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UCHWAŁA NR XLIII/366/09
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 3 lipca 2009r.
w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu gminy dla szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
Na podstawie art. 90 ust. 1, 2a, i 4 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.) oraz art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się wielkość dotacji dla niepublicznych szkół, działających na terenie gminy Szprotawa, określanych w dalszej części „szkołami niepublicznymi”, w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Szprotawa.
§ 2. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną złoşony do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Wniosek powinien zawierać:
1) informacje o planowanej liczbie uczniów, z wyszczególnieniem przedziałów czasowych: styczeń – sierpień , wrzesień – grudzień.
2) numer konta bankowego, na który ma być
przekazana dotacja,
4) numer statystyczny Regon, szkoły składającej
wniosek.
§ 3. 1. W grudniu, w roku poprzedzającym
pierwszy miesiąc udzielenia dotacji, wnioskodawca
winien przekazać na formularzu określonym przez
organ dotujący, faktyczną liczbę uczniów zgłoszonych do niepublicznej szkoły. Wzór wniosku stanowi
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dotacja będzie przekazywana na konto niepublicznej szkoły w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia kaşdego miesiąca.
3. Na podstawie wniosku, organ dotujący przekazuje dotacje na następny miesiąc, obliczoną
wg aktualnej liczby uczniów, wykazanej przez organ
prowadzący szkołę niepubliczną w rozliczeniu miesięcznym.
§ 4. 1. Rozliczenia przekazanej i zwrotu ewentualnie nadpłaconej dotacji organ prowadzący szkołę
będzie dokonywać w okresach miesięcznych narastająco do 10 dnia po upływie kaşdego miesiąca.
Rozliczenie roczne nastąpi do 15 stycznia roku następnego. Rozliczenia dotacji organ prowadzący
szkołę niepubliczną dokonuje na podstawie faktycznej liczby uczniów uczęszczających do niepublicznej
szkoły. W rozliczeniu organ prowadzący szkołę niepubliczną winien podać liczbę uczniów w miesiącu
następującym po miesiącu sprawozdawczym.
2. Rozliczenie dotacji winno obejmować:
a) rzeczowo - finansowy wykaz zadań oświatowych realizowanych ze środków przyznanej
dotacji,
b) informacje o faktycznej liczbie uczniów
uczęszczających do niepublicznej szkoły
w okresie rozliczeniowym,
c) informacje o planowanej w następnym miesiącu liczbie uczniów.
3. Rozliczenie sporządza się na formularzu określonym przez organ dotujący. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Dotującemu przysługuje prawo kontroli
wykorzystania dotacji w siedzibie szkoły poprzez
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wgląd i analizę danych zawartych w księgach,
a w szczególności w zakresie:
a) sposobu wykorzystania dotacji,
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4. Przyznana dotacja zostaje cofnięta w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przez szkołę lub placówkę.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

b) liczby i wykazu uczniów.
2. Dotacje pobrane w nadmiernej wysokości
podlegają zwrotowi wraz z odsetkami naliczanymi
jak od zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się
od dnia doręczenia informacji lub poinformowania
organu prowadzącego w inny udokumentowany
sposób o stwierdzeniu nieprawidłowości.
3. Przyznaną dotację wstrzymuje w przypadku
niedopełnienia warunków złoşenia informacji miesięcznej o liczbie uczniów oraz rozliczeń, o których
mowa w § 4.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XX/131/04 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 marca 2004roku
w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji
z budşetu gminy dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany
jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.
§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Chmielewski
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/366/09
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 3 lipca 2009 roku

Wniosek o przyznanie dotacji
na rok …………………
1. Pełna nazwa szkoły oraz organu prowadzącego
…………………………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………………..................................................
2. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
…………………………………………………………………………………………………..................................................
………………………………………………………………………………………………......................................................
4. Planowana liczba uczniów w ……………………… roku :
styczeń-sierpień …………..
wrzesień-grudzień…………
5. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja
…………………………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………………..................................................
6. Organ prowadzący zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej
liczbie uczniów oraz wysokości otrzymanych dotacji i ich wykorzystaniu.
…....................……………………………………………
podpis osoby prowadzącej szkołę lub osoby upowaşnionej

Termin składania wniosku do
30 września roku poprzedzającego rok
przyznania dotacji.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIII/366/09
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 3 lipca 2009 roku

Informacja o liczbie uczniów
w styczniu roku …..……
1. Nazwa szkoły
…………………………………………………………………………………........................................................................
2. Organ prowadzący ………………………………………………………………………….............................................
3. Ilość uczniów w styczniu …………......................... będzie wynosić …………………............................................

….......................……………………………………………
podpis osoby prowadzącej szkołę lub osoby upowaşnionej

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIII/366/09
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 3 lipca 2009 roku
Rozliczenie rzeczowe i finansowe wydatkowania dotacji udzielonej przez gminę Szprotawa
dla szkoły niepublicznej
za miesiąc ……………………………
1. Pełna nazwa szkoły ……………………………………………………………………………………………………….....
2. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja
…………………………………………………………………………………………………..................................................
3. Nazwa i adres organu prowadzącego szkołę
…………………………………………………………………………………………………..................................................
4. Nr identyfikacji REGON: …………………………………………………………………................................................
Lp.
1.

2.

Wyszczególnienie
Dane ilościowe (rzeczowe):
Faktyczna liczba uczniów w miesiącu sprawozdawczym
Ilość uczniów w miesiącu następującym po miesiącu sprawozdawczym
Planowana ilość uczniów w miesiącu następującym po miesiącu sprawozdawczym
Dane finansowe w zł.
1. Kwota otrzymanej dotacji ogółem
w tym:
2.1. § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników
2.2. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
2.3. § 4120 Składki na fundusz pracy
2.4. § 4210 Zakup materiałów i wyposaşenia
2.5. § 4260 Zakup energii
2.6. § 4300 Zakup usług pozostałych
2.7. Inne (wymienić jakie wskazując właściwą klasyfikację budşetową)

Placówka

……….....................………………………………………
podpis osoby prowadzącej szkołę lub osoby upowaşnionej
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UCHWAŁA NR XLIII/368/09
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 3 lipca 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XLI/252/05 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia
26 sierpnia 2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg
Na podstawie art. 40 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity
z 2007r. Dz. U. Nr 19, poz. 115 z póŝn. zm.) uchwala
się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLI/252/05 Rady Miejskiej
w Szprotawie z dnia 26 sierpnia 2005r. wprowadza
się nişej wymienione zmiany:
1. W § 2 ust. 1 skreśla się pkt. 1) i 2)
2. pkt. 1) otrzymuje nowe brzmienie „za zajęcie
1m2 jezdni o nawierzchni twardej:
a) do 50% szerokości jezdni - 4,00zł,

3. pkt. 2) otrzymuje nowe brzmienie „za zajęcie
1m2 drogi o nawierzchni gruntowej:
a) do 50% szerokości drogi - 2,00zł,
b) powyşej 50% szerokości drogi - 4,00zł,”
§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianom.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Chmielewski

b) powyşej 50% szerokości jezdni - 8,00zł,”
14 74
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UCHWAŁA NR XLIII/369/09
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 3 lipca 2009r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Szprotawy
Na podstawie art. 3, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) i art. 58 ustawy z dnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Szprotawa stanowiącym
załącznik do uchwały nr X/60/2003 Rady Miejskiej
Szprotawy z dnia 30 maja 2003r. (Dz. Urz. Woj. Lub.
Nr 42, poz. 781), zmienionym uchwałami Rady Miejskiej w Szprotawie: nr XXIV/157/04 z dnia 29 czerwca 2004r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 52, poz. 934),
nr XVII/146/07 z dnia 30 listopada 2007r. (Dz. Urz.
Woj. Lub. Nr 4, poz. 113) i nr XXI/179/08 z dnia
28 marca 2008r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 39, poz. 778)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 127 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Czynności
z zakresu prawa pracy wobec burmistrza związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku
pracy, wykonuje przewodniczący rady, wynagrodzenie ustala rada, a pozostałe czynności
wyznaczona – w formie zarządzenia - przez
14 75

burmistrza osoba zastępująca lub sekretarz
gminy”,
2) § 128 otrzymuje brzmienie: „Powołanie jako
forma nawiązania stosunku pracy z pracownikami Urzędu Miejskiego jest stosowana wobec
zastępcy burmistrza i skarbnika gminy, który
jest jednocześnie głównym księgowym budşetu”,
3) w § 129 dodaje się ust. 3 o brzmieniu: „stosunek pracy osób zatrudnionych na podstawie
mianowania z dniem 1 stycznia 2012 roku przekształca się w stosunek pracy na podstawie
umowy o pracę na czas nieokreślony”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Chmielewski

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 110

– 5685 –

Poz. 1476, 1477

1476
14 76

UCHWAŁA NR XLIII/370/09
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 3 lipca 2009r.
w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. g - ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zm./ uchwala
się , co następuje:
§ 1. W uchwale nr XIX/122/04 Rady Miejskiej
w Szprotawie z dnia 27 lutego 2004r. w sprawie
zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji przez
Burmistrza § 3 ust. 1, pkt. 2 otrzymuje brzmienie
„wkładu niepienięşnego (aportu) w postaci majątku
ruchomego i nieruchomości”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Chmielewski
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UCHWAŁA NR XXV/179/2009
RADY GMINY KOLSKO
z dnia 19 sierpnia 2009r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konotop
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
1
z póŝn. zm. ) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717,
2
z póŝn. zm. ), uchwały Nr XVIII/125/08 Rady Gminy
Kolsko z dnia 1 paŝdziernika 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konotop dla terenu działek o Nr ewid. 139, 135/10, po stwierdzeniu
zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolsko, uchwalonym uchwałą Nr VII/55/2003 Rady
Gminy Kolsko z dnia 4 lipca 2003r. uchwala się, co
następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Konotop dla terenu
działek o Nr ewid. 139, 135/10 połoşonych w obrębie
wsi Konotop zgodnie z załącznikiem graficznym do
niniejszej uchwały.
2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:
1) załącznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1: 1 000
wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Kolsko w skali 1: 10 000;
2) załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Gminy
Kolsko dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu niniejszego planu
w trakcie wyłoşenia do publicznego wglądu
wraz z listą nieuwzględnionych uwag;
3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Gminy
Kolsko dotyczące sposobu realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które naleşą do zadań własnych
gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie
z przepisami o finansach publicznych.
_____________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319,
z 2007r. Nr 225, poz. 1635, Nr 127, poz. 880 oraz z 2008r.
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237,
Nr 220, poz. 1413.
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§ 2. 1. Przedmiotem planu są regulacje określające zasady zagospodarowania terenów objętych
planem z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i komunikację;
2. W obszarach objętym planem wydziela się tereny o funkcjach podstawowych, przeznaczonych :
1) pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną
oznaczoną symbolem MN;
2) pod komunikację wewnętrzną oznaczoną symbolem KDW.
3. 1. Ustalenia planu na terenie, o których mowa
w § 1 ust. 2, zostają wyraşone w treści niniejszej
uchwały obejmującej:
1) rozdział 1: Przepisy ogólne;
2) rozdział 2: Przepisy obowiązujące w całym obszarze określające:
a)

przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o róşnym przeznaczeniu lub
róşnych zasadach zagospodarowania,

b)

zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

c)

zasady ochrony środowiska, przyrody i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

d)

szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości,

e)

zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

f)

sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania,

g)

stawki procentowe, na podstawie których
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36
ust. 4;

3) rozdział 3: Przepisy dotyczące wydzielonych
stref i elementów funkcjonalno - przestrzennych określające szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu w tym zakaz zabudowy;
4) rozdział 4: Warunki zagospodarowania dla poszczególnych terenów określające:
a)

przeznaczenie terenów,

b)

parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

5) rozdział 5: Przepisy końcowe.
2. Odstępuje się od ustaleń dotyczących granic
i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych (tereny górnicze, tereny naraşone na niebezpieczeństwo powodzi i tereny
zagroşone osuwaniem się mas ziemnych) ze względu na brak ich występowania na terenie objętym
planem.
3. Odstępuje się od ustaleń dotyczących wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej ze względu na brak ich występowania
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na terenie objętym planem.
4. Na rysunku planu obowiązują następujące
oznaczenia graficzne:
a)

obowiązujące linie rozgraniczające tereny
o róşnym przeznaczeniu,

b)

strefy,

c)

nieprzekraczalne linie zabudowy,

d)

symbole literowe przeznaczenia terenu,

e)

pozostałe nie wymienione wyşej, które mają
charakter informacyjny (nie są obowiązujące).

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) uchwale - naleşy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Gminy Kolsko;
2) przepisach odrębnych - naleşy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
3) rysunku planu - naleşy przez to rozumieć rysunek wymieniony w § 1 ust. 3 pkt 1 niniejszej
uchwały;
4) terenie - naleşy przez to rozumieć obszar
o określonym rodzaju przeznaczenia wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi
i oznaczony symbolem literowym;
5) obowiązujących liniach rozgraniczenia - naleşy
przez to rozumieć linie oddzielające tereny
i róşnym przeznaczeniu lub o róşnych sposobie
zagospodarowania;
6) przeznaczeniu podstawowym - naleşy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który
dominuje w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, obejmujący min. 51% powierzchni nieruchomości lub/i min. 51% powierzchni całkowitej wszystkich budynków istniejących i planowanych, połoşonych w jej
granicach;
7) przeznaczeniu dopuszczalnym - naleşy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu inny niş
podstawowy, który uzupełnia i wzbogaca uşytkowanie podstawowe;
8) dostępności do drogi publicznej - naleşy przez
to rozumieć dostępność zgodnie z ustawą
o gospodarce nieruchomościami, a takşe dostępność przez układ dróg wewnętrznych dojazdowych posiadających zjazdy lub zajazd do
drogi publicznej;
9) drogach wewnętrznych - naleşy przez to rozumieć drogi niezaliczane do kategorii dróg publicznych stanowiące drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdy do działek, drogi dojazdowe do obiektów uşytkowanych przez podmioty
prowadzące działalność gospodarczą, drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych;
10) wysokość zabudowy - naleşy przez to rozumieć
maksymalny pionowy wymiar budynku, liczny
od poziomu terenu przy najnişej połoşonym
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wejściu do budynku do najwyşej połoşonej
krawędzi dachu lub punktu zbiegu połaci dachowych;
11) powierzchni zabudowy - naleşy przez to rozumieć powierzchnię poziomego rzutu jednej
kondygnacji naziemnej o największej obszarowo powierzchni, liczonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych;
12) zagospodarowaniu tymczasowym - naleşy
przez to rozumieć określony niniejszym planem
sposób uşytkowania do czasu realizacji przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego;
13) stawce procentowej - naleşy przez to rozumieć
wzrost wartości nieruchomości spowodowany
ustaleniami planu, upowaşniający do pobrania
od właściciela albo uşytkownika wieczystego
jednorazowej opłaty w przypadku jej zbycia,
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;
14) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleşy przez
to rozumieć granicę wzdłuş terenów komunikacji publicznej wydzielonych pasów infrastruktury technicznej poza, którą nie moşe być wysunięte lico budynku. Dopuszcza się jej nieznaczne naruszenie dla zadaszeń wejściowych, rzutu
dachu, wykuszy, balkonów i elementów wystroju architektonicznego.
Rozdział 2
Przepisy obowiązujące w całym obszarze objętym
planem
§ 5. 1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o róşnym przeznaczeniu lub o róşnych zasadach zagospodarowania.
2. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi
mogą być zagospodarowane wyłącznie na cele zgodne z podstawowym przeznaczeniem lub łącznie na
cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego
z zastrzeşeniem, iş zagospodarowanie na cele zgodne z przeznaczeniem dopuszczalnym nie moşe zaistnieć samodzielnie oraz nie moşe stanowić więcej niş
40% zagospodarowania.
3. Kaşdorazowo w ramach terenu wydzielonego
liniami rozgraniczenia, obok zagospodarowania
zgodnie z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym mogą występować drogi wewnętrzne,
miejsca postojowe, dla samochodów osobowych,
sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń
izolacyjna.
§ 6. 1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
2. Nakazuje się zagospodarowania terenów, realizować z uwzględnieniem wymogów ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego, polegających
na:
1) dbanie o docelowe ukształtowanie i zagospodarowanie linii zabudowy i linii zieleni wokół
ulic - koordynację pomiędzy liniami zabudowy,
zielenią kompozycyjną i izolacyjną, elementami
reklam i informacji wizualnej, ogrodzeniami
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2) realizację terenów biologicznie czynnych
w granicach kaşdej działki o procencie powierzchni ustalonym w zapisach szczegółowych, do których naleşą tereny zieleni niskiej
- trawniki, zieleni średniej - krzewy, zieleni wysokiej - drzewa istniejące i projektowane;
3) lokalizowanie zabudowy z zachowaniem określonych przez ustalenia planu wyznaczonych na
rysunku planu linii regulacyjnych zabudowy,
przy czym pas terenu pomiędzy linią zabudowy
a linią rozgraniczająca wykorzystywać wyłącznie pod realizację:
a)

utwardzonego wjazdu na teren działki, dojścia do budynku, zadaszonego i osłoniętego
miejsca na pojemniki na odpady stałe,

b)

miejsc do parkowania,

c)

sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

d)

zieleni dekoracyjnej i uşytkowej.

3. Ustala się stosowanie :
1) tradycyjnych
materiałów wykończeniowych,
w szczególności: dachówka, cegła, kamień,
drewno;
2) dla tynków bieli oraz barw o niskich stopniach
nasycenia;
3) dla pokryć dachowych o wysokich stopniach
nasycenia - czerwonej, brązowej.
4. Dopuszcza się:
1) stosowanie substytutów imitujących ww. tradycyjne materiały wykończeniowe;
2) dla małych płaszczyzn stosowanie barw nasyconych.
5. Zakazuje się stosowania materiałów wykończeniowych typu blacha trapezowa.
6. Dla ogrodzeń działek widocznych od strony
ulicy ustala się rozwiązania materiałowe i kolorystyczne dostosowane do cech architektury budynków.
7. Zakazuje się budowy murów granicznych od
strony ulic.
§ 7. 1. Zasady ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego.
2. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym
zakresie oraz z ustaleniami określonymi w przepisach niniejszej uchwały paragrafu.
3. W zakresie ochrony przed hałasem
dopuszczalny
poziom
hałasu
określony
w przepisach odrębnych dla terenów oznaczonych
na rysunku planu symbolem MN - wskazuje się jako
przyporządkowany rodzajowi „tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej”.
4. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem nakazuje się spełnienie warunków
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w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza,
w tym stosowanie paliw ekologicznych (o niskiej
zawartości związków siarki).
5. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i środowiska przed odpadami naleşy:
1) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych organizować zgodnie z regulacjami obowiązującymi w gminie;
2) masy ziemne stanowiące grunt rodzimy, usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją
przedsięwzięcia wykorzystywać dla potrzeb niwelacji terenu (z zastrzeşeniem przepisów
o ograniczeniu zmian naturalnego ukształtowania) lub realizacji elementów zagospodarowania terenu;
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§ 9. 1. Szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości.
2. Ustalenia planu odnoszące się do przeznaczenia poszczególnych terenów obowiązują niezaleşnie
od istniejących i planowanych podziałów na działki
gruntowe.
3. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:
1) dla terenów przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną - ustala się minimalną powierzchnię działek - 600m2;
2) do podziału dzielonej nieruchomości, wymagane jest spełnienie następujących warunków:

3) przy realizacji robót ziemnych, w trakcie budowy wyegzekwować zdjęcie wierzchniej warstwy
ziemi organicznej, jej odpowiednie zdeponowanie oraz ponowne wykorzystanie.

a)

zgodność z funkcją określoną w planie,

b)

uzbrojenie terenu w urządzenia towarzyszące, warunkujące prawidłowe funkcjonowanie wydzielonych działek,

c)

zapewnienie dostępności do drogi publicznej i do infrastruktury technicznej dla
wszystkich powstałych w wyniku podziału
działek,

d)

dopuszcza się moşliwość scaleń wydzielonych działek budowlanych.

6. W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości
krajobrazowych:
1) nakazuje się ochronę lokalnych wartości krajobrazu oraz zieleni poprzez zachowanie i utrzymanie, w szczególności:
a)

naturalnego ukształtowania,

b)

skupisk zakrzewień i zadrzewień;

2) kształtowanie nowej zieleni w sposób nie kolidujący z zabudową, wprowadzenie nasadzeń
zgodnie z siedliskiem przy uwzględnieniu docelowej wysokości i rozłoşystości oraz otwarć widokowych.
7. Na terenie objętym planem i w jego najblişszym otoczeniu z zasobów przyrodniczych brak jest
obiektów objętych ochroną prawną, nie występują
złoşa kopalin.
§ 8. 1. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
2. Zobowiązuje się kaşdego, kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych i ziemnych odkrył
przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iş
jest on zabytkiem:
a)

wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć ukryty przedmiot,

b)

zabezpieczyć przy uşyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

c)

d)

niezwłocznie zawiadomić o tym Lubuskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
a jeśli to nie jest moşliwe Wójta Gminy Kolsko,
Wójt Gminy Kolsko jest obowiązany niezwłocznie, nie dłuşej niş w terminie 3 dni
przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi
zabytków przyjęte zawiadomienie.

3. Na terenach objętych planem i w jego poblişu
brak jest obiektów i terenów wpisanych do rejestru
zabytków i do ewidencji zabytków.

§ 10. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
2. W zakresie komunikacji ustala się:
1) dla terenów działek dojazd z drogi gminnej poprzez drogę wewnętrzną;
2) na kaşdej działce przewidziane są co najmniej
jedno miejsca postojowe lub garaş.
3. W zakresie infrastruktury technicznej ustala
się:
1) odprowadzenie ścieków:
a)

odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji wiejskiej w miejscowości Konotop,

b)

do czasu realizacji kanalizacji gromadzenie
ścieków w przydomowych szczelnych zbiornikach lub oczyszczalniach przydomowych
oraz ich okresowe wywoşenie na oczyszczalnię w Kolsku;

2) odprowadzanie wód deszczowych:
a)

nie przewiduje się kanalizacji deszczowej,
tylko spływ powierzchniowy wód opadowych,

b)

dopuszcza się gromadzenie wód opadowych
na terenach zainwestowanych z ich gospodarczym wykorzystaniem;

3) zaopatrzenie w wodę przewidziano z ujęcia
wiejskiego zlokalizowanego w miejscowości
Konotop;
4) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej
trafostacji na terenie wsi;
5) zaopatrzenie w ciepło z lokalnych ŝródeł ciepła
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z obowiązkowym stosowaniem czynnika grzejnego w kotłowniach w postaci paliwa ekologicznego;
6) usuwanie nieczystości poprzez gromadzenie
odpadów stałych z uwzględnieniem ich segregacji na terenie działek i odbiór odpadów
w systemie zorganizowanym pod nadzorem
gminy poprzez odbiorcę odpadów.
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1) nakazuje się aby działalność handlowa, usługowa lub rzemieślnicza prowadzona zgodnie
z przeznaczeniem dopuszczalnym na terenach
mieszkaniowych, nie stwarzała uciąşliwości,
w szczególności w postaci:
a)

wytwarzania hałasu, wibracji, draşniących
woni lub światła o duşym natęşeniu;

b)

wykorzystywania surowców lub materiałów
niebezpiecznych w szczególności toksycznych i łatwopalnych mogących stanowić zagroşenie w wypadku ich niekontrolowanego
przedostania się do otoczenia, np. w wyniku
poşaru lub w stanach nadzwyczajnych zagroşeń;

§ 11. Na terenach, o których mowa w § 1 ust. 2
ustala się następujące tymczasowe sposoby zagospodarowania terenu:
1) uşytkowanie dotychczasowe;
2) uporządkowanie istniejącej zieleni i wprowadzenie nowych nasadzeń zgodnie z projektem
zagospodarowania działki;
3) wygrodzenie terenu działki.
§ 12. Ustala się 5% stawkę słuşącą naliczaniu
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym dla terenów oznaczonych symbolem
MN.

2) dopuszcza się lokalizację funkcji usługowych
nie tylko w parterach budynków.
4.
Zagospodarowanie
i wskaŝniki:
1)

§ 13. Strefa chronionego krajobrazu.
Na terenach połoşonych na obszarze chronionego
krajobrazu, obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu zawarte w rozporządzeniu Wojewody Lubuskiego Nr 3 z dnia 17 lutego 2005r.

a)

wielkość powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni działki - nie moşe przekraczać 30%,

b)

powierzchnia biologicznie czynna - minimum 50% powierzchni działki w tym dla zieleni wysokiej naleşy przeznaczyć co najmniej
20% terenów biologicznie czynnych,

c)

linie nieprzekraczalne zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczających ulice KDW
zgodnie z rysunkiem planu,

d)

program parkingowy i garaşowy:
-

dla zabudowy mieszkaniowej - nie mniej
niş 1 miejsce postojowe lub garaş na budynek,

-

w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej naleşy ustalić indywidualnie
dla zamierzonego sposobu uşytkowania
jednak nie mniej niş dodatkowe 2 miejsca
postojowe na budynek, dla samochodów
dostawczych związanych z prowadzoną
działalnością naleşy zapewnić dodatkowe
miejsca garaşowe lub postojowe;

Rozdział 4
Warunki zagospodarowania poszczególnych terenów
§ 14. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone w planie
symbolem MN
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe - pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne:
a)

b)

funkcje związane z róşnymi formami działalności gospodarczej nieuciąşliwej, których
powierzchnia całkowita nie przekracza
30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego z przynaleşnym zagospodarowaniem terenu pod warunkiem gdy wielkość
działki budowlanej będzie gwarantować
właściwą obsługę funkcji dopuszczonych,
w zakresie: dojazdów, dostaw, miejsc parkingowych, składowania odpadów;
ogrody przydomowe.

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

parametry

ustala się:

Rozdział 3
Przepisy dotyczące wydzielonych stref określające
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

terenu,

2) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń i zieleni
rekreacyjnej wraz z elementami małej architektury.
5. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy:
ustala się dla zabudowy:
a)

gabaryty - wywaşone, proste bryły, dostosowane do istniejącego otoczenia,

b)

szerokość elewacji frontowej - dopuszcza się
stosowanie szerokości elewacji frontowej od
10m do 18m, a w przypadku obiektów rozczłonkowanych elewacje mogą być szersze,

c)

wysokość zabudowy:
-

mieszkaniowej - dopuszcza się do 2 kondygnacji w tym poddasze uşytkowe ale
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nie wyşszą niş 10m mierzoną od poziomu
terenu do najwyşszego punktu dachu,
-

gospodarczej i garaşy wolnostojących - nie
więcej niş 1 kondygnacja ale nie wyşsza
niş 5m,

d)

w zakresie geometrii dachu ustala się dachy
dwu lub wielospadowe,

e)

dopuszcza się:
-

umieszczanie w dachu okien połaciowych
i lukarn,

-

stosowanie, w przypadkach łączenia budynków gospodarczych i garaşy z budynkiem mieszkalnym, identycznych kątów
nachylenia połaci w przedziale takim jak
określono dla zabudowy mieszkaniowej.

§ 15. 1. Wyznacza się teren
oznaczony w planie symbolem KDW.

komunikacji

Poz. 1477
2. Ustala się przeznaczenie terenów:

1) podstawowe - droga wewnętrzne;
2) dopuszczalne - sieci podziemnych obiektów infrastruktury technicznej.
3. Parametry i wskaŝniki zagospodarowania terenu: droga wewnętrzna klasy D (dojazdowa) jednojezdniowa w jednym poziomie z chodnikiem o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 8m.
Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kolsko.
§ 17. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Barbara Kaminiarz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/179/09
Rady Gminy Kolsko
z dnia 19 sierpnia 2009r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/179/09
Rady Gminy Kolsko
z dnia 19 sierpnia 2009r.
Rozstrzygnięcie
w sprawie uwag wniesionych do projektu planu
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.)
Rada Gminy Kolsko rozstrzyga, co następuje:
Do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Konotop dla terenu działek
o Nr ewid. 139, 135/10 wyłoşonego do publicznego
wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń
planu na środowisko w siedzibie Urzędu Gminy
w Kolsku przy ul. Piastowskiej 12 w dniach od dnia
7 maja 2009r. do 28 maja 2009r., nie wniesiono
uwag zgodnie z wykazem uwag stanowiących
integralną część dokumentacji formalno - prawnej
prac planistycznych.

Poz. 1477, 1478

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 167, ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z póŝn.
zm.) Rada Gminy Kolsko rozstrzyga, co następuje:
1) z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konotop obejmującego tereny w granicach określonych w załączniku graficznym
Nr 1 wynika, şe realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej, pociąga za sobą wydatki z budşetu gminy, w zakresie
realizacji zadań własnych;
2) inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, w zakresie budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej,
które są niezbędne dla prawidłowego i uporządkowanego zagospodarowania terenu objętego planem, będą finansowane ze środków:

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXV/179/09
Rady Gminy Kolsko
z dnia 19 sierpnia 2009r.
Rozstrzygnięcie
dotyczy sposobu realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Konotop
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.),
art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

a)

budşetowych gminy, według harmonogramu planowanych do realizacji inwestycji
oraz zadań wprowadzanych w kolejnych latach do budşetu przez Radę Gminy Kolsko,

b)

pozabudşetowych, w tym z funduszy Unii
Europejskiej,

c)

wynikających z porozumień, w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego,

d)

własnych inwestorów, na terenie posiadanych przez nich nieruchomości,

e)

własnych operatorów sieci.
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UCHWAŁA NR XXVII/157/09
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 27 sierpnia 2009r.
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez
Gminę Pszczew
Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600,
z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191,
poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145,
poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 1, poz. 1,
Nr 56, poz. 458) uchwala się:
Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli
§ 1. 1. Regulamin określa kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród
wyodrębnionego w budşecie gminy dla nauczycieli
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez
Gminę Pszczew.

2. Specjalny fundusz nagród jest tworzony
w wysokości 1% planowanych rocznych środków na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
3. Wysokość specjalnego funduszu nagród
w danym roku kalendarzowym planuje dyrektor
w rocznym planie finansowym szkoły z tym, şe:
1) 75% środków funduszu przeznacza się na nagrody przyznawane przez dyrektorów szkół;
2) 25% środków funduszu przeznacza się na nagrody przyznawane przez organ prowadzący.
4. Nagrody organu prowadzącego przyznaje
wójt gminy.
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§ 2. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole,
naleşy przez to rozumieć:

8) uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego;

1) Zespół Szkół w Pszczewie - Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum;

9) angaşowanie się we współpracę z instytucjami
i organizacjami w celu pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych;

2) Przedszkole Samorządowe w Pszczewie.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o nauczycielach naleşy przez to rozumieć nauczycieli szkoły.

10) tworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o dyrektorach szkoły, naleşy przez to rozumieć dyrektorów
jednostek , o których mowa w ust. 1, będących nauczycielami.

2. W odniesieniu do nauczycieli nagrody organu
prowadzącego, będą przyznawane w szczególności
za:

§ 3. 1. Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów
szkół są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. W szczególnych przypadkach nagrody mogą
być przyznawane w innym terminie np. związanym
z zakończeniem roku szkolnego albo dniem patrona
szkoły.
§ 4. Wójt ustala corocznie wysokość nagród organu prowadzącego.
§ 5. 1. Nagroda ze specjalnego funduszu nagród
ma charakter uznaniowy i wypłacana jest w formie
pienięşnej.
2. Nagroda moşe być przyznana nauczycielowi
po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.
§ 6. Nagrody są przyznawane dyrektorom szkół
i nauczycielom w szczególności za ich osiągnięcia
w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
w tym realizację zadań związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz za realizację innych zadań
statutowych szkoły.
§ 7. 1. W odniesieniu do dyrektorów szkół nagrody organu prowadzącego mogą być przyznawane za:
1) osiąganie znaczących wyników nauczania, wychowania lub opieki, potwierdzonych pomiarami dydaktycznymi, liczbą uczniów w finałach
olimpiad, konkursów i zawodów oraz innymi
kryteriami;
2) stosowanie rozwiązań innowacyjnych i podejmowanie innych działań pozwalających przydać szkole oryginalności i wzmacniających poczucie identyfikacji uczniów za szkołą;
3) właściwe realizowanie budşetu szkoły;
4) organizowanie
imprez
środowiskowych
i współudział w organizowaniu imprez gminnych;
5) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej i polityki doskonalenia zawodowego nauczycieli
szkoły;
6) dbałość o stan techniczny i estetykę nieruchomości szkolnych;
7) nawiązywanie współpracy ze szkołami krajowymi i zagranicznymi;

1) osiąganie znaczących wyników w nauczaniu,
potwierdzonych w zewnętrznych sprawdzianach i egzaminach uczniów;
2) zakwalifikowanie się prowadzonych uczniów do
finałów olimpiad, konkursów i zawodów na
szczeblu szkolnym i pozaszkolnym;
3) wdraşanie nowatorskich metod nauczania i wychowania;
4) współorganizowanie i aktywne uczestnictwo
w imprezach oświatowych, kulturalnych i sportowych, czy zajęciach pokazowych;
5) przygotowywanie i organizowanie okazjonalnych uroczystości w szkole;
6) intensywną działalność wychowawczą, wyraşającą się w organizowaniu wycieczek, udziale
uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach,
wystawach i spotkaniach z ciekawymi ludŝmi;
7) nawiązywanie współpracy z placówkami kulturalno - oświatowymi, pracodawcami, policją
i innymi podmiotami mogącymi zapewnić
wsparcie dla szkoły;
8) uzyskanie bez opóŝnienia wyşszego stopnia
awansu zawodowego;
9) posiadanie aktualnej, co najmniej dobrej oceny
pracy;
10) zapewnianie bezpieczeństwa uczniom w czasie
zajęć organizowanych przez szkołę.
§ 8. 1. Z wnioskiem o nagrodę organu prowadzącego dla dyrektora szkoły mogą wystąpić:
1) rada pedagogiczna szkoły;
2) Kurator Oświaty;
3) zakładowa lub międzyzakładowa organizacja
związkowa zrzeszająca nauczycieli.
2. Z wnioskiem o nagrodę organu prowadzącego
dla nauczyciela występuje dyrektor szkoły zatrudniającej nauczyciela, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej szkoły.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2 składa
się wójtowi w terminie nie póŝniej niş 2 tygodnie
poprzedzające dzień przyznania nagrody. Wzór
wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 9. 1. Decyzję o przyznaniu i wysokości nagrody
wójt podejmuje samodzielnie po uprzednim rozpatrzeniu wniosków, o których mowa w § 8.
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2. Wójt moşe przyznać nagrodę, o której mowa
w § 8 ust. 1 i 2 , z własnej inicjatywy.

3) kierowanie zespołem samokształceniowym
i prowadzenie lekcji otwartych;

§ 10. Nagrody dyrektora szkoły mogą być przyznawane:

4) pełnienie funkcji wynikających ze statutu szkoły;

1. W zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej

5) czynny współudział w przygotowaniu planu
pracy szkoły oraz innych dokumentów waşnych
dla funkcjonowania szkoły;

za:
1) uzyskanie dobrych wyników w nauczaniu danego przedmiotu lub w prowadzeniu danego
rodzaju zajęć;

6) zapewnianie bezpieczeństwa uczniom w czasie
zajęć organizowanych przez szkołę.

2) zakwalifikowanie się prowadzonych uczniów do
finałów konkursów i olimpiad przedmiotowych
na szczeblu powiatowym lub wyşszym;

4. Wspólnym dla nauczycieli warunkiem uzyskania nagrody dyrektora szkoły jest posiadanie przynajmniej dobrej oceny pracy.

3) zajmowanie przez uczniów wysokich miejsc
w innych konkursach, zawodach i przeglądach;

§ 11. 1. Wnioski o nagrodę dyrektora szkoły mogą składać:

4) osiągnięcia pracy z uczniami zdolnymi i mającymi trudności w nauce;
5) wdraşanie własnych programów autorskich;
6) uczestniczenie w indywidualnym toku lub programie nauczania uczniów;
7) prowadzenie działalności wychowawczej poprzez organizowanie uczniom wycieczek, spotkań oraz zajęć pozalekcyjnych.
2. W zakresie pracy opiekuńczo - wychowawczej
za:
1) zapewnienie pomocy i opieki uczniom pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych
bądŝ znajdujących się w trudnej sytuacji şyciowej;
2) zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej wśród uczniów, organizowanie
współpracy z placówkami kulturalno - oświatowymi, pracodawcami, policją i innymi podmiotami wspierającymi działania szkoły;
3) aktywizowanie rodziców do udziału w şyciu
klasy i szkoły oraz rozwijanie form współdziałania szkoły z rodzicami.
3. W pozostałym zakresie:
1) usprawnianie własnego warsztatu pracy poprzez udział w róşnych formach doskonalenia
zawodowego;
2) udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej i społecznej młodych nauczycieli;

1) rada pedagogiczna;
2) rada rodziców;
3) zakładowa lub międzyzakładowa organizacja
związkowa.
2. Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły, biorąc pod
uwagę opinię rady pedagogicznej, o ile rada sama
z wnioskiem nie wystąpiła.
§ 12. Dyrektor szkoły moşe przyznać nagrodę
nauczycielowi z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej.
§ 13. 1. Kopie pism przyznających nagrodę wraz
z uzasadnieniem umieszcza się w aktach osobowych
nauczyciela.
2. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagają uzasadnienia.
§ 14. Zmiany regulaminu mogą być dokonane
w trybie właściwym do jego nadania.
§ 15. Traci moc uchwała Nr XXIII/185/04 Rady
Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie
kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę
Pszczew.
§ 16. Uchwała wchodzi w şycie 14 dni od dnia jej
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Konrad Kiona

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 110

– 5695 –

Poz. 1478, 1479
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/157/09
Rady Gminy Pszczew
z dnia 27 sierpnia 2009r.

Wzór wniosku o przyznanie nagrody organu prowadzącego

Zgłaszam (y) wniosek o przyznanie nagrody organu prowadzącego
Panu(i)..........................................................................................................................................................................
Urodzonemu (ej).........................................................................................................................................................
Wykształcenie i staş pracy w szkole............................................................................................................................
Stopień awansu zawodowego....................................................................................................................................
Dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, organu prowadzącego,
dyrektora szkoły – rok otrzymania..............................................................................................................................
Aktualna ocena pracy nauczyciela..............................................................................................................................
Uzasadnienie wniosku................................................................................................................................................
Opinia rady pedagogicznej (jeşeli z wnioskiem występuje dyrektor szkoły)
……………………………………………………………………………………………………………………………….......…
Organ sporządzający wniosek.....................................................................................................................................

...........................................
(miejscowość i data)

……..............................................
( pieczęć)

........................................
(podpis)
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UCHWAŁA NR XXVII/166/09
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 27 sierpnia 2009r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Pszczew
Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281,
poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,
poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658,
z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115,
poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181,
poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917,
Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6,
poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Ustala się z dniem 1 września 2009r. nastę-

pującą sieć prowadzonych przez Gminę Pszczew
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych:
1) Przedszkole Samorządowe im. Pszczółki Mai
w Pszczewie ul. Stefana Batorego 1A;
2) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Pszczewie ul. Sikorskiego 23, wchodząca w skład Zespołu Szkół
w Pszczewie.
§ 2. Przygotowanie przedszkolne dzieci realizowane jest w oddziałach przedszkolnych w przedszkolu i szkole podstawowej wymienionych w § 1.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pszczew.
§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Pszczew
Nr XXVIII/179/97 z dnia 12 czerwca 1997r. w sprawie
ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę.

Poz. 1479, 1480

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 września 2009r.
Przewodniczący Rady
Konrad Kiona

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
14 79
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UCHWAŁA NR XXXVIII/275/09
RADY GMINY KŁODAWA
z dnia 2 września 2009r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zmianami) Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę ulicy Wiosenna dla działki
o numerze ewidencyjnym 118/1 oraz części działki
o numerze ewidencyjnym 119/1 połoşonych w miejscowości Kłodawa.
§ 2. Mapa z ww. działkami stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kłodawa.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Legan
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Poz. 1480
Załącznik
do uchwały Nr XXXVIII/275/09
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 2 września 2009r.
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Poz. 1481
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UCHWAŁA NR XXXVIII/276/09
RADY GMINY KŁODAWA
z dnia 2 września 2009r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę ulicy Lawendowa - dla
działki o numerze ewidencyjnym 576/3 w miejscowości Kłodawa, zgodnie z załącznikiem graficznym do
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kłodawa.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Legan
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Załącznik
do uchwały Nr XXXVIII/276/09
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 2 września 2009r.
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UCHWAŁA NR XXXVIII/279/09
RADY GMINY KŁODAWA
z dnia 2 września 2009r.
w sprawie trybu przyznawania nagród dla nauczycieli i innych dodatków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 49 ust. 2 i art. 91d
pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Środki na nagrody w ramach specjalnego
funduszu nagród dla nauczycieli ustala się w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, z tego:
1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora;
2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody wójta gminy.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi
nagrody uzaleşnione jest od:
1) posiadania wyróşniającej oceny pracy;
2) aktywnego udziału w kreowaniu modelu edukacyjno - wychowawczego szkoły;
3) prowadzenia działalności mającej na celu zwalczanie wśród młodzieşy negatywnych postaw
społecznych, w tym narkomanii, alkoholizmu;
4) nawiązywania współpracy z placówkami kulturalnymi, naukowymi oraz samorządami terytorialnymi w celu organizacji imprez dla dzieci
i młodzieşy;

14) legitymowanie się innymi wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub
opiekuńczej.
3. Nagroda moşe być przyznana nauczycielowi
który spełnia odpowiednio co najmniej 5 kryteriów
określonych w § 1 ust. 2.
4. Dyrektorzy placówek mogą otrzymać nagrodę,
jeśli uzyskają znaczące efekty w zakresie:
1) osiągania przez szkołę bardzo dobrych i dobrych wyników nauczania i wychowania oraz
licznego udziału uczniów w konkursach, olimpiadach oraz współzawodnictwie gminnym, regionalnym i krajowym;
2) inspirowania działalności społecznej na rzecz
placówki i środowiska;
3) bardzo dobrej organizacji pracy szkoły, placówki;
4) współpracy ze środowiskiem, rodzicami, samorządem szkolnym i terytorialnym;
5) inspirowanie róşnorodnych działań rady pedagogicznej słuşących podnoszeniu jakości pracy
szkoły, placówki;
6) utworzenie warunków dla nowatorstwa pedagogicznego, wzorową organizację pracy, otworzenia bazy szkolnej;

5) potwierdzonych dobrych wyników w nauczaniu;

7) wzorowego sprawowania nadzoru pedagogicznego;

6) udokumentowanych
osiągnięć
w
pracy
z uczniami uzdolnionymi i mającymi trudności
w nauce;

8) organizowania administracyjnej,
i gospodarczej funkcji szkoły;

7) uzyskania tytułu, laureatów i finalistów konkursów oraz olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych;
8) wprowadzenia liczących się w szkole innowacji
pedagogicznych, otwartości na przemiany;
9) efektów inicjatyw podejmowanych przez nauczyciela;
10) przygotowanie i zrealizowanie znaczących
w procesie wychowawczym imprez szkolnych
lub środowiskowych;
11) doskonalenia własnego warsztatu pracy;
12) aktywnej, koleşeńskiej pomocy w adaptacji zawodowej młodych nauczycieli;
13) upowszechniania własnych osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych, np. w formie publikacji;

finansowej

9) pozyskiwania pozabudşetowych środków wzbogacających ofertę dydaktyczno - wychowawczą
szkoły i jej bazę;
10) umiejętnego gospodarowania środkami finansowymi;
11) inicjowanie działalności placówki na
współpracy krajowej, międzynarodowej;

rzecz

12) podejmowanie inwencji w przygotowanie i realizację projektów finansowanych z funduszy
Unii Europejskiej.
5. Nagrody nauczycielom przyznają:
1) ze środków o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1
- dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i na prośbę pracownika opinii związków
zawodowych do których naleşy;
2) ze środków o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2
- wójt gminy po zasięgnięciu opinii zakłado-
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wych organizacji związkowych.
6. 1. Nagroda moşe być przyznana dyrektorom
placówek oświatowych, jeşeli organ prowadzący lub
sprawujący nadzór pedagogiczny nie stwierdził
w okresie ostatnich dwóch lat istotnych uchybień
w działalności szkoły oraz spełniają odpowiednio co
najmniej 5 z kryteriów określonych w § 1 ust. 4.
§ 2. 1. Nagrody z funduszu przyznawane są dla:
1) nauczycielowi przez dyrektora szkoły, w której
nauczyciel jest zatrudniony;
2) dyrektorów szkół przez wójta;
3) nauczycieli szkół przez wójta.
2. Z inicjatywą przyznania nagrody wójta występują:
1) w stosunku do dyrektorów
-

z-ca Wójta Gminy Kłodawa sprawującemu
ogólny nadzór nad zadaniami oświatowymi;

2) w stosunku do nauczycieli
-

dyrektor placówki oświatowej,

-

rada pedagogiczna.

3. Nagrody przyznawane są na podstawie wniosków do opiniowania których wójt moşe powołać
stosowną komisję.
4. Wnioski sporządza się na druku, którego wzór
stanowi załącznik do uchwały.
Wnioski o przyznanie nagrody wójta składa się
w urzędzie Gminy w terminie do dnia 20 września
kaşdego roku.

Poz. 1482

§ 3. 1. Zasady i kryteria regulujące przyznawanie
nagród, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 ustala
dyrektor placówki w porozumieniu z zakładowymi
organizacjami związkowymi.
2. Zasady i kryteria regulujące przyznawanie nagród, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 ustala wójt
gminy.
§ 4. Fakt przyznania nagrody potwierdza się dyplomem a jego kopię umieszcza się w teczce akt
osobowych nauczyciela.
§ 5. Inne dodatki.
1. Dodatek samorządowy w kwocie 54,00zł
ubruttowione.
2. Dodatki wymienione w niniejszym rozdziale
finansowane będą ze środków własnych budşetu
gminy (poza subwencyjnymi).
3. Dyrektor szkoły moşe przyznawać dodatek do
zbiorowego ubezpieczenia pracowniczego finansowany ze środków subwencji oświatowej.
§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Kłodawa
Nr XXII/159/08 Rady Gminy Kłodawa z dnia
18 czerwca 2008r. w sprawie trybu przyznawania
nagród dla nauczycieli i innych dodatków.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kłodawa.
§ 9. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Legan
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Poz. 1482
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/279/09
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 2 września 2009r.

Wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Kłodawa
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Kłodawa
Panu/Pani……………………………………………………………………………………………………………………........
urodzonemu/ej……………………………………………………………………………………………………………..........
(data i miejsce urodzenia)
………………………………………………………………………………………………………………………………..........
(wykształcenie, staş pracy w szkole lub placówce)
………………………………………………………………………………………………………………………………..........
(stanowisko)
………………………………………………………………………………………………………………………………..........
(dotychczasowe otrzymane nagrody ministra, kuratora, wójta, dyrektora - rok otrzymania)
………………………………………………………………………………………………………………………………..........
(ostatnia ocena pracy nauczyciela - data i stopień)
Krótkie uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego:
………………………………………………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………………………………..........
Organ sporządzający wniosek

……………………………….
(miejscowość i data)
14 82

…………………………...
(pieczęć)

……………………………….
(podpis)
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UCHWAŁA NR XXVIII/168/09
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 10 września 2009r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Pszczew miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych
Na podstawie art. 12 ust. 2 i art. 14 ust. 6 ustawy
z dnia 26 paŝdziernika 1982r. o wychowaniu
w trzeŝwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.
z 2007r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176,
poz. 1238, z 2008r. Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 18,
poz. 97) w uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady usytuowania na terenie
Gminy Pszczew miejsc sprzedaşy i podawania napojów alkoholowych.
§ 2. Zasady usytuowania miejsc sprzedaşy i podawania napojów alkoholowych obejmują wszystkie
punkty sprzedaşy i podawania napojów alkoholowych, w których dokonuje się sprzedaşy następujących rodzajów napojów alkoholowych:
-

do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo,

-

powyşej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

-

powyşej 18% zawartości alkoholu.

§ 3. Miejscami sprzedaşy i podawania napojów
alkoholowych oprócz miejsc wymienionych w art. 96
ustawy o wychowaniu w trzeŝwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są ponadto:
-

restauracje, gospody, bary, kawiarnie,
ogródki piwne i inne placówki gastronomiczne.

§ 4. 1. Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na
sprzedaş napojów alkoholowych przeznaczonych do
spoşycia w miejscu sprzedaşy mogą w ramach posiadanego zezwolenia ubiegać się dodatkowo o zgodę na sprzedaş i podawanie napojów alkoholowych
w tzw. „ogródkach piwnych”.
2. Dopuszcza się moşliwość funkcjonowania
tzw. „ogródków piwnych” na wolnym powietrzu,
które mogą być usytuowane przy sklepach w miejscowościach, w których nie funkcjonują lokale ga14 83

stronomiczne korzystające z zezwoleń na sprzedaş
napojów alkoholowych.
3. Ogródek piwny działający przy sklepie prowadzony jest na zasadzie odrębnego zezwolenia, wydawanego na okres 4 lat.
4. Zabrania się na terenie „ogródka piwnego”
zlokalizowanego przy sklepie spoşywania innych
napojów alkoholowych niş piwo.
5. Posiadający zezwolenia na sprzedaş napojów
alkoholowych bez względu na rodzaj sprzedaşy zobowiązani są do uwidaczniania informacji o szkodliwości spoşycia alkoholu, ponadto zobowiązuje się
przedsiębiorców do uwidocznienia w punkcie:
1) aktualnych zezwoleń;
2) tabliczek informacyjnych o zakazie sprzedaşy
i podawania napojów alkoholowych osobom:
a)

nieletnim,

b)

nietrzeŝwym,

c)

pod zastaw i na kredyt.

§ 5. Sprzedaş napojów alkoholowych odbywa
się w godzinach pracy placówek detalicznych i gastronomicznych.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XIX/151/2000 Rady
Gminy Pszczew z dnia 20 kwietnia 2000r. w sprawie
zasad sprzedaşy napojów alkoholowych i usytuowania punktów sprzedaşy napojów alkoholowych.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pszczew.
§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Konrad Kiona
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UCHWAŁA NR XXVIII/147/2009
RADY GMINY NIEGOSŁAWICE
z dnia 15 września 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,
pracujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Niegosławice oraz zasad rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia w różnym wymiarze
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 42 ust. 7
pkt 3 w związku z art. 91 d pkt 1 oraz art. 42 ust. 7
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póŝn. zm.)
oraz na podst. art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 68,
poz. 449 z póŝn. zm.), po uzyskaniu opinii Związku
Nauczycielstwa
Polskiego,
Zarządu
Oddziału
w Szprotawie, uchwala się co następuje:

wego wymiaru godzin zajęć wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 uchwały z dnia 27 lipca 2009r.
Nr XXVII/143/2009 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela pracujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Niegosławice oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia w róşnym wymiarze obowiązko-

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po 14 dniach od
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2009r.

1. w ust. 1 skreśla się pkt 2 – 5,
2. skreśla się ust. 2,
3. skreśla się ust. 3.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają
bez zmian.
§ 3. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegosławice.

Przewodniczący Rady
Leszek Kocik
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UCHWAŁA NR XLIII/256/2009
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 17 września 2009r.
w sprawie zasad przekazywania środków budżetowych sołectwom Gminy Witnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się:

1) zasady prowadzenia gospodarki finansowej;
2) procedury związane z gospodarką finansową;
3) kompetencje finansowe;

Tytuł I

4) nadzór nad gospodarką finansową.
§ 2. Uşyte w uchwale określenia oznaczają:

Zasady przekazywania środków budżetowych
sołectwom Gminy Witnica

1) Gmina - Miasto i Gminę Witnica;

Rozdział I

2) Rada – Radę Miejską w Witnicy;

Postanowienia ogólne

3) Burmistrz - Burmistrza Miasta i Gminy Witnica;
4) Urząd – Urząd Miasta i Gminy Witnica.

§ 1. Niniejsza uchwała określa w sołectwach:
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Rozdział II

Poz. 1485

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej

2. Sołectwo moşe uzyskać z budşetu Gminy dofinansowanie do całości lub części kosztów realizacji
zadań, o których mowa w ust. 1.

§ 3. 1. Gospodarka finansowa sołectwa jest
jawna i odbywa się zgodnie z przepisami statutu
sołectwa zawartymi w rozdziale V „Gospodarka finansowa sołectwa”.

3. Podstawą uzyskania przez sołectwo dofinansowania do realizacji zadań przyjętych do wykonania w danym roku budşetowym jest złoşenie do
Burmistrza wniosku o dofinansowanie.

2. Podstawą gospodarki finansowej sołectwa
jest roczny plan finansowo – rzeczowy przyjęty
w formie uchwały zebrania wiejskiego.

4. Wniosek o dofinansowanie, ujmujący oddzielnie kaşde zadanie, uchwala zebranie wiejskie.
Przepis § 6 stosuje się odpowiednio.

3. Roczny plan finansowo – rzeczowy powinien
uwzględniać potrzeby wszystkich członków wspólnoty samorządowej sołectwa oraz, w przypadku gdy
na terenie sołectwa działa wiejska świetlica środowiskowa, potrzeby tej świetlicy.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 i 4 musi
zawierać:

4. Plan finansowo – rzeczowy sołectwa zamyka
się w obrębie jednego roku budşetowego.
§ 4. Wydatki ujęte w rocznym planie finansowo
– rzeczowym mają charakter zadaniowy.
§ 5. 1. Obsługę finansową sołectwa prowadzi
Wydział Finansów i Budşetu Urzędu.
2. Dochody i wydatki ewidencjonowane są oddzielnie dla kaşdego sołectwa.
3. Sołtys lub pisemnie upowaşniony przez niego
członek rady sołeckiej albo gospodarz działającej
w sołectwie świetlicy wiejskiej, w zakresie upowaşnienia przyznanego przez sołtysa, odpowiada za
rozliczanie w Wydziale Finansów i Budşetu Urzędu
dochodów i wydatków sołectwa związanych z realizacją poszczególnych zadań przyjętych do realizacji
przez sołectwo oraz za przekazywanie do Urzędu
stosownej dokumentacji związanej z tymi rozliczeniami.
4. Zasady rozliczania środków finansowych sołectwa oraz sposób przekazania do Urzędu dokumentacji związanej z tymi rozliczeniami określa
Skarbnik Gminy.
5. Wypłacenie sołectwu środków z budşetu
Gminy moşe mieć miejsce po zaakceptowaniu przez
Burmistrza i Radę zadań przyjętych we wniosku,
o którym mowa w § 7.

1) nazwę zadania;
2) krótki opis zadania;
3) harmonogram realizacji zadania;
4) wskazanie osoby lub osób odpowiedzialnych za
realizację zadania;
5) kosztorys zadania z uwzględnieniem udziału finansowego lub niefinansowego sołectwa.
§ 8. 1. W przypadku podjęcia przez Radę
uchwały o wyodrębnieniu z budşetu Gminy funduszu sołeckiego oraz przyjęciu jego wysokości, zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ust. 1 ustawy
o funduszu sołeckim, Burmistrz określa wysokość
środków finansowych, którymi w danym roku budşetowym moşe dysponować kaşde sołectwo.
2. Ostateczną wysokość środków przekazanych
sołectwu z budşetu Gminy ustala się jako sumę
kwot przyznanych temu sołectwu na dofinansowanie zadań wyszczególnionych we wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w § 7.
Rozdział III
Procedury związane z gospodarką finansową
sołectwa
§ 9. 1. Burmistrz przekazuje sołtysom informację:
1) o wyodrębnieniu w budşecie Gminy środków
dla danego sołectwa – w terminie do 15 kwietnia roku poprzedzającego rok budşetowy;

6. Wskazani przez Skarbnika Gminy pracownicy
Wydziału Finansów i Budşetu Urzędu udzielają sołectwu pomocy w realizacji zadań opisanych
w ust. 3 i ust. 4.

2) o wysokości środków przewidywanych w budşecie Gminy do dyspozycji dla poszczególnych sołectw – w terminie do 31 lipca roku poprzedzającego rok budşetowy.

7. Rachunki za zakup usług i materiałów związanych z wykonaniem zadania przyjętego do realizacji
przez sołectwo wystawiane są na Gminę.

2. W terminie do dnia 31 lipca Burmistrz udostępnia sołtysom informację o przewidywanych
kosztach utrzymania świetlic wiejskich oraz innych
obiektów przekazanych poszczególnym sołectwom
do uşytkowania, w nadchodzącym roku budşetowym.

§ 6. Do uchwalania rocznego planu finansowo
– rzeczowego sołectwa mają zastosowanie przepisy
statutu sołectwa zawarte w rozdziale IIIa „Zebranie
Wiejskie”.
§ 7. 1. Z budşetu Gminy finansowane są zadania sołectwa, które zostały przyjęte do realizacji
w danym roku budşetowym.

§ 10. 1. W terminie do 31 sierpnia sołtys przygotowuje i przedkłada mieszkańcom sołectwa propozycje zadań, na które planowane jest złoşenie
wniosku o dofinansowanie z budşetu gminy.
2. Zadania opisane w ust. 1 sołtys wykonuje
przy współpracy z radą sołecką oraz działającymi
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Poz. 1485

w sołectwie organizacjami społecznymi, grupami
inicjatywnymi i pozostałymi mieszkańcami.

§ 15. Informacje, o których mowa w § 14, sołtys
przekazuje Burmistrzowi w terminie do 30 marca.

3. Do wykonywania postanowień ust. 2 mają
zastosowanie regulacje określone w § 17.

Rozdział IV

§ 11. W terminie do 30 września sołtys przekazuje Burmistrzowi uchwałę zebrania wiejskiego
w sprawie wniosku o dofinansowanie zadań przyjętych do realizacji przez sołectwo na następny rok
budşetowy.
§ 12. 1. Burmistrz dokonuje oceny wniosku sołectwa w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania
i oddzielnie dla kaşdego zadania wyszczególnionego
w tym wniosku podejmuje decyzję o jego przyjęciu
i wprowadzeniu do projektu budşetu lub o odrzuceniu.
2. W przypadku odrzucenia przez Burmistrza
wniosku w całości lub w części dotyczącej określonego zadania, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji o odrzuceniu wniosku w całości lub
w części, sołtys moşe wystąpić do Rady o jego podtrzymanie. Rada w terminie 30 dni rozpatruje wniosek sołtysa. Burmistrz jest związany rozstrzygnięciem Rady.

Kompetencje finansowe sołectwa
§ 16. 1. Sołectwo moşe realizować zadania, które są zgodne z zadaniami własnymi Gminy, słuşą
poprawie warunków şycia mieszkańców, są zgodne
ze strategią rozwoju Gminy, a takşe na usuwanie
skutków klęsk şywiołowych.
2. Sposób realizacji zadań, o których mowa
w ust. 1, nie moşe być sprzeczny z przepisami ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, Statutem Gminy i statutem sołectwa oraz postanowieniami niniejszej uchwały.
§ 17. Opracowując propozycję zadań do realizacji w danym roku budşetowym sołtys zobowiązany
jest:
1) kierować się zasadami gospodarności;
2) przeanalizować celowość realizacji danego zadania oraz określić skutek, jaki przyniesie ono
dla mieszkańców sołectwa;

§ 13. W terminie 21 dni od dnia uchwalenia budşetu Skarbnik Gminy informuje sołtysa o wysokości środków przyznanych sołectwu w budşecie,
z podziałem na poszczególne zadania, o których
dofinansowanie wnosiło sołectwo.

3) poddać konsultacjom społecznym propozycje
zadania przewidzianego do realizacji;

§ 14. 1. W terminie do 30 kwietnia sołtys przedkłada zebraniu wiejskiemu informację o realizacji
planu finansowo – rzeczowego sołectwa w roku
ubiegłym.

5) zebrać propozycje mieszkańców odnośnie zadań, które powinno realizować sołectwo.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) wyszczególnienie dochodów ze wskazaniem ich
wysokości z poszczególnych ŝródeł,
2) wyszczególnienie wydatków ze wskazaniem ich
wysokości i celów na jakie były realizowane,
3) ewentualną informację o powodach nie wykonania zadań przewidzianych w planie finansowo – rzeczowym.
3. W terminie określonym w ust. 1 sołtys przedkłada zebraniu wiejskiemu informację o wykonaniu
poszczególnych zadań, na realizację których sołectwo otrzymało dofinansowanie z budşetu gminy
4. Informacja o wykonaniu zadań zawiera:
1) nazwę realizowanego zadania i jego krótki opis,
2) cel realizacji zadania,
3) wartość wykonanego zadana w rozbiciu na
środki własne sołectwa, w tym wartość niefinansowego zaangaşowania sołectwa oraz
środki uzyskane z budşetu gminy.

4) zjednać mieszkańców sołectwa do planowanego zadania oraz zapewnić ich organizacyjny
i finansowy udział w jego realizacji;

§ 18. 1. W ramach realizacji zadań, o których
mowa w § 16 ust. 1, sołectwo moşe z budşetu
Gminy wydatkować środki wyłącznie na następujące zadania:
1) bieşące utrzymanie świetlic wiejskich w zakresie
zakupu opału, energii, dostaw wody, odbioru
ścieków i śmieci oraz drobnych remontów i napraw;
2) budowę i remonty obiektów małej architektury
połoşonych na terenie sołectwa, takich jak: place zabaw, ławki uliczne, tablice informacyjne,
przydroşne krzyşe i kapliczki, itp.:
3) gospodarkę wodną w zakresie czyszczenia rowów i bieşącej konserwacji innych urządzeń
melioracyjnych naleşących do Gminy;
4) bieşące naprawy
i chodników;

gminnych

dróg,

placów

5) utrzymanie czystości i porządku w sołectwie,
w tym prowadzenia konkursów promujących
tego typu działania, a takşe prowadzenie akcji
sprzątania terenów publicznych połoşonych na
obszarze sołectwa;
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6) prowadzenie działalności merytorycznej świetlic
środowiskowych z wyjątkiem wynagradzania
osób tam zatrudnionych;
7) upowszechnianie kultury i organizację imprez
kulturalnych;
8) rozwój kultury fizycznej i turystyki, w tym
utrzymanie obiektów sportowych, urządzanie
ogólnodostępnych
terenów
rekreacyjnych
i sportowych, a takşe prowadzenie imprez sportowych;
9) zakładanie i pielęgnację terenów zieleni gminnej;

Poz. 1485
Rozdział V
Nadzór nad gospodarką finansową sołectwa

§ 22. 1. Gospodarka finansowa sołectwa podlega nadzorowi i kontroli Gminy.
2. Kontrolę gospodarki finansowo - rzeczowej
sołectwa moşe prowadzić Komisja Rewizyjna Rady,
Skarbnik Gminy lub osoba upowaşniona przez Burmistrza.
§ 23. Nadzór nad działalnością sołectwa, w tym
jego gospodarką finansową, prowadzony jest
w oparciu o przepisy statutu sołectwa zawarte
w rozdziale VI „Nadzór nad działalnością sołectwa”.

10) współpracę z organizacjami pozarządowymi
i nieformalnymi grupami mieszkańców działającymi na terenie sołectwa, w tym zakupy
sprzętu i wyposaşenia dla tych organizacji;

§ 24. 1. Środki wydatkowane przez sołectwo na
inne cele niş te, na które były pobrane, podlegają
zwrotowi do kasy Urzędu.

2. Regulaminy konkursów prowadzonych przez
sołectwo musi zatwierdzić Burmistrz.

2. Zobowiązaną do zwrotu naleşności, o których
mowa w ust. 1, jest osoba, która pobierała kwotę
podlegającą zwrotowi.

§ 19. 1. Wykonywanie zadań, o którym mowa
w § 18, musi być nastawione na zaspokajanie potrzeb zbiorowych wspólnoty samorządowej sołectwa. Środki te nie mogą być przeznaczone na jakiekolwiek formy bezpośredniego wspierania finansowego osób fizycznych, takie jak paczki, dotacje, darowizny, zapomogi, itp.
2. Ze środków sołeckich nie moşna finansować:
1) działalności statutowej placówek oświatowych;
2) działalności kościołów wyznaniowych;
3) działalności gospodarczej prowadzonej przez
osoby fizyczne lub osoby prawne;
4) zakupów alkoholu, papierosów.
§ 20. 1. W celu realizacji zadań przekraczających
moşliwości finansowe sołectwa lub adresowanych
do mieszkańców więcej niş jednego sołectwa, za
zgodą zebrań wiejskich zainteresowanych sołectw
wyraşoną w formie ich uchwał, moşliwe jest finansowanie określonych zadań przez więcej niş jedną
jednostkę pomocniczą gminy.
2. W celu wykonania wspólnego zadania sołtysi
zainteresowanych sołectw zawierają pisemne porozumienie.
3. Do realizacji zadań objętych porozumieniem,
o którym mowa w ust. 2, mają zastosowanie postanowienia niniejszej uchwały.
§ 21. W celu opracowania wniosków, o których
mowa w § 7 oraz realizacji zadań zgłoszonych do
wykonania przez zebranie wiejskie i zatwierdzonych
do realizacji w uchwale budşetowej przez Radę, sołectwo moşe korzystać z pomocy merytorycznych
pracowników Urzędu.

3. Zwrot środków, o których mowa w ust. 1,
musi nastąpić w ciągu 30 dni od doręczenia pisemnego wezwania do ich zwrotu, podpisanego przez
Skarbnika Gminy.
4. W stosunku do osób, które nie wywiązały się
z obowiązku określonego w ust. 2 i ust. 3, stosuje się
przepisy dotyczące postępowania egzekucyjnego
w administracji.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 25. W przypadku wystąpienia sytuacji nie uregulowanej postanowieniami niniejszej uchwały mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (t. j.
z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz ustawa
z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U.
Nr 52, poz. 420).
§ 26. 1. Postanowienia § 9 ust. 1, § 10 ust. 1,
§ 11 dotyczące procedur związanych z gospodarką
finansową sołectwa wchodzą w şycie z dniem
1 stycznia 2010r.
2. Od dnia wejścia w şycie uchwały do 1 stycznia 2010r. obowiązują następujące terminy związane
z procedurami, o których mowa w ust. 1.:
1) do 30 września 2009r. Burmistrz przekazuje sołtysom informacje o wysokości środków, którymi w 2010r. mogą dysponować poszczególne
sołectwa oraz o planowanych kosztach utrzymania w 2010r. obiektów przekazanych poszczególnym sołectwom do uşytkowania;
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2) do 31 paŝdziernika 2009 sołtys przygotowuje
propozycje zadań przewidzianych do realizacji
przez sołectwo w 2010r.;
3) do 15 listopada 2009r. sołtys przekazuje Burmistrzowi uchwałę zebrania wiejskiego w sprawie
wniosku o dofinansowanie zadań przyjętych do
realizacji przez sołectwo w 2010r.

Poz. 1485, 1486

§ 28. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Witnicy Nr XXXVI/212/2005, z dnia 27 paŝdziernika
2005r. w sprawie określenia zasad finansowania
sołectw na terenie Gminy Witnica.
§ 29. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.

Przewodnicząca Rady:
Krystyna Sikorska

14 85

===================================================================================

1486
14 86

UCHWAŁA NR XLIII/257/2009
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 17 września 2009r.
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład
zasobu nieruchomości Gminy Witnica oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas nieoznaczony,
a także na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, w tym na kolejne okresy następujące po umowie zawartej na
czas oznaczony do 3 lat, jeżeli przedmiotem umowy jest ta sama nieruchomość, a także zakres
upoważnień dla Burmistrza do podejmowania decyzji w powyższych sprawach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.) w związku z art. 11 ust. 2, art. 34 ust. 6, art. 37
ust. 3, 4, art. 68 ust. 1 pkt. 7, art. 70 ust. 4 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami)
uchwala się, co następuje:
Rozdział I
Postanowienia ogólne

wykonującego te czynności zgodnie z ustawą,
przepisami szczególnymi oraz niniejszą uchwałą.
§ 4. Do wyłącznej kompetencji Rady naleşy wyraşanie zgody na:
1) darowizny nieruchomości;
2) wnoszenie nieruchomości, jako wkładów niepienięşnych (aportów) do spółek;
3) przekazywanie nieruchomości, jako majątku
tworzonych fundacji;

§ 1. Uchwała określa zasady nabywania, zbywania i obciąşania nieruchomości wchodzących
w skład zasobu nieruchomości Gminy Witnica oraz
ich wydzierşawiania lub wynajmowania na czas
nieoznaczony, a takşe na czas oznaczony dłuşszy niş
3 lata, w tym na kolejne okresy następujące po
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, jeşeli
przedmiotem umowy jest ta sama nieruchomość,
a takşe zakres upowaşnień dla Burmistrza do podejmowania decyzji w powyşszych sprawach.

4) przekazywanie w formie darowizny nieruchomości, jako wkładu podmiotu publicznego
w celu realizacji zadań publicznych w ramach
partnerstwa publiczno – prywatnego;

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

3) Gminie - naleşy przez to rozumieć Miasto
i Gminę Witnica;

6) dokonywanie zamiany ze Skarbem Państwa lub
jednostkami samorządu terytorialnego prawa
własności lub prawa uşytkowania wieczystego
nieruchomości, bez obowiązku dokonywania
dopłat, w przypadku róşnicy wartości zamienianych nieruchomości, jeşeli wartość nieruchomości nabywanej przez gminę w wyniku
zamiany jest nişsza o więcej niş 25% od wartości nieruchomości zbywanej;

4) Ustawie - naleşy przez to rozumieć ustawę
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 261,
poz. 2603 ze zm.).

7) zbycie nieruchomości o wartości ustalonej przez
rzeczoznawcę majątkowego na poziomie wyşszym niş 1.000.000zł (słownie: jeden milion złotych);

§ 3. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy naleşy do Burmistrza

8) zbycie gminnego lokalu lub domu przeznaczonego do sprzedaşy na podstawie wieloletniego

1) Radzie - naleşy przez to rozumieć Radę Miejską
w Witnicy;
2) Burmistrzu - naleşy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Witnica;

5) sprzedaş nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego za
cenę nişszą o więcej niş 25% jej wartości rynkowej lub oddawanie w uşytkowanie wieczyste
bez pobierania pierwszej opłaty;
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programu gospodarowania gminnym zasobem
mieszkaniowym, w którym najemcy nie skorzystali z prawa pierwokupu;
9) przyznanie pierwszeństwa w nabyciu lokalu
uşytkowego przez jego dzierşawcę;
10) zmianę wysokości bonifikaty od ceny sprzedaşy
nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków;
11) udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa uşytkowania wieczystego
w prawo własności;
12) udzielenie bonifikaty od ceny zbywanych nieruchomości;
13) uşyczanie nieruchomości.
Rozdział II
Nabywanie prawa własności nieruchomości i prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowych
§ 5. Nabywanie przez gminę nieruchomości
moşe następować na cele publiczne w rozumieniu
art. 6 Ustawy oraz na inne cele wynikające z zadań
gminy, związane między innymi z jej rozwojem,
w tym zorganizowaną działalnością inwestycyjną
obejmującą równieş realizację budownictwa mieszkaniowego.
§ 6. 1. Upowaşnia się Burmistrza do nabywania
nieruchomości, bez konieczności uzyskania zgody
Rady na następujące cele:

Poz. 1486

2) zbywane na rzecz osoby, która dzierşawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co
najmniej 10 lat, jeşeli nieruchomość to została
zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę i dzierşawca nie zalega z zapłatą czynszu
dzierşawnego na rzecz gminy.
§ 9. 1. Cenę nieruchomości ustala Burmistrz.
2. Cena, o której mowa w ust. 1, nie moşe być
nişsza od kwoty, która stanowi sumę wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i kosztów poniesionych przez gminę na przygotowanie tej nieruchomości do zbycia.
§ 10. Postanowienia § 9 mają zastosowanie przy
ustalaniu ceny wywoławczej nieruchomości sprzedawanych w drodze przetargu oraz podczas sprzedaşy w drodze bezprzetargowej.
§ 11. Cena nieruchomości sprzedanych w drodze bezprzetargowej oraz pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w uşytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, moşe zostać rozłoşona na raty.
§ 12. 1. Wyraşa się zgodę na zastosowanie następującego oprocentowania rat niespłaconych części ceny nieruchomości sprzedanych w drodze bezprzetargowej:
1) budynki mieszkalne oraz lokale mieszkalne wraz
z udziałami w nieruchomości wspólnej oraz
przynaleşnymi do nich nieruchomościami gruntowymi:

1) realizację zadań własnych gminy;

a) 3% w stosunku rocznym w czasie pierwszych
4 lat spłaty,

2) realizację celów publicznych, uzasadniających
wywłaszczenie;

b) 5% w stosunku rocznym w czasie pozostałych lat spłaty;

3) tworzenie gminnego zasobu nieruchomości,
z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem gminy
oraz realizowaniem zadań publicznych.

2) nieruchomości stanowiące działki gruntu przeznaczone na cele budownictwa mieszkaniowego:

2. Nabywanie nieruchomości, o których mowa
w ust. 1, moşe być realizowane do wysokości środków przewidzianych na ten cel w budşecie gminy na
rok, w którym następuje kupno.
Rozdział III
Zbywanie prawa własności nieruchomości oraz
prawa użytkowania wieczystego
§ 7. Upowaşnia się Burmistrza do zbywania
prawa własności nieruchomości i prawa uşytkowania wieczystego nieruchomości wchodzących
w skład gminnego zasobu nieruchomości, z zastrzeşeniem postanowień § 4 niniejszej uchwały.
§ 8. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze
przetargu nieruchomości:
1) przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe
lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeşeli
cele te będą realizowane przez podmioty, dla
których są to cele statutowe i których dochody
przeznacza się w całości na działalność statutową;

a) oprocentowanie zmienne równe aktualnej
stopie redyskonta weksli stosowanej przez
Narodowy Bank Polski.
2. Postanowienia ust. 1 pkt. 2 mają zastosowanie w przypadku ratalnej spłaty pierwszej opłaty
z tytułu oddania nieruchomości gruntowej w uşytkowanie wieczyste.
§ 13. W przypadku rozkładania na raty naleşności z tytułu sprzedaşy nieruchomości, w celu zabezpieczenia wierzytelności gminy, zobowiązuje się
Burmistrza do wprowadzania do wszystkich umów
sprzedaşy zapisów o poddaniu się nabywcy egzekucji, zgodnie z art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych zabezpieczeń zapłaty ceny,
a w szczególności poprzez ustanowienie hipotek
i poręczeń majątkowych.
§ 14. 1. Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu
gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom pod
warunkiem, şe:
1) lokal, o którego kupno wnosi najemca połoşony
jest w budynku przeznaczonym do sprzedaşy
w wieloletnim programie gospodarowania
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mieszkaniowym zasobie Gminy, uchwalonym
odrębną uchwała Rady;

uwzględniającą bonifikatę, o której mowa w ust. 3
i koszty przygotowania lokalu do sprzedaşy.

2) wnioskujący o kupno przedłoşy zaświadczenie
od zarządcy budynku, w którym znajduje się
zbywany lokal, şe nie zalega z opłatami czynszu
oraz innymi opłatami związanymi z korzystaniem z zajmowanego lokalu, niezaleşnymi od
właściciela lokalu,

§ 17. 1. Nie udziela się bonifikaty, o której mowa w § 16 ust. 1, przy sprzedaşy lokali połoşonych
w:

3) wnioskujący o kupno nie posiada prawa własności do innego lokalu mieszkalnego lub rozpoczętej budowy domu, za spełnienie tego warunku przyjmuje się fakt posiadania pozwolenia
na budowę, a takşe umowy z deweloperem na
zakup lokalu mieszkalnego, co poświadczy pisemnym oświadczeniem.
2. W przypadkach uzasadnionych szczególnym
interesem wnioskodawcy oraz waşnymi względami
społecznymi Burmistrz moşe odstąpić od warunku
określonego w ust. 1 pkt 3. Decyzję w powyşszej
sprawie Burmistrz podejmuje na pisemny i uzasadniony wniosek strony oraz po uzyskaniu opinii komisji Rady właściwej ds. budşetu i gospodarki komunalnej.
§ 15. 1. Przy sprzedaşy lokali mieszkalnych,
o której mowa w § 14, moşe być stosowana bonifikata od ceny lokalu ustalonej zgodnie z przepisami
art. 67 Ustawy, wg ogólnych kryteriów jej wyliczania, określonych w § 16 niniejszej uchwały.
2. Udzielenie, na rzecz określonego nabywcy,
bonifikaty od ceny lokalu, która została określona
zgodnie z przepisami Ustawy, w oparciu o kryteria
zawarte w paragrafie 16, wymaga zgody Rady wyraşonej w odrębnej uchwale.
§ 16. 1. Dopuszcza się moşliwość udzielenia
bonifikaty w wysokości 95% od ceny lokalu mieszkalnego w przypadku jednoczesnego zbycia w budynku wszystkich komunalnych lokali mieszkalnych.
2. Bonifikata, o której mowa w ust. 1 przysługuje pod warunkiem, şe wszyscy najemcy występujący
o kupno zajmowanych lokali mieszkalnych w danym
budynku, w jednym dniu przystąpią do aktu notarialnego przeniesienia własności oraz do tego dnia,
w terminie wskazanym przez Burmistrza, kaşdy
z nich wpłaci na rzecz Gminy cenę lokalu uwzględniającą bonifikatę, o której mowa w ust. 1 i koszty
przygotowania lokalu do sprzedaşy.

1) budynkach, w których w ciągu 3 lat poprzedzających datę złoşenia przez najemcę wniosku
o kupno została wykonana, w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, termomodernizacja
lub remont, których łączna wartość, w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni uşytkowej budynku
mieszkalnego przekracza 10% wskaŝnika przeliczeniowego wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni uşytkowej budynków mieszkalnych
obowiązującego w Województwie Lubuskim
w dniu złoşenia wniosku o kupno lokalu, ogłoszonego przez Wojewodę Lubuskiego;
2) budynkach, które w programie gospodarowania
gminnym zasobem mieszkaniowym, przyjętym
w odrębnej uchwale Rady, są przeznaczone do
sprzedaşy pod warunkiem, şe wszyscy najemcy
w jednym czasie przystąpią do kupna i w tym
samym czasie zawrą akt notarialny.
2. Udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, jest moşliwe
za zgodą Rady, wyraşoną w odrębnej uchwale.
§ 18. Dopuszcza się moşliwość zbycia, na rzecz
osób trzecich, gminnych nieruchomości zabudowanych domami wielolokalowymi i przeznaczonych do
sprzedaşy w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, pod warunkiem, şe najemcy lokali mieszkalnych znajdujących
się w tych domach nie skorzystali z przysługującego
im prawa pierwszeństwa w nabyciu wynajmowanych lokali i złoşyli pisemne oświadczenia w tej
sprawie.
Rozdział IV
Obciążanie nieruchomości
§ 19. Burmistrz moşe obciąşać nieruchomości
stanowiące własność Gminy lub będące w jej uşytkowaniu wieczystym:
1) hipoteką - do kwoty nie przekraczającej 3% zaplanowanych dochodów budşetowych roku,
w którym następuje obciąşenie;

3. Dopuszcza się moşliwość udzielenia bonifikaty w wysokości 25% od ceny lokalu mieszkalnego,
którego nabywca nie moşe skorzystać z bonifikaty,
o której mowa w ust. 1, niniejszego paragrafu.

2) prawem uşytkowania oraz słuşebnością gruntową - o ile nieruchomość władnąca nie ma
odpowiedniego dostępu do drogi publicznej;
powyşsze obciąşenie moşe być nieodpłatne lub
za wynagrodzeniem;

4. Bonifikata, o której mowa w ust. 3, przysługuje pod warunkiem, şe nabywca lokalu przeznaczonego do sprzedaşy do dnia aktu notarialnego przeniesienia własności, w terminie wyznaczonym przez
Burmistrza, wpłaci na rzecz Gminy cenę lokalu

3) słuşebnością przesyłu - z tytułu przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej; powyşsze obciąşenie moşe być nieodpłatne lub za wynagrodzeniem.
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Rozdział V
Wydzierżawianie nieruchomości
§ 20. Z zastrzeşeniem § 21 ust. 1 wydzierşawienie lub wynajęcie nieruchomości na czas nieoznaczony, a takşe na czas oznaczony dłuşszy niş 3 lata,
w tym na kolejne okresy następujące po umowie
zawartej na czas oznaczony do 3 lat, jeşeli przedmiotem umowy jest ta sama nieruchomość, odbywa się
w trybie przetargowym.
§ 21. 1. Na okres dłuşszy niş 3 lata, w tym na
czas nieokreślony, Burmistrz moşe wydzierşawiać
w trybie bezprzetargowym nieruchomości:
1) na rzecz osoby, która wybudowała na gruncie
gminy, w oparciu o przepisy Prawa budowlanego, stały lub tymczasowy obiekt budowlany
lub na rzecz jej następcy prawnego;
2) w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych;
3) zabudowane i niezabudowane, z przeznaczeniem na prowadzenie niezarobkowej działalności charytatywnej, opiekuńczej, oświatowej,
kulturalnej, leczniczej, naukowej, badawczorozwojowej, wychowawczej, sportowej lub turystycznej;
4) na cele publiczne.
2. Wydzierşawienie nieruchomości na okres do
3 lata odbywa się w trybie bezprzetargowym.
§ 22. 1. Burmistrz określa wysokość miesięcznego czynszu dzierşawnego i czynszu najmu nieruchomości w oparciu o ceny rynkowe występujące
na terenie Gminy.
2. Wysokość czynszu określona zgodnie z postanowieniami ust. 1 jest przyjmowana podczas
wydzierşawiania nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz stanowi wartość wywoławczą czynszu
podczas wydzierşawiania i wynajmowania nieruchomości w drodze przetargu.
§ 23. 1. Upowaşnia się Burmistrza do podejmowania decyzji w sprawach dzierşawienia lub
najmowania nieruchomości przez Gminę od osób
trzecich.
2. Wydzierşawienie lub wynajęcie, o którym
mowa w ust. 1, jest moşliwe jeşeli jest zgodne z za14 86
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pisami uchwały budşetowej, planem miejscowym
lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i nie jest sprzeczne
z przepisami Ustawy.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 24. Podjęcie decyzji w zakresie określonym
w § 6 ust. 1, § 7, § 9 ust. 1, § 11, § 12, § 14, § 19,
§ 21, § 22, § 23 odbywa się w formie zarządzenia
Burmistrza.
§ 25. Burmistrz w okresach rocznych przedkłada
Radzie sprawozdanie z obrotu nieruchomościami.
§ 26. W przypadkach dotyczących nabywania,
zbywania i obciąşania nieruchomości oraz ich wydzierşawiania lub wynajmowania nie ujętych w niniejszej uchwale, mają zastosowanie przepisy Ustawy lub regulacje wprowadzone innymi uchwałami
Rady.
§ 27. Traci moc:
1) uchwała Nr XXIII/147/08 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciąşania
nieruchomości oraz ich wydzierşawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuşszy niş
3 lata lub czas nieoznaczony, a takşe upowaşnienia Burmistrza do podejmowania decyzji
w tym zakresie (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
z 2008r. Nr 55, poz. 997);
2) uchwała Nr XXXII/207/08 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia ogólnych kryteriów wyliczania bonifikaty
przy sprzedaşy lokali mieszkalnych na rzecz ich
najemców korzystających z pierwszeństwa
w nabyciu (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2009r.
Nr 4, poz. 101).
§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.
§ 29. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady:
Krystyna Sikorska
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UCHWAŁA NR XLIII/258/2009
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 17 września 2009r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Witnica, obowiązującego w latach 2007 – 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami) oraz art. 21 ust. 1, pkt. 1, ust. 2
ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31
poz. 266 z póŝniejszymi zmianami) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLVII/284/2006 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia z dnia 26 paŝdziernika 2006r.
w sprawie wprowadzenia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Witnica, obowiązującego w latach 2007 – 2011,
opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego w 2006r. Nr 110, poz. 1958, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4:

niowego zasobu gminy. Zasady sprzedaşy
tych budynków określa Rada w odrębnej
uchwale.”,
c) dodaje się ust. 7, w brzmieniu: „Postanowienia ust. 6 nie mają zastosowania w stosunku do budynków, w których najem został
ustanowiony w związku ze stosunkiem pracy.”
2) uchyla się § 10 oraz § 11.
§ 2. W pozostałej części zmieniana uchwała pozostaje bez zmian.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XL/251/2009 Rady
Miejskiej w Witnicy z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie
zmiany wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Witnica, obowiązującego w latach 2007 – 2011.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.

a) uchyla się ust. 5,
b) dodaje się ust. 6, w brzmieniu: „Dopuszcza
się moşliwość zbycia budynków, o których
mowa w ust. 1, pod warunkiem, şe wszyscy
najemcy lokali połoşonych w danym budynku w tym samym czasie przystąpią do kupna
zajmowanych lokali, w wyniku czego budynek w całości zostanie wyłączony z mieszka-

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady:
Krystyna Sikorska
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UCHWAŁA NR XXVI/190/09
RADY MIASTA BYTOM ODRZAŃSKI
z dnia 22 września 2009r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 ze zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Zarządu
Powiatu Nowosolskiego, uchwala się, co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące drogi:
-

droga połoşona w Tarnowie Byckim,

-

droga połoşona w Byczu.

§ 2. Połoşenie i przebieg dróg, o których mowa
w § 1 oznaczone są na mapach stanowiących załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Chmielewski
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do uchwały Nr XXVI/190/09
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 22 września 2009r.
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Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 22 września 2009r.
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UCHWAŁA NR XXV/219/09
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 23 września 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Czerwieńsk na lata 2007-2011
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266
z póŝn. zm.1) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rozdział 4 „Zasady polityki czynszowej”,
w załączniku do uchwały Nr III/10/06 Rady Miejskiej
w Czerwieńsku z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czerwieńsk na
lata 2007 - 2011 (Dziennik Urzędowy Województwa
Lubuskiego z 2007r. Nr 6, poz. 97) otrzymuje
brzmienie:
„1. Ustala się następujące rodzaje czynszów:
1)

za lokale mieszkalne;

2)

za lokale socjalne.

2. Wysokość czynszu ustala się na podstawie bazowej stawki czynszu 1m2 powierzchni uşytkowej
lokalu i czynników obnişających wartość uşytkowa
lokalu.
3. Bazową stawkę czynszu za 1m2 powierzchni
uşytkowej lokalu stanowi stawka ustalona dla standartowego lokalu.
4. Przez standartowy lokal, o którym mowa
w ust. 2 rozumie się samodzielny lokal z kuchnią,
łazienką, lub ustępem wyposaşony w instalacje
techniczne: system grzewczy, wodociągową, kanalizacyjną albo instalacje elektryczną.
5. Ustala się następujące czynniki obnişające
wartość uşytkową:
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1)

brak w.c. - 5%;

2)

brak łazienki - 5%;

3)

brak c.o. - 3%;

4)

za połoşenie na terenie wiejskim - 5%;

5)

ciemna kuchnia - 5%;

6)

suterena - 5%;

7)

brak urządzeń wodno - kanalizacyjnych - 5%.

6. Łączna obnişka nie moşe być większa niş 50%
stawki bazowej czynszu.
7. Czynniki obnişające wartość uşytkową lokalu
nie dotyczą lokali socjalnych.
8. Stawka bazowa w latach 2009 - 2011 nie moşe
przekroczyć 3% wartości odtworzeniowej budynku.
9. Stawka czynszu za lokal socjalny nie moşe
przekroczyć połowy stawki bazowej czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy
Czerwieńsk.
10. Prognozuje się, şe w latach 2010 - 2011 stawka bazowa czynszu wzrastać będzie corocznie
o 15% w stosunku do roku poprzedniego”.
§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1 słowa:
„Zakład Komunalny” zastępuje się słowami” „POMAK Sp. z o. o.”
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Jędras
_________________________________________________
1

Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2005r. Nr 69, poz. 626, 2006r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657,
Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833, 2007r. Nr 128, poz. 902
i Nr 173, poz. 1218.
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UCHWAŁA NR XLV/384/09
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 25 września 2009r.
w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 14
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (t. jedn. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
uchwala się co następuje
§ 1. 1. Ustala się opłaty za pobyt dzieci
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych obejmujące koszty zajęć
opiekuńczo-wychowawczych realizowanych w zakresie i wymiarze przekraczającym podstawy programowe wychowania przedszkolnego (ponad
5 godzin dziennie).
2. Zajęcia dodatkowe świadczone przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
obejmują następujące zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i dydaktyczne:
1) zajęcia dydaktyczne o charakterze badawczym
i logicznym,
2) prowadzenie zajęć krajoznawczych, turystycznych, organizacja wycieczek, obserwacji przyrodniczych oraz imprez sportowo - rekreacyjnych w terenie dostosowanych do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci ich stanu zdrowia
oraz sprawności fizycznej,
3) zajęcia z zakresu plastyki, teatru, matematyki,
mowy i myślenia rozwijające uzdolnienia dzieci,
4) zabawy tematyczne wspomagające
emocjonalny i społeczny dziecka,

rozwój

5) prowadzenie zajęć w sekcjach tematycznych,
14 90

6) przygotowanie dzieci do udziału w imprezach
artystycznych i okolicznościowych,
§ 2. 1. Opłaty za świadczenia określone w § 1
w zakresie i wymiarze przekraczającym podstawy
programowe wychowania przedszkolnego ustala się
w wysokości 4,50zł. (słownie: cztery złote 50/100) za
kaşdy dzień, w którym dziecko korzysta za świadczeń.
2. W przypadku, gdy do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej uczęszcza
więcej niş jedno dziecko z jednej rodziny, za pierwsze dziecko pobiera się 100% opłat określonych
w § 2 ust. 1, za drugie i następne dziecko pobiera się
50% opłat określonych w §2 ust.1.
3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłat nie pobiera się
4. Opłaty wnosi się miesięcznie w terminie do
15 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiło udzielone świadczenie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy
§ 4. Traci moc Uchwała nr XXXI/283/08 Rady
Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 listopada 2008r
w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez
gminę przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Przewodniczący Rady
Jan Chmielewski
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UCHWAŁA NR XXXII/200/09
RADA POWIATU W SULĘCINIE
z dnia 22 września 2009r.
w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 20
ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada
Powiatu uchwala, co następuje:

ne oraz inne uprawnione podmioty na podstawie zawartych z nimi przez organy powiatu umów lub porozumień,
b)

zadania z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych z wyjątkiem zadań
realizowanych przez inne powiatowe jednostki organizacyjne oraz inne uprawnione
podmioty na podstawie zawartych z nimi
przez organy powiatu umów lub porozumień,

c)

oraz inne zadania przewidziane w odrębnych
ustawach.

§ 1. Uchwala się statut Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sulęcinie, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XXV/163/05 Rady
Powiatu w Sulęcinie z dnia 14 kwietnia 2005r.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum
Pomocy Rodzinie w Sulęcinie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Bronisław Krych
Załącznik
do uchwały Nr XXXII/200/09
Rady Powiatu w Sulęcinie
z dnia 22 września 2009r.
Statut
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie

Rozdział 2
Podstawowe cele i zadania Centrum
§ 4. 1. Podstawowym celem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie jest umoşliwianie przezwycięşania trudnych sytuacji şyciowych
osobom indywidualnym oraz rodzinom.
2. Do zadań Centrum naleşy w szczególności:
a)

opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
a takşe programów pomocy dziecku i rodzinie oraz osobom niepełnosprawnym,

b)

prowadzenie pracy socjalnej i specjalistycznego poradnictwa,

c)

przyznawanie pomocy pienięşnej rodzinom
zastępczym i usamodzielnianym wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo wychowawcze i inne,

d)

zapewnienie opieki i wychowania dzieciom
całkowicie lub częściowo pozbawionym
opieki rodziców,

e)

organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo - wychowawczych i ośrodku interwencji kryzysowej,

f)

podejmowanie działań skierowanych na
usamodzielnianie osób, rodzin a takşe pomoc w ich integracji,

g)

analiza i ocena zjawisk dotyczących pomocy
społecznej oraz podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb rozeznanych na
podstawie przeprowadzonych analiz, w tym
dotyczących opieki nad dzieckiem i rodziną,

h)

nadzór na działalnością rodzinnej opieki zastępczej, placówek opiekuńczo - wychowawczych, domów pomocy społecznej,

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Centrum jest samodzielną jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego.
2. Obszarem działań Centrum jest teren powiatu
sulęcińskiego, w skład którego wchodzą gminy: Sulęcin, Słońsk, Krzeszyce, Lubniewice, Torzym.
3. Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie mieści się w Sulęcinie.
§ 2. Centrum uşywa pieczęci podłuşnej z nazwą
o pełnym brzmieniu z numerami telefonów.
§ 3. Centrum wykonuje zadania określone ustawami dla tej jednostki:
a)

zadania powiatu z zakresu ustawy o pomocy
społecznej (własne i z zakresu administracji
rządowej), z wyjątkiem zadań realizowanych
przez inne powiatowe jednostki organizacyj-
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i)

prowadzenie mieszkań chronionych,

-

j)

prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej,

współpracę z organami administracji samorządowej, rządowej,

-

wykonanie zadań określonych przepisami
prawa.

k)

integracja środowisk osób niepełnosprawnych zmierzająca do pełniejszego ich udziału
w şyciu społecznym,

l)

rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie m.in.:
do likwidacji barier funkcjonalnych, zakupu
sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych oraz do pobytu na turnusach
rehabilitacyjnych,

4. Kierownik Centrum z upowaşnienia starosty
wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych
sprawach z zakresu pomocy społecznej naleşących
do właściwości powiatu.
§ 6. Szczegółowe zasady funkcjonowania i strukturę organizacyjną Centrum określa regulamin organizacyjny zatwierdzany przez zarząd powiatu.
Rozdział 4

m) nadzór nad działalnością warsztatów terapii
zajęciowej.

Gospodarka finansowa
§ 7. Centrum działa jako jednostka budşetowa
w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 3
Organizacja Centrum
§ 5. 1. Działalnością Centrum kieruje jednoosobowo kierownik zatrudniany przez zarząd powiatu.

§ 8. Dochody i wydatki PCPR realizowane są na
podstawie przepisów ustaw o finansach publicznych
i o rachunkowości.

2. Kierownik reprezentuje Centrum na zewnątrz
i jest przełoşonym zatrudnionych w nim pracowników.
3. Kierownik ponosi odpowiedzialność za realizację zadań, a zwłaszcza za:
-

wdroşenie odpowiedniej struktury organizacyjnej,

-

dobór kadr i podział zadań oraz nadzór
nad ich realizacją,

Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 9. W sprawach nie uregulowanych statutem
mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.
§ 10. Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
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UCHWAŁA NR XLI/221/09
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO
z dnia 29 września 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/141/08 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie
Stypendium i Nagrody Starosty Słubickiego w ramach lokalnego systemu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół oraz placówek Powiatu Słubickiego
Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.),
art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXV/141/09 Rady Powiatu
Słubickiego z dnia 26 sierpnia 2008r. wprowadza się
następujące zmiany:
1. skreśla się w § 7 ust. 2 - pkt 3 o brzmieniu:
„3) zaświadczenie z właściwego urzędu gminy
o okresie zameldowania ucznia na pobyt stały
na terenie Powiatu Słubickiego”;
14 92

2. w załączniku Nr 1 do uchwały w wykazie załączników skreśla się p. 3 o brzmieniu:
„3. Zaświadczenie o zameldowaniu.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście
Słubickiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Kazimiera Jakubowska
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UCHWAŁA NR XLI/227/09
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO
z dnia 29 września 2009r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych
Na podstawie art. 6a ust. 2 w związku z art. 10 ust. 3
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115
z póŝn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu
Gorzowskiego, Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
i Zarządu Powiatu Sulęcińskiego oraz Burmistrza
Słubic, w porozumieniu z Zarządem Województwa
Lubuskiego uchwala się, co następuje:
§ 1. Ulicę Krasińskiego w Słubicach stanowiącą
drogę gminną Nr 103026F, na odcinku 330mb, od
skrzyşowania z drogą powiatową Nr 1299F Słubice
- Nowy Lubusz do skrzyşowania z odcinkiem drogi
gminnej Nr 103026F przebiegającej od wału przeciwpowodziowego przez Osiedle Krasińskiego, zalicza się do kategorii dróg powiatowych.

§ 2. Połoşenie i przebieg drogi, o której mowa
w § 1, oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zaliczenie drogi, o której mowa w § 1, do kategorii dróg powiatowych następuje z mocą od
1 stycznia 2010r.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Kazimiera Jakubowska
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z dnia 29 września 2009r.
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UCHWAŁA NR XLI/379/2009
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 21 września 2009r.
w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla Zielonej Góry - miasta na prawach powiatu"
Na podstawie art. 84 ust. 1 i art. 91 ust. 3 i 5 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z póŝn. zm.)
i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1590 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się „Program ochrony powietrza dla
Zielonej Góry - miasta na prawach powiatu", zwany
dalej „Programem" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Termin realizacji Programu, o którym mowa
w § 1 ustala się do dnia 31 grudnia 2013r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Lubuskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Seweryn Szymański
Załącznik
do uchwały Nr XLI/379/2009
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 21 września 2009r.
Marszałek Województwa Lubuskiego
Program Ochrony Powietrza dla Zielonej Góry
– Miasta na prawach powiatu

Jednym z nich jest benzo(α)piren [uşywane
skróty BaP, B(a)P, na mapach: benzoalfapiren].
CAFE – Clean Air for Europe – program
wprowadzony dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla
Europy w skrócie określanej mianem dyrektywy CAFE, od nazwy programu CAFE
CORINAIR - CORe INventory of AIR emissions - jeden z programów realizowanych
od 1995 r. przez Europejską Agencje Ochrony Środowiska, obejmujący inwentaryzację
emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Baza
CORINAIR ma za zadanie zbierać, aktualizować, zarządzać i publikować informacje
o emisji zanieczyszczeń do powietrza. Dane
dotyczą głównie emisji zanieczyszczeń ze
ŝródeł mających związek z problemami
zmian klimatu , dziurą ozonową oraz jakością
powietrza oraz rozprzestrzenianiem substancji niebezpiecznych.
EMEP - European Monitoring Environmental
Program - opracowany przez Europejską
Komisję Gospodarczą ONZ przy współpracy
Światowej Organizacji Meteorologicznej
(WMO) program monitoringu, mający na celu uzyskanie informacji o udziale poszczególnych państw w zanieczyszczaniu środowiska innych państw, m.in. w celu kontroli
wypełniania międzynarodowych ustaleń
i porozumień w sprawie strategii zmniejszania zanieczyszczeń na obszarze Europy.
EMEP posiada 70 pomiarowych stacji lądowych na terenie 21 krajów Europy, prowadzi
pomiary stęşeń związków siarki, azotu oraz
poziomu opadów pyłów.
emisja - rozumie się przez to wprowadzane
bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:
a) substancje,
b) energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje
lub pola elektromagnetyczne;

Słowniczek pojęć:
benzopireny – grupa organicznych związków
chemicznych - policykliczne węglowodory
aromatyczne o pięciu skondensowanych
pierścieniach benzenowych. Wzór sumaryczny C20H12. Posiadają kilka izomerów
strukturalnych, w zaleşności od miejsca przyłączenia pierścienia benzenowego do pirenu.

emisja dopuszczalna do powietrza - Dopuszczalne do wprowadzania do powietrza
rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających. Dopuszczalną emisję ustala się dla
kaşdego urządzenia, w którym zachodzą procesy technologiczne lub są prowadzone operacje techniczne powodujące powstawanie
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substancji zanieczyszczających (ŝródła substancji zanieczyszczających), emitora oraz
jednostki organizacyjnej
emisja wtórna - zanieczyszczenia pyłowe
powstają w wyniku reakcji i procesów zachodzących podczas transportu na duşe odległości gazów (SO2, NOx, NH3, oraz lotnych
związków organicznych) oraz reemisja
tj. unoszenie pyłu z podłoşa (szczególnie na
terenie miast).
emitor - nieruchome ŝródło emisji, w którym wydalenie zanieczyszczenia odbywa się
z objętości o wymiarach poprzecznych
znacznie mniejszych od rozpatrywanych odległości ruchu zanieczyszczeń
GUS - Główny Urząd Statystyczny
IMGiW - Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej
imisja zanieczyszczeń - ilość zanieczyszczeń
pyłowych lub gazowych odbierana przez
środowisko; jest miarą stopnia jego zanieczyszczenia definiowaną jako stężenie zanieczyszczeń w powietrzu (wyraşane w jednostkach
masy
danego
zanieczyszczenia,
np. dwutlenku siarki, na jednostkę objętości
powietrza lub w ppm, ppb) oraz jako depozycja zanieczyszczeń — ilość danego zanieczyszczenia osiadającego na powierzchni
ziemi.
kotły retortowe – nowoczesne kotły wyposaşone w palnik retortowy z podajnikiem.
Paliwo spala się w małym palniku z automatycznie sterowanym załadunkiem paliwa
oraz regulowaną ilością powietrza wprowadzanego do komory spalania. Zasilanie niewielkimi porcjami paliwa, podawanymi
z częstotliwością od kilku do kilkudziesięciu
sekund, sprzyja maksymalnemu wykorzystaniu zalet nowoczesnej techniki spalania.
Konwencjonalne palniki retortowe wymagają węgla o uziarnieniu 8-25 mm – asortyment groszek.
„niska emisja” - jest to emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z domowych
pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa
się w nieefektywny sposób. Cechą charakterystyczną niskiej emisji jest to, şe powodowana jest przez liczne ŝródła wprowadzające
do powietrza niewielkie ilości zanieczyszczeń. Duşa ilość emitorów wprowadzających
zanieczyszczenia z kominów o niewielkiej
wysokości powoduje, şe zjawisko to jest
bardzo uciąşliwe, gdyş zanieczyszczenia
gromadzą się wokół miejsca powstawania,
a są to najczęściej obszary o zwartej zabudowie mieszkaniowej.
pelety - mają kształt cylindryczny o średnicy
5 - 8 mm i długości 10 - 35 mm. Wytwarzane
są z odpadów drzewnych tj. trociny, wióry
o niskiej wilgotności, sprasowanych pod
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wysokim ciśnieniem w specjalnych prasach
bez uşycia dodatkowego lepiszcza. Jednostką handlową pelety jest kilogram. Jeden
metr sześcienny waşy od 650kg. Produkcję
pelet regulują odpowiednie normy europejskie Spalanie pelety odbywa się automatycznie w specjalnych palnikach. Peleta podawana jest ze zbiornika równieş w sposób
automatyczny, przy pomocy podajnika,
w który wyposaşony jest palnik. Popiół powstały po spaleniu pelety (zawartość popiołu
w pelecie ok. 1%) naleşy usunąć ręcznie.
Czynność tę wykonujemy dwa razy w miesiącu. Popiół moşna kompostować i uşywać
jako nawóz.
PM10 - Pył (PM- ang. particulate matter) jest
zanieczyszczeniem powietrza składającym
się z mieszaniny cząstek stałych, ciekłych lub
obu naraz, zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych
i nieorganicznych. Cząstki te róşnią się wielkością, składem i pochodzeniem. PM10 to
pyły o średnicy aerodynamicznej mniejszej
niş 10 m które mogą docierać do górnych
dróg oddechowych i płuc.
poziom docelowy – jest to poziom substancji, który ma być osiągnięty w określonym
czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych; poziom ten określa się w celu zapobiegania lub ograniczania szkodliwego
wpływu danej substancji na zdrowie ludzi
lub środowisko jako całość.
poziom dopuszczalny – jest to poziom maksymalny deponowania substancji w środowisku
Program Ochrony Powietrza – POP – program naprawczy opracowany dla danej strefy mający na celu wskazanie diagnozy stanu
jakości powietrza, oraz działań naprawczych
zmierzających do poprawy jakości powietrza
w danej strefie. Podstawą sporządzenia POP
jest coroczna ocena jakości powietrza i klasyfikacja stref.
standardy jakości powietrza - rozumie się
przez to dopuszczalne wielkości emisji; które
muszą być osiągnięte w określonym czasie
przez środowisko jako całość lub jego poszczególne elementy przyrodnicze
termomodernizacja - przedsięwzięcie mające
na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zuşycia energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym.. Termomodernizacja obejmuje
zmiany zarówno w systemach ogrzewania
i wentylacji, jak i strukturze budynku oraz instalacjach doprowadzających ciepłą wodę.
Zakres termomodernizacji, podobnie jak jej
parametry techniczne i ekonomiczne, określane są poprzez przeprowadzenie audytu
energetycznego. Najczęściej przeprowadzane działania to:
docieplanie ścian zewnętrznych i stropów
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wymiana okien
wymiana lub
grzewczych

modernizacja

systemów

Zakres moşliwych zmian jest ograniczony
istniejącą bryłą, rozplanowaniem i konstrukcją budynków. Za moşliwe i realne uznaje
się średnie obnişenie zuşycia energii
o 35% - 40% w stosunku do stanu aktualnego.

ku, Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25
poz. 150, z póŝn. zm.1).
Ponadto opracowanie Programu oparte jest na szeregu aktów prawnych oraz materiałach pozwalających na kompletne i zgodne z przyjętymi zasadami
wykonanie opracowania. Są to następujące dokumenty:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
3 marca 2008 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.
z 2008r. Nr 47, poz. 281).

unos – stosunek masy substancji powstającej w ŝródle i unoszonej z tego ŝródła przed
jakimkolwiek urządzeniem oczyszczającym
w określonym przedziale czasu, strumień
substancji doprowadzony do urządzenia
oczyszczającego

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
8 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych
wymagań jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza (Dz. U. z 2008r.
Nr 38, poz. 221).

źródło liniowe - (zaliczone do powszechnego
korzystania ze środowiska) to przede wszystkim główne trasy komunikacyjne przebiegające przez teren wyznaczonej strefy.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomów substancji w powietrzu
(Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 31).

źródło powierzchniowe - (zaliczone do powszechnego korzystania ze środowiska) to
ŝródła powodujące tzw. „niską emisję”. Zostały tu zaliczone obszary zwartej zabudowy
mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej
z indywidualnymi ŝródłami ciepła, małe zakłady rzemieślnicze bądŝ usługowe oraz
obiekty uşyteczności publicznej.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
20 grudnia 2005r. w sprawie standardów
emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 2005r.
Nr 260, poz. 2181, z póŝn. zm.).
Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji
emisji na potrzeby ocen bieşących i programów ochrony powietrza, Krajowe Centrum
Inwentaryzacji Emisji w Instytucie Ochrony
Środowiska; ATMOTERM S.A. - Warszawa
2003.

źródło punktowe - (zaliczone do korzystania
ze środowiska) to emitory jednostek organizacyjnych o znaczącej emisji zanieczyszczeń,
oddziałujące na obszar objęty analizą. Wśród
nich występują zarówno emitory zlokalizowane na tym obszarze, jak i emitory zlokalizowane poza wskazanym obszarem, a mające istotny wpływ na wielkość i zasięg stęşeń
zanieczyszczeń w powietrzu

Zasady sporządzania naprawczych programów ochrony powietrza w strefach, Ministerstwo Środowiska - Warszawa 2003.
Aktualizacja zasad sporządzania naprawczych programów ochrony powietrza w strefach, Ministerstwo Środowiska - Warszawa
2008.

1. Cel, metoda, podstawy prawne i zakres stosowalności dokumentu

Wytyczne Ministerstwa Ochrony Środowiska
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, dotyczące
sposobów obliczania emisji pochodzących
z procesu energetycznego spalania paliw
w róşnych typach urządzeń (materiały informacyjno-instruktaşowe pt. „Wskaŝniki emisji
substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw”, 1996).

Celem Programu ochrony powietrza jest wskazanie
powodów powstawania przekroczeń substancji
w powietrzu w danej strefie na podstawie przedstawionych dowodów oraz wskazanie rozwiązań eliminujących przyczyny zanieczyszczeń, a tym samym
zmierzających do poprawy jakości powietrza poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych do
danej strefy działań naprawczych.
Przygotowanie i zrealizowanie Programu ochrony
powietrza wymagane jest dla stref, w których
stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości
choćby jednej substancji, spośród określonych
w rozporządzeniu z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
(Dz. U. z 2008 r. Nr 47, poz. 281). Obowiązek sporządzenia Programu ochrony powietrza od 1 stycznia
2008 roku spoczywa na Marszałku Województwa,
kontroluje i monitoruje jego realizację.
Program ochrony powietrza wykonuje się zgodnie
z wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 ro-
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Raport o stanie środowiska Województwa
Lubuskiego w 2006 r., Biblioteka Monitoringu
Środowiska, Zielona Góra 2007r.
„Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie lubuskim na podstawie badań imisji wykonanych w 2007r.”

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865,
Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056 i Nr 199, poz. 1227, Nr 223,
poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100
i Nr 20, poz. 106
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska2, Zielona Góra.
1.1.

Podstawy prawne

Ustawa
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z póŝn.
zm.3).
Konwencje, polityki i programy
1) Konwencja genewska z 1979 r. o transgranicznym zanieczyszczaniu powietrza na dalekie odległości.
2) Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych
w sprawie zmian klimatu i Protokół z Kioto.
3) VI Program działań środowiskowych i inne
programy Unii Europejskiej.
4) Polityka klimatyczna Polski (konwencja klimatyczna).
5) Krajowa strategia ograniczania emisji metali
cięşkich.
Dyrektywy i decyzje Unii Europejskiej
1) Dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września
1996 roku w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza.
2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008r. dotycząca
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC).
3) Dyrektywa Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia
1999r. odnosząca się do wartości dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu
i tlenków azotu, oraz pyłu i ołowiu w otaczającym powietrzu i Decyzja Komisji (2001/744/WE)
z 17 paŝdziernika 2001r. zmieniająca Załącznik V
do tej dyrektywy.
4) Dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paŝdziernika 2001r.
w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z duşych obiektów
energetycznego spalania.
5) Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paŝdziernika 2001r.
w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczeń powietrza.
6) Dyrektywa Rady 70/220/EWG dnia 20 marca
1970r. w sprawie zblişenia ustawodawstw
Państw Członkowskich odnoszących się do
działań, jakie mają być podjęte w celu ograniczenia zanieczyszczania powietrza przez spaliny
z silników o zapłonie iskrowym pojazdów silnikowych
2
3

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – w skrócie WIOŚ
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008r. Nr 111, poz. 708; Nr 138, poz. 865;
Nr 154, poz. 958; Nr 171, poz. 1056 i Nr 199, poz. 1227, Nr 223,
poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100
i Nr 20, poz. 106.
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7) Dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 grudnia 2000r. w sprawie spalania odpadów.
8) Dyrektywa 98/70/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 13 paŝdziernika 1998r. odnosząca
się do jakości benzyny i olejów napędowych
oraz zmieniająca dyrektywę Rady 93/12/EWG.
9) Dyrektywa 98/69/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 13 paŝdziernika 1998r. odnosząca
się do środków mających zapobiegać zanieczyszczeniu powietrza przez emisje z pojazdów
silnikowych i zmieniająca dyrektywę Rady
70/220/EWG.
10) Dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004r.
w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu.
11) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/50/WE z dnia 21 maja 2008r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE).
Rozporządzenia
1) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
3 marca 2008 roku w sprawie poziomu niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008r.
Nr 47, poz. 281).
2) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
8 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych
wymagań jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza (Dz. U. z 2008r. Nr 38,
poz. 221).
3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
17 grudnia 2008r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U.
z 2009r. Nr 5, poz. 31).
4) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
20 grudnia 2005r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 2005r. Nr 260,
poz. 2181, z póŝn. zm.)
2. Przyczyna stworzenia Programu
Zgodnie z art. 89 ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2008r. Nr 25, poz. 150 z póŝn. zm.) nakazuje Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska dokonanie corocznej oceny poziomu substancji w powietrzu w danej strefie w oparciu o prowadzony
monitoring stanu powietrza. Na tej podstawie dokonywana jest klasyfikacja stref na:
strefy, w których poziom choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji (strefa C),
strefy, w których poziom choćby jednej substancji mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym, a poziomem dopuszczalnym
powiększonym o margines tolerancji (strefa B),
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strefy, w których poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego (strefa A).
Ocena istniejącego status quo ma na celu wyodrębnienie stref, które wymagają podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości powietrza. Dodatkowym celem oceny jest uzyskanie informacji
o przestrzennym rozkładzie stęşeń zanieczyszczeń,
na podstawie którego moşna wskazać obszary występowania przekroczeń wartości progowych.
W wyniku rocznej oceny jakości powietrza w województwie lubuskim dokonanej w 2007 roku, miasto
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Zielona Góra zostało zakwalifikowane jako strefa C,
a tym samym wymagane jest opracowanie Programu ochrony powietrza (POP). Przyczyną obligującą
do stworzenia Programu było wystąpienie w strefie
ponadnormatywnego stęşenia średniorocznego
benzo(α)pirenu w pyle zawieszonym PM10.
W tabeli 1 przedstawiono charakterystykę strefy,
a w tabeli 2 przedstawiono klasyfikację strefy dla
kryterium ochrony zdrowia, uwzględniającą zanieczyszczenia, dla których został przekroczony poziom
dopuszczalny lub docelowy.

Tabela 1. Charakterystyka strefy (ŝródło: „Ocena jakości powietrza za rok 2007”, WIOŚ)

Nazwa strefy
Kod strefy

Powiat grodzki Zielona Góra
PL.08.02.m.01

ze względu na ochronę zdrowia [tak/nie]
ze względu na ochronę roślin
Na terenie lub części strefy
[tak/nie]
obowiązują
dopuszczalne
dla obszarów ochrony uzdropoziomy substancji określone
wiskowej [tak/nie]
dla obszarów parków narodowych [tak/nie]
Aglomeracja [tak/nie]
Powierzchnia strefy [km2] (2007r.)
Ludność [tys.] (2007r.)

Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
58,3
117,5

Tabela 2. Wynikowe klasy strefy - powiat grodzki Zielona Góra - dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna
dla strefy z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia (ŝródło: „Ocena jakości powietrza za rok
2007”, WIOŚ)

Nazwa strefy
Kod strefy

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy

Klasa ogólna strefy

SO2
NO2
PM10
Pb
benzen
CO
O3
arsen
kadm
nikiel
benzo(α)piren
2007 r.
2006 r.
2005 r.
2004 r.

Działania wynikające z klasyfikacji

Powiat grodzki Zielona Góra
PL.08.02.m.01
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
C
C
A
A
A
Dz. 3: określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych stęşeń oraz wartości dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji oraz podjęcie działań na
rzecz poprawy jakości powietrza – opracowanie POP

3. Substancje objęte Programem
Zadania i kierunki działań, dotyczące ocen bieşących
i programów ochrony powietrza, odnoszą się do
substancji wymienionych w rozporządzeniu Ministra

Środowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.
z 2008r. Nr 47, poz. 281).
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W niniejszym opracowaniu uwzględniono benzo(α)piren w pyle zawieszonym PM10, dla którego
ponişej zestawiono docelowe poziomy stęşeń na
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podstawie ww. rozporządzenia w sprawie oceny
poziomów substancji w powietrzu.

Tabela 3. Wartości progowe do klasyfikacji stref dla terenu kraju – ochrona zdrowia

Substancja

Benzo(α)piren w pyle zawieszonym PM10

Okres uśredniania wyników pomiaru

rok kalendarzowy

Docelowy poziom substancji w powietrzu [ng/m3]

1,0

Termin osiągnięcia docelowego poziomu substancji w powietrzu

2013 rok

Dopuszczana częstość przekroczenia dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym

nie dotyczy

Przy ocenie jakości powietrza brane są pod uwagę
wszystkie ŝródła emisji zanieczyszczeń antropogenicznych. Typy ŝródeł poddanych analizie to ŝródła:
punktowe, liniowe i powierzchniowe.

szary zwartej zabudowy mieszkaniowej jednoi wielorodzinnej z indywidualnymi ŝródłami ciepła,
małe zakłady rzemieślnicze bądŝ usługowe oraz
obiekty uşyteczności publicznej.

Źródła punktowe (zaliczone do korzystania ze środowiska) to emitory jednostek organizacyjnych
o znaczącej emisji zanieczyszczeń, oddziałujące na
obszar objęty analizą.

Źródła liniowe (zaliczone do powszechnego korzystania ze środowiska) to przede wszystkim główne
trasy komunikacyjne przebiegające przez teren miasta Zielona Góra.

Źródła powierzchniowe (zaliczone do powszechnego korzystania ze środowiska) to ŝródła powodujące
tzw. „niską emisję”. Zaliczane są do tych ŝródeł ob-

Relację pomiędzy ŝródłami emisji, a odpowiadającymi im emitorami przedstawiono w tabeli ponişej.

Tabela 4. Ŝródła emisji i emitory

Źródła
Ŝródła punktowe - spalania energetycznego

Opis źródeł
kotły i piece

Emitory
emitory punktowe

Ŝródła powierzchniowe

obszary będące ŝródłami tzw. „niskiej emisji”
Drogi

emitory powierzchniowe
emitory liniowe

Ŝródła liniowe

Benzo(α)piren zawarty jest w pyle zawieszonym. Na
poziom stęşenia pyłu PM10 w powietrzu, oprócz
wielkości emisji i parametrów emitorów istotny
wpływ mają równieş warunki meteorologiczne.
Od warunków meteorologicznych zaleşy:

innych obszarów ze ŝródłami emisji (kierunek
i prędkość wiatru w warstwie mieszania,
opady, natęşenie promieniowania słonecznego),
unos pyłu z zapylonych bądŝ nieutwardzonych powierzchni, w tym wtórny unos pyłów
osiadłych wcześniej (prędkość wiatru, wilgotność powietrza i podłoşa, stan równowagi
atmosfery).

emisja pyłu pierwotnego (temperatura powietrza, prędkość wiatru, natęşenie promieniowania słonecznego, wilgotność),
intensywność rozpraszania zanieczyszczeń
w atmosferze (prędkość i kierunek wiatru,
stan równowagi atmosfery, wysokość warstwy mieszania),
pochłanianie przez podłoşe, przemiany
i wymywanie zanieczyszczeń atmosfery
(opady atmosferyczne, wilgotność, temperatura, natęşenie promieniowania słonecznego),
transport zanieczyszczonych mas powietrza
(zanieczyszczenia wtórne i pierwotne) znad

Opis emitorów
głównie emitory punktowe, pionowe otwarte lub
zadaszone (tzw. kominy)
siatka prostokątna obejmująca dany obszar
podział drogi na mniejsze
proste odcinki

Warunki meteorologiczne mające wpływ na jakość
powietrza w mieście zostały szerzej opisane
w rozdziale 4.3.
3.1.

Wyniki pomiarów jakości powietrza

Na terenie Zielonej Góry pomiary stęşenia benzo(α)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10
prowadzone są na stacji pomiarowej przy ul. Krótkiej. Ponişej przedstawiono na mapie lokalizację
punktu pomiarowego.
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Rysunek 1. Lokalizacja punktu pomiarowego na terenie Zielonej Góry.

W 2007 roku na stacji pomiarowej zlokalizowanej
w Zielonej Górze przy ul. Krótkiej odnotowano
przekroczenia docelowego poziomu stężenia średniorocznego benzo(
α)pirenu w pyle zawieszonym
PM10. Na tej podstawie Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska zakwalifikował miasto do
klasy C pod względem jakości powietrza. W takim
przypadku wymagane jest przygotowanie Programu ochrony powietrza dla strefy.

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008r. 47,
poz. 281) określa poziom docelowy benzo(α)pirenu
w pyle zawieszonym PM10 oraz okres uśredniania
wyników pomiarów. Ponişsza tabela przedstawia
wartości określone dla benzo(α)pirenu w załączniku
nr 3 do ww. rozporządzenia.

Tabela 5. Docelowy poziom stęşeń benzo(α)pirenu w pyle PM10 w powietrzu.

Okres uśredniania
wyników pomiarów
rok kalendarzowy

Docelowy poziom benzo(
α)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w powietrzu [ng/m3]
1

Wielkość stęşenia średniorocznego benzo(α)pirenu
w pyle zawieszonym PM10 odnotowane na stacji

Dopuszczalna częstość
przekroczenia poziomu
docelowego w roku
kalendarzowym
nie dotyczy

Termin osiągnięcia
docelowego poziomu substancji w powietrzu
2013 rok

pomiarowej w Zielonej Górze przedstawiono w ponişszej tabeli.

Tabela 6. Wyniki pomiarów stęşenia średniorocznego benzo(α)pirenu w pyle PM10 na stacji pomiarowej w Zielonej
Górze.

Lokalizacja stanowiska
ul. Krótka
Pomiary na stanowisku prowadzone są przez cały
rok (za wyjątkiem awarii sprzętu, która miała miejsce w dniach od 27 listopada do 2 grudnia 2007).
Stacja pomiarowa naleşąca do WIOŚ znajduje się
w środkowej części miasta na wschód od Śródmie-

Stężenie średnie roczne
[ng/m3]
1,61
ścia, na wysokości 150 m n.p.m. Stacja zlokalizowana jest na Osiedlu Tysiąclecia, którego zabudowa
ma charakter mieszany, znajdują się tu zarówno
domy jedno- jak i wielorodzinne (stare kamienice
i bloki pięcio- i dziesięciokondygnacyjne). W okolicach stacji znajdują się ulice: Podgórna i Krótka. Na
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ulicy Podgórnej poprowadzone są trzy linie autobusowe.
W poblişu stacji (od strony północno-wschodniej)
znajduje się Stacja Krwiodawstwa i nieco dalej
(na północ i wschód) kompleks budynków Szpitala
Wojewódzkiego im. K. Marciniaka. W sąsiedztwie
nie ma terenów przemysłowych. W bezpośrednim
sąsiedztwie stacji (od zachodu i południa) znajduje
się dwu- i trzykondygnacyjna zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna. W odległości ok. 500 – 700m
od stacji w kierunku południowym i południowowschodnim przebiegają ulice: Podgórna, Lwowska,
Wrocławska i Konstytucji 3-go Maja biegnące
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w ciągu dróg wojewódzkich nr 282 i 279.
Dla zobrazowania charakteru sąsiedztwa stacji pomiarowej w załączniku graficznym 15.1 zamieszczono zdjęcie okolic punktu pomiarowego.
W punkcie pomiarowym przy ul. Krótkiej przekroczone zostało docelowe stęşenie średnie roczne dla
benzo(α)pirenu w pyle zawieszonym PM10 i wyniosło w 2007 roku 1,61 ng/m3. Wykres ponişej przedstawia porównanie wyników pomiarów stęşenia
średniorocznego w 2007 roku w punkcie pomiarowym zlokalizowanym w Zielonej Górze z wartością
docelową dla benzo(α)pirenu.

stężenie BaP zawartego w pyle PM10

2

[ng/m3]

1,5

1,61

1
0,5

1,0

0
norma

pomiar

Wykres 1.Wielkość docelowa i zmierzona stęşenia średniorocznego benzo(α)pirenu w pyle PM10 w 2007 roku na
stacji pomiarowej w Zielonej Górze.

Analizie poddano równieş przebieg zmienności stęşeń benzo(α)pirenu w ciągu roku oraz porównano to
z przebiegiem stęşeń 24-godz. pyłu zawieszonego
PM10. Przebieg zmienności wspomnianych parametrów przedstawiono na wykresach 2 i 3.
Na wspomnianym wykresie zaobserwowano, şe
przebieg zmienności stęşeń dla benzo(α)pirenu
i pyłu PM10 jest zblişony jedynie w okresie intensywnego ogrzewania domów, w sezonie grzewczym
(styczeń, luty oraz listopad, grudzień). W tym czasie
kiedy rosną stęşenia 24-godz. pyłu PM10 jednocześnie zwiększone są mierzone stęşenia benzo(α)pirenu. Inaczej sytuacja wygląda wczesną wiosną i jesienią, kiedy ogrzewanie jest mniej intensywne. W tym okresie ze wzrostem stęşeń pyłu
PM10, nie rosną stęşenia benzo(α)pirenu, a wręcz
maleją. Szczególnie wyraŝne jest to zjawisko w marcu, co moşe świadczyć o tym, şe wiosną, kiedy
ogrzewanie jest mniej intensywne przewaşa unos
wtórny pyłu (np. z dróg), który nie zawiera znacznych ilości benzo(α)pirenu.

Pokazany na wykresie 3 przebieg zmienności stęşeń
benzo(α)pirenu oraz średniodobowej temperatury
powietrza w punkcie pomiarowym wskazuje wyraŝnie na zaleşność pomiędzy tymi parametrami. Spadek temperatury powoduje wzrost wielkości stęşeń
benzo(α)pirenu. Widać zatem, şe temperatura powietrza w pośredni sposób determinuje wielkość
stęşeń benzo(α)pirenu wpływając na intensywność
sezonu grzewczego. Najwyşsze stęşenia benzo(α)pirenu notowane były w sezonie grzewczym,
szczególnie w lutym, listopadzie i grudniu 2007 roku. W tym czasie odnotowano teş na stacji pomiarowej jedne z nişszych temperatur średniodobowych w roku.
Na podstawie opisanych powyşej obserwacji przebiegu zmienności stęşeń benzo(α)pirenu moşna
przypuszczać, şe za przekroczenie wielkości docelowej stęşenia benzo(α)pirenu odpowiedzialne są ŝródła związane z ogrzewaniem pomieszczeń.
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Wykres 2. Przebieg zmienności stęşeń benzo(α)pirenu i pyłu PM10 w ciągu 2007 roku.
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Wykres 3. Porównanie przebiegu zmienności benzo(α)pirenu i temperatury średniodobowej.
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3.2.
Wpływ pyłu i zawartego w nim benzo(
α)pirenu na środowisko i zdrowie ludzi
Cząsteczki pyłu są mieszaniną stałych i płynnych
cząstek zawieszonych w powietrzu. Mogą być bardzo zróşnicowane zarówno pod względem składu
chemicznego jak i wielkości. W pyle znajdują się
związki siarki i azotu. Mogą takşe występować substancje toksyczne, jak metale cięşkie czy wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), których głównym przedstawicielem jest benzo(α)piren.
Ŝródłem WWA mogą być silniki spalinowe, spalarnie śmieci, liczne procesy przemysłowe (np. produkcja koksu), poşary lasów, dym tytoniowy, a takşe
wszelkie procesy rozkładu termicznego związków
organicznych przebiegające przy niewystarczającej
ilości tlenu.
Benzo(α)piren oddziaływuje szkodliwie nie tylko na
zdrowie ludzkie ale takşe na roślinność, gleby
i wodę.
Nośnikiem benzo(α)pirenu w powietrzu jest pył,
dlatego jego szkodliwe oddziaływanie jest ściśle
związane z oddziaływaniem pyłu oraz jego specyficznymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi.
Czynnikiem sprzyjającym szkodliwemu oddziaływaniu pyłu na zdrowie jest przede wszystkim wielkość
cząstek. Najdrobniejsze wnikają głęboko do dróg
oddechowych i mogą przedostawać się do krwioobiegu. Wielkość cząstek decyduje o miejscu depozycji w układzie oddechowym, o tym jak daleko
wniknie pył. Natomiast od składu chemicznego pyłu
zaleşy, jaki będzie kierunek zmian biochemicznych,
fizjologicznych, immunologicznych czy innych
w organizmie człowieka. To właśnie „bagaş” jaki
niosą ze sobą cząstki pyłu decyduje o odpowiedzi
organizmu w postaci wystąpienia ostrych objawów
chorobowych lub rozwoju chorób przewlekłych,
a nawet zgonu.
Pył przedostaje się do organizmu człowieka przede
wszystkim przez drogi oddechowe lub pośrednio
przez układ pokarmowy, kiedy spoşywana jest skaşona şywność. Do pyłów szczególnie toksycznych
naleşą te, które zawierają związki metali cięşkich
i węglowodory aromatyczne. Niektóre z nich mają
właściwości mutagenne lub kancerogenne.
Szczególnie wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) mają właściwości rakotwórcze,
a wśród nich jednym z najgroŝniejszych jest benzo(α)piren.
Benzo(α)piren występuje w smole węglowej
(0,65% wag.), surowej ropie (np. z Kuwejtu
2,8 mg/kg), olejach silnikowych (świeşy do
0,27 mg/kg, przepracowany do 35 mg/kg).
Benzo(α)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś
duşą toksyczność przewlekłą co związane jest z jego
zdolnością kumulacji w organizmie. Jak inne WWA,
jest kancerogenem chemicznym, a mechanizm jego
działania jest genotoksyczny, co oznacza, şe reaguje
z DNA, przy czym działa po aktywacji metabolicznej.
W wyniku przemian metabolicznych benzo(α)pirenu
w organizmie człowieka dochodzi do powstania
i gromadzenia hydroksypochodnych benzo(α)pirenu
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o bardzo silnym działaniu rakotwórczym. Przeciętny
okres między pierwszym kontaktem z czynnikiem
rakotwórczym a powstaniem zmian nowotworowych wynosi ok. 15 lat, ale moşe być krótszy.
Na wysokie stęşenia benzo(α)pirenu naraşone są
równieş osoby pracujące przy pokrywaniu nawierzchni dróg asfaltem oraz podczas prac dekarskich z wykorzystaniem pochodnych asfaltu
(np. lepiku). Stęşenie benzo(α)pirenu w dymach asfaltu moşe osiągać 0,004 - 1,3 μg/m3, a podczas prac
dekarskich do 0,63μg/m3.
Róşne badania toksykologiczne i epidemiologiczne
wskazują na wyraŝną zaleşność między naraşeniem
na działanie wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych a wzrostem ryzyka powstawania
nowotworów. Benzo(α)piren jak inne WWA wykazuje toksyczność układową, powodując uszkodzenie
nadnerczy, układu chłonnego, krwiotwórczego
i oddechowego.
Poza wymienionymi na wstępie ŝródłami powstawania WWA, w tym benzo(α)pirenu, podkreślić naleşy równieş, şe WWA mogą tworzyć się równieş
podczas obróbki kulinarnej, kiedy topiący się tłuszcz
(ulegający pirolizie) ścieka na ŝródło ciepła. Do pirolizy dochodzi równieş podczas obróbki şywności
w temperaturze powyşej 200OC. Ilość tworzących się
podczas obróbki szkodliwych związków (WWA) zaleşy równieş od czasu trwania procesu, ŝródła ciepła
i odległości pomiędzy şywnością a ŝródłem ciepła.
Wśród procesów produkcji i przetwarzania şywności, które prowadza do generowania WWA (w tym
duşych ilości benzo(α)pirenu) wymienić moşna: wędzenie, pieczenie, smaşenie i grillowanie. Na szczególną uwagę zasługuje grillowanie, które prowadzi
do największego skaşenia şywności wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi spośród
w/w procesów. Stopień tego skaşenia zaleşy od:
zawartości tłuszczu w şywności – im większa
tym większe skaşenie,
techniki grillowania – mniej benzo(α)pirenu
tworzy się, gdy tłuszcz nie kapie na rozgrzany
węgiel,
rodzaju uşywanego paliwa – szczególnie stosowanie tzw. podpałek powoduje wzmoşone
wytwarzanie benzo(α)pirenu.
Jak wspomniano benzo(α)piren jest zanieczyszczeniem powietrza, gleby i wody. Normowane jest jego
stęşenie we wszystkich komponentach środowiska:
w powietrzu normowane jest stęşenie benzo(α)pirenu zawartego w pyle zawieszonym
PM10 – norma - 1 ng/m3,
w wodzie pitnej – norma – 10 ng/dm3,
w glebie – norma – 0,02 mg/kg (gleby klasy
A), 0,03 mg/kg (gleby klasy B).
Wreszcie naleşy wspomnieć, şe w powietrzu WWA
ulegają, pod wpływem działania promieni słonecznych, zjawisku fotoindukcji, które powoduje wzrost
podatności do tworzenia się połączeń z materiałem
genetycznym – DNA.
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4. Charakterystyka obszaru objętego Programem
ochrony powietrza

Słubice - Frankfurt nad Odrą (w odległości
ok. 90 km od miasta),

4.1.
Położenie i ogólna charakterystyka miasta
Zielona Góra

Gubin-Guben (w odległości 60 km od miasta),

Zielona Góra jest miastem na prawach powiatu połoşonym w zachodniej Polsce, w południowej części
województwa lubuskiego. Zielona Góra leşy na zboczu doliny rzeki Odry i rozlokowana jest na wielu
wzgórzach, przez co charakteryzuje się duşym zróşnicowaniem wysokości ok. 70 - 210 m n.p.m. Wokół
miasta rozciągają się wzgórza morenowe noszące
nazwę Wału Zielonogórskiego.

Przewóz-Podrosche (w odległości ok. 70km
od miasta),
Łęknica-Bad Muskau (w odległości ok. 80km
od miasta).

W Zielonej Górze zamieszkuje 117 523 mieszkańców. Miasto zajmuje powierzchnię 58,3 km2.

Przez miasto, w jego północnej części, przebiega
droga krajowa nr 32, a po wschodniej stronie miasta
– droga krajowa nr S3. Na północny-wschód od
Zielonej Góry, ok. 40km od miasta znajduje się port
lotniczy Zielona Góra - Babimost.

Miasto połoşone jest stosunkowo blisko (ok. 60 km)
od granicy z Niemcami, w poblişu przejść granicznych:

Powiat grodzki Zielona Góra otacza ze wszystkich
stron powiat ziemski zielonogórski. Miasto otaczają
gminy wiejskie: Zielona Góra oraz Świdnica.

Rysunek 2. Połoşenie Zielonej Góry w województwie lubuskim (ŝródło: www.pl.wikipedia.org)
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Rysunek 3. Podział administracyjny powiatu ziemskiego zielonogórskiego.

Od czerwca 2006 roku funkcjonuje Stowarzyszenie
Lubuskie Trójmiasto. Jest to związek międzygminny,
do którego naleşą trzy miasta województwa lubuskiego: Zielona Góra, Nowa Sól i Sulechów. W myśl
statutu, celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego oraz obrona wspólnych interesów w zakresie:
1) wspierania idei samorządowych oraz współpraca ze społecznościami lokalnymi,
2) współpracy w zakresie gospodarki i zarządzania,
3) zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego,
4) dbałości o ochronę środowiska naturalnego
i gospodarki wodnej,
5) zabezpieczania usług komunalnych na rzecz
mieszkańców,
6) wspólnej promocji,
7) zarządzania gospodarką i infrastrukturą komunikacyjną,

8) świadczenia usług społecznych, edukacyjnych,
kulturalnych oraz turystyki i sportu,
9) ochrony zdrowia.
4.2.

Topografia i sposób użytkowania terenu

Zielona Góra leşy na obszarze Wału Zielonogórskiego, który na północy graniczy z Wysoczyzną Czerwińską, a na południu z Obnişeniem Nowosolskim.
Wał Zielonogórski jest podłuşnym wyniesieniem
powstałym w czasie zlodowacenia środkowopolskiego i bałtyckiego na skutek nagromadzenia i spiętrzenia materiałów trzecio- i czwartorzędowych. Połoşony jest pomiędzy doliną Bobru a doliną Odry.
Zielona Góra połoşona jest na wysokości 70-210 m
n.p.m. Miasto rozlokowane jest na wielu wzgórzach.
Najwyşsze z nich to: Jagodowe Wzgórze (210 m
n.p.m.), Góra Braniborska (202 m n.p.m.) i Wzgórze
Piastowskie (201 m n.p.m.).
Na terenie miasta nie ma większych rzek czy wód
powierzchniowych. Przepływają tu jedynie trzy potoki: Gęśnik, Pustelnik, Dłubnia Wschodnia i Zachodnia oraz Łącza.
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Strukturę uşytkowania funkcjonalno - przestrzenne-
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go w mieście przedstawiono w tabeli ponişej.

Tabela 7. Struktura uşytkowania gruntów w Zielonej Górze (GUS 2007).

charakter użytkowania
uşytki rolne
tereny zabudowane
tereny osiedlowe niezabudowane
tereny zalesione i zakrzewione
tereny komunikacji (drogi, kolej itp.)
tereny parkowe i zielone
wody otwarte
uşytki kopalne
pozostałe
Razem

powierzchnia
[ha]
558,8
1284,8
380,5
2707,4
109,3
185,1
18,8
6,4
581,0
5832,1

udział w powierzchni miasta
9,6%
22,0%
6,5%
46,4%
1,9%
3,2%
0,3%
0,1%
10,0%
100,0%

Zabudowa

dzaje zabudowy.

W Zielonej Górze tereny zabudowane stanowią,
wg inwentaryzacji z lat 2006-2007 („Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zielona Góra” 4) ok. 42 % powierzchni miasta. Miasto posiada osiedla, których
nazwy i granice zostały przyjęte uchwałami Rady
Miasta Zielona Góra, naleşą do nich:

Obszary zielone i tereny rolne

Osiedle Zdrojowe,
Osiedle Warmińskie,
Osiedle Uczonych,
Osiedle Mazurskie,

Wśród terenów zielonych miasta znajdują się tereny
parkowe (19,7 ha). Największe z nich to:

Osiedle Bajkowe,

Park Tysiąclecia (9,6 ha),

Osiedle Śląskie,

Park Piastowski (4 ha),

Osiedle Stefana Batorego,

Parki Winny (3,4 ha),

Osiedle Pomorskie,

Park Świętej Trójcy (1,5 ha),

Osiedle na Olimpie,

Park Sowińskiego (1,2 ha).

Osiedle Leśny Dwór,
Osiedle Leśne,
Osiedle Kwiatowe,
Osiedle Kolorowe,
Osiedle Cegielnia.
Stara część miasta znajduje się w niewielkiej wkłęsłości wciśniętej w północne stoki Wału Zielonogórskiego. Obecnie zabudowa wkracza coraz wyşej
obejmując szczyty wzgórz morenowych.
Centralna część miasta obecnie pełni funkcję administracyjno-usługową i jest otoczona terenami zabudowy mieszkaniowej. Nie moşna wskazać wyraŝnej przewagi zabudowy wielo- lub jednorodzinnej.
W róşnych częściach miasta przeplatają się oba ro4

W Zielonej Górze lasy stanowią blisko 47 % całkowitej powierzchni miasta, a uşytki rolne dalsze 9,6 %.
Ponadto miasto ze wszystkich stron otoczone jest
rozległymi terenami leśnymi, które stanowią „zielone płuca” miasta. W lasach połoşonych w granicach
miasta zdecydowanie dominuje bór świeşy i bór
mieszany świeşy. Znacznie mniej jest lasów mieszanych i boru suchego, zaś bór wilgotny, las wilgotny
i olsy występują w znikomej ilości.

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra” Druga edycja Studium 2008
– zmiana Studium z 2000 roku; przyjęte uchwałą Rady Miasta
Zielona Góra nr XXVIII/392/08 z dnia 19 sierpnia 2008r.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra

W Zielonej Górze nie ma innych form ochrony przyrody poza pomnikami. W granicach miasta znajduje
się 46 obiektów uznanych za pomniki przyrody,
w tym: 33 pojedyncze drzewa, 3 grupy drzew, jedna
aleja, 7 głazów narzutowych oraz 2 lapidaria. Imponująca jest róşnorodność gatunkowa drzew pomnikowych, a przewaşają wśród nich: dęby szypułkowe,
cisy, modrzewie oraz kasztanowce jadalne.
Ogrody działkowe
wierzchnię 267 ha.

Zielonej

Góry

zajmują

po-

Rozwiązania komunikacyjne
Na sieć drogową Zielonej Góry składają się: drogi
krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne.
Ogólna długość dróg poszczególnych kategorii
w granicach miasta przedstawia się następująco:
a) długość dróg krajowych

8,84 km,

b) długość dróg wojewódzkich

18,72 km,

c) długość dróg powiatowych

14,84 km,

d) długość dróg gminnych

128,0 km.
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Przez miasto przebiegają następujące szlaki komunikacyjne:

stan równowagi atmosfery, wysokość warstwy mieszania),

droga krajowa nr 3 (Świnoujście – Szczecin
– Gorzów Wielkopolski – Zielona Góra – Lubin – Legnica – Bolków – Jelenia Góra – Jakuszyce – granica państwa) o parametrach
drogi ekspresowej S3, będąca częścią trasy
europejskiej E65,

pochłanianie przez podłoşe, przemiany
i wymywanie zanieczyszczeń atmosfery
(opady atmosferyczne, wilgotność, temperatura, natęşenie promieniowania słonecznego),

droga krajowa nr 27 (granica państwa
– Przewóz - Şary - Zielona Góra),
droga krajowa nr 32 (granica państwa – Gubinek – Połupin - Zielona Góra – Sulechów
– Wolsztyn - Stęszew),
droga wojewódzka nr 280 (Zielona Góra
– Czerwieńsk - Brody),
droga wojewódzka nr 281 (Zielona Góra
– Wysokie - Pomorsko),
droga wojewódzka nr 282 (Zielona Góra
– Zabór - Bojadła),
droga wojewódzka nr 283 (Zielona Góra
– Zatonie - Koşuchów).
Miasto posiada nowoczesną sieć obwodnic, co
wpływa na ograniczenie ruchu w centrum. Przejście
tranzytowego ruchu samochodowego przez Zieloną
Górę na kierunku wschód – zachód odbywa się drogą krajową nr 32, która przebiega Trasą Północną,
w północnej części miasta. Ruch tranzytowy na kierunku północ – południe poprowadzony jest trasą
S3, po wschodniej stronie miasta.
Przez miasto przebiegają linie kolejowe:
C-E 59 stanowiąca fragment magistrali kolejowej relacji wschód – zachód, Wrocław
– Szczecin obsługująca ruch towarowy i pasaşerski,
boczna linia do Şar relacji północny wschód
– południowy zachód, obsługująca ruch lokalny.
Na północnym-zachodzie, koło miejscowości Przylep znajduje się lotnisko Aeroklubu Ziemi Lubuskiej.
Natomiast około 40km na północny-wschód od miasta zlokalizowany jest Port Lotniczy Zielona Góra
- Babimost) mający połączenie z Warszawą.
Zielona Góra posiada własną komunikację autobusową – MZK Zielona Góra, który obsługuje 34 linie
autobusowe.
4.3.
Warunki klimatyczne i parametry meteorologiczne wpływające na jakość powietrza i wyniki
modelowania
Istotny wpływ na poziom stęşeń zanieczyszczeń mają warunki meteorologiczne. Od warunków meteorologicznych zaleşy:
emisja zanieczyszczeń (temperatura powietrza, prędkość wiatru, natęşenie promieniowania słonecznego, wilgotność),
intensywność rozpraszania zanieczyszczeń
w atmosferze (prędkość i kierunek wiatru,

transport zanieczyszczonych mas powietrza
(zanieczyszczenia wtórne i pierwotne) znad
innych obszarów ze ŝródłami emisji (kierunek
i prędkość wiatru w warstwie mieszania,
opady, natęşenie promieniowania słonecznego),
unos pyłu z zapylonych bądŝ nieutwardzonych powierzchni, w tym wtórny unos pyłów
osiadłych wcześniej (prędkość wiatru, wilgotność powietrza i podłoşa, stan równowagi
atmosfery).
Zielona Góra leşy w obszarze przewagi wpływów
oceanicznych, w obrębie krainy Wał Zielonogórski
(wg regionalizacji opracowanej przez Jerzego Kondrackiego i zmodyfikowanej przez Andrzeja Richlinga). Ogólnie jest to strefa klimatu umiarkowanego
przejściowego, który charakteryzuje się duşą dynamiką zmienności typów pogody zarówno w cyklu
rocznym, jak i wieloletnim. Jest to spowodowane
głównie wpływem rozległego kontynentu po stronie
wschodniej, Oceanu Atlantyckiego po stronie zachodniej oraz wpływem równoleşnikowej wymiany
mas atmosferycznych. Teren Zielonej Góry odznacza się najwyşszymi opadami w województwie lubuskim, najwcześniej rozpoczyna się tu zima (trwa
71 – 77 dni) i najdłuşej zalega pokrywa śnieşna
(45 – 65 dni).
Ze względu na duşe zróşnicowanie ukształtowania
terenu w Zielonej Górze wyróşnić tu moşna obszary
charakteryzujące się korzystniejszymi warunkami
mikroklimatycznymi i obszary o zdecydowanie gorszych warunkach meteo. Najlepszymi warunkami
cechują się tereny płaskie i stoki o ekspozycji
wschodniej, południowej i zachodniej, gdyş one
mają korzystne warunki termiczno-wilgotnościowe
oraz są zdecydowanie lepiej nasłonecznione i przewietrzane. Gorsze warunki panują głównie u podnóşa Wału Zielonogórskiego, w nieckach, gdzie mogą
pojawiać się okresowe spływy chłodnego powietrza.
Temperatura
Średnia roczna temperatura powietrza w Zielonej
Górze jest podobna do średniej dla całego kraju
i wynosi 8 – 8,1 °C. Najcieplejszym miesiącem roku
jest lipiec (średnia temperatura + 18,3 OC),
a najchłodniejszym styczeń (średnia temperatura
– 1,3 OC).
Obok wiatru temperatura jest najwaşniejszym czynnikiem pogodowym wpływającym na zanieczyszczenie powietrza. Spadek temperatury powoduje
zwiększenie emisji zanieczyszczeń przez większe
zapotrzebowanie na ciepło, a co za tym idzie większe zuşycie paliwa.
W Zielonej Górze zimy są łagodne, zatem równieş
sezon grzewczy jest krótszy i nie tak intensywny jak
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w chłodniejszych częściach kraju. Obszar Zielonej
Góry charakteryzuje się mniejszą ilością dni
z przymrozkami niş na terenach sąsiadujących (Obnişenie Nowosolskie, Wysoczyzna Czerwińska, Kotlina Kargowska, Pradolina Głogowska). Ilość dni
z przymrozkami (w okresie od kwietnia do paŝdziernika) waha się od 5 do 10, a średnia liczba dni
mroŝnych (czyli z temperaturą ponişej 0 OC) to
35 – 38. Długość okresu wegetacyjnego w Zielonej
Górze (ze średnią temperaturą dobową powyşej
5 OC) wynosi ok. 224 dni.
Charakterystyczne dla mikroklimatu miasta (szczególnie na obszarze wzgórz) są zmniejszone amplitudy dobowe, a zwłaszcza bardzo ciepłe noce.
Wiatry
Kierunek wiatru i jego prędkość ma decydujący
wpływ na sposób dyspersji zanieczyszczeń. Prędkość wiatru wpływa na czas pozostawania zanieczyszczeń w poblişu ŝródeł emisji, czas transportu
zanieczyszczeń z innych obszarów emisyjnych, wielkość emisji wtórnej niezorganizowanej.
Na terenie Zielonej Góry przewaşają wiatry z sektora
zachodniego (południowo-zachodnie, zachodnie)
stanowiąc łącznie blisko 52 % wiatrów w roku. Ob-
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serwowane są równieş wiatry z sektora południowego, a w zimie równieş wiatry z sektora wschodniego. Średnia prędkość wiatru w mieście to
2,8 m/s. Stosunkowo mało jest dni bezwietrznych
(do 2 %), co ma duşe znaczenie dla przewietrzania
miasta. Przy czym podkreślić naleşy, şe w miejscach
osłoniętych i obnişeniach ilość cisz moşe stanowić
5-10 % czasu w roku.
Podkreślić naleşy, şe rozkład wiatrów z wielolecia
moşe róşnić się od rozkładu w konkretnym roku,
podobnie jak mogą występować lokalne róşnice. Dla
pokazania tych róşnic pokazano na rysunkach 4 i 5
porównanie rozkładu wiatrów w Zielonej Górze dla
wielolecia (na stacji meteorologicznej) i dla roku
2006 (na stacji pomiarowej WIOŚ).
Wymagane do obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń na potrzeby programu ochrony powietrza
modele wymagają zastosowania sekwencyjnego
(tj. „godzina po godzinie”) zestawu danych meteorologicznych obejmujących: temperaturę, prędkość
i kierunek wiatru oraz zachmurzenie lub nasłonecznienie. Do obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wykorzystano róşę wiatrów z Zielonej Góry
(przedstawioną na rysunku 6).

Rysunek 4. Rozkład wiatrów z wielolecia na stacji meteorologicznej w Zielonej Górze (ŝródło: IMiGW)
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Rysunek 5. Rozkład kierunków wiatrów na stacji pomiarowej w Zielonej Górze (ŝródło: Raport WIOŚ z 2006
roku).

Rysunek 6. Róşa wiatrów dla Zielonej Góry.
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Opady

ściach wiatrów (brak przewietrzania miasta),

Duşe ilości opadów dobrze wpływają na stan jakości
powietrza, zwiększając proces wymywania zanieczyszczeń. Duşe znaczenie dla rozprzestrzeniania
zanieczyszczeń ma równieş występowanie mgieł.

dni z mgłą, wskazujące często na przyziemną
inwersję temperatury, hamującą dyspersję
zanieczyszczeń
(występujące
najczęściej
w okresie jesienno-zimowym),

Na terenie Zielonej Góry roczna suma opadów naleşy do wyşszych w kraju i wynosi 625 - 690 mm. Przy
czym większa część opadów notowana jest w ciepłym półroczu, zaś mniejsza w półroczu chłodnym.
Opady śniegu pojawiają się w mieście w listopadzie,
a pokrywa śnieşna utrzymuje się od 45 do 65 dni
w roku.

okresy następujących po sobie kilku, a nawet
kilkunastu dni bez opadów (brak wymywania
zanieczyszczeń).
Warunki pogodowe, w których jakość powierza
ulega polepszeniu:
duşe prędkości wiatrów (lepsze przewietrzanie),

Usłonecznienie i zachmurzenie
Najmniejsze miesięczne średnie dobowe usłonecznienie obserwowane jest w miesiącach zimowych,
największe w miesiącach letnich, co związane jest
z długością dnia. Przekłada się to na stan jakości
powietrza. Okres letni z duşą ilością dni słonecznych
sprzyja konwekcji, której występowanie zapewnia
lepszą jakość powietrza.
Jak cała Ziemia Lubuska równieş Zielona Góra jest
miastem, które charakteryzuje małe zachmurzenie.
Wartości średnie roczne wynoszą 5,3 (w 8-mio stopniowej skali pokrycia nieba). Usłonecznienie
względne najwyşsze wartości osiąga w sierpniu i we
wrześniu, zaś najnişsze w styczniu i w listopadzie.
Warunki pogodowe, w których jakość powietrza
ulega pogorszeniu:
niskie temperatury, a zwłaszcza spadek temperatury ponişej 0 °C, z czym związana jest
większa emisja na skutek wzmoşonego zapotrzebowania na ciepło,
tworzenie się układów wyşowych o słabym
gradiencie ciśnienia, z którymi związane są
okresy bezwietrzne lub o małych prędko-

dni z opadem, co zapewnia oczyszczanie powietrza (wymywanie zanieczyszczeń),
dni ciepłe, słoneczne, sprzyjające powstawaniu pionowych prądów powietrza (konwekcja), zapewniając wynoszenie zanieczyszczeń.
4.4.

Dane demograficzne

Zielona Góra jest drugim co do wielkości miastem
województwa lubuskiego, a jednocześnie ma największą gęstość zaludnienia w województwie.
Wg GUS w Zielonej Górze (stan na 31 XII 2007r.)
faktycznie zamieszkiwało 117 523 mieszkańców.
Powiat grodzki Zielona Góra nie naleşy do grupy
najbardziej zaludnionych miast. Średnia gęstość
zaludnienia w mieście to ok. 2 016 osób/km2. Odsetek ludności w poszczególnych grupach wiekowych
(wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny) w Zielonej Górze jest zblişony do średniej dla
miast w Polsce. Bardzo duşy jest odsetek ludności
w wieku produkcyjnym. W populacji przewaşają
kobiety stanowiąc 53 % ludności miasta.
W ponişszej tabeli zestawiono dane o ilości mieszkańców Zielonej Góry.

Tabela 8. Ludność i gęstość zaludnienia w Zielonej Górze (ŝródło: GUS, dane za rok 2007).

ludność
Powiat Grodzki Zielona Góra:
ogółem
męşczyŝni
kobiety

117 523
55 208
62 315

4.5.
Wpływ planów zagospodarowania przestrzennego obszaru na aspekty związane z jakością
powietrza
Na sposób zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra mają wpływ ograniczenia wynikające z planów zagospodarowania przestrzennego
wojewódzkiego oraz miejscowego.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego
Głównym dokumentem planistycznym dla województwa lubuskiego jest Plan zagospodarowania
przestrzennego województwa lubuskiego przyjęty
uchwałą
Sejmiku
Województwa
Lubuskiego

powierzchnia
[km2]
58,3

gęstość zaludnienia
[osób/km2]
2 016

nr XXXVII/272/2002 z dnia 2 paŝdziernika 2002 roku.
Plan określa cele główne i operacyjne rozwoju regionu lubuskiego. Do ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego odnosi się cel główny nr 4
(„Efektywne wykorzystanie zasobów środowiska
naturalnego i kulturowego”) wspomnianego planu.
Określone w ramach tego celu głównego cele operacyjne to:
rozwijanie świadomości proekologicznej;
wykorzystanie walorów środowiska i dziedzictwa kulturowego dla rozwoju turystyki;
skuteczna promocja walorów turystycznych
i system informacji turystycznej;
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rozwój usług kulturalnych, zdrowotnych
i sportowych dla mieszkańców regionu i gości zagranicznych.
W ramach kierunków i polityk zagospodarowania
przestrzennego województwa lubuskiego, miasto
Zielona Góra uwzględnione jest między innymi
w następujących priorytetowych komponentach
sieci elementów krystalizujących strukturę przestrzenną regionu lubuskiego (systemu osadniczego):
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dukcyjnej, przede wszystkim zwartych
kompleksów leśnych oraz enklaw zadrzewień i zakrzewień o powierzchni od 2,0 ha
wzwyş. Mniejsze kompleksy leśne i zadrzewienia w terenach zurbanizowanych
w zaleşności od jakości kompleksu oraz
pozostałych uwarunkowań środowiska
przyrodniczego i kulturowego, a takşe
uwarunkowań funkcjonalno przestrzennych.

Kierunek i polityka nr 1 – DUOPOLIS, Krajowy/Interregionalny Ośrodek Centralny rozwoju
w ciągu przyszłej drogi ekspresowej nr 3: Gorzów
Wielkopolski – Zielona Góra – Nowa Sól – krajowy
ośrodek równowaşenia rozwoju. Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra stanowią siedziby władz wojewódzkich rządowych i samorządowych. Funkcją
DUOPOLISU jest zintegrowanie obu siedzib władz
województwa, zapewnienie szybkich przemieszczeń
mieszkańców, z uşyciem transportu drogowego
trasą nr 3, zmodernizowanej linii kolejowej o znaczeniu europejskim oraz atrakcyjnej linii proekologicznej wahadłowego MONORAIL5. W przypadku
trudności ekonomicznych w realizacji, MONORAIL
moşe być zamieniony na tradycyjny szybki transport
PKP.

b) Objęcie ochroną wód powierzchniowych
(tereny: potoków, zbiorników wodnych
itp.) wraz z ich bezpośrednim otoczeniem,
tworząc system terenów zieleni przywodnej.

Kierunek i polityka nr 2 – Pasmo Przyspieszonego
Rozwoju Zespołu Gorzów Wielkopolski – Zielona
Góra – Nowa Sól – usytuowane w ciągu przyszłej
drogi ekspresowej nr 3 i zmodyfikowanej linii kolejowej Gorzów Wielkopolski – Zielona Góra – Nowa
Sól. Do Pasma przyspieszonego rozwoju o znaczeniu krajowym miałoby wchodzić 30 miejscowości po
modernizacji i rozbudowie infrastruktury technicznej
do 2020/2025, włącznie z trzema miastami DUOPOLISU. Powstanie dzięki temu teren atrakcyjnych lokalizacji w bogatym przyrodniczo otoczeniu krajobrazowym.

3) W zakresie uwarunkowań środowiska przyrodniczego określono konieczność:

Podstawowym dokumentem planistycznym dla
miasta Zielona Góra jest Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, uchwalone 19 sierpnia 2008 roku
przez Radę Miasta Zielona Góra uchwałą
nr XXVIII/392/08.
W Studium określono wytyczne i wnioski w poszczególnych obszarach zagadnień planistycznych:
1) W zakresie zagospodarowania przestrzennego
i przeznaczenia terenów wskazano na konieczność poszukiwania nowych rozwiązań planistycznych, szczególnie w odniesieniu do:
systemu komunikacji drogowej,

d) Konieczność rozwaşenia moşliwość ustanowienia zespołu przyrodniczo – krajobrazowego doliny potoku Gęśnik, stanowiącego obszar przeznaczony do objęcia
ochroną.

a) Wyznaczenie dziewięciu typów gruntów,
odpowiadających budowie geologicznej
obszaru połoşonego w granicach administracyjnych miasta, z wyłączeniem kompleksów leśnych nie przeznaczonych do
zabudowy, stanowiących materiał ŝródłowy do waloryzacji gruntów dla celów
przydatności budowlanej.
b) Wyznaczenie czterech kategorii warunków
inşyniersko-geologicznych, odpowiadających ich potencjalnej przydatności budowlanej z uwagi na ich cechy fizyczne tj.: spoistość, podatność na nawodnienia, poziom
wód gruntowych itp.
c) Ograniczenia w sposobach przeznaczenia
i zagospodarowania terenów wynikające
z potencjalnego występowania strefy zapadlisk na obszarach domniemanej
i stwierdzonej eksploatacji węgla brunatnego w kierunkach zagospodarowania
przestrzennego.
4) W zakresie uwarunkowań środowiska kulturowego określono:

utrzymania dotychczasowego zasięgu terenów zurbanizowanych lub ich rozszerzania
się w granicach miasta,

a) Konieczność objęcia ochroną zabytków
nieruchomych wpisanych do rejestru i ich
otoczenie;

wyznaczenia nowych terenów zurbanizowanych i terenów aktywności gospodarczej,

b) Moşliwość objęcia ochroną zabytków nieruchomych wyznaczonych w ewidencji zabytków;

2) W zakresie uwarunkowań środowiska określają
one:
a) Objęcie ochroną leśnej przestrzeni pro5

c) Objęcie ochroną obiektów i terenów chronionych prawem, do których naleşy zaliczyć: pomniki przyrody nieoşywionej oraz
pomniki przyrody oşywionej.

rodzaj szybkiej kolei jednoszynowej

c) Konieczność objęcia ochroną rozpoznanych terenów badań archeologicznych,
d) Konieczność objęcia ochroną terenów
o znacznym nasyceniu substancją zabyt-
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kową oraz o duşych walorach krajobrazowych.
e) Konieczność objęcia ochroną strefy
ochrony konserwatorskiej „A” i strefy
ochrony konserwatorskiej „B”, obejmujące obszary wymagające róşnych form
ochrony znajdujących się na tych terenach
zabytków.

wego miasta, oraz do realizacji nowych promieni i odcinków obwodnicowych w koordynacji z elementami istniejącymi i w dostosowaniu do przyjętego układu.
f)

Spośród zagadnień ujętych w Studium na jakość
powietrza atmosferycznego największy wpływ mają
następujące:
rozwiązania dotyczące układu komunikacyjnego miasta,
rozwój i wykorzystanie sieci gazowej w mieście,
rozwój i wykorzystanie sieci ciepłowniczej
w mieście,

Poz. 1494

W odniesieniu do wszystkich dróg istniejących przyjęto, iş utrzymuje się ich przebiegi,
prowadząc sukcesywnie ich modernizację,
dopuszczając zmianę ich klas w dostosowaniu do przyjętego promienisto-rusztowego
układu drogowego oraz dopuszczając w obszarze śródmieścia zmniejszenie klasy dróg
lub ich zamianę na drogi piesze.

Uwzględniając fakt, iş istniejący układ sieci gazowej
umoşliwia rozwój systemów obsługi w szczególności w kierunku zwiększenia ilości indywidualnych
odbiorców korzystających z gazu do celów grzewczych, określono w Studium kierunki rozwoju sieci
gazowej w Zielonej Górze wskazując na konieczność
rozbudowy (do 2010 roku) stacji pierwszego stopnia:

wykorzystanie energii odnawialnej.

Chynów – z uwagi na rozwój budownictwa
w północnej części miasta, na terenach znajdujących się poza zasięgiem miejskiej sieci
ciepłowniczej;

W zakresie układu komunikacyjnego miasta Studium określa kierunki jego rozwoju:
a) Uzupełnienie, o nowe odcinki obwodnicowe
na pierścieniach, podstawowego promienisto rusztowego układu drogowego. Konieczne jest to ze względu na:

Jędrzychów - z uwagi na rozwój budownictwa w południowej części miasta, które równieş znajdują się poza zasięgiem sieci cieplnej.

bezpieczeństwo i zachowanie płynności
ruchu drogowego w przypadku awarii poszczególnych odcinków sieci obwodnicowych,

Kierunki rozwoju i wykorzystania sieci cieplnej
w Zielonej Górze określa Studium w sposób następujący:

wyprowadzenie ruchu „start w terenie
podmiejskim - cel w terenie podmiejskim”
poza obszar śródmieścia,

a) Planowane do 2015 roku budownictwo wielorodzinne lokowane jest na terenach objętych siecią i powinno być do niej podłączone;

aktywizację terenów wzdłuş nowo projektowanych odcinków obwodnicowych,

b) Nowo budowane, z reguły na obszarach peryferyjnych oraz poza granicami miasta,
osiedla domów jednorodzinnych powinny
być zasilane z sieci gazowej;

odciąşenie układu promienistego ulic,
segregację ruchu miejskiego i tranzytowego.
b) Rozbudowa podstawowego układu promienisto-rusztowego o ulice nowoprojektowane
oraz ulice istniejące o podniesionych parametrach.
c) Utrzymanie bezkolizyjnego przebiegu trasy
S-3. Wykonanie połączenie trasy S-3 z Szosą
Kisielińską z kierunkiem jazdy od północy
w kierunku zachodnim.
d) Utrzymanie ponadlokalnego charakteru Trasy Północnej zachowując eliminację z niej ruchu wewnątrzmiejskiego. Preferowanie bezkolizyjnych przejazdów i skrzyşowań przez
Trasę Północną oraz ograniczanie jednopoziomowych skrzyşowań i rond. Postuluje się
realizację bezkolizyjnego węzła wschodniopółnocnego, nowo projektowanego odcinka
obwodnicowego z Trasą Północną.
e) Dąşenie do udroşnienia i zwiększenia przepustowości istniejących, głównych elementów promienisto-rusztowego układu drogo-

c) W centrum miasta naleşy zwiększyć udział
sieci cieplnej przewidując zasilanie odbiorców powstających w wyniku przebudowy lub
rewitalizacji budownictwa, oraz w przyszłości
niektórych odbiorców istniejących przy
uwzględnieniu zarówno relacji ekonomicznych jak i uwarunkowań technicznych;
d) Przewidziano podłączanie nowych rewitalizowanych obiektów mieszkaniowych i usługowych, które będą realizowane zespołowo
lub indywidualnie w ramach rekonstrukcji rejonów Śródmiejskich oraz w innych rejonach
będących w zasięgu sieci;
e) Sieć cieplna powinna w ekonomicznie uzasadnionych przypadkach przejmować wyeksploatowane kotłownie gazowe połoşone
w obszarze jej zasilania;
f)

Ze względów ekonomicznych (odciąşenie
sieci cieplnej w ostatnich latach związanej
np. z termomodernizacją budynków) naleşy
zapobiegać odłączaniu się odbiorców oraz
wspomagać podłączanie się nowych, - przy
uwzględnieniu uwarunkowań technicznych
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i ekonomicznych – równieş w drodze odpowiednich zapisów w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.

ga tam bór mieszany sosnowo-dębowy i bór
dębowo-świerkowy o naturalnym pochodzeniu;

Na jakość powietrza w mieście moşe mieć równieş
wpływ stopień wykorzystanie energii odnawialnej.
Jednak Zielona Góra nie leşy w obszarze, gdzie
moşna wykorzystać w skali ponad lokalnej energię
odnawialną wiatru, geotermalną czy energię wodną.
Leşy natomiast na obszarze, na którym panuje dość
dobre nasłonecznienie (1000 kWh/m 2). Uwzględniając to określono w Studium kierunki wykorzystania
energii odnawialnej jako:

Rezerwat leśny „Bukowa Góra” (ok. 15 km
na południowy-wschód od miasta) - ochronie
podlega tam las bukowy.

wzrost udziału energii elektrycznej wykorzystywanej w mieście, pozyskiwanej z gazu
wysypiskowego;
wykorzystanie energii słonecznej w budownictwie indywidualnym jako dodatkowego
ŝródła energii dla pokrywania w lecie potrzeb
ciepłej wody, a takşe w sezonie grzewczym
przy współpracy z paliwem konwencjonalnym.
Podstawowym instrumentem realizacji polityki
przestrzennej, którym posługują się władze miasta
Zielona Góra są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenu. W sierpniu 2008 roku, po
uchwaleniu nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rada
Miasta podjęła uchwały o uchyleniu obowiązujących
planów, a następnie, w listopadzie 2008 roku
o przystąpieniu do sporządzania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
4.6.

Obiekty i obszary chronione

Na terenie miasta Zielonej Góry nie występują obszary ochrony uzdrowiskowej oraz obszary parków
narodowych, dla których określone są zaostrzone
standardy jakości powietrza. Nie ma w samym mieście szczególnych obiektów przyrodniczych podlegających ochronie. W niewielkiej odległości (ok. 30 km
na północny-zachód) od granic miasta podziwiać
moşna jeden z najmniejszych w Polsce Gryşyński
Park Krajobrazowy. Głównym walorem przyrodniczym parku jest niezwykłość krajobrazu – zróşnicowana rzeŝba terenu, duşe nachylenie zboczy rynny
polodowcowej oraz liczne jeziora polodowcowe,
torfowiska i mnogość ŝródeł na zboczach. Podstawowym celem parku jest ochrona krajobrazu polodowcowego rynny rzeki Gryşynki.
Ponadto w niewielkiej odległości od Zielonej Góry
znajdują się małe rezerwaty przyrody, są to m.in.:
Rezerwat leśny „Zimna Woda” (ok. 3 km na
południe od miasta) - ochronie podlega tam
las jesionowo-olszynowy;
Rezerwat leśny „Radowice” (ok. 15 km na
północny-wschód od miasta) – celem ochrony jest zachowanie łęgu jesionowoolszowego i lasu dębowo-grabowego na silnie urzeŝbionej krawędzi wysoczyzny polodowcowej;
Rezerwat „Başantarnia” (ok. 15 km na południowy-wschód od miasta) - ochronie podle-

Na terenie miasta nie ma wyznaczonych obszarów
ochrony NATURA 2000. Obszary takie znajdują się
w powiecie ziemskim zielonogórskim otaczającym
miasto, są to:
Jeziora
Pszczewskie
[PLH080002],
Mopkowy
tunel
[PLH080024],

i
koło

Dolina

Obry

Krzystkowic

Dolina Leniwej Obry [PLH080001],
Nowosolska Dolina Odry [PLH080014],
Kargowskie Zakola Odry [PLH080012],
Dolina Środkowej Odry [PLB080004].
W granicach powiatu grodzkiego Zielona Góra
ochroną prawną objęte są pojedyncze obiekty uznane za pomniki przyrody oşywionej i nieoşywionej.
Są to zarówno pojedyncze drzewa, grupy drzew,
aleje oraz głazy narzutowe.
5. Podstawowe kierunki działań niezbędnych do
osiągnięcia poziomu docelowego stężenia dla benzo(α
)pirenu
Głównym problemem, który stanowi o konieczności
realizacji Programu ochrony powietrza w Zielonej
Górze, jest zanieczyszczenie powietrza benzo(α)pirenem. Obrazują to wyniki pomiarów prowadzone w mieście, które wykazały przekroczenie wartości docelowej stęşenia średniorocznego benzo(α)pirenu, spowodowane głównie tzw. niską emisją (spalanie paliw na cele ogrzewania) oraz
w mniejszym stopniu emisją ze ŝródeł punktowych
(energetyka). Z tego powodu najwaşniejsze działania naprawcze powinny skoncentrować się na ograniczeniu „niskiej emisji” benzo(α)pirenu, pochodzącej z sektora bytowo-komunalnego. Ze względów
technologicznych skuteczne moşliwości ograniczenia emisji w tym procesie związane są z wymianą
czynnika grzewczego na powodujący mniejszą emisję, poniewaş nie ma opracowanych skutecznych
i ekonomicznie zasadnych metod redukcji zanieczyszczeń poprzez urządzenia ochronne.
W Zielonej Górze prowadzone są aktualnie działania
zmierzające do ograniczenia uciąşliwości Elektrociepłowni Zielona Góra. Planowana jest całkowita
zmiana paliwa na gaz ziemny. Inwestycja ta jest na
etapie planów. Działania te pozwolą na uzyskanie
istotnego efektu ekologicznego. Jednak za przekroczenia wartości docelowej benzo(α)pirenu odpowiada w największym stopniu emisja ze ŝródeł powierzchniowych. Z tego powodu zamodelowano
redukcję emisji ze ŝródeł powierzchniowych na terenie Zielonej Góry.
Następnie zaproponowano działania naprawcze
zmierzające do ograniczenia wpływu zanieczyszczeń
ze ŝródeł emisji pochodzącej ze spalania paliw do
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celów grzewczych na stan jakości powietrza na terenie miasta.
Uwzględniając przyczyny przekroczeń wielkości docelowej benzo(α)pirenu w Zielonej Górze oraz wyniki pomiarów w kolejnym roku 2008 moşna wysnuć
wniosek, şe niepodejmowanie şadnych działań (za
wyjątkiem przewidzianych przepisami prawa) na
rzecz poprawy jakości powietrza spowoduje utrwalenie lub pogorszenie stanu obecnego. Konieczne
jest zatem podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu obecnego.
5.1.
Zadania wynikające z przeprowadzonych
analiz stanu zanieczyszczenia powietrza
5.1.1.

Analiza możliwych działań naprawczych

Zdiagnozowana sytuacja w zakresie zanieczyszczenia powietrza na obszarze Zielonej Góry benzo(α)pirenem, wymusza konieczność zastosowania
odpowiednich działań naprawczych, celem redukcji
emisji tego zanieczyszczenia. Analizie poddano działania związane ze zmianą sposobu ogrzewania pomieszczeń, określając te, które w największym stopniu przyczynią się do redukcji emisji benzo(α)pirenu.
Brano pod uwagę zarówno działania ograniczające
emisję z emitorów punktowych jak i z emitorów
powierzchniowych (tzw. „niska emisja”). W przypadku emitorów punktowych związanych z energetycznym spalaniem paliw najkorzystniejsza z punktu
widzenia efektu ekologicznego jest zmiana paliwa
na gazowe. W przypadku „niskiej emisji” działania,
które pozwalają uzyskać istotny efekt ekologiczny to:
1) centralizacja systemów grzewczych np. poprzez
podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
2) zamiana paliwa na ekologiczne (gazowe),
3) modernizacja sieci cieplnych,
4) termomodernizacja budynków;
oraz działania wspomagające poprawę jakości powietrza:
1) uwzględnienie aspektów ochrony powietrza
w planach zagospodarowania przestrzennego
(zachowanie istniejących obszarów zieleni
w mieście, projektowanie nowych osiedli
mieszkaniowych z uwzględnieniem konieczności przewietrzania centrum miasta, rozwoju „terenów zielonych”),
2) edukacja ekologiczna.
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Centralizacja systemów grzewczych moşe polegać
na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej, które w Zielonej Górze jest moşliwe ze względu na istnienie rezerw energetycznych ŝródła ciepła. Rozwiązanie to moşe wymagać, ewentualnie, wykonania
prac ziemnych w celu rozbudowy sieci.
Zamiana paliwa na ekologiczne dotyczy przede
wszystkim konwersji z tradycyjnego węgla na kwalifikowany sortyment węglowy, gaz lub energię elektryczną. Zamiana paliwa wiąşe się najczęściej
z koniecznością wymiany kotła oraz instalacji grzewczej. Naleşy pamiętać, şe spalanie paliwa, nawet
dobrej jakości, w nieprzystosowanym do tego celu
urządzeniu grzewczym będzie powodowało, poza
obnişeniem jego sprawności cieplnej, wzrost emisji
substancji zanieczyszczających. W celu redukcji emisji wskazana jest zatem wymiana starych kotłów
węglowych na nowoczesne, niskoemisyjne kotły,
gdzie proces spalania węgla prowadzony jest optymalnie, przez co rośnie sprawność urządzenia. Termomodernizacja moşe być realizowana poprzez
docieplenie ścian budynków i/lub wymianę stolarki
okiennej.
Przeprowadzona analiza efektów ekologicznych
moşliwych działań (tabela 9) wykazała, şe w przypadku redukcji emisji benzo(α)pirenu nieefektywne
(zarówno z powodu uzyskanego efektu ekologicznego oraz z przyczyn ekonomicznych) jest podejmowanie działań związanych z wymianą ogrzewania
węglowego na olejowe. Równieş zastosowanie alternatywnych ŝródeł energii w postaci np. kolektorów słonecznych czy pomp ciepła jest mało efektywne ekologicznie i niekorzystne ekonomicznie.
Pompy ciepła to zwykle inwestycje bardzo kosztowne, natomiast kolektory słoneczne mogą być traktowane jedynie jako rozwiązanie uzupełniające lub
mieć charakter czasowy, np. pobieranie energii
z kolektorów słonecznych moşe odbywać się
w okresie od marca do paŝdziernika.
W ponişszej tabeli zebrano najwaşniejsze informacje
dotyczące zasygnalizowanych wyşej działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji. Uwzględniono w niej m.in. efekt ekologiczny, koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, bariery prawne i społeczne oraz inne czynniki wpływające na atrakcyjność
danego działania.
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Tabela 9. Działania zmierzające do ograniczenia emisji benzo(α)pirenu i poprawy jakości powietrza
Rodzaj źródła / działanie
PUNKTOWE
wymiana kotłów
węglowych na gazowe

Typ działania

W przypadku kotłów duşej
mocy całkowita redukcja
BaP, wysoka redukcja
innych zanieczyszczeń,
redukcja odpadów

POWIERZCHNIOWE
Termomodernizacja
budynków

Wymiana starych
kotłów węglowych

Efekt ekologiczny

ogólnie

gazowe

węglowe retortowe

Redukcja emisji proporcjonalna do spadku zuşycia ciepła:
- wymiana okien do 20 %
- ocieplenie do 25 %
Uzyskuje się na terenach
gęsto zaludnionych, charakteryzujących się zwartą
zabudową

>99,9 % redukcji BaP,
wysoka redukcja innych
zanieczyszczeń, redukcja
odpadów
ok. 97 % redukcji BaP,
redukcja innych zanieczyszczeń

węglowe nowoczesne

ok. 93 % redukcji BaP
(przy paliwie ORZECH)

olejowe

ok. 80 % redukcji BaP,
wysoka redukcja innych
zanieczyszczeń, redukcja
odpadów

Inne zalety

Bariery / Wady
Wysokie koszty, konieczność
zapewnienia dostaw gazu w
odpowiedniej ilości

Koszt inwestycyjny*

Koszt eksploatacyjny

zależne od wielkości instalacji

Równoczesna modernizacja
Koszt wysoki dla osiągnięte- od 110 zł/m2
budynku, zmniejszenie kosztów go efektu ekologicznego
ogrzewania.
Działanie moşe być łączone
z wymianą systemu ogrzewania
Bariera prawna: brak podstaw prawnych do wymuszenia zmian, moşliwa jest
tylko dobrowolna współpraca właścicieli nieruchomości
przy wsparciu finansowym
(np. dopłaty lub zwolnienie
z podatku od nieruchomości)
ze strony administracji
Wysoka sprawność, automatyWysoka cena zakupu, wyso- Cena jednostkoka, wysoki komfort uşytkowania kie koszty eksploatacji
wa:
od 5 000 zł
do 14 000 zł
Wysoka sprawność, automatyWysoka cena zakupu, specy- Cena jednostkoka, komfort uşytkowania wyşszy ficzny rodzaj paliwa
wa:
od 8 700 zł
niş w tradycyjnych, niskie koszdo 12 500 zł
ty eksploatacji (w porównaniu
z gazem)
Podwyşszona sprawność, proefekt ekologiczny silnie
Cena jednostkosta automatyka (jako opcja);
zaleşy od jakości paliwa
wa:
od 8 700 zł
niskie koszty eksploatacji
do 12 500 zł
(w porównaniu z gazem)
Wysoka sprawność, automatyWysoka cena zakupu, wyso- Cena jednostkoka, wysoki komfort uşytkowania kie koszty eksploatacji (wyş- wa:
od 12 000 zł
sze niş dla gazu)
do 17 500 zł

51,0 zł/GJ

25,0 – 32,0 zł/GJ

22,0 – 29,0 zł/GJ

92,0 zł/GJ
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Rodzaj źródła / działanie
Wymiana starych
kotłów węglowych

Ŝródła odnawialne

Rozbudowa/ przebudowa sieci cieplnych
Kontrola jakości
paliw

Typ działania
podłączenie do sieci cieplnej

– 5744 –
Efekt ekologiczny

Inne zalety

100 % redukcji emisji
niskiej wszystkich substancji

bardzo wysoki komfort uşytkowania

ekologiczne – np. na biomasę lub ok. 80 % redukcji BaP,
brykiety
redukcja innych zanieczyszczeń

Wysoka sprawność, automatyka, niskie koszty eksploatacji
(w porównaniu z gazem)

piece elektryczne

Wysoka sprawność, automatyka

Wspomaganie ogrzewania kolektorami słonecznymi

100 % redukcji emisji
niskiej wszystkich zanieczyszczeń

100 % redukcji dla produkcji zastępowanej energii, pozwalają na 60 %
redukcji na c.w.u. i 20 %
na c.o.
uzyskanie redukcji emisji
ze ŝródeł punktowych
Wspomaganie działań
wymiany kotłów

Niskie koszty eksploatacji

Zmniejszenia strat cieplnych,
oszczędność paliwa
Moşna wprowadzić w formie
uchwały do regulaminu dofinansowania

Wprowadzenie jako warunku
korzystania z dofinansowania
– stosowania paliwa o określonej
jakości (dotyczy nowych kotłów
węglowych)
* koszty inwestycyjne w przypadku kotłów ograniczono do kosztów ich zakupów wraz z niezbędnym wyposaşeniem

Poz. 1494
Koszt inwestycyjny*
Koszt podłączenia wysoki dla Cena jednostkoindywidualnego uşytkowniwa
od 7 000 zł
ka.
do 20 000 zł
Koszt uşytkowania na poziomie ogrz. gazowego;
zasięg sieci ograniczony
Bardzo wysoka cena zakupu, Cena jednostkokonieczny specyficzny rodzaj wa
od 7 000 zł
paliwa
do18 000 zł
Wysokie koszty eksploatacji
5 000 -10 000;
11000-16 000 –
pompy ciepła
powietrzne;
ok. 50 000 pompy ciepła gruntowe
bardzo wysoka cena zakupu, Cena jednostkowa
konieczność współpracy
z kotłem na paliwo konwen- od 10 000 zł
do 25 000 zł
cjonalne
Bariery / Wady

Wysoki koszt
Trudności związane z kontrolą; warunek moşe zniechęcać
do wymiany kotłów

Wg kosztorysu

Koszt eksploatacyjny
25,1 – 48,2 zł/GJ

37,0 – 47,0 zł/GJ

39 – 54 zł/GJ
(p. elektryczne)
13 – 27 zł/GJ
(pompy ciepła)

0 zł/GJ
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Jednym z najwaşniejszych działań naprawczych,
mającym na celu ograniczenie niskiej emisji benzo(α)pirenu pochodzącej z sektora bytowokomunalnego, jest wymiana dotychczasowych kotłów węglowych o niskiej sprawności na nowoczesne kotły węglowe, retortowe i kotły gazowe.
W dalszej części dokonano porównania starych kotłów węglowych z kotłami nowoczesnymi (na paliwa
stałe, gazowe, płynne), uwzględniając takie aspekty
jak:
jednostkowy koszt produkcji ciepła (zł/GJ),
koszt kotła,
wskaŝnik emisji pyłu ze spalania,
redukcja zanieczyszczeń.
Porównania dokonano przy następujących załoşeniach:
średnia wielkość kotła dla gospodarstwa
domowego ok. 20 kW,

Poz. 1494
ceny paliw wg aktualnie obowiązujących taryf (stawek);
dla gazu wzięto pod uwagę grupę taryfową
W-3 (1200 < a <= 8000 m3/rok; sieć gazowa
o ciśnieniu do 0,5 MPa) tj. uşytkujących gaz
do sporządzania posiłków, podgrzewania
ciepłej wody uşytkowej oraz do ogrzewania
pomieszczeń;
ceny kotłów zawierają koszty niezbędnej automatyki;
w przypadku kotła gazowego uwzględniono
koszt przyłącza, a w przypadku kotła olejowego – koszt zbiornika na olej;
nie uwzględniono kosztów instalacji wewnętrznych, kominów;
nie uwzględniono kosztów obsługi i remontów.
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Tabela 10. Zestawienie parametrów kotłów i paliw dla indywidualnych gospodarstw domowych (ŝródło: opracowanie własne) .
Rodzaj kotła

Jednostka

stare węglowe

węglowe
nowoczesne
75

sprawność

[%]

50

rodzaj paliwa

_

węgiel (orzech,
kostka)

węgiel (orzech)

26

węglowe retortowe
85
węgiel (np.:
groszek,
EKORET6)

ekologiczne

gazowe

olejowe

elektryczne

85

90

90

ponad 90

brykiety lub
pelety

gaz GZ50

olej opałowy

_

parametry paliwa:
- wartość opałowa

[MJ/kg] [MJ/m3]

26

- zawartość popiołu
- zawartość siarki
- zawartość wilgoci

[%]
[%]
[%]

4-10
< 0,6
do 12

4-10
< 0,6
do 12

1,86

3,00

22 - 29

25 - 32

37 - 47

51,0

92

250

8 700 – 12 500
17,5

8 700 – 12 500
7,5

7 000 – 18 000
50

5 000 – 14 000
0,02

12 000 – 17 500
50

-

93

97

80

99,99

80

435 -570

koszt produkcji ciepła

[zł/GJ]

28,5 - 38,5

koszt kotła
wskaŝnik emisji BaP

[zł]
[mg/GJ]

redukcja emisji BaP

[%]

Sortyment handlowy węgla

_

4-10
< 0,6
do 12
567-840

460 -570

6

41,5

560 - 680 /
635 - 760

zł/Mg

MJ/m3
b
zł/m3
c
zł/l

17,5
35a

Jednostkowy koszt
paliwa

a

> 26

b

c

0,1944 zł/kWh -–
taryfa całodniowa
0,1411 zł/kWh
taryfa nocna
39 - 54
od 5 000
0
100,00
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Na podstawie powyşszej tabeli moşna stwierdzić, şe
najnişszy koszt wytworzenia ciepła występuje
w przypadku nowoczesnej kotłowni opalanej węglem i w kotłach retortowych (22 – 32 zł/GJ). Ten
sam jakościowo węgiel, spalany w starych kotłach,
powoduje wzrost kosztów wytworzenia ciepła
o ok. 50 %. Stosunkowo niski koszt występuje równieş w przypadku zastosowania jako paliwa pelet
(do 47 zł/GJ). Kotłownia gazowa generuje koszty
wytworzenia ciepła na poziomie 51 zł/GJ, czyli dwukrotnie wyşsze niş nowoczesna kotłownia węglowa.
Najwyşsze koszty wiąşą się jednak ze spalaniem
oleju (92 zł/GJ).
Koszty kotłów zaleşą od producenta i ich rozpiętość
moşe być znaczna, ogólnie jednak najtańszymi kotłami są kotły węglowe (za wyjątkiem retortowych),
następnie kotły gazowe. Najdroşsze kotły to kotły
olejowe (choć często mają one ceny porównywalne
do kotłów gazowych) oraz kotły na pelety. Kotły
retortowe są stosunkowo drogie, ale ich zakup
zwraca się w krótkim czasie.
Pod względem wskaŝnika emisji benzo(α)pirenu
najkorzystniej
prezentują
się
kotły
gazowe
(0,02 mg/GJ) oraz węglowe retortowe (7,5 mg/GJ).
Naleşy zwrócić uwagę, şe redukcja emisji benzo(α)pirenu, jaką osiąga się w przypadku nowoczesnych kotłów węglowych w stosunku do kotłów
starych, jest znaczna (93-97 %).
Rozpatrując efekt ekologiczny najkorzystniejszym
rozwiązaniem jest zamontowanie kotła gazowego,
jednak wysoki koszt produkcji ciepła stanowi w tym
przypadku powaşne ograniczenie dla przeciętnego
gospodarstwa domowego.
Na terenie Zielonej Góry, zgodnie z obliczeniami
przeprowadzonymi dla roku prognozy – 2013, występuje potrzeba redukcji niskiej emisji (z sektora
bytowo-komunalnego). W rozdziale ponişej określono powierzchnię uşytkową lokali, w których naleşałoby zlikwidować kotły węglowe, aby osiągnąć wymagany poziom redukcji.
W rozdziale tym przeanalizowano moşliwe do zastosowania działania naprawcze, których efektem powinna być poprawa stanu jakości powietrza na obszarze, gdzie zostaną one zrealizowane. Wstępnie
wybrano tylko niektóre z moşliwych działań. Przyczyną dokonania takiej selekcji były zarówno przedstawione powyşej względy ekonomiczne i społeczne, jak równieş efekt ekologiczny i specyfika strefy.
Zadecydowało to o rezygnacji z zastosowania kotłów olejowych oraz kotłów na biomasę czy brykiety.
Brak podstaw prawnych do zarządzenia obligatoryjnej wymiany starych kotłów i pieców węglowych
przez osoby fizyczne jest powaşną barierą realizacji
programu redukcji niskiej emisji. W opinii przedstawicieli stron zaangaşowanych w przygotowanie
i realizację Programów ochrony powietrza problem
ten wymaga wdroşenia w przyszłości systemowych
rozwiązań legislacyjnych. W aktualnym stanie formalno-prawnym kluczowym czynnikiem powodzenia Programu ochrony powietrza jest dofinansowanie wymiany oraz wykazanie, poza efektem ekologicznym, istotnych oszczędności po stronie kosztów
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eksploatacyjnych (przypadek wysokosprawnych
kotłów opalanych węglem) oraz wzrostu poziomu
komfortu uşytkowania urządzeń. Bardzo istotne jest
teş prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych.
Dalszego wyboru działań naprawczych (określonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym) dokonano w oparciu o rachunek ekonomiczny, tak aby realizacja programu ochrony powietrza nie pociągała
za sobą niewspółmiernych (do osiągniętego efektu
ekologicznego) kosztów.
Z uwagi na niewielki wpływ emisji ze ŝródeł liniowych (szczegółowo omówiony w rozdziale 12.6) na
wielkość stęşeń benzo(α)pirenu nie proponowano
działań ograniczających emisję ze środków transportu.
5.1.2. Proponowane
czych

warianty

działań

napraw-

Na podstawie diagnozy przyczyn przekroczenia wartości docelowej zaproponowano trzy warianty przeprowadzenia działań redukujących „niską emisję”.
Realizacja zadań związanych z ograniczeniem „niskiej emisji” jest zbieşna z celami określonymi
w Programach Ochrony Środowiska dla Zielonej
Góry. Wszystkie przedstawione ponişej warianty
działań naprawczych odnoszą się do ograniczenia
emisji ze ŝródeł powierzchniowych. Wymaganą ilość
obiektów budowlanych, dla jakiej naleşy zastosować
proponowane
działanie
naprawcze
podano
w postaci powierzchni uşytkowej lokali. Lokal oznacza tu mieszkanie w budynku wielorodzinnym, budynek jednorodzinny, budynek uşyteczności publicznej oraz inne budynki wyposaşone w indywidualne ŝródła ciepła zaliczane do tzw. „niskiej emisji”.
Wielkość tą wprowadzono, gdyş działania naprawcze nie ograniczają się jedynie do redukcji „niskiej
emisji” w domach jednorodzinnych. Efekt redukcji
emisji moşna osiągnąć równieş poprzez likwidację
lub modernizację starej kotłowni w budynku uşyteczności publicznej lub innych obiektach komunalnych. Niezbędną wielkość powierzchni objętej działaniami naprawczymi obliczono na podstawie wymaganej redukcji emisji benzo(α)pirenu (wyznaczonej za pomocą modelowani) oraz efektów ekologicznych poszczególnych działań.
Istotą wszystkich wariantów są działania polegające
na ograniczeniu emisji benzo(α)pirenu ze ŝródeł
powierzchniowych na terenie miasta.
Wariant podstawowy (WP)
Ogólny opis wariantu
Ograniczenie emisji ze ŝródeł powierzchniowych
moşe być osiągnięte dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na ciepło poprzez termomodernizację, podłączenie do sieci cieplnej oraz wymianę dotychczasowych kotłów węglowych na kotły gazowe oraz
ogrzewanie elektryczne w obszarze przekroczeń.
W tym celu konieczna jest:
zmiana sposobu ogrzewania (tzn. zamiana
paliwa stałego na gazowe),
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wykonanie przyłączy sieci gazowej do poszczególnych budynków,

Zadania podstawowe dla wariantu alternatywnego
(WA)

likwidacja pieców węglowych w mieszkaniach i domkach jednorodzinnych,

zadanie 1 -

przygotowanie projektu Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji i stworzenie
systemu
organizacyjnego
w celu jego realizacji,

zadanie 2 -

zmniejszenie zapotrzebowania na
ciepło i w wyniku tego ograniczenie
emisji na obszarze przekroczeń, poprzez termomodernizację budynków
– uzyskanie redukcji emisji proporcjonalnej do spadku zuşycia ciepła:
wymiana okien do 20 %, ocieplenie
do 25 % (ok. 18 300 m2 powierzchni
uşytkowej lokali),

zadanie 3 -

wymiana starych kotłów węglowych
na nowoczesne kotły węglowe
(ok. 91 400 m2 powierzchni uşytkowej
lokali),

ewentualna rozbudowa sieci gazowej,
wykonanie przyłączy sieci cieplnej do poszczególnych budynków,
ewentualna rozbudowa sieci cieplnej.
Taka zmiana nośnika ciepła umoşliwia redukcję stęşenia benzo(α)pirenu poprzez redukcję emisji dzięki
wykorzystywaniu paliwa gazowego powodującego
duşo mniejszą emisję benzo(α)pirenu.
Dla wariantu podstawowego określono zadania
podstawowe oraz zadania dodatkowe do realizacji
w celu poprawy jakości powietrza.
Zadania podstawowe dla wariantu podstawowego
(WP)
zadanie 1 -

przygotowanie projektu Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji i stworzenie
systemu
organizacyjnego
w celu jego realizacji,

zadanie 4 -

wymiana starych kotłów węglowych
na
kotły
węglowe,
retortowe
(ok. 73 100 m2 powierzchni uşytkowej
lokali),

zadanie 2 -

zmniejszenie zapotrzebowania na
ciepło i w wyniku tego ograniczenie
emisji na obszarze przekroczeń, poprzez termomodernizację budynków
– uzyskanie redukcji emisji proporcjonalnej do spadku zuşycia ciepła:
wymiana okien do 20 %, ocieplenie
do 25 % (ok. 22 000 m2 powierzchni
uşytkowej lokali),

zadanie 5 -

zastąpienie
ogrzewania
węglowego
ogrzewaniem
gazowym
(ok. 43 300 m2 powierzchni uşytkowej
lokali).

zadanie 3 -

podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
w
Zielonej
Górze
(ok. 79 200 m2 powierzchni uşytkowej
lokali),

zadanie 4 -

zastąpienie
ogrzewania
węglowego
ogrzewaniem
gazowym
(ok. 115 800 m2 powierzchni uşytkowej lokali),

zadanie 5 -

zastąpienie ogrzewania węglowego
elektrycznym (ok. 3 100 m2 powierzchni uşytkowej lokali).
Wariant alternatywny

Ogólny opis wariantu
W wariancie alternatywnym ograniczenie emisji ze
ŝródeł powierzchniowych będzie osiągnięte dzięki
zmniejszeniu zapotrzebowania na ciepło poprzez
termomodernizację, wymianie dotychczasowych
kotłów węglowych o niskiej sprawności na nowoczesne kotły węglowe (w tym kotły retortowe) oraz
zmianie paliwa na gazowe w obszarze przekroczeń.
W tym celu konieczna jest wymiana starych kotłów
węglowych na nowoczesne, niskoemisyjne kotły
węglowe opalane węglem: groszek, orzech. Taka
zmiana nośnika ciepła umoşliwia redukcję stęşenia
benzo(α)pirenu poprzez redukcję emisji dzięki wykorzystywaniu paliw i kotłów powodujących mniejszą
emisję benzo(α)pirenu (ok. 93 % - 97 %).

Wariant optymalny
Ogólny opis wariantu
Istotą tego wariantu jest połączenie działań zaproponowanych w wariancie podstawowym i alternatywnym.
Ograniczenie emisji ze ŝródeł powierzchniowych
moşe być osiągnięte dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na ciepło poprzez termomodernizację, podłączenie do sieci cieplnej, wymianę dotychczasowych kotłów węglowych o niskiej sprawności na
nowoczesne kotły węglowe (paliwo - węgiel orzech,
groszek) oraz retortowe lub wymianę dotychczasowych kotłów węglowych na kotły gazowe
w obszarze przekroczeń.
W tym celu konieczna jest:
zmiana sposobu ogrzewania (tzn. zamiana
paliwa stałego na gazowe),
wykonanie przyłączy sieci gazowej do poszczególnych budynków,
likwidacja pieców węglowych w mieszkaniach i domkach jednorodzinnych,
ewentualnie rozbudowa sieci gazowej,
wykonanie przyłączy sieci cieplnej do poszczególnych budynków,
ewentualna rozbudowa sieci cieplnej
wymiana starych kotłów węglowych na nowoczesne, niskoemisyjne.
Zmiana nośnika ciepła umoşliwia redukcję stęşenia
benzo(α)pirenu poprzez redukcję emisji dzięki wyko-

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 110

– 5749 –

rzystywaniu paliw powodujących duşo mniejszą
emisję benzo(α)pirenu.
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zadanie 3 -

podłączenie
do
miejskiej
sieci
ciepłowniczej w Zielonej Górze
(ok. 36 600 m2 powierzchni uşytkowej
lokali),

zadanie 4 -

zastąpienie
ogrzewania
węglowego
ogrzewaniem
gazowym
(ok. 60 900 m2 powierzchni uşytkowej
lokali),

zadanie 5 -

wymiana starych kotłów węglowych
na nowoczesne, niskoemisyjne kotły
węglowe (ok. 60 900 m2 powierzchni
uşytkowej lokali),

zadanie 6 -

wymiana starych kotłów węglowych
na
kotły
węglowe,
retortowe
(ok. 48 800 m2 powierzchni uşytkowej
lokali).

Zadania podstawowe dla wariantu optymalnego
(WO)
zadanie 1 -

przygotowanie projektu Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji i stworzenie
systemu
organizacyjnego
w celu jego realizacji,

zadanie 2 -

zmniejszenie zapotrzebowania na
ciepło i w wyniku tego ograniczenie
emisji na obszarze przekroczeń, poprzez termomodernizację budynków
– uzyskanie redukcji emisji proporcjonalnej do spadku zuşycia ciepła:
wymiana okien do 20 %, ocieplenie
do 25 % (ok. 12 200 m2 powierzchni
uşytkowej lokali),

Tabela 11. Powierzchnia lokali objęta działaniami naprawczymi w Zielonej Górze – porównanie wariantów.

lp.

działania naprawcze dla poszczególnych
wariantów

wymiana kotłów węglowych na nowoczesne
wymiana kotłów węglowych na retortowe
termomodernizacja
podłączenie do sieci cieplnej
zastąpienie ogrzewania węglowego gazo5
wym
zastąpienie ogrzewania węglowego elek6
trycznym
Suma:
Szacunkowe koszty:

wariant podwariant alterstawowy (WP) natywny (WA)
powierzchnia [m2]
0
91 400
0
73 100
22 000
18 300
79 200
0

1
2
3
4

5.1.3. Obliczenia powierzchni użytkowej lokali
objętych działaniami naprawczymi
Dla prognozy na rok 2013, na podstawie informacji
o redukcji emisji przedstawionych w rozdziale
12.7.1. obliczono powierzchnię uşytkową lokali, które powinny być objęte programem redukcji.

wariant
optymalny
(WO)
60 900
48 800
12 200
36 600

115 800

43 300

60 900

3 100

0

0

220 100
40 942 600 zł

226 100
219 400
41 186 500 zł 37 947 000 zł

Jednostkową emisję na 1m2 powierzchni uşytkowej
oszacowano na podstawie zapotrzebowania na
energię cieplną realizowanego przez spalanie węgla
w statystycznym mieszkaniu o powierzchni 60,9 m2
(wg danych GUS) dla Zielonej Góry, które przeliczono następnie za pomocą wskaŝnika emisji na emisję
jednostkową.

Tabela 12. Parametry przyjęte do obliczeń dla kotłów węglowych (opracowanie własne)
Obszar
Miasto Zielona Góra

roczne zapotrzebowanie
na energię cieplną
[GJ/m2*]
0,77

jednostkowa emisja BaP
ze spalania węgla
[g/m2×rok]
0,192

* przyjęto do obliczeń przykładowe mieszkanie o średniej powierzchni uşytkowej wg danych GUS z 2007 roku wynoszącej 60,9 m2.

Szacunkowa powierzchnia lokali przewidzianych do
przeprowadzenia działań naprawczych (zgodnie
z wariantem optymalnym - WO) przedstawia się
następująco:

go lub wymianę starych kotłów węglowych
na nowoczesne, niskoemisyjne kotły węglowe lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej szacuje się na ok. 208 000 m2,

powierzchnia uşytkowa lokali, dla których
przewiduje się termomodernizację, szacuje
się na ok. 12 200 m2,

ww. powierzchnia uşytkowa została rozłoşona proporcjonalnie do załoşonego procentu
redukcji na poszczególne obszary (osiedla)
Zielonej Góry objęte działaniami naprawczymi (tabela 13).

powierzchnia uşytkowa lokali, dla której
przewiduje się wymianę czynnika grzewcze-
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Tabela 13. Wielkość powierzchni lokali objętych wymianą czynnika grzewczego na obszarach działań naprawczych (wariant optymalny – WO).
Obszar

ul. Batorego i Zjednoczenia
Dolina Zielona
Śródmieście + Winnica
Osiedle Tysiąclecia
Osiedle Morelowe
Osiedle Słowackiego
Osiedle Braniborskie
Osiedle Raculka
Jędrzychów
Suma

Ogólna liczba powierzchni użytkowej lokali na
obszarze [m2], dla której przewiduje się likwidację
lub wymianę kotłów
osiedla Zielonej Góry
40 000
17 000
34 000
11 000
7 500
5 000
29 000
9 500
55 000
208 000

5.1.4. Szacunkowe koszty zaproponowanych wariantów

pozwolenia zintegrowanego oznacza to stosowanie
najlepszych dostępnych technik.

Dla poszczególnych wariantów przedstawionych
w rozdziale 5.1.2 oszacowano koszty realizacji.

Uwzględniając w/w zapisy zaproponowano następujące działania:

Średnie koszty wariantu podstawowego (WP) plasują się na poziomie ok. 41 mln zł, zaś wariantu alternatywnego (WA) na poziomie 41,2 mln zł.

1. Przygotowanie Programu ograniczenia niskiej
emisji dla Zielonej Góry (PONE), którego zadaniem będzie m.in. określenie moşliwości, odpowiedzialności, zasad finansowania oraz zainteresowania mieszkańców wymianą ŝródeł ciepła
lub podłączeniem do sieci ciepłowniczej w celu
ograniczenia emisji zanieczyszczeń (szczególnie
benzo(α)pirenu). W ramach PONE powinna zostać przeprowadzona akcja zbierania deklaracji
(np. w formie ankiet) od mieszkańców zainteresowanych wymianą systemu grzewczego.

Porównując wariant podstawowy (WP) i wariant
alternatywny (WA) naleşy stwierdzić, şe osiągnięty
efekt ekologiczny w obu przypadkach jest identyczny. Jednak z uwagi na specyfikę Zielonej Góry, dostępność sieci gazowej (na przewaşającym terenie
miasta)
zaproponowano
wariant
optymalny,
w którym działania naprawcze stanowią połączenie
wariantów podstawowego i alternatywnego.
Średnie koszty wariantu optymalnego (WO) plasują
się na poziomie 38 mln zł.
Istotą tego wariantu jest m.in.:
likwidacja emisji niskiej poprzez podłączenie
do miejskiej sieci ciepłowniczej;
zastąpienie ogrzewania węglowego gazowym;
wymiana starych kotłów węglowych na nowoczesne kotły węglowe oraz kotły retortowe.
Przewiduje się równieş uzyskanie ograniczenia emisji przez termomodernizację budynków, a przez to
zmniejszenie ich zapotrzebowania na ciepło.
5.2.
Zakres i harmonogram rzeczowo-finansowy
dla działań naprawczych
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego
2008 roku, w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza w § 9 pkt 3 mówi, şe stosowanie środków mających na celu osiągniecie poziomu docelowego nie
moşe pociągać za sobą niewspółmiernych kosztów
i powinno dotyczyć w szczególności głównych ŝródeł emisji. W przypadku instalacji wymagających

2. Wymianę kotłów węglowych na gazowe lub
olejowo-gazowe w Elektrociepłowni Zielona Góra,
3. Modernizację sieci cieplnej na terenie miasta
w celu ograniczenia strat ciepła,
4. Stworzenie i utrzymanie systemu organizacyjnego dla działań naprawczych – realizacja PONE,
5. Prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych, szczególnie:
5.1. Stworzenie i utrzymywanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie
zanieczyszczenia
powietrza
benzo(α)pirenem oraz o jego wpływie na zdrowie, w tym:
5.1.1.

stworzenie i aktualizowanie strony
WWW,

5.1.2.

instalację tablic informujących o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza;

5.2. Prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających mieszkańcom zagroşenia dla
zdrowia jakie niesie ze sobą benzo(α)piren,
(minimum jedna kampania edukacyjna
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w roku, przeprowadzona przed sezonem
grzewczym) obejmujących m.in.:
5.2.1. opracowanie ulotek i plakatów, akcje
szkolne, informacje w mediach lokalnych,
5.2.2. akcje uświadamiające szkodliwość
spalania odpadów w kotłach grzewczych w celu zmiany przyzwolenia
społecznego na tego rodzaju praktykę.
Z uwagi na niewspółmierne do osiągniętego efektu
ekologicznego koszty wymiany kotłów w indywidualnych systemach grzewczych nie przedstawiono
zadań z tym związanych do obligatoryjnego wykonania w ramach Programu ochrony powietrza. Naleşy jednak przygotować Program ograniczenia niskiej

Poz. 1494

emisji (PONE) i dąşyć do jego realizacji w takim zakresie, w jakim będzie to moşliwe i ekonomicznie
uzasadnione.
W przygotowaniu PONE pomocne będą określone
w wariancie optymalnym i w rozdziale 5.1.3 ilości
powierzchni lokali, na której powinny zostać podjęte
działania naprawcze.
Wstępnie oszacowane średnie koszty zaproponowanych do realizacji działań naprawczych osiągają
kwotę 260 tys. zł, a czas realizacji działań naprawczych – 4 lata. Koszty te nie uwzględniają wymiany
kotłów w Elektrociepłowni Zielona Góra i modernizacji sieci cieplnej.
Zakres, harmonogram rzeczowo - finansowy działań
naprawczych oraz ŝródła finansowania przedstawiono w tabeli ponişej.

Tabela 14. Harmonogram rzeczowo-finansowy.
Lp.

działanie naprawcze

1

zadanie 1 - przygotowanie Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji i stworzenie systemu organizacyjnego w celu
jego realizacji

odpowiedzialny za
realizację

termin realizacji

szacunkowe
średnie koszty
działań naprawczych

źródło finansowania

działania systemowe
Prezydent Miasta
Zielona Góra

2009

100 000,00 zł

budşet miasta,
NFOŚiGW, WFOŚiGW
i PFOŚiGW

ograniczenie emisji punktowej
1

zadanie 2 - wymiana kotłów węglowych na gazowe lub olejowo-gazowe
w Elektrociepłowni Zielona Góra

2

zadanie 3 modernizacja sieci cieplnych na obszarach, na których takiej
modernizacji jeszcze nie przeprowadzono

1

2

3

Działania promocyjne i edukacyjne
(ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje)
uświadamiające
szkodliwość
benzo(a)pirenu oraz promujące zachowania zmierzające do ograniczenia
jego emisji z indywidualnych ŝródeł
ciepła
Stworzenie i utrzymanie systemu
informowania mieszkańców o stanie
jakości powietrza w mieście
Stworzenie i utrzymanie systemu
organizacyjnego dla działań naprawczych**

Elektrociepłownia
Zielona Góra

2009 - 2013

Elektrociepłownia
Zielona Góra
2009 - 2013
Zakład Dystrybucji
Ciepła
działania edukacyjno-informacyjne

Prezydent Miasta
Zielona Góra

wg kosztorysu

wg kosztorysu

2009 - 2013

160 000,00* zł

2009 - 2013

w ramach obowiązków pracowników Urzędu
Miasta Zielona
Góra

Prezydent Miasta
Zielona Góra
2009 - 2013

suma kosztów

środki własne Elektrociepłowni Zielona Góra,
NFOŚiGW, WFOŚiGW,
kredyty
środki własne Elektrociepłowni Zielona Góra,
NFOŚiGW, WFOŚiGW,
kredyty

budşet miasta,
NFOŚiGW, WFOŚiGW
i PFOŚiGW

budşet miasta

260 000,00 zł

(*)

Koszty obliczono szacunkowo, zakładając przeprowadzenie kaşdego roku przed okresem grzewczym kampanii edukacyjnej. Koszt jednej kampanii
oszacowano na podstawie doświadczeń innych miast w Polsce na 40 tys. zł.
(**) Zespół działań koordynujących i monitorujących realizację programu, w tym działalność operatora programu omówiona w rozdziale 8.

Zadania dodatkowe
Dodatkowo zaleca się wymienione nişej zadania
jako wspierające poprawę jakości powietrza, szczególnie w zakresie zmniejszenia stęşeń imisyjnych
benzo(α)pirenu:
1. w zakresie zagospodarowania miasta, gospodarki
komunalnej i ochrony środowiska (działanie
długoterminowe) tworząc lub zmieniając plany

zagospodarowania
przestrzennego
naleşy
uwzględnić aspekty wpływające na jakość powietrza tj.:
1.1. wymogi dotyczące zaopatrywania mieszkań
w ciepło na nowych osiedlach z nośników
nie powodujących nadmiernej „niskiej emisji benzo(α)pirenu” (tj. podłączanie do sieci
ciepłowniczej, stosowanie kotłów gazo-
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wych, wykorzystanie energii odnawialnej
nie powodującej zwiększonej emisji pyłu),
1.2. projektowanie linii zabudowy uwzględniając
zapewnienie „przewietrzania” miasta ze
szczególnym
uwzględnieniem
terenów
o gęstej zabudowie,
1.3. projektowanie wskaŝników i parametrów
zabudowy nowych terenów uwzględniając
zachowanie i utrzymanie równowagi terenów zielonych w mieście,
2. zmniejszenie emisji ze ŝródeł przemysłowych
poprzez:
2.1. kontrolę dotrzymywania przez zakłady standardów emisyjnych,
2.2. modernizację układów technologicznych
ciepłowni, w tym stosowanie najlepszych
dostępnych technik (preferowana wymiana
czynnika grzewczego na gazowy),
2.3. ograniczenia
dla
nowych
inwestycji
(np. wymagania w zakresie stosowanych
paliw, preferowanie paliwa gazowego),
2.4. wdraşanie nowoczesnych technologii, przyjaznych środowisku,
2.5. wdraşanie na szerszą skalę systemów zarządzania środowiskiem (np. ISO 14 000)
w zakładach.
6. Czas potrzebny na realizację celów Programu
Proponuje się następujący czas realizacji poszczególnych działań naprawczych:
program ograniczenia niskiej emisji – realizacja w latach 2009 - 2013;
redukcja emisji benzo(α)pirenu z Elektrociepłowni Zielona Góra poprzez zamianę kotłów
węglowych na gazowe – realizacja w latach
2009 – 2013;
modernizacja sieci ciepłowniczej – realizacja
w latach 2009 – 2013;
utrzymanie systemu organizacyjnego dla realizacji działań naprawczych - zadanie ciągłe
od 2009 do 2013.
7. Źródła finansowania działań naprawczych
W systemie finansowania inwestycji w zakresie
ochrony środowiska w Polsce większą część wydatków ponoszą samorządy terytorialne, fundusze ekologiczne i podmioty gospodarcze, natomiast udział
środków budşetu państwa jest mały.
- Narodowy Fundusz
i Gospodarki Wodnej

Ochrony

Środowiska

Podstawowymi formami finansowania działań proekologicznych przez NFOŚiGW są: poşyczki preferencyjne (z moşliwością częściowego umorzenia),
poşyczki płatnicze, kredyty udzielane ze środków
Narodowego Funduszu przez banki w ramach linii
kredytowych, dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów i poşyczek, dotacje.

Poz. 1494

Dotacje i kredyty
W ramach priorytetowego programu Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem
poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii”
finansowaniem dotacyjnym mogą być objęte m.in.
następujące przedsięwzięcia:
opracowanie programów ochrony powietrza;
wykorzystanie alternatywnych ŝródeł energii;
ograniczenie emisji z duşych ŝródeł spalania
paliw;
oszczędzanie surowców i energii;
modernizacja ŝródeł i systemów ciepłowniczych;
realizacja przedsięwzięć wskazanych przez
Ministra Środowiska do dofinansowania
z Funduszu Spójności.
Dotacje mogą być takşe udzielane na przedsięwzięcia współfinansowane w ramach funduszy unijnych,
za wyjątkiem przedsięwzięć dofinansowywanych
z Funduszu Spójności.
NFOŚiGW finansuje równieş we współpracy z bankami poprzez dotacje do spłaty kredytów
i uruchomienie linii kredytowych dla działań mających na celu m.in. ograniczenie emisji spalin poprzez dostosowanie silników wysokopręşnych do
paliwa gazowego lub wymiany silników na mniej
emisyjne w komunikacji zbiorowej, inwestycje
w zakresie odnawialnych ŝródeł energii, termomodernizację, budowę i modernizację systemów ciepłowniczych.
Oprócz ww. form finansowania NFOŚiGW administruje równieş środkami zagranicznymi przeznaczonymi na ochronę środowiska w Polsce, pochodzącymi m.in. z Funduszu Spójności i z Funduszy Strukturalnych.
Programy uzyskujące wsparcie ze środków krajowych NFOŚiGW określone są na liście priorytetowych programów na 2009 rok. Obejmują one:
a) w zakresie ochrony powietrza:
Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych ŝródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji.
Program dla przedsięwzięć w zakresie ograniczania emisji lotnych związków organicznych.
Program dla przedsięwzięć słuşących poprawie jakości paliw i technologii silnikowych
oraz biopaliw i biokomponentów.
Program dla przedsięwzięć słuşących wdraşaniu technologii zapewniających czystszą
i energooszczędną produkcję oraz oszczędność surowców naturalnych i energii pierwotnej.
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zakresie

infrastrukturalnych na poziomie lokalnym
i regionalnym, których realizacja prowadzić
powinna do odnowy upadających terenów
gospodarczych i przemysłowych (w tym
m.in. dotkniętych kryzysem obszarów miejskich). Równie istotne jest wsparcie na rzecz
infrastruktury ochrony środowiska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego moşe
bowiem finansować m.in. projekty polegające na budowie oczyszczalni ścieków czy elektrowni wiatrowych.

Program finansowania funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji,
w tym prowadzenie Krajowego Rejestru
Uprawnień do Emisji i realizacja zadań Krajowego Administratora Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji oraz zadań dotyczących monitorowania wielkości emisji substancji objętych tym systemem.
Program dla przedsięwzięć związanych
z opracowaniem, zgodnie z art. 89 - 91 ustawy, programów ochrony powietrza i planów
działania.
Program dla przedsięwzięć w zakresie ograniczenia emisji z procesów energetycznego
spalania paliw.
b) W zakresie edukacji ekologicznej:
Program dla wspierania edukacji na rzecz
zrównowaşonego rozwoju, w tym gospodarki wodnej oraz profilaktyki zdrowotnej dzieci
i młodzieşy z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska.
Program dla wspierania działalności pozarządowych organizacji ekologicznych.
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
W zakresie swoich zadań fundusz wspomaga
w szczególności środowisko produkcyjne i konkurencyjność przedsiębiorstw, badania naukowe
i rozwój technologiczny, inwestycje infrastrukturalne, ochronę środowiska, rozwój turystyki i inwestycji kulturalnych, a takşe rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz współpracę przygraniczną.

- Fundusz Spójności
Środki z Funduszu Spójności będą wykorzystywane
przez Polskę w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który
będzie teş finansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Fundusz Spójności w zakresie ochrony środowiska jest obsługiwany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Wysokość pomocy z Funduszu Spójności uzaleşniona jest od osi priorytetowej, w ramach której projekt
zostanie dofinansowany. Maksymalnie moşe wynosić 85% kosztów kwalifikowanych.
Projekty do dofinansowania z Funduszu Spójności
naleşy składać kaşdego roku, do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zakres działania Funduszu Spójności obejmuje pomoc o zasięgu krajowym. Finansowanie przedsięwzięć z Funduszu Spójności opiera się na zasadzie
współfinansowania. Przedsięwzięcia wspomagane
przez Fundusz Spójności muszą naleşeć do jednego
z dwóch sektorów:
sektor środowiska – projekty zapewniające
osiągnięcie celów polityki Wspólnoty w zakresie ochrony środowiska, to przede
wszystkim: zapobieganie zanieczyszczeniom,
ochrona i poprawa jakości środowiska i zapewnienie racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych;

Beneficjentami środków finansowych pochodzących
z tego funduszu są przede wszystkim przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, instytucje pozarządowe, administracja rządowa oraz samorządy terytorialne, instytucje i jednostki badawczo-rozwojowe.

sektor transportu – projekty ustanawiające
i rozwijające infrastrukturę transportową
w ramach sieci transeuropejskiej (TEN 7) lub
projektów zapewniających dostęp do TEN.

EFRR finansuje róşnego rodzaju projekty skierowane
do sektora przedsiębiorstw w zakresie środowiska
produkcyjnego i konkurencyjności przedsiębiorstw,
szczególnie średnich i małych. Fundusz wspiera
m.in. projekty inwestycyjne oraz doradcze przedsiębiorstw. Obszary wsparcia funduszu to m.in.:
Ochrona środowiska - Jest jednym z priorytetowych obszarów wsparcia z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pomoc ze
środków funduszu mogą otrzymać zarówno
przedsiębiorcy (np. zakup technologii ograniczających negatywny wpływ na środowisko),
jak równieş administracja centralna czy lokalna, realizująca projekty środowiskowe.
Inwestycje infrastrukturalne - W pierwszej
kolejności dotyczy to infrastruktury przyczyniającej się do tworzenia i rozwijania transeuropejskich sieci w dziedzinie transportu,
telekomunikacji oraz infrastruktury energetycznej. Z drugiej strony dotyczy projektów
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- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze udziela poşyczek,
poşyczek częściowo umarzalnych, dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów
na realizację zadań z zakresu ochrony atmosfery po
rozpatrzeniu wniosku przedstawionego przez podmiot.
Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW
nr 12/08 RN z dnia 26 czerwca 2008 roku na liście
przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Fun7

Sieci Transeuropejskie (ang. Trans-European Networks): TEN-T
transeuropejskie sieci transportowe, TEN-E transeuropejskie sieci
energetyczne
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duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze na rok 2009 znalazły się:
w zakresie ochrony powietrza:
1) Wykorzystywanie odnawialnych ŝródeł energii.
2) Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powstających w procesach energetycznych.
3) Stosowanie mniej uciąşliwych dla środowiska
paliw, w tym wykorzystywanie odpadów energetycznych (metan, ciepło odpadowe, odpady
organiczne).
4) Eliminowanie niskiej emisji na obszarach zabudowanych oraz szczególnie przyrodniczo cennych.
5) Ograniczenie emisji substancji toksycznych zagraşających zdrowiu i şyciu ludności.
6) Ograniczenie emisji zanieczyszczeń w spalinach
ze środków transportu publicznego: w autobusach komunikacji publicznej, straşy poşarnej
i policji, samochodowym transporcie sanitarnym.
7) Zapobieganie powstawaniu lub przenikaniu hałasu do środowiska.
8) Podniesienie efektywności gospodarowania
energią m.in. poprzez ograniczanie strat
w procesie przesyłania i dystrybucji energii,
w tym przebudowa systemów ciepłowniczych
oraz obnişenie energochłonności sektora publicznego.
9) Realizacja kompleksowych programów termomodernizacji obiektów uşyteczności publicznej.
w zakresie edukacji ekologicznej:
1) Wspieranie programów edukacyjnych, szczególnie o zasięgu regionalnym, mających na celu podnoszenie kwalifikacji i kształtowanie
świadomości ekologicznej.
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Pomoc jednostkom realizującym zadania monitoringu środowiska w wyposaşaniu systemu monitoringu w aparaturę i sprzęt kontrolno-pomiarowy oraz
w zakresie umoşliwiającym wykonywanie zadań.
- Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Środki Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW) przeznacza się na
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, w celu realizacji zasady zrównowaşonego
rozwoju. Środki te mogą być przeznaczone m.in. na
przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza,
wspieranie wykorzystania lokalnych ŝródeł energii
odnawialnej, pomoc przy wprowadzaniu bardziej
przyjaznych dla środowiska nośników energii,
wspieranie ekologicznych form transportu oraz realizację przedsięwzięć proekologicznych skutkujących oszczędnością zuşycia energii, surowców
i materiałów. O dofinansowanie mogą wystąpić
wydziały urzędów miast, miejskie jednostki organizacyjne.
- EkoFundusz
Podstawowym ŝródłem przychodów EkoFunduszu
są wpływy z ekokonwersji polskiego długu, wynikające z umów Polski ze Stanami Zjednoczonymi,
Francją, Szwajcarią, Włochami i Norwegią. Celem
fundacji
jest
finansowanie
przedsięwzięć
w dziedzinie ochrony środowiska, które mają nie
tylko istotne znaczenie w skali regionu czy kraju, ale
takşe wpływają na osiągnięcie celów ekologicznych
w skali europejskiej, a nawet światowej uznanych za
priorytetowe przez społeczność międzynarodową.
EkoFundusz jest niezaleşną fundacją działającą
w oparciu o prawo polskie, a w szczególności ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach
(Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z póŝn. zm.) oraz
Statut. Obecnie uprawnienia Fundatora EkoFunduszu wykonuje Minister Skarbu Państwa. Organami
EkoFunduszu są: Rada Fundacji oraz Zarząd.

2) Rozwój bazy edukacyjnej ośrodków prowadzących edukację ekologiczną szczególnie istotnych w skali regionu.

Jednym z sektorów, uznanych przez EkoFundusz za
priorytetowe, jest ograniczenie transgranicznego
transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz
eliminacja niskich ŝródeł ich emisji, w tym:

3) Wspieranie konferencji i konkursów wiodących
w upowszechnianiu wiedzy ekologicznej
i istotnych dla realizacji polityki ekologicznej
regionu.

likwidacja niskich ŝródeł emisji w miastach
o udokumentowanym ponadnormatywnym
stęşeniu dwutlenku siarki;

4) Wspieranie promocji działań związanych z tworzeniem, organizacją oraz funkcjonowaniem
struktur Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
w zakresie monitoringu:

budowa kotłów z paleniskami fluidalnymi;
budowa turbin gazowo-parowych (preferowane są układy wykorzystujące biogaz, gaz
odpadowy lub lokalne złoşa gazu ziemnego);
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń atmosfery z pojazdów samochodowych w miastach.
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Dofinansowanie ze środków EkoFunduszu uzyskać
mogą jedynie projekty dotyczące inwestycji bezpośrednio związanych z ochroną środowiska (w ich
fazie implementacyjnej), a w dziedzinie ochrony
przyrody równieş projekty nieinwestycyjne. Środki
EkoFunduszu mają charakter bezzwrotnej pomocy
zagranicznej i stosują się do nich preferencje wynikające z obowiązujących przepisów mówiących
o dotrzymaniu standardów.
Bank Ochrony Środowiska
Szczególną rolę na rynku kredytów na inwestycje
proekologiczne odgrywa Bank Ochrony Środowiska,
który oferuje najwięcej środków finansowych
w formie preferencyjnych kredytów. Bank współpracuje z instytucjami zajmującymi się finansowaniem ochrony środowiska, m.in. z NFOŚiGW
i WFOŚiGW. Bank Ochrony Środowiska daje moşliwość ubiegania się m.in. o kredyt na inwestycje
z zakresu ograniczenia emisji spalin, termomodernizacji, budowy i modernizacji urządzeń grzewczych
zasilanych gazem lub olejem w obiektach uşyteczności publicznej oraz na zakup lub montaş urządzeń
i wyrobów słuşących ochronie środowiska.
8. Obowiązki organów administracji, które przekazują Marszałkowi Województwa informacje o wydanych decyzjach, aby zrealizować cele Programu
oraz organów administracji, które kontrolują realizację Programu
Wykonanie Programu ochrony powietrza wymaga
współpracy wielu stron oraz moşliwości bieşącej
oceny realizacji Programu. W tym celu naleşy ściśle
określić zakres kompetencji dla poszczególnych organów administracji lub instytucji. Organy administracji związane z Programem ochrony powietrza
i ich zadania przedstawiono w ponişszej tabeli.
W związku z nowelizacją ustawy - Prawo ochrony
środowiska przez ustawę z dnia 29 lipca 2005r.
o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami
w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1462, z póŝn.
zm.8) Sejmik Województwa (zgodnie z art. 91 ust. 5)
wydaje, po zaopiniowaniu projektu uchwały przez
Prezydenta Miasta Zielona Góra, uchwałę określającą Program ochrony powietrza dla strefy.
Program ochrony powietrza publikowany jest
w wojewódzkim dzienniku urzędowym i stanowi akt
prawa miejscowego zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy
– Prawo ochrony środowiska.
Istotnym elementem umoşliwiającym realizację postanowień Programu ochrony powietrza jest przeniesienie podstawowych załoşeń i kierunków działania do wszystkich strategicznych dokumentów i polityk województwa.
Odzwierciedlenie tych załoşeń i kierunków w innych
istotnych dla województwa i strefy dokumentach,
pozwoli na efektywne i sprawne współdziałania odpowiedzialnych za jego realizację jednostek organi8

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005r.
Nr 189, poz. 1604 i Nr 267, poz. 2257, z 2006r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 220, poz. 1601 i Nr 251, poz. 1848 oraz z 2007r.
Nr 88, poz. 587.
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zacyjnych oraz planowe i zachowawcze realizowanie
przyszłych inwestycji.
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Tabela 15. Organy administracji i ich obowiązki w ramach przygotowania, realizacji i monitorowania Programu ochrony powietrza.

zadania
Opinia nt. Programu ochrony
powietrza
Stworzenie i utrzymanie systemu
organizacyjnego dla działań naprawczych
Przygotowanie PONE - Programu
ograniczenia niskiej emisji
Prowadzenie informacyjnoedukacyjnego portalu internetowego

Organ administracji/inne instytucje
Prezydent Miasta
Zielona Góra

Przepływ informacji do Marszałka Województwa

Programy/akty prawa miejscowego/decyzje
administracyjne

Przekazanie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa
Lubuskiego w sprawie określenia Programu ochrony powietrza

art. 91 ust. 6 Prawa ochrony środowiska

Roczny raport zawierający sprawozdanie z realizacji harmonogramu działań naprawczych Programu ochrony powietrza

Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego
w sprawie określenia Programu ochrony powietrza

Prezydent Miasta
Zielona Góra
Wytyczne w uchwale Sejmiku Województwa
w sprawie określenia Programu ochrony powietrza

Prezydent Miasta
Zielona Góra
Roczny raport o: wydawanych pozwoleniach zintegrowanych,
pozwoleniach dla instalacji na wprowadzanie gazów lub pyłów do
powietrza, decyzjach zobowiązujących do pomiarów emisji, przyjmowanych zgłoszeniach instalacji, z których emisja nie wymaga
pozwolenia.

Marszałek Województwa Lubuskiego

Wytyczne w uchwale Sejmiku Województwa
w sprawie określenia Programu ochrony powietrza

Baza emisji - emisja punktowa

Prezydent Miasta
Zielona Góra

Monitoring realizacji Programu
ochrony powietrza

Marszałek Województwa Lubuskiego

Wytyczne w uchwale Sejmiku Województwa
w sprawie określenia Programu ochrony powietrza

Raporty z realizacji Programu
ochrony powietrza
Wykonanie okresowej analizy
przebiegu realizacji Programu
ochrony powietrza po 3 latach i po
zakończeniu realizacji.
Przekazanie Ministrowi Środowiska sprawozdania z realizacji Programu ochrony powietrza

Marszałek Województwa Lubuskiego

art. 94 ust. 2a Prawa ochrony środowiska,

Ocena skutków podjętych działań

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Coroczny raport: Ocena jakości powietrza w województwie lubuskim

Bezpośrednia kontrola

art. 89 Prawa ochrony środowiska

Minister Środowiska

WIOŚ: monitoring
jakości powietrza
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Proponuje się powołanie operatora Programu
ochrony powietrza w Urzędzie Miasta Zielona Góra,
co umoşliwi nawiązanie efektywnej współpracy
z zainteresowanymi stronami i koordynację prac
w ramach realizacji Programu. W tym celu naleşy
przewidzieć odpowiednie fundusze i rozwaşyć stworzenie dodatkowego etatu pracy. Operator miałby za
zadanie:
zaplanować i znaleŝć fundusze potrzebne na
realizację Programu,
nawiązać współpracę z instytucjami i podmiotami gospodarczymi w celu efektywnego
realizowania załoşeń Programu opierając się
na wzajemnej współpracy z tymi jednostkami,
przydzielić odpowiednie zadania poszczególnym wydziałom w Urzędzie Miejskim oraz
w celu uzyskiwania pełnego kompletu da-
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nych niezbędnych do realizacji wyznaczonych zadań, a takşe w celu przedstawiania
raportów okresowych Marszałkowi Województwa,
kontrolować przepływ dokumentów i raportów pomiędzy poszczególnymi jednostkami,
współpracować z odpowiednimi jednostkami
w zakresie inicjowania i organizowania akcji
związanych z edukacją ekologiczną mającą
na celu wykształcanie właściwych zachowań
społeczeństwa,
umoşliwić rozpowszechnianie informacji
o podstawowych wymaganiach i załoşeniach
Programu ochrony powietrza.

Na schemacie ponişej przedstawiono proponowany
schemat organizacyjny realizacji Programu ochrony
powietrza.
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Program ochrony powietrza
Uchwała Sejmiku Województwa

Działanie naprawcze:
Program ochrony powietrza
URZĄD MIASTA
Urząd Miasta Zielona Góra

Operator programu

 dane aktualizujące bazę danych o emisji
 raporty z realizacji działań naprawczych,

Schemat 1. Proponowany schemat organizacyjny realizacji Programu ochrony powietrza.
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9. Monitorowanie realizacji Programu
Projekt metod monitorowania skuteczności realizacji działań naprawczych
Obserwacja i ocena stanu środowiska oraz kontrola
przestrzegania prawa ochrony środowiska są podstawowymi i niezbędnymi sposobami monitorowania skuteczności podejmowanych działań naprawczych Programu ochrony powietrza.
Za monitorowanie skuteczności realizacji działań
naprawczych odpowiedzialny jest Marszałek Województwa Lubuskiego. Okresowo raz do roku będą
przekazywane z Urzędu Miasta Zielona Góra do
Marszałka Województwa, jako organu odpowiedzialnego za monitorowanie realizacji Programu
ochrony powietrza, informacje niezbędne do określenia stanu realizacji Programu ochrony powietrza
zgodnie z tabelami monitorowania realizacji Programu, zamieszczonymi w dalszej części opracowania.
Monitorowanie skuteczności realizacji działań naprawczych powinno opierać się o dokumenty wykorzystane do dokumentowania i kontroli realizacji
Programu oraz uwzględniać wskaŝniki oceny realizacji Programu ochrony powietrza.
Tabele wskaźników
ochrony powietrza

oceny realizacji Programu

Wskaŝniki oceny realizacji Programu ochrony powietrza pozwalają na jednolitą, w odniesieniu do
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analizowanej strefy, ocenę postępu przy realizacji
kaşdego z zadań Programu.
Zaproponowane wskaŝniki:
są łatwe w interpretacji i proste w konstrukcji,
stwarzają podstawę do porównań realizacji
Programu pomiędzy strefami,
posiadają wartość docelową, stanowiącą dla
uşytkowników bazę do oceny postępu realizacji Programu.
Monitorowane wartości zaproponowanych wskaŝników muszą się opierać na danych rzeczywistych.
Monitorowane wskaŝniki skupiają się na aspektach
emisyjnych, na które wpływ (pośredni lub bezpośredni) mają organy administracyjne, jednakşe na
jakość powietrza wyraşoną w wartości stęşenia benzo(α)pirenu wpływ mają równieş warunki meteorologiczne oraz inne parametry takie jak: ukształtowanie terenu czy charakter zabudowy. Na schemacie
2 przedstawiono zaleşności pomiędzy parametrami
wpływającymi na jakość powietrza na terenie Zielonej Góry oraz zaproponowane wskaŝniki oceny realizacji Programu ochrony powietrza.
Zaproponowane w tabeli 16 wskaŝniki oceny realizacji Programu ochrony powietrza wykorzystują
dane gromadzone przez organy realizujące Program.
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Schemat 2. Zaleşności pomiędzy parametrami wpływającymi na jakość powietrza w Zielonej Górze oraz
propozycja wskaŝników oceny realizacji Programu ochrony powietrza.

1. Stężenie średnioroczne benzo( )pirenu

Wielkość emisji benzo( )pirenu:

Dane meteorologiczne:

Inne parametry:
ze źródeł powierzchniowych
temperatura powietrza

ukształtowanie terenu
ze źródeł punktowych

kierunek wiatru
charakter zabudowy miasta
prędkość wiatru

stan techniczny budynków

ilość opadów atmosferycznych

stan techniczny urządzeń/instalacji

inne…
stan techniczny ulic/dróg
świadomość ekologiczna
społeczeństwa
inne…
wpływ
zależność

ze źródeł liniowych
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Tabela 16. Monitorowanie realizacji Programu ochrony powietrza (projekt)
Cześć I – w zakresie emisji powierzchniowej
Wskaźnik monitorowania

Jednostka

Poszczególne lata raportowania realizacji Programu ochrony powietrza
2009
2010
2011
2012
2013

Przygotowanie PONE - Program ograTAK/NIE
niczenia niskiej emisji dla Zielonej Góry
Powierzchnia uşytkowa lokali*,
w których uzyskano zmniejszenie zapo[m2]
trzebowania na ciepło poprzez termomodernizację
Powierzchnia uşytkowa lokali*, które
podłączono do miejskiej sieci ciepłow[m2]
niczej
Powierzchnia uşytkowa lokali*,
w których zastąpiono ogrzewanie wę[m2]
glowe ogrzewaniem gazowym
Powierzchnia uşytkowa lokali*,
w których wymieniono stare kotły
[m2]
węglowe na nowoczesne, niskoemisyjne kotły węglowe
Powierzchnia uşytkowa lokali*,
w których wymieniono stare kotły
[m2]
węglowe na kotły węglowe retortowe
* dotyczy tylko lokali, w których wykorzystuje się źródła ciepła na paliwa stałe

Wypełniany przez:
Prezydenta Miasta Zielona Góra
Prezydenta Miasta Zielona Góra
Prezydenta Miasta Zielona Góra
Prezydenta Miasta Zielona Góra
Prezydenta Miasta Zielona Góra
Prezydenta Miasta Zielona Góra
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Cześć II – w zakresie emisji punktowej
Wskaźnik monitorowania

Jednostka

Poszczególne lata raportowania realizacji Programu ochrony powietrza
2009
2010
2011
2012
2013

Wartość
docelowa

Wypełniany
przez:

0

Marszałek
Województwa
Lubuskiego

Wartość
docelowa

Wypełniany
przez:

Emisja benzo(a)pirenu na jednostkę
uzyskanego ciepła - ilość kg benzo(a)pirenu na 1 GJ ze ŝródeł punktowych, w tym:
Elektrociepłownia Zielona Góra

kg/GJ

Cześć III – w pozostałym zakresie
Wskaźnik monitorowania
Przeprowadzenie akcji promocyjnych
i edukacyjnych
Utrzymywanie strony internetowej
z informacjami o stanie zanieczyszczenia powietrza w mieście oraz o
wpływie benzo(a)pirenu na zdrowie ilość aktualizacji

Jednostka
ilość

ilość

Poszczególne lata raportowania realizacji Programu ochrony powietrza
2009
2010
2011
2012
2013

minimum
dwa razy
w roku
raz na
kwartał

Prezydenta
Miasta Zielona
Góra
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Aktualizacja Programu ochrony powietrza

(instalacji) traktowane są jako ŝródła punktowe.

Monitoring skuteczności realizacji działań naprawczych powinien być poparty modelowaniem matematycznym (po 3 latach) jako metodą wspomagającą i uzupełniającą techniki pomiarowe.

Benzo(α)piren jest zanieczyszczeniem, które powstaje głównie w wyniku niepełnego spalania związków
organicznych. Z tego powodu podstawowym ŝródłem emisji tego zanieczyszczenia są ŝródła, w których proces spalania jest prowadzony w sposób
niezoptymalizowany i dochodzi do niepełnego spalania paliwa (w zbyt niskiej temperaturze, przy niewystarczającym dopływie powietrza). Taka charakterystyka spalania moşe cechować głównie małe
ŝródła (np. paleniska kotłów indywidualnych),
a w znacznie mniejszym stopniu dotyczy spalania
paliw w kotłach duşej mocy oraz w energetyce zawodowej, gdzie proces spalania jest zoptymalizowany.

Monitoring skuteczności realizacji działań naprawczych powinien umoşliwiać podejmowanie ewentualnych działań korygujących.
10. Charakterystyka techniczna i ekologiczna instalacji, urządzeń i rodzajów korzystania ze środowiska, które mają największy wpływ na poziomy substancji w powietrzu
Na jakość powietrza wpływa szereg czynników, do
najwaşniejszych wśród nich naleşą:
wielkość i rozkład emisji substancji,
parametry wprowadzania substancji do powietrza,
parametry i typ emitorów,
warunki klimatyczne,
uwarunkowania demograficzne,
ukształtowanie i sposób zagospodarowania
przestrzennego terenu,
rodzaj uşytkowania powierzchni,
przemiany fizyko-chemiczne substancji.
Zanieczyszczenia powietrza na terenie Zielonej Góry
są to głównie zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego, związane z działalnością człowieka.
Powiat grodzki Zielona Góra nie jest silnie uprzemysłowiony. Głównymi jednostkami na terenie miasta,
które w ramach swojej działalności powodują emisję zanieczyszczeń do powietrza są ŝródła energetycznego spalania paliw. Istotnym elementem mającym wpływ na jakość powietrza jest emisja z sektora
gospodarki komunalnej – indywidualne systemy
grzewcze.
Na obszarze Zielonej Góry, gdzie na wielkość emisji
wpływają zarówno zakłady przemysłowe (głównie
energetyka), jak i komunikacja czy indywidualne
ŝródła ciepła, kaşdy z elementów naleşy rozpatrywać
i analizować osobno. W niniejszym opracowaniu
emisje benzo(α)pirenu z zakładów przemysłowych

Inwentaryzacją emisji objęto zarówno ŝródła emisji
jak i emitory. Ŝródła emisji są to miejsca powstawania zanieczyszczeń, emitory to miejsca wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza.
10.1.
Charakterystyka techniczno - ekologiczna
punktowych źródeł emisji
Emisja benzo(α)pirenu ze ŝródeł przemysłowych
zaleşy w największym stopniu od stosowanego procesu technologicznego oraz stopnia optymalizacji
procesu. Decydującymi czynnikami, jeśli chodzi
o stopień uciąşliwości dla otoczenia, jest oczywiście
wielkość, poziom nowoczesności, stan techniczny
oraz lokalizacja ŝródeł emisji i parametry emitorów.
Ŝródła punktowe (energetyka i przemysł) nie stanowią głównego ŝródła emisji benzo(α)pirenu w mieście.
Charakterystyka instalacji powodujących emisję
zanieczyszczeń pyłowych do powietrza, uwzględniająca zawartość benzo(α)pirenu w pyle, wymaga
przeprowadzenia analizy prowadzonych procesów
w zakresie rodzajów stosowanych technologii, parametrów pracy oraz innych urządzeń mających
wpływ na wielkość emisji w mieście.
Ŝródła punktowe rozumiane są jako duşe instalacje
spalania paliw oraz ŝródła technologiczne mające
znaczny udział w emitowaniu pyłów. Inwentaryzacją
ŝródeł punktowych objęto na terenie Zielonej Góry
21 jednostek organizacyjnych, które emitują benzo(α)piren do powietrza. W tabeli ponişej przedstawiono listę zakładów.

Tabela 17. Jednostki organizacyjne objęte inwentaryzacją emisji benzo(α)pirenu w Zielonej Górze (ŝródło:
baza opłatowa Marszałka Województwa Lubuskiego).
lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

nazwa jednostki
PKP S.A. Centrala, Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
w Poznaniu
Zakład Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spoşywców
Handlowa Spółdzielnia Pracy "DOMET"
Spółdzielnia Pracy " LUBUSZ "
BUT-POL PPH J.Z. Kuczma, Zakład Pracy Chronionej
Spółdzielnia Inwalidów ZUT
LOK Stowarzyszenie Warszawa
SCHENKER Sp. z o.o. Oddział Zielona Góra
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych
PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

adres
ul. Niepodległości 8, 60-715 Poznań (siedziba)
Aleja Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra
ul. Kraszewskiego 1, 65-448 Zielona Góra
ul. Koşuchowska 20 A, 65-364 Zielona Góra
ul. Dąbrowskiego 41 b , 65-021 Zielona Góra
ul. Poziomkowa 22, 65-128 Zielona Góra
ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra
ul. Chocimska 14 , 00-791 Warszawa (siedziba)
ul. Dworcowa 14 A. , 65-019 Zielona Góra
ul. Traugutta 10, 65-025 Zielona Góra
ul. Ułańska 4, 65-033 Zielona Góra
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nazwa jednostki
PKP CARGO S.A.
PKP CARGO SA Zakład Przewozów Towarowych
KARMAG Pośrednictwo i Handel Jerzy Dziedzic, Adam Sawicki
S.J.
FAST Sp. z o.o.
Mechanika Pojazdowa Józef Dziaszyk
Elektrociepłownia "ZIELONA GÓRA" S.A.
TENOS Sp. z o.o.
Serwis Ogumienia "Nowacki" S.J.
RICOSTA Polska Sp. z o.o.
NADLAS Zofia Nadborska

10.2. Charakterystyka techniczno - ekologiczna
powierzchniowych źródeł emisji
Emisja ze ŝródeł sektora bytowo-komunalnego,
tzw. niska emisja, obejmuje swoim zasięgiem głównie małe kotłownie oraz paleniska domowe.
W celu scharakteryzowania ŝródeł powierzchniowych emisji na terenie Zielonej Góry przeanalizowano przede wszystkim system ciepłowniczy miasta
oraz systemu zasilania i wykorzystania gazu do celów grzewczych. Jest to istotne z uwagi na fakt, şe
ok. 45% miasta zasilana jest w ciepło z lokalnych
kotłowni i pieców, poza systemem ciepłowniczym
miasta.
System ciepłowniczy miasta
Właścicielem sieci cieplnej jest Elektrociepłownia
Zielona Góra, natomiast dystrybucją energii cieplnej
na terenie Zielonej Góry zajmuje się Zakład Dystrybucji Ciepła działający w strukturach Elektrociepłowni. Zakład prowadzi sprzedaş energii wytworzonej w Elektrociepłowni Zielona Góra oraz eksploatuje 29 kotłowni rozproszonych na terenie miasta,
poza zasięgiem sieci cieplnej.

Poz. 1494
adres
ul. Grójecka 17 4, 02-021 Warszawa (siedziba)
ul. Dworcowa 4 A 6, 65-019 Zielona Góra
ul. Wyspiańskiego 13, 65-036 Zielona Góra
ul. Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra
ul. Dolina Zielona 62, 65-154 Zielona Góra
Aleja Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra
ul. Podwale 9, 00-252 Warszawa (siedziba)
ul. Batorego 99 , 65-735 Zielona Góra
ul. Jędrzychowska 46, 65-385 Zielona Góra
ul. Chłodna 2 A , 65-127 Zielona Góra

obszary zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta. Moşna wymienić tu następujące osiedla:
Chynów,
Osiedle na Olimpie,
Srebrna Polana,
Czarkowo,
Przylep,
Osiedle Uczonych,
Osiedle Bajkowe.
System gazowniczy miasta
Potrzeby cieplne miasta Zielona Góra zaspokajane
są takşe za pomocą ogrzewania gazowego. Dotyczy
to głównie zabudowy jednorodzinnej oraz pojedynczych obiektów (np. szkoły).
Dystrybucją gazu ziemnego na terenie powiatu
grodzkiego Zielona Góra zajmuje się Dolnośląska
Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. – Oddział Zakład
Gazowniczy Zgorzelec – Rejon Dystrybucji Gazu
Zielona Góra.

Z miejskiej sieci ciepłowniczej pokrywanych jest
około 55% potrzeb cieplnych Zielonej Góry. Sieć
cieplna ma układ pierścieniowy, składa się z rurociągów wysokoparametrowych (135/75) oraz niskoparametrowych (95/70). Ciepło rozprowadzane jest
miejską siecią cieplną, częściowo liniami napowietrznymi, a częściowo pod ziemią. Sieć cieplna
jest systematycznie modernizowana. Stare rury
wymieniane są na preizolowane. Całkowita długość
sieci cieplnej wysokoparametrowej to 100km,
z czego 30 % stanowią rury preizolowane. Przewaşa
tu zdecydowanie sieć podziemna. Sieć niskoparametrowa to jedynie 3,3 km.

Zielona Góra zasilana jest gazem GZ-41,5 pochodzącym ze złóş krajowych. Podstawowymi obiektami
układu zaopatrzenia w gaz są:

Głównym odbiorcą energii cieplnej dostarczanej
przez Elektrociepłownię jest budownictwo wielorodzinne. Pozostałe grupy odbiorców to przemysł
i usługi oraz obiekty uşyteczności publicznej. Zgodnie z „Projektem załoşeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
miasta Zielona Góra” zapotrzebowanie mocy cieplnej u odbiorców kształtuje się w Zielonej Górze na
poziomie 180 MW, zaś sprzedaş energii z sieci cielnej jest na poziomie 1 430 000 GJ. Straty ciepła na
przesyle wynoszą ok. 16%.

Chynów o przepustowości 9 000 Nm3/h,
z moşliwością rozbudowy do 12 000 Nm3/h.

Na obszarze Zielonej Góry są równieş takie osiedla,
gdzie nie dociera sieć ciepłownicza. Są to głównie

a) gazociąg wysokopręşny Ø250 doprowadzany ze
stacji Zakęcie w rejonie Nowej Soli, który rozgałęzia się przed miastem na trzy gazociągi
Ø150;
b) trzy stacje redukcyjne I stopnia:
Jędrzychów o przepustowości 6 000 Nm3/h,
z moşliwością rozbudowy do 12 000 Nm3/h,
Kisielin o przepustowości 3 000 Nm3/h

c) gazociąg Ø200 średniego ciśnienia – wspomagający zasilanie miasta,
d) gazociąg wysokopręşny doprowadzający gaz
do elektrociepłowni bezpośrednio w kopalni
Kościan – Brońsko.
Podstawowy układ sieci zasilania tworzą istniejące
magistralne gazociągi średniopręşne, stacje II stopnia oraz sieć gazociągów niskopręşnych. Sieć gazowa na terenie Zielonej Góry zbudowana jest w ukła-
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dzie pierścieniowym. Jej stan jest dobry i bardzo
dobry. W Zielonej Górze istnieją rezerwy w zasilaniu
gazem, co pozwala na przyłączanie kaşdego zgłaszającego się odbiorcy.
Według danych GUS w Zielonej Górze w 2007 roku
sieć rozprowadzająca gaz wysokometanowy posiadało 41 831 gospodarstwach domowych, z których
6 736 wykorzystywała gaz do ogrzewania mieszkań.
Zuşycie gazu w Zielonej Górze w 2007 roku wyniosło 24 598,7 tys. m3, z tego ok. 13 008 tys. m3 zostało
zuşyte na cele ogrzewania mieszkań. W oparciu o te
informacje moşna stwierdzić, şe wykorzystanie gazu
do celów grzewczych w gospodarstwach domowych
dotyczy ok. 16 % mieszkań. Większość podłączonych
do sieci gospodarstw domowych korzysta z gazu
jedynie w celu przygotowania posiłków. W ogólnym
bilansie potrzeb cieplnych Zielonej Góry gaz do celów grzewczych stanowi około 27 %.
Struktura paliwowa w obiektach korzystających
z indywidualnych ŝródeł ciepła jest bardzo istotna ze
względu na jakość powietrza na danym terenie,
a takşe ma wpływ na moşliwości zastosowania działań naprawczych.
10.3. Charakterystyka techniczno - ekologiczna
źródeł liniowych
Na wielkość stęşenia benzo(α)pirenu w powietrzu
moşe mieć wpływ równieş komunikacja. Poziom
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego jest
zaleşny w największym stopniu od natęşenia ruchu
na poszczególnych trasach komunikacyjnych. Duşe
znaczenie w miastach ma równieş zwarta zabudowa,
gdyş w znacznym stopniu ogranicza wymianę mas
powietrza. Efektem tego jest gromadzenie się pyłu,
zawierającego równieş benzo(α)piren, w przyziemnej warstwie atmosfery. Wielkość emisji z komunikacji zaleşna jest od ilości i rodzaju samochodów
oraz od rodzaju stosowanego paliwa.
Oddziaływanie systemu komunikacyjnego na stan
jakości powietrza z tytułu transportu drogowego,
w tym przede wszystkim ruchu tranzytowego pojazdów cięşkich oraz autokarowego ruchu turystycznego zostało uwzględnione poprzez inwentaryzacje
emisji liniowej. W Zielonej Górze największe potencjalne zagroşenie występuje zatem wzdłuş dróg krajowych nr 3 i 32, ze względu na duşe natęşenie ruchu. Mniejszy wpływ mają przebiegające przez miasto drogi wojewódzkie oraz pozostałe drogi powiatowe i gminne.
W ponişszej tabeli przedstawiono natęşenie ruchu
pojazdów (wg GPR9 2005 roku) na terenie Zielonej
Góry.

9

GPR – Generalny Pomiar Ruchu, badania natęşenia ruchu na
drogach krajowych prowadzone w cyklu pięcioletnim przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
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Tabela 18. Natęşenie ruchu na drogach w województwie lubuskim i w Zielonej Górze (ŝródło: GPR 2005).
drogi
międzynarodowe

pozostałe krajowe

krajowe ogółem

SDR2005*

SDR2005*

SDR2005*

poj./dobę

poj./dobę

poj./dobę

Polska

13 561

5 990

8 244

Województwo Lubuskie

11 448

4 616

7 331

Świnoujście – Zielona Góra - Jakuszyce

10 343

-

-

numer

obszar lub odcinek drogi

drogi

E65

* SDR – średnio dobowy ruch

Inwentaryzacją emisji objęto te ulice w mieście, na
których przeprowadzane były pomiary natęşenia
ruchu pojazdów. W tabeli ponişej zastawiono te

ulice w mieście oraz ich obciąşenie ruchem samochodowym.

Tabela 19. Natęşenie ruchu pojazdów na poszczególnych ulicach w Zielonej Górze (ŝródło: róşne badania
natęşenia ruchu przeprowadzane w mieście).
lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

drogi, ulice
ul. Batorego
ul. Kupiecka
ul. Wojska Polskiego
ul. Bohaterów Westerplatte
ul. St. Wyspiańskiego
ul. Bolesława Chrobrego
Pl. Marsz. Piłsudskiego
ul. Podgórna
ul. Zyty
ul. Krótka
Szosa Kisielińska
ul. L. Waryńskiego
ul. St. Staszica
ul. Poznańska
ul. Sulechowska
ul. Energetyków
Trasa Północna
ul. Zjednoczenia
ul. Dąbrówki
ul. Łuşycka
ul. Długa
ul. Konstytucji 3 Maja
ul. Wrocławska
ul. Lwowska
ul. Gen. Wł. Sikorskiego
ul. Koşuchowska
ul. Jędrzychowska
droga krajowa nr 3

Sieć dróg na terenie miasta jest stale rozbudowywana i przebudowywana. Ruch tranzytowy przeprowadzony jest obwodnicami, poza ścisłym centrum miasta. Jednak ciągły wzrost ruchu samochodowego pociąga za sobą degradację stanu technicznego dróg, zmniejszenie przepustowości ruchu (zatłoczenie ulic w godzinach szczytu 07:00 – 08:00,
15:00 – 17:00), a co za tym idzie zwiększenie hałasu
komunikacyjnego i wzrost zanieczyszczeń w powietrzu.

natężenie ruchu [poj./dobę]
8 691
8 139
20 448
20 031
15 247
7 012
23 369
14 856
1 669
334
6 428
15 021
14 446
5 158
16 191
3 089
9 239
22 910
23 819
9 474
10 017
10 017
11 401
12 520
6 678
4 675
3 472
11 120

11. Bilanse zanieczyszczeń pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska, z powszechnego korzystania ze środowiska i napływów, które mają wpływ na poziomy substancji
w powietrzu
W pierwszej części niniejszego rozdziału przedstawiono wyniki inwentaryzacji emisji, ze ŝródeł punktowych, liniowych oraz powierzchniowych, przeprowadzonej na terenie Zielonej Góry, natomiast
w drugiej części dokonano bilansu ilościowego
i przeprowadzono analizy udziałów poszczególnych
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ŝródeł w emisji benzo(α)pirenu.
Mapę z zaznaczoną lokalizacją wszystkich rodzajów
emitorów ujętych w inwentaryzacji zamieszczono
w załączniku graficznym 15.2.1.
11.1.

Inwentaryzacja emisji ze źródeł punktowych

Inwentaryzacja ŝródeł emisji punktowej polegała na
zgromadzeniu informacji o jednostkach organizacyjnych znajdujących się na terenie miasta,

Poz. 1494

z uwzględnieniem wielkości jednostki, struktury
organizacyjnej oraz procesów wpływających na
wielkość emisji benzo(α)pirenu.
Inwentaryzacją zostało objętych 21 jednostek organizacyjnych - zakładów zlokalizowanych na terenie
Zielonej Góry. Wielkość emisji benzo(α)pirenu ze
zinwentaryzowanych zakładów w skali rocznej została ujęta w ponişszej tabeli.

Tabela 20. Wielkość emisji punktowej benzo(α)pirenu w Zielonej Górze.
lp.

nazwa jednostki

1 PKP S.A. Centrala, Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu
2 Zakład Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
3 SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spoşywców
4 Handlowa Spółdzielnia Pracy "DOMET"
5 Spółdzielnia Pracy " LUBUSZ "
6 BUT-POL PPH J.Z. Kuczma, Zakład Pracy Chronionej
7 Spółdzielnia Inwalidów ZUT
8 LOK Stowarzyszenie Warszawa
9 SCHENKER Sp. z o.o. Oddział Zielona Góra
10 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych
11 PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
12 PKP CARGO S.A.
13 PKP CARGO SA Zakład Przewozów Towarowych
14 KARMAG Pośrednictwo i Handel Jerzy Dziedzic, Adam Sawicki S.J.
15 FAST Sp. z o.o.
16 Mechanika Pojazdowa Józef Dziaszyk
17 Elektrociepłownia "ZIELONA GÓRA" S.A.
18 TENOS Sp. z o.o.
19 Serwis Ogumienia "Nowacki" S.J.
20 RICOSTA Polska Sp. z o.o.
21 NADLAS Zofia Nadborska
Razem
Na przedstawionej na mapie lokalizacji emitorów
(załącznik 15.2.1) widać, şe ŝródła punktowe objęte
inwentaryzacją nie są skoncentrowane w jednej
części miasta ale rozkładają się równomiernie.
W celu określenia wielkości emisji wykorzystano:
bazę danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w zakresie opłat za
korzystanie ze środowiska (rok 2007),

wielkość emisji
BaP
[kg/rok]
0,224
1,361
0,308
1,568
1,434
1,253
1,098
0,182
0,098
0,440
0,056
0,021
0,022
0,112
0,049
0,028
13,248
3,370
0,017
0,497
0,028
25,414

dane z pozwoleń na wprowadzanie gazów
lub pyłów do powietrza,
dane uzyskane telefonicznie od poszczególnych zakładów.
Do obliczeń emisji benzo(α)pirenu ze ŝródeł punktowych wykorzystano równieş następujące wskaŝniki:

Tabela 21. Zestawienie wskaŝników emisji benzo(α)pirenu dla kotłów średniej mocy (1-50 MW),
wg EMEP-CORINAIR Emission Inventory Guidebook (2006r.)

Rodzaj paliwa
węgiel
olej opałowy
drewno
gaz

Jednostka
[mg/GJ]
[mg/GJ]
[mg/GJ]
[mg/GJ]

Wskaźnik emisji benzo(a)pirenu
wg EMEP-CORINAIR
Emission Inventory Guidebook
13
1
12
---

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 110

– 5768 –

Dla kaşdej z jednostek organizacyjnych (podmiotów)
została
zbudowana
struktura
organizacyjna
w podziale na emitory i parametry prowadzonych
procesów, która pozwoliła na określenie wielkości
emisji benzo(α)pirenu dla kaşdego z emitorów. Przy
określaniu emisji kierowano się zasadą pierwszeństwa dla danych z ewidencji półrocznych ze względu

Poz. 1494

na ich wiarygodność, natomiast dopiero po wykorzystaniu tych danych emisja była określana na
podstawie pozwoleń.
W przypadku braku danych, dotyczących parametrów emitorów lub parametrów ich pracy, przyjmowano załoşenia podane w ponişszej tabeli.

Tabela 22. Przyjmowane do obliczeń wartości temperatur wylotu gazów odlotowych
Temperatura wylotu

ºC
170
180
180

Paliwa stałe
Olej
Gaz
11.2. Inwentaryzacja emisji ze źródeł powierzchniowych
Emisja powierzchniowa, czyli tzw. emisja niska,
zajmuje wśród ŝródeł zanieczyszczeń powietrza benzo(α)pirenem pierwsze miejsce i wynosi blisko
106 kg w 2007 roku. Na podstawie danych o rodzaju
zabudowy oraz informacji o rodzaju stosowanego

K
443
453
453

ogrzewania podzielono teren Zielonej Góry na poszczególne osiedla, dla których obliczono wielkość
emisji benzo(α)pirenu.
Wielkość emisji powierzchniowej w rozbiciu na poszczególne osiedla Zielonej Góry przedstawiona
została w ponişszej tabeli.

Tabela 23.Ładunek benzo(α)pirenu z poszczególnych osiedli Zielonej Góry w roku bazowym 2007.
lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

osiedla Zielonej Góry

liczba ludności na
osiedlach

Chynów
Osiedle Zastalowskie
ul. Batorego i Zjednoczenia
Osiedle Zdrojowe
Dolina Zielona, bloki ze Skłodowskiej
Osiedle Zacisze
Osiedle Malarzy
Osiedle Przyjaŝni
Osiedle Łuşyckie
Osiedle Słoneczne
Osiedle Piastowskie
Śródmieście + Winnica
Osiedle Tysiąclecia
Osiedle Wazów
Osiedle Kilińskiego
Osiedle Morelowe
Osiedle Słowackiego
Osiedle Braniborskie

zapotrzebowanie energetyczne [GJ]

emisja BaP
kg/rok]

1 759
4 699
8 514
4 099

31 662
84 582
153 252
73 782

6,33
0,42
11,49
0,37

2 850

51 300

7,06

4 908
1 676
9 406
7 798
7 939
11 451
14 314
2 294
7 538
3 045
3 054
2 021
4 858

88 344
30 168
169 308
140 364
142 902
206 118
257 652
41 292
135 684
54 810
54 972
36 378
87 444

0,00
4,52
0,85
0,0001
0
1,03
12,88
4,13
0,68
3,43
2,75
6,37
10,93

19

Osiedla Pomorskie, Śląskie, Mazurskie, Kaszubskie, Warmińskie

6 114

110 052

2,75

20
21

Osiedle Raculka
Jędrzychów

992
7 674

17 856
138 132

4,02
25,90

117 003

2 106 054

105,91

Suma

W 2007 roku największy ładunek benzo(a)pirenu
emitowany był do powietrza z osiedli Jędrzychów,
Batorego i Zjednoczenia, Śródmieścia i Winnicy oraz
Braniborskiego. Najnişsze wartości ładunku benzo(a)pirenu emitowanego do powietrza wystąpiły
w 2007 roku na obszarze osiedli: Zastalowskiego,

Zdrojowego oraz Łuşyckiego i z Zacisza. Emisja benzo(a)pirenu jest najnişsza na osiedlach, gdzie część
zabudowy (głównie wielorodzinnej) zaopatrywana
jest w ciepło przez miejską sieć ciepłowniczą. Na
obszarach, gdzie występuje przewaga ogrzewania
indywidualnego, obliczona wielkość emisji ben-
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zo(a)pirenu zdecydowanie wzrasta.
Inwentaryzacja powierzchniowych ŝródeł emisji
została przeprowadzona przy wykorzystaniu materiałów pomocniczych Ministerstwa Środowiska
i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zawartych w opracowaniu pt. „Wskazówki dla Wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieşących i programów ochrony powietrza”, Warszawa
2003 w oparciu o wskaŝniki emisji benzo(a)pirenu
wg EMEP-CORINAIR Emission Inventory Guidebook.
Analizie poddano ogrzewanie indywidualne w katastrze w polach 250 × 250 m, ze względu na istotny
wpływ na jakość powietrza ŝródeł z sektora bytowokomunalnego.
Teren Zielonej Góry został podzielony na 21 obszarów bilansowych (osiedli) odpowiadających podziałowi administracyjnemu miasta. W obszarach wyznaczono emitory powierzchniowe odpowiadające
kwadratom o boku 250 × 250 m.
W kaşdym obszarze bilansowym wyznaczono zapotrzebowanie ciepła w oparciu o ilość mieszkańców
i współczynnik zapotrzebowania ciepła na jednego
mieszkańca. Emisja benzo(a)pirenu została obliczona z uwzględnieniem udziałów róşnych rodzajów
paliw w obszarach bilansowych oraz terenów objętych siecią cieplną i gazową. Udziały poszczególnych paliw zostały ustalone w oparciu o informacje
zawarte w Projekcie załoşeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
miasta Zielona Góra10.
Dla kaşdego z wykorzystywanych paliw wyliczono
wartość energii uşytkowej. W obliczeniach uwzględniono wykorzystanie paliw na potrzeby ogrzewania
pomieszczeń oraz podgrzewania wody uşytkowej.
Do obliczeń emisji benzo(α)pirenu ze ŝródeł powierzchniowych przyjęto następujące wskaŝniki:

Opracowanie z kwietnia 2006 roku (uchwała NR LXV/578/06 Rady
Miasta Zielona Góra z dnia 25 kwietnia 2006)
10
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Tabela 24. Zestawienie wskaŝników emisji benzo(α)pirenu dla kotłów domowych, wg EMEP-CORINAIR
Emission Inventory Guidebook (2006r.): Small combustion installations, tabela 8.1a

Rodzaj paliwa
gaz
węgiel
olej opałowy
drewno

Jednostka
[mg/GJ]
[mg/GJ]
[mg/GJ]
[mg/GJ]

Wskaźnik emisji benzo(a)piranu wg EMEP-CORINAIR
Emission Inventory Guidebook
0,02
250
50
250

Największy ładunek benzo(α)pirenu wprowadzany
jest do środowiska w wyniku spalania węgla.
11.3.

Inwentaryzacja emisji ze źródeł liniowych

Emisja liniowa zajmuje wśród ŝródeł zanieczyszczeń
powietrza benzo(α)pirenem na terenie Zielonej Góry
ostatnie miejsce. Jej udział w całkowitej wielkości
emisji benzo(α)pirenu dla miasta jest znikomy i wyniósł łącznie ok. 0,11 kg w 2007 roku. Główne ŝródło
emisji benzo(α)pirenu do powietrza stanowi w tym
względzie ruch komunikacyjny pojazdów z silnikami
Diesla, a więc głównie cięşarowych.

Przeprowadzając obliczenia emisji ze ŝródeł liniowych, uwzględniono drogi krajowe i wojewódzkie,
dla których były wykonane pomiary natęşenia ruchu
pojazdów. Drogi te potraktowano, jako ŝródła emisji
liniowej. Do obliczeń przyjęto emisję z 28 odcinków
dróg (podzielonych na 185 emitorów liniowych).
Przeprowadzając inwentaryzację wykorzystano materiały przekazane przez Biuro Zarządzania Drogami
w Zielonej Górze.
W ponişszej tabeli przedstawiono ładunek emisji
benzo(α)pirenu emitowanego przez poszczególne
odcinki dróg i ulic na terenie Zielonej Góry.

Tabela 25. Emisja benzo(α)pirenu z poszczególnych odcinków dróg i ulic w Zielonej Górze.
lp.
drogi, ulice
1
ul. Batorego
2
ul. Kupiecka
3
ul. Wojska Polskiego
4
ul. Bohaterów Westerplatte
5
ul. St. Wyspiańskiego
6
ul. Bolesława Chrobrego
7
ul. Pl. Marsz. Piłsudskiego
8
ul. Podgórna
9
ul. Zyty
10
ul. Krótka
11
Szosa Kisielińska
12
ul. L. Waryńskiego
13
ul. St. Staszica
14
ul. Poznańska
15
ul. Sulechowska
16
ul. Energetyków
17
Trasa Północna
18
ul. Zjednoczenia
19
ul. Dąbrówki
20
ul. Łuşycka
21
ul. Długa
22
ul. Konstytucji 3 Maja
23
ul. Wrocławska
24
ul. Lwowska
25
ul. Gen. Wł. Sikorskiego
26
ul. Koşuchowska
27
ul. Jędrzychowska
28
droga krajowa nr 3
sumaryczna emisja z emitorów liniowych
Przy inwentaryzacji ŝródeł liniowych uwzględniono:
podział emisji liniowej na najwaşniejsze trakty komunikacyjne miasta, które wprowadzo-

długość odcinka [km]
3,59
0,74
4,06
1,09
1,57
0,87
0,18
1,76
0,59
0,14
2,26
0,43
0,57
2,61
1,70
0,47
5,78
3,31
0,45
2,80
0,47
0,78
2,56
0,70
0,70
1,41
2,59
3,27

emisja BaP [kg/rok]
0,0060
0,0010
0,0170
0,0040
0,0050
0,0010
0,0010
0,0050
0,0002
0,00001
0,0030
0,0010
0,0020
0,0030
0,0050
0,0003
0,0110
0,0150
0,0020
0,0050
0,0010
0,0020
0,0060
0,0020
0,0010
0,0010
0,0020
0,0080
0,111

no w formie ŝródeł emisji - ŝródłem emisji
zawsze była droga lub ulica o konkretnej nazwie,
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wszystkie drogi i ulice wprowadzono w odcinkach z uwzględnieniem granic miasta.
Inwentaryzacją objęto 4 grupy pojazdów:
samochody osobowe,
samochody dostawcze,
samochody cięşarowe,
autobusy.
Kaşda droga (ŝródło) podzielona została na niezbędną ilość odcinków (stanowiących emitory), przy
czym głównym kryterium podziału drogi na odcinki
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był kształt przebiegu ulicy oraz natęşenie ruchu pojazdów na poszczególnych odcinkach drogi. Przy
kwalifikowaniu ulic, jako ŝródeł emisji liniowej, kierowano się dostępnością danych o natęşeniu ruchu
na danej drodze.
Struktura pojazdów poruszających się po drogach
miasta jest róşna dla poszczególnych odcinków dróg
i zaleşna od ich charakteru. Ponişej przedstawiono
wyliczoną średnią strukturę poszczególnych pojazdów dla Zielonej Góry.

struktura ruchu w Zielonej Górze
osobowe

dostawcze

ciężarowe

autobusy

3%
18%
6%
73%

Wykres 4. Średnia struktura ruchu pojazdów w Zielonej Górze.

Metodyka obliczania emisji spalinowej oraz przyjęte
wskaŝniki emisji są zgodne ze „Wskazówkami dla
wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby
ocen bieşących i programów ochrony powietrza”.
Rozwaşając emisję liniową naleşy przeanalizować,
jakie rodzaje pojazdów najbardziej wpływają na
wielkość emisji benzo(α)pirenu. Samochody cięşa-

rowe, pomimo şe nie stanowią większości na terenie
miasta (ok. 18 % ogólnej liczby pojazdów), stanowią
największe ŝródło emisji ze spalania paliw, spośród
analizowanych kategorii pojazdów. Ponişsza tabela
przedstawia wielkość emisji benzo(α)pirenu generowaną przez poszczególne rodzaje pojazdów
w mieście.

Tabela 26. Wielkość emisji benzo(α)pirenu według rodzajów pojazdów ze ŝródeł liniowych w Zielonej Górze.
kategoria pojazdów
samochody osobowe
samochody dostawcze
samochody cięşarowe
autobusy
SUMA
11.4. Bilans zanieczyszczeń pochodzących z poszczególnych źródeł
Z przeprowadzonej na potrzeby opracowania Programu ochrony powietrza inwentaryzacji ŝródeł
emisji do powietrza z terenu Zielonej Góry wynika,
şe wielkość ładunku benzo(α)pirenu w 2007 roku
wyniosła łącznie ok. 132 kg. Zanieczyszczenia pochodzą ze ŝródeł: powierzchniowych i punktowych.
Udział ŝródeł liniowych w emisji benzo(α)pirenu jest

emisja BaP [kg/rok]
0,075
0,005
0,028
0,003
0,111
znikomy. Główne ŝródło emisji zanieczyszczeń stanowi w mieście emisja powierzchniowa i punktowa
(odpowiednio ponad 81 % i ponad 18 % całkowitej
wielkości emisji).
Całkowita wielkość emisji benzo(α)pirenu jest sumą
emisji: powierzchniowej, punktowej oraz liniowej.
Zestawienie emisji z poszczególnych rodzajów ŝródeł ilustruje ponişsza tabela.
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Tabela 27. Zestawienie emisji benzo(α)pirenu i pyłu PM10 z poszczególnych ŝródeł emisji na terenie Zielonej
Góry.
wielkość ładunku zanieczyszczeń w 2007 roku
BaP [kg/rok]
pył PM10 [Mg/rok]
25,41
131,32
105,91
171,34
0,11
61,41
131,43
364,07

rodzaj emisji
emisja punktowa
emisja powierzchniowa
emisja liniowa
SUMA

Ponişej przedstawiono udziały procentowe poszczególnych ŝródeł emisji w Zielonej Górze w rocznej

emisji benzo(a)pirenu oraz, dla porównania, udziały
w emisji pyłu PM10.

BaP - 2007
0,1%

pył PM10 - 2007
16,3%

18,2%

34,8%
81,7%

emisja punktowa

emisja powierzchniowa

49,0%

emisja liniowa

emisja punktowa

emisja powierzchniowa

emisja liniowa

Wykres 5. Porównanie struktury emisji benzo(α)pirenu i pyłu PM10 w Zielonej Górze.

Jak juş wspomniano i pokazano na wykresie powyşej, największy udział w wielkości emisji benzo(α)pirenu ma emisja powierzchniowa. Znacznie
mniejszy jest udział emisji punktowej, a liniowa jest
znikoma. Inaczej przedstawiają się udziały poszczególnych grup emitorów w emisji pyłu PM10. Tu
równieş największy udział ma emisja powierzchniowa, ale przewaga nie jest tak wyraŝna. Znaczący jest
równieş udział emisji punktowej i liniowej. Wynika
to z faktu iş emisja benzo(α)pirenu jest w głównej
mierze uzaleşniona od sposobu prowadzenia procesu spalania paliw. Niepełne spalanie oraz spalanie
odpadów w indywidualnych kotłach prowadzi do

znacznego wzrostu wielkości emisji benzo(α)pirenu.
Dodatkowo z racji sposobu wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza (wysokie emitory, wysoka
prędkość wylotowa) udział emisji punktowej w stęşeniach imisyjnych na terenie miasta nie jest znaczący. Główne ŝródło zanieczyszczenia powietrza na
terenie Zielonej Góry stanowi emisja powierzchniowa.
Strukturę sposobów korzystania ze środowiska
w Zielonej Górze, związanych z emisją benzo(α)pirenu, przedstawiono na wykresie ponişej.

BaP - 2007
18,2%

81,8%

korzystanie ze środowiska

powszechne korzystanie ze środowiska

Wykres 6. Udziały emisji pochodzących z róşnych sposobów korzystania ze środowiska w roku bazowym 2007.
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Środowiska w materiałach szkoleniowych
pt. "Wskazówki dotyczące modelowania matematycznego w systemie zarządzania jakością powietrza", Warszawa 2003, jako przykładowy model słuşący do oceny jakości powietrza w miastach i na obszarach pozamiejskich,

12. Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza
12.1.

Czynniki i źródła powodujące przekroczenia

Zanieczyszczenia powietrza na terenie Zielonej Góry
są to głównie zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego, związane z działalnością człowieka.
Największy wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza wywiera działalność człowieka związana
z ogrzewaniem budynków („niska emisja”), produkcją energii cieplnej (emisja punktowa) i ruchem komunikacyjnym (emisja liniowa). Wśród czynników
antropogenicznych naleşy takşe wskazać sposób
zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego oraz uwarunkowania demograficzne. Najbardziej naraşone na negatywne wpływy zanieczyszczeń powietrza są obszary charakteryzujące się intensywną zabudową z niewielkim udziałem terenów
zielonych, duşą gęstością zaludnienia. W Zielonej
Górze obszary podlegające tego typu zagroşeniu to
tereny osiedli Batorego, Zjednoczenia, Jędrzychów,
Śródmieście, Winnica i Raculka. Dodatkową przyczyną nagromadzenia negatywnych substancji jest
przewaga budynków korzystających z indywidualnego ogrzewania węglowego. Równieş uwarunkowania klimatyczne (niski poziom opadów) mają negatywny wpływ na właściwości fizyczno-chemiczne
atmosfery przez ograniczenie wymywania zanieczyszczeń. Małe ilości opadów sprzyjają kumulacji
zanieczyszczeń w powietrzu.
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umoşliwia uwzględnienie procesów fizycznochemicznych zachodzących w atmosferze,
a takşe umoşliwia wykonanie obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w przypadku sekwencyjnych danych meteorologicznych (z godzinową zmiennością), jak
i w oparciu o dane statystyczne; model posiada udokumentowane zastosowanie, jako
narzędzie uşywane i zalecane do określenia
stanu zanieczyszczenia powietrza w krajach
Unii Europejskiej,
uwzględnia, w formie tła, emisję napływową
ze ŝródeł zlokalizowanych poza granicami
kraju oraz ze ŝródeł emisji zlokalizowanych
na obszarach sąsiednich województw.
Uzyskana dokładność modelowania jest większa niş
wymagana rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U.
z 2009 r. Nr 5, poz. 31).

W dalszych rozdziałach przedstawiono szczegółową
analizę stanu zanieczyszczenia powietrza w Zielonej
Górze.

ADMS-Urban jest systemem modelowania jakości
powietrza atmosferycznego rozwijanym od początku
lat 90-tych przez firmę CERC Ltd. z Cambridge.

12.2.

System oparty jest na gaussowskim modelu dyspersji zanieczyszczeń w powietrzu (II generacji) wykorzystującym procedury numeryczne w zakresie
obliczeń wyniesienia smugi.

Napływ zanieczyszczeń spoza terenu strefy

Napływ benzo(α)pirenu spoza terenu strefy - z dalszych ŝródeł, zarówno w kraju jak i za granicą - został uwzględniony w przyjętym tle zanieczyszczeń.
Przy analizie wielkości tła zanieczyszczeń dla Zielonej Góry przeanalizowano wielkości stęşeń pomiarowych benzo(α)pirenu zanotowanych na stacji pomiarowej w miesiącach letnich oraz na stacji pomiarowej tła regionalnego zlokalizowanej w Czechach,
będącej w sieci programu monitoringu EMEP (European Monitoring Environmental Program). Program ten ma na celu uzyskanie informacji o udziale
poszczególnych państw w zanieczyszczaniu środowiska innych państw, m.in. w celu kontroli wypełniania międzynarodowych ustaleń i porozumień
w sprawie strategii zmniejszania zanieczyszczeń na
obszarze Europy. Punkt pomiarowy CZ03 Kosetice,
gdzie mierzone jest stęşenie benzo(α)pirenu znajduje się w zachodniej części Czech.
Przyjęta wielkość tła dla benzo(α)pirenu dla miasta
Zielona Góra wynosi 0,24 ng/m3.
12.3.

System jest stosowany do przygotowywania programów ochrony powietrza i oceny jakości powietrza w Wielkiej Brytanii i innych krajach UE (Włochy,
Węgry).
W wytycznych EEA11 ADMS-Urban jest wymieniany
jako jeden z przykładowych systemów modelowania
przeznaczonych do określania jakości powietrza
w strefach.
System wykorzystuje zaawansowaną parametryzację w zakresie zjawisk turbulencji i dyfuzji w dolnej
partii atmosfery. Dostępne są opcje uwzględniające
m.in. czasową zmienność emisji oraz wpływ ukształtowania terenu na dyspersję zanieczyszczeń (opcja
„Hills”). Dodatkowo uwzględnione są parametry
procesów fizykochemicznych zachodzących w atmosferze mające wpływ na rozkład stęşeń zanieczyszczeń na danym obszarze.

Opis modelu obliczeniowego

Wykorzystany do obliczeń model (ADMS-Urban)
spełnia wszystkie wymagane kryteria wymienione
w punkcie 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - pozwala na wykonanie obliczeń rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu w skali miasta
i powiatu, a ponadto:
jest modelem polecanym przez Ministerstwo
Środowiska i Główny Inspektorat Ochrony

ADMS-Urban – dane do obliczeń
System daje moşliwość pracy z sekwencyjnymi danymi meteorologicznymi, w układzie „godzina po
godzinie”. Istnieje równieş moşliwość powiązania
profili zmienności czasowej emisji zanieczyszczeń
z sekwencyjnym układem danych meteorologicz11

EEA – Europejska Agencja Środowiska (ang. European Environment Agency)
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nych. Dane wejściowe do modelowania posiadają
przejrzysty format tekstowy, co jest istotne z punktu
widzenia automatycznego przygotowania danych
w ilościach hurtowych.
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kania. Profil średniego stęşenia w smudze jest modyfikowany o ubytek materiału z dolnej części smugi
w drodze suchej depozycji.

Główne moduły podstawowego modelu ADMS
przedstawiają się następująco:

Mokra depozycja jest modelowana przy uşyciu prostego mechanizmu współczynników wymywania
zaleşnych od wielkości opadów atmosferycznych.

Dane meteorologiczne:

Rzeŝba terenu:

Podstawowe dane meteorologiczne to wysokość
warstwy granicznej (mieszania), długość MoninaObuchowa, prędkość i kierunek wiatru, prędkość
tarciowa, wielkość opadów, zachmurzenie, strumień
ciepła przy powierzchni ziemi, częstość prądów
konwekcyjnych ponad warstwą mieszania. Niektóre
z tych wielkości są dostępne jako dane pomiarowe,
inne są obliczane przy uşyciu odpowiednich algorytmów.

Moduł oparty jest na procedurze obliczeniowej
FLOWSTAR. Słuşy do określania średniego przepływu i parametrów dyspersji w terenie o urozmaiconej rzeŝbie (wzniesienia i znaczna szorstkość)
oraz pozwala uwzględnić wpływ stratyfikacji atmosfery na średni przepływ i turbulencję.

Moduł struktury warstwy granicznej:
Moduł oblicza pionowe profile średniej prędkości
wiatru oraz parametrów turbulencji w warstwie granicznej. Dane te określane są na podstawie korelacji
wyprowadzonych z doświadczeń laboratoryjnych,
polowych jak i teoretycznych rozwaşań dla dowolnych warunków stabilności atmosfery.
Rozprzestrzenianie smugi:
Moduł oblicza standardowe parametry dyspersji
(w pionie jak i w poziomie) oraz stęşenie zanieczyszczenia. W warunkach równowagi stałej i obojętnej
zastosowano profil gaussowski. W warunkach równowagi chwiejnej, pionowy profil stęşenia zanieczyszczeń znacząco odbiega od profilu gaussowskiego. W tym przypadku rozkład prawdopodobieństwa dla prędkości ruchu pionowego smugi przyblişa się za pomocą złoşenia dwóch funkcji gaussowskich. Wpływ podłoşa zamodelowany jest jako odbicie smugi tak jak w innych modelach gaussowskich.
Wyniesienie smugi:

Przeszkody budowlane
Wpływ duşych budynków lub ich grup na rozprzestrzeniającą się smugę modelowany jest poprzez
zastąpienie rzeczywistych budynków mniej skomplikowaną bryłą, ale posiadającą takie same właściwości aerodynamiczne. Rozmiary bryły są określane
przy pomocy algorytmów wyprowadzonych na podstawie eksperymentów w tunelu aerodynamicznym.
ADMS-Urban – układ wyników
W systemie ADMS-Urban istnieje moşliwość zadawania dowolnego czasu uśredniania obliczanych
stęşeń, czyli np. 1 godziny lub 24 godzin.
System pozwala na dowolne definiowanie poziomów percentylowych dla obliczanych charakterystyk rocznych, czyli np. percentyl 90.4 ze stęşeń
24-godzinnych pyłu PM10. Moşliwe jest równieş
obliczanie ilości przekroczeń zadanego stęşenia dopuszczalnego w ciągu roku.
System ADMS-Urban posiada moşliwość bieşącej
współpracy z programem graficznym ArcView firmy
ESRI. Współpraca obejmuje transfer danych w obie
strony:
dane wejściowe do modelowania wprowadzone
w
systemie
ADMS-Urban
(np. lokalizacja emitorów) mogą być odczytywane i weryfikowane w programie
ArcView

Moduł oblicza trajektorię smugi emitowanej przez
ŝródło punktowe rozwiązując układ liniowych równań róşniczkowych pierwszego rzędu wyprowadzonych z równań zachowania masy, pędu i ciepła
smugi oraz masy wyemitowanego zanieczyszczenia
oraz równania kinematycznego osi smugi. Dodatkowo bierze się pod uwagę porywanie powietrza
przez smugę u wylotu z emitora. Układ równań jest
rozwiązywany przy uşyciu algorytmu Runge-Kutta.

dane wejściowe do modelowania mogą być
wprowadzane
w
programie
ArcView,
a następnie odczytywane w systemie ADMSUrban.

Procesy wymywania:

12.4.

Moduł bierze pod uwagę następujące mechanizmy
usuwania zanieczyszczeń z atmosfery:

Kalibracji modelu dokonano w oparciu o wyniki
pomiarów benzo(α)pirenu ze stacji pomiarowej
w Zielonej Górze, przy ul. Krótkiej.

opad pod wpływem sił grawitacji,
sucha depozycja,
mokra depozycja.
Dwa pierwsze z wymienionych mechanizmów mają
bezpośredni wpływ na inne aspekty zjawiska dyfuzji,
tzn. na wyniesienie smugi, dyspersję smugi, stęşenie i wpływ przeszkód budowlanych.
Sucha depozycja jest modelowana za pomocą prędkości depozycji w oparciu o analogię do oporu wni-

Weryfikacja modelu

Weryfikacja modelu wykazuje poprawną zgodność
wyników obliczonych przy uşyciu modelu ADMSUrban i wynikami pomiarowymi ze stacji przy
ul. Krótkiej. Obliczenia zostały wykonane w oparciu
o zinwentaryzowaną bazę danych dotyczących wielkości i ŝródeł emisji benzo(α)pirenu na terenie miasta dla roku 2007.
Wyniki pomiarów stęşeń benzo(α)pirenu prowadzonych w roku 2007 na stacji w Zielonej Górze przed-
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stawiono w rozdziale 3.1.
Stęşenie średnioroczne benzo(α)pirenu obliczone na
podstawie pomiarów wynosi 1,61 ng/m3. Wartość
stęşenia średniorocznego dla roku 2007 obliczona
przy uşyciu modelu ADMS-Urban w punkcie stacji
pomiarowej przy ul. Krótkiej wynosi 1,42 ng/m3.
Oznacza to zgodność na poziomie 88 % (odchylenie
ok. 12 %).

Poz. 1494

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
17 grudnia 2008r. w sprawie dokonywania oceny
poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2009r.
Nr 5, poz. 31), załącznik nr 6, tabela 4 zalecane jest
do 60% zgodność odchylenia standardowego pomiarów i obliczeń stęşeń średniorocznych.
Ponişej, w tabeli, przedstawiono porównanie wyników pomiarów i wyników obliczeń dla benzo(α)pirenu.

Tabela 28. Porównanie wyników pomiarów na stacji pomiarowej w Zielonej Górze i wyników obliczeń stęşeń benzo(α)pirenu.
ul. Krótka
parametr
wynik pomiaru
wynik obliczeniowy
Stęşenie średnioroczne [ng/m3]
1,61
1,42
Do obliczeń przyjęto dane meteorologiczne ze stacji
w Zielonej Górze.

czeniowego ADMS-Urban (wersja 2.3). Ponişsza
tabela przedstawia parametry przyjęte do analizy.

12.5. Obliczenia i analiza stanu zanieczyszczenia
powietrza na terenie Zielonej Góry w roku bazowym – 2007
Analizę przeprowadzono przy uşyciu modelu obliTabela 29. Parametry przyjęte do analizy dla roku bazowego 2007.
Parametr modelu

Szorstkość terenu
Minimalna długość Monina-Obuchowa
13
Tło stężenia benzo(α)pirenu

Wartość
Emitory punktowe – 21
Emitory liniowe - 185
Gridy powierzchniowe12 – 322
0,5 m
20 m
0,24 ng/m3

Krok siatki obliczeniowej

250 m

Grupowanie źródeł

Włączone

Czas uśredniania
Format wyników
Plik danych meteorologicznych
Profile zmienności czasowej emisji

rok
Benzo(α)piren - stęşenie średnie roczne
8760 linii
Włączone

Dane wejściowe - emisja

12
13

Uwagi
Dane dotyczące bilansów wielkości emisji zostały opisane
w powyşszych rozdziałach

Siatka na planie prostokąta
obejmująca
obszar
całego
miasta
Utworzono 3 grupy ŝródeł
emisji

uwzględniono profil roczny

gridy powierzchniowe – obszary emisji związane ze ŝródłami powierzchniowymi
W przyjętym tle zanieczyszczeń została uwzględniona emisja ze ŝródeł naturalnych oraz antropogenicznych pochodzących spoza
strefy, w tym spoza granic kraju. Przy analizie wielkości tła zanieczyszczeń dla Zielonej Góry wzięto pod uwagę wielkości stęşeń
pomiarowych benzo(a)pirenu zanotowanych na stacji pomiarowej zlokalizowanej w Zielonej Górze.
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Stężenia średnioroczne benzo(α)pirenu
Wyniki obliczeń stęşeń średniorocznych benzo(α)pirenu dla roku bazowego 2007 przedstawiono
na mapie w załączniku nr 15.2. Analizując uzyskane
wyniki moşna sformułować następujące wnioski:
przekroczenia docelowej wielkości stęşenia
średniorocznego benzo(α)pirenu obejmują
obszar następujących osiedli Zielonej Góry:
Batorego i Zjednoczenia, Dolina Zielona,
Śródmieście, Winnica, Osiedle Tysiąclecia,
Morelowe, Braniborskie, Słowackiego, Raculka oraz Jędrzychów;
najwyşsze stęşenia średnioroczne benzo(α)pirenu występują na osiedlu Batorego
i Zjednoczenia;
stęşenia średnioroczne osiągają wielkość
maksymalną 2,7 ng/m3;
stęşenia średnioroczne w punkcie pomiarowym wynosi 1,18 ng/m3 bez tła i 1,42 ng/m3
z tłem;
najnişsze
stęşenia
średnioroczne
benzo(α)pirenu występują na obszarach peryfe-
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ryjnych i mało zabudowanych terenach miasta, na północy i na zachodzie.

12.6.
Analiza udziału grup źródeł emisji w zanieczyszczeniu powietrza
Analizę udziału poszczególnych grup ŝródeł emisji
przeprowadzono w oparciu o następujący podział
ŝródeł zlokalizowanych na terenie miasta:
ŝródła punktowe, dotyczą korzystania ze środowiska,
ŝródła liniowe, dotyczą powszechnego korzystania ze środowiska,
ŝródła powierzchniowe, dotyczą powszechnego korzystania ze środowiska.
Dla wszystkich punktów siatki obliczeniowej wyznaczono stęşenia średnioroczne odpowiadające oddziaływaniu poszczególnych grup ŝródeł. Wyniki
przedstawione są na mapach w załączniku nr 15.2.
W tabeli ponişej przedstawiono zestawienie parametrów statystycznych przestrzennego rozkładu udziałów grup ŝródeł emisji w stęşeniach średniorocznych benzo(α)pirenu.

Tabela 30. Zestawienie parametrów statystycznych przestrzennego rozkładu udziałów grup ŝródeł emisji
w stęşeniach średniorocznych benzo(α)pirenu
średni udział na terenie Zielonej Góry

rodzaje źródeł
Ŝródła liniowe
Ŝródła punktowe
Ŝródła powierzchniowe

1,3%
19,6%
79,1%

średni udział na
obszarze przekroczeń
1,08%
7,37%
91,56%

wartość maksymalna*
[ng/m3]
0,05
0,45
2,24

wartość
minimalna*
[ng/m3]
0,0001
0,01
0,02

* wartości nie uwzględniają tła

Ponişej przedstawiono graficznie udziały poszczególnych grup ŝródeł emisji w imisji na terenie mia-

udziały na terenie Zielonej Góry - BaP

sta oraz w obszarze przekroczeń docelowego stęşenia średniorocznego benzo(α)pirenu.

udziały w obszarze przekroczeo - BaP

1% 7%

1%
20%
79%

źródła liniowe

źródła punktowe

92%

źródła powierzchniowe

źródła liniowe

źródła punktowe

źródła powierzchniowe

Wykres 7. Udział poszczególnych grup ŝródeł w stęşeniach średniorocznych benzo(α)pirenu na terenie Zielonej Góry
oraz w obszarze przekroczeń.

Dla porównania pokazano równieş na kolejnym wykresie udziały poszczególnych grup ŝródeł emisji

w wielkości stęşeń imisyjnych pyłu zawieszonego
PM10.
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udziały na terenie Zielonej Góry - PM10

28%
65%
7%

źródła liniowe

źródła punktowe

źródła powierzchniowe

Wykres 8. Udział poszczególnych grup ŝródeł w stęşeniach średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 na terenie Zielonej Góry.

Analizując wyniki uzyskane dla całego obszaru obliczeniowego miasta moşna sformułować następujące wnioski:
największe oddziaływanie na wielkość stęşeń
benzo(α)pirenu w mieście mają ŝródła powierzchniowe (ok. 79 %); dotyczy to zarówno
osiąganych wartości stęşeń jak i zasięgu ich
występowania, mniejsze znaczenie mają ŝródła punktowe (ok. 20 %),
na obszarze występowania przekroczeń docelowego stęşenia średniorocznego benzo(α)pirenu rośnie udział ŝródeł powierzchniowych (do 92 %), maleje natomiast udział
ŝródeł punktowych (do 7 %),
oddziaływanie poszczególnych rodzajów
ŝródeł emisji na stan jakości powietrza moşe
lokalnie być zwiększone lub zmniejszone
w stosunku do udziałów średnich dla miasta,
o czym świadczy znaczny rozrzut wartości
stęşeń średniorocznych benzo(α)pirenu,
wpływ emisji liniowej jest znikomy.
Warto podkreślić fakt, şe kiedy na wielkość stęşenia
średniorocznego benzo(α)pirenu mają wpływ głównie ŝródła powierzchniowe, na wielkość stęşeń pyłu
zawieszonego PM10 w Zielonej Górze mają wpływ
głównie ŝródła liniowe.
Jak wcześniej wspomniano, emisję ze ŝródeł punktowych traktujemy jako korzystanie ze środowiska,
natomiast emisja ze ŝródeł powierzchniowych i liniowych dotyczy powszechnego korzystania ze środowiska. Przedstawione powyşej rozwaşania oraz
wyniki modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wskazują jednoznacznie, şe za wielkość stęşeń
benzo(α)pirenu na terenie Zielonej Góry w przewaşającej mierze odpowiadają ŝródła emisji pochodzące z powszechnego korzystania ze środowiska. Natomiast korzystanie ze środowiska ma mniejszy
wpływ na wielkość stęşeń zarówno na terenie miasta, jak i na obszarze przekroczeń.

12.7. Prognoza emisji zanieczyszczeń do powietrza dla roku prognozy – 2013
W pierwszej części niniejszego podrozdziału przedstawiono podstawowe załoşenia do prognozy na rok
2013, w drugiej części zaprezentowano natomiast
wyniki i przeprowadzono analizę obliczeń modelowych.
Biorąc pod uwagę wyniki modelowania jakości powietrza, jako obszar występowania przekroczeń docelowego stęşenia benzo(α)pirenu w powietrzu zidentyfikowano następujące osiedla: Batorego
i Zjednoczenia, Dolina Zielona, Śródmieście, Winnica, Osiedle Tysiąclecia, Morelowe, Braniborskie,
Słowackiego, Raculka oraz Jędrzychów.
Obszary te przyjęto do oceny dotrzymywania docelowego stęşenia w roku prognozy (2013). Ocena
dotyczy stęşeń średniorocznych.
12.7.1. Założenia do prognozy
Prognozę przeprowadzono dla obszaru miasta Zielona Góra, gdzie wyniki modelowania jakości powietrza dla roku bazowego wykazały występowanie
przekroczeń docelowego stęşenia benzo(α)pirenu
w powietrzu.
Poniewaş, jak wykazała przedstawiona w rozdziale
12.6 analiza udziałów grup ŝródeł, wpływ na jakość
powietrza na terenie miasta ma przede wszystkim
emisja powierzchniowa (udział – 92 % w obszarze
przekroczeń), dlatego teş zaplanowano redukcję
emisji dla ŝródeł powierzchniowych.
Konieczną redukcję wielkości emisji powierzchniowej oszacowano metodą kolejnych przyblişeń wykonując modelowanie imisji dla roku prognozy
2013.
Emisja powierzchniowa - niska emisja
Redukcję emisji powierzchniowej załoşono dla obszarów, gdzie występują przekroczenia w roku bazowym. Przyjęte wielkości redukcji emisji przedstawiono ponişej w tabeli.
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Tabela 31. Redukcja emisji powierzchniowej z poszczególnych osiedli Zielonej Góry.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

osiedla Zielonej Góry

6,33
0,42
11,49
0,37

redukcja
emisja BaP w 2013
(2007 - 2013)
[kg/rok]
[kg/rok]
6,33
0,00
0,42
0,00
3,83
7,66
0,37
0,00

7,06

3,85

3,21

0,00
4,52
0,85
0,0001
0,00
1,03
12,88
4,13
0,68
3,43
2,75
6,37
10,93

0,00
4,52
0,85
0,0001
0,00
1,03
6,44
2,07
0,68
3,43
1,38
5,45
5,47

0,00
0,00
0,00
0,0000
0,00
0,00
6,44
2,06
0,00
0,00
1,37
0,92
5,46

2,75

2,75

0,00

4,02
25,90
105,91

2,23
15,54
66,64

1,79
10,36
39,27

emisja BaP w 2007
[kg/rok]

Chynów
Osiedle Zastalowskie
ul. Batorego i Zjednoczenia
Osiedle Zdrojowe
Dolina Zielona, bloki ze Skłodowskiej
Osiedle Zacisze
Osiedle Malarzy
Osiedle Przyjaŝni
Osiedle Łuşyckie
Osiedle Słoneczne
Osiedle Piastowskie
Śródmieście + Winnica
Osiedle Tysiąclecia
Osiedle Wazów
Osiedle Kilińskiego
Osiedle Morelowe
Osiedle Słowackiego
Osiedle Braniborskie
Osiedla Pomorskie, Śląskie, Mazurskie, Kaszubskie, Warmińskie
Osiedle Raculka
Jędrzychów
Suma

Emisja liniowa
Rozwaşając zmianę emisji pochodzącej ze ŝródeł
liniowych naleşy wziąć pod uwagę spodziewany
ogólny wzrost natęşenia ruchu pojazdów na drogach. Wg szacunków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad średni wskaŝnik wzrostu ruchu
pojazdów samochodowych w województwie lubuskim dla okresu pięcioletniego wynosi 1,26 – na
drogach krajowych i 1,11 – na drogach wojewódzkich. Wskaŝnik wzrostu ruchu obliczony na tej podstawie dla rozpatrywanego okresu od roku 2007 do
2013 wynosi 1,32 dla dróg krajowych i 1,23 dla pozostałych dróg.
Wzrost emisji spowodowany wzrostem natęşenia
ruchu pojazdów obliczono dla roku 2013 na podstawie zmiany natęşenia ruchu pojazdów o wskazane
wyşej wskaŝniki. Wielkość emisji benzo(a)pirenu
z emisji liniowej wzrasta do 0,14 kg/rok w roku 2013.
Emisja punktowa
Z uwagi na planowane działania w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza w Elektrociepłowni Zielona Góra uwzględniono wspomniane plany w prognozie dla roku 2013. Elektrociepłownia Zielona Góra planuje zlikwidować kotły
węglowe i do wytwarzania energii i ciepła wykorzystywać tylko gaz krajowy pochodzący ze złóş pod
Kościanem. Inwestycja ta przyczyni się do całkowitej
redukcji emisji benzo(α)pirenu z Elektrociepłowni.

wymagany
stopień redukcji

66,7%

45,5%

50,0%
50,0%

50,0%
14,5%
50,0%

44,5%
40,0%

W przypadku pozostałych ŝródeł punktowych przyjęto dane jak dla wariantu bazowego roku 2007. Moşna przypuszczać iş w przyszłości będzie następować
zmniejszanie się wielkości emisji ze ŝródeł przemysłowych – energetycznych i technologicznych
w związku
z wprowadzaniem
energooszczędnej
i materiałooszczędnej technologii, urządzeń energetycznych niskoemisyjnych, korelujące ze wzmocnieniem działania organów administracji publicznej
coraz skuteczniej wdraşających i egzekwujących
prawo ochrony środowiska. Na skutek przeprowadzonych procesów termomodernizacyjnych przewiduje się równieş spadek zapotrzebowania na moc
oraz ograniczenie zuşycia energii cieplnej.
Biorąc pod uwagę powyşsze jak równieş moşliwości
rozwoju oraz powstanie nowych zakładów (ŝródeł
punktowych) przyjęto załoşenia takie jak dla roku
bazowego.
Zatem róşnica w emisji benzo(α)pirenu ze ŝródeł
punktowych
wynika
z
redukcji
emisji
w Elektrociepłowni i wynosi 13,24 kg/rok. Po
uwzględnieniu tej redukcji sumaryczna emisja ze
ŝródeł punktowych przyjęta do obliczeń w roku prognozy wynosi 12,17 kg/rok.
Zestawienie emisji
Ponişej, w tabeli, przedstawiono porównanie emisji
benzo(α)pirenu w roku bazowym 2007 i w roku prognozy 2013.
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Tabela 32. Porównanie emisji benzo(α)pirenu w roku bazowym i w roku prognozy.
emisja benzo(α)pirenuw roku
bazowym 2007 [kg/rok]

rodzaj źródeł

25,41
105,91
0,11
131,43

emitory punktowe
emitory powierzchniowe
emitory liniowe
SUMA
12.7.2. Obliczenia i analiza stanu zanieczyszczenia
powietrza dla roku prognozy
Analizę przeprowadzono przy uşyciu modelu obli-

emisja benzo(
α)pirenu w roku
prognozy 2013
[kg/rok]
12,17
66,64
0,14
78,95

redukcja emisji
benzo(α)pirenu
(2007 – 2013)
[kg/rok]
13,24
39,27
-0,03
52,48

czeniowego ADMS-Urban (wersja 2.3).
Siatka obliczeniowa obejmowała miasto Zieloną
Górę.

Tabela 33. Parametry przyjęte do analizy w roku prognozy 2013.
Parametr modelu

Szorstkość terenu
Minimalna długość Monina-Obuchowa
Tło stężenia benzo(α)pirenu

Wartość
Emitory punktowe – 21
Emitory liniowe - 185
Gridy powierzchniowe – 322
0,5 m
20 m
0,24 ng/m3

Krok siatki obliczeniowej

250 m

Grupowanie źródeł

Wyłączone

Czas uśredniania
Format wyników
Plik danych meteorologicznych
Profile zmienności czasowej emisji

rok
Benzo(α)piren - stęşenie średnie roczne
8760 linii
Włączone

Dane wejściowe - emisja

Wyniki obliczeń
zo(α)pirenu

stężeń

średniorocznych

Uwagi
Dane dotyczące bilansów wielkości emisji zostały opisane
w powyşszych rozdziałach

Siatka na planie prostokąta
obejmująca
obszar
całego
miasta
Utworzono grupy dla ŝródeł
emisji

ben-

Docelowa wartość stęşenia średniorocznego benzo(α)pirenu dla roku 2013 wynosi 1 ng/m3. Analizując uzyskane wyniki moşna sformułować następujące wnioski:
w przypadku kiedy nie uwzględniono napływu zanieczyszczeń spoza strefy (tło 0 ng/m3)
wartości stęşenia średniorocznego powyşej
1 ng/m3 nie występują w şadnym punkcie obliczeniowym zlokalizowanym na analizowanym obszarze przekroczeń Zielonej Góry;
po uwzględnieniu napływu zanieczyszczeń
spoza strefy (tło 0,24 ng/m3) przeprowadzona
analiza pokazała występowanie przekroczeń
wartości docelowej w centralnej części miasta oraz na niewielkich obszarach osiedli Raculka i Jędrzychów;
stęşenie średnioroczne w punkcie pomiarowym wynosi 0,65 ng/m3 bez tła i 0,89 ng/m3
z tłem
najwyşsze obliczone stęşenie średnioroczne
wynosi 0,99 ng/m3 bez tła i 1,23 ng/m3 z tłem.
Określona wielkość redukcji emisji jest niewystarczająca do osiągnięcia docelowej wielkości stęşenia
benzo(α)pirenu w Zielonej Górze, jednak juş taka
redukcja emisji powierzchniowej pociągnęłaby za

uwzględniono profil roczny

sobą niewspółmierne do osiągniętego efektu ekologicznego koszty. Podkreślić naleşy teş fakt, şe określone na podstawie pomiarów tło stanowi blisko
25 % wartości docelowej stęşenia.
Rozkład stęşeń średniorocznych dla roku prognozy
2013 na obszarze Zielonej Góry przedstawiony został w załączniku nr 15.2.
12.8. Podsumowanie analiz stanu zanieczyszczenia
powietrza w Zielonej Górze
Przeprowadzone obliczenia i analizy wykazały, şe
zasadniczy udział w stęşeniu benzo(α)pirenu
w powietrzu na obszarach przekroczeń mają ŝródła
powierzchniowe związane z ogrzewaniem indywidualnym, czyli „niska emisja” oraz w mniejszym
stopniu ŝródła punktowe.
Znaczący (na poziomie blisko 92 % w obszarze przekroczeń) udział ŝródeł powierzchniowych w przekroczeniach docelowego stęşenia benzo(α)pirenu sugeruje konieczność podjęcie działań związanych
z redukcją „niskiej emisji” w Zielonej Górze. Jednak
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 8 lutego 2008 roku, w sprawie szczegółowych
wymagań jakim powinny odpowiadać programy
ochrony powietrza stosowanie środków mających
na celu osiągniecie poziomu docelowego nie moşe
pociągać za sobą niewspółmiernych kosztów i powinno dotyczyć w szczególności głównych ŝródeł
emisji. W przypadku instalacji wymagających po-
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zwolenia zintegrowanego oznacza to stosowanie
najlepszych dostępnych technik.

rozwoju energetyki odnawialnej” – Energoekspert Sp. z o.o., rok 2008.

Uznano, şe realizacja zadań związanych z redukcją
emisji powierzchniowej pociągałaby za sobą niewspółmierne koszty, zatem naleşy w pierwszej kolejności skupić się na działaniach informacyjnoedukacyjnych, które powinny doprowadzić do zmiany zachowań społeczności lokalnej. Naleşy równieş
przystąpić do przygotowania i realizacji Programu
ograniczenia niskiej emisji w stopniu uzasadnionym
ekonomicznie. Prowadzone w mieście pomiary zanieczyszczeń powietrza zweryfikują czy prowadzone
działania są wystarczające czy konieczne będzie
podjęcie działań związanych z redukcją „niskiej emisji”.

Załoşenia polityki energetycznej państwa przewidują, şe w związku z urealnieniem cen energii, postępem w modernizacji i restrukturyzacji działalności
gospodarczej oraz wzrostem świadomości ekologicznej społeczeństwa, zuşycie energii w przeliczeniu na jednostkę krajowego produktu będzie się
nadal zmniejszać. W 2010 roku poziom zuşycia
energii powinien obnişyć się o ok. 25 % w stosunku
do 2000 roku.

Wśród emitorów punktowych Elektrociepłownia
Zielona Góra emituje największą ilość benzo(α)pirenu. Jest to instalacja wymagająca pozwolenia zintegrowanego zatem zgodnie z literą prawa
zaproponowano zastosowanie w elektrociepłowni
najlepszej dostępnej techniki zmierzającej do redukcji emisji benzo(α)pirenu, czyli wymianę kotłów węglowych na gazowe.

zmniejszenie strat energii (zwłaszcza cieplnej) w systemach przesyłowych, poprawa
parametrów energetycznych budynków oraz
podnoszenie sprawności wytwarzania energii.

Wszystkie zaproponowane działania naprawcze, ich
efekt ekologiczny, koszty realizacji i termin realizacji
przedstawiono w rozdziale 5 niniejszego dokumentu.

Ustalono następujące kierunki działań:
prowadzanie energooszczędnych technologii
i urządzeń w przemyśle oraz energetyce;

Strategia Rozwoju Energii Odnawialnej zakłada
osiągnięcie w 2010 roku 7,5 % (w scenariuszu najbardziej prawdopodobnym) udziału energii odnawialnej w całkowitym zuşyciu energii pierwotnej.
Poziom ten moşna osiągnąć głównie przez odpowiednie wykorzystanie:

13. Materiały, dokumenty i publikacje wykorzystane
do opracowania Programu

zasobów biomasy – do produkcji energii
cieplnej,

Do sporządzenia POP wykorzystano materiały, dokumenty, publikacje, które:

energii wody i wiatru – do produkcji energii
elektrycznej,

pozwoliły określić istniejące, a takşe oszacować prognozowane poziomy zanieczyszczenia powietrza,

słońca – do produkcji energii cieplnej i elektrycznej,

stanowią narzędzia
w mieście,

polityki

ekologicznej

określają strategie, plany, programy mające
wpływ na środowisko,
opisują techniki i technologie ograniczające
wprowadzanie substancji do powietrza.
W opracowaniu wykorzystano równieş m.in. następujące dokumenty:
1) Program ochrony środowiska dla województwa
lubuskiego na lata 2003-2010 – rok 2003
(ARCADIS Ekokonrem Sp. z o.o);
2) Program ochrony środowiska dla miasta Zielona Góra – wrzesień 2004 (LemTech);
3) Strategia rozwoju miasta Zielona Góra – rok
2008, zespół pod kierunkiem prof. Tadeusza
Zipsera;
4) Projekt załoşeń do Planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta
Zielona Góra – kwiecień 2006 („Energoprojekt
– Warszawa” S.A.);
5) „Studium rozwoju systemów energetycznych
w województwie lubuskim do roku 2025, ze
szczególnym uwzględnieniem perspektywy

wód geotermalnych – do produkcji energii
cieplnej.
Przewiduje się, şe duşy udział w produkcji „czystej
energii” będzie pochodził ze spalania biomasy (słomy, drewna, ścinek itp.). Wynika to głównie z tkwiącego w Polsce potencjału tej energii, dopracowanej
techniki produkcji odpowiednich urządzeń przetwarzających oraz stosunkowo niskich kosztów produkcji energii przetworzonej. Natomiast pozostałe rodzaje energii odnawialnej mają jedną wadę, mianowicie koszt jednostkowy produkcji energii przetworzonej jest kilkakrotnie wyşszy od kosztu produkcji
metodami konwencjonalnymi (spalania paliw kopalnych czy produkcja energii elektrycznej w elektrowniach szczytowo-pompowych).
Wśród podstawowych działań w zakresie wykorzystania energii ze ŝródeł odnawialnych naleşy wymienić:
intensywny rozwój energetyki odnawialnej
na szczeblu regionalnym i lokalnym, pracującej w układach zdecentralizowanych na regionalne i lokalne potrzeby;
popularyzacja i wdroşenie najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania energii ze
ŝródeł odnawialnych, w sferze rozwiązań
technologicznych, organizacyjnych i finansowych.
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Program Ochrony Środowiska dla województwa lubuskiego, 2003 r.
W Programie ochrony środowiska dla województwa
lubuskiego pośród przedsięwzięć priorytetowych
w perspektywie długoterminowej w sferze poprawy
jakości powietrza wymieniono:
1) W zakresie transportu drogowego:
a) Eliminacja ruchu drogowego o charakterze
tranzytowym z centrum miast.
b) Ograniczenie ruchu docelowego do obszarów centralnych miast i obszarów najcenniejszych przyrodniczo.
c) Tworzenie warunków do zwiększenia udziału
komunikacji zbiorowej w przewozach pasaşerskich (w tym budowa tzw. szybkiego
tramwaju pomiędzy Zieloną Górą a Gorzowem Wielkopolskim).
d) Wsparcie budowy infrastruktury rowerowej;
budowa nowych tras rowerowych i modernizacja istniejących, w tym wyłączenie tras rowerowych poza pasy dróg samochodowych,
budowa parkingów dla rowerów, itp.
2) W zakresie emisji zanieczyszczeń z procesów
spalania paliw do celów grzewczych, tzw. „niska emisja”:
a) Przyłączenie do sieci ciepłowniczych nowych
odbiorców, wszędzie tam gdzie istnieją rezerwy mocy w miejskich systemach ciepłowniczych.
b) Kontynuacja modernizacji zbiorczych i indywidualnych systemów grzewczych: wprowadzanie kotłów nowej generacji, zmiana nośnika energii jakim jest węgiel na bardziej
ekologiczny (gaz, olej opałowy, energia elektryczna, alternatywne ŝródła energii: energia
wodna, z biomasy, słoneczna, wiatrowa,
pompy cieplne).
c) Sukcesywna realizacja programu gazyfikacji
w województwie (zgodnie z planami ujętymi
w PZPWL).
d) Termomodernizacja budynków uşyteczności
publicznej i budynków mieszkalnych.
e) Preferowanie wprowadzania w budownictwie materiałów energooszczędnych.
3) W zakresie emisji zanieczyszczeń z energetyki
zawodowej i przemysłu:
a) Wdraşanie najlepszych dostępnych technik
(BAT).
b) Modernizacja i automatyzacja
technologicznych w przemyśle.

procesów

c) Instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń powstałych w procesach technologicznych oraz poprawa sprawności obecnie
funkcjonujących urządzeń.
4) W zakresie emisji napływowej: współpraca
transgraniczna z zachodnim sąsiadem i z wo-
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jewództwem dolnośląskim w zakresie ochrony
powietrza na terenach znajdujących się
w strefie oddziaływania instalacji zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego programem ochrony powietrza.

Podkreślić naleşy fakt, şe w Zielonej Górze zostało
zrealizowane zadanie ograniczenia emisji z Elektrociepłowni, poprzez uruchomienie bloku gazowego
- parowego.
Program Ochrony Środowiska dla miasta
Zielona Góra, 2004r.
W Programie ochrony środowiska dla miasta Zielona Góra określono długoterminową strategię
ochrony środowiska do roku 2015. W sferze poprawy jakości powietrza wymieniono jako cel długookresowy – systematyczną poprawę jakości powietrza na terenie miasta.
Określono równieş kierunki działań:
1) W zakresie transportu drogowego:
a) eliminacja ruchu drogowego o charakterze
tranzytowym z centrum miasta,
b) ograniczenie ruchu docelowego do obszarów
centralnych miasta,
c) odciąşenie istniejącej obwodnicy śródmiejskiej (przebiegającej po trasie od ul. Zjednoczenia, ul. Dąbrówki, ul. Długiej, al. Konstytucji 3 Maja, ul. Wrocławskiej, ul. Lwowskiej,
ul. Ludwika Waryńskiego, ul. Stanisława Staszica, ul. Generała Józefa Bema) poprzez realizację dodatkowych obwodnic śródmiejskich po jej zewnętrznej stronie,
d) tworzenie warunków do zwiększenia udziału
komunikacji zbiorowej w przewozach pasaşerskich,
e) wsparcie dla rozbudowy infrastruktury rowerowej (budowa nowych tras rowerowych
i modernizacja istniejących, budowa parkingów dla rowerów itp.).
2) W zakresie oddziaływania emisji zanieczyszczeń
z procesów spalania paliw do celów grzewczych, tzw. „niska emisja”:
a) systematyczne przyłączenie do sieci ciepłowniczej nowych odbiorców,
b) promowanie modernizacji indywidualnych
systemów grzewczych (wprowadzanie kotłów nowej generacji, zmiany opału z węgla
na bardziej przyjazny środowisku tj. gaz, olej
opałowy, energia elektryczna),
c) termomodernizacja budynków uşyteczności
publicznej i budynków mieszkalnych.
3) W zakresie emisji zanieczyszczeń z energetyki
zawodowej i przemysłu:
a) wdraşanie najlepszych dostępnych technik,
b) modernizacja i automatyzacja procesów
technologicznych w obiektach przemysłowych,
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c) instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń powstałych w procesach technologicznych oraz poprawa sprawności obecnie
funkcjonujących urządzeń.
Inne materiały, dokumenty, publikacje
1. Zakrzewski, Sigmund F., „Podstawy toksykologii
środowiska.”, 1995, PWN, ss. 261 (s. 116)
2. „Toksykologia” – praca zbiorowa pod redakcją
Witolda Seńczuka, Wydawnictwo lekarskie
PZWL, 1994
3. Markiewicz, A., „Podstawy modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu
atmosferycznym”, 2004
4. „Ocena jakości powietrza w województwie lubuskim”, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, 2007
5. „Raport o stanie środowiska w województwie
lubuskim w roku 2006”, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, 2007
6. Piotr Grzegorczyk, „Energia elektryczna kontra
niska emisja”, Wokół Energetyki, 3/2003
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7. „Monitoring tła zanieczyszczenia atmosfery
w Polsce dla potrzeb EMEP i GAW/WMO - raport
syntetyczny 2005”, Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska, 2006
8. Jacek Iwanek, Graşyna Mitosek, Dominik Kobus,
Katarzyna Bąk, „Wybrane problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce w 2005 roku w świetle
wyników pomiarów prowadzonych w ramach
PMŚ”, Inspekcja Ochrony Środowiska, 2006
9. Dane o natęşeniu ruchu w województwie lubuskim z Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR) przeprowadzonego w 2005 roku przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
10. Dane statystyczne
(GUS).

dotyczące

Zielonej

Góry

11. Dane własne ATMOTERM S.A.
14. Załączniki graficzne
14.1. Położenie stacji pomiarowej mierzącej poziomy substancji w powietrzu na terenie Zielonej
Góry
1. Zdjęcie punktu pomiarowego przy ul. Krótkiej.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 110
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– 5783 –

Poz. 1494

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 110
14.2.

– 5784 –

Poz. 1494

Mapy

Tabela 34. Spis map
Nr mapy
15.2.1
15.2.2
15.2.3
15.2.4
15.2.5

Treść
Lokalizacja emitorów punktowych, powierzchniowych i liniowych na terenie Zielonej Góry
Rozkład stęşeń średniorocznych benzo( )pirenu [μg/m3] – rok bazowy 2007 – bez tła
Rozkład stęşeń średniorocznych benzo( )pirenu [μg/m3] – rok bazowy 2007 – z tłem
Rozkład stęşeń średniorocznych benzo( )pirenu [μg/m3] – rok prognozy 2013 – bez tła
Rozkład stęşeń średniorocznych benzo( )pirenu [μg/m3] – rok prognozy 2013 – z tłem
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Mapa 15.2.1. Lokalizacja emitorów punktowych, powierzchniowych i liniowych na terenie Zielonej Góry.
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Mapa 15.2.2. Rozkład stęşeń średniorocznych benzo( )pirenu [μg/m3] – rok bazowy 2007 – bez tła.
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Mapa 15.2.3. Rozkład stęşeń średniorocznych benzo( )pirenu [μg/m3] – rok bazowy 2007 – z tłem.
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Mapa 15.2.4. Rozkład stęşeń średniorocznych benzo( )pirenu [μg/m3] – rok prognozy 2013 – bez tła
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Mapa 15.2.5. Rozkład stęşeń średniorocznych benzo( )pirenu [μg/m3] – rok prognozy 2013 – z tłem.
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15. Spis tabel
Tabela 1. Charakterystyka strefy (ŝródło: „Ocena
jakości powietrza za rok 2007”, WIOŚ)
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Tabela
21.
Zestawienie
wskaŝników
emisji
benzo(α)pirenu dla kotłów średniej mocy (1-50 MW),
wg EMEP-CORINAIR Emission Inventory Guidebook
(2006 r.)

Tabela 2. Wynikowe klasy strefy - powiat grodzki
Zielona Góra - dla poszczególnych zanieczyszczeń
oraz klasa ogólna dla strefy z uwzględnieniem
kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia
(ŝródło: „Ocena jakości powietrza za rok 2007”,
WIOŚ)

Tabela 22. Przyjmowane do obliczeń wartości
temperatur wylotu gazów odlotowych

Tabela 3. Wartości progowe do klasyfikacji stref dla
terenu kraju – ochrona zdrowia

Tabela
24.
Zestawienie
wskaŝników
emisji
benzo(α)pirenu dla kotłów domowych, wg EMEPCORINAIR Emission Inventory Guidebook (2006 r.):
Small combustion installations, tabela 8.1a

Tabela 4. Ŝródła emisji i emitory
Tabela 5. Docelowy poziom stęşeń benzo(α)pirenu
w pyle PM10 w powietrzu.
Tabela
6.
Wyniki
pomiarów
stęşenia
średniorocznego benzo(α)pirenu w pyle PM10 na
stacji pomiarowej w Zielonej Górze.
Tabela 7. Struktura uşytkowania gruntów w Zielonej
Górze (GUS 2007).
Tabela 8. Ludność i gęstość zaludnienia w Zielonej
Górze (ŝródło: GUS, dane za rok 2007).
Tabela 9. Działania zmierzające do ograniczenia
emisji benzo(α)pirenu i poprawy jakości powietrza
Tabela 10. Zestawienie parametrów kotłów i paliw
dla indywidualnych gospodarstw domowych
(ŝródło: opracowanie własne).
Tabela 11. Powierzchnia lokali objęta działaniami
naprawczymi w Zielonej Górze – porównanie
wariantów.
Tabela 12. Parametry przyjęte do obliczeń dla
kotłów węglowych (opracowanie własne)
Tabela 13. Wielkość powierzchni lokali objętych
wymianą czynnika grzewczego na obszarach działań
naprawczych (wariant optymalny – WO).
Tabela 14. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

realizacji

Programu

Tabela
17.
Jednostki
organizacyjne
objęte
inwentaryzacją emisji benzo(α)pirenu w Zielonej
Górze
(ŝródło:
baza
opłatowa
Marszałka
Województwa Lubuskiego).
Tabela
18.
Natęşenie
ruchu
na
drogach
w województwie lubuskim i w Zielonej Górze
(ŝródło: GPR 2005).
Tabela 19. Natęşenie ruchu pojazdów
poszczególnych ulicach w Zielonej Górze.
Tabela
20.
Wielkość
emisji
benzo(α)pirenu w Zielonej Górze.

Tabela 25. Emisja benzo(α)pirenu z poszczególnych
odcinków dróg i ulic w Zielonej Górze.
Tabela 26. Wielkość emisji benzo(α)pirenu według
rodzajów pojazdów ze ŝródeł liniowych w Zielonej
Górze.
Tabela 27. Zestawienie emisji benzo(α)pirenu i pyłu
PM10 z poszczególnych ŝródeł emisji na terenie
Zielonej Góry.
Tabela 28. Porównanie wyników pomiarów na stacji
pomiarowej w Zielonej Górze i wyników obliczeń
stęşeń benzo(α)pirenu.
Tabela 29. Parametry przyjęte do analizy dla roku
bazowego 2007.
Tabela 30. Zestawienie parametrów statystycznych
przestrzennego rozkładu udziałów grup ŝródeł emisji
w stęşeniach średniorocznych benzo(α)pirenu
Tabela 31. Redukcja emisji powierzchniowej
z poszczególnych osiedli Zielonej Góry.
Tabela 32. Porównanie emisji benzo(α)pirenu w roku
bazowym i w roku prognozy.
Tabela 33. Parametry przyjęte do analizy w roku
prognozy 2013.
Tabela 34. Spis map

Tabela 15. Organy administracji i ich obowiązki
w ramach przygotowania, realizacji i monitorowania
Programu ochrony powietrza.
Tabela 16. Monitorowanie
ochrony powietrza (projekt)

Tabela
23.
Ładunek
benzo(α)pirenu
z poszczególnych osiedli Zielonej Góry w roku
bazowym 2007.

na

punktowej

16. Spis rysunków
Rysunek 1. Lokalizacja punktu pomiarowego na
terenie Zielonej Góry.
Rysunek 2. Połoşenie Zielonej Góry w województwie
lubuskim (ŝródło: www.pl.wikipedia.org)
Rysunek 3. Podział administracyjny
ziemskiego zielonogórskiego.

powiatu

Rysunek 4. Rozkład wiatrów z wielolecia na stacji
meteorologicznej w Zielonej Górze (ŝródło:IMiGW)
Rysunek 5. Rozkład kierunków wiatrów na stacji
pomiarowej w Zielonej Górze (ŝródło: Raport WIOŚ
z 2006 roku).
Rysunek

6.

Róşa

wiatrów

dla

Zielonej

Góry.
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17. Spis wykresów
Wykres 1.Wielkość docelowa i zmierzona stęşenia
średniorocznego benzo(α)pirenu w pyle PM10
w 2007 roku na stacji pomiarowej w Zielonej Górze.
Wykres
2.
Przebieg
zmienności
stęşeń
benzo(α)pirenu i pyłu PM10 w ciągu 2007 roku.
Wykres 3. Porównanie przebiegu zmienności
benzo(α)pirenu i temperatury średniodobowej.
Wykres 4. Średnia
w Zielonej Górze.

struktura

ruchu

pojazdów

Poz. 1494, 1495, 1496

Wykres
5.
Porównanie
struktury
emisji
benzo(α)pirenu i pyłu PM10 w Zielonej Górze.
Wykres 6. Udziały emisji pochodzących z róşnych
sposobów korzystania ze środowiska w roku
bazowym 2007.
Wykres 7. Udział poszczególnych grup ŝródeł
w stęşeniach średniorocznych benzo(α)pirenu na
terenie Zielonej Góry oraz w obszarze przekroczeń.
Wykres 8. Udział poszczególnych grup ŝródeł
w stęşeniach średniorocznych pyłu zawieszonego
PM10 na terenie Zielonej Góry.

14 94

===================================================================================

1495
14 95

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 12 paŝdziernika 2009r.
o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Świebodzinie
Na podstawie art. 183 w związku z art. 194 ust. 1
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z 2004r. Nr 25,
poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005r.
Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 34
poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127
i Nr 218, poz. 1592 z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112,
poz. 766 oraz z 2008r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180,
poz. 1111) w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 13 sierpnia 2009r. sygn.
akt II OSK 713/09 oddalającym skargę kasacyjną
Tadeusza Traczyńskiego na wyrok Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia
21 stycznia 2009r. sygn. akt II SA/Go 604/08 oddalający skargę Tadeusza Traczyńskiego i Rady Miejskiej
w Świebodzinie na zarządzenie zastępcze Wojewody
Lubuskiego z dnia 15 lipca 2008r. (PN.II.I.Wit.09153/08), Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje
następujące informacje:

mandatu radnego Tadeusza Traczyńskiego, w okręgu wyborczym Nr 2 z listy Nr 21 Komitet Wyborczy
Forum Samorządowe z powodu utraty prawa wybieralności.
§ 2. W związku ze zrzeczeniem się pierwszeństwa
do obsadzenia mandatu w Radzie Miejskiej przez
Romana Gwizda z listy Nr 21 Komitet Wyborczy
Forum Samorządowe, Rada Miejska w Świebodzinie
w dniu 28 września 2009r. podjęła uchwałę
Nr XXXV/445/09 o wstąpieniu na wakujący mandat
w okręgu wyborczym Nr 2 Artura Karkockiego kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał
kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa
wybieralności i wyraził zgodę na przyjęcie mandatu.
§ 3. Obwieszczenie podaje się do publicznej
wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Komisarz Wyborczy
Bogumił Hoszowski

§ 1. Wojewoda Lubuski zarządzeniem zastępczym z dnia 15 lipca 2008r. stwierdził wygaśnięcie
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.AMEL.0911-4-39/09
z dnia 8 paŝdziernika 2009r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 42, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam niewaşność § 1
ust. 5 oraz § 3 uchwały Rady Gminy Kłodawa

Nr XXXVIII/ 279/09 z dnia 2 września 2009r. w sprawie trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
i innych dodatków, doręczonej w dniu 11 września
2009r.
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Uzasadnienie
Na sesji w dniu 2 września 2009r. Rada Gminy Kłodawa podjęła uchwałę w sprawie trybu przyznawania nagród dla nauczycieli i innych dodatków.
Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru stwierdza, şe uchwała w § 1 ust. 5 oraz § 3 istotnie narusza
prawo, tj. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.
Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674
ze zm.) oraz przepisu art. 39 ust. 3 pkt 3 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j.
Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
W myśl przepisu art. 49 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela organy prowadzące szkoły ustalają kryteria
i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich
osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz
realizacji innych zadań statutowych szkoły, ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględniając
w szczególności sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów
szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz
zasadę, şe nagroda moşe być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.
Zdaniem organu nadzoru w zakresie upowaşnienia
do ustalenia „trybu zgłaszania kandydatów do nagród”, rada moşe wskazanym w uchwale podmiotom przyznać prawo zgłaszania kandydatów do nagród, czyli propozycji przyznania nagrody konkretnym osobom. Rada posiada tym samym uprawnienie do przyznania określonym podmiotom prawa
opiniowania takich zgłoszeń. Jednakşe uprawnienie
to ogranicza się do etapu zgłaszania kandydatów do
nagród. Rada nie posiada kompetencji wyposaşania
w prawo opiniowania wymienionym w uchwale
podmiotom na etapie przyznawania nagród. Tym
samym zapis uchwały w § 1 ust. 5 w sposób istotny
narusza prawo, gdyş wykracza poza przyznane radzie kompetencje.
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sza równieş art. 39 ust. 3 pkt 3 ustawy o systemie
oświaty. Zgodnie z nim dyrektor jest kierownikiem
zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje
w sprawach występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub
placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych
wyróşnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki. Dyrektor, występując
o przyznanie nagrody dla nauczyciela bądŝ mając
zamiar jej przyznania, zasięga opinii jedynie wyşej
wymienionych organów szkoły. Nie zasięga opinii
związków zawodowych. Tym samym ww. ustawa
ograniczyła obowiązek współdziałania dyrektora
szkoły zgłaszającego wniosek, tylko do podmiotów
wymienionych w cytowanym przepisie.
W § 3 przedmiotowej uchwały Rada określiła podmioty, które mają ustalić zasady i kryteria regulujące
przyznawania nagród. Takie postanowienia naruszają w sposób istotny art. 49 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela. Przepis ten kompetencję w zakresie ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla
nauczycieli przyznaje tylko i wyłącznie organowi
prowadzącemu, czyli w przedmiotowej sprawie organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. Brak jest przepisu upowaşniającego rade
gminy do przeniesienia swoich kompetencji na inne
organy czy podmioty.
Wobec powyşszego naleşało orzec jak w sentencji.
Od niniejszego rozstrzygnięcia słuşy prawo
wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od
doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.
Z upowaşnienia Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli
Teresa Kaczmarek

Zapis § 1 ust. 5 pkt 1 kwestionowanej uchwały naru14 96
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