Bolesławcu 

 

W 2019 roku siecią kanalizacyjną odprowadzone zostało 689,0 tys. m3  ścieków bytowych.  

 Ścieki bytowe trafiają do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem 

biogenów  w Bolesławcu. 

Z budynków, które z przyczyn technicznych nie zostały podłączone do sieci kanalizacyjnej, ścieki 

gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalniach ścieków i wywożone wozem 

asenizacyjnym do ww. oczyszczalni.  

5.6.2.  Analiza SWOT 

 Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń gminy 

Bolesławiec w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.  

Tabela 23. Analiza SWOT - Gospodarka wodno-ściekowa 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

→ Istniejąca oczyszczalnia ścieków 

→ Dobrze rozwinięta sieć wodociągowa  

→ Woda dobrej jakości dostarczana mieszkańcom , 

 

→ Brak pełnego skanalizowania sieciowego gminy; 

→ Brak rejestru zbiorników bezodpływowych 

i przydomowych oczyszczalni ścieków 

SZANSE ZAGROŻENIA 

→ Stałe modernizacje sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej 

→ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

 

→ Zły stan techniczny zbiorników bezodpływowych, 

→ Możliwość zanieczyszczenia wód w przypadku 

awarii w oczyszczalni lub wycieków ze zbiorników 

bezodpływowych, 

Źródło: opracowanie własne 
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5.7.  Zasoby geologiczne 

5.7.1.  Analiza stanu wyjściowego 

Zasoby geologiczne to ogólna kategoria określania zasobów złóż i potencjalnych złóż kopalin lub 

wystąpień mineralnych.  

Przez teren gminy przebiega wyraźna granica geologiczna oddzielająca Sudety od bloku przedsudeckiego. 

Wyznacza ją uskok brzeżny sudecki przebiegający w kierunku NW – SE. Granica ta jednak w obrębie gminy nie 

odzwierciedla się w rzeźbie terenu. 

Blok przedsudecki zajmuje północno-wschodnią część obszaru opracowania. Skały staropaleozoiczne 

w większości są przykryte osadami permo-mezozoiku i kenozoiku. Między Kruszynem, a Tomaszowem 

Bolesławieckim pojawia się wąskie pasmo wychodni łupków ordowiku i dewonu oraz piaskowców 

szarogłazowych karbonu dolnego. Stanowią one część ogniw skalnych metamorfiku kaczawskiego, 

krystalicznego obramowania niecki północno - sudeckiej. Południowo - zachodnią część obszaru opracowania 

zajmuje fragment niecki północno - sudeckiej. Jest to rozległa synklina, w części południowo – wschodniej 

rozbita na szereg elementów tektonicznych, do których w granicach omawianego obszaru, należy niecka 

grodziecka i antyklina Raciborowic. Podłożem niecki północno - sudeckiej są staropaleozoiczne łupki i diabazy. 

Pod nimi zalegają utwory czerwonego spągowca, cechsztynu, piaskowca pstrego, wapienia muszlowego i kredy 

górnej od cen omanu po santon włącznie. 

W obrębie bloku przedsudeckiego na obszarze opracowania najstarszymi skałami są znane głównie 

zwierceń, zmetamorfizowane łupki kwarcowo - serycytowe ordowiku. Zwietrzelina ilasta tych łupków 

z zachowaną strukturą odsłania się między Kruszynem, a Tomaszowem Bolesławieckim. 

Łupki krzemionkowe, krzemionkowo - ilaste i ilasto - krzemionkowe należące do syluru odsłaniają się 

na zachód od Krępnicy. 

Dewon reprezentują diabazy oraz łupki chlorytowe. Diabazy odsłaniają się na wschód od Chościszowic 

i na północ od Kruszyna. Wychodnia łupków chlorytowych znajduje się w pobliżu Kraśnika Górnego. 

Dolnokarbońskie piaskowce szarogłazowe występują w okolicach Kruszyna. Ich miąższość jest nieznana, 

zaś ich wychodnie zostały wykartowane w materiałach archiwalnych metodami geofizycznymi. 

Utwory permu reprezentowane są przez osady czerwonego spągowca i cechsztynu.  

Cechsztyn reprezentują warstwy cechsztynu dolnego, środkowego i górnego. Cechsztyn dolny tworzą 

warstwy zlepieńca granicznego, wapienia podstawowego, margli plamistych, margli miedzionośnych 

i ołowiowych, na których zostały udokumentowane złoża rud miedzi. Środkowy cechsztyn został wykształcony 

jako 30 m kompleks wapieni szarych, mikrytowych i krystalicznych, często spękanych i porowatych. Cechsztyn 

górny podzielony jest na trzy kompleksy litologiczne: piaskowcowy, iły dolne z poziomem ewaorytowo - 

anhydrytowym, z epigenetycznymi gipsami w stropie oraz iły górne z warstwą dolomitu, tzw. dolomitu 

kaczawskiego. Miąższość kompleksów cechsztynu górnego jest zmienna i waha się od 80 do 90 m. 

Utwory budujące kredę górną leżą na zerodowanym podłożu permo-triasowym i wypełniają centralną 

część niecki północno - sudeckiej. Reprezentują je skały cen omanu, turonu, koniaku i santonu. 

Dolną partię osadów cen omanu budują piaskowce i zlepieńce kwarcowe, a górną margle. Piaskowce 

i zlepieńce kwarcowe występują na całym omawianym obszarze. Osady turonu na powierzchni odsłaniają się 

na południowy zachód od Raciborowic Górnych. Są to piaskowce i zlepieńce kwarcowe turonu dolnego oraz 

piaskowce drobnoziarniste ilaste, z wkładkami piaskowców średnioziarnistych turonu górnego. 

W południowo - zachodniej i wschodniej części obszaru opracowania zachowały się osady koniaku 

dolnego, wykształcone jako piaskowce arkozowe, kwarcowe i mułowce, o sumarycznej miąższości około 

75 do 330 m. Drobnoziarniste piaskowce koniaku uzyskały nazwę piaskowców ciosowych dzięki regularnie 

przebiegającym powierzchniom spękań. 

Utwory trzeciorzędowe należą do oligocenu, miocenu, pliocenu. Osady ilasto - piaszczyste z wkładkami 

węgla brunatnego zaliczone do oligocenu znane są tylko z wierceń w południowo - zachodniej części gminy. 

Żwiry kwarcowe z materiałem miejscowym, występujące na obszarze między Włodzicami, Żeliszowem, 

w okolicach Suszek oraz na wschód od miejscowości Otok, reprezentują miocen dolny. Piaski i mułki 
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lokalnie kaolinowe oraz węgle brunatne, należące do miocenu środkowego, znajdują się pomiędzy Kruszynem, 

dalej w kierunku Tomaszowa Bolesławieckiego. Piaski, iły i mułki z soczewkami węgla brunatnego zaliczone 

do miocenu górnego, stwierdzono w okolicy Kraśnika Górnego, Tomaszowa Bolesławieckiego i Szczytnicy. 

Maksymalna miąższość tych utworów wynosi 130 m. Zalegają one bezpośrednio na skałach bloku 

przedsudeckiego, na osadach permomezozoicznych niecki północno - sudeckiej i łupkach metamorficznych jej 

krystalicznego obramowania. 

Osady pliocenu należące do serii Gozdnicy, wykształcone jako piaski i żwiry kwarcowo - skaleniowe, 

przejawiające się iłami i mułkami, odsłaniają się w Dąbrowie Bolesławieckiej, gdzie osiągają miąższość ok. 80 m. 

Czwartorzęd reprezentowany jest przez osady plejstoceńskie i holoceńskie. Najstarsze utwory 

plejstoceńskie stanowią piaski i żwiry wodnolodowcowe oraz gliny zwałowe zlodowaceń południowopolskich,                  

a następnie mułki i torfy z interglacjału wielkiego. Utwory te występują w północno - zachodniej i południowo - 

wschodniej części obszaru gminy. Młodsze ogniwo plejstoceńskie reprezentują piaski i mułki zastoiskowe, piaski 

i żwiry terasów 3,0 - 5,0 m n. p. rzeki Bobrzycy, 10,0 - 12,0 m n. p. rzeki Bóbr, piaski i żwiry oraz mułki terasów 

1,5 – 4,0 m n. p. rzeki zlodowaceń środkowopolskich. Do utworów zlodowaceń północnopolskich należą piaski 

i żwiry terasów 7,0 – 8,0 m i 4,0 – 5,0 m n. p. rzeki, gliny zwałowe lessopodobne, piaski pylaste deluwialne oraz 

piaski gliniaste zbiorników okresowo zamkniętych. 

Piaski eoliczne na wydmach oraz gliny pylaste i piaszczyste deluwialne, gliny i piaski gliniaste, piaski 

pylaste i pyły lessopodobne na piaskach i glinach zasypania wysokiego nalezą do czwartorzędu nierozdzielonego 

i występują na północno-zachodniej i południowej części obszaru opracowania. 

Holocen reprezentowany jest przez osady rzeczne w ogólności wykształcone, jako mułki kwarcowe 

z wkładami piasków i żwirów, piaski i żwiry oraz mułki tarasów 0,5 - 2,0; 1,5 - 3,0 m n. p. rzeki Bóbr, 5,0 - 1,0 m 

n. p. rzeki Bobrzycy i potoków. 

Przeważającą część północnego obszaru gminy zajmują osady rzeczne (piaski i żwiry). Tworzą one 

powierzchnie w formie stożka napływowego po obu stronach doliny Bobru.3 

W tabeli poniżej przedstawiono charakterystykę złóż surowców na terenie gminy. 

Tabela 24. Złoża na terenie Gminy Bolesławiec 

Lp. Nazwa złoża 
Stan 

zagospodarowania 

Zasoby (w tys. ton) 
Wydobycie 
(w tys. ton) geologiczne 

bilansowe 
przemysłowe 

Gliny ceramiczne i biało wypalające się 

1. Janina I E 3 904,11 902,61 202,69 

2. Janina - Zachód R 362,62 - - 

3. Nowe Jaroszowice P 41 187,00 - - 

4. Ocice P 14 702,00 - - 

Gliny ceramiczne kamionkowe 

1. Ocice II P 4 015,00 - - 

Kamienie łamane i boczne - piaskowiec 

1. Wartowice IV T 7 977 5 750 - 

2. Żeliszów E 357 113 10 

Piaski i żwiry 

1. Bolesławice III Z 5 400 - - 

2. Bolesławice p. 2 T 1 381 1 381 - 

3. Bolesławice p. III E 555 547 23 

4. Brzeźnik E 861 861 22 

5. Brzeźnik I R 5 458 - - 

6. Kraszowice E 26 825 10 541 399 

7. Mierzwin I R 1 995 - - 

8. Mierzwin II R 3 993 - - 

 
3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bolesławiec 
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Lp. Nazwa złoża 
Stan 

zagospodarowania 

Zasoby (w tys. ton) 
Wydobycie 
(w tys. ton) geologiczne 

bilansowe 
przemysłowe 

9. Mierzwin III R 3 478 - - 

10. Nowa P 50 664 - - 

11. Nowa I M - - - 

12. Ocice – Mierzwin I R 4 022 - - 

13. Ocice – Mierzwin II R 19 510 - - 

14. Ocice - Nowa R 1 354 - - 

15. Ocice II R 3 954 - - 

16.  Ocice III R 2 094 - - 

17. Olszna II Z 899 - - 

18. Olszna II-MK E 54 623 14 108 511 

19. Olszna IV-V P 1 358 - - 

20. Olszna V Z 4 114 - - 

21. Otok P 41 364 - - 

22. Trzebień  T 2 344 1 784 - 

23. Trzebień - Zbiornik R 86 346 - - 

Źródło: http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web/index.jsp?conversationContext=2&conversationContext=2/Bilans 

zasobów złóż kopalin w Polsce stan na 31.12.2019 r. 

Legenda:  

E – złoże eksploatowane;  

R – złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (w kat. A+B+C1);  

P – złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie (w kat. C2 + D);  

T – złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo;  

Z – złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane; 

M – złoże skreślone z bilansu zasobów w roku sprawozdawczym. 

Występowanie zasobów geologicznych na terenie gminy ma pozytywny wpływ na gospodarkę. 

Wydobywanie ze złóż umożliwia zaspokojenie lokalnych potrzeb mieszkańców do celów budownictwa                          

i drogownictwa.  
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5.7.2.  Analiza SWOT 

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń gminy 

Bolesławiec w zakresie zasobów geologicznych.  

Tabela 25. Analiza SWOT - Zasoby geologiczne 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

→ Występowanie złóż kopalin na terenie gminy, 

→ Brak nielegalnej i niekontrolowanej eksploatacji 
kopalin, 

→ Możliwość przemysłowego wykorzystania złóż, 

→ Zaniechanie wydobycia części złóż 

→ Słabo rozpoznane potencjalne złoża kopalin  

→ Degradacja środowiska naturalnego  

SZANSE ZAGROŻENIA 

→ Kontrola wydobycia kopalin 

→ Możliwe zwiększone zapotrzebowanie na 
kopaliny związane z planowaną budową dróg 
ekspresowych i obwodnic miast  

→ Negatywne oddziaływanie planowanej 
eksploatacji, 

→ Wydobywanie kopalin bez koncesji lub niezgodnie 
z koncesją 

→ Ograniczona dostępność terenów złożowych dla 
celów eksploatacyjnych kopalin w związku z 
zabudową takich terenów lub występowania 
zróżnicowanych form ochrony przyrody  

Źródło: opracowanie własne 

5.8.  Gleby 

5.8.1.  Analiza stanu wyjściowego 

Na terenie gminy przeważają gleby klasy III i IV. Grunty klasy IIIa i IIIb to gleby bielicowe, brunatne 

kompleksu pszennego (łatwe w uprawie). Do gruntów klasy IIIb i IVa zalicza się gleby bielicowe i brunatne 

kompleksu pszenno – wadliwego (gleby żyzne, ale przesuszone, narażone na zmywanie powierzchniowe). 

Grunty klasy IVb i V to gleby bielicowe i brunatne kompleksu żytniego, wraz z glebami klasy VI są glebami mało 

urodzajnymi, suchymi.  

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego 41,34% powierzchni gminy stanowią użytki rolne, 

których powierzchnia wynosi 11 927 ha, w tym: 

• grunty orne – 75,5% użytków rolnych, 

• sady – 0,2% użytków rolnych, 

• łąki – 8,92% użytków rolnych, 

• pastwiska – 11,32 użytków rolnych. 

Grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione w Gminie Bolesławiec zajmują 14 317 ha co stanowi 49,63% 

powierzchni gminy. 

Głównym zagrożeniem dla stanu gleb w Gminie Bolesławiec jest niewłaściwie prowadzona gospodarka 

rolna oraz wydobycie surowców. W wyniku niewłaściwej działalności rolniczej do gleb i gruntów przedostają się 

zanieczyszczenia pochodzące z użytych w nadmiarze nawozów mineralnych i organicznych.  

Szkodliwe substancje zmieniają w znaczny sposób właściwości gleb. Zwiększone zakwaszenie lub 

alkalizacja gleb negatywnie wpływa na mikrofaunę i mikroflorę glebową, co powoduje zmniejszenie tempa 

rozkładu szczątek organicznych oraz tworzenie warstwy humusowej. Gleby takie stają się mniej urodzajne, co 

wpływa na mniejsze ilości i gorszą jakość plonów. Na zakwaszenie wpływają również tzw. kwaśne deszcze, 

które wymywają zanieczyszczenia z powietrza atmosferycznego. Zanieczyszczenie gleby azotanami, powoduje 

zmniejszenie odporności roślin na choroby i szkodniki. Rośliny rosnące na zanieczyszczonych, przenawożonych 

glebach zawierają toksyczne substancje, które po spożyciu powodują zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt 

(pasze). 
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Zanieczyszczenia gleb mogą ulegać przemieszczeniu do środowiska wodnego na skutek wymywania 

do wód podziemnych lub spływu powierzchniowego do zbiorników i cieków wodnych, powodując ich 

zanieczyszczenie. Aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń pochodzących z pól uprawnych należy 

przestrzegać zasad stosowania nawozów wynikających z obowiązujących aktów prawnych m.in.: 

− nawozy (z wyjątkiem gnojowicy) na gruntach rolnych stosuje się w odległości co najmniej 5 m 

od brzegu jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha, cieków wodnych; rowów 

(z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wysokości górnej krawędzi brzegu i rowu), 

kanałów, 

− nawozy stosuje się na gruntach rolnych w odległości co najmniej 20 m od brzegu jezior i zbiorników 

wodnych o powierzchni 50 ha; stref ochronnych ujęć wody oraz obszaru pasa nadbrzeżnego, 

− gnojowicę na gruntach rolnych należy stosować co najmniej 10 m od brzegu jezior i zbiorników 

wodnych o powierzchni powyżej 50 ha, cieków wodnych, rowów z wyłączeniem rowów o szerokości 

do 5 m oraz kanałów, 

− zabrania się stosowania nawozów na glebach zalanych wodą przykrytych śniegiem, zamarzniętych 

do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu. 

W celu kontroli zanieczyszczenia gleb konieczne jest prowadzanie kontroli jej jakości. Monitoring jakości 

gleby i ziemi stanowi podsystem Państwowego Monitoringu Środowiska. Celem badań jest obserwacja zmian 

gleb użytkowanych rolniczo, a szczególnie właściwości chemicznych, zachodzących w określonych przedziałach 

czasu, pod wpływem rolniczej i pozarolniczej działalności człowieka. 

W ramach Monitoringu oznaczane są parametry glebowe decydujące o ich jakości i zdolności 

do wypełniania funkcji produkcyjnych i środowiskowych (m.in. odczyn, zawartość materii organicznej, 

zasolenie, zawartość pierwiastków śladowych i zanieczyszczeń organicznych i wiele innych).  

Ostatnie badania gleb w ramach monitoringu chemizmu gleb ornych prowadzone były w 2015 roku. 

Na terenie Nowej Wsi zlokalizowany był punkt pomiarowy, a wyniki uzyskane z pomiarów przedstawiają 

poniższe tabele.  

Tabela 26. Odczyn gleb ornych w punkcie pomiarowych w miejscowości Nowa Wieś 

Odczyn Jednostka 
Rok 

1995 2000 2005 2010 2015 

Odczyn pH w zawiesinie H2O pH 5,3 5,5 5,4 5,8 5,9 

Odczyn pH w zawiesinie KCl pH 4,2 4,4 4,3 4,6 4,7 

Źródło: www.gios.gov.pl, Monitoring chemizmu gleb ornych Polski 

Odczyn gleb w zawiesinie KCl na badanym terenie w ostatnich latach ulegał wahaniom i w 2015 roku 

wynosił pH 4,7. Zauważalny jest trend wzrostu pH gleby. Jako przedział optymalny dla procesów biologicznych, 

związanych z metabolizmem większości gatunków roślin i mikroorganizmów glebowych przyjmuje się wartości 

pH od 5,5 do 7,2, mierzone w 1M KCl. Odczyn gleby w badanym punkcie był poniżej wartości optymalnego pH.  

Tabela 27. Zawartość substancji organicznej w glebach ornych w punkcie pomiarowym w miejscowości Nowa 
Wieś 

Substancja organiczna gleby Jednostka 
Rok 

1995 2000 2005 2010 2015 

Próchnica % 2,13 1,81 2,26 1,33 1,45 

Węgiel organiczny % 1,23 1,05 1,31 0,77 0,84 

Azot ogólny % 0,091 0,078 0,092 0,07 0,08 

Stosunek C/N  13,5 13,5 14,2 11,0 10,5 

Źródło: www.gios.gov.pl, Monitoring chemizmu gleb ornych Polski 
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Poziom próchnicy na przestrzeni ostatnich lat wykazuje wahania. W 2015 roku udział próchnicy w glebie 

wynosił 1,45%. Porównanie wartości węgla organicznego w poszczególnych latach pozwala zauważyć, że jego 

poziom również waha się w poszczególnych okresach czasowych, analogicznie jak udział próchnicy w glebie. 

Najwyższa zawartość była w roku 2005 roku. Tendencja malejąca widoczna jest w względem roku 2015. Jest to 

niekorzystna tendencja, ponieważ ubytek próchnicy powoduje utratę produkcyjnych funkcji gleb. Spośród 

czynników antropogenicznych na zawartość materii organicznej, w tym próchnicy, w glebie w największym 

stopniu wpływają: sposób użytkowania ziemi (tzn. rolniczy, łąkowy, leśny), intensyfikacja rolnictwa, dobór roślin 

uprawnych oraz poziom nawożenia organicznego. Udział azotu ogólnego w glebie analogicznie jak 2 poprzednie 

parametry charakteryzowały się zmiennością w analizowanym okresie czasu. Do 2005 roku udział azotu 

wzrastał, natomiast od 2005 do 2015 roku udział azotu zmniejszył się. Zawartość azotu w glebie jest ściśle 

uzależniona od próchnicy (C organicznego). Naturalnie ilość ta zależna jest przede wszystkim od klimatu, 

roślinności i ukształtowania terenu, w mniejszym zaś stopniu od rodzaju gleby i działalności człowieka. 

Czynnikami hamującymi aktywność mikrobiologiczną i sprzyjającymi nagromadzeniu w glebie materii 

organicznej, a tym samym kumulacji azotu są: niska temperatura, nadmiar wody, niskie pH, substancje 

toksyczne oraz tworzenie się kompleksów metalo-organo-ilastych. Wpływ składu mechanicznego gleby jest 

również bardzo wyraźny. 

Tabela 28. Właściwości sorpcyjne gleb ornych w punkcie pomiarowym w miejscowości Nowa Wieś 

Właściwości sorpcyjne gleby Jednostka 
Rok 

1995 2000 2005 2010 2015 

Kwasowość hydrolityczna (Hh) cmol(+)*kg-1 4,65 4,53 4,28 3,9 3,23 

Kwasowość wymienna (Hw) cmol(+)*kg-1 0,93 0,69 0,64 0,37 0,63 

Glin wymienny cmol(+)*kg-1 0,61 0,47 0,45 0,23 0,26 

Wapń wymienny (Ca2+) cmol(+)*kg-1 2,49 2,16 1,9 1,33 1,05 

Magnez wymienny (Mg2+) cmol(+)*kg-1 0,16 0,2 0,11 0,29 0,36 

Sód wymienny (Na+) cmol(+)*kg-1 0,06 0,06 0,03 0,04 0,06 

Potas wymienny (K+) cmol(+)*kg-1 0,4 0,28 0,2 0,24 0,37 

Suma kationów wymiennych (S) cmol(+)*kg-1 3,11 2,7 2,24 1,9 1,84 

Pojemność sorpcyjna gleby (T) cmol(+)*kg-1 7,76 7,23 6,52 5,8 5,07 

Wysycenie kompleksu sorpcyjnego 
kationami zasadowymi (V) 

% 40,08 37,34 34,36 32,75 36,32 

Źródło: www.gios.gov.pl, Monitoring chemizmu gleb ornych Polski 

 W przedziale czasowym objętym programem monitoringu poziom kwasowości hydrolitycznej uległa 

systematycznemu spadkowi, w roku 2015 wynosił 3,23 cmol(+)*kg-1. Praktyczne zastosowanie parametru 

kwasowości hydrolitycznej polega na określeniu na jej podstawie dawki wapna, równoważnej dawce czystego 

CaO w t/ha, niezbędnej do neutralizacji kwasowości związanej z obecnością jonów wodoru obecnych 

w roztworze glebowym jak i w kompleksie sorpcyjnym. Przyjmuje się, że konieczność wapnowania gleb 

powstaje w przypadku których dawka wapna CaO wyliczona na podstawie kwasowości hydrolitycznej przekracza 

1 t ha-1. 

 Wielkość pojemności sorpcyjnej gleby jest w zasadzie cechą malejącą i nie ulega zasadniczym zmianom 

o ile nie dochodzi do znacznego nagromadzenia materii organicznej (np. nawożenie organiczne) lub wyraźnej 

zmiany odczynu. Pewnym zmianom podlegać może proporcja pomiędzy udziałem jonów kwasowych 

i zasadowych. 

Gleby w punkcie pomiarowym w Nowej Wsi w przedziale czasowym objętym programem monitoringu 

charakteryzowały się zmienną zawartością fosforu przyswajalnego osiągając najwyższy poziom w 1995 roku, a 

następnie poziom ten ustawicznie spadał aż 2010 roku. W latach 2010 – 2015 odnotowano ponowny wzrost 

zawartości fosforu przyswajalnego. Niedobór fosforu jest niekorzystny, ponieważ ogranicza wzrost roślin, obniża 

wysokość plonu i jego jakość. Zaledwie część fosforu glebowego, obecna w roztworze glebowym w postaci 
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jonowej jest dostępna dla roślin.  

Tabela 29. Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślin w glebach ornych w punkcie pomiarowym 
w miejscowości Nowa Wieś 

Zawartość pierwiastków 
przyswajalnych dla roślin 

Jednostka 
Rok 

1995 2000 2005 2010 2015 

Fosfor przyswajalny mg P2O5* 100g-1 8,0 8,7 6,9 3,1 5,7 

Potas przyswajalny mg K2O*100g-1 10,9 8,4 10,3 8,1 15,2 

Magnez przyswajalny mg Mg*100g-1 1,7 2,2 2,3 4,6 3,8 

Siarka przyswajalna mg S-SO4*100g-1 1,5 1,42 1,5 1,03 0,62 

Źródło: www.gios.gov.pl, Monitoring chemizmu gleb ornych Polski 

Zawartości metali śladowych zostały ocenione w oparciu o Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

1 września 2016 r. (Dz. U. 2016 r.  poz. 1395) w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi, oraz wytycznych IUNG (1993), opartych na całkowitych zawartościach metali 

i właściwościach gleby (odczyn, zawartość części spławialnych, zawartość próchnicy). W punkcie pomiarowym   

w miejscowości Nowa Wieś nie odnotowano przekroczenia zawartości dopuszczalnych pierwiastków śladowych. 

Tabela 30. Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślin w glebach ornych w punkcie pomiarowym 
w miejscowości Nowa Wieś 

Całkowita zawartość 
pierwiastków śladowych 

Jednostka 
Rok 

1995 2000 2005 2010 2015 

Mangan mg*kg-1 253 250 231 361 372 

Kadm mg*kg-1 0,17 0,23 0,16 0,14 0,12 

Miedź mg*kg-1 7,5 9,7 6,1 5,4 5,3 

Chrom mg*kg-1 6,2 7,2 6,5 5,7 7,4 

Nikiel mg*kg-1 4,2 4,5 4,6 3,8 4,4 

Ołów mg*kg-1 17,5 15,5 17,2 16,3 14,6 

Cynk mg*kg-1 23,7 26,8 24,1 28,2 32,6 

Źródło: www.gios.gov.pl, Monitoring chemizmu gleb ornych Polski 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu prowadzi działalność szkoleniową  

i doradczą dla rolników z terenu województwa dolnośląskiego, w tym z terenu Gminy Bolesławiec. Działalność 

ta prowadzona jest w oparciu o priorytety Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, priorytety województwa 

dolnośląskiego, Plan dla Wsi oraz potrzeby rolników i mieszkańców obszarów wiejskich województwa 

dolnośląskiego.  

Ważne miejsce w działalności szkoleniowej i doradczej Ośrodka zajmuje promowanie działań 

prośrodowiskowych, przeciwdziałających zmianom klimatycznym i ułatwiającym dostosowanie się do tych 

zmian.  

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zajmuje się i zajmował się w ubiegłych latach  takimi 

działaniami jak upowszechnianie: 

− dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotami 

pochodzącymi ze źródeł rolniczych, programu azotanowego oraz wymagań ramowej 

dyrektywy wodnej, 

− działań rolno – środowiskowo – klimatycznych w ramach PROW 2014 – 2020, 

− racjonalnego gospodarowania wodą w gospodarstwie, 

− ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie 

z Prawem Wodnym, 

− doboru roślin na poplony, 

− produkcji metodami ekologicznymi, 

− zasad zintegrowanej ochrony roślin, 
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− zasad dyrektywy azotanowej i wodnej, 

− przepisów ustawy o ochronie zwierząt, 

− prawidłowej gospodarki nawozowej, w tym promowanie zasadności badania gleb 

i wapnowania, 

− działań na rzecz ograniczenia skutków suszy, w tym zwiększenia retencji wodnej, poprawy 

żyzności (m.in. badania gleb, wapnowanie) 

− zasad przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu na poziomie gospodarstwa, 

− prowadzenia prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej oraz gospodarki odpadami, 

− ochrony bioróżnorodności, w tym obszarów NATURA2000. 

 

5.8.2.  Analiza SWOT 

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń gminy 

Nowa Wieś w zakresie gleb.  

Tabela 31. Analiza SWOT – Gleby 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

→ Duża lesistość terenu 

→ Występowanie gleb chronionych na terenie 

gminy dla zachowania rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej 

→ Występowanie kwaśnych gleb 

→ Dominowanie gleb o niskiej klasie bonitacyjnej 

SZANSE ZAGROŻENIA 

→ Rozwój rolnictwa ekologicznego 

→ Rozpowszechnianie Kodeksu Dobrej Praktyki 

Rolniczej 

→ Depozycja zanieczyszczeń z wód opadowych 

→ Nadmierne stosowanie nawozów chemicznych 

→ Wydobycie surowców naturalnych, 

Źródło: opracowanie własne 

5.9.  Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

5.9.1.  Analiza stanu wyjściowego 

Gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec regulują uchwały, w których 

określone zostały zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec, szczegółowy sposób 

i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, termin, częstotliwość oraz tryby uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W ramach gminnego systemu z gospodarstw domowych odbierane są następujące rodzaje odpadów: 

− bezpośrednio z nieruchomości: 

a) odpady zmieszane, 

b) odpady zbierane w sposób selektywny następujących frakcji: 

▪ papier i tektura, 

▪ tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, 

▪ szkło, 

▪ odpady biodegradowalne; 

− w systemie obwoźnym zbiórek, dwa razy w ciągu roku z każdej miejscowości: 

a) odpady wielkogabarytowe, 

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

c) zużyte opony; 
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− przeterminowane leki i termometry rtęciowe zbierane są do pojemników znajdujących się w ośrodkach 

zdrowia w Trzebieniu i Kraśniku Dolnym oraz w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK); 

− zużyte baterie zbierane są w pojemnikach znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej, tj. 

Urząd Gminy Bolesławiec, placówki oświatowe i kulturalne na terenie Gminy oraz w Punkcie 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK); 

− odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prac remontowo-budowlanych przeprowadzonych 

samodzielnie w gospodarstwie domowym zbierane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK). 

Ponadto w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy mieszkaniec 

może we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

następujące rodzaje odpadów: 

− Odpady z tworzyw sztucznych, 

− Opakowania z papieru i tektury, 

− Opakowania z tworzyw sztucznych, 

− Opakowania z drewna, 

− Opakowania wielomateriałowe, 

− Opakowania ze szkła, 

− Odzież i tekstylia, 

− Zużyte opony, 

− Gruz budowlany, 

− Odpadowa papa, 

− Magnetyczne i optyczne nośniki informacji, 

− Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

− Baterie małogabarytowe, 

− Odpady niebezpieczne, 

− Leki, 

− Odpady ulegające biodegradacji, 

− Gleba, ziemia w tym kamienie, 

− Odpady wielkogabarytowe, 

− Styropian opakowaniowy.  

Usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych świadczona jest obecnie przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne                      

i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze przy ulicy Poniatowskiego 24. 

Właściciele nieruchomości użytkują pojemniki na odpady zmieszane i segregowane o pojemności 120 l 

i 240 l, a nieruchomościom wielolokalowym użyczono pojemniki o pojemności 1.100 l. 

W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku ujętych 

zostało 11.648 mieszkańców, a w 2020 roku ujętych zostało 11.890 mieszkańców. 

Różnica pomiędzy ilością osób zameldowanych, a faktyczną liczbą osób zadeklarowanych w systemie 

wynika z faktu, iż wiele osób ze względu na miejsce pracy, nauki lub założenia własnej rodziny zamieszkuje poza 

terenem gminy, o czym świadczy treść deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości. 
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Tabela 32. Ilości wytworzonych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Bolesławiec 
w latach 2017 - 2020 

  2017 2018 2019 2020 

Ilość wytworzonych odpadów 4181,16 Mg 5878,59 Mg 5500,06 Mg 5 938,71 Mg 

Źródło: dane z Urzędu Gminy w Bolesławcu 

Tabela 33. Roczna masa wybranych rodzajów odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Bolesławiec  

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

Rodzaj odebranych 
odpadów komunalnych 

Masa 
odebranych w 2019 roku 
odpadów komunalnych 

[Mg]  

Masa odebranych 
w 2020 roku 

odpadów 
komunalnych [Mg] 

150101 
Opakowania z papieru 

i tektury 
105,468 114,341  

150102 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
278,88 315,080 

150107 Opakowania ze szkła 331,81  436,46 

160103 Zużyte opony 2,82 43,760  

200201 
Odpady ulegające 

biodegradacji 
1263,84 1572,84  

200301  
Niesegregowane 

(zmieszane) 
odpady komunalne 

3166,54 3166,460 

200307 
Odpady 

wielkogabarytowe 
194,56 242,110 

Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Bolesławiec w 2019 roku, Analiza stanu 

gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Bolesławiec w 2020 roku 

 

Jednym z głównych celów gospodarki odpadami jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw 

unijnych, czyli osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu 

i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Gmina na podstawie zapisu art. 3b oraz 3c ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach zobowiązana jest do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania, oraz do osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, i tak: 

1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez 

Gminę Bolesławiec wyniósł w 2019 r. – 0% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 r.). Poziom wymagany do osiągnięcia w 2019 r. –  maksimum 40%), 

2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Bolesławiec 

w 2019 r. Wyniósł: 72% (wymagany poziom w 2019 r. wg rozporządzenia – minimum 40%)  – 

poziom został osiągnięty; 

3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez Gminę Bolesławiec w 2019 

r. wyniósł – 91% (wymagany poziom w 2019 r. wg rozporządzenia – minimum 60%) – poziom został 

osiągnięty. 

Począwszy od 24 stycznia 2018 r. prowadzona jest w Polsce Baza danych o produktach i opakowaniach 

oraz o gospodarce odpadami, zwaną w skrócie BDO. Baza ta jest prowadzona i aktualizowana przez marszałków 

województw i udostępniana publicznie przez Ministra Środowiska. W BDO zarejestrowano (na dzień 06 kwietnia 

2021 r.) 1037 podmiotów prowadzących gospodarkę odpadami na terenie powiatu bolesławieckiego. 

W ramach gospodarki odpadami należy wyodrębnić problematykę wyrobów azbestowych. Zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 poz. 

10) wyroby te są uznawane za odpady niebezpieczne. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu (POKzA) na lata 
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2009 – 2032 zakłada usunięcie i zutylizowanie azbestu z terenu całego kraju do roku 2032. Główne cele POKA 

to: 

− usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,  

− minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami 

azbestu, 

− likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

W tabeli poniżej przedstawiono ilość usuniętych w poszczególnych latach odpadów azbestowych, 

poniesione przez Gminę Bolesławiec koszty oraz wysokości pozyskanych dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu. 

 

Tabela 34. Ilość wyrobów azbestowych i dotacji na demontaż wyrobów azbestowych na terenie Gminy 
Bolesławiec w latach 2016 - 2020 

Rok 
Demontaż w 

[Mg] 
Odbiór w [Mg] 

Ilość 
nieruchomości              

w [szt.] 

Koszty ogółem w 
[zł] 

Wysokość dotacji 
z WFOŚiGW w [zł] 

Rok 2016 165,17 95,68 108 119724,48 101765,8 

Rok 2017 224,58 234,1 203 198246,01 168489,28 

Rok 2018 59,58 25,13 30 42215,15 35878,65 

Rok 2019 19,955 16,439 19 23583,31 16498,88 

Rok 2020 8,48 21,43 12 17510,14 7002,3 

Źródło: dane z Urzędu Gminy w Bolesławcu 

 

Z danych zawartych w Bazie Azbestowej do unieszkodliwienia na terenie Gminy Bolesławiec pozostało 

jeszcze 1 118,95 Mg tych odpadów. 

Dane dotyczące wyrobów zawierających azbest wykorzystywanych przed 2012 r. pochodziły z rejestru 

prowadzonego w Urzędzie Gminy Bolesławiec, na podstawie zgłoszeń ludności. Z zawartych tam informacji, 

udzielanych przez mieszkańców wynikało, że na terenie gminy wykorzystywanych było 38 130 m2 wyrobów 

zawierających azbest. Wyroby były wykorzystywane jako pokrycia dachów budynków mieszkalnych                                        

i gospodarczych, łącznie w 212 obiektach. Najczęściej stosowanymi wyrobami były płyty azbestowo-cementowe 

faliste. Nieznaczny udział miały płyty azbestowo-cementowe płaskie. Największą ilość wyrobów azbestowych 

wykazano w miejscowości Ocice (6 227m2).                    

W 2012r. opracowany został „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  z terenu 

Gminy Bolesławiec”, który zatwierdzony został Uchwałą Nr XXI/154/12 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 

19 grudnia 2012r. Łączna zinwentaryzowana w ramach przedmiotowego programu ilość azbestu wynosiła 

78 965 m2 i była wyższa od ilości zadeklarowanej przez mieszkańców o 107 %. Liczba zinwentaryzowanych 

obiektów wykonanych z zastosowaniem materiałów zawierających azbest wynosiła 537, co oznacza, że była 

wyższa o około 153 %. Największą ilość materiałów zawierających azbest zinwentaryzowano w obrębach 

Kruszyn i Ocice. Przeprowadzając ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania azbestu stwierdzono, że 

12,11 % ogólnej ilości wyrobów zawierających azbest wymaga bezzwłocznego usunięcia, 38,20 % wyrobów 

wymaga przeprowadzenia ponownej oceny przed upływem jednego roku i podjęcia stosownych działań, zaś 

49,6 9% wyrobów winno być ponownie ocenionych przed upływem 5 lat. 

W roku 2016 Gmina Bolesławiec pierwszy raz przeprowadziła akcję usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu. W wyniku przeprowadzonej akcji usunięto 260,85 Mg odpadów azbestowych. Akcja 

cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców, a jej efektem oprócz wyeliminowania części azbestu 

ze środowiska była również zwiększona chęć ujawniania przez mieszkańców faktu posiada tego rodzaju odpadu. 

Doprowadziło to do konieczności zlecenia kolejnej inwentaryzacji azbestu na terenie gminy i sporządzenie 

nowego programu jego usunięcia, który został następnie podjęty Uchwałą Nr XVIII/162/16 Rady Gminy 

Bolesławiec z dnia 16 grudnia 2016r. Łączna zinwentaryzowana w ramach przedmiotowego programu ilość 

azbestu wyniosła już 101 227,25 m2 i była wyższa o 22 % od ilości zinwentaryzowanej w 2012r. Liczba 

zinwentaryzowanych obiektów wykonanych  z zastosowaniem materiałów zawierających azbest wyniosła 662, 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DF29384B-B3DC-4F2F-970D-F95E9E336426. Podpisany Strona 67



 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 

 

 
Strona 68 z 120 

 

co oznacza, że była wyższa o około 19 % od ilości zinwentaryzowanej w 2012r. Największą ilość materiałów 

zawierających azbest zinwentaryzowano w obrębach Ocice, Kraśnik Górny i Kraśnik Dolny. Przeprowadzając 

ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania azbestu stwierdzono, że 4,3 % ogólnej ilości wyrobów 

zawierających azbest wymaga bezzwłocznego usunięcia, 34,2 % wyrobów wymaga przeprowadzenia ponownej 

oceny przed upływem jednego roku i podjęcia stosownych działań, zaś 61,5 % wyrobów winno być ponownie 

ocenionych przed upływem 5 lat.  

Zgodnie z programem, który podjęty został Uchwałą Nr XVIII/162/16 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 

16 grudnia 2016r. demontaż i usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy należy zrealizować do roku 2032, 

w trzech okresach realizacyjnych: 

− Okres 2017-2020 – należy zdemontować i unieszkodliwić 34% azbestu; 

− Okres 2021-2026 – należy zdemontować i unieszkodliwić 36% azbestu; 

− Okres 2027-2032 – należy zdemontować i unieszkodliwić 30% azbestu. 

W roku 2017 Gmina Bolesławiec powtórzyła akcję usuwania azbestu, która okazała się dużym sukcesem, 

ponieważ udało się usunąć 458,68 Mg azbestu i wyrobów zawierających azbest. W 2018 roku udało się usunąć 

84,71 Mg tego odpadu, w roku 2019 usunięto 36,39 Mg a w 2020 roku 29,91 Mg.          

Mieszkańcy Gminy Bolesławiec nie ponoszą żadnych kosztów usunięcia azbestu. Warunkiem udziału 

w akcji jest jednak zinwentaryzowanie nieruchomości w programie usuwania azbestu. 

5.9.2.  Analiza SWOT 

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń Gminy 

Bolesławiec w zakresie gospodarki odpadami.  

Tabela 35. Analiza SWOT - Gospodarka odpadami 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

→ Funkcjonujący na terenie gminy PSZOK, 

→ Kierowanie odpadów komunalnych do 

właściwych instalacji  

→ Prawidłowo przyjęte w dokumentach gminy i 

stosowane zasady gospodarowania odpadami 

komunalnymi  

→ Spełnianie przez gminę wymogów dotyczących 

poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz 

poziomów ograniczenia składowania masy 

odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji  

→ Względnie wysokie koszty gospodarowania 

odpadami komunalnymi w porównaniu do 

średnich zarobków mieszkańców  

→ Wyroby zawierające azbest 

→  Występowanie „dzikich” wysypisk na terenie 

gminy 

SZANSE ZAGROŻENIA 

→ Edukacja społeczeństwa w zakresie właściwego 

postępowania z odpadami, 

→ Usuwanie i utylizacja azbestu z terenu gminy, 

→ Wdrażanie i upowszechnianie wśród 

społeczności lokalnej nawyku selektywnej 

zbiórki odpadów. 

→ Względna łatwość znalezienia uprawnionych 

podmiotów przetwarzających zgodnie z prawem 

wytworzone odpady inne niż komunalne  

→ Powstanie miejsc nielegalnego składowania 

odpadów, 

→ Wzrost ilości wytwarzanych odpadów zmieszanych 

Źródło: opracowanie własne 
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5.10.  Zasoby przyrodnicze 

5.10.1  Analiza stanu wyjściowego 

Ochrona przyrody oznacza ochronę wartości ekologicznych, naukowych, dydaktycznych, estetycznych 

oraz cech stanowiących o tożsamości przyrodniczej regionu. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia  16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55) elementami środowiska objętymi ochroną na podstawie 

w/w ustawy są następujące formy ochrony przyrody: 

− parki narodowe, 

− rezerwaty przyrody, 

− parki krajobrazowe, 

− obszary chronionego krajobrazu, 

− obszary Natura 2000, 

− pomniki przyrody, 

− stanowiska dokumentacyjne, 

− użytki ekologiczne, 

− zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, 

− ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

  System powiązań przyrodniczych i obszary Natura 2000  

W związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Polska musiała utworzyć na swoim obszarze część 

europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 w oparciu o obowiązujące w niej ustawodawstwo. W zakresie 

ochrony przyrody aktami prawnymi są:  

• Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dn. 21.05.1992. r. (tzw. Dyrektyw Siedliskowa) w sprawie ochrony 

siedlisk naturalnych i dzikiej flory i fauny (w oparciu o nią tworzy się Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk 

(SOO),  

• Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 02.04.1979. r. (tzw. Dyrektywa Ptasia) w sprawie ochrony dziko 

żyjących ptaków, stanowiąca podstawę do wydzielenia Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO). 

Mają one na celu utrzymanie bioróżnorodności państw członkowskich poprzez ochronę 

najcenniejszych siedlisk oraz gatunków flory i fauny na ich terytorium. Zobowiązują też państwa 

członkowskie UE (a więc i Polskę od momentu akcesji) do wytypowania obszarów chronionych, które 

będą tworzyć europejską sieć ekologiczną NATURA 2000 proporcjonalnie do reprezentacji na swoim 

terytorium typów siedlisk i gatunków, będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Ważnym 

uzupełnieniem, mającym istotne znaczenie w budowie tej sieci, są załączniki do ww. Dyrektyw, 

zawierające listy wrażliwych siedlisk i ginących gatunków o znaczeniu wspólnotowym, których 

zachowanie wymaga wyznaczenia obszarów SOO i OSO. Ochrona bioróżnorodności w tej sieci będzie 

realizowana na podstawie planów ochrony, których ustalenia będą wiążące dla planów 

zagospodarowania przestrzennego, planów urządzenia lasów itp.  

 

 W ramach sieci Natura 2000 utworzono na terenie Gminy Bolesławiec: 

− Obszar Natura 2000 PLB020007 Żwirownie w Starej Olesznej, 

− Obszar Natura 2000 PLB020005 Bory Dolnośląskie, 

− Obszar Natura 2000 PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie, 

− Obszar Natura 2000 „Wrzosowiska Świętoszowsko - Ławszowskie" PLH020063. 

 
PLB020007 Żwirownie w Starej Olesznej.  

− Kod obszaru: PLH020049, 

− Rodzaj ochrony: Dyrektywa siedliskowa, 

− Powierzchnia [ha]: 41,8000, 
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− Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 

2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów 

mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny 

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)(2009/93/WE)  

Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie jeleniogórskim, pomiędzy wioską Stara 

Oleszna, a Trzebień Mały i zajmuje powierzchnię 41,8 ha. Najistotniejszą wartością obszaru jest występowanie 

elismy wodnej Luronium natans - jedno z 2 stanowisk ostatnio stwierdzonych w południowo-zachodniej Polsce. 

Opis obszaru: Obszar ten położony jest na lewym brzegu rzeki Bóbr. Obejmuje kilka żwirowni oraz hałd 

piaskowych. Właśnie te wysokie, piaszczyste wzniesienia, otoczone przez niewielkie zbiorniki wodne oraz 

wilgotne, piaszczyste skarpy są siedliskiem dla wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt. Znaczną 

większość powierzchni ostoi zajmują zbiorniki wodne. Sporą część stanowią łąki, natomiast bardzo mało jest 

tutaj lasów. Ocenia się, że ponad 30% ostoi, pokryte jest siedliskami przyrodniczymi wymienionymi 

w załączniku II dyrektywy siedliskowej, z czego największą powierzchnię zajmują murawy szczotlichowe 

(czyli śródlądowe zbiorowiska pionierskie na piaskach luźnych, mają na ogół charakter zbiorowisk 

antropogenicznych, powstałych w wyniku zniszczenia pierwotnej roślinności) o bardzo dobrym stanie 

zachowania. Sporą część stanowią też ekstensywnie użytkowane łąki. Najważniejsze pod względem wartości 

przyrodniczej jest występowanie tutaj elismy wodnej (gatunek z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej oraz 

wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi). Na uwagę zasługuje fakt, iż jest to jedyne jej stanowisko w tej części 

Polski (gatunek ten występuje na pojezierzu pomorskim, w miękkowodnych, ubogich w wapń jeziorach 

lobeliowych). Występuje tutaj również już bardzo rzadki gatunek chrząszcza: jelonek rogacz. W północnej części 

ostoi znaleźć można także gatunki rzadkie i zagrożone w skali regionu, jak rosiczka okrągłolistna (będąca bardzo 

ciekawą rośliną, która uzupełnia niedobór azotu w glebie, "żywiąc się" owadami), jak również widłaczek 

torfowy. Występuje tutaj także jedyny płaz bezogonowy który potrafi chodzić po liściach drzew i krzewów, czyli 

rzekotka drzewna. Jest to również jeden z gatunków zagrożonych wyginięciem.  

Zagrożenia: Plany rekultywacji zbiorników wodnych i likwidacji hałd piasku grożą całkowitym 

zniszczeniem lokalnej bioróżnorodności. Inny problem stwarzają takie przejawy aktywności rekreacyjnej, jak 

wydeptywanie, zaśmiecanie, eutrofizacja wód, co negatywnie oddziałuje na wrażliwe siedliska i gatunki. 

Zagrożeniem są też "plany rekultywacji w kierunku leśnym" poprzez nasadzenia młodych drzew na gruncie 

prywatnym. Nasadzenia spowodują likwidację siedliska 2330, a także potencjalne zagrożenie dla 

najważniejszego tu typu siedliska czyli 7150, rozwijającego się tu na wilgotnych piaskach.  

Znajdują się tutaj siedliska wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG:  

− 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Koelerio-Corynephoretea canascentis),  

− 3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoeto-

Nanojuncetea,  

− 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,  

− 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae),  

− 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),  

− 7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion,  

− 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion.  

Na terenie obszaru PLB020049 Żwirownie w Starej Olesznej występują następujące gatunki zwierząt:  

− Ptaki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG: bocian czarny (A030 Ciconia nigra), 

bocian biały (A031 Ciconia ciconia), kania ruda (A074 Milvus milvus), błotniak stawowy (A081 Circus 

aeruginosus), rybitwa rzeczna (A193 Sterna hirundo), zimorodek (A229 Alcedo atthis), gąsiorek (A338 

Lanius collurio), ortolan (A379 Emberiza hortulana).  

− Ssaki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: wydra europejska (1355 Lutra Lutra).  

− Ryby wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: boleń (1130 Aspius aspius), różanka 

(1134 Rhodeus sericeus Marus).  
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− Bezkręgowce wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: jelonek rogacz (1083 Lucanus 

cereus). Rośliny wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: elisma wodna (1831 

Luronium natans).  

− Inne ważne gatunki zwierząt i roślin to : Płazy: ropucha zielona (Bufo viridis), rzekotka drzewna (Hyla 

arborea), żaba wodna (Rana esculenta), żaba jeziorkowa (Rana lessonae), żaba trawna (Rana 

temporaria); Gady: jaszczurka zwinka (lacerta agilis), zaskroniec zwyczajny (natrix natrix); Rośliny: 

włosienicznik skąpopręcikowy (Batrachium trichophyllum), rosiczka okrągłolistna (Drosera 

rotundifolia), bagno zwyczajne (Lycopodiella innundata), widłak goździsty (Lycopodium clavatum), 

wyżlin polny (Misopates orontium), rdestnica oliwkowa (Potamogeton acutifolius), rdestnica 

grzebieniasta (Potamogeton trichoides).  

 

PLB020005 Bory Dolnośląskie.  

− Kod obszaru: PLB020005, 

− Rodzaj ochrony: Dyrektywa ptasia, 

− Powierzchnia [ha]: 172093,3900, 

− Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu : rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 05.09.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony 

ptaków Natura 2000 (Dz.U. 2007 nr 179 poz. 1275);  

Obszar ten zajmuje powierzchnię 172 093,4 ha i znajduje się w przeważającej części (73% powierzchni) 

w województwie dolnośląskim - region jeleniogórski (67%) i legnicko-głogowskim (6%) oraz w województwie 

lubuskim - region zielonogórski (27%).  

Bory Dolnośląskie obejmują jeden z największych w Polsce zwartych kompleksów leśnych. Obszar 

położony jest głównie na Nizinie Śląsko-Łużyckiej, południowa jego część wkracza w niewielkim stopniu 

na teren Pogórza Izerskiego. Bory leżą w dorzeczu Odry, a główną rzeką regionu jest Bóbr, do którego uchodzą 

inne rzeki: Kwisa, Czerna Wielka i Czerna Mała. Zachodnia część obszaru znajduje się w zlewni Nysy Łużyckiej. 

Dominują tu ubogie, piaszczyste siedliska borowe. Drzewostan budują bory sosnowe z ubogim runem, które 

budują głównie wrzosy i borówki. W piętrze podszytu występują jedynie żarnowiec i jałowiec. Dominującym 

gatunkiem jest sosna z domieszką dębów, brzozy, buka oraz jodły i świerka. Na żyźniejszych siedliskach 

występują płaty borów mieszanych i fragmenty lasów liściastych: buczyn i grądów. W okolicy Węglińca znajdują 

się kompleksy stawów rybnych - Stawy Parowskie. Urozmaiceniem terenu są stanowiska kosodrzewiny 

na torfowiskach oraz rozległe wrzosowiska i brzeziny w rejonie Świętoszowa, a na zagłębieniach fragmenty 

olsów. W ostoi stwierdzono występowanie 19 lęgowych gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I 

Dyrektywy Ptasiej. Dziewięć gatunków ptaków zostało umieszczonych na liście ptaków zagrożonych w Polskiej 

czerwonej księdze zwierząt. Bory są najważniejszą w południowo-zachodniej części Polski ostoją bielika, 

cietrzewia i głuszca. Na obszarze stwierdzono występowanie jednej z największych liczebnie populacji włochatki 

i sóweczki spośród wszystkich ostoi ptaków w Polsce. Ta znaczna liczebność włochatki i sóweczki to 

występowanie 80 par lęgowych. Wiele fragmentów obszaru Bory Dolnośląskie chronionych jest w formie 

rezerwatów oraz uznanych zostało za specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000. Pozostałe gatunki 

ptaków występujące na tym obszarze, a wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG to: bąk 

zwyczajny (A021 Botaurus stellaris), bocian czarny (A030 Ciconia nigra), bocian biały (A031 Ciconia ciconia), 

kania czarna (A073 Milvus migrans), kania ruda (A074 Milvus milvus), bielik (A075 Haliaeetus albicilla), błotniak 

stawowy (A081 Circus aeruginosus), głuszec (A108 Tetrao urogallus), kropiatka (A119 Porzana porzana), 

derkacz (A122 Crex crex), żuraw (A127 Grus grus), puchacz zwyczajny (A215 Bubo bubo), sóweczka (A217 

Glaucidium passerinum), włochatka zwyczajna (A223 Aegolius funereus), zimorodek (A229 Alcedo atthis), 

dzięcioł zielonosiwy (A234 Picus canus), dzięcioł średni (A238 Dendrocopos medius), muchołówka mała (A320 

Ficedula parva), cietrzew (A409 Tetrao tetrix tetrix).  

Zagrożenia: Sukcesja roślinności lub celowe zalesianie otwartych terenów śródleśnych (łąk, bagien, 

torfowisk), wyrąb starodrzewów i drzew dziuplastych, usuwanie martwego drewna z lasu, stosowanie zrębów 

zupełnych, zakłócenia stosunków wodnych, likwidacja lub odwrotnie - intensyfikacja gospodarki stawowej 

na śródleśnych kompleksach stawowych (zmniejszanie ilości wody w stawach, nieprzystosowane do biologii 
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ptaków terminy prowadzenia zabiegów). Zagrożenie może stanowić penetrowanie siedlisk przez ludzi oraz 

zabijanie ptaków nierozpoznanych przez myśliwych.  

 

PLH020015 Wrzosowisko Przemkowskie.  

− Kod obszaru: PLH020015, 

− Rodzaj ochrony: Dyrektywa siedliskowa, 

− Powierzchnia [ha]: 6663,7000, 

− Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu : DECYZJA KOMISJI z dnia 

13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany 

wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na  kontynentalny region 

biogeograficzny (notyfikowana jako dokument C(2007)5043)(2008/25/WE)  

Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie jeleniogórskim, niedaleko miasta Przemków, 

zajmuje powierzchnię 6 663,7 ha. Jest on bardzo istotny dla zachowania suchych wrzosowisk (siedlisko 4030).  

Opis obszaru: Wrzosowiska Przemkowskie leżą we wschodniej części Borów Dolnośląskich na wysokości 160 m 

n.p.m. na dawnym poligonie przemkowskim otoczone borami sosnowymi. Wrzos zwyczajny tworzy tutaj 

wielohektarowe jednogatunkowe łany, z rzadka poprzetykane kępami jałowca i żarnowca miotlastego, a także 

młodymi okazami brzóz i sosen. Występują tu dobrze wykształcone wydmy śródlądowe i piaszczyska z typową 

dla takich siedlisk roślinnością - 5 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Poniżej wymieniono 

najistotniejsze typy siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG zlokalizowane na omawianym obszarze:  

− 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi, (Koelerio-Corynephoretea canascentis),  

− 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion),  

− 91T0 Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum).  

Na przedmiotowym obszarze Natura 2000 występują następujące gatunki ptaków wymienione 

w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG: bąk zwyczajny (A021 Botaurus stellaris), bocian nigra (A030 

Ciconia nigra), bocian biały (A031 Ciconia ciconia), kania czarna (A073 Milvus migrans), kania ruda (A074 Milvus 

milvus), bielik (A075 Haliaeetus albicilla), błotniak stawowy (A081 Circus aeruginosus), głuszec (A108 Tetrao 

urogallus), kropiatka (A119 Porzana porzana), dudek (A122 Crex crex), żuraw (A127 Grus grus), rybitwa czarna 

(A197 Chlidonias niger), puchacz zwyczajny (A215 Bubo bubo), sóweczka (A217 Glaucidium passerinum), 

włochatka zwyczajna (A223 Aegolius funereus), lelek zwyczajny (A224 Caprimulgus europaeus), zimorodek 

(A229Alcedo atthis), dzięcioł zielonosiwy (A234 Picus canus), dzięcioł czarny (A236 Dryocopus martius), dzięcioł 

średni (A238 Dendrocopos medius), lerka (A246 Lullula arborea), świergotek polny (A255 Anthus campestris), 

gajówka jarzębata (A307 Sylvia nisoria), muchołówka mała (A320 Ficedula parva), muchołówka białoszyja (A321 

Ficedula albicollis), gąsiorek (A338 Lanius collurio), cietrzew (A409 Tetrao tetrix tetrix).  

Na terenie wrzosowisk przemkowskich występuje wiele innych gatunków zwierząt wymienionych w Załączniku 

II Dyrektywy Rady 92/43/EWG takich jak:  

− Ssaki: mopek (1308 Barbastella barbastellus), nocek bechsteina (1323 Myotis bechsteinii), nocek duży 

(1324 Myotis myotis), wilk szary (1352 Canis lupus);  

− Płazy: kumak nizinny (1188 Bombina bombina).  

Inne ważne gatunki zwierząt i roślin występujące na tym obszarze to : ropucha paskówka (Bufo 

calamita); gniewosz plamisty (Coronella austriaca), żmija zygzakowata (Vipera Berus); widlicz cyprysowy 

(Diphasium tristachyum).  

Zagrożenia dla tego obszaru stanowią: zarastanie wrzosowiska brzozą, penetracja bunkrów przez ludzi, 

(zwłaszcza zimą, podczas hibernacji nietoperzy).  

 
„Wrzosowiska Świętoszowsko - Ławszowskie" PLH020063.  

− Kod obszaru: PLH020063, ostoja siedliskowa, 

− Rodzaj ochrony: Dyrektywa siedliskowa, 

− Powierzchnia [ha]: 10 141,6 ha, 
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− DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi 

zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny 

region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)(2009/93/WE) Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej L 43 str. 63  

Jest to rozległy obszar dawnych poligonów, wykorzystywanych już w wieku XIX, a następnie przez cały 

wiek XX, co pozwoliło na wykształcenie się rozległych wrzosowisk o dużej wartości przyrodniczej. Obszar leży 

po obu stronach doliny Kwisy, zajmując najlepiej wykształcone obszary wrzosowisk w Polsce pd.-zach. 

Wrzosowiska na tym terenie są lepiej zachowane niż na terenie Wrzosowisk Przemkowskich. „Wrzosowiska 

Świętoszowsko-Ławszowskie" leżą w całości na terenie ,,poligonowego’’ Nadleśnictwa Świętoszów. Ostoja 

obejmuje użytkowany od 1898r. poligon wojskowy w Świętoszowie, położony na wschód od rzeki Kwisy oraz 

obecnie nieużywany poligon w Ławszowej, który funkcjonował jedynie w okresie powojennym. Poligony te 

oddzielone są od siebie doliną Kwisy. Znaczna część ostoi to tereny otwarte. Krajobraz ostoi to mozaika 

wrzosowisk, muraw napiaskowych oraz terenów podmokłych. Na obrzeżach ostoi obserwowane jest zjawisko 

sukcesji ekologicznej prowadzące do zajmowania terenów otwartych przez drzewa, głównie przez sosnę, osikę 

i brzozę. Wschodnia część ostoi (Obręb Świętoszów) jest bardziej urozmaicona. Występują tu obok siebie 

wydmy, suche wrzosowiska i tereny torfowiskowe. Tereny byłych poligonów w Ławszowej pozbawione są 

cieków i mokradeł. Dominują tu suche wrzosowiska.  

Znajdują się tu także zatorfione obniżenia (około 40 ha), co tworzy doskonałe warunki siedliskowe dla 

wielu gatunków ptaków i owadów - znajdują się tu stanowiska zalotki większej i trzepli zielonej. Obszar chroni 

część ważnych siedlisk wilka w Borach Dolnośląskich. Niemal 80% procent całej powierzchni obszaru stanowią 

siedliska wymienione w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. Przeważającą ich część stanowią suche 

wrzosowiska. Odnotowano ponadto występowanie żurawia i cietrzewia oraz trzy gatunki bezkręgowców 

(trzepla zielona, zalotka większa oraz czerwończyk nieparek) - zwierząt wpisanych do załącznika II tej 

Dyrektywy. Na terenie ostoi występuje również wiele innych, cennych gatunków zwierząt, jak: kszyk, 

świergotek polny, dudek, puchacz. Jest to również jedna z nielicznych, zlokalizowanych w Polsce Zachodniej 

ostoi kulona (średniej wielkości ptak wędrowny). Ponadto odnotowano na tym terenie występowanie takich 

ciekawych roślin jak: przygiełka biała, przygiełka brunatna, żurawina drobnolistkowa, rosiczka pośrednia oraz 

mącznica lekarska. Na terenie obszaru występują następujące typy siedlisk wymienione w Załączniku I 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG:  

− 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi, (Koelerio-Corynephoretea canascentis),  

− 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion),  

− 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae),  

− 7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji,  

− 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea),  

− 7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion,  

− 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),  

− 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion),  

− 91T0 Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum).  

Na przedmiotowym obszarze występują także:  

− Ssaki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: wydra europejska (1355 Lutra Lutra), 

mopek (1308 Barbastella barbastellus), nocek duży (1324 Myotis myotis), bóbr europejski (1337 

Castor fiber), wilk szary (1352 Canis lupus).  

− Ryby wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: minóg strumieniowy (1096 Lampetra 

planeri).  

Bezkręgowce wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: trzepla zielona (1037 

Ophiogomphus cecilia), Zalotka większa (1042 Leucorrhinia pectoralis), Jelonek rogacz (1083 Lucanus cervus).  

Spośród występujących tu gadów należy wymienić wsiedlonego w 2001r. żółwia błotnego Emys 

orbicularis oraz gniewosza plamistego Coronella austriaca. 
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Rysunek 12. Obszary chronione na terenie Gminy Bolesławiec 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.geoserwis.gdos.gov.pl 

Pomniki przyrody 

Na terenie Gminy Bolesławiec występuje 35 pomników przyrody żywej i 3 pomniki przyrody 

nieożywionej. Przedstawione zostały szczegółowo w poniższej tabeli.  

Tabela 36. Pomniki przyrody zlokalizowane na terenie Gminy Bolesławiec 

Lp. 
Nazwa 
z aktu 

Nazwa 
miejscowa 

Gatunek  Akt powołujący 
Lokalizacja 
pomnika 

Pomniki przyrody ożywionej 

1. Brak „Dzika” 
Lipa 

drobnolistna 
(Tilia cordata) 

Rozporządzenie Nr 19/94 Wojewody 
Jeleniogórskiego z dnia 13 maja 1994r. w sprawie 

uznania za pomniki przyrody obiektów 
znajdujących się na terenie województwa 

jeleniogórskiego  (Dz.Urz.Woj.Jel. Nr 21, poz. 115 z 
dnia 25 maja 1994r.) 

Bolesławice 
dz. nr 908 

2. Brak „Leśna Pani” 
Lipa 

drobnolistna 
Rozporządzenie Nr 19/94 Wojewody 

Jeleniogórskiego z dnia 13 maja 1994r. w sprawie 
Bolesławice dz 

nr 879 
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Lp. 
Nazwa 
z aktu 

Nazwa 
miejscowa 

Gatunek  Akt powołujący 
Lokalizacja 
pomnika 

Pomniki przyrody ożywionej 

(Tilia cordata) uznania za pomniki przyrody obiektów 
znajdujących się na terenie województwa 

jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj.Jel. Nr 21, poz. 115 z 
dnia 25 maja 1994r.) 

3. 

 
 
 

Brak 
„Światowid” 

Dąb szypułkowy 
(Quercus robur) 

Rozporządzenie Nr 4/91 Wojewody 
Jeleniogórskiego z dnia 10 maja 1991r. w sprawie 

uznania za pomniki przyrody obiektów 
znajdujących się na terenie województwa 

jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj.Jel. Nr 20, poz. 149 z 
dnia 15 maja 1991r.) 

Dąbrowa 
Bolesławiecka 

dz nr 483 

4. Brak Brak 
Dąb szypułkowy 
(Quercus robur) 

Rozporządzenie Nr 4/91 Wojewody 
Jeleniogórskiego z dnia 10 maja 1991r. w sprawie 

uznania za pomniki przyrody obiektów 
znajdujących się na terenie województwa 

jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj.Jel. Nr 20, poz. 149 z 
dnia 15 maja 1991r.) 

Dąbrowa 
Bolesławiecka 

dz nr 483 

5. Brak „Weles” 
Dąb szypułkowy 
(Quercus robur) 

Rozporządzenie Nr 19/94 Wojewody 
Jeleniogórskiego z dnia 13 maja 1994r. w sprawie 

uznania za pomniki przyrody obiektów 
znajdujących się na terenie województwa 

jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj.Jel. Nr 21, poz. 115 z 
dnia 25 maja 1994r.) 

Dąbrowa 
Bolesławiecka 

dz nr 483 

6. Brak „Weneta” 

Lipa 
szerokolistna 

(Tilia 
platyphyllos) 

Rozporządzenie Nr 19/94 Wojewody 
Jeleniogórskiego z dnia 13 maja 1994r. w sprawie 

uznania za pomniki przyrody obiektów 
znajdujących się na terenie województwa 

jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj.Jel. Nr 21, poz. 115 z 
dnia 25 maja 1994r.) 

Dąbrowa 
Bolesławiecka 

dz nr 483 

7. Brak „Sylwia” 

Lipa 
szerokolistna 

(Tilia 
platyphyllos) 

Rozporządzenie Nr 19/94 Wojewody 
Jeleniogórskiego z dnia 13 maja 1994r. w sprawie 

uznania za pomniki przyrody obiektów 
znajdujących się na terenie województwa 

jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj.Jel. Nr 21, poz. 115 z 
dnia 25 maja 1994r.) 

Dąbrowa 
Bolesławiecka 

dz nr 147 

8. Brak „Radosna” 

Lipa 
szerokolistna 

(Tilia 
platyphyllos) 

Zarządzenie Nr 6/90 Wojewody Jeleniogórskiego z 
dnia 21 lutego 1990r. w sprawie uznania za 
pomniki przyrody drzew znajdujących się na 

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

Dąbrowa 
Bolesławiecka 

dz nr 148/8 

9. Brak 
„Akcji 

Siewnej” 
Dąb szypułkowy 
(Quercus robur) 

Rozporządzenie Nr 19/94 Wojewody 
Jeleniogórskiego z dnia 13 maja 1994r. w sprawie 

uznania za pomniki przyrody obiektów 
znajdujących się na terenie województwa 

jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj.Jel. Nr 21, poz. 115 z 
dnia 25 maja 1994r.) 

Kraszowice dz 
nr 129 

10. Brak „Alina” 
Dąb szypułkowy 
(Quercus robur) 

Rozporządzenie Nr 19/94 Wojewody 
Jeleniogórskiego z dnia 13 maja 1994r. w sprawie 

uznania za pomniki przyrody obiektów 
znajdujących się na terenie województwa 

jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj.Jel. Nr 21, poz. 115 z 
dnia 25 maja 1994r.) 

Kraszowice dz 
nr 576 

11. Brak Brak 
Lipa 

szerokolistna 
(Tilia 

Rozporządzenie Nr 7/91 Wojewody 
Jeleniogórskiego z dnia 4 listopada 1991r. w 

sprawie uznania za pomniki przyrody obiektów 

Kraszowice dz 
nr 241/7  
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Lp. 
Nazwa 
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miejscowa 

Gatunek  Akt powołujący 
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pomnika 

Pomniki przyrody ożywionej 

platyphyllos) znajdujących się na terenie województwa 
jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj.Jel. Nr 31, poz. 241 z 

dnia 15 listopada 1991r.) 

12. „Pionier” Nie dotyczy 
Dąb czerwony 

(Quercus rubra) 

Rozporządzenie Nr 2/92 Wojewody 
Jeleniogórskiego z dnia 24 marca 1992r. w sprawie 

uznania za pomniki przyrody obiektów 
znajdujących się na terenie województwa 

jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj.Jel. Nr 8, poz. 69 z 
dnia 6 kwietnia 1992r.) 

Krępnica dz nr 
496 

13. Brak „Wiktorii” 
Dąb szypułkowy 
(Quercus robur) 

Rozporządzenie Nr 19/94 Wojewody 
Jeleniogórskiego z dnia 13 maja 1994r. w sprawie 

uznania za pomniki przyrody obiektów 
znajdujących się na terenie województwa 

jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj.Jel. Nr 21, poz. 115 z 
dnia 25 maja 1994r.) 

Kruszyn dz nr 
571/3 

14. „Swatka” Nie dotyczy 

Lipa 
szerokolistna 

(Tilia 
platyphyllos) 

Rozporządzenie Nr 20/94 Wojewody 
Jeleniogórskiego z dnia 13 maja 1994r. w sprawie 

uznania za pomniki przyrody obiektów 
znajdujących się na terenie województwa 

jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj.Jel. Nr 21, poz. 116 z 
dnia 25 maja 1994r.) 

Lipiany dz nr 
10  

15. „Tomek” Nie dotyczy 
Dąb szypułkowy 
(Quercus robur) 

Rozporządzenie Nr 2/92 Wojewody 
Jeleniogórskiego z dnia 24 marca 1992r. w sprawie 

uznania za pomniki przyrody obiektów 
znajdujących się na terenie województwa 

jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj.Jel. Nr 8, poz. 69 z 
dnia 6 kwietnia 1992r.) 

Nowe 
Jaroszowice dz 

nr 563 

16. Weteran Nie dotyczy 
Dąb szypułkowy 
(Quercus robur) 

Rozporządzenie Nr 2/92 Wojewody 
Jeleniogórskiego z dnia 24 marca 1992r. w sprawie 

uznania za pomniki przyrody obiektów 
znajdujących się na terenie województwa 

jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj.Jel. Nr 8, poz. 69 z 
dnia 6 kwietnia 1992r.) 

Ocice dz nr 
23/14 

17. Brak „Maciek” 
Dąb szypułkowy 
(Quercus robur) 

Rozporządzenie Nr 19/94 Wojewody 
Jeleniogórskiego z dnia 13 maja 1994r. w sprawie 

uznania za pomniki przyrody obiektów 
znajdujących się na terenie województwa 

jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj.Jel. Nr 21, poz. 115 z 
dnia 25 maja 1994r.) 

Rakowice dz 
nr 256/10 

18. Brak „Rybak” 
Dąb szypułkowy 
(Quercus robur) 

Rozporządzenie Nr 19/94 Wojewody 
Jeleniogórskiego z dnia 13 maja 1994r. w sprawie 

uznania za pomniki przyrody obiektów 
znajdujących się na terenie województwa 

jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj.Jel. Nr 21, poz. 115 z 
dnia 25 maja 1994r.) 

Rakowice dz 
nr 291 

19. Brak „Zagłoba” 
Jesion wyniosły 
(Fagus excelsior) 

Rozporządzenie Nr 19/94 Wojewody 
Jeleniogórskiego z dnia 13 maja 1994r. w sprawie 

uznania za pomniki przyrody obiektów 
znajdujących się na terenie województwa 

jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj.Jel. Nr 21, poz. 115 z 
dnia 25 maja 1994r.) 

Rakowice dz 
nr 250/12
  

20. Brak „Kmicic” 
Klon jawor (Acer 

platanoides) 

Rozporządzenie Nr 19/94 Wojewody 
Jeleniogórskiego z dnia 13 maja 1994r. w sprawie 

uznania za pomniki przyrody obiektów 

Rakowice dz 
nr 250/12 
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znajdujących się na terenie województwa 
jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj.Jel. Nr 21, poz. 115 z 

dnia 25 maja 1994r.) 

21. Radziwiłł Nie dotyczy 
Jesion wyniosły 
(Fagus excelsior) 

Uchwała Nr XXXVI/279/14 Rady Gminy Bolesławiec 
z dnia 24 września 2014r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody (Dz.Urz.Woj.Dln. z 2014r., poz. 

4072) 

Rakowice dz 
nr 250/12
  

22. 
Wołodyjo-

wski 
Nie dotyczy 

Wiąz 
szypułkowy 

(Ulmus laevis) 

Uchwała Nr XXXVI/279/14 Rady Gminy Bolesławiec 
z dnia 24 września 2014r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody (Dz.Urz.Woj.Dln. z 2014r., poz. 

4072) 

Rakowice dz 
nr 250/12
  

23. Brak „Rogatka” 
Dąb szypułkowy 
(Quercus robur) 

Rozporządzenie Nr 19/94 Wojewody 
Jeleniogórskiego z dnia 13 maja 1994r. w sprawie 

uznania za pomniki przyrody obiektów 
znajdujących się na terenie województwa 

jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj.Jel. Nr 21, poz. 115 z 
dnia 25 maja 1994r.) 

Rakowice dz 
nr 256/10 

24. Robinson Nie dotyczy 
Dąb szypułkowy 
(Quercus robur) 

Rozporządzenie Nr 2/92 Wojewody 
Jeleniogórskiego z dnia 24 marca 1992r. w sprawie 

uznania za pomniki przyrody obiektów 
znajdujących się na terenie województwa 

jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj.Jel. Nr 8, poz. 69 z 
dnia 6 kwietnia 1992r.) 

Stara Oleszna 
dz nr 118/23 

25. Piętaszek Nie dotyczy 
Dąb szypułkowy 
(Quercus robur) 

Rozporządzenie Nr 2/92 Wojewody 
Jeleniogórskiego z dnia 24 marca 1992r. w sprawie 

uznania za pomniki przyrody obiektów 
znajdujących się na terenie województwa 

jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj.Jel. Nr 8, poz. 69 z 
dnia 6 kwietnia 1992r.) 

Stara Oleszna 
dz nr 118/23 

26. Wyspiarz Nie dotyczy 
Wiąz 

szypułkowy 
(Ulmus laevis) 

Rozporządzenie Nr 2/92 Wojewody 
Jeleniogórskiego z dnia 24 marca 1992r. w sprawie 

uznania za pomniki przyrody obiektów 
znajdujących się na terenie województwa 

jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj.Jel. Nr 8, poz. 69 z 
dnia 6 kwietnia 1992r.) 

Stara Oleszna 
dz nr 118/23 

27. „Tekla” Nie dotyczy 

Lipa 
szerokolistna 

(Tilia 
platyphyllos) 

Rozporządzenie Nr 2/92 Wojewody 
Jeleniogórskiego z dnia 24 marca 1992r. w sprawie 

uznania za pomniki przyrody obiektów 
znajdujących się na terenie województwa 

jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj.Jel. Nr 8, poz. 69 z 
dnia 6 kwietnia 1992r.) 

Stara Oleszna 
dz nr 83/6 

28. „Wizun” Nie dotyczy 
Dąb szypułkowy 
(Quercus robur) 

Rozporządzenie Nr 2/92 Wojewody 
Jeleniogórskiego z dnia 24 marca 1992r. w sprawie 

uznania za pomniki przyrody obiektów 
znajdujących się na terenie województwa 

jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj.Jel. Nr 8, poz. 69 z 
dnia 6 kwietnia 1992r.) 

Trzebień dz nr 
673 

29. Brak 
Dąb 

Świętojański 
Dąb szypułkowy 
(Quercus robur) 

Rozporządzenie Nr 19/94 Wojewody 
Jeleniogórskiego z dnia 13 maja 1994r. w sprawie 

uznania za pomniki przyrody obiektów 
znajdujących się na terenie województwa 

jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj.Jel. Nr 21, poz. 115 z 
dnia 25 maja 1994r.) 

Trzebień dz nr 
673 
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30. Brak 
Dąb 

Świętojański 
Dąb szypułkowy 
(Quercus robur) 

Rozporządzenie Nr 19/94 Wojewody 
Jeleniogórskiego z dnia 13 maja 1994r. w sprawie 

uznania za pomniki przyrody obiektów 
znajdujących się na terenie województwa 

jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj.Jel. Nr 21, poz. 115 z 
dnia 25 maja 1994r.) 

Trzebień dz nr 
673 

31. „Dziwa” Nie dotyczy 
Lipa 

drobnolistna 
(Tilia cordata) 

Uchwała Nr XXIV/197/17 Rady Gminy Bolesławiec z 
dnia 5 lipca 2017r. w sprawie pomników przyrody 
(Dz.Urz.Woj.Dln. z dnia 13 lipca 2017r., poz. 3249) 

Trzebień dz nr 
673 

32. „Wisz” Nie dotyczy 
Dąb szypułkowy 
(Quercus robur) 

Uchwała Nr XXIV/197/17 Rady Gminy Bolesławiec z 
dnia 5 lipca 2017r. w sprawie pomników przyrody 
(Dz.Urz.Woj.Dln. z dnia 13 lipca 2017r., poz. 3249) 

Trzebień dz nr 
673 

33. „Doman” Nie dotyczy 
Dąb szypułkowy 
(Quercus robur) 

Uchwała Nr XXIV/197/17 Rady Gminy Bolesławiec z 
dnia 5 lipca 2017r. w sprawie pomników przyrody 
(Dz.Urz.Woj.Dln. z dnia 13 lipca 2017r., poz. 3249) 

Trzebień dz nr 
673 

34. „Mila” Nie dotyczy 
Lipa 

drobnolistna 
(Tilia cordata) 

Uchwała Nr XXIV/197/17 Rady Gminy Bolesławiec z 
dnia 5 lipca 2017r. w sprawie pomników przyrody 
(Dz.Urz.Woj.Dln. z dnia 13 lipca 2017r., poz. 3249) 

Trzebień dz nr 
675 

35. „Lach” Nie dotyczy 
Dąb szypułkowy 
(Quercus robur) 

Rozporządzenie Nr 2/92 Wojewody 
Jeleniogórskiego z dnia 24 marca 1992r. w sprawie 

uznania za pomniki przyrody obiektów 
znajdujących się na terenie województwa 

jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj.Jel. Nr 8, poz. 69 z 
dnia 6 kwietnia 1992r.) 

Trzebień Mały 
dz nr 7/3
  

Pomniki przyrody nieożywionej 

1. Brak „Pocztylion” Głaz narzutowy 

Rozporządzenie Nr 19/94 Wojewody 
Jeleniogórskiego z dnia 13 maja 1994r. w sprawie 

uznania za pomniki przyrody obiektów 
znajdujących się na terenie województwa 

jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj.Jel. Nr 21, poz. 115 z 
dnia 25 maja 1994r.) 

Brzeźnik dz nr 
974 

2. „Nordyk” Nie dotyczy Głaz narzutowy 

Rozporządzenie Nr 20/94 Wojewody 
Jeleniogórskiego z dnia 13 maja 1994r. w sprawie 

uznania za pomniki przyrody obiektów 
znajdujących się na terenie województwa 

jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj.Jel. Nr 21, poz. 116 z 
dnia 25 maja 1994r.) 

Kraśnik Dolny 
dz nr 663 

3. Brak Brak Głaz narzutowy 

Rozporządzenie Nr 20/94 Wojewody 
Jeleniogórskiego z dnia 13 maja 1994r. w sprawie 

uznania za pomniki przyrody obiektów 
znajdujących się na terenie województwa 

jeleniogórskiego (Dz.Urz.Woj.Jel. Nr 21, poz. 116 z 
dnia 25 maja 1994r.) 

Mierzwin dz 
nr 1/2 

Źródło: Dane z Urzędu Gminy w Bolesławcu 

Lasy 

Gmina Bolesławiec leży na terenie Borów Dolnośląskich, toteż w krajobrazie dominują lasy. Powierzchnia 

lasów ogółem na terenie Gminy Bolesławiec wynosiła w 2019 roku 14 082,13 ha. Z czego grunty leśne publiczne 

zajmowały powierzchnię 13 874,13 ha. Lesistość Gminy Bolesławiec w 2019 roku wynosiła 47,1%, podczas gdy 

lesistość powiatu bolesławickiego wynosiła 59%.   

Obrębami o najwyższej lesistości w Gminie Bolesławiec, przekraczającej 50% są: Kozłów, Parkoszów, 

Krępnica, Stara Oleszna, Pstrąże, Golnice, Trzebień, Bolesławice, Lipiany. Jak widać z powyższego są to obręby 
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zlokalizowane w północnej części gminy po obu stronach rzeki Bóbr. Najniższym wskaźnikiem lesistości 

charakteryzują się obręby położone w okolicach miasta Bolesławca i na południe od niego. Związane jest to 

głównie z jakością gleb i możliwością prowadzenia na tych terenach opłacalnej produkcji rolniczej.  

Część lasów na terenie gminy została uznana jako lasy ochronne: wodochronne, glebochronne oraz lasy 

masowego wypoczynku. W lasach ochronnych prowadzi się gospodarkę leśną zapewniającą utrzymanie funkcji 

ochronnych. Istnienie takich form ochronnych lasów położonych w granicach Gminy Bolesławiec wpływa na 

możliwości ich wykorzystywania dla celów rekreacyjnych. Racjonalna gospodarka leśna zapewnia: ochronę gleb 

i terenów szczególnie narażonych na zniszczenie lub uszkodzenie oraz ochronę wód powierzchniowych                         

i głębinowych. Właściwa gospodarka leśna pozwala na spełnianie różnych funkcji, które można podzielić na 

dwie podstawowe grupy: funkcja produkcyjna i pozaprodukcyjna. Funkcje produkcyjne (gospodarcze) lasu 

polegają na zdolności do produkcji biomasy i ciągłego powtarzania tego procesu, co umożliwia trwałe 

użytkowanie drewna i surowców niedrzewnych, w tym użytków gospodarki łowieckiej. Do funkcji 

pozaprodukcyjnych zaliczyć należy: funkcje ekologiczne i społeczne. Funkcje ekologiczne wyrażają się między 

innymi korzystnym wpływem lasów na kształtowanie: klimatu, atmosfery, regulacji obiegu wody w przyrodzie, 

ochronę gleb przed erozją i stepowieniem, a także zachowanie potencjału biologicznego (różnorodność 

gatunków i ekosystemów) i różnorodności krajobrazu. Funkcje społeczne lasu kształtują głównie korzystne 

warunki: zdrowotne, rekreacyjne, turystyczne i edukacyjne dla społeczeństwa.4 
Gatunkami lasotwórczymi budującymi drzewostan gminy są: 

− sosna zwyczajna 94%, 

− brzoza brodawkowata 5%, 

− pozostałe gatunki: olcha, lipa, jawor, dąb, buk, akacja.  

 W lasach gminy dominują siedliska borowe, które stanowią 90%. Większość drzewostanów to 

drzewostany z dominującą sosną. Na uwagę zasługują drzewostany olszy czarnej, spotkać tu można również lasy 

grądowe ze starymi okazami dębów szypułkowych i jesionów.  

Na terenie Gminy Bolesławiec zagrożeniem dla zasobów leśnych są: 

• czynniki naturalne abiotyczne - obniżanie poziomu wód gruntowych, susze, wiatr i mróz; 

• czynniki naturalne biotyczne - owady fitofagiczne, grzyby pasożytnicze, zwierzyna leśna; 

• czynniki pochodzenia antropogenicznego - zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie wód, 

gospodarka odpadami (dzikie wysypiska), zagrożenia pożarowe, zmiana leśnego użytkowania terenu 

na inne formy, zaśmiecanie terenów leśnych. 

Ważną zasadą ochrony lasu jest wymóg minimalizacji szkód ekologicznych, które mogą wystąpić  

na skutek wykonywanych zabiegów. Celem ochrony lasu przed szkodnikami i patogenami chorobotwórczymi nie 

jest całkowite ich wyniszczenie, lecz ograniczenie występowania tych organizmów do poziomu 

niepowodującego szkód gospodarczo znośnych. Stosowane zabiegi powinny zapewniać stan równowagi 

i możliwie swobodny przebieg procesów ekologicznych w biocenozie.  

 Szkody od zwierzyny płowej w formie zgryzania upraw lub spałowania młodników są gospodarczo 

znośne. Głównymi sprawcami są sarny i jelenie. Na terenie nadleśnictwa występują również szkody 

spowodowane działalnością bobrów, wynikiem czego jest podtapianie drzewostanów. 

Tereny zieleni urządzonej 

Na terenie Gminy Bolesławiec występuje zieleń urządzona m.in. w postaci parków, zieleńców, zieleni 

ulicznej, terenów zieleni osiedlowej oraz cmentarzy. W tabeli poniżej przedstawiono powierzchnie niektórych 

rodzajów zieleni urządzonej na terenie gminy.  
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Tabela 37. Zieleń urządzona na terenie Gminy Bolesławiec 

L.p. Miejscowość Powierzchnia [ha] 

Parki spacerowo - wypoczynkowe 

1. Dąbrowa Bolesławiecka 7,44 

2. Otok 3,34 

3. Trzebień 7,16 

SUMA 17,94 

Zieleńce o powierzchni powyżej 2 ha 

1. Kruszyn 1,669 

2. Otok 0,5505 

3. Nowe Jaroszewice 0,91 

4. Kozłów 0,205 

5. Kraśnik Dolny 0,44 

6. Kruszyn 0,814 

7. Ocice 0,82 

8. Trzebień 0,65 

SUMA 6,0585 

Cmentarze komunalne 

1. Kraśnik Dolny 0,0585 

2. Krępnica 0,6564 

3. Kruszyn 0,52 

4. Lipiany 0,686 

5. Łaziska 0,76 

6. Łąka 0,69 

7. Nowe Jaroszewice 0,3 

8. Parkoszów 0,195 

9. Żeliszów 0,65 

SUMA 5,4159 

Cmentarze parafialne 

1. Brzeźnik 0,57 

2. Dąbrowa Bolesławiecka 0,57 

3. Golnice 0,23 

4. Kraszowice 0,32 

5. Kraśnik Dolny 0,4 

6. Kraśnik Górny 0,6001 

7. Nowa Wieś 0,382 

8. Ocice 0,68 

9. Stare Jaroszewice 0,4658 

10. Trzebień 0,6427 

11. Żeliszów 0,24 

SUMA 5,1006 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Bolesławiec 
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5.10.2.  Analiza SWOT 

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń Gminy 

Bolesławiec w zakresie zasobów przyrodniczych.  

Tabela 38. Analiza SWOT – zasoby przyrodnicze 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

→ Występowanie na terenie gminy rzadkich 

zbiorowisk roślinnych, 

→ Występowanie na terenie gminy rzadkich, 

objętych ochroną gatunków roślin i zwierząt 

→ Występowanie na terenie gminy korytarzy 

ekologicznych, 

→ Duża lesistość gminy, 

→ Prowadzenie programów podnoszących 

świadomość ekologiczną, 

→ Podatność zasobów przyrody ożywionej 

na zanieczyszczenia środowiska, 

→ Bliskość zakładów przemysłowych oraz zakładów 

górniczych, 

SZANSE ZAGROŻENIA 

→ Wzrost lesistości gminy, 

→ Tworzenie nowych terenów zieleni urządzonej 

(parków, zieleńców itp.). 

→ Wzrost liczby pomników przyrody, 

→ Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych, 

→ Wzrastająca antropopresja, 

→ Fragmentacja siedlisk, 

→ Degradacja cennych terenów przyrodniczych 

przez działalność eksploatacji kruszyw, 

Źródło: opracowanie własne 

5.11.  Zagrożenia poważnymi awariami 

5.11.1.  Analiza stanu wyjściowego 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony za poważną awarię uważa się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar 

lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje 

jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub 

zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Natomiast przez poważną awarię 

przemysłową rozumie się poważną awarię powstałą w zakładzie.   
W ww. akcie prawnym zawarte są przepisy ogólne i instrumenty prawne służące przeciwdziałaniu 

poważnej awarii przemysłowej, obowiązki prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej, a także obowiązki organów administracji związane z awarią przemysłową oraz zagadnienie 

współpracy międzynarodowej w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej o charakterze transgranicznym. 
Ochrona środowiska przed poważną awarią oznacza zapobieganie zdarzeniom mogącym powodować 

awarię oraz ograniczanie jej skutków dla ludzi i środowiska. W zakresie przeciwdziałania poważnym awariom 

do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 

Środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 995.) należy: 

− kontrola podmiotów, których działalność może stanowić przyczynę powstania poważnej awarii, 
− prowadzenie szkoleń dla organów administracji oraz podmiotów, o których mowa wyżej, 
− badanie przyczyn powstawania oraz sposobów likwidacji skutków poważnych awarii dla środowiska, 
− prowadzenie rejestru zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii, 

w tym zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii i o dużym ryzyku wystąpienia awarii 
w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. 

W przypadku wystąpienia poważnej awarii lub zdarzeń o znamionach poważnej awarii Inspekcja Ochrony 

Środowiska współdziała w akcji ich zwalczania z organami właściwymi do jej prowadzenia (głównie Państwową 
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Strażą Pożarną ale również OSP) oraz sprawuje nadzór nad usuwaniem skutków tych awarii.  

W myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości 

znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu 

o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, na terenie Gminy Bolesławiec 

brak jest zakładów zaliczanych do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii (ZZR) oraz zakładów 

należących do grupy zakładów o dużym ryzyku zagrożenia awarią (ZDR). 

W latach 2016 – 2020 przeprowadzono na terenie Gminy Bolesławiec łącznie 26 kontroli podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą, w tym 17 kontroli z wyjazdem w teren oraz 9 kontroli opartych 

na analizie dokumentów – zarówno z uwzględnieniem jak i z wyłączeniem badań automonitoringowych, 

przedkładanych przez podmioty korzystające ze środowiska.  

Zakres przeprowadzonych kontroli obejmował między innymi sprawdzenie: 

− przestrzegania przepisów ustawy o odpadach, 

− przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki odpadami przez podmioty prowadzące 

działalność w zakresie zbierania odpadów, przetwarzania odpadów w miejscach stwarzających 

ryzyko wystąpienia pożaru, 

− działalności prowadzonej przez podmioty, których zezwolenia na zbieranie odpadów oraz 

zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie ustawy o odpadach 

utraciły ważność w dniu 23 stycznia 2016 r.,  

− funkcjonowania instalacji przetwarzających i wytwarzających odpady, do których są 

przywożone, lub z których są wywożone odpady w ramach transgranicznego przemieszczania 

odpadów, 

− funkcjonowania systemu transgranicznego przemieszczania odpadów, 

− realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

− wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi, 

− przestrzegania przepisów zakresie gospodarki wodno – ściekowej, 

− przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, nowych substancji oraz 

fluorowanych gazów cieplarnianych, 

− przestrzegania przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 

− przestrzegania przepisów prawa przez wytwórców odpadów wydobywczych oraz zarządzających 

obiektami unieszkodliwia odpadów wydobywczych, 

− przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalacje wymagające 

uzyskania pozwolenia zintegrowanego, 

− wypełniania przez inwestorów wymagań ochrony środowiska, 

− podmiotów prowadzących produkcję rolną oraz działalność, w ramach której są przechowywane 

odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, w zakresie stosowania Programu działań oraz 

przepisów dotyczących ochrony wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, 

− przestrzegania przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu w zakresie warunków stosowania 

i przechowywania nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków 

wspomagających uprawę roślin, 

− bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego, 

− gospodarstw rolnych podlegających ocenie wypełniania wymogów wzajemnej zgodności (cross 

– compliance), 

− warunków stosowania i przechowywania nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, 

komunalnych osadów ściekowych oraz kontrola rolniczego wykorzystania ścieków w produkcji 

pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego, 

− dokumentów przekazanych przez zakład w celu oceny dotrzymania wielkości dopuszczalnych 

oraz spełnienia wymagań dotyczących badań automonitoringowych, 

− oceny jakości raportu PRTR pod względem jego terminowości, kompletności, spójności 

i wiarygodności. 
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W latach 2016 – 2019 na terenie Gminy Bolesławiec skontrolowano 14 zakładów przemysłowych. 

Niektóre z zakładów były kontrolowane kilka razy. Ponadto na terenie Gminy Bolesławiec skontrolowano jedno 

gospodarstwo rolne znajdujące się w miejscowości Suszki oraz jeden podmiot prowadzący produkcję pierowtną 

w Starych Jaroszowicach.  

Zgodnie z klasyfikacją naruszeń, w latach 2016 – 2020 r. na terenie Gminy Bolesławiec stwierdzono 

5 naruszeń klasy I – naruszenia, w wyniku których nie nastąpiło zagrożenie lub zanieczyszczenie środowiska 

(m.in. niezgodny stan faktyczny z uregulowaniami formalnoprawnymi lub innymi wymagananiami, brak lub 

nierzetelne prowadzenia ewidencji lub sprawozdawczości) oraz 3 naruszenia klasy II – naruszenia, w wyniku 

których może nastąpić lub nastąpiło zagrożenie lub zanieczyszczenie środowiska (m.in. zanieczyszczenie 

środowiska, brak wymaganej decyzji lub zgłoszenia określających warunki korzystania ze środowiska). 

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami, kontrolowanym podmiotom wydano 4 decyzje 

administracyjne, 8 zarządzeń pokontrolnych oraz 3 wystąpienia pokontrolne. Ponadto nałożono 3 grzywny 

w postaci mandatu karnego i udzielono 3 pouczenia.  

Wśród kontroli  wyjazdem w teren, na terenie Gminy Bolesławiec w latach 2016 – 2020 wykonano 

5 kontroli interwencyjnych, które dotyczyły m.in. nielegalnego demontażu pojazdów, niewłaściwego 

postępowania z odpadami, zanieczyszczenia powietrza.  

Podstawowe zagrożenia dla mieszkańców jak i środowiska gminy wiążą się z transportem drogowym 

i kolejowym substancji niebezpiecznych. Władze gminy nie posiadają jednak w praktyce możliwości wpływania 

na te zagrożenia. Charakter  przemysłowo – rolniczy gminy powoduje, że wykorzystywane są na jej terenie 

środki chemiczne (podczas zabiegów agrochemicznych w uprawach). Niewłaściwe gospodarowanie 

chemikaliami może spowodować trudne do usunięcia skutki działalności człowieka na środowisko. Inną formą 

zagrożeń dla środowiska przyrodniczego i żyjących tu mieszkańców są katastrofy naturalne. Największe ryzyko 

związane jest z wystąpieniem powodzi lub pożarów. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że najczęstszymi 

przyczynami powstawania pożarów, obok przyczyn naturalnych, jest wypalanie traw oraz nieumyślne i celowe 

podpalenia.  

5.11.2.  Analiza SWOT 

Przeprowadzenie oceny stanu aktualnego obszaru interwencji zagrożenia poważnymi awariami pozwoliło 

na przeprowadzenie analizy SWOT przedstawionej w tabeli poniżej. 

Tabela 39. Analiza SWOT – Zagrożenie poważnymi awariami  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

→ Kontrole prowadzone przez WIOŚ, 

→ Brak zakładów ZZR 

→ Rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej  

→ Szkolenia i ćwiczenia z przeciwdziałania 

powstawaniu i usuwania skutków awarii  

→ Istniejący na terenie powiatu system 

ratownictwa oraz system interwencji na 

wypadek wystąpienie klęsk żywiołowych lub 

innych zagrożeń  

→ Transport substancji niebezpiecznych przez tereny 

zabudowane, 

→ Przekraczanie zapisów pozwoleń i łamanie 

przepisów prawa przez podmioty korzystające 

ze środowiska, 

 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

→ Wspieranie jednostek OSP poprzez doposażanie 

w niezbędny sprzęt, szkolenia, 

→ Zabezpieczenie  transportu niebezpiecznych 

substancji oraz minimalizacja ich przebiegu przez 

obszary zamieszkałe. 

→ Doposażanie i szkolenie jednostek ratowniczych  

→ Wypadek podczas transportu niebezpiecznych 

substancji, 

→ Zwiększenie ruchu towarowego na istniejących 

drogach i liniach kolejowych, co związane jest ze 

zwiększeniem ilości materiałów niebezpiecznych 

przewożonych tymi drogami i liniami,  

→ Możliwość powstania zakładów ZZR, 
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→ Oddziaływanie dużych zakładów przemysłowych 

położonych w pobliżu gminy, 

Źródło: Opracowanie własne 

5.12.  Nadzwyczajne zagrożenia środowiska i adaptacje do zmian 

klimatu 

W ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się coraz bardziej widoczne skutki zmian klimatu, polegające 

m.in. na wzroście temperatury oraz zwiększeniu częstotliwości i skali ekstremalnych zjawisk pogodowych. 

Wyniki badań naukowych jednoznacznie wskazują, że zjawiska powodowane przez zmiany klimatu stanowią 

zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju wielu krajów na świecie, w tym także dla Polski, a proces 

ten w kolejnych latach będzie się nadal pogłębiał. Wobec tego konieczne i ekonomicznie uzasadnione jest 

prowadzenie adaptacji do nadchodzących zmian. 
Przez adaptacje do zmian klimatu należy rozumieć taki sposób planowania, realizacji, eksploatacji 

i likwidacji przedsięwzięcia, aby było ono optymalnie przystosowane do postępujących zmian klimatu, jak 

również by nie powodowało zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu. 
W związku z powyższymi uwarunkowaniami w celu ograniczenia gospodarczego i społecznego ryzyka 

związanego ze zmianami klimatycznymi, opracowano Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów 

wrażliwych na zmiany klimatu do 2020 (SPA2020), który wskazuje cele i kierunki działań adaptacyjnych, które 

należy podjąć w najbardziej wrażliwych sektorach i obszarach w okresie do roku 2020. Jako najbardziej wrażliwe 

na zmiany klimatu, wskazano dziedziny i obszary, takie jak: gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo, 

różnorodność biologiczna, zdrowie, energetyka, budownictwo i gospodarka przestrzenna, obszary 

zurbanizowane, transport, obszary górskie i strefy wybrzeża. Pamiętać jednak trzeba, że kwestie związane 

ze zmianami klimatu, dotyczyć mogą również przedsięwzięć z innych dziedzin i obszarów. 
Głównym obszarem narażonym na zmiany klimatu jest gospodarka wodna. Występowania ulewnych 

deszczy zwiększają zagrożenie wystąpienia powodzi i podtopień. Podczas ulewnych deszczy urządzenia 

melioracyjne takie jak kanały oraz licznie występujące stawy mogą jednak nie nadążyć z odbiorem wody i może 

dojść do lokalnych podtopień. Konieczna w związku z tym jest stała kontrola drożności urządzeń melioracyjnych, 

wykaszanie rowów, usuwanie powalonych drzew i gałęzi itp. 
W ostatnich latach występują coraz częstsze i intensywniejsze fale upałów. Okresy, gdy dni upalne trwają 

przez co najmniej kilka dni stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi. Wysokie temperatury prowadzą do zaburzeń 

układu krążenia, pracy nerek, układu oddechowego i metabolizmu. Szczególnie narażone na udar słoneczny są 

osoby starsze oraz dzieci. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydaje ostrzeżenie przed upałami. Podczas 

okresów upałów zaleca się pozostawanie w budynkach zwłaszcza w godzinach największego nasłoneczniania. 

W celu adaptacji należy rozbudowywać systemy klimatyzacyjne w budynkach użyteczności publicznej oraz 

prywatnych mieszkaniach. Długo trwające fale upałów powodują występowanie zjawiska suszy. Susza jest 

skutkiem długotrwałych okresów bez opadów atmosferycznych i upałów, kiedy maksymalna temperatura 

dobowa osiąga wartości wyższe niż 30°C. Ujemny wpływ zjawiska suszy można zaobserwować w różnych 

dziedzinach gospodarczych i społecznych. Jednym z najbardziej wrażliwych na niedobory wody sektorów jest 

rolnictwo. Występowanie zjawiska suszy obniża potencjał produkcyjny gleb i utrudnia prowadzenie produkcji 

rolnej. 
Obniżenie wód gruntowych może także doprowadzić do utraty bioróżnorodności oraz bezpośredniego 

zniszczenia rodzimych siedlisk naturalnych. Zanik małych powierzchniowych zbiorników wodnych (bagien, 

stawów, oczek wodnych, potoków i małych cieków) stanowi zagrożenie dla licznych gatunków, które bytują 

na tych terenach, bądź korzystają z nich okresowo. Obniżanie się poziomu wód gruntowych negatywnie wpływa 

na różnorodność biologiczną w szczególności na zbiorniki wodne i tereny podmokłe. 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu opracował Plan przeciwdziałania skutkom suszy 

w regionie wodnym Odry. Podstawą prawną sporządzania planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach 

wodnych jest ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz. U. 2021 r., poz. 624 ze zmianami), który 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DF29384B-B3DC-4F2F-970D-F95E9E336426. Podpisany Strona 84



 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 

 

 
Strona 85 z 120 

 

nakłada na dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej obowiązek przygotowywania planów 

przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych. Zgodnie z art. 88r. ust. 3 i ust. 4 powyższej ustawy, plany 

przeciwdziałania skutkom suszy zawierają: 

1) analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych; 

2) propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych; 

3) propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej 

i sztucznej retencji; 

4) katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy. 

Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych stanowi podstawę do opracowania planów 

przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Jego głównym zadaniem jest wskazanie propozycji 

działań, zarówno technicznych jak i nietechnicznych, mających na celu przeciwdziałanie i łagodzenie skutków 

suszy. 

Zmiany klimatu wpływają także na procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne w ciekach wodnych. 

Z powodu wzrostu temperatury następuje przyśpieszenia zjawiska eutrofizacji. W celu jego ograniczenia 

wymagane jest podjęcie działań ograniczających spływ biogenów z pól uprawnych poprzez ograniczenie 

wykorzystania sztucznych nawozów przez rolników. Ważną rolne pełnią tu Ośrodki Doradztwa Rolniczego, 

zachęcające rolników do rolnictwa ekologicznego czy ekstensywnego.  
Nadzwyczajne zagrożenia środowiska takie jak min. gwałtowne burze z silnym wiatrem, długotrwałe 

susze zwiększające ryzyko pożaru w lasach, powodują zagrożenie dla ludzi oraz dóbr materialnych. Ochronę 

przed nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska oraz innymi zdarzeniami zagrażającymi zdrowiu lub życiu ludzi 

zajmuje się Państwowa Straż Pożarna. W związku ze zmianami klimatu liczba zdarzeń zagrażających ludziom 

i środowisku może wzrastać. Na terenie Gminy Bolesławiec funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna. Jednostki OSP 

są wyposażone w specjalistyczny sprzęt dzięki czemu mogą skuteczne wspomóc w działaniach jednostki PSP.  
Skuteczna adaptacja do zmian klimatu nie jest możliwa do przeprowadzenia bez osiągnięcia 

odpowiedniego poziomu świadomości zagrożeń w społeczeństwie. Konieczne jest zatem wdrożenie działań 

edukacyjnych zarówno w ramach edukacji formalnej, jak i szerokiej edukacji pozaformalnej przyczyniającej się 

do podnoszenia świadomości społecznej. Podstawowym celem jest zwiększenie zrozumienia wpływu procesów 

klimatycznych na życie społeczne i gospodarcze. 

5.13.  Działania edukacyjne 

Edukacja ekologiczna jest zagadnieniem horyzontalnym dotyczącym wszystkich obszarów ochrony 

środowiska. Głównym jej celem jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw 

ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, upowszechnianie wiedzy 

z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu 

społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży. 
Konieczność prowadzenia działań z zakresu edukacji ekologicznej wynika z polskich i europejskich aktów 

prawnych oraz dokumentów strategicznych, w tym z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219z późn.zm.). W ustawie tej zawarto 

przede wszystkim obowiązek uwzględniania problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju 

w programach kształcenia ogólnego we wszystkich typach szkół.  
Działania edukacyjne powinny jednak obejmować także dorosłych mieszkańców, ponieważ 

to oni mają największy wpływ na obecny stan środowiska w gminie. Prowadzone działania edukacyjne powinny 

dotyczyć przede wszystkim prawidłowego postępowania z odpadami, ochrony powietrza przed 

zanieczyszczeniami pochodzącymi z domowych kotłowni oraz podnosić ogólną świadomość ekologiczną lokalnej 

społeczności. 
Bardzo ważne jest planowanie i realizowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej na szczeblu 

lokalnym mających na celu ukształtowanie świadomości mieszkańców przejawiającej się w ich konkretnych 

działaniach związanych z troską o otaczające ich najbliższe środowisko. 
Na terenie Gminy Bolesławiec edukacja ekologiczna prowadzona jest m.in. w placówkach edukacyjnych 
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ale edukowani są również dorośli mieszkańcy gminy. Tematyka edukacji ekologicznej to przede wszystkim: 

− racjonalna gospodarka odpadami i ich segregacja,  

− edukacja w zakresie szkodliwości azbestu, efektywności energetycznej czy niskiej emisji.  
Ponadto firma zajmująca się odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Bolesławiec – 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor – 

przeprowadza 2x w roku w naszych jednostkach oświatowych prelekcje dotyczące prawidłowego 

gospodarowania odpadami. 

Natomiast Gmina Bolesławiec w 2020 r. ogłosiła dla dzieci klas I-III szkół podstawowych konkurs 

plastyczny pt. „Czyste powietrze dla zdrowia najlepsze” w ramach obchodów „Dnia Czystego Powietrza”.  

Ponadto Gmina Bolesławiec stworzyła podstronę „Niska emisja” 

http://gminaboleslawiec.pl/3176/586/niska-emisja.html, w której zawarte są informacje: 

− jakimi paliwami i odpadami nie można palić w piecu oraz co za to grozi;  

− co powinniśmy wiedzieć o jakości węgla;  

− jak zanieczyszczenie powietrza wpływa na organizm człowieka;  

− co to jest uchwała antysmogowa; 

− gdzie można pozyskać dofinansowanie do wymiany kotłów. 

Instytucjami i organizacjami, które mogą wspierać działania gminy w zakresie kształtowania świadomości 

ekologicznej są: Narodowy oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Starostwo 

Powiatowe. Oprócz organizowania własnych działań, gmina powinna także włączać się w akcje edukacyjne 

prowadzone na wyższym poziomie administracyjnym czy organizowane przez fundacje i stowarzyszenia 

pozarządowe. Udział w kampaniach organizowanych na przykład przez Ministerstwo Środowiska, które 

udostępnia niezbędne materiały takie jak infografiki, ulotki, poradniki itp. obniża koszty realizacji edukacji 

ekologicznej. 

 

5.14. Monitoring Środowiska 

Źródłem informacji o środowisku jest w szczególności państwowy monitoring środowiska. Został on 

utworzony ustawą z dnia 10 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2020 poz.995) w celu 

zapewnienia wiarygodnych informacji o stanie środowiska. 
Państwowy Monitoring Środowiska stanowi system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz 

gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku. Gromadzone informacje służą 

wspomaganiu działań na rzecz ochrony środowiska, poprzez systematyczne informowanie organów 

administracji i społeczeństwa o:  
• jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska lub innych 

poziomów określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń tych standardów lub 

innych wymagań,  

• występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych, przyczynach tych zmian, w tym 

powiązaniach przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy emisjami i stanem elementów 

przyrodniczych. 

Po nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska w 2001 r. PMŚ realizowany był na podstawie: 

wieloletnich programów państwowego monitoringu środowiska opracowanych przez Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska i zatwierdzanych przez ministra właściwego do spraw środowiska, wojewódzkich 

programów monitoringu opracowanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i zatwierdzonych 

przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Ostatnim programem PMŚ realizowanym w tej strukturze był 

program na lata 2016-2020. 

Nowelizacja ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska z 2018 r. (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie 

ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 1479) zmieniła uwarunkowania 

realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska. W myśl nowych przepisów zasoby i zadania PMŚ 

realizowane do końca 2018 r. przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska zostały przeniesione 
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do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i tym samym od 1 stycznia 2019 r. zadania PMŚ są realizowane 

wyłącznie przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ). 

Zakres zadań państwowego monitoringu środowiska jest określany w wieloletnich strategicznych 

programach PMŚ opracowywanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i zatwierdzanych przez 

Ministra Klimatu oraz w wykonawczych programach PMŚ opracowywanych przez Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska. Obecnie obowiązujący Strategiczny Program PMŚ na lata 2020 - 2025 powstał na podstawie ustawy 

z dnia 10 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Dokument ten obejmuje zadania wynikające z odrębnych 

ustaw, zobowiązań międzynarodowych oraz innych potrzeb wynikających ze strategii rozwoju oraz innych 

programów i dokumentów programowych. Zawarto w nim następujące obszary monitoringu, które mogą 

dotyczyć Gminy Bolesławiec: 

1. Monitoring jakości powietrza 

2. Monitoring jakości wód 

3. Monitoring gleby i ziemi 

4. Monitoring przyrody 

5. Monitoring klimatu akustycznego 

6. Monitoring pól elektromagnetycznych. 

Dotychczas na terenie Gminy Bolesławiec prowadzony był monitoring wód powierzchniowych i gleb.  

Prezentacja danych odniesionych przestrzennie (z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej) 

odbywać się będzie m.in. poprzez dedykowane do tego celu portale mapowe, umożliwiające dostęp do usług 

sieciowych. W zakresie kompetencji GIOŚ kontynuowane będą prace wynikające z Rozporządzenia Ministra 

Cyfryzacji z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania 

w centralnym repozytorium informacji publicznej. Zasoby GIOŚ określone w ww.  rozporządzeniu będą 

aktualizowane na potrzeby upowszechnienia i udostępniania danych poprzez portal https://dane.gov.pl/. 

 

 

6. CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA, ZADANIA ORAZ 

ICH FINANSOWANIE 

6.1. Cele ochrony środowiska i kierunki interwencji 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028 

ma służyć realizacji przez gminę polityki ochrony środowiska i nawiązywać do polityki ochrony środowiska 

wyższych jednostek, a także musi być spójny z założeniami dokumentów strategicznych i programowych 

wyższego rzędu.  
Dokument będzie stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem, spajając 

wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska w gminie. Głównym celem programu jest:  

 

Zrównoważony rozwój Gminy Bolesławiec dążący do poprawy jakości życia mieszkańców oraz stanu 

środowiska przyrodniczego.   

Pod każdą z charakterystyk dziesięciu obszarów interwencji przeprowadzona została analiza SWOT, 

mająca na celu określenie największych zagrożeń środowiska, słabych i mocnych stron istniejącego stanu 

środowiska oraz wskazanie dążeń w tych obszarach i szans na jego poprawę. 
Na tej podstawie, zgodnie z wytycznymi Ministra Środowiska z 2015 roku, zaktualizowanymi w 2020 

roku, dotyczącymi opracowywania programów ochrony środowiska, wyznaczono cele wraz z wskaźnikami stanu 

aktualnego i stanu docelowego. Narzędziem osiągnięcia stanu docelowego jest realizacja wyznaczonych 

w ramach obszarów zadań, które zostały zgrupowane w harmonogramie zadań. Cele, wskaźniki, kierunki 

interwencji oraz zadania przedstawia tabela nr 40. Zostały w niej określone również źródła finansowania 

wyznaczonych zadań, którymi będą zarówno środki własne gminy, jak i dotacje zewnętrzne, środki własne                      

i pozyskane przez inne jednostki realizujące zadania. Do wyznaczonych zadań przypisano orientacyjną kwotę                  
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i czas realizacji. Kwoty i czas realizacji w wielu przypadkach zależą od możliwości i wielkości uzyskanych dotacji. 

Niektóre z zadań będą realizowane w ramach obowiązków pracowników Urzędu Gminy. W tabeli 41 

przedstawiono harmonogram zadań własnych wraz z finansowaniem, z kolei w tabeli nr 42 zadania 

wykonywane przez inne jednostki tzw. zadania monitorowane. 
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6.2. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

Tabela 40.Cele, wskaźniki, kierunki interwencji oraz zadania przewidziane do realizacji na terenie Gminy Bolesławiec 

Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

1. 
Ochrona 

klimatu i jakości 
powietrza 

I. Poprawa 
jakości 

powietrza 

Liczba substancji 
z przekroczeniami 

w strefie 
dolnośląskiej 

(WIOŚ) 

4 0 

I.1. Rozwój 
odnawialnych 
źródeł energii 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii w budownictwie jednorodzinnym 

na terenie Gminy Bolesławiec 

Gmina 
Bolesławiec, 
mieszkańcy 

Ograniczone 
środki finansowe 

Wsparcie osób fizycznych i prawnych 
w zakresie instalacji OZE oraz zmiana 

paliwa na bardziej ekologiczne 

Gmina 
Bolesławiec 

Brak programów 
dotacyjnych 

I.2. 
Zmniejszenie 

emisji 
pochodzącej 
ze spalania 

paliw podczas 
ogrzewania 
budynków 

Monitoring jakości powietrza – czujniki 
Gmina 

Bolesławiec 
Nieefektywny 

system kontroli 

Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji 
Gmina 

Bolesławiec 

Niedokładność 
prowadzonej 

inwentaryzacji 

Dofinansowanie przez gminę wymiany 
starych kotłów 

Gmina 
Bolesławiec 

Brak źródeł 
dofinansowania 

Kontrola mieszkańców w zakresie spalania 
odpadów i zabronionych paliw 

w paleniskach domowych 

Gmina 
Bolesławiec 

Nieefektywny 
system kontroli 

I.3. 
Zwiększenie 

efektywności 
energetycznej 

w gminie 

Podnoszenie świadomości ekologicznej 
mieszkańców w zakresie racjonalnego 

gospodarowania energią 

Gmina 
Bolesławiec 

Brak 
zainteresowania 

ze strony 
mieszkańców 

Modernizacja istniejącego oświetlenia 
drogowego na energooszczędne 

Gmina 
Bolesławiec 

Ograniczone 
środki finansowe 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Wymiana oświetlenia tradycyjnego 
na energooszczędne, wymiana urządzeń 

gospodarstwa domowego na 
energooszczędne 

Mieszkańcy 
Gminy 

Bolesławiec 

Ograniczone 
środki 

finansowe, brak 
chęci 

mieszkańców 
do podjęcia 

działań 

I.5. Edukacja 
społeczeństwa 

w zakresie 
ochrony 
klimatu 
i jakości 

powietrza 

Prowadzenie systematycznych akcji 
edukacji ekologicznej w zakresie potrzeb 

i możliwości ochrony powietrza oraz 
uświadamianie nt. problemu niskiej emisji 

Gmina 
Bolesławiec 

Brak 
zainteresowania 

ze strony 
mieszkańców 

2. 
Zagrożenia 

hałasem 

II. Zmniejszenie 
uciążliwości 
hałasu dla 

mieszkańców 
gminy 

Poziom hałasu 
Leq  

(WIOŚ) 

- 

Poniżej 
poziomu 

dopuszczal
nego 

II.1. 
Zmniejszenie 
emisji hałasu 
z transportu 
drogowego 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 
polegająca na budowie ciągu pieszo-

rowerowego oraz zatoki autobusowej 
we wsi Łaziska 

Gmina 
Bolesławiec/DS

DiK 

Wysoki koszt 
inwestycji 

drogowych 

Budowa chodnika w Kraśniku Górnym 
Powiat 

bolesławiecki 

Wysoki koszt 
inwestycji 

drogowych 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy 
drodze powiatowej relacji Bolesławiec-

Łaziska 

Powiat 
bolesławiecki 

Wysoki koszt 
inwestycji 

drogowych 

Budowa dróg dojazdowych do obozowisk 
Trzebień Mały oraz Pstrąże wraz z budową 

dwóch mostów na rzece Bóbr 
i skrzyżowań z DW 297 

Powiat 
bolesławiecki 

Wysoki koszt 
inwestycji 

drogowych 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Budowa ścieżki rowerowej 
Gmina 

Bolesławiec 

Wysoki koszt 
inwestycji 

drogowych 

Budowa drogi (dz. nr 18, 19, 40) we wsi 
Kruszyn i (dz. nr 866/2, 838) we wsi 

Łaziska 

Gmina 
Bolesławiec 

Wysoki koszt 
inwestycji 

drogowych 

Budowa drogi (dz. nr 241) we wsi Nowe 
Jaroszowice i (dz. nr 268) we wsi Stare 

Jaroszowice 

Gmina 
Bolesławiec 

Wysoki koszt 
inwestycji 

drogowych 

Budowa drogi (dz. nr 543) we wsi 
Bolesławice 

Gmina 
Bolesławiec 

Wysoki koszt 
inwestycji 

drogowych 

Budowa drogi (dz. nr 731/1, 730/7) we wsi 
Bolesławice 

Gmina 
Bolesławiec 

Wysoki koszt 
inwestycji 

drogowych 

Budowa drogi (dz. nr 733/4) we wsi 
Bolesławice 

Gmina 
Bolesławiec 

Wysoki koszt 
inwestycji 

drogowych 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 363 
polegająca na budowie ciągu pieszo-

rowerowego oraz zatoki autobusowej 
we wsi Łaziska 

Gmina 
Bolesławiec 

Wysoki koszt 
inwestycji 

drogowych 

Budowa drogi (dz. nr 304, 601) obręb 
Kruszyn oraz (dz. nr 674, 675) obręb 

Kraśnik Górny 

Gmina 
Bolesławiec 

Wysoki koszt 
inwestycji 

drogowych 

Budowa drogi (dz. nr 663) we wsi Kraśnik 
Górny 

Gmina 
Bolesławiec 

Wysoki koszt 
inwestycji 

drogowych 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D 
relacji Bożejowice-Otok 

Powiat 
bolesławiecki 

Wysoki koszt 
inwestycji 

drogowych 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Budowa drogi (dz. nr 29, 178/6, 184) 
we wsi Dąbrowa Bolesławiecka 

Gmina 
Bolesławiec 

Wysoki koszt 
inwestycji 

drogowych 

Budowa drogi (dz. nr 621, 622, 672/5, 
263/13, 691) we wsi Kruszyn 

Gmina 
Bolesławiec 

Wysoki koszt 
inwestycji 

drogowych 

Budowa drogi (dz. nr 73) we wsi Ocice 
Gmina 

Bolesławiec 

Wysoki koszt 
inwestycji 

drogowych 

Budowa drogi (dz. nr 401/2, 416) we wsi 
Trzebień 

Gmina 
Bolesławiec 

Wysoki koszt 
inwestycji 

drogowych 

Budowa drogi (dz. nr 430, 402/3) we wsi 
Żeliszów 

Gmina 
Bolesławiec 

Wysoki koszt 
inwestycji 

drogowych 

Budowa i przebudowa dróg na terenie 
gminy 

Gmina 
Bolesławiec 

Wysoki koszt 
inwestycji 

drogowych 

Bieżące utrzymanie dróg gminnych 
Gmina 

Bolesławiec 

Wysoki koszt 
inwestycji 

drogowych 

Transport publiczny - finansowanie 
przewozów PKS 

Gmina 
Bolesławiec 

Brak środków 
finansowych 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

3. 

P
o

la
 e

le
kt

ro
m

ag
n

e
ty

cz
n

e
 

II
I.

 O
ch

ro
n

a 
śr

o
d

o
w
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i l
u

d
n

o
śc

i p
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e
d

 

o
d

d
zi

ał
yw
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ie

m
  p

ó
l 

e
le

kt
ro

m
ag

n
e

ty
cz

n
yc

h
 

Ilość emitorów 
pól 

elektromagnetycz
nych w gminie 

(Urząd Gminy) 

linie linie 

III.1. 
Ograniczenie 

oddziaływania 
pól 

na człowieka 
i środowisko 

Wprowadzenie do planów 
zagospodarowania przestrzennego 

zapisów poświęconych ochronie przed 
polami elektromagnetycznymi 

Gmina 
Bolesławiec 

Nieefektywny 
system 

planowania 
przestrzennego 

w gminie 

Edukacja mieszkańców na temat 
rzeczywistej skali zagrożenia emisją pól 

elektromagnetycznych 

Gmina 
Bolesławiec 

Brak 
zainteresowania 

ze strony 
mieszkańców 

4. 
Gospodarowa-

nie wodami 

IV
. O

si
ąg

n
ię

ci
e

 d
o

b
re

go
 s

ta
n

u
 w

ó
d

 p
o

w
ie

rz
ch

n
io

-w
yc

h
 i 

p
o

d
zi

e
m

n
yc

h
 Liczba jednolitych 

części wód 
w stanie co 

najmniej dobrym 

(WIOŚ) 

0 >0 
IV.3. 

Utrzymanie 
wód 

Monitoring wód powierzchniowych 
i podziemnych 

WIOŚ Wrocław 
Niedokładność 

pomiarów 

Roboty utrzymaniowo-remontowe 
na cieku Kraszówka w m. Nowe 

Jaroszowice gm. Bolesławiec na dł. 500 
mb 

PGW WP 

Zarząd Zlewni 
w Lwówku 

Śląskim 

Brak środków 
finansowych, 

zanieczyszczenie 
chemiczne wód 

Usunięcie drzew rosnących wzdłuż cieku 
Bobrzyca, w m. Kraśnik Górny, 

gm. Bolesławiec 

PGW WP 

Zarząd Zlewni 
w Lwówku 

Śląskim 

Brak środków 
finansowych 

Roboty konserwacyjne na cieku 
Żeliszowski Potok na dł. 1,8 km 

w m. Suszki 

PGW WP 

Zarząd Zlewni 
w Lwówku 

Śląskim 

Brak środków 
finansowych 

Roboty utrzymaniowo – remontowe 
na cieku Bobrzyca wraz z zabezpieczeniem 

stopnia wodnego w km 0+875 cieku 

PGW WP 

Zarząd Zlewni 
w Lwówku 

Śląskim 

 

Brak środków 
finansowych 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Roboty konserwacyjne na cieku Kruszynka 
na dł. 3,5 km w m. Łaziska, Kruszyn, 

Kraśnik Górny 

PGW WP 

Zarząd Zlewni 
w Lwówku 

Śląskim 

Brak środków 
finansowych 

Utrzymanie cieku Kraszówka w m. Nowe 
Jaroszowice 

PGW WP 

Zarząd Zlewni 
w Lwówku 

Śląskim 

Brak środków 
finansowych 

Utrzymanie cieku Bobrzyca w m. Kraśnik 
Dolny i Kraśnik Górny 

PGW WP 

Zarząd Zlewni 
w Lwówku 

Śląskim 

Brak środków 
finansowych 

Roboty konserwacyjne na cieku 
Żeliszowski Potok w m. Żeliszów 

PGW WP 

Zarząd Zlewni 
w Lwówku 

Śląskim 

Brak środków 
finansowych 

Utrzymanie cieku Mierewiński Potok w m. 
Mierzwin 

PGW WP 

Zarząd Zlewni 
w Lwówku 

Śląskim 

Brak środków 
finansowych 

Utrzymanie cieku Kraszówka w m. 
Kraszowice i Nowe Jaroszowice 

PGW WP 

Zarząd Zlewni 
w Lwówku 

Śląskim 

Brak środków 
finansowych 

Roboty konserwacyjne na cieku Bobrzyca 
w m. Dąbrowa 

PGW WP 

Zarząd Zlewni 
w Lwówku 

Brak środków 
finansowych 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Śląskim 

Utrzymanie cieku Mierwiński Potok 
w m. Ocice i Mierzwin 

PGW WP 

Zarząd Zlewni 
w Lwówku 

Śląskim 

Brak środków 
finansowych 

Roboty konserwacyjne na cieku Kruszynka 
w m. Łaziska, Kruszyn i Kraśnik Górny 

PGW WP 

Zarząd Zlewni 
w Lwówku 

Śląskim 

Brak środków 
finansowych 

Prace utrzymaniowe na cieku Żeliszowski 
Potok w m. Żeliszów i Suszki 

PGW WP 

Zarząd Zlewni 
w Lwówku 

Śląskim 

Brak środków 
finansowych 

Utrzymanie cieku Mierewiński Potok 
na dł. 5,1 km w m. Ocice wraz z remontem 

stopnia w Mierzwinie 

PGW WP 

Zarząd Zlewni 
w Lwówku 

Śląskim 

Brak środków 
finansowych 

IV.4. Ochrona 
przed 

powodzią 

Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych 
na terenie Nadzoru Wodnego Bolesławiec 

PGW WP 

Zarząd Zlewni 
w Lwówku 

Śląskim 

Brak środków 
finansowych 

5. 
Gospodarka 

wodno-
ściekowa 

V. Poprawa 
systemu 

gospodarki 
wodno-

ściekowej 

Procent ludności 
korzystającej 
z kanalizacji 

(GUS) 

 

72,1% 

 

 

 

100% 

 

 

 

V.1. 
Uporządkowani

e gospodarki 
wodno-

ściekowej 

Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej 
na terenie Gminy Bolesławiec 

PWiK 
w Bolesławcu 

Sp. z o. o. 

Ograniczone 
środki finansowe 

Budowa nowych odcinków sieci wodno-
kanalizacyjnych na terenie Gminy 

Bolesławiec 

PWiK 
w Bolesławcu 

Sp. z o. o. 

Ograniczone 
środki finansowe 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

 

Procent ludności 
korzystającej 

z wodociągów 

(GUS) 

 

94,1% 

 

100% 
Przebudowa hydroforni Golnice wraz 

z instalacją fotowoltaiczną 

PWiK 
w Bolesławcu 

Sp. z o. o. 

Brak 
uzasadnienia 

ekonomicznego 
i technicznego 

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej 
na SUW Rakowice 

PWiK 
w Bolesławcu 

Sp. z o. o. 

Ograniczone 
środki finansowe 

Wymiana sieci wodociągowej w Kruszynie 
PWiK 

w Bolesławcu 
Sp. z o. o. 

Ograniczone 
środki finansowe 

Przebudowa przepompowni ścieków 
Główna w Mierzwinie 

PWiK 
w Bolesławcu 

Sp. z o. o.  

Brak 
uzasadnienia 

ekonomicznego 
i technicznego 

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej 
w Bolesławicach 

PWiK Inwestor 
Ograniczone 

środki finansowe 

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej 
w Chościszowicach 

PWiK Inwestor 
Ograniczone 

środki finansowe 

6. 
Zasoby 

geologiczne 

VI. Racjonalne 
i efektywne 

gospodarowani
e zasobami 

kopalin ze złóż 

Liczba złóż  23 - 
VI.1. Nadzór 

nad zasobami 
kopalin 

Uwzględnianie ochrony złóż kopalin 
w opracowaniach planistycznych 

Gmina 
Bolesławiec 

Nieefektywny 
system 

planowania 
przestrzennego 

w gminie 

7. Gleby 

VII. Ochrona 
gleb 

i zapewnienie 
właściwego 

sposobu 

Powierzchnia 
terenów 

wymagających 
rekultywacji 
(Starostwo 

110 ha 

0 

(powierzch
nia 

terenów 

VII.1. Ochrona 
gleb 

użytkowanych 
rolniczo 

Minimalizacja negatywnego wpływu 
działalności rolniczej  na stan gleb poprzez 
wdrażanie Zasad Dobrej Praktyki Rolniczej 

w zakresie ochrony gleb użytkowanych 
rolniczo 

Gmina 
Bolesławiec 

Brak dotacji 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

użytkowania 
powierzchni 

ziemi 

Powiatowe, stan 
na rok grudzień 

2020 r.) 

zrekultywo
wanych – 
5,278 ha) 

Udzielanie dotacji dla rolników na badania 
jakości gleb 

Gmina 
Bolesławiec 

Brak środków 
finansowych 

Wspieranie i promocja gospodarstw 
ekologicznych 

Gmina 
Bolesławiec 

Brak 
dofinansowania 

VII.2. 
Zapobieganie 
niekorzystnym 

zmianom 
środowiska 
glebowego 

Wprowadzenie do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 
konieczności ochrony gleb klasy I-IV 
i racjonalnego gospodarowania ich 

zasobami 

Gmina 
Bolesławiec 

Nieefektywny 
system 

planowania 
przestrzennego 

w gminie 

8. 

Gospodarka 
odpadami 

i zapobieganie 
powstawaniu 

odpadów 

VIII. Racjonalna 
gospodarka 
odpadami 

Ilość zebranych 
odpadów 

zmieszanych 

 

3166,46 
Mg 

< 3166,46 
Mg 

VIII.1. Wzrost 
ilości zebranych 

selektywnie 
odpadów 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych 

Gmina 
Bolesławiec 

Brak możliwości 
odbioru 

odpadów 
od wszystkich 
nieruchomości 

Porządkowanie dzikich wysypisk 
Gmina 

Bolesławiec 

Nieefektywny 
system 

porządkowy 

Zakup pojemników na odpady 
Gmina 

Bolesławiec 
Ograniczone 

środki finansowe 

Coroczne opracowanie analizy stanu 
gospodarki odpadami  

Gmina 
Bolesławiec 

- 

Kontrola mieszkańców w zakresie 
prawidłowej gospodarki odpadami 

Gmina 
Bolesławiec 

Nieefektywny 
system kontroli 

Usuwanie azbestu i wyrobów 
zawierających azbest 

Gmina 
Bolesławiec 

Brak 
pewności 

uzyskania dotacji 
na działania 

związane 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

z usuwaniem 
wyrobów, brak 

możliwości 
uzyskania dotacji 

na nowe 
pokrycie 
dachowe 

Aktualizacja inwentaryzacji azbestu 
i wyrobów zawierających azbest 

Gmina 
Bolesławiec 

Brak dokładności 
inwentaryzacji 

9. 
Zasoby 

przyrody 

IX. Ochrona 
ekosystemów 

i walorów 
przyrodniczych 

gminy 

Powierzchnia 
zieleni urządzonej 

(GUS) 
33,44 ha >33,44 ha 

IX.1. Rozwój 
i utrzymanie 

zieleni 
urządzonej 

Bieżące utrzymanie zieleni urządzonej  
Gmina 

Bolesławiec 

Dewastacja 
mienia 

publicznego, 
brak 

zainteresowania 
mieszkańców 

Pielęgnacja drzewostanu i wykonywanie 
nowych nasadzeń roślin 

Gmina 
Bolesławiec 

Ograniczone 
środki finansowe 

Liczba pow. form 
ochrony przyrody 

4 szt. >  4szt. 

X.3. Racjonalne 
korzystanie 
z zasobów 
przyrody 

Utrzymanie pomników przyrody 
Gmina 

Bolesławiec 
Ograniczone 

środki finansowe 

Coroczne przeglądy stanu pomników 
przyrody 

Gmina 
Bolesławiec 

Ograniczone 
środki finansowe 

Edukacja ekologiczna 
Gmina 

Bolesławiec 

Brak 
zainteresowania 

mieszkańców 

Modernizacja dojazdu pożarowego nr 48 

  

Nadleśnictwo 
Chocianów 

Ograniczone 
środki finansowe 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

10. 
Zagrożenia 
poważnymi 
awariami 

X. Ochrona 
środowiska 

przed 
poważnymi 
awariami 

Liczba kontroli 
podmiotów 

gospodarczych 

(WIOŚ) 

14 - 

XI. 
Zminimalizowa

nie ryzyka 
wystąpienia 

zdarzeń 
mogących 

powodować 
poważną 

awarię oraz 
ograniczenie jej 

skutków dla 
ludzi 

i środowiska 

Wykreowanie właściwych zachowań 
społeczeństwa w sytuacji wystąpienia 
zagrożeń środowiska z tytułu awarii 
przemysłowych, w tym transportu 

materiałów niebezpiecznych 

Gmina 
Bolesławiec 

Brak 
zainteresowania 

ze strony 
mieszkańców 

Utrzymanie jednostek OSP oraz wsparcie 
w zakresie wyposażenia do prowadzenia 

działań ratowniczych, zapobiegania 
i przeciwdziałania poważnym awariom 
oraz zagrożeniom środowiska i zdrowia 

człowieka wynikającym z nadzwyczajnych 
zdarzeń 

Gmina 
Bolesławiec 

Brak chętnych  
do działaniach 
w ramach OSP 

Incydentalne kontrole przestrzegania 
przez mieszkańców i przedsiębiorców 

przepisów prawa 

Gmina 
Bolesławiec 

Brak podstaw 
do  

przeprowadzenia 
kontroli  
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Tabela 41. Zadania własne Gminy Bolesławiec na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028 

Lp. 

Obszar interwencji 

Zadanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 
finansowania 2021 2022 2023 2024 2025-2028 

1.  

Wykorzystanie 
odnawialnych źródeł 

energii w budownictwie 
jednorodzinnym na 

terenie Gminy 
Bolesławiec 

Gmina 
Bolesławiec, 
mieszkańcy 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Środki własne 
Gminy 

Bolesławiec 
i mieszkańców 

2.  

Wsparcie osób fizycznych 
i prawnych w zakresie 

instalacji OZE oraz 
zmiana paliwa 

na bardziej ekologiczne 

Gmina 
Bolesławiec 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

Gminy 
Bolesławiec 

3.  
Monitoring jakości 

powietrza – czujniki 
Gmina 

Bolesławiec 
7 500, 00 7 500, 00 7 500, 00 7 500, 00 30 000,00 

Środki własne 
Gminy 

Bolesławiec 

4.  
Inwentaryzacja źródeł 

niskiej emisji 
Gmina 

Bolesławiec 
54 589,00 - - - - 

Środki własne 
Gminy 

Bolesławiec 

5.  
Dofinansowanie przez 

gminę wymiany starych 
kotłów 

Gmina 
Bolesławiec 

250 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 - 
Środki własne 

Gminy 
Bolesławiec 

6.  

Kontrola mieszkańców 
w zakresie spalania 

odpadów i zabronionych 
paliw w paleniskach 

domowych 

Gmina 
Bolesławiec 

Koszty w ramach funkcjonowania jednostki 

7.  

Podnoszenie 
świadomości 
ekologicznej 

mieszkańców w zakresie 
racjonalnego 

gospodarowania energią 

Gmina 
Bolesławiec 

Koszty w ramach funkcjonowania jednostki 
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Lp. Obszar interwencji Zadanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 
finansowania 2021 2022 2023 2024 2025-2028 

8.  

Modernizacja 
istniejącego oświetlenia 

drogowego 
na energooszczędne 

Gmina 
Bolesławiec 

- - 100 000,00 3 200 000,00 - 
Środki własne 

Gminy 
Bolesławiec 

9.  

Wymiana oświetlenia 
tradycyjnego 

na energooszczędne, 
wymiana urządzeń 

gospodarstwa 
domowego 

na energooszczędne 

Mieszkańcy 
Gminy 

Bolesławiec 

Koszty własne mieszkańców Gminy Bolesławiec 

10.  

Prowadzenie 
systematycznych akcji 
edukacji ekologicznej 

w zakresie potrzeb 
i możliwości ochrony 

powietrza oraz 
uświadamianie 

nt. problemu niskiej 
emisji 

Gmina 
Bolesławiec 

Koszty w ramach funkcjonowania jednostki 

11.  

Zagrożenie hałasem 

Budowa ścieżki 
rowerowej 

Gmina 
Bolesławiec 

150 000,00 2 000 000,00 3 850 000,00 - - 
Środki własne 

Gminy 
Bolesławiec 

12.  

Budowa drogi 
(dz. Nr 18, 19, 40) we wsi 

Kruszyn i (dz. nr 866/2, 
838) we wsi Łaziska 

Gmina 
Bolesławiec 

140 000,00 - - - - 
Środki własne 

Gminy 
Bolesławiec 

13.  

Budowa drogi 
(dz. Nr 241) we wsi 

Nowe Jaroszowice i (dz. 
nr 268) we wsi Stare 

Jaroszowice 

Gmina 
Bolesławiec 

150 000,00 - - - - 
Środki własne 

Gminy 
Bolesławiec 
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Lp. Obszar interwencji Zadanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 
finansowania 2021 2022 2023 2024 2025-2028 

14.  
Budowa drogi 

(dz. Nr 543) we wsi 
Bolesławice 

Gmina 
Bolesławiec 

5 000,00 - - - - 
Środki własne 

Gminy 
Bolesławiec 

15.  
Budowa drogi 

(dz. Nr 731/1, 730/7) we 
wsi Bolesławice 

Gmina 
Bolesławiec 

98 000,00 - - - - 
Środki własne 

Gminy 
Bolesławiec 

16.  
Budowa drogi 

(dz. Nr 733/4) we wsi 
Bolesławice 

Gmina 
Bolesławiec 

41 000,00 - - - - 
Środki własne 

Gminy 
Bolesławiec 

17.  

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 363 

polegająca na budowie 
ciągu pieszo-

rowerowego oraz zatoki 
autobusowej we wsi 

Łaziska 

Gmina 
Bolesławiec 

776 000,00 - - - - 
Środki własne 

Gminy 
Bolesławiec 

18.  

Budowa drogi 
(dz. Nr 304, 601) obręb 

Kruszyn oraz (dz. nr 674, 
675) obręb Kraśnik 

Górny 

Gmina 
Bolesławiec 

3 210 000,00 - - - - 
Środki własne 

Gminy 
Bolesławiec 

19.  
Budowa drogi 

(dz. Nr 663) we wsi 
Kraśnik Górny 

Gmina 
Bolesławiec 

740 000,00 - - - - 
Środki własne 

Gminy 
Bolesławiec 

20.  

Budowa drogi 
(dz. Nr 29, 178/6, 184) 

we wsi Dąbrowa 
Bolesławiecka 

Gmina 
Bolesławiec 

106 000,00 - - - - 
Środki własne 

Gminy 
Bolesławiec 

21.  

Budowa drogi 
(dz. Nr 621, 622, 672/5, 

263/13, 691) we wsi 
Kruszyn 

Gmina 
Bolesławiec 

628 000,00 - - - - 
Środki własne 

Gminy 
Bolesławiec 
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Lp. Obszar interwencji Zadanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 
finansowania 2021 2022 2023 2024 2025-2028 

22.  Budowa drogi (dz. nr 73) 
we wsi Ocice 

Gmina 
Bolesławiec 

543 000,00 - - - - 
Środki własne 

Gminy 
Bolesławiec 

23.  
Budowa drogi 

(dz. Nr 401/2, 416) we 
wsi Trzebień 

Gmina 
Bolesławiec 

252 000,00 - - - - 
Środki własne 

Gminy 
Bolesławiec 

24.  
Budowa drogi 

(dz. Nr 430, 402/3) we 
wsi Żeliszów 

Gmina 
Bolesławiec 

123 000,00 - - - - 
Środki własne 

Gminy 
Bolesławiec 

25.  Budowa i przebudowa 
dróg na terenie gminy 

Gmina 
Bolesławiec 

- 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 28 000 000,00 
Środki własne 

Gminy 
Bolesławiec 

26.  Bieżące utrzymanie dróg 
gminnych 

Gmina 
Bolesławiec 

1 214 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 4 800 000,00 
Środki własne 

Gminy 
Bolesławiec 

27.  
Transport publiczny - 

finansowanie przewozów 
PKS 

Gmina 
Bolesławiec 

510 000,00 510 000,00 510 000,00 510 000,00 2 040 000,00 
Środki własne 

Gminy 
Bolesławiec 

28.  

Pola 
elektromagnetyczne 

Wprowadzenie 
do planów 

zagospodarowania 
przestrzennego zapisów 
poświęconych ochronie 

przed polami 
elektromagnetycznymi 

Gmina 
Bolesławiec 

Koszty w ramach funkcjonowania jednostki 

29.  

Edukacja mieszkańców 
na temat rzeczywistej 
skali zagrożenia emisją 

pól 
elektromagnetycznych 

Gmina 
Bolesławiec 

Koszty w ramach funkcjonowania jednostki 
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Lp. Obszar interwencji Zadanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 
finansowania 2021 2022 2023 2024 2025-2028 

30.  Zasoby geologiczne 

Uwzględnianie ochrony 
złóż kopalin 

w opracowaniach 
planistycznych 

Gmina 
Bolesławiec 

Koszty w ramach funkcjonowania jednostki 

31.  

Gleby 

Minimalizacja 
negatywnego wpływu 
działalności rolniczej  
na stan gleb poprzez 

wdrażanie Zasad Dobrej 
Praktyki Rolniczej 

w zakresie ochrony gleb 
użytkowanych rolniczo 

Gmina 
Bolesławiec 

Koszty w ramach funkcjonowania jednostki 

32.  
Udzielanie dotacji dla 
rolników na badania 

jakości gleb 

Gmina 
Bolesławiec 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

Gminy 
Bolesławiec 

33.  
Wspieranie i promocja 

gospodarstw 
ekologicznych 

Gmina 
Bolesławiec 

Koszty w ramach funkcjonowania jednostki 

34.  

Wprowadzenie 
do miejscowych planów 

zagospodarowania 
przestrzennego 

konieczności ochrony 
gleb klasy I-IV 
i racjonalnego 

gospodarowania ich 
zasobami 

Gmina 
Bolesławiec 

Koszty w ramach funkcjonowania jednostki 

35.  

Gospodarka 
odpadami i 

zapobieganie 
powstawaniu 

Odbiór 
i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych 

Gmina 
Bolesławiec 

5 222 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 22 000 000,00 
Środki własne 

Gminy 
Bolesławiec 
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Lp. Obszar interwencji Zadanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 
finansowania 2021 2022 2023 2024 2025-2028 

36.  
odpadów 

Porządkowanie dzikich 
wysypisk 

Gmina 
Bolesławiec 

25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100 000,00 
Środki własne 

Gminy 
Bolesławiec 

37.  
Zakup pojemników 

na odpady 
Gmina 

Bolesławiec 
210 000,00 - - 200 000,00 200 000,00 

Środki własne 
Gminy 

Bolesławiec 

38.  
Coroczne opracowanie 

analizy stanu gospodarki 
odpadami 

Gmina 
Bolesławiec 

Koszty w ramach funkcjonowania jednostki 

39.  
Kontrola mieszkańców 
w zakresie prawidłowej 
gospodarki odpadami 

Gmina 
Bolesławiec 

Koszty w ramach funkcjonowania jednostki 

40.  
Usuwanie azbestu 

i wyrobów zawierających 
azbest 

Gmina 
Bolesławiec 

170 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 200 000,00 
Środki własne 

Gminy 
Bolesławiec 

41.  

Aktualizacja 
inwentaryzacji azbestu 

i wyrobów zawierających 
azbest 

Gmina 
Bolesławiec 

15 000,00 - - - - 
Środki własne 

Gminy 
Bolesławiec 

42.  

Zasoby przyrody 

Bieżące utrzymanie 
zieleni urządzonej 

Gmina 
Bolesławiec 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 400 000,00 
Środki własne 

Gminy 
Bolesławiec 

43.  
Pielęgnacja drzewostanu 
i wykonywanie nowych 

nasadzeń roślin 

Gmina 
Bolesławiec 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 400 000,00 
Środki własne 

Gminy 
Bolesławiec 

44.  
Utrzymanie pomników 

przyrody 
Gmina 

Bolesławiec 
7 000,00 15 000,00 - 15 000,00 30 000,00 

Środki własne 
Gminy 

Bolesławiec 

45.  
Coroczne przeglądy 

stanu pomników 
przyrody 

Gmina 
Bolesławiec 

Koszty w ramach funkcjonowania jednostki 
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Lp. Obszar interwencji Zadanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 
finansowania 2021 2022 2023 2024 2025-2028 

46.  Edukacja ekologiczna 
Gmina 

Bolesławiec 
25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100 000,00 

Środki własne 
Gminy 

Bolesławiec 

47.  

Zagrożenie 
poważnymi 
awariami 

Wykreowanie 
właściwych zachowań 

społeczeństwa w sytuacji 
wystąpienia zagrożeń 
środowiska z tytułu 

awarii przemysłowych, 
w tym transportu 

materiałów 
niebezpiecznych 

Gmina 
Bolesławiec Koszty w ramach funkcjonowania jednostki 

48.  

Utrzymanie jednostek 
OSP oraz wsparcie 

w zakresie wyposażenia 
do prowadzenia działań 

ratowniczych, 
zapobiegania 

i przeciwdziałania 
poważnym awariom oraz 
zagrożeniom środowiska 

i zdrowia człowieka 
wynikającym 

z nadzwyczajnych 
zdarzeń 

Gmina 
Bolesławiec 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

Gminy 
Bolesławiec 

49.  

Incydentalne kontrole 
przestrzegania przez 

mieszkańców 
i przedsiębiorców 
przepisów prawa 

Gmina 
Bolesławiec 

Koszty w ramach funkcjonowania jednostki 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy i innych jednostek 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DF29384B-B3DC-4F2F-970D-F95E9E336426. Podpisany Strona 106



 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 

 
 

 
Strona 107 z 120 

 

Tabela 42. Zadania monitorowane, realizowane na terenie Gminy Bolesławiec w latach 2021 – 2028 
Lp. Obszar 

interwencji 

Zadanie  Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 
finansowania 2021 2022 2023 2024 2025-2028 

1.  

Ochrona 
klimatu 
i jakości 

powietrza 

Wymiana oświetlenia 
tradycyjnego na 

energooszczędne, 
wymiana urządzeń 

gospodarstwa 
domowego 

na energooszczędne 

Mieszkańcy 
Gminy 

Bolesławiec 

W ramach kosztów własnych 

2.  

 

Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 350 

polegająca na budowie 
ciągu pieszo-

rowerowego oraz zatoki 
autobusowej we wsi 

Łaziska 

Gmina 
Bolesławiec/DS

DiK 

750 000,00 - - - - Budżet własny 
DSDiK 

3.  Budowa chodnika 
w Kraśniku Górnym 

Powiat 
bolesławiecki 

300 000,00 - - - - 

Budżet powiatu 
bolesławieckiego/ 

Budżet Gminy 
Bolesławiec 

4.  

Budowa ciągu pieszo-
rowerowego przy drodze 

powiatowej relacji 
Bolesławiec-Łaziska 

Powiat 
bolesławiecki 

1 200 000,00 - - - - 

Budżet powiatu 
bolesławieckiego/ 

Budżet Gminy 
Bolesławiec 

5.  
Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 2273 D 
relacji Bożejowice - Otok 

Powiat 
bolesławiecki/G

mina 
Bolesławiec 

4 060 000,00 
(powiat) 

1 030 000,00 

(gmina) 

6 000 000,00 
(powiat) 

1 500 000,00 
(gmina) 

- - - 

Budżet powiatu 
bolesławieckiego/ 

Budżet Gminy 
Bolesławiec/ 

Budżet Państwa 

6.  

Budowa dróg 
dojazdowych 

do obozowisk Trzebień 
Mały oraz Pstrąże wraz 

Powiat 
bolesławiecki 

740 000,00 4 292 000,00 
62 929 000,0

0 
49 300 000,0

0 
- Budżet Państwa 
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Lp. Obszar 
interwencji 

Zadanie  Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 
finansowania 2021 2022 2023 2024 2025-2028 

z budową dwóch 
mostów na rzece Bóbr 
i skrzyżowań z DW 297 

7.  

IV. 
Gospodarow
anie wodami 

Monitoring wód 
powierzchniowych 

i podziemnych 
WIOŚ Wrocław Koszty w ramach funkcjonowania jednostki 

8.  

Roboty utrzymaniowo-
remontowe na cieku 

Kraszówka w m. Nowe 
Jaroszowice gm. 

Bolesławiec na dł. 500 
mb 

PGW WP 

Zarząd Zlewni 
w Lwówku 

Śląskim 

50 000,00 - - - -  

9.  

Usunięcie drzew 
rosnących wzdłuż cieku 
Bobrzyca, w m. Kraśnik 
Górny, gm. Bolesławiec 

PGW WP 

Zarząd Zlewni 
w Lwówku 

Śląskim 

1 300,00 - - - -  

10.  

Roboty konserwacyjne 
na cieku Żeliszowski 

Potok na dł. 1,8 km w m. 
Suszki 

PGW WP 

Zarząd Zlewni 
w Lwówku 

Śląskim 

- 25 000,00 - - -  

11.  

Roboty utrzymaniowo – 
remontowe na cieku 

Bobrzyca wraz 
z zabezpieczeniem 

stopnia wodnego w km 
0+875 cieku 

PGW WP 

Zarząd Zlewni 
w Lwówku 

Śląskim 

- 150 000,00 - - -  

12.  

Roboty konserwacyjne 
na cieku Kruszynka 

na dł. 3,5 km 
w m. Łaziska, Kruszyn, 

Kraśnik Górny 

PGW WP 

Zarząd Zlewni 
w Lwówku 

Śląskim 

- - 40 000,00 - -  
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Lp. Obszar 
interwencji 

Zadanie  Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 
finansowania 2021 2022 2023 2024 2025-2028 

13.  
Utrzymanie cieku 

Kraszówka w m. Nowe 
Jaroszowice 

PGW WP 

Zarząd Zlewni 
w Lwówku 

Śląskim 

- 80 000,00 50 000,00 - -  

14.  
Utrzymanie cieku 

Bobrzyca w m. Kraśnik 
Dolny i Kraśnik Górny 

PGW WP 

Zarząd Zlewni 
w Lwówku 

Śląskim 

- - 40 000,00 - -  

15.  
Roboty konserwacyjne 

na cieku Żeliszowski 
Potok w m. Żeliszów 

PGW WP 

Zarząd Zlewni 
w Lwówku 

Śląskim 

- - - 50 000, 00 -  

16.  
Utrzymanie cieku 

Mierewiński Potok 
w m. Mierzwin 

PGW WP 

Zarząd Zlewni 
w Lwówku 

Śląskim 

- - - 50 000,00 -  

17.  

Utrzymanie cieku 
Kraszówka 

w m. Kraszowice i Nowe 
Jaroszowice 

PGW WP 

Zarząd Zlewni 
w Lwówku 

Śląskim 

- - - - 130 000,00  

18.  
Roboty konserwacyjne 

na cieku Bobrzyca 
w m. Dąbrowa 

PGW WP 

Zarząd Zlewni 
w Lwówku 

Śląskim 

- - - - 100 000,00  

19.  
Utrzymanie cieku 
Mierwiński Potok 

w m. Ocice i Mierzwin 

PGW WP 

Zarząd Zlewni 
w Lwówku 

Śląskim 

- - - - 70 000,00 
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Lp. Obszar 
interwencji 

Zadanie  Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 
finansowania 2021 2022 2023 2024 2025-2028 

20.  

Roboty konserwacyjne 
na cieku Kruszynka w 
m. Łaziska, Kruszyn i 

Kraśnik Górny 

PGW WP 

Zarząd Zlewni 
w Lwówku 

Śląskim 

- - - - 40 000,00 

 

21.  

Prace utrzymaniowe 
na cieku Żeliszowski 
Potok w m. Żeliszów 

i Suszki 

PGW WP 

Zarząd Zlewni 
w Lwówku 

Śląskim 

- - - - 60 000,00  

22.  

Utrzymanie cieku 
Mierewiński Potok 

na dł. 5,1 km w m. Ocice 
wraz z remontem 

stopnia w Mierzwinie 

PGW WP 

Zarząd Zlewni 
w Lwówku 

Śląskim 

- 90 000,00 - - -  

23.  

Utrzymanie wałów 
przeciwpowodziowych 

na terenie Nadzoru 
Wodnego Bolesławiec 

PGW WP 

Zarząd Zlewni 
w Lwówku 

Śląskim 

45 000,00 50 000,00 50 000,00 60 000,00 200 000,00  

24.  

V. 
Gospodarka 

wodno-
ściekowa 

Przebudowa sieci 
wodno-kanalizacyjnej 

na terenie Gminy 
Bolesławiec 

PWiK 
w Bolesławcu 

Sp. z o. o. 

- 300 000,00 400 000,00 400 000,00 - 
Budżet własny 

PWiK Sp. z o. o./ 
kredyty/pożyczki 

25.  

Budowa nowych 
odcinków sieci wodno-

kanalizacyjnych 
na terenie Gminy 

Bolesławiec 

PWiK 
w Bolesławcu 

Sp. z o. o. 

400 000,00 400 000,00 

- - - 
Budżet własny 

PWiK Sp. z o. o./ 
kredyty/pożyczki 

26.  
Przebudowa hydroforni 
Golnice wraz z instalacją 

fotowoltaiczną 

PWiK 
w Bolesławcu 

Sp. z o. o. 
150 000,00 - - - - 

Budżet własny 
PWiK Sp. z o. o./ 
kredyty/pożyczki 

27.  Rozbudowa instalacji 
fotowoltaicznej na SUW PWiK - 170 000,00 - - - 

Budżet własny 
PWiK Sp. z o. o./ 
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Lp. Obszar 
interwencji 

Zadanie  Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 
finansowania 2021 2022 2023 2024 2025-2028 

Rakowice w Bolesławcu 
Sp. z o. o. 

kredyty/pożyczki 

28.  
Wymiana sieci 
wodociągowej 

w Kruszynie 

PWiK 
w Bolesławcu 

Sp. z o. o. 
200 000,00 - - - - 

Budżet własny 
PWiK Sp. z o. o./ 
kredyty/pożyczki 

29.  
Przebudowa 

przepompowni ścieków 
Główna w Mierzwinie 

PWiK 
w Bolesławcu 

Sp. z o. o.  
100 000,00 - - - - 

Budżet własny 
PWiK Sp. z o. o./ 
kredyty/pożyczki 

30.  
Budowa sieci wodno-

kanalizacyjnej 
w Bolesławicach 

PWiK Inwestor 97 715,00 - - - - 
Budżet własny 

PWiK Sp. z o. o./ 
kredyty/pożyczki 

31.  
Budowa sieci wodno-

kanalizacyjnej 
w Chościszowicach 

PWiK Inwestor 171 591,00 - - - - 
Budżet własny 

PWiK Sp. z o. o./ 
kredyty/pożyczki 

32.  
IX. Zasoby 
przyrody 

Modernizacja dojazdu 
pożarowego nr 48 

Nadleśnictwo 
Chocianów 

202 125,00 - - - - Środki własne 
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7. SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 

7.1. Zarządzanie programem 

Obowiązek sporządzania Programu Ochrony Środowiska przez Wójta Gminy Bolesławiec wynika 

z zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. 

zm.). Ostatnim opracowanym dokumentem w tym zakresie był Program Ochrony Środowiska dla Gminy 

Bolesławiec na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2024. Dostosowanie polityki ochrony środowiska 

realizowanej na poziomie gminy do zmieniających się uwarunkowań społecznych i gospodarczych spowodowało 

konieczność opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2021 – 2024 

z perspektywą do roku 2028.  
Dokument sporządzano w kilku etapach. W pierwszym etapie pracy zgromadzono materiały źródłowe 

oraz dane dotyczące aktualnego stanu środowiska gminy. Pozyskano je głównie z materiałów przekazanych 

przez Urząd Gminy w Bolesławcu oraz opracowań statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego, a także 

z raportów instytucji zajmujących się problematyką ochrony środowiska, m.in.: Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, danymi z portalu 

geoportal.gov.pl oraz georeswis.gov.pl. Podczas opracowywania dokumentu korzystano również z dokumentów 

strategicznych opracowywanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.  
Podczas wdrażania programu ochrony środowiska ważna jest kontrola przebiegu realizacji przyjętych 

w nim zadań oraz osiągnięcia postawionych celów. Opracowano w tym celu system monitoringu, który będzie 

wykonywany w dwóch zakresach: jako monitoring środowiskowy oraz monitoring programowy. Narzędziem 

umożliwiającym ilościową i jakościową ocenę realizacji Programu Ochrony Środowiska są wskaźniki 

monitorowania. W niniejszym Programie Ochrony Środowiska wyznaczono wskaźniki, które będą 

wykorzystywane do oceny stopnia realizacji celów ochrony środowiska. Po zakończeniu tego okresu Gmina 

Bolesławiec podsumuje stopień realizacji POŚ oraz jego łączny efekt ekologiczny, wyrażony wartością 

wskaźników ekologicznych.  
Monitoring środowiskowy prowadzony będzie w głównej mierze w ramach Strategicznego Programu 

PMŚ na lata 2020 - 2025  opracowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. 

Na podstawie wyników tego monitoringu WIOŚ publikuje co roku „Raport o stanie środowiska” oraz roczną 

ocenę jakości powietrza. Dane z tych dokumentów pozwolą określić zmiany stanu środowiska na terenie gminy.  
Monitoring programowy opierać się będzie na monitorowaniu realizacji poszczególnych zadań i poziomie 

osiągnięcia wyznaczonych celów. Zgodnie z artykułem art. 18 ustawy Prawo Ochrony Środowiska po dwóch 

latach obowiązywania programu zostanie sporządzony raport stanu realizacji programu, który następnie 

zostanie przedstawiony radzie gminy. W przypadku niewykonania zaplanowanych zadań zostanie dokonana 

analiza sytuacji umożliwiająca poznanie przyczyny takiej sytuacji  i dokonanie ewaluacji celów i zadań. Kolejny 

raport zostanie wykonany na koniec obowiązywanie dokumentu. Po okresie obowiązywania programu 

wymagane jest opracowanie kolejnej aktualizacji.  

7.2. Monitoring POŚ 

Wójt Gminy Bolesławiec jest zobowiązany do sporządzania co dwa lata raportów z wykonania 

programów ochrony środowiska, które przedstawia radzie gminy. Następnie raporty są przekazywane przez 

Wójta do Zarządu Powiatu Bolesławieckiego.  

W raporcie zostanie dokonana ewaluacja realizowanych zadań i poziomu osiągnięcia przyjętych 

wskaźników. Raporty te stanowią syntetyczne zestawienie zadań, które w analizowanym dwuleciu powinny być 

zrealizowane oraz przedstawienie, które z nich zostały zrealizowane, jakie były koszty. W proces ewaluacji tym 

samym zostaną włączeni wszyscy interesariusze, w tym służby i inspekcje działające na terenie gminy 

i odpowiedzialne za realizację zadań zaplanowanych w Programie Ochrony Środowiska.  

W tabeli poniżej przedstawiono harmonogram monitoringu realizacji programu. 
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Tabela 43. Harmonogram monitoringu realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 

2021 - 2024 

Podejmowane działania 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Monitoring stanu środowiska + + + + + + 

Monitoring programowy – 

raport z realizacji programu 
  +   + 

Aktualizacja programu     +  

Źródło: Opracowanie własne 

7.3. Źródła finansowania programu 

Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska wymaga nakładów finansowych 

znacznie przewyższających możliwości budżetowe jednostek samorządu terytorialnego. Istnieje zatem potrzeba 

pozyskania zewnętrznych źródeł finansowego wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych. 
Dla jednostek samorządowych dostępnymi sposobami finansowania inwestycji są: 

• środki własne, 

• kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych, 

• kredyty i pożyczki preferencyjne udzielane przez instytucje wspierające rozwój gmin, 

• dotacje państwowe z funduszy krajowych i zagranicznych, 

• emisja obligacji. 
 

7.3.1. Fundusze krajowe 

Wszelkie działania związane z ochroną środowiska i ekologią są wspierane finansowo poprzez różne 

krajowe i zagraniczne fundusze ekologiczne oraz programy a także środki własne inwestorów. 
Do publicznych funduszy ochrony środowiska w Polsce zalicza się: 

− Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), 
− Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest największą instytucją finansującą 

inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w obszarach ważnych z punktu widzenia procesu 

dostosowawczego do standardów i norm Unii Europejskiej. Narodowy Fundusz działa od 1 lipca 1989 roku, a 

powstał na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska. 
Celem działalności Narodowego Funduszu jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych 

o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia 

potrzeb środowiska. Dystrybucja środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej odbywa się w ramach następujących dziedzin: 

• Ochrona powietrza, 

• Ochrona wód i gospodarka wodna, 

• Ochrona powierzchni ziemi, 

• Ochrona przyrody i krajobrazu oraz leśnictwo, 

• Geologia i górnictwo, 

• Edukacja ekologiczna, 
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• Państwowy Monitoring Środowiska, 

• Programy międzydziedzinowe, 

• Nadzwyczajne zagrożenia środowiska, 

• Ekspertyzy i prace badawcze. 
W Narodowym Funduszu stosowane są trzy formy dofinansowywania: 

• finansowanie pożyczkowe ( pożyczki udzielane przez NF, kredyty udzielane przez banki ze środków NF, 

konsorcja czyli wspólne finansowanie NF z bankami, linie kredytowe ze środków NF obsługiwane przez 

banki), 

• finansowanie dotacyjne ( dotacje inwestycyjne, dotacje nieinwestycyjne, dopłaty do kredytów 

bankowych, umorzenia), 

• finansowanie kapitałowe ( obejmowanie akcji i udziałów w zakładanych bądź już istniejących spółkach 

w celu osiągnięcia efektu ekologicznego). 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ma bardzo istotne znaczenie dla ochrony środowiska 

i gospodarki kraju: 

• finansuje ochronę środowiska, 

• uruchamia środki innych inwestorów, 

• stymuluje nowe inwestycje, 

• wspomaga tworzenie nowych miejsc pracy, ważny dla zrównoważonego rozwoju. 
Szczegółowy zakres działalności NFOŚiGW, lista programów i przedsięwzięć priorytetowych, kryteria 

i zasady udzielania wsparcia finansowego, a także wzory wniosków i procedury ich rozpatrywania dostępne są 

w oficjalnym serwisie internetowym: www.nfosigw.gov.pl oraz w siedzibie Funduszu w Warszawie przy 

ul. Konstruktorskiej 3a. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

Misją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu jest finansowe 

wspieranie przedsięwzięć służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości, w oparciu 

o konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju przy zachowaniu bezpieczeństwa ekologicznego kraju 

i realizacji programów ekologicznych państwa i województwa w celu wypełnienia zobowiązań wynikających 

z Traktatu Akcesyjnego. W ramach funkcjonowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dofinansowywane są zadania inwestycyjne z zakresu m.in. 

− gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód, 

− gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, 

− ochrony powietrza (w tym odnawialne źródła energii) i termomodernizacji, 

− ochrony przed hałasem; 

oraz zadania nieinwestycyjne takiej jak: 

− edukacja ekologiczna, 

− przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody (np. ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, sporządzenie 

planów ochrony dla obszarów objętych ochroną, nasadzenia drzew i krzewów, zabiegi pielęgnacyjne 

pomników przyrody), 

− państwowy monitoring środowiska, 

− wojewódzkie programy i plany związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną; 

Szczegółowy zakres działalności WFOŚiGW, lista programów i przedsięwzięć priorytetowych, kryteria 

i zasady udzielania wsparcia finansowego, a także wzory wniosków i procedury ich rozpatrywania dostępne są 

w oficjalnym serwisie internetowym: https://www.wfosgw.poznan.pl/ oraz w siedzibie Funduszu 

we Wrocławiu. 
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7.3.2. Fundusze UE 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ)  

Z Programu Infrastruktura i Środowisko finansowane są różnorodne projekty. W zależności od specyfiki 

danego rodzaju wsparcia, określany jest typ podmiotów, które mogą z niego korzystać. Możemy wyróżnić 

następujące grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie: 

− Jednostki samorządu terytorialnego, 

− Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, 

− Administracja publiczna, 

− Służby publiczne inne niż administracja, Instytucje ochrony zdrowia, 

− Instytucje kultury, nauki i edukacji, 

− Duże przedsiębiorstwa, 

− Małe i średnie przedsiębiorstwa, 

− Organizacje społeczne i związki wyznaniowe. 

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych 

i dokumentacji poszczególnych konkursów o dofinansowanie. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020 to największy program finansowany z Funduszy Europejskich nie tylko w Polsce, ale i Unii 

Europejskiej. Główne obszary na które zostaną przekazane środki to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona 

środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz 

ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe. Dzięki równowadze pomiędzy działaniami inwestycyjnymi 

w infrastrukturę oraz wsparciu skierowanemu do wybranych obszarów gospodarki, program będzie skutecznie 

realizował założenia strategii Europa 2020, z którą powiązany jest jego cel główny – wsparcie gospodarki 

efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej 

i społecznej. Obszary wsparcia i rodzaje projektów możliwych do realizacji w ramach programu Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020: 

1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki: 

• wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE); 

• poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym; 

• promowanie strategii niskoemisyjnych; 

• rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji. 

2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu: 

• rozwój infrastruktury środowiskowej; 

• dostosowanie do zmian klimatu; 

• ochrona i zahamowywanie spadku różnorodności biologicznej; 

• poprawa jakości środowiska miejskiego. 

3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego 

• rozwój drogowej infrastruktury w sieci TEN-T; 

• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

• poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym; 

• transport intermodalny, morski i śródlądowy. 

4. Infrastruktura drogowa dla miast 

• poprawa dostępności miast i przepustowości infrastruktury drogowej (rozwój infrastruktury drogowej 

w miastach i tras wylotowych z miast, budowa obwodnic). 

5. Rozwój transportu kolejowego w Polsce 

• rozwój kolei w TEN-T, poza siecią i kolei miejskich. 

6. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach 

infrastruktura i tabor dla publicznego transportu zbiorowego w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych. 
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7. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego 

• rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu ziemnego i energii 

elektrycznej; 

• budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego; 

• rozbudowa terminala LNG. 

8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury 

• inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów kultury, np. instytucji kultury, 

szkół artystycznych. 

9. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia 

• wsparcie infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego; 

• wsparcie infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi jednostek 

diagnostycznych w zakresie chorób „aktywności zawodowej” i opieki nad matką i dzieckiem. 

 

Regionalny Program Operacyjny 

Celem strategicznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–

2020 jest: poprawa konkurencyjności i spójności województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu 

specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego 

zasobów przyrodniczych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podniesienie konkurencyjności i innowacyjności 

gospodarki, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań między nimi, 

zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej oraz przełamywanie barier strukturalnych na obszarach 

o niższym potencjale rozwojowym.  

Możliwość uzyskania wsparcia finansowego w ramach RPO mają następujące pomioty: 

− Jednostki samorządu terytorialnego; 

− Przedsiębiorstwa, w szczególności mikro, małe i średnie (MŚP); 

− Powiązania kooperacyjne; 

− Ośrodki innowacyjności, 

− Instytucje otoczenia biznesu (IOB); 

− Instytucje ochrony zdrowia; 

− Instytucje kultury, nauki i edukacji; 

− Organizacje pozarządowe i społeczne oraz związki wyznaniowe; 

− Podmioty wdrażające instrumenty finansowe; 

− Podmioty świadczące usługi publiczne na rzecz samorządu; 

Osie priorytetowe RPO dla Województwa Dolnośląskiego: 

• Przedsiębiorstwa i innowacje, 

• Technologie informacyjno – komunikacyjne, 

• Gospodarka Niskoemisyjna, 

• Środowisko i zasoby, 

• Transport, 

• Infrastruktura spójności społecznej, 

• Infrastruktura edukacyjna 

• Rynek pracy, 

• Włączenie społeczne, 

• Edukacja  
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowany 

na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 

Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 

1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami Unii 

Europejskiej, Program jest wkomponowany w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności 

poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa ta określa strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz 

realizacji wspólnych dla UE celów określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 - Strategia na rzecz 

inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem 

potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego. 

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone 

zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny 

obszarów wiejskich. Program będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki 

rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie: 

− Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. 

− Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności 

gospodarstw rolnych. 

− Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie. 

− Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa. 

− Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną 

i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. 

− Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego 

na obszarach wiejskich. 
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Uzasadnienie

Artykuł 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2020
roku, poz. 1219 ze zmianami) wprowadza na poszczególne szczeble administracji samorządowej wymóg
sporządzania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska.

Program ochrony środowiska ma na celu efektywne zarządzanie ochroną środowiska zgodnie z polityką
ekologiczną państwa, winien spełniać wymagania określone w art. 14 i art. 17 ustawy Prawo ochrony
środowiska, a także nawiązywać swą strukturą do „Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych
i gminnych programów ochrony środowiska” [Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2 września 2015] oraz
załączników do ww. wytycznych [Ministerstwo Klimatu, styczeń 2020r.]. Przedmiotowy dokument zawiera
m.in.: rozpoznanie aktualnego stanu środowiska w gminie; strategie ochrony, racjonalnego wykorzystania
zasobów i poprawę stanu środowiska gminy; kierunki działań strategicznych w zakresie ochrony i poprawy
stanu środowiska oraz racjonalnego wykorzystania jego zasobów; priorytety inwestycyjne i pozainwestycyjne
oraz narzędzia i instrumenty realizacyjne.

Celem opracowania dokumentu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, efektywne zarządzanie
środowiskiem, zapewnienie skutecznych mechanizmów chroniących środowisko przed degradacją, a także
stworzenie warunków dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. W ramach
przedmiotowego dokumentu przewiduje się m.in. wymianę nieekologicznych źródeł ciepła, termomodernizację
budynków, montaż odnawialnych źródeł energii, budowę ścieżki rowerowej, budowę chodników, przebudowę
dróg, budowę kanalizacji sanitarnej, modernizację sieci wodociągowej, rekultywację obszarów
zdegradowanych.

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze zmianami)Wójt
Gminy Bolesławiec zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w procedurze przyjęcia programu, w związku
z czym obwieszczeniem z dnia 4 maja 2021r., znak: OŚ.602.01.2021.01 poinformował mieszkańców gminy
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata
2021-2024 z perspektywą do 2028 roku” w terminie od dnia 5 maja 2021r. do dnia 25 maja 2021r. włącznie
oraz o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Bolesławiec, ul.
Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail:  urzadgminy@gminaboleslawiec.pl.
We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Mając na uwadze zapisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247 ze
zmianami) Wójt Gminy Bolesławiec wystąpił (za pośrednictwem pełnomocnika) do Dolnośląskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu w sprawie odstąpienia od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Program Ochrony
Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”.W odpowiedzi ww. organ
stwierdził (pismo z dnia 10 maja 2021 r., znak: ZNS.9022.4.55.2021.DG), że przedmiotowy dokument należy
do grupy projektów innych niż wymienione w art. 46 ust. 1 i 2 ustawy, gdyż nie wyznacza ram dla późniejszej
realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym
uzgodnienia, co do ewentualnej potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla przekazanego projektu dokumentu należy dokonać z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Organ
inspekcji sanitarnej wyjaśnił również, że zgodnie z zapisem art. 47 ww. ustawy w przypadku projektu
dokumentów innych niż wymienione w art. 46, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko może być wymagane, jeżeli organ opracowujący dokument w uzgodnieniu z właściwym organem,
o którym mowa w art. 57 (regionalnym dyrektorem ochrony środowiska) stwierdzi, że wyznaczają one ramy
dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub że realizacja
postanowień danego dokumentu może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.

Organ opracowujący projekt dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata
2021-2024 z perspektywą do roku 2028” wystąpił również (za pośrednictwem pełnomocnika) do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o uzgodnienie braku konieczności przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
w swoim piśmie z dnia 31 maja 2021 r., znak: WSI.410.2.50.2021.HL stwierdził, że ww. projekt programu jest
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dokumentem wyznaczającym cele ochrony środowiska w 10 obszarach interwencji. Cele te będą realizowane
poprzez wyznaczone zadania polegające m.in. na modernizacji systemów grzewczych (wymiana źródeł ciepła,
działania wspierające montaż indywidualnych instalacji OZE – pompy ciepła, panele fotowoltaiczne na
budynkach), wymianie oświetlenia, budowie i przebudowie dróg, ścieżek rowerowych i chodników oraz
modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji, budowie hydroforni, utrzymania cieków i wałów
przeciwpowodziowych, organizacji systemu gospodarki odpadami, ochronie zadrzewień, planowaniu wycinki
drzew, usuwaniu azbestu. Projekt przewiduje również działania polegające na edukacji mieszkańców oraz
opracowywaniu dokumentacji, kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz podnoszenie
świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie racjonalnego gospodarowania energią. Dokument ten ma
przyczyniać się do poprawy jakości środowiska przez co pozwoli na kształtowanie polityki ochrony
środowiska gminy w sposób uporządkowany i dostosowany do warunków lokalnych, a przy tym zmniejszeniu
ulegnie emisyjność gospodarki. Pomimo że w projekcie dokumentu wskazano przedsięwzięcia polegające
m.in. na rozbudowie kanalizacji, wodociągów, modernizacji dróg – są to działania mające służyć ochronie
środowiska, w tym wypadku wyeliminowaniu niekontrolowanego zrzutu ścieków, racjonalnemu korzystaniu
z wód, czy ochronie powietrza, a co za tym idzie ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do wód
powierzchniowych oraz podziemnych. Niektóre z planowanych zadań w przedmiotowym projekcie mogą być
zaliczane do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Nie mniej jednak proponowane w projekcie dokumentu
działania mają charakter ogólny, koncepcyjny – przedmiotowy projekt nie wyznacza konkretnej lokalizacji
poszczególnych inwestycji, zakresu i skali działań, czy też parametrów technicznych poszczególnych
inwestycji. Mając zatem na uwadze charakter planowanych działań i skalę możliwego oddziaływania
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu uznał, że realizacja zadań przedstawionych
w przedmiotowym projekcie dokumentu, przy wyborze właściwej lokalizacji i technologii oraz zachowaniu
wymogów ochrony środowiska wynikających z przepisów odrębnych, nie powinna znacząco negatywnie
wpłynąć na środowisko, w związku z czym nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko oraz fakt, że realizacja postanowień projektu dokumentu pn.
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”
nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych
w art. 49 wyżej cytowanej ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko. Powyższą informację wraz z uzasadnieniem (obwieszczenie z dnia 14 czerwca 2021 r.,
znak: OŚ.602.01.2021.02) podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, przy ul. Teatralnej nr 1a oraz na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bolesławiec pod adresem http://bip.gminaboleslawiec.pl.

Stosownie do zapisów art. 17 ust. 2 pkt. 3) ustawy Prawo ochrony środowiska zwrócono się również do
organu wykonawczego powiatu o zaopiniowanie ww. projektu dokumentu. Zarząd Powiatu Bolesławieckiego
Uchwałą Nr 432/2021 z dnia 19 lipca 2021r. pozytywanie zaopiniował projekt przedmiotowego dokumentu.

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 ”
wyznacza zadania służące poprawie stanu środowiska na terenie Gminy Bolesławiec, w związku z czym
zasadne jest jego przyjęcie.
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