RAPORT Z WYKONANIA „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA JAWORZNA”
w latach 2004-2005
POLE DZIAŁANIA: POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

L.p

Zadanie
Termin realizacji

Realizatorzy

Koszt [tys. zł]
Źródła finansowania
wg
2004r.
2004r.
POŚ
+
2005r.
2005r

Wykonanie w latach 2004-2005

I CEL STRATEGICZNY: Przywrócenie jakości wód powierzchniowych do wymaganych standardów oraz ochrona jakości i ilości wód podziemnych wraz z racjonalizacją ich wykorzystania
Zadania własne Miasta

1

2

3

4

Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń z
oczyszczalni ścieków do wód
2004 - 2005
Opracowanie i wdroŜenie systemu
monitorowania emisji zanieczyszczeń ze
źródeł punktowych do wód
2005 –2006
Stosowanie najlepszych dostępnych
technik (BAT) w instalacjach produkcyjnych
i komunalnych w ramach uzgodnień w
procedurze inwestycyjnej
2004 - 2007
Zapewnienie dostępu do powierzchniowych
wód publicznych (egzekwowanie zakazu
grodzenia nieruchomości w odległości
mniejszej niŜ 1,5 m od linii brzegu)
2004 - 2007
Razem

Prezydent
Miasta
Wydz. OŚ

6
bm

0
0

0

Prezydent
Miasta

12
bm

0
0

0

Zinwentaryzowano źródła zanieczyszczeń z oczyszczalni ścieków do wód,
na podstawie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków
do wód.
Zadania nie zrealizowano w latach 2004-2005.

WIOŚ

budŜet
państwa

50
bm

0
0

0

W latach 2004-2005 nie uzgadniano takich inwestycji.

20
bm

0
0

0

W latach 2004-2005 nie prowadzono postępowań w sprawie
egzekwowania zakazu grodzenia nieruchomości w odległości mniejszej niŜ
1,5 m od linii brzegu.

0/0

0

0% wykonanie finansowe

66
0

66

Prezydent
Miasta
Wydz. OŚ

Prezydent
Miasta
Wydz. OŚ

88

Zadania koordynowane Miasta, innych organów i jednostek

1.

Opracowanie i wdroŜenie systemu
informowania społeczeństwa o jakości

UŜytkownicy ujęć wód
podziem-

5

1

MPWiK Sp. z o.o. :
1. 1)Zakup analizatora kulometrycznego do badania śladowych zawartości

L.p

Zadanie
Termin realizacji

Realizatorzy

Koszt [tys. zł]
Źródła finansowania
wg
2004r.
2004r.
POŚ
+
2005r.
2005r

wody do picia
2004 - 2007
nych

2.

3.

Opracowanie i wdroŜenie systemu
informowania społeczeństwa o jakości
wody w kąpieliskach
2004 – 2007

a) „Czysta i tania woda, czyli modernizacja
i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej
miasta Jaworzna”
* zmodernizowanie systemu kanalizacji
sanitarnej
* zmodernizowanie systemu kanalizacji
deszczowej
* modernizacja i odbudowa punktów poboru
wody
* budowa sieci wodociągowej
Projekt obejmuje wszystkie osiedla miasta
Jaworzna 2004 – 2007
b) Modernizacja stacji uzdatniania wody
pitnej z własnego ujęcia

5

4,5
7

Państwowy
Powiatowy
Inspektor
Sanitarny

Prezydent
Miasta
Wydz. RI
MPWiK

180700

a) 3,2
44,9
środki
GFOSiGW

0
b)uŜytkownicy ujęć wód zadanie
nie ujęte
podziemw POŚ
nych

b) 0
200,0

Wykonanie w latach 2004-2005

metali cięŜkich w wodzie.
2. 2) Udostępnienie aktualnych wyników analiz jakości wody pochodzącej
z ujęć miasta Jaworzna oraz wody zakupionej z GPW Katowice w siedzibie
Spółki. Ogólne informacje na temat Spółki dostępne są równieŜ
na stronach www.mpwik.jaworzno.pl
11,5
1. Prowadzenie badań jakości wody w kąpielisku Sosina w okresie od 1.04.
÷ 30.09 z częstotliwością 1x 2 tygodnie.
2. Informowanie społeczeństwa o jakości wody w kąpielisku na stronie
środki
internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz w
Inspekcji prasie lokalnej.
Sanitarnej 3.Podane koszty uwzględniają koszty przeprowadzonych analiz wody:
- 2004 r. badania prowadziła PSSE Jaworzno
- 2005 r. badania wykonywała PSSE Dąbrowa Górnicza i WSSE Katowice
a) W 2004 r. Gmina podpisała umowę z Konsorcjum „Biprowod – CTBK”,
48,1
Biurem Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „Biprowod – Warszawa”
środki
GFOSiGW na wykonanie prac projektowych oraz wykonanie specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot dla CTiW.
W 2005 r: opracowywana była dokumentacja przedprojektowa i projektowa
dla
modernizacjii
rozbudowy
sieci
wodno-kanalizacyjnej
Jaworzna /Konsorcjum BIPROWOD CTBK z Warszawy/. Zlecono
wykonanie
koreferatów
technicznych
oceniających
wykonaną
dokumentację. Wykonawca złoŜył wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla budowy pompowni ścieków Szczakowa oraz kolektora
tłocznego i grawitacyjnego.
b) 200,0

2

b) PCC Rail Szczakowa – wymiana urządzeń uzdatniających wodę –
rozpoczęta w 2005 r. Zakończona w styczniu 2006 r.

L.p

4

5

Zadanie
Termin realizacji
Zainstalowanie liczników do pomiaru
zuŜytej wody
2004 - 2007

Realizatorzy

MPWiK

Modernizacja oczyszczalni chemicznej
w Zakładach Chemicznych „Organika –
Azot”SA
2004 - 2006

Koszt [tys. zł]
Źródła finansowania
wg
2004r.
2004r.
POŚ
+
2005r.
2005r
100
152
331
MPWiK,
179

inwestorzy

750

259,2
0

259,2

Środki
własne
+
WFOŚiW

zakład

Środki
własne
+
WFOŚiW

223,2
0

223,2

Środki
własne
+
FSNT-NOT

Środki własne
+
FSNT-NOT

3

Wykonanie w latach 2004-2005

MPWiK: 2004r.-zakup 176 wysokiej klasy wodomierzy pozwalających
na dokładniejszy pomiar wody zuŜytej, w tym zlikwidowanie 68. ryczałtów.
2005r.-zakup 271 wysokiej klasy wodomierzy pozwalających
na dokładniejszy pomiar wody zuŜytej, w tym zlikwidowanie 281.
ryczałtów.
Do 2007r. planuje się likwidację ok.400. ryczałtów kosztem 28 tys.zł.
Modernizacja mechaniczno-chemicznej oczyszczalni ścieków została
zrealizowana w latach 2003-2004.
Koszty inwestycyjne modernizacji ogółem stanowiły kwotę: 854,6 tys. zł.
Zadanie było finansowane ze środków własnych przy udziale
preferencyjnej poŜyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 420 tys. zł,
która została częściowo umorzona. Kwota umorzenia: 105 tys. zł została
przeznaczona na realizację zadania pt. Modernizacja układu
energetycznego – wymiana urządzeń podstacji STR3 i STR8.
W listopadzie 2003 r. została podpisana umowa trójstronna między FSNTNOT ds. Projektów Celowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
IChPW w Zabrzu i Zakładem na wykonanie prac badawczych objętych
projektem celowym pn. „Adsorpcyjne oczyszczanie ścieków w Z. Ch.
„Organika-Azot” S.A.”. Badania zakończono w 2004 r. Ich celem była
optymalizacja technologii oczyszczania ścieków w modernizowanej
oczyszczalni. Wydatkowano na ten cel ogółem 339,8 tys. zł, w tym
dofinansowanie przez FSNT-NOT dotacją w kwocie 150 tys. zł (w 2004 r.
dotacja 115 tys. zł).
Modernizacja oczyszczalni przyniosła załoŜone efekty ekologiczne
w postaci doprowadzenia jakości ścieków oczyszczonych do zgodności
z wymaganiami prawa ochrony środowiska.

Zadanie
Termin realizacji

L.p

6

Koszt [tys. zł]
Źródła finansowania
Realizawg
Wykonanie w latach 2004-2005
2004r.
torzy
2004r.
POŚ
+
2005r.
2005r
1 000 1) 1133
1) 1467,0 1) Garbarnia „Szczakowa” SA – Wykonanie modernizacji zakładowej
inwesto334
oczyszczalni ścieków. W części chemicznej zastosowano flotator, część
rzy
biologiczną wykonano w postaci bioreaktora.
2) PCC Rail Szczakowa
zakłady
2)263,9
przemy2) 523,9 •modernizacja oczyszczalni ścieków przy budynku administracyjnym PCC
260,0
słowe
ul.Bukowska 12 wraz z odcinkiem kanalizacji tłocznej wykonano w 2004 r.
Środki
Środki
•budowa oczyszczalni ścieków w oddziale „Parowozownia” - montaŜ
własne
własne
bioreaktora, wymiana instalacji kanalizacyjnej, Inwestycja rozpoczęta
w 2005 r. Zakończenie w czerwcu 2006 r.
182630
2105/1025
3130
1,7% wykonania

Budowa lokalnych zakładowych
podczyszczalni ścieków
2004 – 2007

Razem

II CEL STRATEGICZNY: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie Jaworzna do wymaganych standardów
Zadania Miasta

1

Opiniowanie i konsultacje, wdraŜanie
ustaleń Programu ochrony powietrza dla
Aglomeracji Górnośląskiej (bez kosztów
zadań ujętych w pkt. 2, 3 i 6)
2004 – 2007

1a. Przekazywanie Wojewodzie Śląskiemu
informacji o decyzjach, zgłoszeniach
i programach, których ustalenia zmierzają
do osiągnięcia celów programu:

Prezy-dent
Miasta
Wydz. GK
Wydz. OŚ
Wydz. RI
Wydz. UA

Wydz. UA
Wydz. OŚ

15

0
0

0

Po konsultacjach z Wydziałami UM zaopiniowano pozytywnie projekt „Programu ochrony
powietrza w województwie śląskim obejmujący aglomerację śląską, częstochowską oraz
strefę Bielsko-Biala miasto” pismem z 21 stycznia 2004 r.
Dla wdroŜenia ustaleń rozporządzenia Nr 17/2004 Wojewody Śląskiego z 24.03.2004 r. w
sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy p/n Aglomeracja Górnośląska
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 1.04.2004 r. Nr23, poz. 793) zarządzeniem Prezydenta Miasta
Jaworzna Nr 317/2004 z15.07.2004 r. rozbudowano ten punkt (punkt 1 celu
strategicznego Poprawa jakości powietrza) harmonogramu o punkty 1a-1d, zawierające
zobowiązania wynikające z rozporządzenia z określeniem realizatorów.

0
0

0

•pozwoleniach na budowę lub rozbiórkę oraz
zmianę sposobu uŜytkowania obiektu budowlanego
lub jego części,
•pozwoleniach na uŜytkowanie obiektów

4

Wojewoda Śląski dotychczas nie występował o przekazanie kompletu
danych jednorazowo.
Wydział OŚ przekazuje sukcesywnie kopie wszystkich pozwoleń
na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, w roku 2004 przekazano
kopie 9 pozwoleń, w tym jednego wydanego w drodze postępowania
kompensacyjnego, w roku 2005 – 4 wydanych pozwoleń.
Zgłoszono „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta

L.p

1b.

1c.

Zadanie
Termin realizacji
•decyzjach nakładających obowiązek rekultywacji
•decyzjach dla instalacji nie wymagają cych
pozwolenia na wprowadzanie pyłów lub gazów do
powietrza,
•decyzjach dotyczących zobowiązania
do pomiarów emisji,
•δecyzjach wydanych w drodze postępowań
kompensacyjnych w zakresie emisji pyłu PM10 dla
inwestycji realizowanych na obszarze strefy,
•zgłoszeniach instalacji, z których emisja nie
wymaga pozwolenia, lecz ich funkcjonowanie
związane jest z emisją pyłu PM10,
•programów związanych z ograniczeniem emisji
pyłu PM10 tworzonych w gminie
Zamieszczanie w decyzjach:
- określających pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
oraz zmianę sposobu uŜytkowania obiektu
budowlanego lub jego części ,
- nakładających obowiązek rekultywacji,
- udzielających zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie odzysku odpadów ze
zwałów poprzemysłowych
zobowiązania
inwestorów
do
stosowania
niezbędnych
środków
technicznych
i organizacyjnych w celu utrzymania dróg
dojazdowych
i wyjazdowych z terenów
inwestycyjnych w czystości oraz ograniczających
emisje pyłu w trakcie transportu materiałów
budowlanych i prowadzenia prac budowlanych
Podejmowanie działań porządkowych w celu
ograniczenia wielkości niezorganizowanej emisji
pyłu, których źródłem jest:

Realizatorzy

Koszt [tys. zł]
Źródła finansowania
wg
2004r.
2004r.
POŚ
+
2005r.
2005r

Wykonanie w latach 2004-2005

Jaworzna na lata 2004-2008” - ujęty jest w zadaniach programu ochrony
powietrza dla strefy p/n Aglomeracja Górnośląska, określonego
rozporządzeniem Nr 17/2004 Wojewody Śląskiego.

Wydz. UA
Wydz. OŚ

0
0

0

Realizowane na bieŜąco.
Wydział OŚ zamieszcza zobowiązanie w decyzjach o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć, decyzjach
nakładających obowiązek rekultywacji oraz na prowadzenie działalności
w zakresie odzysku odpadów ze zwałów przemysłowych.

Wydz.GK
Wydz.UA
Wydz.OŚ

Zadania nie realizowano w 2004 i 2005 r.

5

L.p

Zadanie
Termin realizacji

Realizatorzy

Koszt [tys. zł]
Źródła finansowania
wg
2004r.
2004r.
POŚ
+
2005r.
2005r

Wykonanie w latach 2004-2005

•spalanie na otwartym powietrzu odpadów
pochodzenia roślinnego,
•stosowanie materiałów pylących (ŜuŜle
energetyczne) do utwardzania nawierzchni
drogowych i parkingów

2

3

4

Opracowanie i wdroŜenie programu
ograniczenia niskiej emisji na terenie
miasta Jaworzna (bez kosztów zadań
ujętych w pkt. 6)
2004 – 2007

Opracowanie i wdroŜenie systemu
zbierania i gromadzenia informacji o
zanieczyszczeniach powietrza
wyemitowanych w mieście Jaworzno
2005
Optymalizacja ruchu drogowego:
projekt „Miasto Twarzą do autostrady,
przebudowa
podstawowego
układu
komunikacyjnego – budowa Drogi
Przemysłowej, Trasy Śródmieścia”
2004 – 2006
Droga Przemysłowa - realizacja wiosna
2006r.
Modernizacja i budowa drogi klasy GP od
ul. Orląt Lwowskich z obejściem

1 201,32

337,2
350,2
PFOŚiGW

Prezydent
Miasta
Wydz.OŚ
Wydz.RI

10
Prezydent
Miasta

Wydz.RI

109 000

Opracowano i wdroŜono „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna
na lata 2004-2008”. Rada Miejska w Jaworznie uchwaliła program 27 maja 2004 r. –
PFOŚiGW uchwała Nr XXIV/274/2004 – koszt programu 10,8 tys. zł
W ramach realizacji programu wykonano:
bez kosztów -2004 rok-. dofinansowano modernizacje 347 systemów grzewczych budynków / lokali
uętych w
mieszkalnych – łącznie w wysokości 326,4 tys. zł.
pkt.II 6
-2005 rok-. dofinansowano modernizacje 371 systemów grzewczych budynków / lokali
mieszkalnych – łącznie w wysokości 350,2 tys. zł.
-modernizacje i termomodernizacje obiektów będących w gestii miasta opisane w pkt.II 6
Głównie za Program miasto uzyskało tytuł Powiat Przyjazny Środowisku.

687,4

0
0

0

2389,7
4366,,0

6755,7

w tym w 2004r
177,3
środki
budŜetowe;
750,0
środki budŜetu
państwa;
1 462,5
dotacja ze
środków

Baza danych o występujących zanieczyszczeniach powietrza na terenie
Miasta- nie zrealizowano - brak ofert wykonania, zadanie będzie
realizowane we własnym zakresie przez Wydz. OŚ w latach 2006-2007

w tym:
3 442,5
środki
budŜetowe
+
1 200,0
środki budŜetu
państwa
+
1 462,5
dotacja ze

6

W 2004 r.: wykonano koncepcję projektową.
W 2005 r. uzyskano decyzję lokalizacyjną dla II etapu tj. Drogi Przemysłowej.

L.p

Zadanie
Termin realizacji

Realizatorzy

Funduszu na
Rzecz Rozwoju
Infrastruktury
Lokalnej
Skierowanej na
Rozwój
Przedsiębiorczo
ści.
----------------w 2005 r.:
4 366,0
w tym
3 265 211,40
środki
budŜetowe;
450,0
środki budŜetu
państwa;

południowym osiedli Łubowiec i Dąbrowa
Narodowa do ul. Wojska Polskiego w
dzielnicy przemysłowej.
Trasa Śródmiejska - realizacja wiosna
2006r.
Budowa drogi średnicowej klasy G i GP od
ul. Grunwaldzkiej na Leopoldzie śladem
byłej linii kolejowej Jaworzno - Chrzanów
do ul. Krakowskiej w Borach oraz
przebudowa ul. Grunwaldzkiej od
skrzyŜowania z ul. Olszewskiego do
skrzyŜowania z ul. Kolejową do ruchu
dwustronnego.
--------------------------------------------------------Modernizacja ul. Grunwaldzkiej –
Od ul. Olszewskiego do ul. Kolejowej oraz
od os. Leopold do os. Stałego – realizacja
2007 –2008 – koszt 24 000 tys. zł
Droga Obszarowa -.
Budowa drogi klasy GP od ul. Krakowskiej
do zmodernizowanego węzła
autostradowego A4 w Jeleniu. realizacja
2007r. -2008r – koszt 8 000 tys zł
Droga Współpracy Regionalnej czyli
budowa drogi Oświęcim – Jaworzno.

Koszt [tys. zł]
Źródła finansowania
wg
2004r.
2004r.
POŚ
+
2005r.
2005r
środków
Funduszu na
Rzecz Rozwoju
Infrastruktury
Lokalnej
Skierowanej na
Rozwój
Przedsiębiorcz
ości.
+
650,7
GFOSiGW

Wykonanie w latach 2004-2005

Trasa Śródmiejska – budowa odcinka od ul. Olszewskiego do 1,5 km wraz z
uzdatnieniem podłoŜa trasy na odcinku od km 1+085 do km 1+215:
W 2004 r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wyłoniony został
wykonawca robót drogowych – Firma Mitex z Kielc. Roboty zostały wykonane i
zakończone 31 maja 2005 r. Wykonano roboty budowlane I odcinka etapu Trasy
Śródmiejskiej na odcinku od ul. Olszewskiego do km 1 + 500. Wszczęto
postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy II odcinka I Etapu Trasy
Śródmiejskiej na odcinku od km 1 + 500 do ul. Krakowskiej

650,7
środki
GFOSiGW

W 2005 r. wszczęto lokalizacje inwestycji celu publicznego dla etapu V tj.
Modernizacja ul. Grunwaldzkiej od ul. Wojska Polskiegodo projektowanej Trasy
Śródmiejskiej.
W 2004 r. wykonano studium wykonalności, ocenę oddziaływania na środowisko,
studium programowo-przestrzenne dla przebiegu drogi w celu wytyczenia nowego
korytarza drogi w planie zagospodarowania przestrzennego.
Partnerzy i
współpracow
nicy:
-Samorządy

7

L.p

Zadanie
Termin realizacji

Realizatorzy

Projekt
jest
wspólną
inicjatywą
samorządów powiatowych i gminnych
pogranicza województwa Małopolskiego i
Śląskiego leŜących przy autostradzie A4
wzdłuŜ III Paneuropejskiego Korytarza
Transportowego Drezno – Kijów.

wojewódzkie
Małopolski i
Śląska
- samorządy
powiatuchrzanowskiego i
oświęcimskie
go
- samorządy
gminOświęci
m miejskiej i
wiejskiej
- samorząd
gmin: LibiąŜ
Chełmek
gminy
Jaworzno

Koszt [tys. zł]
Źródła finansowania
wg
2004r.
2004r.
POŚ
+
2005r.
2005r

Wykonanie w latach 2004-2005

W 2004 r. wykonano studium wykonalności oraz ocenę oddziaływania
na środowisko. W 2005 r. złoŜono wniosek o uznanie DWR za drogę krajową.

Wydz. UA

15,9
0
bm

15,9

11922

5

Utrzymanie i remonty nawierzchni dróg
2004

Wydz. GK

6 000

5 375,0
6 547,0

6

Modernizacja kotłowni węglowych
będących w gestii Miasta

Wydz. RI

1 600

342,3
56,8

środki
własne

bm

W 2004 r. uchwałą Nr XXVI/281/2004 Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 24 czerwca 2004 r. zatwierdzono miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w rejonie stadionu „Victoria”

Utrzymanie i remonty dróg na terenie miasta Jaworzna w 2004r.:
− droga krajowa – 993.244,36 zł.,
− drogi powiatowe 2.653, 914, 77zł.,
− drogi gminne – 1.727.888,06 zł.
− Razem : 5.375.047,19 zł.
W 2005r.:
− droga krajowa – 2.008.846 zł.,
− drogi powiatowe 2.507.146 zł.,
− drogi gminne 2.030.978 zł.
− Razem : 6.546.970 zł.

W ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna
na lata 2004-2008 (punkt II 2) wykonano:
budŜet miasta 2004 rok-

399,0

8

Zadanie
Termin realizacji

L.p

Realizatorzy

Koszt [tys. zł]
Źródła finansowania
wg
2004r.
2004r.
POŚ
+
2005r.
2005r

Wykonanie w latach 2004-2005

1.Modernizację kotłowni węglowej na gazową w budynku Gimnazjum nr 11 przy
ul. Sobieskiego 61 w Jaworznie. W zakresie zadania zdemontowano stare kotły
na paliwo stałe, a następnie zabudowano 2 kotły gazowe typu Remeha-Gas
350/S/8 o mocy 164 kW dla kaŜdego z kotłów, w budynku szkoły wymieniono
zawory przygrzejnikowe na zawory termostatyczne, zamontowano odpowietrzniki
automatyczne, na sali gimnastycznej wymieniono grzejniki Ŝeliwne z rur
oŜebrowanych typu „favier” na grzejniki Ŝeliwne członowe. Koszt brutto wyniósł
214,6 tys. zł.
2. W ramach zadania pn. Modernizacja świetlicy środowiskowej Pod Skałką przy
ul. Dąbrowskiego w os. Długoszyn, wykonano m.in. wybudowanie kotłowni
olejowej, zamontowanie kotła typu N-2 firmy ACV o mocy 30 kW wraz
pomieszczeń instalacjami towarzyszącymi.
Koszt inwestycji brutto w zakresie modernizacji kotłowni wyniósł 57 207,62 zł.
3. W ramach zadania pn. Przebudowa świetlicy środowiskowej NIKO w Byczynie
przy ul. Korczyńskiego 14, zrealizowano m.in. wybudowanie kotłowni olejowej,
zamontowanie kotła typu WK-120 firmy IMP Wagner o zakresie mocy od 100-120
kW wraz z instalacjami towarzyszącymi.
Koszt inwestycji brutto w zakresie modernizacji kotłowni wyniósł 70 516,00 zł.

2004 – 2006

W 2005 r. wykonano:
1. Termomodernizacja obiektów oświatowo-wychowawczych. W ramach tego zadania
wykonano: w Przedszkolu nr 19 przy ul. Wygoda w os. Jeleń m.in. dokumentację
budowlano-wykonawczą modernizacji instalacji wewnętrznej wraz z kotłownią gazową.
Koszt inwestycji brutto w zakresie w/w wyniósł 17 324,00 zł.
2. Zakup i montaŜ niskoemisyjnych pieców węglowych z automatyką w budynkach
gminnych wynajmowanych przez ZLO Sp. z o.o. MCM Jeleń i MCM Byczyna. Koszt brutto
28,7 tys. zł.

3.Klub Integracji Społecznej przy ul. Szczakowskiej 44 – zakup pieca c.o. oraz
komina wolnostojącego. Dla obiektu administrowanego przez Stowarzyszenie
„Betlejem” zakupiono niskoemisyjny kocioł centralnego ogrzewania na paliwo
stałe, udroŜniono istniejący komin w kotłowni. Koszt brutto wyniósł 10 760,40 zł.

9

Zadanie
Termin realizacji

L.p

7

8

Wykonanie inwentaryzacji źródeł emisji
substancji do powietrza w mieście
Jaworzno
2004 – 2005
Opracowanie
programu
promocji
oszczędzania
energii
i
jego
rozpowszechnienie
2006

Realizatorzy

Wydz. OŚ

Prezydent
Miasta

Koszt [tys. zł]
Źródła finansowania
wg
2004r.
2004r.
POŚ
+
2005r.
2005r
10
0
0
środki
0
własne
8
środki
własne

0
49,3

49,3

218 844,3 8460/11369
Razem
Zadania koordynowane Miasta i innych organów i jednostek
7,2
1 Rozszerzenie i kontynuacja monitoringu
10
b.d.
powietrza

19833
7,2

2004 – 2007

PSSE

Wykonanie w latach 2004-2005

Informacja do bazy danych o źródłach emisji substancji do powietrza- brak
wykonania, zadanie będzie realizowane we własnym zakresie przez Wydz.
OŚ w latach 2006-2007
Opracowanie i wdroŜenie systemu zarządzania energią elektryczną i
środowiskiem w budynkach uŜyteczności publicznej -koszt 21,7 tys.zł..
Opracowanie dokumentacji rozbudowy systemu oświetlenia ulicznego na
terenie miasta oraz finansowanie kompletnego remontu systemu
oświetlenia ulicznego – koszt 27,6 tys.zł.
9,0% wykonanie finansowe
2004 r.
1. Prowadzenie badań powietrza atmosferycznego w zakresie
zanieczyszczeń gazowych (dwutlenek siarki, tlenki azotu, fenol, amoniak) i
pyłowych ( opad pyłu i pył zawieszony)
2. Przekazywanie statystycznych opracowań wyników tych badań
uzyskanych w WSSE w Katowicach.
2005 r.
1. Prowadzenie badań powietrza atmosferycznego w ograniczonym
zakresie, to znaczy zanieczyszczeń pyłowych – pył zawieszony w WSSE
Katowice
Podane koszty uwzględniają pobór próbek powietrza i badania
wykonywane tylko w PSSE Jaworzno w 2004 r. Za 2005 r. brak danych.
Poniesione koszty badań pochodziły wyłącznie ze środków Inspekcji
Sanitarnej.

10

Zadanie
Termin realizacji

L.p

2

3

DoposaŜenie stacji diagnostycznych w
zakresie przyrządów pomiarowych
umoŜliwiających pomiar emisji gazów
silnikowych 2004 – 2006
Zmiana struktury grzewczej w dzielnicach i
osiedlach: centrum, Pańska Góra, Warpie,
Pszczelnik – promocja, działania
edukacyjne
2004 – 2007

4

Uciepłownienie osiedli: jednorodzinnych
obszarów Śródmieścia, Dąbrowy
Narodowej – promocja nowych źródeł
ogrzewania

Realizatorzy

Właściciele
stacji

Prezy-dent
Miasta
Wydz. PI
Wydz. RI
Wydz. GK
Wydz. OŚ
+ inwestorzy
prywatni
Prezy-dent
Miasta
Wydz. PI
Wydz. RI
+ inwestorzy
prywatni

Koszt [tys. zł]
Źródła finansowania
wg
2004r.
2004r.
POŚ
+
2005r.
2005r
25
0
0
inwestorzy
0
fundusze
pomocowe
fundusze
ekologiczne

15

1,5
4,3

5,8

0
0

0

15

2004 - 2007

5

Gazyfikacja dzielnic: Byczyny, Jelenia,
CięŜkowic

Prezydent
Miasta

15

inwestorzy

11

Wykonanie w latach 2004-2005

UNITRADE Mirosława Koziarz Rzemieślnicza 16 – posiada na
wyposaŜeniu analizator spalin samochodowych typ GATS 1000N o klasie
dokładności I zakupiony przed 2004 r., Verostal Sp. z o.o. inwestycje w
zakresie ochrony środowiska przeprowadziła w 2003 r. Pozostałe stacje –
brak odpowiedzi.
W latach 2004 – 2005 podejmowano działania informacyjno-promocyjne.
Na stronie internetowej miasta zamieszczono „Program ograniczenia
niskiej emisji na terenie Miasta Jaworzna na lata 2004-2008” oraz „Zasady
dopłat do instalowania ekologicznych systemów grzewczych przez osoby
fizyczne”.
W serwisie informacyjnym na stronie www.jaworzno.pl zamieszczano
(przynajmniej raz na kwartał) informacje o ekologicznych systemach
grzewczych oraz dopłatach do ich instalowania. W prasie lokalnej, w
gazetach: „Co Tydzień” i „Tydzień w Jaworznie”
(raz na kwartał) publikowano dla mieszkańców Jaworzna szczegółowe
informacje nt. moŜliwości korzystania ze środków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na cele inwestycyjne w zakresie
ograniczania niskiej emisji w mieście.
W 2005 r. przystąpiono do konkursu „Powiat Przyjazny Środowisku”
z Programem ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Jaworzna
na lata 2004-2008”.Jaworzno zostało wyróŜnione i otrzymało certyfikat.
Na organizowanych spotkaniach prezydenta miasta z mieszkańcami
poszczególnych dzielnic, zachęcano mieszkańców do zmiany węglowych
systemów grzewczych na ekologiczne.
Zadania nie realizowano w latach 2004-2005.

L.p

6

Zadanie
Termin realizacji

Realizatorzy

2004 - 2007
Egzekwowanie od zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie miasta
obowiązków
w
zakresie
ochrony
środowiska wynikających z ustawy Prawo
ochrony środowiska
2004 - 2007
Razem

prywatni

Wydz. OŚ
Wojewoda
Śląski
WIOŚ

Koszt [tys. zł]
Źródła finansowania
wg
2004r.
2004r.
POŚ
+
2005r.
2005r
5

0
0

0

Wykonanie w latach 2004-2005

Dotyczy głównie przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko,
dla których raport oddziaływania na środowisko jest obligatoryjny –
realizowane na bieŜąco w ramach działań ustawowych .

85
8,7/4,3
13
15,3% wykonanie finansowe
III CEL STRATEGICZNY: Zmniejszenie uciąŜliwości hałasu dla mieszkańców miasta i spełnienie obowiązujących standardów w zakresie poziomu hałasu; Ograniczanie i monitoring
promieniowania elektromagnetycznego
Zadania Miasta
1. Inwentaryzacja źródeł uciąŜliwości
akustycznej
2005 – 2007
2. Opracowanie map akustycznych dla
obszarów połoŜonych wzdłuŜ dróg, których
eksploatacja moŜe powodować negatywne
oddziały-wanie na środowisko, określonych
w rozporządzeniu Ministra Środo-wiska
2005 – 2007
3. Opracowanie programów ograniczania
hałasu na obszarach, na których poziom
hałasu przekracza dopuszczalną wartość
2006 – 2007
4. Inwentaryzacja źródeł emisji pól
elektromagnetycznych i obszarów objętych
oddziaływaniem tych pól

18
GK

0
2,8

2,8
2005 r. - wykonanie pomiarów hałasu w pięciu punktach na terenie miasta

budŜet miasta budŜet miasta

50
Zarząd Dróg
Powiatowych

budŜet
miasta

Brak danych.

20
Prezydent
Miasta
Prezydent
Miasta

środki
własne

100
środki
własne

0
0

0

0
0

0

Zadania nie zrealizowano w latach 2004-2005.

12

Zadania nie zrealizowano w latach 2004-2005.

Zadanie
Termin realizacji

L.p

Realizatorzy

2004 - 2007
Razem

Koszt [tys. zł]
Źródła finansowania
wg
2004r.
2004r.
POŚ
+
2005r.
2005r
188

0/2,8

2,8

Wykonanie w latach 2004-2005

1,5% wykonanie finansowe

Zadania koordynowane miasta, innych organów i jednostek

1

2

3

Opracowanie map akustycznych dla
obszarów połoŜonych wzdłuŜ dróg, których
eksploatacja moŜe powodować negatywne
oddziaływanie na środowisko, określonych
w Rozporządzeniu Ministra.
2005 – 2007
Budowa zabezpieczeń przed
uciąŜliwościami akustycznymi np. osłon,
ekranów akustycznych
2004 -2007
Zwiększanie ilości izolacyjnych pasów
zieleni wzdłuŜ dróg
2004 - 2007

Razem

Generalna
10
Dyrekcja
BudŜet
Dróg
Generalnej
Krajowych
Dyrekcji
Śląski
Dróg
Zarząd Dróg Krajowych i
Wojewódzki Autostrad,
ch
Woj. Śląskie
zarządy
dróg,
przedsiębiorcy
Generalna
Dyrekcja Dróg
Krajowych
Śląski
Zarząd Dróg
Wojewódzkich
zarządy dróg

Brak danych.

250
Środki
inwestorów

Brak danych.

200

Brak danych – nie uzyskano odpowiedzi

BudŜet
Generalnej
Dyrekcji Dróg
Krajowych i
Autostrad,
Woj. Śląskie

460
0/0
0
0% wykonanie finansowe
IV CEL STRATEGICZNY: Zapobieganie awariom przemysłowym

Zadania miasta

1.

Inwentaryzacja instalacji stanowiących
potencjalne zagroŜenia środowiska
i Ŝycia ludzi.
2004 – 2005

ZK +
Komenda
Powiatowa
Państwowej
StraŜy
PoŜarnej

16
sw

0
0
w ramach
działalności
podstawowej

0
w ramach
działalności
podstawowej

13

W roku 2004 w Jaworznie znajdowały się trzy, a w roku 2005 dwa zakłady pracy
zaliczane do zakładów zwiększonego ryzyka, zgodnie z ustawą Prawo ochrony
środowiska. Inwentaryzacja jest aktualizowana dwa razy w roku. W Wydziale
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności prowadzona jest Baza danych
Szefa OC Miasta, w której opisane są inne firmy produkujące, handlujące lub
wykorzystujące w swojej produkcji niebezpieczne środki chemiczne (np. stacje
benzynowe). Baza danych aktualizowana jest raz na kwartał.

Zadanie
Termin realizacji

L.p

2

Informowanie społeczeństwa o wystąpieniu
powaŜnych awarii przemysłowych.
2004 – 2007

3

Realizatorzy

Przygotowanie procedur postępowania w
przypadku wystąpienia klęsk Ŝywiołowych.
2004 – 2005

Koszt [tys. zł]
Źródła finansowania
wg
2004r.
2004r.
POŚ
+
2005r.
2005r
15
0
0
w ramach
sw
0
działalności
w ramach
działalności
podstawowej

ZK +
Komenda
Powiatowa
Państwowej StraŜy
PoŜarnej

15
sw

w ramach
działalności
podstawowej

ZK +
Komenda
Powiatowa
Państwowej StraŜy
PoŜarnej

Razem

0
0

46

podstawowej

0
w ramach
działalności
podstawowej

0

0

Wykonanie w latach 2004-2005

Na terenie miasta funkcjonuje lokalna telewizja. W razie potrzeby będzie
niezwłocznie zamieszczać sygnały i komunikaty ostrzegawcze związane z
zagroŜeniami. Istnieją równieŜ dwa czasopisma - tygodniki lokalne, które takŜe
będą powiadamiać ludność o zagroŜeniach. SłuŜba Dyspozytorska StraŜy
Miejskiej poprzez Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego ma
moŜliwość podania treści komunikatów do Radia Katowice i Telewizji Katowice,
skąd będą one transmitowane m.in. do mieszkańców miasta Jaworzna.
OstrzeŜenia i informacje moŜna takŜe nadać przez głośniki umieszczone przy
siedmiu syrenach alarmowych rozmieszczonych na terenie całego miasta.
Ogólnie w Jaworznie rozmieszczonych jest 29 syren, włączonych do radiowego
systemu sterowania syrenami i 2 włączane ręcznie (punkty alarmowe Huty Szkła
„Szczakowa” i Zakładów Chemicznych „Organika - Azot”).
Na wypadek wystąpienia klęsk Ŝywiołowych sporządzony jest Miejski plan
reagowania kryzysowego. Zawiera on instrukcje i procedury dokładnie opisujące
zasady i standardy postępowania w przypadku zagroŜenia.
W Komendzie Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Jaworznie znajdują się
równieŜ plany:
a) „Sposób postępowania na wypadek powstania poŜaru” sporządzony dla lasów
niepaństwowych,
b) „Plan działań ratowniczych dla obszarów leśnych” – opracowanych dla lasów
państwowych na terenie miasta Jaworzna.
Oprócz tego w waŜniejszych zakładach pracy sporządzone są „Plany obrony
cywilnej” określające m.in. sposoby zachowań na wypadek róŜnych zagroŜeń.
0%wykonanie finansowe

Zadania koordynowane miasta, innych organów i jednostek

1

Monitoring potencjalnych sprawców
powaŜnych awarii
2004 – 2007

Komenda
Powiatowa
Państwowej StraŜy
PoŜarnej

15
b.m.

0
0
w ramach
działalności
podstawowej

0
w ramach
działalności
podstawowej

14

Sekcja kontrolno – rozpoznawcza KM PSP w Jaworznie prowadzi
systematyczne kontrole we wszystkich zakładach przechowujących
materiały niebezpieczne na terenie miasta. Zakłady zwiększonego ryzyka
powaŜną awarią przemysłową są kontrolowane raz w roku. Wszelkie

L.p

Zadanie
Termin realizacji

Realizatorzy

Koszt [tys. zł]
Źródła finansowania
wg
2004r.
2004r.
POŚ
+
2005r.
2005r

Wykonanie w latach 2004-2005

nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli są wpisywane do
„Protokołu z czynności kontrolno – rozpoznawczych”. Usunięcie
nieprawidłowości następuje w wyniku wydania decyzji administracyjnej,
wydanej przez Komendanta Miejskiego PSP. O istotnych zmianach w ilości
materiałów niebezpiecznych przechowywanych w zakładzie pracy lub
wprowadzeniu nowych technologii informowana jest KM PSP.
2

3

4

Opracowanie miejskiego planu
zapobiegania powaŜnym awariom
2004 – 2005
Sporządzenie planu operacyjno –
ratowniczego dla Miasta
2004 – 2005

Działania edukacyjne dla ogółu ludności
Miasta w zakresie postępowania w
przypadku wystąpienia powaŜnej awarii i
zapobiegania im
2004 – 2007

Komenda
Powia-towa
Państwowej
StraŜy PoŜarnej

KomendaPowiatowa
Państwowej
StraŜy
PoŜarnej
KomendaPowiatowa
Państwowej
StraŜy
PoŜarnej
Wydz. ZK
Wydz. PI

20
b.m.

0
0
w ramach
działalności
podstawowej

20
b.m.

0
0
w ramach
działalności
podstawowej

10
b.m.

1) 2
7
budŜet
miasta

0
w ramach
działalności
podstawowej

0

W kaŜdym zakładzie zwiększonego ryzyka opracowany jest „Program
zapobiegania awariom”. Opisuje sposoby i zasady zabezpieczenia zakładu
pod względem ograniczenia skutków awarii przemysłowych.

W Komendzie Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Jaworznie znajduje
się „Plan ratowniczy dla miasta Jaworzna” – zawiera procedury, standardy i
sposoby postępowania wspomagający proces decyzyjny w czasie działań
ratowniczo – gaśniczych. Przewiduje równieŜ uŜycie w działaniu jednostek
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych z terenu Jaworzna. Plan został
zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.
1) 9 1)PI-W latach 2004-2005 podejmowano działania informacyjno-promocyjne
mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej
budŜet mieszkańców.
miasta Na stronie internetowej zamieszczono niezbędne informacje nt. „Programu
Bezpieczeństwa dla Miasta Jaworzna na lata 2004-2006” oraz poradniki
i instrukcje na wypadek róŜnych zagroŜeń.
Szeroko prowadzona jest kampania promocyjno-informacyjna
dla programu „TARCZA”, we wszystkich mediach.
Na bieŜąco w serwisie informacyjnym na stronie internetowej miasta
są zamieszczane wszelkie informacje, które przekazują poszczególne
wydziały UM, miejskie jednostki organizacyjne oraz współpracujące

w ramach
działalności
podstawowej

15

Zadanie
Termin realizacji

L.p

Razem

Realizatorzy

Koszt [tys. zł]
Źródła finansowania
wg
2004r.
2004r.
POŚ
+
2005r.
2005r

Wykonanie w latach 2004-2005

instytucje i zakłady pracy, w tym przemysłowe.
Informacje te ukazują się równieŜ na łamach prasy lokalnej.
2) KP PSP+ZK: W latach 2004 - 2005 z zakresu powszechnej
samoobrony przeszkolono ponad 10 000 osób. Szkolenia prowadzone były
w zakładach pracy i placówkach oświatowych. Tematyka szkoleń
obejmowała m.in.: zasady bezpiecznej ewakuacji, zasady zachowania się
na wypadek róŜnych zagroŜeń, sygnały alarmowe, przewóz toksycznych
środków przemysłowych.

2) 0
0

2) 0

w ramach
działalności
podstawowej

w ramach
działalności
podstawowej

65

2/7

9

5
środki
własne

0
0

0

Proponuje się wykreślić zadanie gdyŜ lista obszarów Natura 2000 została
określona w 2004 roku i nie dotyczy miasta Jaworzna

15

1) 33
35

68

2) 0
0,7

2)
0,7

3) 0
10
0

3) 10

1)Wydano album Jaworzno – portret miasta, zamieszczano artykuły
promocyjne w prasie i czasopismach oraz w innych wydawnictwach o
walorach przyrodniczych Jaworzna. Zorganizowano wiele konkursów,
akcji edukacyjnych związanych ze środowiskiem przyrodniczym miasta i
jego ochroną.
RóŜnorodne informację zawarto na stronie internetowej miasta w celu
podwyŜszenia świadomości mieszkańców dot. piękna otaczającej ich
przyrody, lepszych warunków do zdrowego wypoczynku.
2)Ulotka „Obszar chronionego krajobrazu Dobra Wilkszyn”
3)Aktualizacja broszury „Pomniki przyrody na terenie Jaworzna”

13,8% wykonanie finansowe
V CEL STRATEGICZNY: Ukształtowanie i ochrona miejskiego systemu obszarów ochronnych

Zadania miasta

1.

2

Współdziałanie z Wojewodą Śląskim w
zakresie wykorzystania funduszy UE na
ochronę obszarów NATURA 2000.
2004 -2007
Promocja walorów przyrodniczych miasta
2004 - 2007

3

Współpraca z Wojewódzkim

Prezydent
Miasta
Wydz. OŚ
Wydz. PI

Prezy-

5

0
16

Zadanie nie było realizowane, gdyŜ nie wystąpiła taka potrzeba.

L.p

4.

5.

Zadanie
Termin realizacji

Realizatorzy

Konserwatorem Zabytków w zakresie
ochrony starodrzewia, parków podworskich
dent Miasta
i wiejskich.
2004-2007
Utworzenie systemu obszarów chronionych
w oparciu o waloryzację miasta (uŜytki
ekologiczne, zespoły przyrodniczo –
krajobrazowe, stanowiska
dokumentacyjne)
Prezy2004 - 2007
dent Miasta

Kontrola przestrzegania przepisów o
ochronie przyrody w trakcie gospodarczego Prezydent Miasta
wykorzystywania zasobów przyrody.
2004 - 2007
Razem

Koszt [tys. zł]
Źródła finansowania
wg
2004r.
2004r.
POŚ
+
2005r.
2005r
środki
0
własne

50
środki
własne

0
0

0

32
środki
własne

0
0

0

107

33/45,7

78,7

50

0
0

0

0

0

Wykonanie w latach 2004-2005

Podjęto postępowanie w sprawie wprowadzenia ochrony w drodze uznania
za stanowisko dokumentacyjne kamieniołomu „Sodowa Góra” w formie
rozporządzenia wojewody lub uchwały Rady gminy jeŜeli wojewoda
nie wprowadzi tych form. Na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa pracownicy naukowi wykonali inwentaryzację przyrodniczą
terenu od Powierzchniowego Pomnika Przyrody „Sasanka” poprzez
kamieniołom „Sodowa Góra” do Obszaru Chronionego Krajobrazu „DobraWilkoszyn” w celu objęcia ochroną prawną w formie stanowiska
dokumentacyjnego nieczynnego kamieniołomu dolomitów „Sodowa Góra”
jako tworu przyrody nieoŜywionej z uwagi na jego wysokie walory
przyrodnicze i krajobrazowe.
Wystąpiono do Nadleśnictwa Chrzanów o kontrolę w rezerwacie śabnik
73,5 % wykonanie finansowe

Zadania koordynowane miasta, innych organów i jednostek

1.

2

Opracowanie ostatecznej listy obszarów
proponowanych do włączenia do sieci
NATURA 2000.
do 2004 r.
Preferowanie zalesień na terenach

Wojewoda
Śląski

Właściciele
lasów

Fundusze
strukt. UE,
budŜet
Państwa.

300

Lista obszarów Natura 2000 została określona w 2004 roku i nie obejmuje
obiektów z terenu miasta Jaworzna

17

Brak realizacji zadania w okresie sprawozdawczym.

Zadanie
Termin realizacji

L.p

Realizatorzy

3

cennych przyrodniczo.
2004 – 2007
Prowadzenie gospodarki leśnej
uwzględniającej wymogi ochrony prawnej
konkretnych obszarów przyrodniczych.
2004 – 2007

4

WzmoŜenie kontroli inspekcji ochrony
środowiska w zakresie przestrzegania prawa
ekologicznego
na
terenach
cennych WIOŚ
przyrodniczo.
2004 – 2007

prywatnych
Nadleśnictwa
Właściciele
lasów
prywatnych
Nadleśnictwa

Razem

Koszt [tys. zł]
Źródła finansowania
wg
2004r.
2004r.
POŚ
+
2005r.
2005r
0
10

0
0

0

10

0

0

BudŜet
państwa.

370

Wykonanie w latach 2004-2005

Zgodność gospodarki leśnej z wymogami ochrony przyrody. Zadania dla
realizatorów są określone w planach urządzenia lasu, a obowiązek ich
wykonywania wynika z przepisów ustawy o lasach.

Brak danych.

0/0

0

0% wykonanie finansowe

VI CEL STRATEGICZNY: Racjonalne wykorzystanie gleby wraz z jej ochroną i rekultywacją
Zadania miasta

1
2

Opracowanie programu badań, z którego
wyniknie zakres i sposób realizacji
monitoringu gleb.
2004 - 2005
Prowadzenie monitoringu jakości gleby i
ziemi
2004 - 2007

45
Prezydent
Miasta

budŜet
miasta

25,6

0
25,6

Opracowano „Program monitoringu gleb na terenie Jaworzna”.

budŜet miasta budŜet miasta

100
Prezydent
Miasta

Razem

budŜet
miasta

145

0
29,1
budŜet
miasta
0/54,7

29,1
budŜet
miasta
54,7

Wykonano badania jakości gleby i ziemi na terenie Pole K w 6 punktach
pomiarowych.
37,7 % wykonanie finansowe

VII CEL STRATEGICZNY: Ochrona zasobów kopalin
Zadania koordynowane miasta, innych organów i jednostek

18

Zadanie
Termin realizacji

L.p

1.

Realizatorzy

Poszukiwanie, rozpoznawanie i
dokumentowanie nowych złóŜ kopalin.
2004 -2007

Koszt [tys. zł]
Źródła finansowania
wg
2004r.
2004r.
POŚ
+
2005r.
2005r
300
8908,1
20872,2
Przedsię11964,1
biorcy

Przedsiębiorcy
PKW SA

2.

Rekultywacja i zagospodarowanie wyrobisk
2004 – 2010

600
Przedsiębiorcy

Razem

Przedsiębiorcy

552,3

0
552,3

900

21424,5

Wykonanie w latach 2004-2005

Południowy Koncern Węglowy SA – prace poszukiwawcze i
rozpoznawcze w obszarze Byczyny:
•w 2004r. wykonano 1760m wyrobisk badawczych rozpoznajacych
tektonikę złoŜa w północnej części partii Byczyna koszt= 8890,1 tys.zł oraz
opracowano dokumentację geologiczną złoŜa węgla kamiennego
„Byczyna” koszt=18,0 tys.zł.
•w 2005r. Wykonano 776m wyrobisk badawczych, 1128,5m wyrobisk
rozpoznawczych oraz 174,5m otworów geologiczno-badawczych
Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA w Katowicach –rekultywacja
terenów zakładu głównego byłej KWK „Jan Kanty” w Jaworznie zrekultywowanie terenu poprzemysłowego na powierzchni 19,2 ha
przy ul. Grunwaldzkiej 275.
2381% wykonanie finansowe

VIII CEL STRATEGICZNY: Usprawnienie zarządzania środowiskiem
Zadania miasta

1.

2.

3

Analiza kadry pracującej w Wydziale
Ochrony Środowiska (przygotowanie
zawodowe,
wypełnianie
zadań,
podejmowanie inicjatyw).
2004 - 2005

DoposaŜenie
Wydziału
Ochrony
Środowiska
w
niezbędny
sprzęt
informatyczny i oprogramowanie.
2004 - 2006
Szkolenia pracowników w zakresie

5
środki
własne
Prezydent
Miasta
Wydz. OR

70
Prezydent
Miasta
Wydz. AI

środki
wlasne

Prezydent

10

0
7.5

7.5

środki własne środki własne

3.9
19.5

23.4

budŜet
miasta

0
19

Na koniec okresu raportowania w Wydziale OŚ zatrudnionych było 16.
pracowników, w tym 1. zatrudniony w 2005 r. - 14. z nich posiada wyŜsze
wykształcenie (inŜynieria środowiska, biologia, rolnictwo, budownictwo
wodne, chemia, geologia, gospodarka odpadami, roboty inŜynieryjne
kształtowanie środowiska, leśnictwo, ogrodnictwo), a 8. dodatkowo
ukończyło studia podyplomowe (ochrona środowiska, gospodarka
odpadami, wycena nieruchomości, wiedza o UE Agro-Unia, prawo
administracyjne).

budŜet
miasta

Komputer Windows XP, oprogramowanie Office 2003, drukarka HP LJ
2420, terminale – 4 szt., monitory – 4 szt.,stacja graficzna, skaner
MUSTEC.

0

Uczestniczono w 1. szkoleniu z zakresu IPCC w 2005 r.–koszt

L.p

4

5

6

7

8

Zadanie
Termin realizacji
wprowadzania procedury IPCC.
2004 - 2005
Uzupełnianie kwalifikacji przez kadrę
pracującą
w
Wydziale
Ochrony
Środowiska.
2004 - 2007

Szkolenia z zakresu nowego prawa
samorządowego,
finansowego,
ekologicznego dla pracowników Urzędu
Miasta 2004 - 2007
Rozbudowa i modernizacja systemu
dostępu do informacji o środowisku i jego
ochronie.
2004 - 2007
Przygotowanie baz danych o istotnym
znaczeniu dla rozwiązywania problemów
ekologicznych
2004 - 2007
Systematyczna
analiza
pozwoleń
ekologicznych i spełniania nałoŜonych
obowiązków.
2004 - 2007

Koszt [tys. zł]
Źródła finansowania
Realizawg
2004r.
torzy
2004r.
POŚ
+
2005r.
2005r
PFOŚiGW,
0
Miasta
Fundusze UE
Wydz. OR

40
Prezydent
Miasta
Wydz. OR

środki
własne

80
Prezydent
Miasta
Wydz. OR
Prezydent
Miasta
Wydz. AI

Prezydent
Miasta
Wydz. AI
Wydz. OŚ
Prezydent
Miasta
OŚ

40

30
środki
własne

40
środki
własne

uwzględniono w pk-cie 4. Tematyka IPCC stanowiła część innych szkoleń.

1) W ramach uzupełnienia kwalifikacji w 2004 r. 2 pracowników, a w 2005r. 3 pracowników
Wydziału rozpoczęło studia podyplomowe: „Administracja i zarządzanie”, „Ochrona
środowiska oraz bezpieczeństwo i higiena pracy”
środki własne
2) W latach 2004-2005 pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
uczestniczyli w 30 szkoleniach m.in. z zakresu ochrony środowiska, ekologii, gospodarki
środki własne odpadami, zasad usuwania drzew i krzewów, postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji, prawa wodnego, prawa
geologicznego i górniczego.

8,5
12,2

20,7
w tym:
1) 12,1
2) 8,6

0

0

środki
własne

środki
własne

Wykonanie w latach 2004-2005

Brak realizacji.
0
8.6

8.6
środki własne

środki własne

0
17.8

17.8
środki własne

środki własne

0
0

0

20

Program MAPINFO, program CorelDraw 11 PL
Zakup sprzętu i oprogramowania do internetowego serwera danych
przestrzennych (niniejsza kwota wynika z ilości pracowników Wydz. OŚ,
uŜytkujących SIP).
W zakresie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów oraz pozwoleń
wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód sprawdzane są wyniki
pomiarów i analiz zaleconych w pozwoleniu, kontrolę realizacji pozwoleń
prowadzi WIOŚ i egzekwuje obowiązki z nich wynikające w razie braku realizacji.
W 2004r. skontrolował Zakłady Chemiczne „Organika-Azot”SA w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej, odpadami i decyzji naprawczej. W 2005r.
przeprowadził 10 kontroli – w tym w zakresie: ochrony powietrza –w 9 zakładach,

L.p

Zadanie
Termin realizacji

Realizatorzy

Koszt [tys. zł]
Źródła finansowania
wg
2004r.
2004r.
POŚ
+
2005r.
2005r

Wykonanie w latach 2004-2005

gospodarki odpadami-w 3 zakładach, gospodarki wodno-ściekowej-1 zakład,
ochrony przed hałasem-1 zakład, obiektów inwestycyjnych-2 inwestycje, ryzyka
wystąpienia powaŜnej awarii-2 zakłady, stwierdzone nieprawidłowości ujął
w zaleceniach pokontrolnych.
Zadanie realizowane w ramach działań Wydziału OŚ i WIOŚ.

9

Przeprowadzanie procedur OOŚ na etapie
wydawania decyzji o pozwoleniu na
budowę, rozbiórkę, zmiany sposobu
uŜytkowania obiektów budowlanych w
odniesieniu do przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko.
2004 – 2007

10 Przeprowadzanie procedur OOŚ na etapie
wydawania
koncesji
geologicznych,
pozwoleń wodno-prawnych w odniesieniu
do przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko.
2004 - 2007
11 Zobowiązywanie podmiotów prowadzących
instalacje do sporządzenia i przedkładania
przeglądów ekologicznych.
2004 - 2007

20
środki
własne

0
0
w ramach
działalności
podstawowej

0
w ramach
działalności
podstawowej

W 2005 r. wydano 4 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz 7 pozwoleń na budowę dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko po przeprowadzeniu procedury OOŚ.

Prezydent
Miasta
UA

Uwaga – od lipca 2005 r. zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2004 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) decyzje o środowiskowych
uwarunkowaniach wydawane są przez Wydział OŚ – od 28.07.05 r. Wydano 12 decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia po
przeprowadzeniu procedury ocen oddziaływania na środowisko.

20
Prezydent
Miasta
OŚ

Prezydent
Miasta
OŚ

W 2004 r. wydano 2 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz 14 pozwoleń na budowę dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko po przeprowadzeniu procedury OOŚ.

środki
własne

10
środki
własne

0
0

0

W latach 2004-2005 przeprowadzono jedną procedurę OOŚ związaną
z udzieleniem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych
dla ujęcia „Dobra”.

0

Zobowiązano do sporządzenia przeglądu ekologicznego:
-w 2004r. 2 podmioty: Wydział Rozwoju i Inwestycji dla fragmentu południowej
obwodnicy miasta w związku z wystąpieniem na trasie odpadów niebezpiecznych
(w roku następnym decyzją rozszerzono zakres przeglądu) oraz „AGROPAK”Sp.j.
na wniosek WIOŚ w związku ze stwierdzeniem zanieczyszczenia gleby
związkami organicznymi.

w ramach
działalności
podstawowej

0
0
w ramach
działalności
podstawowej

w ramach•
działalności
podstawowej

21

L.p

Zadanie
Termin realizacji

Realizatorzy

Koszt [tys. zł]
Źródła finansowania
wg
2004r.
2004r.
POŚ
+
2005r.
2005r
•

12

Doskonalenie współpracy organów miasta
16
Prezydent
środki
z organami administracji publicznej w
Miasta
własne
zakresie rozwiązywania problemów
OŚ
ochrony przyrody 2004 - 2007
Razem
381
Zadania koordynowane miasta, innych organów i jednostek
1
Wzmocnienie jakościowe i ilościowe słuŜb
20
środki
ochrony środowiska.
przedsię2004 - 2005
biorców
Przedsiębiorcy

0
0

3

WdroŜenie systemów zarządzania
środowiskowego (ISO 14000)
2004 - 2007

Przestrzeganie standardów ekologicznych
wynikających z prawa i pozwoleń
ekologicznych
2004 - 2007

100
Przedsiębio
rcy
Przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy

50

- w 2005 r. 1 podmiot - Garbarnię „Szczakowa” do sporządzenia i przedłoŜenia
przeglądu ekologicznego ograniczonego do zagadnienia emisji zapachów.

0

W 2004 r. skierowano wystąpienie do Wojewódzkiego Konserwatora
Przyrody w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „Sodowa
Góra”.

12,4/65,6

78

20,4 % wykonanie finansowe

1) 0,4
6,3

1) 6,7

2) 1,3
5,3

2) 6,6

w ramach
działalności
podstawowej

Środki własne

2

Wykonanie w latach 2004-2005

1)354,6
570,0
2) bd

1)924,6

3) 12,0
18,7

3) 30,7

1) 15408,1
800

2) bd

1)
16208,1
Środki
własne

22

1) Huta Szkła „Szczakowa” w upadłości – edukacja i szkolenie w zakresie
zmian w prawodawstwie, w zakresie pozwolenia zintegrowanego oraz
handlu emisjami CO2.
2) Zakłady Chemiczne „Organika-Azot”SA - celem wzmocnienia
jakościowego zakładowej słuŜby ochrony środowiska kierowano
pracowników na szkolenia doskonalące wiedzę i znajomość zmieniających
się przepisów prawa ochrony środowiska
1)Południowy Koncern Węglowy S.A. -wdroŜenie zintegrowanego
zarządzania jakością, środowiskiem i BHP zakończone certyfikatem
06.10.2005 r.
2)ZRE Katowice SA – realizacja zadań produkcyjnych i usług oparta jest
m.in. O normę PN-EN ISO 14001 i normy związane (bez certyfikatu)
3)L&L A.Leda E.Leda R.Leda S.J.Szczakowska 35 – Opracowanie
dokumentacji do normy ISO 14001 i wdroŜenie systemu ISO 14001.
1)Południowy Koncern Energetyczny SA Elektrownia Jaworzno III:
•modernizacja instalacji podawania sorbentu do kotła CFB nr 2 celem
dotrzymania norm emisji przy spalaniu zasiarczonych mułów <520 mg/Nm3
realizacja VIII-IX 2004 r., koszt 89,5 tys. zł
•modernizacja instalacji podawania sorbentu do kotła CFB nr 3 celem

L.p

Zadanie
Termin realizacji

Realizatorzy

Koszt [tys. zł]
Źródła finansowania
wg
2004r.
2004r.
POŚ
+
2005r.
2005r

2) 5,4

2) 3,4
2,0

Środki
własne

Środki
własne

3) 13
27

3) 40

4) b.d.
Środki

4) b.d.
Środki

23

Wykonanie w latach 2004-2005
dotrzymania norm emisji przy spalaniu zasiarczonych mułów <520 mg/Nm3
realizacja VIII-IX 2004 r., koszt 89,5 tys. zł
•montaŜ lameli w oczyszczalni ścieków w komorze flotacji nr 1 (IX-XII.04
kosztem 125,5 tys.zł) oraz komorze flotacji nr 2 (VIII-IX05 kosztem 100 tys.
zł) celem dotrzymania załoŜonego efektu oczyszczania ścieków
<25 mg/m3
•modernizacja elektrofiltra bloku nr 3 – III-XII04 kosztem 14662,7 tys.zł
celem dotrzymania standardu emisji pyłu <50 mg/Nm3
•układ do monitoringu części palnych w popiele lotnym na bloku nr 3 –
IV04-III05 koszt 700tys.zł celem optymalizacji procesu zupelnego spalania
węgla
•modernizacja instalacji spręŜonego powietrza i wentylacji ZR-1-IX-XII04
koszt 286,1tys. Zł celem oczyszczania powietrza transportowego popiołu
•retencja wody burzowej – 436 m3,III-VI04, koszt 154,8 tys. zł.
2)Zakłady Chemiczne „Organika-Azot” SA - w latach 2004 – 2005
uporządkował/zaktualizował stan formalno-prawny w zakresie ochrony
środowiska uzyskując pozwolenia na korzystanie ze środowiska.
Standardy ekologiczne wynikające z prawa i pozwoleń były przestrzegane.
Zakład nie płacił kar za ponadnormatywną emisję.
W celu przestrzegania standardów jakościowych ścieków wprowadzanych
do wód powierzchniowych, została zrealizowana w latach 2003-2004
modernizacja zakładowej oczyszczalni ścieków (ujęta w punkcie 5 w I celu
strategicznym – poprawa jakości wód).
3)Garbarnia „Szczakowa”SA- wykonanie dokumentacji (studium ochrony
powietrza) oraz stały monitoring stanu środowiska na terenie Zakładu
4)ZRE Katowice SA – w trakcie realizacji zadań produkcyjnych
przestrzegane są wszystkie standardy ekologiczne, wynikające

Zadanie
Termin realizacji

L.p

Realizatorzy

Koszt [tys. zł]
Źródła finansowania
wg
2004r.
2004r.
POŚ
+
2005r.
2005r

Wykonanie w latach 2004-2005

własne

Razem
Zadania miasta
1. Organizacja i rozwój systemu
informatycznego o środowisku i jego
ochronie dla mieszkańców
2004 - 2007
2.

Organizacja szkoleń, warsztatów
2004 – 2007

własne z udzielonych pozwoleń i decyzji ekologicznych.
17222,3 10131 % wykonanie finansowe
CEL STRATEGICZNY: WyŜsza świadomość ekologiczna społeczeństwa

Prezydent
Miasta
Wydz. AI
Biuro PI
Prezydent
Miasta
Wydz. PI
Wydz. EK
Wydz. OŚ
Wydz. RI

170

15793/1429

15

0
0

0
w ramach
działalności
podstawowej

55

34,9
43,9

2)
a) 0
0,5
b) b.d.

78,8

Redagowanie treści informacji o środowisku zamieszczanych na miejskiej
stronie internetowej oraz w Biuletynie informacji Publicznej wg potrzeb
wydziałów i jednostek współpracujących.

1) Wydział OŚ-Zrefundowano koszt udziału 845 uczniów oraz 538 przedszkolaków
z placówek oświatowych w warsztatach ekologicznych prowadzonych w Ośrodku
Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Rogoźniku jak równieŜ w Placówce Pracy Pozaszkolnej
w Chełmie Śląskim.
Wspierano edukację ekologiczną dzieci, młodzieŜy i ludzi dorosłych w mieście poprzez:
a) zakupienie kart wstępu celem uczestnictwa w programie szkoleniowym z zakresu
ochrony środowiska pod nazwą „Zielono mi” koszt zakupu biletów wyniósł - 3.000,00 zł
b) zakupienie publikacji ksiąŜkowych o tematyce przyrodniczej-koszt zakupu ksiąŜek wyniósł – 5.070,00 zł
c) bezpłatne przekazywanie ciekawych pozycji ksiąŜkowych znajdujących się w dyspozycji
Wydziału OŚ dla laureatów konkursów oraz imprez o charakterze ekologicznym.
2)
2) Wydział EK -a).Dyrektorzy przedszkoli zorganizowali dla nauczycieli szkolenia rad pea) 0,5
dagogicznych oraz warsztaty metodyczne: „Z przyrodę na ty” – zabawy edukacyjne dla
budŜet
dzieci pzedszkolnych, warsztaty ekologiczne „Smoleń”-środki finansowe przeznaczone w
oświaty
budŜecie oświaty na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
b)środki
b) Uczniowie i nauczyciele szkół brali udział w zajęciach warsztatowych w Ośrodku Edupochodzące kacji Ekologicznej „Leśnik” w Ustroniu, Miasteczku Edukacji Ekologicznej w Rogoźniku, na
od instytucji, terenie Parku Krajobrazowego Cysterskich Kompozycji Rud Wielkich, Ekologicznym
fundacji
Ośrodku Dydaktyczno-Naukowym w Smoleniu.
wspierająPonadto uczniowie uczestniczyli w licznych wycieczkach, rajdach pieszych połączonych z
cych
edukacją ekologiczną do: oczyszczalni ścieków w Jaworznie, Dziećkowicach, kompleksu
działalność stawów rybnych w Zatorze, stadniny koni
w CięŜkowicach, miejsc chronionego
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L.p

Zadanie
Termin realizacji

Realizatorzy

Koszt [tys. zł]
Źródła finansowania
wg
2004r.
2004r.
POŚ
+
2005r.
2005r
ekologiczną
szkół oraz
środki
własne.

krajobrazu na terenie miasta i regionu, Ogrodu Botanicznego w Krakowie, na tereny
rekultywacyjne Kopalni Piasku „Szczakowa”, do odsiarczalni spalin Elektrowni „Jaworzno
III”, do Parków Narodowych: Ojcowskiego, Słowińskiego, Tatrzańskiego, Pienińskiego,
brali udział w prelekcjach, wykładach na tematy dotyczące ochrony środowiska
organizowane przez Pałac MłodzieŜy w Katowicach, uczelnie wyŜsze, instytuty, fundacje .

c)
213,4

c)Co roku uczniowie klas III szkół podstawowych wyjeŜdŜali na tzw. „zielone szkoły” do
miejscowości nadmorskich i realizowali podczas wyjazdu śródrocznego program
profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej, w skład którego wchodziły m.in. turystyka –
wycieczki krajoznawcze połączone z edukacją ekologiczną i prelekcje
proekologiczne.Program obejmował następujące zagadnienia : sposoby zapobiegania
degradacji środowiska morskiego, troska o ginące gatunki roślin i zwierząt, problem
czystości wód, czynniki kształtujące klimat morski, wybrzeŜe klifowe-znaczenie ochrony
wydm morskich i otaczającej je roślinności.

c) 107,1
106,3

Koszt
całego
programu
środki
WFOŚiGW

3.

4.

Publikacje o stanie środowiska i programie
ochrony środowiska:
2004 - 2007
Organizacja imprez masowych:
Dzień Ziemi,
Dzień Ochrony Środowiska,
Sprzątanie Świata.
2004 - 2007

Prezydent
Miasta
Wydz. OŚ
Wydz. PI

0
5,9

100

100
Prezydent
Miasta
Wydz. GK
Wydz. OŚ
Wydz. PI
Wydz. EK

Razem
270
Zadania koordynowane miasta, innych organów i jednostek
30
1 Szkolenia i konsultacje dla sfery biznesu Prezydent
Miasta
z zakresu rozwiązywania
problemów Wydz. PI
Wydz. OŚ
ekologicznych.

5,9

1)

1
1) 4
3
budŜet
budŜet
miasta
miasta
2) środki
2) środki
własne szkół
własne
szkół

0
6
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Publikacje w miesięcznikach i czasopismach.
Ulotki informacyjne „nie pal śmieci” i „azbest – cichy morderca”.
1) Wydział PI-Współpraca z pozostałymi wydziałami w organizacji imprez.
2) Wydział EK-Uczniowie szkół czynnie uczestniczyli w imprezach, włączyli
się w organizację obchodów tych imprez.
Szkoły organizowały z tej okazji równieŜ apele, występy artystyczne,
marsze, konkursy wiedzy,plastyczne, wystawki prac dzieci, akcje sadzenia
drzewek, zbierania baterii, puszek aluminiowych.

302,6

112 % wykonanie finansowe

1) 6

1. Wydział PI: Seminarium rewitalizacyjne Park Północny,
Jaworznicki Park Przemysłowy - zagospodarowanie terenów
poprzemysłowych, Forum gospodarcze
2. L&L A.Leda E.Leda R.Leda S.J.– udział prezesa firmy w kongresie

+

2) 4.9
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Zadanie
Termin realizacji

L.p

2004 - 2007

2

Programy edukacyjne dla uczniów
2004 - 2007

Realizatorzy

Koszt [tys. zł]
Źródła finansowania
wg
2004r.
2004r.
POŚ
+
2005r.
2005r

przedsiębiorstwa
Prezydent
Miasta-EK
ośrodki kultury
placówki
edukacyjne

30
PFOŚ i
GW,
WFOŚ i
GW

0
0

0
w ramach
działalności
podstawowej
-ze środków
przeznaczonych

z budŜetu
państwa
i gminy
na edukację
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„Czerwona kartka dla śmieci” -Liberalizacja- uwieńczone sukcesem
koncepcje w gospodarce odpadowej – odpowiedzialność własna
obywateli. Wiedeń 27-30.11.2005r.
Wydział EK: W szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych realizowano przedsięwzięcia w zakresie edukacji
ekologicznej w ramach ścieŜki edukacyjnej pod nazwą EDUKACJA
EKOLOGICZNA. Obowiązek realizacji ścieŜki wynika z rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie
podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół.
Cele edukacyjne określone w w/w ścieŜce są następujące:
- dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich
wartościowanie,
- rozwijanie wraŜliwości na problemy środowiska,
-uświadomienie zagroŜeń środowiska występujących w miejscu zamieszkania,
- budzenie szacunku do przyrody,
-uświadomienie róŜnorodności sposobów negatywnego i pozytywnego
oddziaływania ludzi na środowisko i kształtowanie umiejętności praktycznego ich
poznawania,
-przyjmowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska
oraz gotowości działań na rzecz zrównowaŜonego rozwoju.
Ponadto nauczyciele sami opracowali programy edukacyjne dla dzieci i młodzieŜy
bądź wdraŜali programy, projekty zaproponowane przez instytucje, fundacje, które
w zakresie swojego działania zajmują się szeroko rozumianą ekologią: „śyj w
harmonii z przyrodą”, „Rozpal niepokój o Ziemię”, „Obserwacje ornitologiczne”,
„Bocian”, prowadzenie szkolnych ogródków przyrodniczych, cykl lekcji
wychowawczych „Z ekologią na codzień ...co zrobić?”, realizacja bloków
tematycznych: Ogród pełen barw, Jesień dookoła, Las nas zauroczył, Woda wielki

Zadanie
Termin realizacji

L.p

Realizatorzy

Koszt [tys. zł]
Źródła finansowania
wg
2004r.
2004r.
POŚ
+
2005r.
2005r
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skarb dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

3

Prezentacja treści ekologicznych
w mediach
2004 - 2007
Razem

35
Wydz. PI
+ media

95

2
3

5

15,9

W zaleŜności od napływu informacji od wydziałów, miejskich jednostek
organizacyjnych, spółek miejskich, instytucji i stowarzyszeń –
zamieszczanie artykułów i informacji w mediach.
16,7% wykonanie finansowe

Stosowane skróty:
PM – Prezydent Miasta
EK, GK, OŚ, PI – Wydziały Urzędu Miejskiego w Jaworznie: Edukacji, Kultury i Sportu; Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
Planowania i Inwestycji (obecnie Rozwoju i Inwestycji)
NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW – odpowiednio Narodowy, Wojewódzki, Powiatowy, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
sb – środki budŜetowe
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