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1. Wprowadzenie
W celu realizacji polityki ekologicznej państwa na poziomie gminy i powiatu, rady gminy
i zarządy powiatów są zobligowane do sporządzania gminnych i powiatowych Programów ochrony
środowiska zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2008 r., nr 25 poz. 150 - tekst jednolity) i ich aktualizacji co 4 lata.
W świetle ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r., nr 39,
poz. 251) Plan gospodarki odpadami jest integralną częścią Programu ochrony środowiska.
Program ochrony środowiska podlega opiniowaniu przez organ wykonawczy jednostki
wyŜszego szczebla. Uchwalany jest przez radę powiatu lub radę gminy. Zgodnie z art. 18 ust. 2
ustawy Prawo ochrony środowiska z realizacji zadań programu organ wykonawczy gminy sporządza
co 2 lata raporty.
W dniu 4 marca 2004 r. uchwałą Nr XXI/222/2004 Rada Miejska w Jaworznie przyjęła
„Program ochrony środowiska dla miasta Jaworzna na lata 2004 - 2015 oraz „Plan gospodarki
odpadami dla miasta Jaworzna - miasta na prawach powiatu na lata 2004 - 2015”.
W 2008 r. przystąpiono do opracowania aktualizacji Programu ochrony środowiska i Planu
gospodarki odpadami dla miasta Jaworzna w oparciu o umowę nr OS.SR.76101-8/2007/2008 zawartą
dnia 2 stycznia 2008 r. pomiędzy Gminą Jaworzno reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta
Jaworzna a IGO Sp. z o. o. z Katowic reprezentowaną przez Prezesa IGO Sp. z o. o.
1.1. Cel i zakres programu ochrony środowiska dla miasta Jaworzna
Nadrzędny cel „Programu ochrony środowiska dla Jaworzna - miasta na prawach powiatu
na lata 2008 - 2011 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2012 - 2015” został określony, jako:

Osiągnięcie zintegrowanego i zrównowaŜonego rozwoju Jaworzna
oraz zwiększenie atrakcyjności Miasta poprzez poprawę środowiska
przyrodniczego
Cel ten jest zgodny z celami strategicznymi wyznaczonymi w strategii miasta oraz w innych
dokumentach planistycznych.
Szczegółowe cele i kierunki działań proponowane w Programie ochrony środowiska obejmują
cele i kierunki o charakterze systemowym, ochronę dziedzictwa przyrodniczego, racjonalne
wykorzystanie materiałów, wody i energii oraz dalszą poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa
ekologicznego.
W celu realizacji wszystkich zagadnień ekologicznych w mieście niezbędne jest podjęcie
działań o charakterze systemowym. W tym zakresie cele szczegółowe i kierunki działań wyznaczono
dla:
• Aspektów ekologicznych w polityce sektorowej.
• Aktywizacji rynku do działań na rzecz ochrony środowiska.
• Zarządzania środowiskiem.
• Edukacji ekologicznej.
• Aspektów ekologicznych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego cele szczegółowe i kierunki działań
wyznaczono dla ochrony:
• Zasobów przyrodniczych.
• Lasów.
• Gleb.
• Kopalin.
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Dla zrównowaŜonego wykorzystania materiałów, wody i energii cele szczegółowe i kierunki
działań wyznaczono w zakresie:
• Materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności.
• Energii odnawialnej.
• Kształtowania zasobów wodnych i ochrony przed powodzią.
W zakresie poprawy jakości i bezpieczeństwa ekologicznego cele szczegółowe i podejmowane
działania przedstawiono dla:
• Jakości wody.
• Jakości powietrza atmosferycznego.
• Gospodarki odpadami.
• Hałasu.
• Promieniowania elektromagnetycznego.
• PowaŜnych awarii.
Zarówno cele szczegółowe jak i główne kierunki działań zostały zdefiniowane
z zachowaniem ścisłej relacji z celami i priorytetami przyjętymi w dokumentach
i opracowaniach takich jak:
 Projekt Polityki ekologicznej państwa na lata 2007 - 2010 z uwzględnieniem perspektywy
na lata 2011 - 2014.
 „Program ochrony
środowiska
dla
województwa
śląskiego
do
2004
r.
oraz cele długoterminowe do roku 2015”.
 Strategia Zintegrowanego i ZrównowaŜonego Rozwoju Jaworzna na lata 2001 - 2020
(aktualizacja 2007 r.).
„Program ochrony środowiska dla Jaworzna - miasta na prawach powiatu
na lata 2008 - 2011 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2012 - 2015” uwzględnia wymagania
ustawy - Prawo ochrony środowiska zarówno w zakresie zawartości jak i w zakresie metodyki jego
konstruowania. Dokument posiada strukturę podobną do projektu „Polityki ekologicznej państwa
na lata 2007 - 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011- 2014”.
„Program ochrony środowiska dla Jaworzna – miasta na prawach powiatu na lata 2008 - 2011
z uwzględnieniem perspektyw na lata 2012 - 2015” obejmuje następujące rozdziały:
1. Wprowadzenie.
2. Ogólną charakterystykę miasta Jaworzna.
3. Zagadnienia o charakterze systemowym:
a. Aspekty ekologiczne w polityce sektorowej,
b. Aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony środowiska,
c. Zarządzanie środowiskiem,
d. Edukacja ekologiczna społeczeństwa,
e. Aspekty ekologiczne w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego:
a. Zasoby przyrodnicze,
b. Lasy,
c. Gleby,
d. Kopaliny.
5. ZrównowaŜone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii:
a. Materiałochłonność, wodochłonność i energochłonność,
b. Energia odnawialna,
c. Kształtowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią.
6. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego:
a. Zasoby wodne i gospodarka wodno - ściekowa,
b. Powietrze atmosferyczne,
c. Gospodarka odpadami,
d. Hałas,
e. Pola elektromagnetyczne,
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7.
8.
9.
11.
12.

f. PowaŜne awarie.
Priorytety ekologiczne.
Ocenę realizacji programu.
Źródła finansowania.
Nakłady na realizację programu ochrony środowiska dla miasta Jaworzna.
Wykaz materiałów.

1.2. Uwarunkowania prawne
Podstawowymi aktami prawnymi, które miały wpływ na treść „Programu ochrony środowiska
dla Jaworzna - miasta na prawach powiatu na lata 2008 - 2011 z uwzględnieniem perspektyw
na lata 2012 - 2015” były następujące ustawy:
• Ustawa Prawo ochrony środowiska,
• Ustawa o ochronie przyrody,
• Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
• Ustawa o lasach,
• Ustawa Prawo wodne,
• Ustawa Prawo geologiczne i górnicze,
• Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
• Ustawa o odpadach,
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
• Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
Do sformułowania programu ochrony środowiska tj. celów ekologicznych i kierunków działań
oraz konkretnych przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa
ekologicznego, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego wykorzystania zasobów przyrody
posłuŜyła analiza zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań prawnych.
„Program ochrony środowiska dla Jaworzna - miasta na prawach powiatu na lata 2008 - 2011
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012 - 2015” powinien być zgodny przede wszystkim:
– z ustaleniami i rekomendacjami wynikającymi z „Polityki ekologicznej państwa
na lata 2007 - 2010 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2011 - 2014” - projekt,
– z ustaleniami i rekomendacjami wynikającymi z „Programu ochrony środowiska
dla województwa śląskiego do 2004 r. oraz celami długoterminowymi do roku 2015”,
– ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2020 (aktualizacja 2005 r.),
– ze Strategią Zintegrowanego i ZrównowaŜonego Rozwoju Jaworzna na lata 2001 - 2020
(aktualizacja 2007 r.).
Zakres merytoryczny Programu określają Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska
na szczeblu regionalnym i lokalnym (MŚ grudzień 2002 r.).
Polityka ekologiczna państwa
Polityka ekologiczna państwa oparta jest na konstytucyjnej zasadzie zrównowaŜonego rozwoju,
dlatego zasada ta musi być uwzględniona we wszystkich dokumentach strategicznych
oraz programach opracowywanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. W praktyce
zasada zrównowaŜonego rozwoju powinna być stosowana wraz z wieloma zasadami pomocniczymi
i konkretyzującymi tj.: zasadą prewencji, zasadą „zanieczyszczający płaci”, zasadą integracji, zasadą
skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej, zasadą uspołecznienia.
Zasada prewencji (zapobiegania) oznacza przede wszystkim zapobieganie powstawania
zanieczyszczeń, recykling a takŜe wprowadzanie pro - środowiskowych systemów zarządzania
środowiskiem.
Zasada „zanieczyszczający płaci” wskazuje jednostki uŜytkujące środowisko jako podmioty
odpowiedzialne za skutki zanieczyszczeń i innych zagroŜeń środowiska.
Zasada integracji oznacza uwzględnienie w politykach sektorowych celów ekologicznych na równi
z celami gospodarczymi i społecznymi.
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Zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej oznacza potrzebę minimalizacji
nakładów na jednostkę uzyskanego efektu ekologicznego.
Zasada uspołecznienia oznacza dostęp ludności do informacji o środowisku.
W polityce ekologicznej zostały określone działania pozwalające na osiągnięcie celów wyznaczonych:
W zakresie zadań systemowych:
– Zapewnienie włączenia celów ochrony środowiska do ustaleń zawartych we wszystkich
dokumentach strategicznych i przeprowadzenia oceny skutków ekologicznych ich realizacji
przed ich zatwierdzeniem.
– Upowszechnienie idei systemu zarządzania środowiskiem (SZŚ) i wdroŜenie tych systemów
w gałęziach przemysłu o znaczącym oddziaływaniu na środowisko oraz wzrost świadomości
konsumentów – rozpoznawalność logo EMAS, znaku normy PN-EN ISO 14001, Czystszej
Produkcji, Odpowiedzialność i Troska.
– Stworzenie systemu zapewniającego, Ŝe koszty szkód w środowisku oraz koszty zapobiegania
powstaniu tych szkód ponosić będą sprawcy.
– Stałe podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zagwarantowanie szerokiego
dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie oraz rozwój współpracy
z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi.
– Integracja problematyki środowiskowej i planowania przestrzennego.
W zakresie dziedzictwa przyrodniczego:
– Ochrona i wzrost róŜnorodności biologicznej.
– Rozwijanie zróŜnicowanej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.
– Ograniczenie negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na środowisko glebowe.
– Rekultywacja terenów zdegradowanych.
– Optymalizacja wykorzystania oraz zrównowaŜone uŜytkowanie zasobów kopalin,
propagowanie substytutów zasobów nieodnawialnych.
W zakresie zrównowaŜonego wykorzystania materiałów, wody i energii:
– Eliminowanie nieuzasadnionego wykorzystania wód podziemnych na cele przemysłowe.
– Wprowadzenie w przemyśle i energetyce nowoczesnych technologii pozwalających na wzrost
efektywności energetycznej oraz wzrost wykorzystania surowców.
– Zwiększenie udziału energii pozyskanej z odnawialnych źródeł, tak aby w 2010 r. wynosił
co najmniej 7,5%.
– Zapewnienie efektywnej ochrony przed powodzią i suszą.
W zakresie dalszej poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego:
– Osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych.
– Poprawę jakości powietrza atmosferycznego poprzez spełnianie standardów emisyjnych
z instalacji, redukcje emisji z obiektów energetycznych.
– Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów.
– Zmniejszenie ryzyka wystąpienia powaŜnych awarii przemysłowych oraz ograniczanie
skutków tych awarii w odniesieniu do ludzi, środowiska oraz wartości materialnych.
Cele polityki ekologicznej państwa w powiązaniu ze specyfiką regionu śląskiego i miasta Jaworzna
wyznaczają konkretne działania dla „Programu ochrony środowiska dla Jaworzna - miasta na prawach
powiatu na lata 2008 - 2011 z perspektywą na lata 20012 - 2015”.
Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego
„Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego do 2004 r. oraz cele długoterminowe
do roku 2015” jest dokumentem określającym cele długoterminowe i priorytety w obszarze poprawy
stanu środowiska województwa śląskiego. Cele te nakreślają konkretne wyzwania dla „Programu
ochrony środowiska dla Jaworzna - miasta na prawach powiatu na lata 2008 - 2011
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z perspektywą na lata 2012 - 2015”. Są to:
– Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości
wód podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania.
– Polepszenie jakości powietrza atmosferycznego.
– Zmniejszenie uciąŜliwości hałasu dla mieszkańców i środowiska poprzez obniŜenie
jego natęŜenia do poziomu obowiązujących standardów.
– Kontrola i ograniczenie emisji promieniowania niejonizującego do środowiska.
– Eliminowanie i zmniejszenie skutków dla środowiska z tytułu awarii przemysłowych.
– Minimalizacja ilości powstających odpadów, wzrost wtórnego wykorzystania i bezpieczne
składowanie pozostałych odpadów.
– Przekształcenie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych województwa śląskiego.
– Racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych.
– Ochrona zasobów złóŜ poprzez ich racjonalne wykorzystanie w koordynacji z planami
rozwoju regionu.
– Ochrona i wzrost róŜnorodności biologicznej (genetycznej, gatunkowej i siedliskowej)
i krajobrazowej oraz wzrost lesistości województwa i ochrona lasów.
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2020
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego jest dokumentem określającym rozwój województwa
a pośrednio takŜe poszczególnych powiatów województwa. Województwo śląskie podzielone zostało
na 4 obszary polityki rozwoju. Miasto Jaworzno naleŜy do środkowego obszaru polityki rozwoju,
którego główną składową jest aglomeracja górnośląska. W ramach 3 pól strategicznych
zidentyfikowano priorytety dziedzinowe tj.:
– w polu Zasoby ludzkie, równość szans i zagadnienia społeczne:
 edukacja, kultura, mobilność i aktywizacja zasobów ludzkich,
 integracja społeczna, bezpieczeństwo i zdrowie,
– w polu Gospodarka, innowacyjność i inne ramowe uwarunkowania:
 restrukturyzacja i rozwój gospodarki,
 innowacje, technologie, działalność badawczo - rozwojowa,
– w polu Infrastruktura, aspekty przestrzenne, środowisko:
 ochrona i kształtowanie środowiska oraz przestrzeni,
 transport, komunikacja i informacja,
ponadto wyznaczono 2 priorytety horyzontalne:
 współpraca międzyregionalna i międzynarodowa, w tym transgraniczna,
 współpraca wewnątrzregionalna.
W obrębie wyznaczonych priorytetów dziedzinowych wyznaczono 4 cele strategiczne:
I. Wzrost wykształcenia mieszkańców oraz ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych
i gospodarczych w poczuciu bezpieczeństwa społecznego i publicznego.
II. Rozbudowa oraz unowocześnienie systemów infrastruktury technicznej.
III. Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki.
IV. Poprawa jakości środowiska naturalnego i kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności
przestrzeni.
Z punktu widzenia niniejszego programu największe znaczenie ma IV cel strategiczny - Poprawa
jakości środowiska naturalnego i kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni w ramach
którego wyznaczono następujące kierunki działań:
– wspieranie rozwoju obszarów metropolitalnych,
– zagospodarowanie centrów miast oraz zdegradowanych dzielnic,
– rewitalizacja terenów zdegradowanych,
– kształtowanie ośrodków wiejskich,
– uporządkowanie i wdroŜenie systemu gospodarki odpadami,
– utworzenie systemu kształtowania i wykorzystania zasobów wodnych,
– polepszenie jakości powietrza,
– ochrona przed hałasem,
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– ukształtowanie regionalnego systemu obszarów chronionych.
Kierunki te posłuŜyły do sprecyzowania działań dla miasta Jaworzna.
Strategia Zintegrowanego i ZrównowaŜonego Rozwoju Jaworzna na lata 2001 - 2020
„Strategia Zintegrowanego i ZrównowaŜonego Rozwoju Jaworzna na lata 2001 - 2020”
jest dokumentem strategicznym określającym dziedziny wsparcia w poszczególnych priorytetach
a takŜe misje, cele strategiczne i kierunki rozwoju w dziedzinowych priorytetach rozwoju Jaworzna
takich jak: centrum miasta i przestrzenie publiczne, przedsiębiorczość i alternatywne działalności
gospodarcze, przyjazne środowisko zamieszkania i usługi publiczne, infrastruktura ochrony
środowiska, sieci transportowe i komunikacyjne.
W priorytecie dziedzinowym centrum miasta i przestrzenie publiczne określono następujące
cele i kierunki rozwoju:
– Jaworzno miastem dysponującym atrakcyjnym i nowoczesnym centrum
administracyjno - usługowym:
• rewitalizacja historycznej zabudowy śródmieścia,
• zagospodarowanie terenu po szybie KWK „Kościuszko”,
• przebudowa układu komunikacyjnego centrum,
• promowanie roli centrum wśród dzielnicowych/osiedlowych społeczności
lokalnych,
• wspieranie przekształceń własnościowych nieruchomości połoŜonych w strefie
śródmiejskiej,
• rozwój szkolnictwa wyŜszego o profilu humanistycznym,
– Jaworzno miastem tworzącym wyróŜniający się klimat bytowania dzięki zadbanym,
estetycznym i bezpiecznym przestrzeniom publicznym:
• biologiczna odnowa terenów mieszkaniowych strefy śródmiejskiej,
• rewitalizacja parków i terenów zieleni urządzonej w osiedlach miasta,
• tworzenie osiedlowych stref usług publicznych.
W priorytecie przedsiębiorczość i alternatywne działalności gospodarcze określono następujące
cele i kierunki rozwoju:
– Jaworzno miastem konkurencyjnej bazy ekonomicznej:
• wspieranie rozwoju sieci kooperacji duŜych i małych przedsiębiorstw i transferu
technologii,
• wspieranie przekształceń instytucji otoczenia biznesu,
• przygotowanie terenów inwestycyjnych dla sektora przedsiębiorstw,
• przekształcanie rolnych terenów odłogowanych w tereny upraw roślin
energetycznych,
– Jaworzno miastem silnego sektora małych i średnich przedsiębiorstw:
• wykorzystanie potencjału wiedzy i umiejętności osób z likwidowanych
i restrukturyzowanych przedsiębiorstw,
• wspieranie działalności związanych z zagospodarowaniem odpadów
poprzemysłowych,
• wspieranie gospodarczego wykorzystania lokalnych zasobów wapieni
i dolomitów,
• poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do źródeł finansowania
działalności,
– Jaworzno miastem ludzi wykształconych, przedsiębiorczych i innowacyjnych:
• zwiększenie zdolności dostosowawczych pracowników i przedsiębiorstw
oraz elastyczności rynku pracy,
• zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki.

12

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA JAWORZNA – MIASTA NA PRAWACH POWIATU
NA LATA 2008 - 2011 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYW NA LATA 2012 - 2015

W priorytecie przyjazne środowisko zamieszkania i usługi publiczne określono następujące
cele i kierunki rozwoju:
– Jaworzno miastem atrakcyjnego środowiska zamieszkania:
• rewitalizacja substancji mieszkaniowej i osiedli przyzakładowych,
• rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego,
• poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego i socjalnego,
• redukcja zagroŜeń odkomunikacyjnych,
• rozwój obiektów kulturalnych i kompleksów usługowych,
• eliminacja konfliktów przestrzennych spowodowanych lokalizacją działalności
gospodarczych na obszarach mieszkaniowych,
– Jaworzno miastem zaspokajającym oczekiwania rozwoju ludzi młodych:
• ułatwianie ludziom młodym dostępu do rynku pracy,
• wspomaganie ludzi młodych w osiąganiu samodzielności społecznej,
• przystosowanie lokalnego systemu edukacyjnego do poszukiwanych, nowych
umiejętności,
• zróŜnicowanie ofert spędzania czasu wolnego.
W priorytecie infrastruktura ochrony środowiska określono następujące cele i kierunki rozwoju:
– Jaworzno miastem umiejętnie łączącym restrukturyzację bazy ekonomicznej
z przebudową infrastruktury ochrony środowiska:
• rozbudowa infrastruktury zapobiegania ryzyku środowiskowemu,
• rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych,
• poprawa zarządzania zasobami naturalnymi,
• wprowadzanie nowych technologii do gospodarki wodno-ściekowej,
• zapobieganie produkcji odpadów,
• recykling odpadów przemysłowych,
• segregacja i biodegradacja odpadów komunalnych,
• ograniczenie oddziaływania na środowisko odpadów niebezpiecznych
zdeponowanych w przeszłości na terenie miasta,
• wspieranie inwestycji w infrastrukturę ochrony środowiska w sektorze małych
i średnich przedsiębiorstw,
• leśne zagospodarowanie odłogów rolnych.
– Jaworzno miastem gwarantującym pełną dostępność mieszkańców do sieci i urządzeń
infrastruktury ochrony środowiska:
• budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach istniejącej i potencjalnej zabudowy
jednorodzinnej,
• wspieranie gospodarstw domowych w przebudowie systemów grzewczych,
• wspieranie rozwoju zastosowań technologii wykorzystujących alternatywne
i odnawialne źródła energii.
W priorytecie sieci transportowe i komunikacyjne określono następujące cele i kierunki rozwoju:
– Jaworzno miastem dyskontującym walory połoŜenia w krajowym systemie transportu
drogowego i kolejowego:
• pełne połączenie z autostradą A4,
• rozbudowa połączeń aglomeracyjnych.
– Jaworzno miastem zrównowaŜonego, międzyosiedlowego układu transportowego:
• rozbudowa logistyczno-transportowej obsługi miasta,
• integracja komunikacji publicznej,
• rozbudowa obwodnicowych i międzyosiedlowych ciągów komunikacyjnych,
• poprawa jakości drogowego układu miasta,
• wzrost dostępności do usług transportu publicznego dla osób starszych
i niepełnosprawnych,
• rozwój sieci dystrybucji alternatywnych rodzajów paliwa samochodowego.
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„Program Ochrony środowiska dla Jaworzna - miasta na prawach powiatu na lata 2008 - 2011
z uwzględnieniem perspektyw na lata 2012 - 2015” jest jednym z dokumentów realizacyjnych
„Strategii Zintegrowanego i ZrównowaŜonego Rozwoju Jaworzna na lata 2001 - 2020”. Oznacza
to, Ŝe zapisy strategii dotyczące ochrony środowiska (bezpośrednio i pośrednio) stanowią wytyczne
do sformułowania celów, kierunków działań i konkretnych przedsięwzięć niniejszego dokumentu.
1.3. Metodyka prac
Źródłem informacji dla Programu były materiały uzyskane z Urzędu Miasta w Jaworznie,
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, Głównego Urzędu Statystycznego,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego a takŜe prace instytutów i placówek naukowo badawczych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami, dostępna literatura fachowa
oraz „Program ochrony środowiska dla miasta Jaworzna na lata 2004 - 2015”, raporty z wykonania
„Programu ochrony środowiska dla miasta Jaworzna na lata 2004 – 2015” obejmujące lata 2004 2005 i 2006 - 2007. Ponadto do podmiotów gospodarczych z terenu miasta rozesłano ankiety
uwzględniające szeroką problematykę ochrony środowiska. Dane uzyskane w wyniku ankietyzacji
zostały takŜe uwzględnione w treści programu.
Zgromadzone informacje na bieŜąco weryfikowano poprzez konsultacje z pracownikami Urzędu
Miasta w Jaworznie, zakładów przemysłowych, Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie,
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodno - Kanalizacyjnego w Jaworznie, Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Cargo oraz Nadleśnictwa Chrzanów.
Jako punkt odniesienia dla niniejszego dokumentu przyjęto aktualny stan środowiska
oraz stan infrastruktury ochrony środowiska na dzień 31.12.2006 r. z uwzględnieniem dostępnych
danych za okres 2007 r.
Na podstawie stanu aktualnego oraz analizie zadań zdefiniowanych w Programie z 2004 r.
(niektóre zadania pozostają nadal aktualne i zostały przeniesione do niniejszego dokumentu)
oraz celów i kierunków zadań określonych w Polityce ekologicznej państwa i „Programie ochrony
środowiska dla województwa śląskiego” zdefiniowano cele i kierunki niniejszego dokumentu.
Tak przygotowany dokument został pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego. Następnie zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska
i „Wytycznymi do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym
i lokalnym” przeprowadzono szereg konsultacji.
2. Ogólna charakterystyka terenu miasta Jaworzna
Jaworzno jest miastem na prawach powiatu. Ma uprawnienie miejskie od 1901 r. Początek jego
historii sięga jednak przełomu XII i XIII wieku. Pierwsze zapiski o najstarszych wiejskich osadach:
Jaworzno, CięŜkowice, Byczyna i Długoszyn pochodzą z lat 1229 - 1243. LeŜy we wschodniej części
województwa śląskiego na pograniczu regionów Górnego Śląska i Małopolski w widełkach Przemszy
i Białej Przemszy. Od północnego - zachodu graniczy z Sosnowcem, od południowego - wschodu
z woj. małopolskim (powiat chrzanowski i olkuski) natomiast do zachodu z Imielinem
i Mysłowicami. Lokalizację miasta przedstawiono na rys. 1.
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Rysunek 1. Miasto Jaworzno oraz jego lokalizacja na tle województwa śląskiego (źródło: „Program
ochrony środowiska dla miasta Jaworzna” 2004 r.)
Jaworzno zajmuje powierzchnię 15 267 ha co sprawia, Ŝe jest jednym z największych miast
województwa śląskiego. Strukturę uŜytkowania gruntów na terenie miasta przedstawiono w tab. 1.
Tabela 1. Struktura uŜytkowania gruntów
Kierunek wykorzystania
UŜytki rolne w tym:
grunty orne
sady
łąki trwałe
pastwiska
grunty rolne zabudowane
rowy melioracyjne
UŜytki leśne, zadrzewione i zakrzewione w tym:
lasy i grunty leśne
grunty zadrzewione i zakrzewione
Grunty pod wodami w tym:
pod wodami płynącymi
pod wodami stojącymi
Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym tereny:
mieszkaniowe
przemysłowe
inne zabudowane
zurbanizowane niezabudowane

Powierzchnia (ha)
5626
3384
84
1069
1015
58
16
5871
5816
55
198
127
71
3179
1008
514
312
137

15

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA JAWORZNA – MIASTA NA PRAWACH POWIATU
NA LATA 2008 - 2011 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYW NA LATA 2012 - 2015
Kierunek wykorzystania
rekreacji i wypoczynku
uŜytki kopalne
tereny komunikacyjne razem w tym:
drogi
tereny kolejowe
Tereny róŜne
NieuŜytki
RAZEM
Źródło: Wydział GD (stan na 31.12.2007 r.)

Powierzchnia (ha)
180
97
932
604
326
82
311
15267

Miasto zamieszkuje 95 560 osób (stan na 31.12.2007 r.).
Jaworzno znajduje się na skrzyŜowaniu waŜnych szlaków drogowych, kolejowych i lotniczych.
Przez miasto przebiega autostrada A4 i drogi krajowe: nr 1 relacji Gdańsk - Cieszyn, nr 79 Warszawa
- Bytom oraz nr 4 łączącą zachodnią i wschodnią granicę kraju. Dzięki autostradzie A4 miasto
ma bardzo dobre połączenie z międzynarodowym portem lotniczym w Krakowie - Balicach
(ok. 50 km) a dzięki drodze krajowej nr 79 z międzynarodowym portem lotniczym Katowice Pyrzowice (40 km). Przez teren miasta przebiega równieŜ linia kolejowa. Węzeł kolejowy Jaworzno Szczakowa jest waŜnym punktem przeładunku towarów.
Pod względem fizyko - geograficznym Jaworzno połoŜone jest w obrębie dwóch mezoregionów
WyŜyny Śląskiej tj.: WyŜyny Katowickiej na północnym - zachodzie i północnym - wschodzie
oraz Pagórów Jaworznickich na pozostałym obszarze.
Obszar miasta w całości znajduje się w dorzeczu Przemszy, która jest dopływem Wisły.
Główne rzeki płyną wzdłuŜ granic miasta: zachodniej - Przemsza oraz północnej - Biała Przemsza.
Południowo - zachodnia część miasta odwadniana jest do Przemszy przez Wąwolnicę, Byczynkę
i Kanał Matylda. Do rzeki tej uchodzą takŜe rowy melioracyjne i rowy odwadniające tereny hałd
i obszarów przemysłowych. Część północno - wschodnia odwadniana jest natomiast do Białej
Przemszy przez Kozi Bród z lewostronnym dopływem ŁuŜnikiem, prawostronnym śabnikiem
oraz Kanałem Głównym odwadniającym obszar piaskowni. Łączna długość sieci hydrograficznej
miasta wynosi ok. 64 km. Wody stojące na terenie Jaworzna reprezentowane są wyłącznie przez
zbiorniki wodne pochodzenia antropogenicznego spełniające głównie funkcje rekreacyjno - sportowe.
Wody podziemne zgromadzone są w: GZWP Nr 452 i GZWP Nr 453. Woda pobierana jest z czterech
ujęć wód podziemnych oraz jednego wód powierzchniowych. Z sieci wodociągowej korzysta około
95 000 mieszkańców co stanowi 99,4% ogółu mieszkańców. Długość sieci wodociągowej wynosi
550,5 km. Natomiast z sieci kanalizacyjnej korzysta około 62 110 mieszkańców co stanowi
ok. 65% ogółu mieszkańców. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 213,2 km. Na terenie miasta
zlokalizowana jest jedna oczyszczalnia ścieków komunalnych Jeleń - Dąb i kilka przemysłowych
oczyszczalni ścieków w zakładach przemysłowych.
DuŜy wpływ na rozwój miasta miało jego połoŜenie a co za tym idzie górnictwo kruszcowe
(wydobywano rudy cynku, ołowiu, galenę srebra), które istniało w Jaworznie od wczesnego
średniowiecza oraz górnictwo węglowe zapoczątkowane w 1767 r. w Szczakowej, gdzie powstała
pierwsza polska kopalnia. Intensyfikacja rozwoju kopalnictwa węgla przypada na pierwszą połowę
XIX wieku oraz lata powojenne. Z wielu istniejących na terenie miasta kopalń węgla kamiennego
obecnie działa tylko jedna tj. Południowy Koncern Węglowy S. A. - Zakład Górniczy Sobieski.
Ponadto na terenie miasta zlokalizowane są zakłady przemysłowe takie jak:
– MPWiK Sp. z o. o.,
– Południowy Koncern Energetyczny S. A. - Elektrownia Jaworzno III,
– Zakłady Chemiczne „Organika-Azot” S. A.,
– Garbarnia „Szczakowa” S. A.,
– 91-Plus Huta Szkła Szczakowa Sp. z o. o.,
– Spółka Restrukturyzacji Kopalń S. A.,
– ENION S. A. Oddział w Będzinie - Będziński Zakład Energetyczny,
– PCC Rail S. A.,
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– Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej „Jaworzno” Sp. z o. o.
Zgodnie z podziałem klimatyczno - rolniczym Polski Jaworzno leŜy w obrębie dzielnicy
częstochowsko - kieleckiej. Średnia roczna temperatura wynosi 80C, czas zalegania pokrywy śnieŜnej
dochodzi do 100 dni a długość okresu wegetacyjnego waha się od 200 do 210 dni. Roczna suma
opadów waha się w granicach 680 - 770 mm. PrzewaŜają wiatry zachodnie, południowo - zachodnie
i północno - zachodnie.
Powierzchnia lasów i gruntów leśnych na terenie miasta Jaworzna wynosi 5 816 ha co stanowi
38% ogólnej powierzchni.
UŜytki rolne wynoszą 5 626 ha (37%). W strukturze uŜytków rolnych przewaŜają grunty orne,
które stanowią 60% oraz łąki i pastwiska 37%. Pozostałe to sady, grunty rolne zabudowane oraz rowy
melioracyjne. Na terenie miasta pod względem przydatności do produkcji rolnej przewaŜają gleby
słabe, głównie IV i V klasy bonitacyjnej. Gleby najwyŜszej jakości (I i II klasy) nie występują
na terenie Jaworzna.
3. Zagadnienia o charakterze systemowym
3.1. Aspekty ekologiczne w polityce sektorowej
3.1.1. Stan wyjściowy
Aby zachować zasoby cenne przyrodniczo, poprawić jakość środowiska i bezpieczeństwo
ekologiczne oraz rozwijać gospodarczo i społecznie miasto Jaworzno naleŜy kierować się zasadą
zrównowaŜonego rozwoju. Dlatego waŜne jest uwzględnianie celów ochrony środowiska
w sektorowych politykach, strategiach, planach oraz programach przede wszystkim w transporcie,
energetyce, przemyśle, gospodarce komunalnej, rolnictwie, turystyce i rekreacji gdyŜ sektory
te wykazują największą presję na środowisko.
Ponadto waŜna jest równieŜ ocena potencjalnych skutków dla środowiska realizacji działań opisanych
w dokumentach strategicznych.
3.1.2. Cel średniookresowy do 2015 r.
Cel I
Zapewnienie włączenia celów ochrony środowiska do sektorowych dokumentów strategicznych
oraz przeprowadzenie oceny skutków ich realizacji na środowisko przed ich zatwierdzeniem
3.1.3. Kierunki działań na lata 2008 - 2011
Do realizacji powyŜszego celu niezbędne będzie prowadzenie w latach 2008 - 2011 działań
edukacyjnych związanych z obowiązkiem wykonywania strategicznych ocen oddziaływania
na środowisko a takŜe uświadomienie korzyści wynikających z ich przeprowadzenia. Niezbędne
będzie równieŜ wzmocnienie współpracy wydziału ochrony środowiska z instytucjami
odpowiedzialnymi za przygotowanie i wdraŜanie tych dokumentów.
Kierunki działań
1. Wzmocnienie
współpracy
wydziału
ochrony
środowiska
z
instytucjami
odpowiedzialnymi za przygotowanie dokumentów strategicznych.
2. Wykonywanie ocen oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych.
3. Upowszechnienie dorobku oraz korzyści wynikających z przeprowadzenia
ocen oddziaływania na środowisko.
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3.2. Aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony środowiska
3.2.1. Stan wyjściowy
Zgodnie z załoŜeniami „Polityki ekologicznej państwa na lata 2003 - 2006 z uwzględnieniem
perspektyw na lata 2007 - 2010” prace dla aktywizacji mechanizmów rynkowych do wspierania
działań w zakresie ochrony środowiska miały być wdroŜone do 2006 r. Miało to doprowadzić
do rozwoju produkcji urządzeń słuŜących ochronie środowiska, produkcji towarów przyjaznych
środowisku oraz tworzenia nowych miejsc pracy, zwłaszcza w turystyce, leśnictwie, ochronie
przyrody, odnawialnych źródeł energii i wykorzystania odpadów. Jednak w latach 2003 - 2006
nie udało się zrealizować tych celów, dlatego są one aktualne w latach następnych.
3.2.2. Cel średniookresowy do 2015 r.
Cel II
Wprowadzenie mechanizmów zapewniających ekonomizację ochrony środowiska
3.2.3. Kierunki działań na lata 2008 - 2011
Obecnie konieczne jest zintensyfikowanie prac w zakresie moŜliwości aktywizacji rynku
do działań na rzecz ochrony środowiska. Pozwolą one równieŜ zidentyfikować bariery utrudniające
te prace.
Kierunki działań
1. Wspieranie powstawania tzw. zielonych miejsc pracy, poprzez współpracę
z Powiatowym Urzędem Pracy w tym zakresie.
2. Działania prowadzące do upowszechniania i promocji wśród mieszkańców miasta etykiet
informujących o produktach ekologicznych.
3. Promocja lokalnych firm produkujących urządzenia ochrony środowiska.
4. Działania edukacyjne w zakresie zrównowaŜonego konsumpcjonizmu.
3.3. Zarządzanie środowiskiem
3.3.1. Stan wyjściowy
System zarządzania środowiskiem (SZŚ) zapewnia włączenie środowiska i jego ochrony
do celów strategicznych firm oraz przypisanie tych zagadnień do kompetencji zarządu.
Systemy te są dobrowolnym zobowiązaniem się przedsiębiorstw, placówek sektora finansów,
jednostek administracji publicznej i innych do podejmowania działań mających na celu zmniejszenie
oddziaływań na środowisko, związanych z prowadzoną działalnością. Posiadane przez daną firmę
prawidłowo funkcjonującego SZŚ gwarantuje, iŜ firma ta działa zgodnie ze wszystkimi przepisami
ochrony środowiska.
W ostatnim pięcioleciu nastąpił dynamiczny rozwój systemów zarządzania środowiskowego.
Blisko 1100 organizacji w Polsce posiada certyfikowane systemy zgodnie z normą
PN - EN ISO 14001, około 230 organizacji zaangaŜowanych jest w Polski Ruch Czystszej Produkcji,
z kolei Program „Odpowiedzialność i Troska” zrzesza 38 przedstawicieli przedsiębiorstw branŜy
chemicznej.
Od 2002 r. prowadzone były intensywne przygotowania do stworzenia moŜliwości rejestracji
polskich organizacji w systemie EMAS.
Na terenie miasta Jaworzna działa szereg przedsiębiorstw posiadających wdroŜony system
zarządzania środowiskiem m. in.: PKE S. A., Południowy Koncern Węglowy S. A. - Zakład Górniczy
Sobieski, L&L A. Leda E. Leda R. Leda S. J.
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3.3.2. Cel średniookresowy do 2015 r.
DuŜy nacisk w perspektywie średniookresowej musi być połoŜony na tworzenie warunków
sprzyjających wdraŜaniu systemów zarządzania środowiskowego i kształtowanie zachowań
konsumentów w zakresie świadomego wyboru wyrobów i usług wytwarzanych z poszanowaniem
i troską o środowisko i jego jakość.
Cel III
Upowszechnianie oraz wspieranie wdraŜania systemów zarządzania środowiskowego
w gałęziach przemysłu o znaczącym oddziaływaniu na środowisko, w sektorze małych
przedsiębiorstw i administracji publicznej
3.3.3. Kierunki działań na lata 2008 - 2011
Cel moŜe być osiągnięty, jeŜeli podjęte zostaną działania ukierunkowane na stymulowanie
organizacji do wzięcia udziału w programach szkolno - informacyjnych w zakresie systemu
zarządzania środowiskiem w tym systemu EMAS.
Kierunki działań
1. Promowanie i wdraŜanie systemu zarządzania środowiskowego.
2. Zachęcanie do udziału w programach szkolno - informacyjnych dotyczących systemu
EMAS, PN - EN ISO 14001, zasad Czystszej Produkcji, Odpowiedzialność i Troska.
3.4. Edukacja ekologiczna społeczeństwa
3.4.1. Stan wyjściowy
Kierunki edukacji ekologicznej wyznacza przyjęta w 1997 r. Narodowa Strategia Edukacji
Ekologicznej „Przez edukację do zrównowaŜonego rozwoju”. Wskazuje ona na konieczność
włączania treści dotyczących ochrony środowiska do programów edukacji formalnej a takŜe
wspieranie edukacji nieformalnej. Podjęto równieŜ działania zmierzające do wdroŜenia w krajowym
systemie edukacji ekologicznej wytycznych „Strategii edukacji dla zrównowaŜonego rozwoju”
przyjętej w 2005 r. przez kraje regionu EKG ONZ oraz ogłoszonego przez UNESCO Programu
„Dekada Edukacji na temat ZrównowaŜonego Rozwoju 2005 - 2014”, którego celem jest
propagowanie dorobku Szczytu Ziemi na Rzecz ZrównowaŜonego Rozwoju (Johannesburg 2002).
Warunkiem koniecznym i niezbędnym do realizacji celów i zadań załoŜonych
w Programie ochrony środowiska dla miasta Jaworzna jest zaangaŜowanie społeczeństwa
i jego uczestnictwo w tym procesie. Aktywność tego typu oparta jest przede wszystkim
na świadomości mieszkańców w zakresie ochrony środowiska, dlatego teŜ tak duŜą rolę odgrywa
tu proces edukowania społeczeństwa w zakresie ekologii. Warto podkreślić, iŜ znaczna część
problemów środowiskowych wynika właśnie z niedostatecznej świadomości ekologicznej
mieszkańców miasta.
Do stosowanych form edukacji na terenie miasta Jaworzna naleŜą:
• edukacja ekologiczna mieszkańców,
• edukacja ekologiczna formalna (szkolna),
• edukacja ekologiczna pozaszkolna.
Główne cele edukacyjne realizowane przez miasto obejmują: dostrzeganie zmian zachodzących
w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie, rozwijanie wraŜliwości na problemy
środowiskowe, uświadamianie zagroŜeń środowiska występujących w miejscu zamieszkania
(budzenie szacunku do przyrody) a takŜe róŜnorodności sposobów negatywnego i pozytywnego
oddziaływania ludzi na środowisko oraz przyjmowanie postawy odpowiedzialności za obecny
i przyszły stan środowiska i gotowości działań na rzecz zrównowaŜonego rozwoju.
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Wydziały Urzędu Miejskiego w Jaworznie czynnie uczestniczą w edukacji ekologicznej
mieszkańców. Urząd wspiera działalność edukacyjną placówek oświatowych z terenu miasta
do których naleŜą:
• inspiracja działań,
• pomoc w organizacji zaplanowanych akcji,
• koordynacja programu promocji i edukacji w zakresie ochrony środowiska,
• nadzór nad przebiegiem akcji,
• inicjowanie, przygotowanie konkursów ekologicznych,
• organizacja szkoleń,
• projekty prac plastycznych (plakaty, ulotki, naklejki itp.),
• organizacja ogólno miejskich imprez tj. wystawy, spektakle, koncerty, akcje uliczne,
• inserty prasowe,
• dostarczanie informacji o stanie środowiska w mieście,
• informacja o skali usług w zakresie ochrony środowiska,
• finansowanie akcji.
Dla mieszkańców miasta wydawane są róŜnego rodzaju publikacje w postaci przewodników
przyrodniczych, ksiąŜek czy biuletynów informacyjnych o stanie środowiska, które udostępniane
są poprzez szkoły, przedszkola i biblioteki publiczne. Mieszkańcy miasta czynnie uczestniczą
w selektywnej zbiórce odpadów komunalnych. WaŜną rolę w rozwijaniu edukacji ekologicznej
dorosłych mieszkańców jest ich zaangaŜowanie w procesy decyzyjne. Wymaga to informowania
społeczeństwa o stanie środowiska, działaniach na rzecz jego ochrony a takŜe o moŜliwościach
prawnych uczestniczenia mieszkańców w podejmowaniu decyzji mających wpływ na stan środowiska.
Informacje na temat środowiska publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Jaworzna
w Biuletynie Informacji Publicznej (http://www.jaworzno.pl/ochrona_srodowiska.php bezpośredni
odnośnik do http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl= 1&unit=1650) a takŜe
w miesięcznikach, czasopismach i gazetach lokalnych oraz regionalnych. Ponadto dzięki spotkaniom
szkoleniowym jak np. spotkanie nt. „Biomasa i jej wykorzystanie na cele energetyczne” mieszkańcy
mogą bezpośrednio uzyskać informacje na temat ochrony środowiska w tym przypadku źródeł
pozyskania biomasy, agrotechniki upraw roślin energetycznych i kierunków wykorzystania biomasy
oraz moŜliwości upraw na terenach zdegradowanych.
Coroczne organizowanie ogólnopolskiej kampanii „Sprzątanie Świata” pozwala na budowanie
świadomości ekologicznej dzieci i osób dorosłych, inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska
wśród lokalnej społeczności. Organizowane konkursy, warsztaty, maratony itp. propagują selektywną
zbiórkę odpadów a takŜe krajowy system odzysku i recyklingu.
Ponadto w mieście opracowano zorganizowany system kształcenia uczniów na wszystkich
szczeblach systemu oświaty.
Do placówek oświatowych naleŜą: formy oświatowe (lekcje, wycieczki, „zielone szkoły” itp.)
i formy kulturalne (konkursy, akcje uliczne itp.).
Formy oświatowe to działania i informacje w postaci lekcji, gawęd i prelekcji ekologicznych.
Do poszczególnych działań naleŜą:
• konkursy wiedzy ekologicznej na temat ochrony środowiska,
• wycieczki ukazujące potrzebę ochrony środowiska: składowiska odpadów, oczyszczalnie
ścieków, zakłady przemysłowe,
• spotkania z ekologami zajmującymi się ochroną środowiska,
• wprowadzanie „Eko-biletów”, będących zachętą do zbierania surowców wtórnych.
Warto podkreślić, iŜ wyjazdy dzieci i młodzieŜy na warsztaty ekologiczne są dofinansowane
z GFOŚiGW.
Formy kulturalne to:
• konkursy plastyczne dla dzieci przedszkolnych i młodszych klas szkoły podstawowej
z wystawami prac w poszczególnych przedszkolach i z ogólnomiejskim wernisaŜem,
• plenerowe akcje plastyczne z udziałem przedszkolaków i uczniów,
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•

konkursy plastyczne dla uczniów szkół podstawowych oraz średnich z finałem
ogólnomiejskim,
• konkursy na scenkę teatralną podejmującą tematykę ochrony środowiska,
• „parada ekologiczna”, czyli duŜy przemarsz młodzieŜy szkolnej pod hasłami lansującymi
konieczność ochrony środowiska,
• projekcje filmów fabularnych (tzw. kulturowych) lub dokumentalnych mówiących
o potrzebie ochrony środowiska i segregacji odpadów.
Miasto zostało wyróŜnione w Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku”,
w kategorii „Powiat Przyjazny Środowisku”.
3.4.2. Cel średniookresowy do 2015 r.
Cel IV
Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa miasta Jaworzna, kształtowanie
postaw proekologicznych jego mieszkańców oraz poczucia odpowiedzialności za jakość
środowiska
3.4.3. Kierunki działań na lata 2008 - 2011
Realizacja powyŜszego celu wymaga kontynuowania prowadzonych juŜ przedsięwzięć oraz podjęcie
nowych.
Kierunki działań
1. Współdziałanie władz miasta z lokalnymi mediami w zakresie prezentacji stanu
środowiska i pozytywnych przykładów działań podejmowanych na rzecz jego
ochrony.
2. Zapewnienie społeczeństwu niezbędnych informacji na temat stanu środowiska
i informacji o moŜliwościach ich udziału w działaniach na rzecz ochrony środowiska.
3. Współpraca władz miasta ze szkołami, przedstawicielami środowiska naukowego
i pozarządowymi organizacjami.
4. Dofinansowanie i finansowanie przedsięwzięć mających na celu propagowanie
zagadnień związanych z ochroną środowiska.
5. Pomoc szkołom przy uzyskiwaniu pozabudŜetowych środków na edukację
ekologiczną.
6. Prowadzenie akcji edukacyjnych wśród przedsiębiorców w zakresie obowiązków
wynikających z ustaw ekologicznych.
7. Sukcesywne rozszerzanie działalności informacyjno - wydawniczej.
3.5. Aspekty ekologiczne w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
3.5.1. Stan wyjściowy
Krajowe przepisy dotyczące konieczności przedstawiania zagadnień dotyczących ochrony
środowiska w planie zagospodarowania przestrzennego zawarte są w ustawie z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 717)
a takŜe w ustawach ustanawiających samorządy poszczególnych szczebli i określających
ich kompetencje, w zakresie gospodarki przestrzennej.
Istotą zrównowaŜonego rozwoju jest dąŜenie do równowagi i równorzędnego traktowania racji
społecznych, ekonomicznych i ekologicznych oraz ładu przestrzennego.
Od kilku lat obserwuje się wzmocnienie roli planowania przestrzennego jako instrumentu
ochrony środowiska. Miasto Jaworzno posiada 25 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego natomiast 9 kolejnych jest w trakcie opracowania. Na rys. 2 przedstawiono sytuację
planistyczną miasta.
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Rysunek 2. Sytuacja Planistyczna miasta Jaworzna - marzec 2008 r
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3.5.2. Cel średniookresowy do 2015 r.
Cel V
Integracja problematyki środowiskowej z planami zagospodarowania przestrzennego
3.5.3. Kierunki działań na lata 2008 - 2011
Kierunki działań
1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania wymagań dotyczących
ochrony środowiska i identyfikacji konfliktów środowiskowych oraz przestrzennych
i sposobów zarządzania nimi.
3. WdraŜanie wytycznych dotyczących wyznaczania korytarzy ekologicznych dla potrzeb
opracowań ekofizjograficznych i ich zagospodarowanie zgodnie z wymogami ochrony
róŜnorodności biologicznej.
4. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego
4.1. Zasoby przyrodnicze
4.1.1. Stan wyjściowy
W mieście Jaworzno, w którym eksploatacja kopalin oraz przetwórstwo przemysłowe spowodowało
ogromne zmiany w środowisku przyrodniczym niezwykle waŜnym jest właściwe egzekwowanie
przepisów ochrony przyrody, w tym ochrony róŜnorodnych form przyrody oraz ochrony terenów
zieleni miejskiej.
Ochrona róŜnorodnych form przyrody
Podstawowym aktem prawnym w tej dziedzinie jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami). Ustawa ta określa cele, zasady i formy
ochrony przyrody. Formami ochrony przyrody są:
• parki narodowe;
• rezerwaty przyrody;
• parki krajobrazowe;
• obszary chronionego krajobrazu;
• obszary Natura 2000;
• pomniki przyrody;
• stanowiska dokumentacyjne;
• uŜytki ekologiczne;
• zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
• ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
Objęcie ochroną prawną cennych przyrodniczo terenów pozwala na zastosowanie odpowiednich
warunków i zasad, aby moŜliwe było odtworzenie lub utrzymanie stanu przyrody i róŜnorodności
biologicznej na odpowiednim poziomie.
Na terenie miasta Jaworzna ochroną prawna objęte są: 1 rezerwat przyrody „Dolina śabnika”,
1 obszar chronionego krajobrazu „Dobra Wikoszyn”, 1 powierzchniowy pomnik przyrody sasanki
otwartej „Sodowa Góra”, 39 pomników przyrody drzew lub grupy drzew oraz uŜytek ekologiczny
„Remiza leśna Bucze”.
W tab.2 scharakteryzowano najstarsze 3 obiekty przyrodnicze objęte ochroną prawną.
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Tabela 2. Obiekty przyrodnicze objęte ochroną prawną
Lp.
1.

Forma ochrony /
nazwa obiektu
Rezerwat przyrody
Dolina śabnika

Akt prawny
1996-06-14 Rozp.
Woj. Śl. z
30.05.2005r. Dz.
Urz. Woj. Śląskiego
Nr 71, poz. 1889

Powierzchnia
lub wymiary
42,32 ha otulina
154,44 ha

2.

Obszar chronionego
krajobrazu
Kompleks leśny
„Dobra Wilkoszyn”

Uchwała RM w
Jaworznie z dnia
27.01.1994r.Nr
XL/337/94

321,87 ha

3.

Powierzchniowy
pomnik przyrody
Uroczysko
„Sodowa Góra”

Decyzja Wojewody
Katowickiego z dnia
9.12.1981r. Nr RLVII-7140/35/81

13,56 ha

Obiekt ochrony

Lokalizacja

biocenozy wodne,
torfowiska niskie
przejściowe ze
stanowiskami roślin
chronionych
i rzadkich
stanowiska
rzadkich gatunków
roślin chronionych
oraz źródeł wody
siarczanej

Leśnictwo
CięŜkowice

stanowisko sasanki
otwartej
i dziewięćsiła
bezłodygowego

Leśnictwo
Szczakowa

Leśnictwo
Szczakowa

Źródło: strona internetowa Urzędu Miejskiego w Jaworznie: http://www.jaworzno.pl/przyroda.php

Informacje o powyŜszych formach ochrony przyrody z terenu miasta Jaworzna nie zostały
umieszczone w Centralny Rejestrze Form Ochrony Przyrody (http://rop.mos.gov.pl/),
a w wojewódzkich wykazach znajduje się jedynie rezerwat Dolina śabnika).
Nazwa
rezerwatu
Dolina śabnika

Pow. [ha]
(otulina)
47.99
(214.03)

Rok utworzenia.
podst. prawna
1996-06-14 Rozp. Woj.
Śl. z 30.05.2005r. Dz.
Urz. Woj. Śląskiego Nr
71, poz. 1889

Powiat
gmina
nadleśnictwo
Jaworzno
Jaworzno
Chrzanów

Typ ,
przedmiot ochrony

Wodny
biocenozy wodne, torfowiska
niskie i przejściowe ze
stanowiskami gatunków
chronionych i rzadkich
Źródło: http://www.katowice.uw.gov.pl/urzadkatowice.php?wojewodztwo/rezerwaty_i_parki Śląski Urząd
Wojewódzki w Katowicach

Natomiast obiekty te jako ostoje o randze europejskiej znajduję się w banku danych systemu
informacyjnego ochrony przyrody CORINE.
Nazwa
ostoi
Sodowa Góra

Dobra Wilkoszyn

Krajowy
nr ostoi
547

Powierzchnia
[ha]
30

548

50

Motywy ochrony

Status ochrony

Uwagi

botaniczne, rośliny
naczyniowe, gatunki
zagroŜone

pomnik przyrody

Obszar
wyznaczony
jako ostoja SOO
Natura 2000.

siedliska, flora

obszar
chronionego
krajobrazu
rezerwat
przyrody

Dolina Potoku
549
189
krajobraz, flora,
śabnik
fauna
Źródło: http://2007.przyroda.katowice.pl/ostoje_corine.html

Jak juŜ wspominano na terenie miasta jest 39 drzew lub grup drzew objętych ochroną w formie
pomników przyrody, w tym:
– dąb szypułkowy - 21 drzew,
– lipa drobnolistna - 7 drzew,
– wiąz szypułkowy - 1 drzewo,
– buk pospolity - 2 drzewa,
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– jesion - 2 drzewa,
– grab - 1 drzewo,
– jarząb szwedzki - 2 drzewo,
– jawor - 1 drzewo,
– głóg jednoszyjkowy - 1 drzewo,
– brzoza brodawkowata - 1 drzewo.
W 2005 roku zniesiono ochronę prawną dwóch drzew uznanych za pomnik przyrody uchwałą
Nr XXXVI/441/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie i uchwałą Nr XXXVI/442/2005 Rady Miejskiej
w Jaworznie z dnia 17 marca 2005 r. Były to wiązy szypułkowe rosnące przy ul. Dąb
i przy ul. Fabrycznej, które zostały zaatakowane przez holenderską chorobę wiązów i naleŜało
je wyciąć, aby choroba ta nie rozprzestrzeniła się na inne drzewa z tego gatunku. Dodatkowo
w 2005 r. uchwałą Nr XLIX/616/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2005 r. objęto
ochroną prawną lipę drobnolistną rosnącą przy ul. Ustronie w formie uznania za pomnik przyrody.
W roku kolejnym za pomnik przyrody uznano jeszcze dąb szypułkowy rosnący przy ul. Skalnej
(Uchwała Nr LV/720/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2006 r.) i dąb szypułkowy
rosnący na działce nr 118 obr. 12c CięŜkowice - Grabańka (Uchwała Nr LVI/768/2006 Rady
Miejskiej w Jaworznie z dnia 31 sierpnia 2006 r.).
UŜytek ekologiczny „Remiza leśna Bucze” ustanowiono uchwałą nr XX/250/2008 Rady Miejskiej
w Jaworznie dnia 1 kwietnia 2008 r. „Remiza leśna Bucze” zlokalizowana jest na terenie dzielnicy
Pieczyska, ma powierzchnię 10,5 ha i porasta je jeden z nielicznych, zachowanych w granicach
miasta las grądowy.
NaleŜy równieŜ dodać, Ŝe w granicach miasta Jaworzna pomimo szeregu zmian antropogenicznych,
zachowało się wiele obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Są to zarówno
fragmenty zbiorowisk o charakterze naturalnym i półnaturalnym: lasy, zarośla, torfowiska, bogate
florystycznie płaty łąk i muraw, jak i wtórnie powstałe układy w miejscach zmienionych działalnością
człowieka. Według przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej Jaworzna tereny o największej
bioróŜnorodności to doliny rzeczne Przemszy, Białej Przemszy, śabnika i ŁuŜnika. W Studium
uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna proponuje się objęcie ochroną
prawną następujące obszary przyrodnicze o wysokiej wartości:
– „Góra Przygon”, remizy leśne i zarośla śródpolne,
– „Krupka-Mostki”, remizy leśne i łąki śródpolne,
– „Glinna Góra” - murawy kserotermiczne, ciepłolubne zarośla i okrajki,
– „Sodowa Góra” - obszar wokół powierzchniowego pomnika przyrody sasanki otwartej
oraz nieczynny kamieniołom w drodze sukcesji spontanicznej zasiedlony przez ciepłolubne
murawy kserotermiczne,
– „Wapniówka” - murawy kserotermiczne,
– „Dolina Białej Przemszy” - walory krajobrazowe, umocnienie korytarza ekologicznego
o znaczeniu regionalnym.
Do obszarów o znaczeniu lokalnym, odznaczającym się walorami krajobrazowymi, historycznymi
i rekreacyjnymi o zniszczonej pierwotnej szacie roślinnej i obszarów powstałych w wyniku
działalności człowieka zaliczono 10 miejsc w Jaworznie:
– zespół torfowisk Kanału Prochownia,
– Góra Grodzisko,
– Wzgórze Korzeniec,
– Góra Pietrusowa,
– Zalew Sosina,
– Stawy Belnik na terenie ośrodka Tarka,
– nieczynny kamieniołom Sodowa Góra,
– wychodnie wapienne i nieczynny kamieniołom w Długoszynie,
– hałdy pogórnicze w Dąbrowie Narodowej Szczotkach,
– park przy Osiedlu Stałym.
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Na terenie miasta Jaworza projektowane są równieŜ zespoły przyrodniczo - krajobrazowe
o znaczeniu lokalnym, cenne ze względu na fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego.
Są to: zespół krajobrazowy Dolina Białej Przemszy i Jaworznicki zespół przyrodniczo-krajobrazowy.
Na terenie Jaworzna występuje ponad 154 gatunków kręgowców i kilkaset gatunków
bezkręgowców. Gatunki chronione stanowi ponad 119 gatunków kręgowców i kilkanaście gatunków
bezkręgowców. Fauna okolic Jaworzna związana jest z podstawowymi typami występujących
tu krajobrazów. Wśród nich moŜna wyróŜnić: tereny otwarte, obszary leśne, siedliska wokół cieków
i zbiorników wodnych oraz zwarta zabudowa miejska. Mimo pewnej ilości gatunków wspólnych,
kaŜdy z wymienionych typów krajobrazu charakteryzuje się swoistym składem gatunkowym
zwierząt.
Podejmowane w ostatnich latach działania w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu dotyczyły
objęcia ochroną prawną przez Wojewodę Śląskiego terenów przy ul. CięŜkowickiej (Powiększenie
Obszaru Chronionego Krajobrazu Dobra Wilkoszyn) oraz objęcia ochroną prawną w formie
stanowiska dokumentacyjnego kamieniołomu „Sodowa Góra”. Ponadto wykonano waloryzację
przyrodniczą obszarów: „Pola Mostki”, „Zwał Wapniówka” oraz „Remizy leśnej Bucze”.
Dla upowszechnienia przyrody miasta utworzono stronę internetową promującą walory przyrodnicze
miasta oraz jego najcenniejsze przyrodniczo rejony ze zróŜnicowaną rzeźbą terenu i szatą roślinną
oraz bogatą florą i fauną. W informatorze turystycznym zaprezentowano obiekty i miejsca
wypoczynkowo - rekreacyjne atrakcyjne dla mieszkańców jak równieŜ przyjezdnych gości. Walory
przyrodnicze miasta prezentowane są równieŜ w albumie o Jaworznie pt. „Portret miasta”
drukowanym corocznie w ilości 500 egz. oraz w folderach i broszurach. W ramach cyklu „Przyroda
miasta Jaworzna” wydano broszurę „Rezerwat przyrody Dolina śabnika”. Ponadto wydano materiały
do akcji „stop wypalaniu traw” - ulotka, kalendarzyk, plan lekcji, płyty CD.
Ochrona terenów zieleni miejskiej
Tereny zieleni to tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi
związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach miasta, pełniące funkcje estetyczne,
rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe. Są to w szczególności parki, zieleńce, bulwary, ogrody
jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a takŜe zieleń towarzyszącą ulicom, placom, zabytkowym,
budynkom oraz obiektom kolejowym i przemysłowym.
Zieleń miejska to przede wszystkim obiekty przyrodnicze o formach naturalnych, półnaturalnych
i przetworzonych oraz rozmaite załoŜenia ogrodowe istniejące samoistnie lub towarzyszące
budowlom. Na terenie miasta Jaworzna występuje zieleń spełniająca róŜnego typu funkcje i role.
NaleŜą do niej: parki, zieleńce, cmentarze, ogrody działkowe i przydomowe, zieleń obiektów
sportowych, zieleń osiedlowa oraz zieleń izolacyjna zakładów przemysłowych, tras komunikacyjnych
i zieleń przyuliczna. Tereny zieleni miejskiej pełnią funkcje rekreacyjne, ekologiczne i zdrowotne wpływają na złagodzenie lub eliminację uciąŜliwości Ŝycia w miastach, kształtowanie układów
urbanistycznych, wprowadzają ład przestrzenny oraz nadają specyficzny i indywidualny charakter
miastu. Przede wszystkim są takŜe miejscem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. Ponadto zieleń
miejska pełni funkcję producenta tlenu usuwającego dwutlenek węgla z otoczenia. Pasy zieleni
izolacyjnej, poza ograniczeniem zanieczyszczeń, zmniejszają równieŜ poziom hałasu w mieście.
W strukturze zieleni urządzonej dominują drzewa i krzewy sadzone pojedynczo lub w grupach,
uzupełnione róŜankami i klombami kwitnących bylin i roślin jednorocznych.
Zieleń osiedlowa wkomponowana jest przewaŜnie w zabudowę urozmaicona małą architekturą,
z placami zabaw dla dzieci i ma ona charakter rekreacyjno - wypoczynkowy. Urozmaica ona szarą
zabudowę i izoluje osiedla od ulic. W Jaworznie dominujące są młode nasadzenia składające
się z: brzóz, jesionów, klonów srebrzystych, jarzębin, świerków kłujących w odmianie sinej,
modrzewiów, Ŝywotników i cypryśników.
Na terenie Jaworzna występują następujące tereny zieleni urządzonej:
– parki spacerowo - wypoczynkowe o powierzchni 116,7 ha,
– zieleńce o powierzchni 26,5 ha,
– zieleń uliczna o powierzchni 20,7 ha,
– tereny zieleni osiedlowej o powierzchni 132,7 ha,
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– Ŝywopłoty - 58 345 mb,
– 10 ogródków działkowych o łącznej powierzchni 82,12 ha.
Do najcenniejszych terenów zieleni urządzonej Jaworzna naleŜą:
– Park willowy przy ul. Grunwaldzkiej,
– Park miejski w Śródmieściu,
– Cmentarz parafialny przy ul. Grunwaldzkiej,
– Cmentarz w Dobrej,
– Park przy Osiedlu Stałym.
Park willowy przy ul. Grunwaldzkiej
Park znajduje się w miejscu dawnego ogrodu załoŜonego przy willi ówczesnego dyrektora kopalni
Maurycego Katzera i jest najstarszym i najcenniejszy załoŜeniem ogrodowym Jaworzna. Najstarsze
drzewa mają 80 - 130 lat i zarówno starodrzew jak i zabudowania mają charakter zabytkowy. Wśród
ponad 20 gatunków rosnących tutaj drzew są: klon pospolity i klon jawor, jesion wyniosły,
grab pospolity, lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, lipa krymska, robinie, kasztanowce, morwy,
głóg szkarłatny, a takŜe okazałe drzewa owocowe: grusze, jabłonie i śliwy. ZałoŜenia takie określa
się jako patronackie i pochodzą w większości z II połowy XIX w I połowy XX wieku. Zakładano
je przy dobrze prosperujących zakładach przemysłowych i rezydencjach ich właścicieli.
Park ten znajduje się w wykazie zabytkowych załoŜeń pałacowo - ogrodowych w Polsce.
Park miejski w Śródmieściu
Park zlokalizowany jest w trójkącie ulic: Grunwaldzkiej i Pocztowej. Pochodzące z początku wieku
drzewostany stanowią tu: klony pospolite, jesiony, lipy, kasztanowce, wiązy, pomiędzy którymi
posadzone są głogi. W związku z umiejscowieniem w Śródmieściu park nie ma moŜliwości rozwoju,
stanowi jednak cenny element przyrodniczy miasta.
Park przy Osiedlu Stałym
Park znajduje się przy ul. Katowickiej i Grunwaldzkiej załoŜony na terenie dawnych nieuŜytków
i warpi. Urządzona cześć parku obejmuje teren wokół amfiteatru i otoczona jest przez powstałe
spontanicznie laski brzozowe i sosnowe. Drzewa pochodzące z nasadzeń to: klony pospolite, jawory,
robinie, wierzby, sumaki octowe, głogi, jarzęby, drzewa owocowe. Zieleń parku urozmaicają ponadto
młode nasadzenia drzew i krzewów iglastych: Ŝywotniki, świerki srebrzyste, daglezje, cisy.
Park naleŜy do największych w mieście i jest waŜnym terenem rekreacyjnym dla mieszkańców
miasta, wymagającym stałej opieki i pielęgnacji.
Cmentarz parafialny przy ul. Grunwaldzkiej
Zlokalizowany w Śródmieściu cmentarz porastają drzewa: brzozy, robinie, jesiony, dęby,
kasztanowce, klony pensylwańskie, jarzębiny. Główną aleję stanowią topole włoskie a mury i stare
nagrobki obrośnięte są winobluszczem, mszakami i paprociami oraz kwitnącym bluszczem
pospolitym. Cześć starodrzewu została tu jednak wycięta ze względu na brak miejsc do pochówku.
Najstarsze grobowce pochodzą z końca XIX i początku XX wieku a cmentarz wymaga opieki
konserwatora.
Cmentarz w Dobrej
Cmentarz połoŜony jest w północnej części miasta przy ul. Jaworowej. Na terenie cmentarza znajdują
się liczne zabytkowe nagrobki. Stosunkowo młody drzewostan nawiązuje składem do sąsiadujących
lasów. Tworzą go: sosny pospolite, brzozy, dęby, lipy, klony, więzy, jarzębiny, a z gatunków
nasadzonych: topole, robinie i Ŝywotniki.
Ochrona terenów zieleni miejskiej realizowana jest poprzez wykonywanie systematycznych zabiegów
pielęgnacyjnych (koszenie trawników, obsadzanie i pielęgnacja kwietników, ciecia pielęgnacyjne
drzew, nasadzenia drzew i itp.). Niepokojącym jest jednak fakt, Ŝe stosowane w mieście nasadzenia
jednoroczne obejmują jedynie powierzchnię 1078,5 m2, która stanowi 0,18% powierzchni
utrzymywanych przez miasto i dotyczy Rynku i głównych ulic.
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4.1.2. Cel średniookresowy do 2015 r.
Polityka ekologiczna państwa w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu ma na celu zahamowanie
strat róŜnorodności biologicznej na poziomie wewnątrzgatunkowym (genetycznym), gatunkowym
i ponadgatunkowym (ekosystemów i krajobrazu).
Ochrona róŜnorodności biologicznej związana jest z ochroną zasobów przyrody, niezaleŜnie
od formalnego statusu ochronnego tych terenów i sposobu ich uŜytkowania.
Zachowanie bogactwa róŜnorodności biologicznej w skali lokalnej, krajowej i globalnej
oraz zapewnienie trwałości i moŜliwości rozwoju wszystkich poziomów jej organizacji
(wewnątrzgatunkowego, międzygatunkowego i ponadgatunkowego), z uwzględnieniem potrzeb
rozwoju społeczno - gospodarczego Polski oraz konieczności zapewnienia odpowiednich warunków
Ŝycia i rozwoju społeczeństwa jest celem nadrzędnym w Krajowej strategii ochrony
i zrównowaŜonego uŜytkowania róŜnorodności biologicznej oraz Programie działań
na lata 2007 - 2013 (Załącznik do uchwały nr 270/2007 Rady Ministrów z dnia 26.10.2007 r.).
NajwaŜniejszym celem ochrony przyrody i krajobrazu w mieście Jaworzno jest:
Cel VI
Ukształtowanie i ochrona miejskiego systemu obszarów ochronnych
4.1.3. Kierunki działań na lata 2008 - 2011
Priorytetowym zadaniem w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu będzie powstrzymanie procesu
zmniejszania się róŜnorodności biologicznej.
Podstawą wszelkich działań w zakresie ochrony przyrody będzie inwentaryzacja przyrodnicza
województwa w celu typowania kolejnych obszarów do objęcia ochroną, kontynuowana w ramach
działań Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz w ramach wykonywanych opracowań
ekofizjograficznych.
Kierunki działań
Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych
1. Utrzymanie i ochrona istniejących kompleksów leśnych wraz z rzeką Białą Przemszą,
Kozim Brodem i ŁuŜnikiem.
2. Utrzymanie i ochrona korytarzy ekologicznych (doliny rzek Przemszy
i Białej Przemszy) oraz budowa korytarza ekologicznego od Sodowej Góry do Sosiny.
3. Ochrona
zasobów
przyrodniczych
istniejących
form
ochrony
przyrody
w tym rozbudowa rezerwatu „Dolina śabnika” i obszaru chronionego krajobrazu
„Dobra Wilkoszyn”.
4. Obejmowanie zasobów, tworów i składników przyrody formami ochrony przyrody.
5. Renaturalizacja i poprawa stanu najcenniejszych, zniszczonych ekosystemów i siedlisk,
szczególnie leśnych i wodno - błotnych.
6. Ochrona i rozbudowa istniejącej zieleni urządzonej.
7. Utrzymanie w stanie niezainwestowanym obszarów otwartych o funkcji rolniczej
występujących w dzielnicach CięŜkowice, Byczyna i Jeleń.
8. Utrzymanie i podniesienie róŜnorodności biologicznej i krajobrazowej.
Ochrona fauny i flory
1. Rozszerzenie i usprawnienie ochrony in situ i ex situ gatunków roślin i zwierząt
zagroŜonych wyginięciem oraz starych, tradycyjnych odmian roślin i ras zwierząt
hodowlanych mających znaczenie dla ochrony róŜnorodności biologicznej, poprzez
stworzenie i utrzymanie niezbędnych warunków technicznych do takiej ochrony
(stosowne obiekty i ich wyposaŜenie) oraz wspieranie badań i prac rozwojowych
z tego zakresu.
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2. Prowadzenie rekultywacji terenów poprzemysłowych w sposób nie zagraŜający
elementom wzbogacającym środowisko (stawy, mokradła) i nie zakłócający
przebiegającej tam sukcesji.
3. Zachowanie trwałości procesów biologicznych i bioróŜnorodności roślin i zwierząt.
4. Zachowanie istniejących zbiorników wodnych.
5. Zapewnienie korzystnego przeciwdziałania wprowadzaniu gatunków, które mogą
zagraŜać integralności naturalnych ekosystemów i siedlisk lub stanowić zagroŜenie
gatunków rodzimych.
6. Wykluczenie lokalizacji nowej zabudowy i infrastruktury turystyczno - sportowej
na obszarach objętych ochroną oraz na terenach leśnych o istotnych walorach
ochronnych glebo i wodochronnych.
7. Budowa niekonfliktowych przejść dla zwierząt na szlakach migracyjnych.
Ochrona i utrzymanie krajobrazu rekreacyjnego
1. Wzmocnienie roli rekreacyjnej terenów zielonych.
2. Rozwój szlaków turystycznych i ścieŜek dydaktycznych na trasie interesujących
obiektów przyrodniczych w celu regulacji ruchu turystycznego.
4.2. Lasy
4.2.1. Stan wyjściowy
Wg danych z Urzędu Miasta Jaworzna powierzchnia uŜytków leśnych, zadrzewionych
i zakrzewionych wynosi 5 871 ha (stan na dzień 31.12.2007 r.) w tym lasy i grunty leśne wynoszą
5 816 ha. W porównaniu do 2003 r. powierzchnia gruntów leśnych uległa zwiększeniu o 587 ha.
Wskaźnik lesistości miasta wynosi 38%.
W strukturze własności występują lasy Skarbu Państwa oraz lasy niepaństwowe (gminne
i prywatne).
Większość gruntów leśnych na terenie miasta (ok. 83% powierzchni) jest własnością Skarbu
Państwa. 4 761,57 ha jest zarządzane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Chrzanów w tym lasy stanowią 4 419,00 ha. Przeciętny wiek drzewostanu to 42 lata.
Dominują lasy iglaste (61,1% w tym sosna, modrzew i świerk) pozostałe to drzewa liściaste takie
jak: brzoza, dąb, osika i akacja. Największe kompleksy leśne na terenie miasta zlokalizowane
są na: PodłęŜu, CięŜkowicach, Wilkoszynie i Jeziorkach.
Lasy gminne zajmują powierzchnię 405 ha i zgrupowane są w większości w kompleksach
leśnych: Doliska około 220 ha, Byczyna 80 ha, Głaziec 20 ha i Krzemionki 11 ha. Są to lasy w 50%
liściaste z przewagą brzozy moŜe równieŜ wystąpić olcha oraz dąb. W lasach iglastych przewaŜa
sosna z niewielką domieszką modrzewia. Średni wiek lasów gminnych wynosi około 40 lat.
Lasy prywatne zajmują powierzchnię 520 ha. W 90% są to lasy iglaste z przewagą sosny. Lasy
liściaste to przede wszystkim brzoza.
Działalność gospodarczą w lasach Skarbu Państwa reguluje „Plan urządzania lasu
na okres gospodarczy 1.01.2000 - 31.12.2009 r.”. Natomiast dla lasów nie stanowiących własności
skarbu państwa brak jest aktualnego uproszczonego planu urządzania lasu (Plan urządzania lasów
Gminy Jaworzno sporządzony był na okres 1.10.1996 - 31.12.2005, natomiast Program
Zagospodarowania Lasu na okres 1.01.1992 do 31.12.2001).
Zalesianie
Wg Krajowego Programu Zwiększania Lesistości (aktualizacja 2003) wskaźnik zalesienia
w 2020 roku powinien wynosić 30 %, a po 2050 roku 33 %.
Zgodnie z załoŜeniami krajowego „Programu Zwiększania Lesistości” w województwie śląskim
w latach 2001 - 2020 planowane jest zalesienie około 27,2 tys. ha gruntów.
Miasto Jaworzno posiadając zalesienie 38% spełnia juŜ wskaźnik zalesienia po 2050 r.
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Główne zagroŜenia dla powierzchni lasów stanowią zagroŜenia związane z zanieczyszczeniem
środowiska, szkodnikami, chorobami oraz poŜarami.
4.2.2. Cel średniookresowy do 2015 r.
Cel VII
Rozwijanie racjonalnej gospodarki leśnej oraz zwiększenie lesistości miasta
4.2.3. Kierunki działań na lata 2008 - 2011
W lasach Skarbu Państwa działalność gospodarczą regulują plany urządzania lasów, natomiast
w przypadku lasów nie stanowiących własność Skarbu Państwa uproszczone plany urządzania lasów
i inwentaryzacja lasów.
Kierunki działań
1. Aktualizacja uproszczonego planu urządzania lasu.
2. Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego gruntów do zalesiania,
z uwzględnieniem warunków przyrodniczo - krajobrazowych.
3. Sukcesywne zalesianie gruntów nieprzydatnych rolniczo.
4. Zadrzewianie w miarę potrzeb terenów zrekultywowanych.
5. Ochrona róŜnorodności biologicznej środowiska leśnego.
6. Monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania zagroŜeniom ze strony
czynników abiotycznych (szkody przemysłowe, poŜary) i biotycznych (choroby drzew,
działalność szkodników).
7. Podnoszenie świadomości i wiedzy ekologicznej społeczeństwa w zakresie leśnictwa
w tym właścicieli lasów w zakresie wzbogacania i racjonalnego uŜytkowania zasobów
leśnych.
8. Kontynuowanie przebudowy drzewostanów.
9. Rozwijanie wielofunkcyjności lasów i wzmocnienie ich korzystnego oddziaływania
na środowisko (poprawa funkcji wodoochronnej, klimatotwórczej i gleboochronnej).
10. Ochrona gleb leśnych, a w szczególności substancji organicznej gleb.
11. Opracowanie programu zalesień.
4.3. Gleby
4.3.1. Stan wyjściowy
Gleby występujące na terenie Jaworzna ukształtowane zostały w wyniku naturalnych procesów
glebotwórczych, złoŜonych procesów antropogenicznych oraz wpływu róŜnorodnych
form działalności przemysłowej i urbanizacyjnej.
Na obszarach zbudowanych ze skał węglanowych występują rędziny szkieletowe oraz rędziny lekkie
mieszane. Rędziny szkieletowe mają niską wartość rolniczą z uwagi na niewielką zawartość
próchnicy. Natomiast wartość rędzin mieszanych uzaleŜniona jest w duŜym stopniu
od ich głębokości, szkieletowości, połoŜenia oraz stopnia uwilgotnienia. Na utworach gliniastych
i piaskach wytworzyły się gleby pseudobielicowe i brunatne kwaśne.
Na obszarach leśnych, zlokalizowanych głównie w rozległych obniŜeniach terenu, występują gleby
bielicowe, wytworzone z piasków wodnolodowcowych luźnych i słabogliniastych.
W dolinach rzecznych występują gleby bagienne, mułowo - błotne. W okolicach Szczakowej
i Byczyny, w niewielkich obniŜeniach terenu występują gleby glejowe. Mady piaszczyste występują
jedynie w dolinie Białej Przemszy.
W dnach dolin, na wyŜszych, nie podlegających stałym zalewom poziomach występują brunatne mady
pyłowe i gliniaste. Wśród gleb wykorzystywanych rolniczo przewaŜają gleby brunatne
oraz rędziny. Stanowią one ponad 40% gruntów rolniczych i 17% uŜytków zielonych. Większe
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kompleksy tych gleb ciągną się wzdłuŜ Garbu Jaworzna - od Szczakowej w kierunku Byczyny oraz wzdłuŜ Garbu CięŜkowickiego. Obecnie znaczna ich część zajęta jest przez zabudowę miejską.
Ogólna powierzchnia gminy wynosi 15 267 ha, z czego uŜytki rolne stanowią ok. 37%, lasy
i grunty leśne 38%, tereny zurbanizowane 21%, 2% nieuŜytki oraz 1% grunty pod wodami.
W strukturze uŜytków rolnych miasta Jaworzna przewaŜają grunty orne, które stanowią
60% tych uŜytków, ponad 37% to łąki i pastwiska, pozostałą część stanowią sady, rowy melioracyjne
zabudowane.
Zanieczyszczenie gleb
W roku 2005 na zlecenie Urzędu Miejskiego w Jaworznie opracowano „Program monitoringu gleb
dla miasta Jaworzno”. Z „Programu...” tego wynika, Ŝe potencjalnymi źródłami zanieczyszczenia
gleb substancjami wyszczególnionymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września
2002 roku w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165,
poz. 1359) mogą być:
– instalacje przemysłowe i inne obiekty, które emitują zanieczyszczenia pyłowo - gazowe
do powietrza atmosferycznego,
– zrzuty ścieków do wód powierzchniowych i zanieczyszczone cieki wodne,
– składowiska odpadów przemysłowych i komunalnych,
– tereny poprzemysłowe,
– trasy komunikacyjne (drogowe i kolejowe),
– miejsca magazynowania, transportu i dystrybucji substancji ropopochodnych,
– tereny upraw rolnych i ogródków działkowych,
– inne tereny.
Na terenie miasta Jaworzna funkcjonuje szereg zakładów emitujących zanieczyszczenia do powietrza,
do wód oraz składujących odpady na składowiskach.
Największym zagroŜeniem na terenie miasta jest zanieczyszczenie gleb i ziemi pestycydami i innymi
odpadami z produkcji chemicznej prowadzonej na terenie miasta w przeszłości.
Przeprowadzona w ramach opracowanego „Programu monitoringu gleb dla miasta Jaworzna”
identyfikacja istniejących i moŜliwych źródeł emisji zanieczyszczeń pozwoliła ustalić szereg
obiektów mających wpływ na zanieczyszczenia gleb. Ustalenie jednoznacznego wpływu
tych obiektów na środowisko glebowe jest moŜliwe po przeprowadzeniu badań wstępnych.
Badaniami wstępnymi naleŜy objąć:
– Teren Zakładów Chemicznych i Centralnego Składowiska Odpadów „Rudna Góra”
w zakresie badań: pestycydów chloroorganicznych (DDT/DDE/DDD, aldrin, dieldrin, endrin,
α-HCH, β-HCH, γ-HCH) i pestycydów niechlorowanych, cyjanków, węglowodorów, fenolu
oraz metali (arsen, bar, chrom, cyna, cynk, kadm, kobalt, miedź, nikiel, ołów, rtęć).
– W strefie oddziaływania elektrowni proponuje się prowadzenie badań w zakresie metali:
arsen, bar, chrom, cyna, cynk, kadm, kobalt, miedź, molibden, nikiel, ołów, rtęć.
– Na terenach objętych zasięgiem oddziaływania niskiej zabudowy proponuje się prowadzenie
badań gleby w zakresie WWA oraz metali: cynk, ołów, kadm, rtęć, miedź.
– Teren wokół byłego składowiska „Biel Cynkowa” powinien obejmować oznaczanie
zawartości cynku, kadmu i ołowiu.
– W obrębie tras drogowych zakres proponowanych oznaczeń powinien obejmować: ołów,
kadm i WWA, w tym fluoranten a w obrębie tras kolejowych dodatkowo proponuje
się oznaczania miedzi.
– Dla stacji paliw zakres potencjalnych oznaczeń powinien obejmować: stęŜenia substancji
ropopochodnych jako sumy węglowodorów z rozbiciem na frakcje benzyn i olejów, stęŜenie
związków aromatycznych BTEX w zakresie benzen, toluen, etylobenzen i ksylen.
– Dla rejonu stanowisk rozładunkowych, przebiegu rurociągu i w okolicy zbiornika
magazynowego PKE S. A. Elektrowni Jaworzno III proponuje się aby zakres oznaczeń
obejmował stęŜenia oleju mineralnego oraz BTEX. Podobny zakres badań proponuje
się dla terenu posadowienia zbiornika magazynowego oleju napędowego PCC Rail S. A.
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Tereny cieków wodnych a w szczególności miejsca zrzutów ścieków proponuje się objąć
badaniami w zakresie cynku, kadmu, ołowiu, bar i fenoli oraz chrom dla miejsca zrzutu
ścieków z Garbarni Szczakowa S. A.
– Tereny rolne i ogródków działkowych - proponuje się badania zawartości miedzi, cynku,
kadmu i pestycydów.
Program monitoringu gleb dla miasta Jaworzno oparto o system komputerowy MapInfo, w którym
do bazy danych wprowadzono dotychczasowe badania oraz projektowane punkty poboru dla badań
wstępnych monitoringu gleb. Baza danych zawiera równieŜ informacje o standardach jakości
gleb dla obszarów grupy A, B i C, których udziały na terenie miasta są następujące:
grupa A - 727,72 ha, grupa B - 13 085,93 ha, a grupa C - 2 453,88 ha. Prognozowane koszty badań
wstępnych jakości gleb wynoszą około 500 tys. zł. Natomiast badania gleb, obejmujące tereny
potencjalnie zanieczyszczone pestycydami nie powinny przekroczyć 100 tys. zł.
Korzystając z „Programu monitoringu gleb” w roku 2007 miasto Jaworzno przeprowadziło badania
dla terenu zwału „Wapniówka” (3 próby). Badania te prowadzono pod kątem wystąpienia metali
cięŜkich. Prowadzone badania nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych stęŜeń metali cięŜkich
dla gruntów grupy B zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r.
w sprawie standardów jakości gleb oraz standardów jakości ziemi. Ponadto Zakłady Chemiczne
„Organika - Azot” S. A. przeprowadziły badania ok. 10 ha gruntów fabrycznych wyłączonych
z uŜytkowania w celu określenia kierunków i sposobu zagospodarowania tego terenu.
W latach 2005 - 2007 Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolniczą w Gliwicach wykonała badania
zanieczyszczeń gleb na uŜytkach rolnych miasta Jaworzna. Wyniki badań gleby na zawartość metali
cięŜkich przedstawiono w tab. 3.
–

Tabela 3. Zawartość metali cięŜkich w badania w latach 2005 - 2007
Charakterystyka badań

Badania w roku 2006
wykonano dla 20 próbek
z terenów rolnych
o powierzchni 157,35 ha
z dzielnicy Byczyna.

Rodzaj
zanieczyszczenia

Ołów (Pb)
Kadm (Cd)
Cynk (Zn)
Miedź (Cu)
Chrom (Cr)
Badania w roku 2006
Ołów (Pb)
wykonano dla 22 próbek Kadm (Cd)
z uŜytków rolnych
Cynk (Zn)
o powierzchni 17,68 ha.
Miedź (Cu)
Na terenie dzielnic Dobra
Nikiel (Ni)
i Długoszyn.
Chrom (Cr)
Badania w roku 2007
Ołów (Pb)
wykonano dla 20 próbek Kadm (Cd)
z uŜytków rolnych
Cynk (Zn)
o powierzchni 196,84 ha.
Miedź (Cu)
Na terenie obrębu
Nikiel (Ni)
Byczyna i obrębu 1 038
Chrom (Cr)
(obszar pomiędzy
Wikoszynem, Jeziorkami,
Przedewsią a Borami).

Zawartość
Zawartość
Wartość
najniŜsza
najwyŜsza dopuszczalna
[mg/kg s.m.] [mg/kg s.m.] [mg/kg s.m.]

34,93
1,247
170,40
3,50
4,92
57,87
2,24
152,4
5,22
0,60
1,4
63,66
1,071
69,00
3,67
2,26
2,70

767,10
20,897
2648,9
18,80
27,47
565,22
17,66
2 639,0
60,4
12,27
40,5
858,66
21,659
1 694,50
14,44
17,79
35,30

100
300
150
150
100
4
300
150
100
150
100
4
300
150
100
150

Ilość
badanych
próbek,
w których
stwierdzono
przekroczenie
13
8
15
0
0
18
16
19
0
0
0
13
10
13
0
0
0

W badanych próbkach gleby stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm zawartości metali
cięŜkich ołowiu, kadmu i cynku do określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra
Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U nr 165/2002
poz. 1359). W przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm metali cięŜkich naleŜy grunty wyłączyć
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z uprawy roślin przeznaczonych do spoŜycia przez ludzi i zwierzęta. Przebadane uŜytki rolne naleŜą
w większości do kategorii agronomicznej lekkiej i bardzo lekkiej. Badania wykonane
przez Okręgową Stację Chemiczno - Rolniczą w Gliwicach objęły równieŜ badanie odczynu pH,
badania zasobności gleb - fosforu, potasu i magnezu oraz badania mikroelementów a takŜe zawartość
azotu mineralnego. Analiza odczynu i zasobności gleby wykazała duŜe zróŜnicowanie kwasowości
gleby od bardzo kwaśnych do zasadowych w związku z tym wykazano w niektórych przypadkach
potrzeby wapnowania uŜytków rolnych. Wyniki badań pozwalają na określenie odpowiednich dawek
i rodzajów koniecznych do stosowania nawozów. Na uŜytkach rolnych naleŜy gospodarować zgodnie
z zasadami „Dobrej Praktyki Rolniczej”. Szczegółowe wyniki badań załączone do sporządzonych
opracowań mogą być podstawą do opracowania planów nawozowych wszystkim zainteresowanym
rolnikom. Niniejsze opracowania winny słuŜyć na przestrzeni kilku lat bardziej racjonalnemu
wykorzystaniu uzyskanych danych, tak w zakresie nawoŜenia, jak i w doradztwie rolniczym
ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki rolnictwa i ochrony środowiska.
Zadaniem starosty, związanej z zanieczyszczeniem gleb jest zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 Prawo
ochrony środowiska jest prowadzenie bazy danych zawierającej wyniki badań jakości gleby i ziemi.
Tereny zagroŜone masowymi ruchami ziemi
Do degradacji terenu przyczynia się równieŜ powstawanie osuwisk, które mogą stanowić zagroŜenie
dla środowiska przyrodniczego oraz zdrowia i Ŝycia ludzi lub zwierząt.
Z bazy danych z „Geo - zagroŜenia” (http://www.geozagrozenia.agh.edu.pl/) obejmującej rejestrację
i inwentaryzację naturalnych zagroŜeń geologicznych na terenie całego kraju (ze szczególnym
uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) wynika, Ŝe na terenie miasta
Jaworzna występuje zagroŜenie górnicze związane z obniŜaniem terenu. ObniŜeniu powierzchni
terenu towarzyszy powiększanie się powierzchni istniejących i tworzenie się nowych zbiorników
wodnych, zwanych zalewiskami. Zarejestrowane osiadania powierzchni i towarzyszące im zalewiska
na terenie miasta Jaworzna (nr ewidencyjny M-34-63-D-a/G/O/26) pochodzą z działalności Zakładu
Górniczego „Janina” naleŜącego do Południowego Koncernu Węglowego S. A. - Zakład Górniczy
Sobieski.
Zadaniem starosty, zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 Prawo ochrony środowiska jest prowadzenie bazy
danych zawierającej wyniki badań jakości gleby i ziemi oraz rejestr zawierający informacje
o terenach zagroŜonych ruchami masowymi.
Tereny poprzemysłowe i zdegradowane
Według danych uzyskanych z Internetowego Serwera Danych Przestrzennych (ISDP) Urzędu Miasta
Jaworzna aktualnie tereny poprzemysłowe i zdegradowane zajmują 420,5 ha. Tereny
te sklasyfikowano według następujących kategorii:
– osadniki pogórnicze,
– składowiska i miejsca, w których lokowano odpady pogórnicze i elektrowniane,
– składowiska odpadów pogórniczych,
– tereny, na których lokowano odpady niebezpieczne,
– tereny po infrastrukturze przemysłowej i inne,
– wyrobiska.
Wykaz tych terenów przedstawiono w tab. 4.
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Tabela 4. Tereny poprzemysłowe w mieście Jaworznie
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.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Nazwa terenu

Stan aktualny

Powierzchnia
[ha]

osadniki pogórnicze
Centralny I
nieczynny
Centralny I
częściowo zrekultywowany
Centralny I
nieczynny
Centralny I
czynny
składowiska i miejsca w których lokowano odpady pogórnicze i elektrowniane
Jęzor II
zalesione
Jerzy
zalesione
Jerzy II
zalesione
Artur
zalesione
Danuta
łąka
Pole H1
teren zadrzewiony
ogródki działkowe
tereny ogródków działkowych na Starej Hucie
Pole H
zalesione
Pole N
zadrzewione
Gliniana Góra (Pole L)
zalesione
Wysoki Brzeg (Pole J)
zrekultywowane
Pole D (Zakole)
zadrzewione
Feliks
zadrzewione
zadrzewione (teren o walorach naukowodydaktycznych, wg. „Waloryzacji przyrodniczej
Szczotki I
miasta Jaworzno”)
zadrzewione (teren o walorach naukowodydaktycznych, wg. „Waloryzacji przyrodniczej
Szczotki II
miasta Jaworzno”)
składowisko Elektrowni I w trakcie rekultywacji
hałda ŜuŜla kotłowego
nieczynne porośnięte roślinnością
Elektrowni I
składowisko Elektrowni II zrekultywowane
Chopina
zrekultywowane
zrekultywowane, nie odzyskało w pełni zdolności
Zdzicha
produkcyjnych
Jęzor V
zalesione
Jęzor VI
hałda Zakładów
zalesione
Dolomitowych
Rejon Piłsudski (Pole E +
Pole F)
nie zrekultywowane
składowiska odpadów pogórniczych
Marian Wschód
nie zrekultywowane
Dąbrowa
zadrzewione, częściowo zdegradowane 0,02ha
hałda Niedzieliska
tereny na których lokowano odpady niebezpieczne
hałda
nieczynne
Pole K
zalesione
teren zakładu ZGE „Sobieski-Jaworzno III”
Pole B
Sp. z o. o.
Pole A
Biel Cynkowa
nieczynne od 1909r.; porośnięte roślinnością, teren
Wapniówka
cenny przyrodniczo

9,1
12,7
7,6
7,8
3,8
3,2
6,5
9,7
2,0
8,1
10,9
1,3
0,8
4,5
70,3
2,8
0,4
0,4

0,6

7,5
5,7
46,9
3,3
35,8
4,0
2,0
4,5

37,3
14,2
0,4
8,1
9,5
6,3
5,6
3,1
3,3
3,2
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Lp.

38.
39.
40.

Nazwa terenu

Upadowa Karol
dzikie wysypisko
przy ul. Hetmańskiej
wysypisko
przy ul. Piaskowej

Stan aktualny
tereny po infrastrukturze przemysłowej i inne
ogródki działkowe, tereny zielone

41.
42.
43.
44.
45.
46.

Sodowa Góra
Gródek
Odkrywka Rudna Góra
odkrywka Gliniana Góra
wapiennik Sielec

teren porośnięty roślinnością

Powierzchnia
[ha]
0,3
1,5
1,8

wyrobiska
nieczynne, brak rekultywacji, częściowo
zadrzewione, cenne pod względem przyrodniczym
nieczynne, brak rekultywacji, częściowo zalane wodą

zadarnione, całkowicie wkomponowane w otoczenie
pokryte roślinnością, cenne pod względem
przyrodniczym
naturalnie pokryte roślinnością
nieregularne wgłębienia pokryte roślinnością

Odkrywki Długoszyn
47.
Warpia
48.
Galmany
Suma
Źródło: Dane z ISDP Urzędu Miejskiego w Jaworznie

23,3
19,2
1,9
0,3
1,5
2,7
3,0
1,8
420,5

Przepisy dotyczące ochrony powierzchni ziemi (ogólnie) określa ustawa Prawo ochrony środowiska,
natomiast rekultywację gruntów zdegradowanych i zdewastowanych określa ustawa o ochronie
gruntów rolnych i leśnych a w przypadkach, kiedy degradacja terenów ma związek z wydobywaniem
kopalin ze złóŜ podziemnych lub powierzchniowych, rekultywację reguluje ustawa - Prawo
geologiczne i górnicze. Z kolei ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa
zakres i sposób postępowania w sprawach przeznaczenia terenów na określone cele oraz zasady
ich zagospodarowania, przyjmując rozwój zrównowaŜony jako podstawę tych działań.
Problematyka terenów poprzemysłowych i zdegradowanych, pomimo częściowego umocowania
prawnego w 4 - ech ww. ustawach nie posiada uregulowań ustawowych obejmujących bezpośrednio
i kompleksowo tylko takie tereny. W 2004 roku został opracowany i przyjęty przez Radę Ministrów
„Program rządowy dla terenów zdegradowanych", który zakłada stworzenie warunków
i mechanizmów dla zagospodarowania terenów poprzemysłowych zgodnie z zasadami
zrównowaŜonego rozwoju oraz realizację pilotaŜowych projektów rewitalizacyjnych. Uzyskane
w ten sposób doświadczenia pozwolą wyznaczyć optymalną drogę formalnoprawną postępowania
słuŜącą najefektywniejszemu przeprowadzeniu procesu rewitalizacji, w tym opracowania koncepcji
rewitalizacji terenu poprzemysłowego, opracowania studium wykonalności, pozyskania środków
finansowych. W ramach „Programu Rządowego dla terenów poprzemysłowych” dokonano wstępnej
inwentaryzacji terenów zdegradowanych oraz opracowano system informacyjny o terenach
poprzemysłowych.
Inwentaryzację terenów poprzemysłowych i budowę wojewódzkiej bazy tych terenów, jako elementu
Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej RSIP w latach 200 - 2006 przeprowadził Samorząd
Województwa Śląskiego. ZałoŜenia funkcjonowania tej bazy przewidywały bieŜącą aktualizację
i uzupełnianie przez poszczególne starostwa.
Aktualnie przygotowywany jest „Wojewódzki program przekształceń terenów poprzemysłowych
i zdegradowanych”. Problemem podstawowym jest nadal ubogi zasób dostępnych informacji
o terenach poprzemysłowych. Kolejne działania winny obejmować aktualizację, uzupełnienie
oraz rozszerzenie wojewódzkiej bazy w ramach RSIP, co powinno się przyczynić się do wspierania
przekształceń tych terenów na zasadach komercyjnych.
Z terenu miasta Jaworzna zarejestrowano w 2006 roku w Internetowym Serwerze Danych
Przestrzennych w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim 14 terenów poprzemysłowych (tab. 5).
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Tabela 5. Tereny poprzemysłowe zarejestrowane w ISDP w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim
Lp./
Kod

Nazwa

1/
246801_0160

Wapniówka

2/
246801_0161

Powierzchnia
[m2]

Rodzaj

inne zwały tj.:
196 500 składowiska
odpadów
komunalnych,
składowiska
osadów
ściekowych,
zwały hutnictwa
chemicznego,
itp.

120 000

Ulica

Pasternik

Chopina

Tereny
Zakładu
Chemicznego
Organika Azot S.A.

3/
246801_0162

Biel cynkowa

4/
246801_0163

Centralne
Składowisko

inne zwały tj.:
składowiska
odpadów
komunalnych,
składowiska
osadów
ściekowych,
zwały hutnictwa
chemicznego,
itp.
130 000 piaskownie
i Ŝwirownie

Dane terenu

Wapniówka jest nadpoziomowym zwałowiskiem odpadów o wysokości 4 do 13 m ha.
W latach 1885-1909, w okresie działalności fabryki sodu i amoniaku jaworznickich
kopalń węgla - produkującej sodę kalcynowaną metodą Solvay'a, składowano
tam odpady poprodukcyjne. Na terenie od 96 lat nie prowadzono Ŝadnej działalności.
Obecnie zwałowisko jest zazielenione. MoŜna je podzielić na dwie mniej więcej równe
części - od strony zakładu teren zdewastowany oraz reszta na której jak wynika
z Waloryzacji Przyrodniczej miasta Jaworzna, specyficzne warunki glebowe
przyczyniły się do wykształcenia zbiorowiska o charakterze kwiecistej murawy.
W jej składzie stwierdzono szereg gatunków muraw kserotermicznych, gatunków
wybitnie kalcyfilnych oraz rzadkich gatunków roślin na terenie Jaworzna. Wapniówka
znajduje się w rejestrze terenów, na których stwierdzono przekroczenie standardów
jakości gleby lub ziemi. Rekultywacja terenu - brak.
Czynny zakład przemysłowy Na terenie zakładów chemicznych funkcjonujących
od 1917 r., w sposób niezorganizowany gromadzono odpady poprodukcyjne.
Do tej pory zinwentaryzowano składowisko odpadów cyjankowych (850 m2).
Wg niepotwierdzonych informacji odpady składowane były w kilku miejscach
na terenie zakładu, ponadto moŜna zakładać skaŜenie gleby i ziemi metalami cięŜkimi
oraz pestycydami. Teren zakładu wchodzi w skład obszaru terenów
zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi znajdujących się na liście „gorących
punktów” - HELCOM. Rekultywacja terenu - planowana.

Szczakowska

Hałda odpadów Fabryki Bieli Cynkowej w Niedzieliskach (1865-1976). Fabryka
w Niedzieliskach została zamknięta ze względu na zanieczyszczenie atmosfery i gleby
w 1976 r. Hałdę oceniano na około 200 tys. Mg odpadów, połowę zgromadzonych
odpadów wywieziono w latach 1978 - 1979 do Huty Bolesław, resztę nie nadającą
się do przerobu zasypano wąwóz po wyrobisku gliny. Rekultywacja terenu - brak.

Chopina

Na terenie znajdują się oprócz piaskowni i Ŝwirowni, wyrobisko, zwałowisko i odpady
chemiczne. Na składowisku znajduje się 5 obiektów wykorzystywanych
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Odpadów
"Rudna Góra"

5/
246801_0164

Rejon
Piłsudski

380 000 zwały górnictwa
węgla
kamiennego

Reja

6/
246801_0165

Osiedle
"Lonty"

Piaskowa

7/
246801_0166

Wysypisko
Miejskie

25 000 nieczynne inne
zabudowania
i obiekty
infrastruktury
społecznej
i technicznej
inne zwały tj.:
184 800 składowiska
odpadów
komunalnych,
składowiska
osadów
ściekowych,
zwały hutnictwa
chemicznego,
itp.

Sobieskiego

do składowania odpadów niebezpiecznych: zbiornik ziemny uszczelniony folią
ułoŜoną na gruncie, zbiornik ziemny uszczelniony warstwą betonu i folii, tzw. hałda
oraz 2 komory Ŝelbetowe K-I i K-II. Centralne Składowisko Odpadów "Rudna Góra"
wchodzi w skład obszaru terenów zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi
znajdujących się na liście „gorących punktów” - HELCOM. Rekultywacja terenu jest planowana.
Rejon Piłsudski (Pole E+F) Składowisko odpadów węglowych - składowisko
nadpoziomowe (wys. ok. 6 m) odpadów węglowych o powierzchni 34 ha. ZłoŜono
tam 2 164 000 Mg odpadów. Składowanie zakończono w 1991 r. a decyzją Urzędu
Miejskiego w Jaworznie nr ER.VII.6012/1/98 ustalono dla obszaru składowiska
kierunek rekultywacji przez zadarnienie, zakrzewienie i zadrzewienie. Do tej pory
wykonano prace związane z formowaniem bryły składowiska, nadając jej kształt
dostosowany do krajobrazu otaczających terenów, wykonano rowy odwadniające
oraz niewielki zbiornik wodny w części zachodniej. Mimo tych zabiegów, nie pokryta
do tej pory roślinnością powierzchnia stwarza niebezpieczeństwo pylenia wtórnego.
Jest to szczególnie niekorzystne ze względu na bliskość terenów zamieszkałych.
Podczas zabiegów formujących składowisko nie wykonano prac na przyległym,
połoŜonym w części południowej obszarze między torami, na którym takŜe
składowano odpady węglowe. Obecnie obszar ten jest rozmywany przez wody
opadowe. Nie ukształtowano teŜ części zwałowiska przyległej do zlikwidowanej
elektrowni „Jaworzno I”. (W bazie ISDP dane są błędne - powyŜsze informacje
pochodzą z Programu Monitoringu Gleb dla miasta Jaworzno)
Tereny po całkowicie zlikwidowanej infrastrukturze przemysłowej tzw. osiedla Lonty,
w miejscu, w którym istniało nielegalne wysypisko odpadów. Podejrzewa
się, Ŝe na terenie mogły być gromadzone odpady poprodukcyjne pochodzące
z zakładów chemicznych. Rekultywacja terenu - brak.

Składowisko odpadów komunalnych zamknięte 31.12.2004 r. nie posiadające
Ŝadnych zabezpieczeń. Nie zrekultywowane. Zlokalizowane w wyrobisku
po eksploatacji dolomitu. Rekultywacja terenu - zawarta w planach (przeznaczony
teren do rekultywacji).
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8/
246801_0167

Pole A

33 300 piaskownie
i Ŝwirownie

Sulińskiego

9/
246801_0168

Pole B

90 800 piaskownie
i Ŝwirownie

Sulińskiego

10/
246801_0169

Pole C

5 670 piaskownie
i Ŝwirownie

Tetmajera

11/
246801_0170

Pole H

300 000 piaskownie
i Ŝwirownie

Tetmajera

Badania wykonane dla części Pola A przez firmę Segi-At Sp. z o. o. w związku
z przeglądem ekologicznym fragmentu obwodnicy południowej Jaworzna, wykazały
bardzo niekorzystne oddziaływania zgromadzonych tam odpadów na środowisko
gruntowo - wodne. Stwierdzono występowanie zanieczyszczeń poza obszarem
wyrobiska, co świadczy, Ŝe zanieczyszczenia swobodnie przemieszczają się do strefy
saturacji i dalej, zgodnie z kierunkiem spływu wód gruntowych w kierunku Przemszy
(spąg wyrobiska znajdował się poniŜej zwierciadła wód gruntowych).
Zanieczyszczenia mogą takŜe infiltrować w głąb podłoŜa razem z odpadami. Pole A
stanowi bardzo powaŜne zagroŜenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Biorąc pod uwagę
skład chemiczny zgromadzonych odpadów i ich trwałość w środowisku decydują
o transgranicznym charakterze oddziaływania zgromadzonych na przedmiotowym
terenie odpadów. Pole A wchodzi w skład obszaru terenów zanieczyszczonych
odpadami niebezpiecznymi znajdujących się na liście „gorących punktów” HELCOM. Rekultywacja terenu - brak.
Obecnie północna część Pola B porośnięta jest roślinnością drzewiastą, reszta zajęta
jest pod infrastrukturę Południowego Koncernu Węglowego - Kopalnia "Sobieski" drogi dojazdowe, budynki. Biorąc pod uwagę skład chemiczny zgromadzonych
odpadów i ich trwałość w środowisku decydują o transgranicznym charakterze
oddziaływania zgromadzonych na przedmiotowym terenie odpadów. Pole A wchodzi
w skład obszaru terenów zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi znajdujących
się na liście „gorących punktów” - HELCOM. Rekultywacja terenu - brak.
Niezrekultywowane składowisko odpadów pogórniczych. Częściowo pokryte
roślinnością. Na duŜych fragmentach terenu warunki glebowe uniemoŜliwiają
wkraczanie roślinności. Rekultywacja terenu - brak.
Niezrekultywowane składowisko odpadów pogórniczych. Częściowo pokryte
roślinnością. Na duŜych fragmentach terenu warunki glebowe uniemoŜliwiają
wkraczanie roślinności. Przez teren przebiega fragment obwodnicy. Rekultywacja
terenu - brak.
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Pole K - teren, na którym w sposób niezorganizowany gromadzono odpady
poprodukcyjne z zakładów chemicznych. Zgromadzone na Polu K odpady oddziałują
niekorzystnie na środowisko gruntowo - wodne. W latach 2003 - 2005 Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, na podstawie prowadzonych badań
w ramach monitoringu regionalnego i lokalnego, zaobserwował niepokojący wzrost
ilości wolnych cyjanków w rzece Wąwolnicy wymywanych z Pola K (cyjanki
znajdują się na liście substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
(Dz. U. z 2002 r. Nr 212 poz. 1799). Brak jest informacji na temat ilości i składu
chemicznego odpadów składowanych na Polu K - najprawdopodobniej moŜna
tam znaleźć: szlamy z elektrolizy rtęciowej chlorku potasu, odpady z produkcji
karboliny (karbolineum węglowe, ług posulfitowy) oraz odpady po produkcji
Ŝelazocyjanku potasu (siarczan i węglan wapnia zanieczyszczony pozostałościami
cyjanków). Istnieje moŜliwość występowania takŜe innych substancji jak np.:
dieldryna, endryna, izodryna, toksafen, kemfen, alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH,
DDT, DDE, DDD, DMDT, DNOC, TCB, PCDD, PCDF, HCB, PCB, cyjanki, arsen
bar, chrom, cyna, mangan, cynk, kadm, ołów, rtęć oraz innych nieokreślonych
substancji uŜywanych jako komponenty w procesach produkcyjnych przez zakłady
chemiczne. Na listopad 2005 r. przewidziano wykonanie badań wstępnych, które
pozwolą określić rodzaj zgromadzonych odpadów na przedmiotowym terenie.
Pole K wchodzi w skład obszaru terenów zanieczyszczonych odpadami
niebezpiecznymi znajdującymi się na liście „gorących punktów” - HELCOM.
Rekultywacja terenu -zawarta w planach.
Niezrekultywowane składowisko odpadów pogórniczych, zupełnie pozbawione
roślinności. Rekultywacja terenu - zawarta w planach.
Przepalona hałda odpadów pogórniczych pochodząca z początku XX wieku, pokryta
roślinnością, rekultywacji wymaga fragment skarpy o długości ok. 50 m,
zdewastowany w wyniku wybierania w przeszłości materiału wykorzystanego
w budownictwie. Rekultywacja terenu - brak.
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Przewiduje się, zgodnie z projektem Polityki Ekologicznej Państwa do roku 2014, Ŝe system
zarządzania terenami zdegradowanymi słuŜący rewitalizacji i przywrócenia do obrotu gospodarczego
terenów zdegradowanych działalnością przemysłową będzie realizowany.
NaleŜy równieŜ dodać, Ŝe istotnym hamulcem procesów rewitalizacyjnych są problemy prawno własnościowe terenów poprzemysłowych.
Z przeprowadzonego rozpoznania wynika, Ŝe w mieście Jaworzno podejmowanych jest szereg
przedsięwzięć związanych z zagospodarowaniem terenów poprzemysłowych i zdegradowanych,
naleŜą do nich następujące inwestycje:
– Park Północny - Program rewitalizacji i rozwoju zdegradowanych obszarów
poprzemysłowych byłej cementowni „Szczakowa” i osiedla przyzakładowego. Południowa
część cementowni i kamieniołom zostaną zrekultywowane na cele przyrodnicze, a północna
część na tereny inwestycyjne. Na terenie osiedla przyzakładowego powstaną budynki
komunalne i TBS oraz boiska sportowe programu Orlik 2012. Prywatni partnerzy projektu
realizować będą projekty rekreacyjne - m.in. budowa ośrodka nurkowego w kamieniołomie.
– Gospodarcza Brama Śląska - utworzenie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej. Projekt polega
na kompleksowym uzbrojeniu w infrastrukturę terenów niezagospodarowanych i wydzieleniu
pól inwestycyjnych róŜnej wielkości oraz przygotowaniu infrastruktury wsparcia biznesu.
Obejmie tereny w granicach administracyjnych sąsiadujących ze sobą miast: Jaworzna,
Sosnowca, Będzina i Czeladzi. W Jaworznie kontynuowane są prace projektowe związane
z wykonaniem projektów budowlano - wykonawczych inwestycji drogowo infrastrukturalnych obejmujących strefy „Jan Kanty”, „Jęzor” I - II, „Przemysłowa” I - III,
„Kościuszko”, „Piłsudski” oraz obszar zlikwidowanych zakładów Dolomitowych
„Szczakowa”.
– Jaworznicki Park Przemysłowy. W wyniku porozumienia zwartego 9 czerwca 2004 r.
pomiędzy miastem Jaworzno, Spółką Restrukturyzacji Kopalń S. A. w Katowicach,
Zakładami Chemicznymi „Organika - Azot” S. A. w Jaworznie oraz Agencją Rozwoju
Lokalnego S. A. w Jaworznie, został utworzony Jaworznicki Park Przemysłowy. Jego obszar
to 158 ha. Aktualnie są kończone inwestycje na terenie parku.
Główne zagroŜenia
Na terenie miasta Jaworzna głównymi zagroŜeniami są:
– Zanieczyszczenie gleb pestycydami pochodzącymi z Zakładów Chemicznych „Organika Azot” oraz metalami cięŜkimi przede wszystkim w sąsiedztwie zakładów przemysłowych
oraz głównych szlaków komunikacyjnych.
– Degradacja terenów, które przestały pełnić funkcje gospodarcze.
– Zdeponowane odpady poprodukcyjne zawierające pestycydy na terenach poprzemysłowych,
głównie na Polu A i K.
4.3.2. Cel średniookresowy do 2015 r.
Cel VIII
Ograniczenie negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na środowisko oraz wzrost
terenów przekazywanych do rekultywacji i rewitalizacji.
4.3.3. Kierunki działań na lata 2008 - 2011
Głównymi zadaniami w zakresie ochrony gleb będą działania prewencyjne (badania gleb, wspieranie
dobrych praktyk rolniczych przeciwdziałających erozji gleb) oraz restrykcyjne przestrzeganie
ochrony gruntów w sferze działalności gospodarczej. Z drugiej jednakŜe strony naleŜy podejmować
działania rekultywacyjne, przywracające walory przyrodnicze lub gospodarcze gruntów.
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Kierunki działań
1. Realizacja „Programu monitoringu gleb dla miasta Jaworzna”.
2. Prowadzenie okresowych badań jakości gleby na uŜytkach rolnych.
3. Prowadzeniem bazy danych zawierającej wyniki badań jakości gleby i ziemi.
4. Koordynowanie działań dotyczących upowszechniania zasad Dobrych Praktyk
Rolniczych.
5. Włączenie się do systemu identyfikacji terenów poprzemysłowych oraz aktualizacja bazy
danych.
6. Wspieranie inicjatyw dotyczących rewitalizacji terenów poprzemysłowych.
7. Likwidacja zagroŜeń powodowanych przez zdeponowane na terenach poprzemysłowych
odpady pestycydów (zadanie umieszczono w harmonogramie Planu Gospodarki
Odpadami dla miasta Jaworzna na lata 2008 - 2011).
8. Rekultywacja gleb zdegradowanych.
4.4. Kopaliny
4.4.1. Stan wyjściowy
Podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi aktualnie w Polsce w zakresie ochrony
zasobów kopalin są:
– Prawo ochrony środowiska, ustawa z dnia 27 kwiecień 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r.
nr 25, poz. 150),
– Prawo geologiczne i górnicze, ustawa z dnia 4 luty 1994 r. (Dz. U. z dnia 7 listopada 2005 r.
nr 228 poz. 1947 z póź. zmianami).
Budowa geologiczna
Miasto Jaworzno leŜy we wschodniej części województwa śląskiego na pograniczu regionów
Górnego Śląska i Małopolski. Teren ten charakteryzuje się złoŜoną i zróŜnicowaną budową
geologiczną, w której udział biorą cztery piętra strukturalne:
– piętro młodopaleozoiczne, obejmujące okres dewon - karbon,
– piętro permsko - mezozoiczne, występujące niemal w pełnym wykształceniu osadów profilu
stratygraficznego,
– piętro paleogeńskie,
– piętro neogeńsko - czwartorzędowe.
Najstarsze skały na obszarze Jaworzna pochodzą z okresu karbońskiego i liczą sobie ok. 360 mln lat,
a są reprezentowane przez utwory węglonośne wykształcone jako naprzemianległe piaskowce,
mułowce i iłowce z pokładami węgla. Utwory te obecne są na całym obszarze Jaworzna i znane
są z licznych otworów wiertniczych i odsłonięć powierzchniowych z wyrobisk kopalnianych.
W sensie tektonicznym utwory te budują tzw. górnośląską nieckę węglową. Miejscami osady
karbońskie występują blisko powierzchni ziemi - na obszarze między Dąbrową Narodową,
Szczakową i Śródmieściem.
Perm jest tutaj reprezentowany przez serię lądowych osadów, zlepieńców, iłów oraz tuf kwaśnych
występującą w postaci zlepieńców myślachowickich we wschodniej części miasta. Natomiast utwory
triasowe zalegające na utworach karbonu w postaci dolomitów wapieni, margli, łupków
i piaskowców, zlokalizowane na przewaŜającym obszarze Jaworzna, głównie w części środkowej
i południowo - wschodniej. Skały triasowe odsłaniają się w pasie ciągnącym się od Długoszyna,
przez Szczakową, Jaworzno, po Jeleń i Byczynę oraz Pieczysk, przez CięŜkowice ku południowo wschodniej granicy miasta.
Podczas orogenezy alpejskiej wskutek ruchów tektonicznych starsze podłoŜe zostało pocięte siecią
szczelin i uskoków. Przez obszar miasta przechodzi wielki uskok ukierunkowany NW - SE, zwany
dyslokacją będzińsko - krakowska. Natomiast zręby tektoniczne rozdzielone obniŜeniami
zapadliskowymi połoŜone są na południowy - zachód od wspomnianego uskoku.
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Utwory paleogenu odsłaniają się na powierzchni jedynie w kilku lejach krasowych, jako piaski
kwarcowe z glaukonitem. Neogen na obszarze Jaworzna reprezentowany jest przede wszystkim
przez Ŝwiry leŜące na iłach miocenu i przykryte piaszczysto - Ŝwirowymi osadami młodszego
pliocenu. Wychodnie tych skład rozciągają się na południowy wschód od CięŜkowic. Utwory
czwartorzędowe na terenie miasta charakteryzują się duŜym zróŜnicowaniem litologicznym
i genetycznym. Podczas zlodowacenia środkowopolskiego wszystkie obniŜenia, takie jak: wąwozy,
parowy oraz zagłębienia, ulegały spłyceniu w wyniku zasypania gruba warstwą osadów piaszczysto Ŝwirowych. Osady stoŜków upływowych oraz wodnolodowcowe występują na wschodnim
i zachodnim krańcu Niecki Wilkoszyńskiej. Równina sandrowa wytworzona na środkowopolskich
piaskach i Ŝwirach wodnolodowcowych wznosi się na wysokość 260 - 275 m n.p.m. Natomiast
równina terasowa o wysokości 235 - 250 m n.p.m. zbudowana jest z madów, mułków i piasków
rzecznych z okresu zlodowacenia północnopolskiego występujących wzdłuŜ Przemszy, Białej
Przemszy, a takŜe na południe od Jelenia i Byczyny.
Surowce mineralne
Charakterystykę złóŜ surowców mineralnych występujących na terenie miasta Jaworzna opracowano
w oparciu o „Inwentaryzację złóŜ udokumentowanych na terenie miasta Jaworzna” (2007 r.).
Informacje te zostały uzupełnione w wyniku zbierania danych o stanie aktualnym środowiska
w mieście.
Wielowiekowa eksploatacja surowców naturalnych na obszarze Jaworzna spowodowała rozległe
przekształcenia wszystkich komponentów środowiska. Mapę surowców naturalnych przedstawia
rys. 3.

Rysunek 3. Gospodarka kopalinami na terenie miasta Jaworzna (źródło: Program ochrony
środowiska dla miasta Jaworzna, 2003 r.)
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Na terenie Jaworzna występują następujące surowce mineralne: węgiel kamienny, wapienie,
dolomity, margle i iły, piaski oraz rudy cynku i ołowiu. Zinwentaryzowano 22 złoŜa surowców
mineralnych, w tym: 4 złoŜa węgla kamiennego (Jan Kanty - zaniechane, Jaworzno - eksploatowane,
Siersza - obszar rezerwowy - niezagospodarowane, Byczyna - eksploatowane), 1 złoŜe rud cynku
i ołowiu (Jaworzno (Galmany) - zaniechane, 3 złoŜa dolomitów dla hutnictwa (Gadlin - złoŜe
o zasobach rozpoznanych szczegółowo, Gródek - zaniechane, Jaworzno - CięŜkowice - złoŜe
o zasobach rozpoznanych wstępnie), 2 złoŜa dolomitów udokumentowanych jako kamień drogowy
i budowlany (Jeleń - zaniechane, Byczyna - złoŜe o zasobach rozpoznanych wstępnie), 2 złoŜa
wapieni i margli dla przemysły cementowego (Byczyna - złoŜe o zasobach rozpoznanych wstępnie,
Sodowa Góra II - złoŜe o zasobach rozpoznanych szczegółowo), 4 złoŜa kruszywa naturalnego
(piasku) (Jaworzno - PodłęŜe - złoŜe o zasobach rozpoznanych szczegółowo, Jaworzno - Maczki złoŜe o zasobach rozpoznanych szczegółowo, CięŜkowice - złoŜe o zasobach rozpoznanych wstępnie,
Jeziorki - złoŜe wykreślone z bilansu zasobów), 5 złóŜ piasku podsadzkowego (Bór (Zachód) eksploatowane, Bór (Wschód) - eksploatowane, Szczakowa Pole II - zaniechane, Pustynia Błędowska
(obszar pozabilansowy) - zagospodarowane, eksploatowane okresowo, Siersza - Misiury eksploatowane) oraz 2 złoŜa surowców ilastych ceramiki budowlanej (Jeleń (kop. Jaworzno) zaniechane, Byczyna - zaniechane), zlokalizowanych w całości lub częściowo na obszarze miasta.
Początki górnictwa w Jaworznie sięgają XII wieku i są związane z wydobyciem rud cynku i ołowiu.
To właśnie z górnictwem tych płytko zalegających rud związany był rozwój Jaworzna. Rudy cynku
i ołowiu występują w obrębie węglanowych warstw triasu środkowego, głównie w dolomitach
kruszconośnych, w ich spągowej części, na kontakcie z wapieniami. Niewielkie ilości rudy występują
takŜe w dolomitach retu, naleŜących do dolnego triasu. W okresie od XII do XIV wieku na terenie
Jaworzna wydobywano metodą głębienia małych szybików galenę srebronośną, z której uzyskiwano
srebro i ołów. ZłoŜa te uległy szybkiemu wyczerpaniu i dlatego w XVIII wieku odnotowuje
się upadek tego górnictwa. Jego ponowny rozkwit przypada na XIX wiek, po opanowaniu techniki
wytapiania cynku z masy galmanowej.
Obecnie na obszarze miasta nie prowadzi się eksploatacji rud cynku i ołowiu. Historyczne złoŜe
rud cynku i ołowiu to złoŜe „Jaworzno”, zwane teŜ jako „Galmany”, którego zasoby zostały uznane
za pozabilansowe, ze względu na ich jakość i nieopłacalność produkcji, a eksploatacja została
tutaj zaniechana w 1974 roku. Zasoby złoŜa udokumentowano w kategorii B+C1+C2, na powierzchni
40,98 ha a występująca tu ruda zawiera 2,94% i Pb 0,94%. Obecnie jeden z szybów kopalni
wydobywającej niegdyś rudę cynku i ołowiu, pełni funkcje ujęcia wody dla potrzeb komunalnych.
Poza granicami Jaworzna eksploatację tych rud prowadzą trzy kopalnie (Trzebionka, Bolesław,
Pomorzany).
Węglonośne utwory karbonu, występujące na całym obszarze miasta, znane są z odsłonięć
powierzchniowych, z wyrobisk kopalnianych i z licznych otworów wiertniczych. ZłoŜa węgla
kamiennego występują tu głównie w warstwach libiąskich i łaziskich krakowskiej serii piaskowcowej
(westfal C i D), obejmują takŜe warstwy orzeskie serii mułowcowe (westfal A i B) i warstwy rudzkie
górnośląskiej serii piaskowcowej (namur B i C). Grubość pokładów jest zróŜnicowana,
waha się między 2 a 3 m. Natomiast zawartość siarki w owych węglach energetycznych wynosi
od 0,5 do 1,46%. Kopalnie naleŜą zazwyczaj do I kategorii zagroŜenia gazowego i charakteryzują
się znacznym dopływem wód.
Początki wydobycia węgla kamiennego w Jaworznie sięgają drugiej połowy XVIII wieku. Powstała
tu pierwsza kopalnia węgla kamiennego w Polsce - mieściła się w Szczakowej, skąd urobek
transportowano do Jelenia, a następnie spławiano Przemszą i Wisłą do Krakowa. Kopalnia
funkcjonująca w Dąbrowie Narodowej w części zwanej „Szczotki” miała charakter odkrywkowy.
Wydobycie węgla związane było z płytko zalegającymi pokładami węgla kamiennego. Później nastał
czas górnictwa podziemnego, w związku z tym w Jaworznie na przełomie kilku dziesięcioleci
otworzono kolejne kopalnie głębinowe. Poza obecnym centrum, punkty wydobycia surowca
znajdowały się na terenie: Szczakowej, Dąbrowy, Niedzielisk, Długoszyna, Jelenia i Byczyny.
W ostatnich latach w związku z trudną sytuacją górnictwa, spowodowaną zmniejszającym
się zapotrzebowaniem na węgiel, a takŜe wyczerpywaniem się zasobów, część kopalń została
postawiona w stan likwidacji. Kopalnia Jan Kanty zakończyła swoją działalność w 2000 roku. Spółka
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Restrukturyzacji Kopalń S. A. w Katowicach w 2006 r. wykonała rekultywację techniczną 2 ha
powierzchni w rejonie szybu centralnego byłej KWK Jan Kanty oraz zakończyła rozpoczęte w 2005 r.
prace rekultywacyjne na terenie zakładu głównego byłej KWK Jan Kanty. W 2007 r. wykonano
rekultywację biologiczną (zatrawienie) 2 ha rejonu szybu centralnego byłej KWK Jan Kanty
oraz rekultywację techniczną 22 ha składowiska Marian Wschód.
Obecnie na terenie Jaworzna węgiel kamienny eksploatowany jest przez Południowy Koncern
Węglowy S. A. Zakład Górniczy Sobieski ze złoŜa „Jaworzno”, którego zasoby przemysłowe
w 2007 roku wynosiły 213 791 000 Mg. Eksploatacja w kopalni prowadzona jest systemem
ścianowym z podsadzką hydrauliczną lub na zawał, na głębokości 500 m. W 2006 r. wydobycie
węgla kamiennego osiągnęło wartość 3 127 075 Mg, a w 2007 r. wynosiło 3 064 428 Mg. ZagroŜenia
występujące w kopalni moŜna zaliczyć do odpowiednich grup: wodne (I, II i III stopnia), tąpaniowe
(I i III klasy), pyłowe (klasy B I, II i III) oraz poŜarowe (pokłady IV grupy samozapalności).
Wapienie gogolińskie środkowego triasu zinwentaryzowano w złoŜu „Sadowa Góra” i „Sadowa Góra
II”. Zasoby złoŜa „Sadowa Góra II” wynoszą 21 931 000 Mg.
Ponadto w Jaworznie udokumentowano 3 złoŜa dolomitów dla hutnictwa („Gródek”, „Gadlin”,
„Jaworzno - CięŜkowice”), 2 złoŜa dolomitów wykorzystywanych jako kamień drogowy i budowlany
(„Byczyna”, „Jeleń”). ZłoŜe dolomitów „Gródek” było eksploatowane w latach 1883 - 1997.
Eksploatacja prowadzona była odkrywkowo, wyrobiskiem wgłębnym, z dwoma poziomami. Powstałe
wyrobisko jest dwupoziomowe i zajmuje powierzchnię ok. 18,4 ha. Głębszy poziom wyrobiska
jest w tej chwili zalany wodą i wykorzystany do uprawniania sportów ekstremalnych - nurkowania.
ZłoŜe dolomitów „Gadlin” o zasobach geologicznych wynoszących 982 tys. Mg, budują dolomity
kruszconośne i diploporowe, o róŜnym stopniu krystalizacji. Ze złoŜa Jeleń o zasobach 2 273 000 Mg
wyeksploatowano jedynie 11 tys. Mg surowca. Eksploatacja złoŜa została zaniechana w roku 1970
ze względu na brak nabywców. Nieeksploatowane złoŜe dolomitu „Jaworzno - CięŜkowice”
o zasobach wynoszących 30 697 000 Mg, udokumentowano w kategorii C2, na powierzchni 37,4 ha.
Najbardziej rozpowszechnionym surowcem skalnym na terenie Jaworzna są piaski czwartorzędowe.
Utwory piaszczyste zostały osadzone w rozległej niecce, ciągnącej się od Boru Biskupiego,
ku północnemu zachodowi, do doliny Czarnej Przemszy. Piaski te wykorzystywane są przede
wszystkim do celów budowlanych, podsadzkowych i formierskich. Występujące tu drobno i średnioziarniste piaski znajdują się pod niewielkim nadkładem gleby, osiągającej maksymalnie 1 m
grubości. MiąŜszość serii złoŜowej waha się od 1,61 do 70,5 m, a średnio wynosi kilkanaście metrów.
Obecnie na terenie Jaworzna eksploatowane jest złoŜe „Siersza - Misiury” przez PCC Rail S. A.,
gdzie wydobycie w 2006 r. wynosiło 1 939 000 m3, a piasek wykorzystywany jest do podsadzki
hydraulicznej. Zasoby tego złoŜa w 2007 r. wynosiły 54 918 000 m3. Eksploatacja piasku odbywa
się odkrywkowo, systemem zbierakowo - wachlarzowym. Odwodnienie kopalni stanowią rowy
i kanały, odprowadzające wody opadowe i wody wypływające ze skarp wyrobiska, na zasadzie
spływu grawitacyjnego do głównego kolektora - Kanału Głównego. Rekultywacja prowadzona
jest na bieŜąco, w kierunku leśnym. W 2006 r. wykonano rekultywację techniczną i biologiczną
21,58 ha w granicach administracyjnych miasta Jaworzna Pola Siersza sektor 1S. A w 2007 r.
wykonano rekultywację techniczną i biologiczną 7,24 ha w granicach administracyjnych miasta
Jaworzna Pola Siersza sektor 1S oraz 7 ha - sektor 2S.
Eksploatowane złoŜa to takŜe Bór (Zachód) o zasobach na rok 2007 wynoszących 4 196 000 m3
i Bór (Wschód) o zasobach 5 827 000 m3, lecz w przewaŜającej części leŜą one poza granicami miasta
Jaworzna. Pozostałe udokumentowane na obszarze Jaworzna złoŜa piasków czwartorzędowych
nie są eksploatowane.
W lokalnym budownictwie wykorzystywane są piaski eoliczne, budujące wydmy. ZłoŜe, w którym
udokumentowano omawiane piaski to złoŜe „CięŜkowice”. Zasoby tego złoŜa wynoszą 9 294 000 m3,
jednak nie jest ono eksploatowane.
Charakterystykę gospodarczą złóŜ kopalin na terenie Jaworzna wraz z ich klasyfikacją przedstawia
tab. 6.
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Rodzaj
kopaliny

Wiek kompleksu
litologicznogeologicznego

Kategoria rozpoznania

Stan zagospodarowania
złoŜa w roku 2006

Zasoby
geologiczne
bilansowe
(tys. Mg
lub tys. m3)

Przyczyny konfliktowości
złóŜ

Gmina lub
Powiat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Jaworzno
(Galmany)

1071

Zn-Pb

T

B+C1+C2

Z

tylko
pozabilansowe

-

2

B

Z, K

Jaworzno

2

Gadlin

181

d

T

A

R

982

-

2

A

-

Jaworzno

3

Gródek

182

d

T

B

Z

23 034

-

2

A

-

Jaworzno

4

JaworznoCięŜkowice

185

d

T

C2

P

30 697

-

2

B

K

Jaworzno

5

Jeleń

856

d

T

A+B+C1

Z

2 273

-

2

B

L

Jaworzno

6

Byczyna

850

d, w

T

C2

P

31 940

-

2

B

Gl

Jaworzno

7

Sadowa Góra II

1841

wme

T

C1

R

21 931

-

2

C

GL, Z

Jaworzno

8

Jaworzno-PodłęŜe

8534

p

Q

C1

R

3 968

-

4

B

Z, L

Jaworzno

9

Jaworzno
-Maczki

3350

p

Q

C1

R

240

-

4

B

L

Jaworzno

10

CięŜkowice

4405

p

Q

C2

P

9 294

-

4

B

L

Jaworzno

11

Jeziorki

3351

p

Q

C1

ZWB

787 810

-

-

Nr złoŜa

Numer systemowy
MIDAS

Tabela 6. ZłoŜa kopalin i ich charakterystyka gospodarcza oraz klasyfikacja (wg stanu na dzień 31.12.2006 r.)

Nazwa złoŜa

Wydobycie
(tys. Mg
lub tys. m3)

Klasyfikacja
sozologiczna
złóŜ

Klasy
1-4

Klasy
A-C

-

Jaworzno,
Chrzanów
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Rodzaj
kopaliny

Wiek kompleksu
litologicznogeologicznego

Kategoria rozpoznania

Stan zagospodarowania
złoŜa w roku 2006

Zasoby
geologiczne
bilansowe
(tys. Mg
lub tys. m3)

Przyczyny konfliktowości
złóŜ

Gmina lub
Powiat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12

Bór (Zachód)

233

p

Q

B

E

4 196

155

3

B

U

Jaworzno,
Sosnowiec

13

Bór (Wschód)

234

p

Q

B

E

5 827

712

3

B

U

Jaworzno,
Sosnowiec

14

SzczakowaPole II

566

p

Q

B

Z

84 139

-

3

A+B

L, K

15

Pustynia
Błędowska
(obszar
pozabilansowy)

237

p

Q

C1+C2

T

79 724

-

3

B+C

L, K, Z

16

Siersza-Misiury

246

p

Q

B

E

54 918

1 939

3

A+B

L, W

Jaworzno,
Trzebinia

17

Jeleń (kop.
Jaworzno)

3051

i(ic)

Q

C1*

Z

329

-

4

B

Z

Jaworzno

18

Byczyna

2062

g(gc), i(ic)

Q, Tr

C1+C2

Z

757

-

4

B

Gl

Jaworzno

19

Jan Kanty

339

Wk

C

A+B+C1+C2

Z

tylko
pozabilansowe
312 908

-

2

B

U

Jaworzno

20

Jaworzno

340

Wk

C

A+B+C1+C2

E

579 304

2 133

2

B

U

Jaworzno

21

Siersza – obszar
rezerwowy

387

Wk

C

B+C1+C2

N

61 240

-

2

B

U

Jaworzno,
Trzebinia

22

Byczyna

9734

Wk

C

A+B+C1+C2

E

79 627

41

-

-

U

Jaworzno,
Chrzanów

Nr złoŜa

Numer systemowy
MIDAS
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Nazwa złoŜa

Wydobycie
(tys. Mg
lub tys. m3)

Klasyfikacja
sozologiczna
złóŜ

Klasy
1-4

Klasy
A-C

Jaworzno,
Bukowno
Olkusz,
Trzebinia,
Bukowno,
Dąbrowa
Górnicza,
Jaworzno
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Objaśnienia:
Kolumna 4: Wk - węgiel kamienny, Zn-Pb - rudy cynku i ołowiu, d - dolomity, w - wapienie, wme - wapienie i margle, p - piaski, g(gc) - gliny ceramiki budowlanej, i(ic) iły i łupki ilaste ceramiki budowlanej;
Kolumna 5: Q - czwartorzęd, T - trias, Tr - trzeciorzęd, C - karbon;
Kolumna 7: E - złoŜa eksploatowane, T - złoŜa zagospodarowane, eksploatowane okresowo, P - złoŜa o zasobach rozpoznanych wstępnie (w kat. C2), R - złoŜa o zasobach
rozpoznanych szczegółowo (w kat. A+B+C1, C1* - karta rejestracyjna lub dokumentacja uproszczona (kategoria przypisana umowie), Z - złoŜa zaniechane, ZWB - złoŜa
wykreślone z bilansu zasobów, N - niezagospodarowane;
Kolumna 8, 9: dla piasków podsadzkowych i surowców ilastych ceramiki budowlanej zasoby i wydobycie w tys. m3;
Kolumna 10: złoŜa: 2 - rzadkie w skali kraju lub skoncentrowane w określonym regionie, 3 - rzadkie tylko w regionie, w którym występuję udokumentowane złoŜe,
4 - powszechne, licznie występujące, łatwo dostępne;
Kolumna 11: złoŜa: A - mało konfliktowe, B - konfliktowe, C - bardzo konfliktowe;
Kolumna 12: Z - konflikt zagospodarowania terenu, ochrona: L - lasów, K - krajobrazu, GL - gleb, W - wód, U - ogólna uciąŜliwość dla krajobrazu.
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Perspektywy i prognozy występowania kopalin
W mieście Jaworzno, pomimo duŜej ilości juŜ udokumentowanych i eksploatowanych złóŜ, nadal
istnieją moŜliwości wyznaczenia obszarów perspektywicznych do pozyskania surowców.
Nie ma jednak perspektyw poszerzenia bazy zasobowej węgla kamiennego oraz rud cynku i ołowiu
na terenie Jaworzna.
Obiecującą perspektywą pozostają obszary dolomitu środkowego triasu, obejmujące wyłącznie
dolomity diploporowe, wyznaczone w otoczeniu złóŜ juŜ udokumentowanych oraz w strefach
wychodni, tych dolomitów. W pobliŜu złoŜa dolomitów „Jaworzno - CięŜkowice”, dane z otworów
zwiadowczych pozwalają na wyznaczenie obszaru prognostycznego o zasobach dolomitu
wynoszących 93 mln ton. Jednak na tym terenie projektowane jest utworzenie uŜytku ekologicznego.
Istnieją równieŜ moŜliwości zwiększenia zasobów złoŜa iłów „Byczyna” na terenie przyległym
do niego od zachodu.
W wyznaczeniu obszarów perspektywicznych w rejonie Szczakowej pomogły liczne punkty lokalnej
eksploatacji piasków czwartorzędowych. Stwierdzono tu występowanie od kilku do 40 m piasków
kwarcowych, drobnych i średnich.
Na obszarze Jaworzna występują takŜe słabo rozwinięte torfy, towarzyszące powierzchniom niskich
tarasów. MiąŜszość torfów dochodzi do 0,5 m i wykazują one cechy węgla brunatnego z niewielką
ilością lignitów. Torfy nie znajdują zastosowania jako materiał opałowy a ich wykorzystanie
do kompostów i nawozów ze względu na skaŜenie środowiska jest wątpliwe.
Klasyfikacja sozologiczna złóŜ
Na terenie Jaworzna dla 20 z 22 udokumentowanych złóŜ surowców przeprowadzono klasyfikację
z punktu widzenia ich ochrony a takŜe z punktu widzenia ochrony środowiska. Szczegółową
klasyfikację przedstawiono w tab. 6.
Z punktu widzenia ochrony 10 złóŜ zaliczono do klasy 2, jako rzadko występujące, skoncentrowane
w danym rejonie. Do klasy tej zaliczono złoŜe Zn - Pb oraz wszystkie złoŜa dolomitów, wapieni
i margli. Do klasy 3 - rzadkich tylko w regionie, w którym występują zaliczono 5 złóŜ piasku
podsadzkowego. Natomiast do klasy 4 - złóŜ powszechnych, licznie występujących, zaliczono 3 złoŜa
piasku i 2 czwartorzędowe złoŜa surowców ilastych ceramiki budowlanej.
Większość złóŜ na terenie miasta Jaworzna tj.: złoŜa węgla kamiennego, wapieni, piasków i iłów
zaliczono do klasy B, czyli jako konfliktowe, moŜliwe do eksploatacji po spełnieniu określonych
warunków. Ogólną uciąŜliwością dla krajobrazu charakteryzują się złoŜa węgla kamiennego.
Kolizyjność ta powodowana jest przez deformacje terenu, zanieczyszczenia wód i gleb oraz drenaŜ
wód podziemnych. Niekorzystnym elementem jest równieŜ infrastruktura przemysłowa. Kolizyjność
złoŜa dolomitu „Jaworzno - CięŜkowice” związana jest z jego połoŜeniem, poniewaŜ część tego złoŜa
leŜy w obrębie projektowanego uŜytku ekologicznego. Konfliktowość złóŜ dolomitów, wapieni, iłów
i piasków zaliczonych do klasy B wynika z zagospodarowania terenu a takŜe konieczności ochrony
krajobrazu, wód, gleb i lasów.
Do klasy C - złóŜ bardzo konfliktowych zaklasyfikowano złoŜe wapieni marglistych „Sadowa Góra” ze względu na ich połoŜenie w obszarze występowania gleb wyŜszych klas bonitacyjnych
oraz zagospodarowania otaczającego terenu i złoŜe piasków „Pustynia Błędowska” (obszar
pozabilansowy), poniewaŜ jego północno - wschodnia część połoŜona jest w granicach rezerwatu
przyrody „Dolina śabnika”.
Niniejsza klasyfikacja została sporządzona na podstawie „Inwentaryzacji złóŜ udokumentowanych
na terenie miasta Jaworzna” (2007 r.).
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4.4.2. Cel średniookresowy do 2015 r.
Cel IX
Efektywne wykorzystanie eksploatowanych złóŜ, ochrona zasobów złóŜ nieeksploatowanych
oraz rekultywacja terenów poeksploatacyjnych.
4.4.3. Kierunki działań na lata 2008 – 2011
Do osiągnięcia określonego celu istotna jest inwentaryzacja złóŜ, którą wykonano w 2007 r.
a takŜe odpowiednie zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
uwzględniających złoŜa perspektywiczne. WaŜne jest równieŜ promowanie substytutów kopalin.
Natomiast tereny poeksploatacyjne powinny być na bieŜąco poddawane procesowi rekultywacji.
Kierunki działań
1. Wspieranie prac związanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i dokumentowaniem
złóŜ kopalin.
2. Ochrona zasobów perspektywicznych kopalin dzięki zamieszczaniu odpowiednich
zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
3. Zwiększenie efektywności wykorzystania rozpoznanych i eksploatowanych
złóŜ poprzez racjonalne zagospodarowanie występujących w tych złoŜach kopalin.
4. Propagowanie stosowania substytutów zasobów nieodnawialnych.
5. Likwidacja nielegalnego wydobycia kopalin na potrzeby lokalne.
6. Sukcesywna rekultywacja i zagospodarowanie terenów po eksploatacji złóŜ kopalin.
7. Propagowanie i edukacja w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.
8. Wspieranie rozwoju zastosowań technologii wykorzystujących alternatywne
i odnawialne źródła energii.
9. Skuteczne egzekwowanie zasad i norm prawnych.
10. Minimalizacja negatywnego wpływu eksploatacji kopalin na środowisko.
5. ZrównowaŜone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii
5.1. Materiałochłonność, wodochłonność i energochłonność
5.1.1. Stan wyjściowy
ZrównowaŜone wykorzystanie surowców jest korzystne zarówno ze względów ochrony
środowiska, jak równieŜ ekonomii prowadzonych procesów technologicznych w zakładach
przemysłowych. Oprócz minimalizacji oddziaływania na środowisko poprzez pobór surowców
naturalnych, wody i energii wytwórcy z sektora gospodarczego mają szansę ponosić niŜsze opłaty
za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz redukować koszty energii i surowców stosowanych
w produkcji.
W ostatnich latach wzrosła efektywność wykorzystania energii, zmniejszyło się równieŜ zuŜycie
wody. Było to moŜliwe dzięki inwestycjom w przemyśle, transporcie i gospodarce komunalnej
a takŜe wdroŜeniu wodooszczędnych technologii przez podmioty gospodarcze.
5.1.2. Cel średniookresowy do 2015 r.
Cel X
Wzrost efektywności wykorzystania surowców w gospodarce, zwiększenie efektywności
energetycznej gospodarki, zapobieganie i ograniczanie powstawania odpadów
i ich negatywnego oddziaływania na środowisko
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5.1.3. Kierunki działań na lata 2008 - 2011
Działania umoŜliwiające osiągnięcie niniejszego celu są w gestii przedsiębiorców, niemniej
jednak Urząd Miasta w ramach opiniowania wniosków nakłada obowiązek stosowania zamkniętych
obiegów wody, czy teŜ podejmowania działań zmierzających do zmniejszenia zuŜycia
wody i podniesienia efektywności wykorzystania energii.
Kierunki działań
1. Modernizacja procesów przemysłowych pozwalająca na osiągnięcie normatywów
najlepszych dostępnych technik.
2. Promowanie działań pozwalających na ograniczenie wykorzystywania surowców, wody
i energii.
3. Wspieranie
i
intensyfikacja
stosowania
zamkniętych
obiegów
wody
w przedsiębiorstwach.
5.2. Energia odnawialna
5.2.1. Stan wyjściowy
Wykorzystanie energii stanowi jedną z podstawowych przesłanek rozwoju gospodarczego,
społecznego i poprawy jakości Ŝycia. Zapotrzebowanie na energię nieustannie rośnie a problem
zaspokajania potrzeb energetycznych jest stale aktualny.
Alternatywę dla tradycyjnych nośników energii (paliwa kopalne) stanowią odnawialne źródła energii
(OZE). Są to źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię występującą w róŜnych
postaciach, w szczególności promieniowania słonecznego, energii wiatru, wody a takŜe biomasy.
Źródła te są praktycznie niewyczerpalne, gdyŜ ich zasoby uzupełniane są nieustannie w procesach
naturalnych. Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych moŜe w znacznym stopniu
przyczynić się do poprawy jakości powietrza atmosferycznego oraz ograniczenia zuŜycia krajowych
zasobów surowców.
Powszechnie dostępne są zasoby energii promieniowania słonecznego i biomasy natomiast
energii geotermalnej, wiatru i wody są ograniczone. Cechą charakterystyczną źródeł odnawialnych
jest równieŜ ich minimalny wpływ na środowisko.
Ponadto rozwój energii odnawialnej stanowi jeden z priorytetów krajowej polityki ekologicznej
(Polityka Energetyczna Polski do 2025 r.). Jej podstawowym celem w tym zakresie jest zwiększenie
udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo - energetycznym kraju do 7,5%
w 2010 r. i do 14% w 2020 r. w strukturze zuŜycia nośników pierwotnych. Dodatkowo Polska
powinna osiągnąć cele wyznaczone przez Dyrektywę 2003/30/WE w sprawie wspierania uŜycia
w transporcie biopaliw - zapewnienie ich udziału w odniesieniu do paliw uŜywanych w transporcie
na poziomie 5,75%, oraz Dyrektywę 2001/77/WE w sprawie wspierania produkcji na rynku
wewnętrznym energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - zapewnienie, Ŝe udział energii
z tych źródeł w wytwarzaniu energii elektrycznej wyniesie w 2010 r. 7,5%.
PoniŜej określono moŜliwości wykorzystania energii odnawialnej tj.: energii wiatru, biogazu,
biomasy, promieniowania słonecznego, geotermalnej i wód śródlądowych.
Energia wiatru
Z analizy mapy kierunków i sił wiatru Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika,
Ŝe miasto Jaworzno znajduje się w strefie niekorzystnej, w której średnioroczna prędkość wiatru
wynosi ok. 3,5 m/s. Według regionalizacji Polski, opracowanej przez H. Lorenc (rys. 4), miasto
Jaworzno znajduje się w IV (niekorzystnej) strefie pod względem zasobów energii wiatru.

50

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA JAWORZNA – MIASTA NA PRAWACH POWIATU
NA LATA 2008 - 2011 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYW NA LATA 2012 - 2015

Rysunek 4. Strefy energetyczne wiatru w Polsce (źródło: mapa opracowana przez H. Lorenc)
Strefy:
I - wybitnie korzystna
II - korzystna
III - dość korzystna
IV - niekorzystna
V - wybitnie niekorzystna
VI - tereny wyłączone - wysokie partie gór
UŜyteczna prędkość wiatru dla potrzeb energetycznych wynosi, co najmniej 4 m/s. Ponadto
znaczenie w tego typu inwestycjach mają równieŜ:
• odległość od osad ludzkich - zgodnie z przepisami nie moŜe być mniejsza, niŜ 0,5 km,
ograniczenia wynikające z hałasu, jaki powodują turbiny,
• ukształtowanie terenu - najlepszy jest teren płaski, trawiasty,
• bliskość dróg dojazdowych - ze względów ekonomicznych,
• bliskość przyłączy energetycznych średniego - 15 kV (moŜliwość bezpośredniego podłączenia
turbiny o mocy max 6 MW) i wysokiego napięcia - 110 kV (budowa stacji przekaźnikowej),
• moŜliwość sprzedaŜy energii.
Projektowanie farmy wiatrowej wymaga takŜe kompromisu pomiędzy oszczędnością
powierzchni a opłacalnością produkcji. Zakłada się, Ŝe na 1 MW zainstalowanej mocy naleŜy
przeznaczyć ok. 10 ha. Tak więc na terenie miasta Jaworzna brak jest moŜliwości wykorzystania
energii wiatru.
Energia biogazu
Biogaz powstaje w wyniku fermentacji odpadów organicznych. Powstały biogaz składa
się głównie z metanu (40 - 70%) i dwutlenku węgla (40 - 50%), zawiera równieŜ gazy takie jak: azot,
siarkowodór, tlenek węgla, amoniak i tlen. Do celów energetycznych wykorzystuje się biogaz
powstający w wyniku fermentacji: odpadów organicznych na składowiskach odpadów, odpadów
zwierzęcych w gospodarstwach rolnych, osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków.
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Biogaz składowiskowy
Na terenie składowisk proces fermentacji zachodzi w sposób niekontrolowany. Zawartość
metanu w gazie wysypiskowym zaleŜy od sposobu odgazowania wysypiska. Przy naturalnym
wypływie gazu zawiera 60 - 65% metanu, przy aktywnym odgazowaniu oraz przy dobrym
uszczelnieniu złoŜa zawartość metanu wynosi 45 - 50%, natomiast przy aktywnym odgazowaniu
oraz przy złym uszczelnieniu złoŜa dochodzi do zasysania powietrza atmosferycznego i zawartość
metanu spada do 25 - 45%.
Na terenie miasta Jaworzna brak jest składowiska odpadów, z którego moŜna
by wykorzystywać biogaz do produkcji energii. Tak więc nie ma perspektywicznych moŜliwości
pozyskiwania energii odnawialnej z tego źródła.
Biogazownie rolnicze
Jedną z metod przetworzenia odchodów zwierzęcych a takŜe innych odpadów roślinnych
jest fermentacja beztlenowa, w wyniku której otrzymuje się równieŜ biogaz. Zawartość metanu
w biogazie rolniczym zaleŜy przede wszystkim od rodzaju zastosowanych odchodów zwierzęcych
(gnojowica trzody - 70 - 80%, gnojowica bydła 55 - 60%, pomiot kurzy - 60 - 80%).
Instalacje do odzysku biogazu mają uzasadnienie w duŜych gospodarstwach hodowlanych. Na terenie
miasta Jaworzna brak jest takich gospodarstw dlatego brak jest potencjału pozyskiwania energii
z biogazu rolniczego.
Biogaz z oczyszczalni ścieków
W średnich i duŜych oczyszczalniach ścieków jedną z podstawowych metod zagospodarowania
osadów ściekowych jest ich fermentacja w wydzielonych komorach fermentacyjnych. Wytworzony
w tym procesie biogaz charakteryzuje się zawartością metanu w przedziale 55 - 65%. Proces utylizacji
osadów ściekowych przez ich fermentację jest opłacalny przy obciąŜeniu oczyszczalni powyŜej
5 tys. m3/d.
Na terenie miasta Jaworzna zlokalizowana jest 1 oczyszczalnia ścieków komunalnych, w której
w 2007 r. powstało 1 343 Mg s.m. osadów ściekowych.
Obecnie osady te po odpowiedniej przeróbce wykorzystywane są do rekultywacji terenów. Natomiast
istnieją perspektywiczne moŜliwości wykorzystania osadów do produkcji biogazu i jego energetyczne
wykorzystanie do celów technologicznych bądź grzewczych.
Energia biomasy
Biomasa to substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. W celach energetycznych
wykorzystuje się m. in. pozostałości organiczne takie jak: odpady leśne, z przemysłu leśnego, odpady
i pozostałości rolnicze. Inną grupę stanowią rośliny uprawiane wyłącznie dla ich potencjału
energetycznego m. in. takie jak: wierzba wiciowa, ślazowiec pensylwański, topinambur,
róŜa bezkolcowa. Biomasa moŜe być bezpośrednio spalana w kotłowniach (często po uprzednim
zgranulowaniu lub zbrykietowaniu) albo przetworzona na inne paliwo ciekłe np. biodisel lub gazowe
np. gaz drzewny, biogaz.
Wykorzystanie biomasy do pozyskania energii wymaga wykonania szeregu czynności w sekwencji
czasowo - przestrzennej.
Na terenie województwa śląskiego na cele energetyczne moŜna uprawiać następujące gatunki roślin:
– wierzbę z rodzaju - Salix viminalis var. Gigantea,
– ślazowiec pensylwański - Sida hermaphrodita Rusby,
– topinambur (słonecznik bulwiasty) - Helianthus Ruberosus L.,
– topolę - Populus L.,
– robinię akacjową - Robina pseudacacia L.,

52

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA JAWORZNA – MIASTA NA PRAWACH POWIATU
NA LATA 2008 - 2011 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYW NA LATA 2012 - 2015

– trawy a w tym: miskant olbrzymi (Miscanthus sinesis gigantea), miskant cukrowy
(Miscanthus sacchariflorus), spartina preriowa (Spartima pretinata), palczatka Gerarda
(Andropogan gerardi).
Obecnie najpowszechniej uprawianą rośliną na cele energetyczne jest wierzba krzewiasta w róŜnych
odmianach. Wierzbę z rodzaju Salix viminalis moŜna uprawiać na wielu rodzajach gleb,
od bielicowych gleb piaszczystych do gleb organicznych dobrze uwodnionych. Optymalny poziom
wód gruntowych przeznaczonych pod uprawę wierzby wynosi: dla gleb piaszczystych 1,0 - 1,3 m,
dla gleb gliniastych 1,6 - 1,9 m. Wierzba wiciowa moŜe być wykorzystywana równieŜ
w przydomowych korzeniowych oczyszczalniach ścieków, do obsadzania składowisk odpadów,
na terenach przemysłowych skaŜonych metalami cięŜkimi, przy rekultywacji gleb, przy drogach
szybkiego ruchu. Do zagospodarowania gruntów porolniczych z przeznaczeniem na cele energetyczne
moŜna wykorzystać topolę (Populus tremula) która wykazuje takŜe odporność na przemysłowe
zanieczyszczenia powietrza. Nadaje się równieŜ do umacniania skarp i brzegów rzek.
Ślazowiec pensylwański nie ma wymagań w stosunku do gleb i klimatu. Natomiast na glebach
ubogich wytwarza mniejszą masę naziemną niŜ na glebach Ŝyznych. Ponadto przy niedostatkach
opadów plony są znacznie niŜsze. Roczny plon powietrznie suchej masy łodyg ślazowca moŜe
dochodzić do 17 t/ha.
Trawa z rodzaju Miscanthusa nie ma duŜych wymagań odnośnie jakości gleby. Mogą to być gleby
V i VI klasy, a takŜe nieuŜytki. Średnia roczna ilość opadów, niezbędna do prawidłowego jej wzrostu
i rozwoju, powinna wynieść 600 mm a średnia temperatura roku ok. 8°C. Wadą jest słaba odporność
na mrozy, zwłaszcza w pierwszym roku uprawy. Na dobrych glebach, przy sprzyjających warunkach
atmosferycznych roślina ta plonuje juŜ od pierwszego roku uprawy, gdzie średni plon wynosi
ok. 6 t/ha, w drugim ok. 15 t/ha, od trzeciego od 25 do 30 t/ha. Dodatkową zaletą trawy jest zdolność
do kumulowania metali cięŜkich (kadm, ołów, cynk).
Oprócz wyŜej omówionych roślin do celów energetycznych i gospodarczych mogą być uprawiane
inne rośliny np. takie jak topinambur, zwany słonecznikiem bulwiastym. Topinambur najlepiej udaje
się na glebach średnio zwięzłych, przewiewnych, o duŜej zasobności składników pokarmowych
i dostatecznej wilgotności. Zaletą tej rośliny jest moŜliwość samoodnawiania się, co eliminuje
konieczność corocznych nasadzeń. Na Ŝyznych glebach, przy dostatku wody, w warunkach polskich
średni plon suchej masy waha się w granicach od l0 do 16 t/ha. Zaschnięte części nadziemne, mogą
słuŜyć do bezpośredniego spalania lub teŜ produkcji brykietów. ŚwieŜa masa części nadziemnych,
zbierana nawet kilkakrotnie w sezonie wegetacyjnym, moŜe posłuŜyć jako surowiec do produkcji
biogazu i to zarówno jedynie po przewiędnięciu jak i po zakiszeniu.
W mieście Jaworzno występuje 420,5 ha terenów poprzemysłowych i zdegradowanych. Tereny
te potencjalnie mogą zostać wykorzystane do uprawy roślin energetyczny głównie wierzby wiciowej.
Biomasa pochodzenia zwierzęcego to odpady z rzeźni, odchody zwierzęce, które w celu
pozyskania energii poddawane są procesom fermentacji w biogazowniach rolniczych co zostało
opisane powyŜej. Ponadto trwają próby współspalania mączki kostnej. Mączka kostna jako paliwo
alternatywne posiada wartość opałową 17,5 - 20 MJ/kg i moŜe być spalana razem z węglem w kotłach
fluidalnych. Próby takie prowadzono w PKE S. A.
Energia promieniowania słonecznego
Energia promieniowania słonecznego jest podstawowym źródłem energii na ziemi.
Promieniowanie słoneczne wykorzystywane jest bezpośrednio do produkcji energii elektrycznej
i ciepłej wody. Do tego celu wykorzystywane są kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne
(np. do zasilania znaków drogowych). Promieniowanie słoneczne moŜe być wykorzystywane
do produkcji energii przy odpowiednio dostosowanym typie systemów i urządzeń do charakteru,
struktury i rozkładu promieniowania słonecznego w czasie. Energia ta wykorzystywana
jest najczęściej przez indywidualnych inwestorów na własne potrzeby.
Miasto Jaworzno zlokalizowane jest w regionie którym nasłonecznienie jest umiarkowane
(rys. 5).
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Rysunek 5. Nasłonecznienie w Polsce
Energia geotermalna
Energia geotermalna to energia zgromadzona w gruntach, skałach i wodach wypełniających
pory i szczeliny skalne. Na terenie miasta Jaworzna moŜliwe jest pozyskanie energii z płytkich wód
poprzez pompę ciepła. Obecnie na terenie miasta Jaworzna pompa ciepła instalowana jest w budynku
Szkoły Podstawowej Nr 18 w CięŜkowicach.
Energia wód śródlądowych
Energia wód powierzchniowych wykorzystywana jest do produkcji energii elektrycznej
w elektrowniach wodnych.
Na terenie Jaworzna na rzece Białej Przemszy zlokalizowana jest mała elektrownia wodna „ADAŚ”.
Ograniczeniem, które musi być uwzględnione przy lokalizacji elektrowni wodnych są wymogi
wynikające z regulacji prawnych dotyczących obszarów wyznaczonych w ramach sieci ekologicznej
Natura 2000 oraz z programów restytucji wędrownych ryb dwuśrodowiskowych.
Sumując moŜna stwierdzić, Ŝe na terenie miasta Jaworzna potencjalnie energia elektryczna i cieplna
moŜe być wytwarzana z biomasy głównie z odpadów drewna (kotły opalane biomasą), ponadto
do celów energetycznych moŜna by wykorzystać osad wytwarzany w oczyszczalni ścieków Jeleń Dąb.
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5.2.2. Cel średniookresowy do 2015 r.
Cel XI
Zwiększenie ilości energii pozyskanej z alternatywnych źródeł
5.2.3. Kierunki działań na lata 2008 - 2011
Kierunki działań
1. Propagowanie energii ze źródeł odnawialnych.
2. Wspieranie rozwoju zastosowań technologii wykorzystujących alternatywne
i odnawialne źródła energii.
3. Działania edukacyjno - informacyjne z zakresu wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych.
4. Zwiększenie wykorzystania biomasy.
5. Nasadzenia roślin energetycznych na terenach zanieczyszczonych.
6. Utworzenie Centrum Logistycznego Roślin Energetycznych.
5.3. Kształtowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią
5.3.1. Stan wyjściowy
Do aktualnych regulacji prawnych dotyczących ochrony przed powodzią naleŜą:
– ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. z póź. zm.).
Ponadto w Programie małej retencji dla Województwa Śląskiego (Uchwała nr II/43/1/2006
z dnia 16 stycznia 2006 r. Sejmiku Województwa Śląskiego) z aneksem z dnia 28 sierpnia
2006 r. (Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr II/51/2/2006) ujęto działania na rzecz
poprawy, stanu, odbudowy oraz powiększenia zasobów wodnych kraju i elementów ochrony
przeciwpowodziowej. Jako priorytetowe kierunki działań z zakresu małej retencji przyjęto:
– odbudowę, modernizację i budowę urządzeń piętrzących w celu wykorzystania wody
do nawodnień, spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych,
– uzupełnienie i modernizację obiektów melioracyjnych pod kątem zachowania równowagi
ekologicznej biotopów,
– odbudowę, modernizację i budowę budowli piętrzących i stopni przeciwerozyjnych
dla podniesienia poziomu wody gruntowej na obszarach przyległych,
– odbudowę, modernizację i budowę nowych sztucznych zbiorników wodnych o pojemności
do 5 mln m na rzekach i potokach,
– odbudowę, modernizację i budowę nowych stawów rybnych,
– piętrzenie istniejących małych jezior i magazynowanie dodatkowych zasobów wody
z jednoczesnym podniesieniem walorów krajobrazowych i estetycznych środowiska
przyrodniczego.
Wody powierzchniowe na terenie miasta Jaworzna to rzeki: Przemsza i Biała Przemsza, potok
Kozi Bród, ŁuŜnik, śabnik, Wąwolnica, Byczynka, Kanał Matylda oraz zbiorniki wodne Sosina,
Tarka, Łęg, zalewisko Łęg. Szczegółowo omówione zostały w rozdziale 6.1.1.
Na terenie miasta zagroŜenie powodziowe nie występuje. Lokalne podtopienia mogą wystąpić
jedynie w czasie nawalnych opadów w okresie letnim, najczęściej w lipcu i w sierpniu. Przepływające
przez teren miasta rzeki i potoki: Przemsza, Kozi Bród, ŁuŜnik mogą spowodować podtopienia
jednorodzinnych domów mieszkalnych w dzielnicach: Jeleń, Szczakowa, CięŜkowice. W dzielnicy
Jeleń rzeka Przemsza posiada dwustronne obwałowanie na odcinku 1 km. Obwałowanie posiada
równieŜ potok Wąwolnica. W dzielnicy Szczakowa przy potoku Kozi Bród zlokalizowane są 2 duŜe
zakłady produkcyjne tj.: 91 - Plus Huta Szkła oraz Garbarnia „Szczakowa”. Potok ten nie spowodował
dotychczas duŜego zagroŜenia powodziowego dla tych zakładów. Ponadto podtopieniem ze strony
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potoku Byczynka zagroŜona moŜe być oczyszczalnia ścieków oraz stacja transformatorowa
w dzielnicy Jeleń Dąb.
Tereny zagroŜone podtopieniami zostały wyłączone z projektowanej i rezerwowej zabudowy
mieszkaniowo - usługowej.
ZagroŜenie powodziowe roztopowe i zatory zimowe nie występują. Na terenie miasta
nie występują równieŜ tereny zalewowe związane z katastrofalnymi zatopieniami po awariach
urządzeń hydrotechnicznych a takŜe brak jest zbiorników retencyjnych.
Na terenie miasta Jaworzna od 2007 r. działa Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,
którego jednym z zadań jest monitorowanie zagroŜeń m. in. powodziowych.
5.3.2. Cel średniookresowy do 2015 r.
Zasady dotyczące gospodarowania wodami określone w Ramowej Dyrektywie Wodnej traktują
wodę jako dobro dziedziczone. Dlatego dobro to musi być chronione, co narzuca na uŜytkowników
wód, obowiązek zrównowaŜonego korzystania z ich zasobów. Tak więc istotną rolę głównie
w podejściu społecznym odgrywa efektywna ochrona przed powodzią.
Cel XII

Zapobieganie zagroŜeniom powodziowym
5.3.3. Kierunki działań na lata 2008 - 2011
DuŜe znaczenie w zakresie ochrony przed powodzią ma przede wszystkim przebudowa i rozbudowa
wałów przeciwpowodziowych. W planowaniu ochrony przeciwpowodziowej oraz w działaniach
operacyjnych na szczeblu lokalnym niezbędne jest równieŜ utrzymanie systemów melioracji
szczegółowej w odpowiednim stanie (droŜność). W tym celu konieczne jest prowadzenie bieŜących
konserwacji kanałów deszczowych oraz rowów melioracyjnych, umoŜliwiających swobodny spływ
wód.
Kierunki działań
1. Budowa, odbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej dla miasta
Jaworzna.
2. BieŜąca kontrola cieków powierzchniowych i konserwacja obiektów regulacyjnych.
3. Zwiększenie retencji wód poprzez realizację programu małej retencji.
4. Ujęcie w planach zagospodarowania przestrzennego terenów naraŜonych na zalanie.
5. Ograniczenie osiadań terenów związanych z eksploatacją górniczą.
6. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego
6.1. Zasoby wodne i gospodarka wodno - ściekowa
6.1.1. Stan wyjściowy
Do aktualnych regulacji prawnych dotyczących ochrony wód naleŜą:
– ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity
Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150),
– ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. z póź. zm.),
– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie
naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., nr 137, poz. 984),
– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodno
prawnego (Dz. U. z 2005 r., nr 233, poz. 1988),
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– rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków
do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006 r., nr 136, poz. 964),
– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań,
jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem Ŝycia ryb w warunkach
naturalnych (Dz. U. z 2002 r., nr 176, poz. 1455),
– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów
wyznaczania wód wraŜliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych
(Dz. U. z 2002 r., nr 241, poz. 2093),
– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim
powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności
w wodę przeznaczona do spoŜycia (Dz. U. z 2002 r., nr 204, poz. 1728).
6.1.1.1. Wody powierzchniowe
Wody powierzchniowe na terenie miasta Jaworzna reprezentowane są przez rzeki, potoki,
kanały oraz otwarte zbiorniki powierzchniowe i stawy.
Obszar miasta w całości znajduje się w dorzeczu Przemszy, która jest dopływem Wisły. Główne
rzeki płyną wzdłuŜ granic miasta: zachodniej - Przemsza oraz północnej - Biała Przemsza.
Południowo - zachodnia część miasta odwadniana jest do Przemszy przez Wąwolnicę, Byczynkę
i Kanał Matylda. Do rzeki tej uchodzą takŜe rowy melioracyjne i rowy odwadniające tereny hałd
i obszarów przemysłowych. Część północno - wschodnia odwadniana jest do Białej Przemszy
przez Kozi Bród z lewostronnym dopływem ŁuŜnikiem, prawostronnym śabnikiem oraz Kanałem
Głównym odwadniającym obszar piaskowni. Łączna długość sieci hydrograficznej miasta wynosi
ok. 64 km.
Zasadniczymi elementami sieci hydrograficznej miasta są:
– Rzeka Przemsza o długości 12,5 km w granicach miasta, której koryto w całości
jest uregulowane,
– Rzeka Biała Przemsza o długości 6,35 km w granicach miasta, której koryto od wschodniej
granicy do ujścia Koziego Brodu jest nieuregulowane, natomiast w dalszej części
uregulowane i obwałowane,
– Potok Kozi Bród o długości 12,2 km w granicach miasta, którego koryto w całości
jest uregulowane,
– Potok ŁuŜnik o długości 11,7 km w granicach miasta, którego koryto w całości
jest uregulowane, źródła potoku znajdują się w Chrzanowie,
– Potok śabnik o długości 4,6 km w granicach miasta, którego koryto jest uregulowane jedynie
w ujściowym odcinku,
– Potok Wąwolnica o długości 4,5 km w granicach miasta,
– Potok Byczynka o długości 7,1 km w granicach miasta, którego koryto od Byczyny do ujścia
jest uregulowane,
– Kanał Matylda o długości 5 km w granicach miasta.
Ponadto w granicach miasta płynie Kanał Główny o długości 10 km odwadniający złoŜa piasku
eksploatowane przez PCC Rail S. A. Sieć uzupełniają liczne dopływy i rowy melioracyjne.
Wody stojące na terenie Jaworzna są reprezentowane wyłącznie przez zbiorniki wodne
pochodzenia antropogenicznego spełniające głównie funkcje rekreacyjno - sportowe. Są to:
– Zbiornik „Sosina” o powierzchni 47,04 ha w okolicach osiedla Szczakowa,
– Zalewisko „Łęg” o powierzchni 22,98 ha w lasach Leśnictwa PodłęŜe,
– Zalew „Łęg” o powierzchni 7,72 ha w lasach Leśnictwa PodłęŜe,
– Kompleks 4 stawów „Tarka” o powierzchni 9,74 ha połoŜonych nad potokiem
Byczyna,
– Zbiornik „Dobra”.
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Ponadto na terenie miasta występują niewielkie stawy, zbiorniki retencyjne oraz zbiorniki pełniące
funkcję osadników m. in. są to: zbiorniki w pobliŜu Elektrowni Jaworzno III, zbiornik „Suchy Staw”.
Stan wód powierzchniowych
Na terenie miasta Jaworzna jakość wód powierzchniowych badana jest w ramach państwowego
monitoringu środowiska w 5 punktach pomiarowo kontrolnych (tab. 7).
Tabela 7. Wyniki klasyfikacji płynących wód powierzchniowych w latach 2006 - 2007
Nazwa ppk, kilometr
rzeki

Klasyfikacja1
rodzaj monitoringu

Wskaźniki
decydujące o IV
klasie jakości w 2007
r.
Zawiesina ogólna, tlen
rozpuszczony,
azotyny, Ŝelazo

2006 r.

2007 r.

Kozi Bród miejscowość
Szczakowa Wieś 2,5 km

V
DIAG1

V
OP1

Potok Wąwolnica ujście
do Przemszy 0,3 km

V
DIAG1

V
OP1

Barwa, zawiesina
ogólna, BZT5, ChZTCr,
ogólny węgiel
organiczny, fosforany

V
OP1

V
OP1

-

IV
OP1
V
OP1

Zapach, barwa, tlen
rozpuszczony,
amoniak, azotyny,
kadm
BZT5, ChZTCr, azot
Kjeldahla, kadm
ChZTCr, ogólny węgiel
organiczny, amoniak,
azotany, azot ogólny,
ołów

Przemsza wodowskaz
„Jeleń” 13 km

Byczynka ujście do
Przemszy 0,4 km
Kanał Matyldy ujście do
Przemszy 5,7 km

-

Wskaźniki decydujące o V klasie
jakości w 2007 r.

Zapach, barwa, BZT5, ChZTCr, ogólny
węgiel organiczny, amoniak, azot
Kjeldahla, azot ogólny, fosforany,
przewodność elektrolityczna,
siarczany, chlorki, bor
Zapach, amoniak, azot Kjeldahla, azot
ogólny, przewodność elektrolityczna,
siarczany, chlorki, mangan, cyjanki
niezwiązane, fenole lotne, suma 2
pestycydów
Zawiesina ogólna, BZT5, ChZTCr, azot
Kjeldahla, fosforany, fosfor ogólny,
przewodność elektrolityczna,
siarczany, chlorki
Barwa, fosforany
Barwa, azot Kjeldahla, azotyny,
fosforany, fosfor ogólny

Źródło: WIOŚ Katowice
- Oceny jakości wód dokonano według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie
klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu
oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. nr 32, poz. 284, utraciło moc
z dniem 1 stycznia 2005 r.), DIAG - monitoring diagnostyczny (ocena na podstawie 43 wskaźników jakości
wody), OP - monitoring operacyjny (ocena na podstawie 30 wskaźników jakości wody).
1

Od 2007 r. na terenie miasta Jaworzna dodatkowo prowadzony jest monitoring wód w punktach:
Byczynka ujście do Przemszy i Kanał Matyldy ujście do Przemszy.
Na terenie miasta Jaworzna wody płynące w większości są złej jakości (V klasa), tylko w jednym
punkcie pomiarowym zostały zakwalifikowane do wód niezadawalającej jakości (IV klasa).
O klasie czystości decydują przede wszystkim wskaźniki takie jak: barwa, azot Kjeldahla, fosforany,
przewodność elektrolityczna, chlorki a takŜe BZT5, ChZTCr. Są to głównie wskaźniki biogenne,
zasolenia i tlenowe, które mogą świadczyć o zanieczyszczeniach zarówno komunalnych
jak i przemysłowych.
Ponadto Garbarnia „Szczakowa” S. A. prowadzi zgodnie z obowiązującą decyzją raz w miesiącu
badania jakości wody potoku Kozi Bród przed i za wylotem z oczyszczalni ścieków. Wyniki ostatnich
badań zestawiono w tab. 8.
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Tabela 8. Wyniki badań wód potoku Kozi Bród przed i za wylotem z oczyszczalni ścieków Garbarnia „Szczakowa” S. A. w Jaworznie
Lp.

Parametr

Jednostka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Odczyn
Zawiesina ogólna
ChZTCr
BZT5
Azot ogólny
Siarczany
Chlorki

pH
mg/l
mgO2/l
mgO2/l
mgN/l
mgSO4/l
mgCl/l

Wody potoku
Kozi Bród przed
wylotem
z oczyszczalni
8,26
5,0
42,5
8,54
2,8
171
42,9

Wody potoku
Kozi Bród
za wylotem
z oczyszczalni
8,29
10,4
44,9
10,8
3,1
400
445

Wartości badanych parametrów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego
2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych,
sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód
(nieaktualne, obecnie nie ma nowego) odpowiadają wartością klasyfikującym wody od I do IV klasy
jakości. Tylko w jednym przypadku (oznaczenie chlorków za wylotem) wartość odpowiada klasie V.
Badania jakości wody rzeki Przemszy przed i za wylotem z oczyszczalni ścieków Jeleń - Dąb
prowadzi MPWiK Jaworzno Sp. z o. o. Wyniki badań przeprowadzonych w listopadzie 2007 r.
zestawiono w tab. 9.
Tabela 9. Wyniki badań wód rzeki Przemsza przed i za wylotem z oczyszczalni ścieków Jeleń - Dąb
Lp.

Parametr

Jednostka

1.
2.
3.
4.

Barwa
Zapach
Odczyn
Azot
amoniakalny
Azot
azotynowy
Azot
azotanowy
Azot ogólny
Utlenialność
Zawiesina
ogólna
ChZT
BZT5
Fosforany
Fosfor og.
Chlorki
Siarczany
śelazo
Przewodność

mgSiO2/l

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

pH
mg/l

Wody rzeki
Przemszy przed
wylotem
z oczyszczalni
25
3R
7,68
1,7

Wody rzeki
Przemszy
za wylotem
z oczyszczalni
25
3R
7,70
1,3

mg/l

0,07

0,05

mg/l

1,8

2,8

mg/l
mgO2/l
mg/l

5,7
14,0
249

4,9
14,0
167

mgO2/l
mgO2/l
mgPO4/l
mgPO4/l
mgCl/l
mgSO4/l
mg/l
µScm-1

126
21
0,08
0,53
370
210
0,3
1 729

121
17
0,06
0,46
329
191
0,28
1 601

Zakłady Chemiczne „Organika Azot” S. A. prowadzą monitoring składowiska odpadów „Rudna
Góra” (składowisko głównie odpadów niebezpiecznych po produkcji pestycydów i innych
chemikaliów), w tym: monitoring wód podziemnych oraz monitoring wód powierzchniowych
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i odcieków ze składowiska, tj. wody z potoku Wąwolnica oraz wody z rowów odwadniających
wyrobisko „Rudna Góra”. Wyniki badań z ostatnich lat wykazały znaczne zanieczyszczenie
środowiska wodnego spowodowane oddziaływaniem zdeponowanych odpadów. Charakterystyczne
zanieczyszczenia to: pestycydy, cyjanki, fenole oraz okresowo miedź i rtęć.
Wody podziemne w niektórych otworach obserwacyjnych są złej jakości (stęŜenie pestycydów
i cyjanków przekraczają wielokrotnie wartości graniczne określone dla V klasy czystości wód).
Główny wpływ na to zanieczyszczenie mają zanieczyszczenia przesączające się z odpadów
składowanych w latach poprzednich (na obszarze części „hałdy” oraz „pola K”, posadowionych
bezpośrednio na podłoŜu wyrobiska piaskowego), a takŜe zanieczyszczenia wymywane z terenu
zakładu skaŜonego ponad 80 - letnią działalnością produkcyjną.
RównieŜ wyniki badań wód potoku Wąwolnica wykazują w wielu punktach pomiarowych znaczne
zanieczyszczenia substancjami takimi jak: siarczanami, cyjankami wolnymi, fenolami, pestycydami
okresowo miedzią przekraczając wielokrotnie wartości graniczne określone dla wód
powierzchniowych złej jakości (V klasa). Począwszy od 2004 r. w potoku tym obserwuje
się wysokie stęŜenia cyjanków, pestycydów oraz fenoli w punkcie przy ujściu do rzeki Przemszy.
Wzrost stęŜeń wolnych cyjanków w wodach potoku Wąwolnica oraz w wodach płynących rowami
odwadniającymi, odprowadzanymi bezpośrednio do Wąwolnicy, jest efektem wypłukiwania
się cyjanków z tzw. Pola K. MoŜliwe jest równieŜ przesączanie się cyjanków z rejonu
(zidentyfikowanego w 2000 r.), kolejnego składowiska poprodukcyjnego odpadów pocyjankowych,
zlokalizowanego poza obszarem wyrobiska „Rudna Góra”, na terenie fabrycznym. NiezaleŜnie
od badań prowadzonych przez zakład WIOŚ prowadzi badania wód w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska. Od 2006 r. wyniki badań wskazują niepokojący wzrost stęŜeń pestycydów
chloroorganicznych w potoku Wąwolnica. Dlatego waŜne jest aby kontynuować działania naprawcze
a takŜe unieszkodliwić zdeponowane odpady. Dodatkowo wody z odwadniania wyrobiska „Rudna
Góra” naleŜy w całości skierować do zakładowej oczyszczalni ścieków w celu oczyszczenia
ich z cyjanków oraz pestycydów i uzyskania dopuszczalnych poziomów stęŜeń.
Poprawa stanu czystości rzek powinna nastąpić w wyniku kompleksowych działań
związanych ze zmniejszeniem ładunku zanieczyszczeń występujących w wodach i osadach rzecznych.
Efekty będzie moŜna uzyskać, wówczas gdy skoordynowane działania podejmą wszystkie
miasta/gminy zlokalizowane w zlewni analizowanych cieków wodnych.
Badania wód zalewu „Sosina” wykonane w 2007 r. przez PSSE Jaworzno wykazały, Ŝe wody
te są dobrej jakości zarówno pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym dzięki czemu
nadają się do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych.
6.1.1.2. Wody podziemne
W profilu hydrogeologicznym miasta Jaworzna występują uŜytkowe piętra wodonośne
w poziomach: czwartorzędu, triasu i karbonu. Ośrodki hydrogeologiczne, w który
są umiejscowione, w zaleŜności od wykształcenia litologicznego budujących je skał, cechują
się odmiennymi zdolnościami do przewodzenia i gromadzenia wody. Kontakt hydrauliczny pomiędzy
poziomami wodonośnymi ma duŜe znaczenie przy transporcie zanieczyszczeń.
Głównym poziomem uŜytkowym na terenie Jaworzna jest poziom wodonośny triasu.
W jego profilu hydrologicznym występują dwa poziomy wodonośne: wapienia muszlowego
i retu, zbudowane z dolomitów kruszconośnych i diploporowych oraz z wapieni jamistych
i utworów marglisto - dolomitycznych. Warstwę rozdzielającą, będącą izolacją, stanowią margliste
utwory warstw gogolińskich. PowyŜsze poziomy wodonośne traktuje się jednak jako jeden
szczelinowo - krasowy, zwany kompleksem serii węglanowej triasu. Większość studni ujmuje wody
tego poziomu, gdyŜ obejmuje przedział na głębokości 20 - 140 m, a wydajność tych ujęć sięga
2 400 m3/h.
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Na pozostałym obszarze Jaworzna głównym poziomem wodonośnym są zawodnione utwory
czwartorzędu, do których naleŜą piaski i Ŝwiry wypełniające kopalne doliny i pradoliny rzek.
Ich miąŜszość i stopień zawodnienia jest zmienny a głębokość zalegania wód zróŜnicowana. Najpłycej
w obrębie Jaworzna wody gruntowe zalegają w dnie wyrobiska Szczakowa, tylko
od 0,5 do 1m, z powodu gęstej sieci rowów melioracyjnych. WzdłuŜ rzek m. in. wzdłuŜ środkowej
części doliny ŁuŜnika głębokość poziomu wód gruntowych jest mniejsze od 1 m. Na południu
i zachodzie miasta głębokość ta waha się od 1 do 2 m a w obrębie Zrębowych Pagórów Imielińskich
i Garbu Jaworznickiego i CięŜkowickiego od 5 do 10 m. Na szczytach wzniesień wody podziemne
zalegają na głębokości ponad 10 m, jednak najgłębiej występują w północno - wschodniej części
Jaworzna, bo aŜ do 20 m poniŜej powierzchni terenu. Poziom wodonośny triasu pozostaje
w bezpośredniej i pośredniej więzi hydraulicznej z piętrami wodonośnymi triasu i karbonu. Wody
te są ujmowane licznymi studniami uŜytkowanymi przez wodociągi, zakłady przemysłowe
i indywidualnych odbiorców. Wydajność ujęć poziomu czwartorzędowego uzyskiwana z pojedynczej
studni to od 4,9 do 200,0 m3/h, w wyrobiskach kopalni piasku „Szczakowa” do 37 m3/h
a w Bukownie do 90 m3/h.
Jaworzno zgodnie z regionalizacją hydrogeologiczną Głównych Zbiorników Wód Podziemnych
zaproponowaną przez Kleczkowskiego (1990) znajduje się w obrębie triasowej części prowincji
hydrogeologicznej górsko - wyŜynnej Monokliny Krakowsko - Śląskiej (MK - S). Na terenie miasta
występują dwa Główne Zbiorniki Wód Podziemnych, których charakterystykę przedstawiono
w tab. 10.
Tabela 10. Charakterystyka wód GZWP na terenie miasta Jaworzna
Nazwa i nr
Stratygrafia
GZWP
i oznaczenie
Chrzanów
trias T2
452
Chrzanów
trias T2
452
Biskupi
czwartorzęd Q
Bór
453
Źródło: WIOŚ Katowice

Typ ośrodka
skalnego
szczelinowo krasowy
szczelinowo krasowy
porowy

Nazwa i numer
punktu

2001

Klasa jakości
2005
2006

Jaworzno 0024/R

Ib

III

II

Jaworzno 0025/R

Ib

III

III

III

Jaworzno 0026/R

Ib

III

III

III

2007
b. d.

Zbiornik NR 452 Chrzanów - o powierzchni 273,40 km2, zasobach dyspozycyjnych wynoszących
82 488,00 m3/d. Zbiornik charakteryzuje się duŜą wodonośnością i bardzo zróŜnicowanym stopniem
odporności na zanieczyszczenia. Jest to zbiornik szczelinowo - krasowy a tworzą go uszczelnione
wapienie i dolomity triasowe. Zasilanie zbiornika odbywa się głównie bezpośrednio na wychodniach
i pośrednio w strefach kontaktu hydraulicznego z przepuszczalnymi utworami czwartorzędowymi.
Stanowi najwaŜniejsze źródło zasobów wody pitnej dobrej jakości dla miasta Jaworzna. Ujęcia wody
pitnej eksploatujące ten zbiornik to: „Dobra”, „Galmany” i „Bielany”.
Zbiornik NR 453 Biskupi Bór - czwartorzędowy zbiornik o powierzchni 75,00 km2 i o zasobach
dyspozycyjnych wynoszących 108 000,00 m3/d. Warstwy wodonośne wykształcone
są w piaszczystych osadach rzecznych i piaszczysto - Ŝwirowych osadach rzecznolodowcowych,
oddzielone warstwami glin zwałowych oraz iłów i mułków. Zbiornik ten charakteryzuje się duŜą
miąŜszością utworów wodonośnych, a zasilany jest poprzez infiltrację opadów atmosferycznych,
co sprawia Ŝe jest on naraŜony na dopływ zanieczyszczeń z powierzchni terenu. W jego obrębie przez
wiele lat prowadzona była intensywna eksploatacja piasków podsadzkowych, która wpłynęła
na zuboŜenie zasobów zbiornika. Brak ujęć wody pitnej w obrębie tego zbiornika na terenie
Jaworzna.
W granicach miasta Jaworzna zbiornik Biskupi Bór (453) w całości został zakwalifikowany
do obszarów najwyŜszej ochrony wód, a zbiornik Chrzanów (452) częściowo zakwalifikowano
do zbiorników wymagających wysokiej ochrony wód (OWO).
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Karbońskie piętro wodonośne - zbiornik Tychy - Siersza do roku 2006 klasyfikowany był jako
Główny Zbiornik Wód Podziemnych, jednak w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych
(Dz. U. 2006 nr 126 poz. 878), z uwagi na pogorszenie parametrów jakościowych i spadek
wydajności, stracił rangę GZWP.
Stan wód podziemnych
Na terenie Jaworzna znajdują się dwa punkty sieci monitoringu regionalnego:
– na triasowych ujęciach wód podziemnych – Dobra,
– na czwartorzędowym ujęciu wód podziemnych na terenie PCC Rail S. A.
oraz dwie sieci monitoringu lokalnego:
– prowadzony przez Zakład Eksploatacji Wysypiska Sp. z o. o. w Jaworznie - dla składowiska
odpadów komunalnych – monitoring na dopływie do ujęcia Dobra,
– prowadzony przez Zakłady Chemiczne „Organika - Azot” S. A. dla składowiska odpadów
przemysłowych „Rudna Góra”.
Został zaniechany monitoring regionalny dwóch punktów ze względu na ustabilizowane pomiary
poszczególnych wskaźników jakości wód podziemnych.
Porównanie wyników prowadzonego monitoringu wód podziemnych z 2006 r. i 2007 r. do 2001 r.
jest niemoŜliwe z powodu zmiany klasyfikacji dla prezentowania stanu wód podziemnych w lutym
2004 roku (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 w sprawie klasyfikacji
dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu
oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód). Natomiast w stosunku do 2005 r.
nie stwierdzono pogarszania się jakości wód GZWP a w przypadku zbiornika triasowego, punktu
Jaworzno 0024/R, jego klasa jakości uległa podwyŜszeniu do II.
Dodatkowo na terenie Jaworzna od 2007 r. zlokalizowane są dwa punkty sieci monitoringu
krajowego, przedstawione w tab. 11.
Tabela 11. Klasyfikacja wód podziemnych w 2007 r. w dwóch punktach monitoringu krajowego
L.p.

Nazwa

Jaworzno - Dobra
1
Jaworzno - Szczakowa
2
Źródło: WIOŚ Katowice
MO - monitoring operacyjny

Nr
punktu

Stratygrafia
i oznaczenie

Rodzaj
monitoringu

Klasa jakości
w 2007 r.

2692/K
2683/K

triasowe T
karbońskie C

MO
MO

V
III

Reasumując jakość wód podziemnych w Jaworznie jest zadowalająca, tylko okresowo dochodzi
do pogorszenia się niektórych parametrów jakości wód podziemnych. Sporadycznie występują takŜe
przekroczenia wskaźników granicznych norm dla wód do celów spoŜywczych określonych
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spoŜycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417).
Zanieczyszczenia przedostają się z powierzchni terenu do wód podziemnych ze względu na brak
izolacji miąŜszych i ciągłych pokryw izolacyjnych pomiędzy piętrami wodonośnymi. Wśród
występujących na terenie Jaworzna poziomu wodonośnego czwartorzędowego, triasu i karbonu, tylko
częściowa izolacja występuje ponad piętrem wodonośnym karbonu. Dodatkowo stosunki wodne
prawie na całym terenie miasta zostały zaburzone przez antropogeniczne przeobraŜenia tj.: zabudowę
terenu, eksploatację górnictwa węgla kamiennego oraz rud cynk i ołowiu, odkrywkowym
wydobyciem piasku i skał ilastych a takŜe składowanie odpadów komunalnych i przemysłowych.
Ingerencja człowieka w stabilny układ hydrogeologiczny spowodowała zmiany reŜimu
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wód powierzchniowych i podziemnych. Poprzez intensywny drenaŜ górotworu doszło
do wytworzenia leja depresji, tzn. obniŜenia się poziomu wód gruntowych poprzez ściąganie
wszelkich istniejących wód pod powierzchnię terenu do niŜszych poziomów. Im głębsze wyrobisko
kopalni, tym większy lej i tym większy negatywny wpływ wyrobiska.
Prowadzona od 200 lat eksploatacja górnicza w Jaworznie spowodowała wieloprzestrzenne
i długotrwałe zmiany warunków geologicznych i hydrogeologicznych. DrenaŜ górotworu
doprowadził do zakłócenia naturalnego reŜimu hydrogeologicznego i degradację jakości wody.
Wpływ bezpośredniej eksploatacji to przemieszczanie się górotworu do pustki poeksploatacyjnej
i związane z tym deformacje górotworu i powierzchni. Szczeliny, progi, zapadliska, spękania
i odpręŜenia zwiększyły przepuszczalność skał i moŜliwość przedostania się z powierzchni terenu
do wód podziemnych substancji zanieczyszczających. Skutkiem drenaŜu jest takŜe obniŜenie
powierzchni, stanowiące efekt konsolidacji warstwy wodonośnej. Deformacjom uległy równieŜ
koryta cieków wodnych. Na terenie Jaworzna szczególnie zmiany spowodowane eksploatacją
to:
• zaburzenie reŜimu rzek: Biała Przemsza, Kozi Bród,
• zmiana charakteru rzeki z drenaŜowanego na infiltracyjny - Dolina śabnika,
• zmiana morfologicznego charakteru koryta Przemszy,
• wykonanie sieci kanałów i rowów odwadniających kopalnię piasku Szczakowa,
• sukcesywny zanik źródeł (zanikły juŜ źródła: Wąwolnicy, Stoku, Kępicy, a takŜe w Jeleniu
i Długoszynie),
• powstanie zalewisk i wzrost retencji na terenach objętych eksploatacją i zbiorników
retencyjnych,
• przekształcenie lokalnego obiegu wody poprzez zmniejszenie infiltracji, parowania
terenowego i odpływu rzecznego i gruntowego oraz wzrost parowania ze sztucznych
zbiorników, spływu powierzchniowego i kanalizacyjnego.
Północna i północno - wschodnia część Jaworzna leŜąca w Kotlinie Biskupiego Boru objęta
jest lejem depresji utworzonym w wyniku eksploatacji piasków podsadzkowych przez PCC Rail S. A.
Poziom wód gruntowych na tym terenie obniŜony jest o 25 m a lokalnie nawet o 50 m. Jednak duŜe
zrzuty wód kopalnianych do Białej Przemszy utrzymują wysoki poziom wody w rzece, nawet
na obszarze leja depresji. Ze względu na dobrze przepuszczalne podłoŜe zbudowane z osadów
czwartorzędowych, w powstałym wyrobisku moŜe dochodzić do infiltracji zanieczyszczeń w głąb
górotworu i zanieczyszczenia wód podziemnych. Niebezpieczne są zrzuty wód zanieczyszczonych
do sieci rzecznej i wezbrania powodziowe, na skutek których zanieczyszczone wody występują
z koryt i zalewają pobliski obszar a następnie przedostają się do wód podziemnych. Istotny wpływ
na powstanie ogromnego leja depresji na tym terenie miały takŜe odwodnienia pobliskich kopalń rud
cynku i ołowiu (Kopalnia Pomorzany leŜąca poza granicami miasta ale której wpływy widoczne
są w Jaworznie).
Na skutek drenaŜu karbońskiego piętra wodonośnego powstał lej depresji, który swym zasięgiem
obejmuje obszar całego miasta Jaworzna. Lej w utworach triasowych związany jest z odwodnieniem
kopalni rud cynku i ołowiu „Trzebionka” i obejmuje południowo - wschodnią część miasta.
W latach ubiegłych w Jaworznie w związku z zaprzestaniem odwodnień frontów eksploatacyjnych
kopalń zaobserwowano napływ wód podziemnych w rejonie leja depresji i podtopienia terenów:
mieszkalnych w CięŜkowicach, Byczynie i Jeleniu oraz w lasach PodłęŜa. Obecnie sytuacja
się ustabilizowała.
Reasumując procesy przekształceń wód podziemnych mają charakter ponadlokalny i w części
nieodwracalny. Eksploatacja górnicza spowodowała zmiany w środowisku hydrogeologicznym,
związane z drenaŜem górotworu, odprowadzaniem mineralizowanych wód dołowych do rzek,
osiadaniami górniczymi, składowaniem na powierzchni terenu odpadów poeksploatacyjnych.
Degradacja wód podziemnych widoczna jest takŜe poprzez wyraźne zmniejszenie ich zasobów,
zmniejszenie lub zanik odpływu powierzchniowego i lokalnym zanieczyszczeniu wód podziemnych.
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W celu poprawy jakości wód podziemnych w najbliŜszych latach waŜne będzie realizowanie
programu badawczego FOKS. W ramach tego programu zostaną wykonane badania
wód podziemnych, pozwalające na zlokalizowanie wszystkich miejsc składowania odpadów.
Na podstawie tych badań będzie moŜna określić szczegółowo rodzaj i ładunek zanieczyszczeń
przedostających się do wód podziemnych oraz szlaki migracji. Ponadto badania te pozwolą
na kompleksowe rozpoznanie ryzyka środowiskowego i przygotowanie pełnej koncepcji działań
naprawczych wraz z oszacowaniem kosztów koniecznych inwestycji. W projekcie oprócz miasta
Jaworzna uczestniczą: Główny Instytut Górnictwa, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,
Instytut Zdrowia Publicznego w Ostrowie, miasto Milan i Stuttgart. Całkowity koszt projekty wyniesie
2 900 000€. Udział miasta to 57 800€ (koszt rzeczywisty po zwrocie 8 670€).
MELIORACJE
Melioracje wodne to zabiegi techniczne dzielące się na podstawowe i szczegółowe. Melioracje
podstawowe obejmują budowę duŜych kanałów doprowadzających wodę do systemów
melioracyjnych, konstrukcję pni piętrzących i jazów, obwałowania, ujęcia wody itp. Natomiast
melioracje szczegółowe to system nawadniający bądź odwadniający grunty orne i łąki, składający
się z otwartych rowów, sieci przewodów zamkniętych i deszczowni. Melioracje wodne obejmują
zabiegi zmierzające zarówno do nawodnienia, jak i drenaŜu gleb. Jednak źle zaprojektowane
i niekonserwowane systemy melioracyjne przestają pełnić funkcję regulującą tylko drenującą
i doprowadzają do obniŜenia zwierciadła wód podziemnych na znacznie większym obszarze
niŜ zamierzano. Skutkiem tego są niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym
tzn.: wysychanie źródeł i studni, zanikanie lasów, wysychanie mokradeł, które są naturalnym
magazynem wody. Łąki z jednokośnych zmieniają się na dwukośne i w związku z tym zuboŜeniu
ulega tamtejsza roślinność, która podczas pierwszego pokosu jest ścinana jeszcze przed wydaniem
nasion. Niszczone są równieŜ gniazda ptaków. Ponadto melioracje przyśpieszają spływ
powierzchniowy i zwiększają zagroŜenie powodziowe na terenach połoŜonych niŜej.
Na terenie Jaworzna zmeliorowano obszar w rejonie CięŜkowic - łąki „Brzeziny” o powierzchni
154 ha i długości rowów melioracyjnych równej 11,4 km. Drugi zmeliorowany obszar znajduje
się w rejonie Byczyny - łąki „Smug”, „Kępnica”, „Zastawie”, odcinek „Majcherek”, „Laskowiec”,
„Okrągle” o łącznej powierzchni melioracji 192 ha i długości rowów melioracyjnych wynoszącej
7,7 km. W latach 2006 - 2007 nie wykonano Ŝadnych nowych melioracji na terenie miasta Jaworzna.
6.1.1.3. Gospodarka wodno - ściekowa
Zaopatrzenie w wodę
Miasto Jaworzno zaopatrywane jest w wodę z kilku źródeł. Jednym z głównych dostawców
jest GPW Katowice (2007 r. - 25 74 741m3/rok), właściciel ujęcia wody w Maczkach. Niewielka ilość
wody jest kupowana z RPWiK Katowice (2007 r. - 11 981 m3/rok) i RPWiK Chrzanów
(2007 r. - 19 773 m3/rok). Łączny zakup od trzech dostawców w 2007 r. wynosił 2 606 495 m3/rok,
co stanowi ok. 38 % zaopatrzenia miasta Jaworzna.
Z GPW woda doprowadzana jest dwoma rurociągami φ750 mm. Jednym, poprzez studnię
wodomierzową i studnię z zaworem regulacyjnym na Osiedlu Stałym, do dzielnic: Os. Stałe, Dąbrowa
Narodowa, Długoszyn, PodłęŜe, Pszczelnik, Stara Huta. Drugim wodociągiem woda dostarczana jest
poprzez Górę Piasku do zbiorników „Warpie” i dalej do centrum miasta. Z GPW SUW Maczki
wodociągiem φ 200 mm woda dostarczana jest do dzielnicy Szczakowa. Pozostałą dostawę wody
zapewniają własne ujęcia wody. Są to: „Galmany”, „Dobra”, „Jarosław Dąbrowski”, czasowo
„Bielany” oraz „Piaskownia”, które posiadają aktualne pozwolenia wodno - prawne na pobór
wód.
Ujęcie „Galmany” - zlokalizowane jest w północno - wschodniej części miasta. Bazuje na wodach
infiltracyjnych (utwory węglanowe triasu), gromadzących się w wyrobiskach byłej kopalni
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rud cynkowo - ołowianych „Galmany”. Ujęcie stanowią trzy studnie głębinowe (S1, S2, S3)
o głębokości około 98 m odwiercone w roku 1968. Średni pobór wody z ujęcia kształtuje
się na poziomie około 6 700 m3/dobę Maksymalny pobór wód wynosi 7 098,4 m3/dobę, dopuszczalny
do 14 000 m3/dobę. W roku 2004 opracowano dokumentacje hydrogeologiczną w celu
udokumentowania aktualnych zasobów wody w ujęciu Galmany. Obecnie trwają prace
nad określeniem nowych granic stref ochronnych ujęcia.
Ujęcie „Dobra” - zlokalizowane jest w północno - wschodniej części miasta w osiedlu Dobra.
Wybudowane w latach 1920 - 1922, składa się z dwóch studni D1 i D2. Wody pobierane są z utworów
węglanowych triasu. Pobór wód z tego ujęcia kształtuje się na poziomie około 2 960 m3/d.
Maksymalny dopuszczalny pobór wód dla dwóch studni wynosi 4 494,0 m3/dobę.
Ujęcie „Jarosław Dąbrowski” - usytuowane w południowo - zachodniej części miasta w Os. Jeleń.
Stanowi szyb kopalniany o głębokości 103 m. Wody eksploatowane są z utworów górnego karbonu
GZW krakowskiej serii piaskowcowej. Zwierciadło wody utrzymuje się na głębokości 42 m. Pobór
wody kształtuje się w granicach 1 730 m3/dobę. Woda poddawana jest procesom redukcji Ŝelaza
i manganu. Maksymalny dopuszczalny pobór wód wynosi 2 000,0 m3/dobę.
Ujęcie „Bielany” - usytuowane jest przy ul. Gen. J. G. Chłopickiego. Stanowi studnię głębinową
o głębokości 78 m. Wody pobierane są z utworów węglanowych triasu środkowego. Obecnie ujęcie
jest czasowo wyłączone z produkcji. Ujęcie „Bielany” zaopatrywało w wodę mieszkańców pobliskich
ulic os. Bory i Byczyna. Obecnie obszary te zasilane są częściowo wodą z ujęcia „Galmany”
oraz zakupioną z ujęcia „Maczki”. Maksymalny dopuszczalny pobór wód wynosi 720 m3/dobę.
Ujęcie „Piaskownia” - zlokalizowane jest w północnej części miasta w Os. „Szczakowa”. Wykonane
zostało przez Cementownię „Szczakowa” w 1963 r. Obiekty wchodzące w skład ujęcia
to: ujęcie brzegowe, studnia zbiorcza, pompownia oraz osadniki.
Ujęcie wód powierzchniowych ujmuje wodę z Kanału Centralnego, średniodobowa produkcja
wyniosła około 826 m3/dobę. Woda dostarczana jest obecnie na potrzeby: Huty Szkła oraz Garbarni,
a w okresie letnim do Pracowniczych Ogrodów Działkowych. Wydajność ujęcia wynosi
10 000 m3/dobę. Obecnie ujęcie to jest w trakcie przebudowy mającej na celu dostosowanie do poboru
i uzdatniania wody do celów komunalnych miasta Jaworzna, przy pozostawieniu w formie
drugorzędnej funkcję poboru wody do celów przemysłowych.
Miasto zakupiło łącznie w 2007 r. od 3 odbiorców 2 606 495 m3/rok wody. W porównaniu
do 2002 r. ilość ta zmniejszyła się o 0,9%. Strukturę produkcji wody w latach 2002 i 2006 - 2007
przedstawiono w tab. 12.
Tabela 12. Struktura produkcji wody w latach 2002 i 2006 - 2007
Lp.

Produkcja i pobór
wody pitnej
1.
Produkcja
2.
Zakup
3.
Ogółem
Źródło: MPWiK, POŚ 2003r.

Całkowity pobór wody [m3]
2002 r.
2006 r.
2007 r.
5 092 547
4 472 433
4 336 373
3 209 880
3 070 638
2 606 495
8 302 427
7 543 071
6 942 868

Na podstawie powyŜszej tabeli moŜna zauwaŜyć systematyczne zmniejszaniu ilości produkowanej
wody a co za tym idzie jej zuŜycia na terenie miasta Jaworzna. Zmniejszeniu uległa równieŜ ilość
wody zakupionej od zewnętrznych dostawców.
ZuŜycie wody na terenie miasta przedstawiono w tab. 13.
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Tabela 13. Struktura zuŜycia wody
Lp.
1.

2002 r.
450 455

ZuŜycie wody m3/rok
2006 r.
370 819

2007 r.
254 529

2 931 088

2 971 173

2 950 311

1 693 200

1 631 539

1 575 661

396 548
2 831 059

1 460 862
2 569 540

1 407 584
2 162 365

Cel zuŜycia wody

ZuŜycie własne
MPWiK
2.
Gospodarstwa
domowe
3.
Pozostali odbiorcy
w tym:
cele produkcyjne
4.
Straty wody w
sieci
Źródło: MPWiK, POŚ 2003r.

W 2007 r. w porównaniu do 2002 r. ilość wody zuŜywanej w gospodarstwach domowych wzrosła
o około 0,7% a do celów produkcyjnych o 72%. Straty w sieci zmniejszyły się o około 24%.
Do największych odbiorców wody naleŜą:
– PKE S. A. Elektrownia III,
– Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik,
– Międzyzakładowa Górnicza Spółka Mieszkaniowa,
– Południowy Koncern Węglowy S. A.,
– SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny,
– Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.,
– Nieruchomości Sp. z o. o.,
– Administrator Centrum Obsługi Nieruchomości Sp. z o. o.,
– PUH DOM-EL III Sp. z o. o.,
– Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
Woda do picia z sieci kontrolowana jest według harmonogramu ustalanego przez MPWiK z PPIS.
Woda pobierana z ujęć kontrolowana jest raz w miesiącu. Jakość wody podawanej do sieci spełnia
wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417).
Ponadto zakłady przemysłowe na cele produkcyjne wykorzystują wodę pochodzącą z ujęć
wód powierzchniowych. Ujęcia wód powierzchniowych posiadają m. in. zakłady takie jak: PKE S. A.
Elektrownia Jaworzno III.
W tab. 14. zestawiono podmioty posiadające pozwolenie wodnoprawne na pobór wód.
Tabela 14. Podmioty posiadające pozwolenia wodnoprawne na pobór wód
Nazwa Zakładu
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o. o.
43-600 Jaworzno
ul. Św. Wojciecha 34.

Czas obowiązywania
pozwolenia
Pozwolenie wydane przez
Prezydenta Miasta Jaworzna
z 24.07.2002 r.
obowiązuje do 31.12.2012 r.

Pozwolenie wydane przez
Prezydenta Miasta Jaworzna
z 19.12.2002 r.
obowiązuje do 31.12.2013 r.
Pozwolenie wydane przez
Prezydenta Miasta Jaworzna
z 15.02.2005 r.
obowiązuje do 15.03.2015 r.

Na co wydane pozwolenie
Pobór wód podziemnych z utworów węglanowych triasu
środkowego, studnią wierconą S-1 ujęcia wód podziemnych
„Bielany”, zlokalizowanego przy ul. Gen. J. G. Chłopickiego,
z przeznaczeniem dla zaopatrzenia w wodę do celów komunalnych
osiedli Bory i Byczyna w ilości: Qh = 30,0 m3/d, Qd = 720,0 m3/d,
Qr = 262 800,0 m3/rok
Pobór wód podziemnych szybem „Jarosław Dąbrowski”
eksploatującym wodonosiec karbonu górnego GZW krakowskiej
serii piaskowej, z przeznaczeniem dla zaopatrzenia w wodę
do celów komunalnych miasta w ilości: Qh = 83,0 m3/d,
Qd = 2 000,0 m3/d, Qr = 730 000,0 m3/rok
Pobór wód podziemnych z utworów węglanowych triasu,
studniami S-1, S-2, S-3 zlokalizowanymi przy ul. Pawiej
dla zaopatrzenia w wodę z przeznaczeniem do spoŜycia
oraz na cele socjalno – bytowe, w ilości Qe max = 295,77 m3/h,
Qe śr = 7 098,4 m3/d.
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Nazwa Zakładu

Czas obowiązywania
pozwolenia
Pozwolenie wydane przez
Prezydenta Miasta Jaworzna
z 09.01.2006 r.
obowiązuje do 30.12.2015 r.

Pozwolenie wydane przez
Prezydenta Miasta Jaworzna
z 30.05.2006 r.
obowiązuje do 31.05.2016 r.

PCC Rail S. A.
43-602 Jaworzno,
ul. Bukowska 12

Pozwolenie wydane przez
Wojewodę Śląskiego
z 1.02.2002 r.
obowiązuje do 18.01.2012 r.

Południowy Koncern
Węglowy S. A. Elektrownia
Jaworzno III
43-600 Jaworzno,
ul. Promienna 51

Pozwolenie wydane przez
Wojewodę Śląskiego
z 15.11.2002 r.
obowiązuje do 31.12.2012 r.
Pozwolenie wydane przez
Wojewodę Małopolskiego
z 17.08.2004 r.
obowiązuje do 31.12.2024 r.
Pozwolenia wydane przez
Wojewodę Śląskiego
z 1.04.2003r. obowiązuje
do 31.04.2013 r.

Na co wydane pozwolenie
Pobór wód podziemnych z utworów węglanowych triasu,
studniami D-1, D-2 zlokalizowanymi przy ul. Podlesie,
z przeznaczeniem do zaopatrzenia ludności w wodę do spoŜycia
oraz na cele socjalno – bytowe w ilości:
dla studni D-1 – Qe max = 136 m3/h, Qe śr = 3 264,0 m3/d
przy depresji S = 3,4 m i obniŜeniu rzędnej zwierciadła
wód podziemnych do poziomu 268,66 m n.p.m.
dla studni D-2 – Qe max = 51,25 m3/h, Qe śr = 1 230,0 m3/d
przy depresji S = 7,8 m i obniŜeniu rzędnej zwierciadła
wód podziemnych do poziomu 263,64 m n.p.m.
Pobór wody powierzchniowej ujęciem brzegowym „Piaskownia”,
zlokalizowanym na Kanale Centralnym dla celów stacji
uzdatniania wody pitnej oraz dla celów przemysłowych w ilości:
- średnio – 10 000,0 m3/d,
- maksymalnie – 417,0 m3/h
w tym:
- na potrzeby stacji uzdatniania wody – 8 500 m3/d (354 m3/h),
- na potrzeby przemysłowe – 1 500 m3/d (62,5 m3/h) przy
zachowaniu nienaruszalnego NNQ = 0,58 m3/s dla ujściowego
odcinka Kanału Centralnego.
Wykonanie ujęcia wód powierzchniowych na rowie III/1a
na terenie obszaru górniczego „Szczakowa III” złoŜe „Siersza –
Misiury” – Pole „Siersza” – sektor s
Pobór wody kopalnianej z odwadniania pola eksploatacyjnego
„Siersza” w ilości max 7 200 m3/d dla celów przemysłowych
Elektrowni „Siersza” w Trzebini.
Pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych (piasków
plejstoceńskich) za pomocą własnego ujęcia, składającego
się z dwóch studni głębinowych S-3 (zasadniczej)
i S-4 (awaryjnej) w ilości 190 m3/d dla potrzeb socjalno bytowych
Wykonanie ujęcia wody typu brzegowego ze zbiornika
naturalnego na rowie W III 1a.
Pobór wody do celów przemysłowych w ilości średnio
11 000 m3/d.
Pobór wody za pomocą istniejącego ujęcia na rzece Białej
Przemszy do celów przemysłowych w ilości 0,85 m3/s
(74 440 m3/d).

Źródło: Pozwolenia wodnoprawne

Sieć wodociągowa stale jest rozbudowywana i modernizowana w celu zmniejszenia
awaryjności i ograniczenia strat wody. W 2007 r. wystąpiło 551 awarii sieciowych
i 571 eksploatacyjnych (zasuwy, hydranty, zawory). Straty kształtowały się na poziomie 2 162 367 m3.
W porównaniu do 2002 r. ilość strat zmniejszyła się o ok. 24%.
W 2007 r. do z sieci wodociągowej korzystało 95 tys. mieszkańców co stanowi 99,4% ogółu
mieszkańców. Długość sieci wodociągowej wynosi 550,5 km i jest dłuŜsza o 24,5 km w porównaniu
do 2002 r.
Długość sieci wodociągowej na terenie miasta w latach 2002, 2006 - 2007 przedstawiono w tab. 15.
Tabela 15. Długość sieci wodociągowej w latach 2002, 2006 - 2007

Magistrale
wodociągowe
Sieć wodociągowa
rozdzielcza
Przyłącza
OGÓŁEM

2002 r.
26,4

Długość sieci wodociągowej w km
2006 r.
26,4

2007 r.
26,4

305,1

313,9

314,3

194,5
526,0

206,5
546,8

209,8
550,5
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Charakterystykę sieci wodociągowej w poszczególnych dzielnicach przedstawiono w załączniku nr 1.
Gospodarka ściekowa
W 2007 r. z sieci kanalizacyjnej korzystało 62,11 tys. mieszkańców co stanowi ok. 65% ogółu
mieszkańców. Rejony pozbawione dostępu do sieci to: Dobra, CięŜkowice, Koźmin, Cezarówka.
Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 213,2 km i jest dłuŜsza o 14,3 km w porównaniu do 2002 r.
Charakterystykę sieci kanalizacyjnej przedstawiono w załączniku nr 2.
Długość sieci kanalizacyjnej na terenie miasta w latach 2002, 2006 - 2007 przedstawiono w tab. 16.
Tabela 16. Długość sieci kanalizacyjnej w latach 2002, 2006 - 2007

Sieć ogólnospławna
Sieć sanitarna
Przyłącza
OGÓŁEM

2002 r.
112,0
67,6
19,3
198,9

Długość sieci kanalizacyjnej w km
2006 r.
118,3
73,2
21,3
212,3

2007 r.
118,3
73,4
21,5
213,2

Niesprzyjające oddziaływanie dla kanalizacji mają wpływy eksploatacji górniczej, które
powodują zmiany w sieci i trwałe deformacje liniowe oraz w uzbrojeniu poprzez uszkodzenia ciągów
rur i studni rewizyjnych. W 2007 r. zanotowano 691 awarii. Natomiast w 2002 r. wystąpiło 528
awarii. Tak więc ilość awarii zwiększyła się o 24%. W celu ograniczenia awarii prowadzone są prace
modernizacyjne i naprawy. W 2007 r. wykonano 768 napraw sieci kanalizacyjnej.
Ścieki komunalne
Ścieki komunalne, z większości skanalizowanych osiedli Jaworzna, odprowadzane są siecią
kanalizacyjną do miejskiej oczyszczalni ścieków Jeleń Dąb. Oczyszczalnia ta zlokalizowana
jest w dzielnicy Jeleń Dąb, wybudowana w 1995 r. jest oczyszczalnią mechaniczno - biologiczną.
Ścieki z miasta Jaworzna doprowadzane są do oczyszczalni kolektorem ogólnospławnym o średnicy
1800 mm. Ponadto doprowadzane są równieŜ ścieki z Chełmka dwoma rurociągami o średnicy
400 mm. Ścieki te przez komorę przelewu awaryjnego dopływają do części oczyszczania
mechanicznego.
W części tej następuje oddzielenie grubych części płynących i wleczonych, piasku oraz sedymentacja
zawiesiny. Następnie ścieki wstępnie oczyszczone doprowadzane są do części biologicznej
gdzie zachodzą procesy takie jak: synteza i stabilizacja tlenowa, nitryfikacja, denitryfikacja
i defosfatacja. Dla zwiększenia stopnia defosfatacji biologicznej osad powrotny po sedymentacji
w osadnikach wtórnych poddawany jest odtlenieniu i wstępnej denitryfikacji w komorze
predenitryfikacji w celu usunięcia azotanów, które obniŜają efekty usuwania fosforu na drodze
biologicznej. Oczyszczone ścieki z osadników wtórnych odpływają przelewami do rzeki Przemszy
(odprowadzane ścieki w II klasie jakości wód).
W 2007 r. oczyszczono 4 448 830 m3 ścieków. Ilość ta zwiększyła się o ok. 4% w porównaniu
do 2002 r.
Ścieki komunalne z oczyszczalni Jelen Dąb odprowadzane są do rzeki Przemszy. Parametry
ścieków odprowadzonych w 2007 r.:
– BZT5 - 3,2 mg O2/l,
– ChZT - 28,8 mg O2/l,
– zawiesina ogólna - 6,5 mg/l,
– suma chlorków i siarczanów - 217,4 mg/dm3,
– fenole - 0,00166 mg/dm3,
– metale cięŜkie - 0,031 mg/dm3.
W okresie nawalnych deszczów ścieki komunalne oczyszczone mechanicznie oraz wody drenaŜowe
odprowadzane są do kanału Matylda. Ścieki z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji
ogólnospławnej odprowadzane są do potoku Kozi Bród i Wąwolnica.
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Ścieki w osiedlach nieskanalizowanych gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych
lub oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach ścieków.
W rejonie przepompowni ścieków „Siłownia” oraz oczyszczalni Jeleń Dąb zlokalizowane
są 2 stacje zlewcze słuŜące do przyjmowania nieczystości ciekłych.
Z terenu miasta odprowadzane są równieŜ ścieki nieoczyszczone w ilości ok. 200 000 m3.
Aglomeracja Jaworzno Dąb, w skład której wchodzą gminy Jaworzno i Chełmek ujęta
jest w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Zgodnie z aktualizacją przyjętą
przez Radę Ministrów dnia 7 czerwca 2005 r. w latach 2005 - 2015 naleŜy wybudować 204,6 km
kanalizacji oraz rozbudować istniejącą oczyszczalnię do przepustowości 14 600 m3/dobę oraz spełnić
standardy w zakresie usuwania azotu i fosforu.
Ścieki przemysłowe
Ścieki przemysłowe pochodzące z zakładów przemysłowych odprowadzane są po oczyszczeniu
do wód powierzchniowych (potok Wąwolnica, Byczynka, Kozi Bród, rzeka Przemsza, Biała
Przemsza) lub do kanalizacji miejskiej. Zakłady odprowadzające ścieki do wód powierzchniowych
posiadają aktualne pozwolenia wodno prawne. Są to:
– MPWiK Sp. z o. o.,
– PKW S. A.,
– Południowy Koncern Energetyczny S. A. - Elektrownia Jaworzno III,
– Zakłady Chemiczne „Organika - Azot” S. A.,
– PCC Rail S. A.,
– Garbarnia „Szczakowa” S. A.,
– 91 - Plus Huta Szkła Szczakowa Sp. z o. o.,
– Spółka Restrukturyzacji Kopalń S. A. w Katowicach,
– ENION S. A. Oddział w Będzinie - Będziński Zakład Energetyczny.
Oczyszczalnie ścieków posiadają zakłady takie jak: Zakłady Chemiczne „Organika - Azot”
S. A. (centralna oczyszczalnia ścieków), PKE S. A. Elektrownia Jaworzni III (oczyszczalnia
mechaniczna ze wspomaganiem chemicznym ścieków przemysłowo - deszczowych), Garbarnia
„Szczakowa” S. A. (mechaniczno - chemiczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków), PCC Rail S. A.,
ENION S. A. Oddział w Będzinie - Będziński Zakład Energetyczny (biologiczna oczyszczalnia
ścieków, separator koalescencyjny), 91 - Plus Huta Szkła Szczakowa Sp. z o. o. (osadnik Imhoffa,
dwusekcyjny osadnik betonowy), PKW S. A. (osadnik wód dołowych).
Ilość ścieków odprowadzanych z zakładów przemysłowych kształtuje się na poziomie
35 000 000 m3/ rok z tego 99,6% odprowadzanych jest do wód. Ilość ścieków oczyszczanych wynosi
około 98%.
Ścieki odprowadzane są do: Przemszy (w większości), Kanału Matylda, Wąwolnicy, rowu
melioracyjnego dopływu potoku Byczynka, Białej Przemszy, Koziego Brodu.
Zbiorcze zestawienie podmiotów posiadających pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie
ścieków przedstawiono w tab. 17.
Tabela 17. Podmioty posiadające pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie ścieków
Nazwa Zakładu
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o. o.
43-600 Jaworzno
ul. Św. Wojciecha 34.

Czas obowiązywania
pozwolenia
Pozwolenie wydane przez
Prezydenta Miasta
Jaworzna z 20.12.2004 r.
obowiązuje do 31.01.2015 r.

Na co wydane pozwolenie
Wprowadzanie ścieków komunalnych do rzeki Przemszy,
oczyszczonych w mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków
Jaworzno Dąb w ilości:
- 17 000 m3/dobę - w okresie bezdeszczowym,
- 50 000 m3/dobę - w okresie deszczowym.
Parametry ścieków oczyszczonych:
- BZT5 ≤ 15 mg O2/l lub 90% redukcji,
- ChZT ≤ 125 mg O2/l lub 75 % redukcji,
- zawiesina og. ≤ 35 mg/l lub 90% redukcji,
- azot og. ≤ 15 mg N/l lub 80% redukcji,
- fosfor og. ≤ 2mg P/l lub 85 % redukcji.
Wprowadzanie ścieków komunalnych do kanału Matylda,
oczyszczonych mechanicznie w ilości:
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Nazwa Zakładu

Czas obowiązywania
pozwolenia

Pozwolenie wydane przez
Prezydenta Miasta
Jaworzna z 5.07.2005 r.
obowiązuje
do 15.07.2015 r.
Pozwolenie wydane przez
Prezydenta Miasta
Jaworzna z 30.08.2006 r.
obowiązuje do 30.08.2016 r.

PCC Rail S. A.
43-602 Jaworzno,
ul. Bukowska 12

Pozwolenie wydane przez
Wojewodę Małopolskiego
z 6.09.2002 r.
obowiązuje
do 6.09.2012 r.
Pozwolenie wydane przez
Wojewodę Śląskiego
z 29.01.2004 r.
obowiązuje
do 28.01.2014 r.
Pozwolenie wydane przez
Wojewodę Śląskiego
z 19.09.2006 r.
obowiązuje
do 18.09.2016 r.

Południowy Koncern
Węglowy S. A.
43-600 Jaworzno,
ul. Grunwaldzka 37

Pozwolenia wydane przez
Wojewodę Śląskiego
z 31.12.2002r. obowiązuje
do 31.12.2008 r.

Południowy Koncern
Energetyczny S. A.
Elektrownia Jaworzno III
43-600 Jaworzno,
ul. Promienna 51

Pozwolenia wydane przez
Wojewodę Śląskiego
z 1.04.2003r. obowiązuje do
31.04.2013 r.

Na co wydane pozwolenie
- 2 900 m3/dobę - w okresie dreszczów nawalnych, liczba zrzutów
nie większa niŜ 10.
Wprowadzanie wód drenaŜowych do kanału Matylda w ilości
do 600 m3/dobę.
Wprowadzanie ścieków z przelewu burzowego komunalnej
kanalizacji ogólnospławnej do potoku Kozi Bród w ilości
maksymalnej 1 010 m3/dobę - w okresie intensywnych opadów.
Liczba zrzutów nie większa niŜ 10.
Wprowadzanie ścieków z przelewów burzowych komunalnej
kanalizacji ogólnospławnej do potoku Wąwolnica przy ul. Biały
Brzeg w ilości maksymalnej 5 530 l/s przy czasie trwania deszczu
t = 5 min oraz przy ul. Fabrycznej w ilości maksymalnej 2 311 przy
czasie trwania deszczu t = 5. Liczba zrzutów z poszczególnych
przelewów nie większa niŜ 5.
Odwadnianie grawitacyjne wyrobiska Kopalni, w granicach
wyznaczonego obszaru górniczego o powierzchni około
26 km2, istniejącymi rowami, mającymi ujście do Kanału
Centralnego.
Wprowadzanie ścieków bytowych pochodzących z budynku
administracyjnego do Potoku Kozi Bród w maksymalnej ilości
32 m3/d o parametrach jakościowych:
- BZT5 - 40 mg O2/l,
- ChZT -150 mg O2/l,
- zawiesiny ogólne - 50 mg/l.
Wprowadzanie ścieków bytowych oczyszczonych w zakładowej
oczyszczalni ścieków do rowu terenowego (dopływ rzeki Białej
Przemszy) w ilości 6,8 m3/d.
Parametry ścieków oczyszczonych:
- BZT5 ≤ 40 mg O2/l,
- ChZT ≤ 150 mg O2/l,
- zawiesiny ogólne ≤ 50 mg/l.
Wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych w separatorze
węglowodorów ropopochodnych wraz z osadnikiem w ilości 3,14 l/s
o parametrach jakościowych:
- zawiesiny ogólne ≤ 100 mg/l,
- węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg/l.
Odwadnianie zakładu górniczego oraz odprowadzanie wód
kopalnianych w ilości 93 800 m3/d, ścieków bytowo - gospodarczych
w ilości 4 600 m3/d, wód z odwadniania terenu leśnego i wód
deszczowych z osadnika „Biały Brzeg” w ilości
1 600 m3/d do rzeki Przemszy. Parametry ścieków oczyszczonych:
- odczyn 6,5 - 9,0,
- BZT5 < 4 mg O2/l,
- zawiesina < 50 mg/l,
- chlorki < 1500 mg/l,
- siarczany < 500 mg/l.
Odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowo deszczowych w mechanicznej oczyszczalni ścieków
ze wspomaganiem chemicznym do rzeki Przemszy w ilości
maksymalnej 18 480 m3/d oraz dodatkowo w okresach dreszczów
nawalnych wody opadowe w ilości 1 065 dm3/d
o parametrach jakościowych:
- odczyn 6,5 - 8,5 pH,
- BZT5 ≤ 25 mg O2/l,
- ChZT ≤ 125 mg O2/l,
- zawiesiny ogólne ≤ 35 mg/l,
- chlorki ≤ 1445 mg/l,
- siarczany ≤ 548 mg/l,
- azot azotanowy ≤ 30 mg/l,
- fosforany ≤ 3 mg/l,
- fenole lotne ≤ 0,1 mg/l,
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Nazwa Zakładu

Czas obowiązywania
pozwolenia

Spółka Restrukturyzacji
Kopalń S.A. w Katowicach
Oddział w Czeladzi
Zakład: „Centralny Zakład
Odwadniania Kopalń” w
Czeladzi 41-253 Czeladź, ul.
Kościuszki 9.

Pozwolenia wydane przez
Wojewodę Śląskiego
z 30.04.2003r. obowiązuje
do 30.04.2013 r.

Garbarnia „Szczakowa” S.A
43-602 Jaworzno,
ul. Szklarska 5

Pozwolenie wydane przez
Prezydenta Miasta
Jaworzna z 21.12.2007 r.
obowiązuje do 30.06.2009 r.

91-Plus Huta Szkła
Szczakowa Sp. z o. o.
43-602 Jaworzno,
ul. Kolejarzy 81.

Pozwolenie zintegrowane
wydane przez Prezydenta
Miasta Jaworzna
obowiązuje od 1.01.2007 do
31.12.2016.

ENION S.A. Oddz.
w Będzinie Będziński
Zakład Elektroenergetyczny,
ul. Małobądzka 141,

Pozwolenie wydane przez
Prezydenta Miasta
Jaworzna z 14.04.2005 r.
obowiązuje

Na co wydane pozwolenie
- cynk ≤ 2,0 mg/l,
- ołów ≤ 0,5 mg/l,
- kadm ≤ 0,4 mg/l/d,
- rtęć ≤ 0,06 mg/l/d,
- chrom ≤ 0,5 mg/l,
- nikiel ≤ 0,5 mg/l,
- miedź ≤ 0,5 mg/l,
- srebro ≤ 0,1 mg/l,
- bar ≤ 2 mg/l,
- bor ≤ 4 mg/l,
- wanad ≤ 2 mg/l,
- arsen ≤ 0,1 mg/l,
- molibden ≤ 1 mg/l,
- kobalt ≤ 1 mg/l.
Odwadnianie wyrobisk górniczych Rejonu „Jan Kanty”
w ilości 35,0 m3/min.
Odprowadzanie wód z odwadniania Rejonu „Jan Kanty”
w ilości max 35,0 m3/min. (50 400 m3/d) do rowu uchodzącego
do rzeki Przemszy o parametrach jakościowych:
- chlorki - 1000 mg/l,
- siarczany -500 mg/l,
- zawiesiny og. - 35 mg/l.
Wprowadzanie oczyszczonych ścieków w zakładowej mechaniczno chemiczno - biologicznej oczyszczalni ścieków do Potoku Kozi Bród
w ilości max 400 m3/d o parametrach jakościowych:
- odczyn 6,5-8,5 pH,
- BZT5 ≤ 25 mg O2/l,
- ChZT ≤ 125 mg O2/l,
- zawiesiny ogólne ≤ 35 mg/l,
- chlorki ≤ 7000 mg/l,
- siarczany ≤ 3500 mg/l,
- azot ogólny ≤ 30 mg/l,
- azot amonowy ≤ 10 mg/l,
- chrom ogólny ≤ 1mg/l,
- chrom+6 ≤ 0,05 mg/l.
Wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z powierzchni
szczelnej zakładu wynoszącej F = 2,50 ha w ilości max 190,44 dm3/s
o parametrach jakościowych:
- zawiesiny ogólne ≤ 100 mg/l,
- węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg/l.
Wprowadzanie ścieków przemysłowych z płukania filtrów
Ŝwirowych stacji odŜelaziania wody oczyszczonych
w dwusekcyjnym osadniku betonowym do Potoku Kozi Bród
w ilości: okresowo, średnio 18 m3/ miesiąc, jednorazowo
6,0 m3/ dobę o parametrach jakościowych:
- pH 6,5 - 9,
- BZT5 25 mg O2/l,
- ChZT 125 mg O2/l,
- zawiesina ogólna 35 mg/l,
- chlorki1000 mg/l,
- siarczany 500 mg/l,
- węglowodory ropopochodne15 mg/l.
Wprowadzanie ścieków z regeneracji wymienników jonitowych
stacji zmiękczania wody do uzupełniania obiegu w ilości: okresowo,
średnio 1 raz na tydzień, jednorazowo:
7,5 m3/dobę,
Wprowadzanie ścieków z regeneracji wymienników jonitowych
stacji zmiękczania wody obiegu chłodniczego w ilości: 1 raz na
dzień, jednorazowo: 7,5 m3/dobę, wody opadowe i roztopowe z
powierzchni szczelnej F1 = 0,5 ha, w ilości 0,056 m3/s.
Wprowadzanie ścieków bytowych oczyszczonych
w biologicznej oczyszczalni ścieków do rowu melioracyjnego
(dopływ Potoku Byczynka) w ilości 0,5 m3/d o parametrach
jakościowych:
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Nazwa Zakładu
42-500 Będzin

Czas obowiązywania
pozwolenia
do 30.04.2009 r.

Firma Handlowa –
Towarzystwo Węglowe Sp.
z o.o.
43-600 Jaworzno,
ul. Wysoki Brzeg 4

Pozwolenie wydane przez
Prezydenta Miasta
Jaworzna z 19.11.2007 r.
obowiązuje
do 15.11.2017 r.

STATOIL POLSKA Sp. z
o.o.
Ul. 29-go Listopada 10
00 – 465 Warszawa

Pozwolenie wydane przez
Prezydenta Miasta
Jaworzna z 23.02.2006 r.
obowiązuje
do 15.03.2009 r.

Zakłady Chemiczne
„Organika-Azot” S. A.
43-600 Jaworzno,
ul. Chopina 94.

Pozwolenie wydane przez
Marszałka Województwa
Śląskiego z 16.04.2008 r.
obowiązuje
do 16.04.2012 r.

Na co wydane pozwolenie
- BZT5 ≤ 40 mg O2/l,
- ChZT ≤ 150 mg O2/l,
- zawiesiny ogólne ≤ 50 mg/l.
Wprowadzanie ścieków z mycia transformatorów w ilości
1,5 m3/d i wód opadowych w ilości 40,33 l/s z powierzchni szczelnej
warsztatu wynoszącej F = 0,37 ha oczyszczanych w separatorze
benzynowo - koalescencyjnym AWAS-H-2000 NG 30
o parametrach jakościowych:
- zawiesina ogólna ≤ 100 mg/l,
- substancje ropopochodne ≤ 15 mg/l.
Wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych
z powierzchni szczelnej wynoszącej F = 1,2 ha poprzez system
kanalizacji deszczowej do rzeki Przemszy w ilości 132 l/s
o parametrach jakościowych:
- zawiesiny ogólne ≤ 100 mg/l,
- węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg/l.
Wprowadzanie ścieków technologicznych pochodzących
z procesu mycia samochodów oczyszczonych w osadniku
i separatorze do kanalizacji miejskiej w ilości 1,2 m3/d
o parametrach jakościowych:
- substancje ekstrahujące się eterem naftowym ≤ 100 mg/l,
- substancje ropopochodne ≤ 15 mg/l,
- ołów ≤ 0,5 mg/l.
Wprowadzanie wód opadowych z powierzchni szczelnej stacji paliw
wynoszącej 0,25 ha oczyszczonych w separatorze z osadnikiem
części stałych typu Sepurator SEP 15-1 w ilości 32,74 l/s o
parametrach jakościowych:
- substancje ekstrahujące się eterem naftowym ≤ 100 mg/l,
- substancje ropopochodne ≤ 15 mg/l.
Wprowadzanie ścieków przemysłowych oczyszczonych
w mechaniczno - chemicznej zakładowej Centralnej Oczyszczalni
Ścieków od Potoku Wąwolnica w ilości:
Qmax = 1 007 m3/d. Parametry ścieków oczyszczonych:
- odczyn 6,5 - 8,5 pH,
- ChZT ≤ 125 mg O2/l,
- zawiesiny ogólne ≤ 35 mg/l,
- chlorki ≤ 1000 mg/l,
- siarczany ≤ 500 mg/l,
- cyjanki wolne ≤ 0,1 mg/l,
- miedź ≤ 0,5 mg/l,
- rtęć średnia dobowa ≤ 0,06 mg/l,
- rtęć średnia miesięczna ≤ 0,03 mg/l,
- azot ogólny ≤ 30 mg/l,
- fosfor ogólny ≤ 3,0 mg/l,
- ekstrakt eterowy ≤ 50 mg/l,
- Ŝelazo ≤ 10 mg/l,
- heksachlorocykloheksan śr. dob. ≤ 4,0 mg/l,
- heksachlorocykloheksan śr. m. ≤ 2 ,0 mg/l,
Insektycydy z grupy węglowodorów:
- chlorowanych ≤ 0,5 µg/l,
- insektycydy fosforoorganiczne
- i karbaminianowe ≤ 10 µg/l,
Substancje powierzchniowo czynne:
- anionowe ≤ 5,0 mg/l,
- ogólny węgiel organiczny ≤ 30,0 mg/l.
Wprowadzanie wód opadowych z przelewu zbiornika retencyjnego
wód deszczowych - obiekt nr 141 COŚ
w okresach występowania deszczów nawalnych.
Wprowadzanie wód opadowych z przelewu zbiornika retencyjnego
wód deszczowych - obiekt nr 149 COŚ
w okresach występowania deszczów nawalnych.

Źródło: Pozwolenia wodno prawne, inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń oczyszczalni ścieków do wód
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Lokalizację oczyszczalni ścieków oraz punktów zrzutu ścieków przedstawiono na rys. 6.

Rysunek 6. Lokalizacja oczyszczalni ścieków oraz punktów zrzutu ścieków do wód
6.1.2. Cel średniookresowy do 2015 r.
Do 2015 r. całkowity ładunek azotu i fosforu w ściekach komunalnych powinien
być zredukowany do 75% w skali kraju. Do końca 2010 r. aglomeracje o wielkości 15 000 - 100 000
RLM powinny zostać wyposaŜone w biologiczne oczyszczalnie ścieków z podwyŜszonym usuwaniem
biogenów a takŜe sieć kanalizacyjną.
Cel XIII
Osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie miasta Jaworzna
6.1.3. Kierunki działań na lata 2008 - 2011
W celu osiągnięcia dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych istotne znaczenie
mają inwestycje dotyczące budowy i rozbudowy systemów kanalizacyjnych oraz budowa
i modernizacja oczyszczalni ścieków. Na terenie miasta Jaworzna zadania te realizowane są w ramach
przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”.
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Kierunki działań
1. Ocena wpływu zanieczyszczeń rejonu składowania odpadów niebezpiecznych na jakość
wód podziemnych i powierzchniowych wraz z opracowaniem programu działań
naprawczych - program badawczy FOKS.
2. Wspieranie działań inwestycyjnych, mających na celu ograniczenie i eliminację ładunku
zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach do środowiska wodnego a w szczególności
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
3. Eliminacja nieszczelnych zbiorników bezodpływowych (szamb).
4. Wspieranie działań mających na celu poprawę jakości wody przeznaczonej do spoŜycia,
w tym budowa lub modernizacja stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych.
5. Ochrona ujęć wód pitnych.
6. Ograniczanie i eliminowanie wykorzystania wód podziemnych do celów innych
niŜ zaopatrzenie ludności w wodę do picia.
7. Propagowanie instalowania liczników zuŜycia wody oraz stymulowanie do zmniejszenia
jej zuŜycia.
8. Wspieranie budowy kanalizacji deszczowej i separatorów a takŜe połączenie budowy
systemów podczyszczających z budową i modernizacją dróg.
9. UdroŜnienie koryt rzek.
10. Budowa lub modernizacja oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków przemysłowych.
11. Rozwój sieci monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych
i jej dopasowanie do wymagań wspólnotowych.
12. Rozwój współpracy ze wszystkimi instytucjami wpływającymi na jakość wód, wspieranie
edukacji ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki wodami i jej ochrony przed
zanieczyszczeniami.
13. Wspieranie i egzekwowanie racjonalnej gospodarki wodno - ściekowej w zakładach
przemysłowych.
6.2. Powietrze atmosferyczne
6.2.1. Stan wyjściowy
Do aktualnych regulacji prawnych w zakresie prowadzenia i rozpowszechniania oceny jakości
powietrza naleŜą:
– ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r.,
nr 25, poz. 150),
– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu (Dz. U. nr 47, poz. 281),
– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów
substancji w powietrzu (Dz. U. nr 87, poz. 798),
– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu i sposobu
przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. nr 63, poz. 445).
Ochrona powietrza jest zadaniem priorytetowym w mieście Jaworzno, które znajduje
się w czołówce listy miast województwa śląskiego o duŜej skali zagroŜenia emisją zanieczyszczeń
powietrza. Źródłami tych zanieczyszczeń są:
• emisje z zakładów przemysłowych (głównie energetyka zawodowa i przemysłowa, procesy
technologiczne, zakłady prywatne tj. rzemieślnicze, rolnicze),
• niska emisja z sektora komunalno - bytowego (głownie kotłownie, indywidualne paleniska
domowe),
• komunikacyjne źródła zanieczyszczeń (transport drogowy, transport kolejowy).
Na terenie miasta Jaworzna największymi źródłami zanieczyszczenia powietrza są zakłady
przemysłowe tj. Południowy Koncern Energetyczny S. A. Elektrownia Jaworzno III, Zakłady
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Chemiczne Organika - Azot S. A., 91 - Plus Huta Szkła Szczakowa Sp. z o. o.
i Knauf Jaworzno III Sp. z o. o. oraz Garbarnia Szczakowa S. A.
Do podmiotów posiadających pozwolenie zintegrowane naleŜą:
• Południowy Koncern Energetyczny S. A. Elektrownia Jaworzno III dla instalacji Elektrownia
II słuŜącej do produkcji ciepła oraz wytwarzania energii elektrycznej zlokalizowanej
przy ul. Energetyków 15 w Jaworznie, wydane przez Wojewodę Śląskiego, termin
obowiązywania od 31.12.2003 r. do 11.12.2013 r., zmiana 19.11.2007 r.,
• Południowy Koncern Energetyczny S. A. Jaworzno III instalacja spalania paliw
Elektrownia III zlokalizowana przy ul. Promiennej 51 w Jaworznie, wydane przez Wojewodę
Śląskiego, termin obowiązywania od 01.01.2005 r. do 31.12.2014 r.,
• Zakłady Chemiczne Organika - Azot S. A., instalacja syntezy chlorfenwinfosu zlokalizowana
przy ul. Chopina 94 w Jaworznie, wydane przez Wojewodę Śląskiego, termin obowiązywania
od 11.12.2007 r. do 11.12.2017 r.,
• 91 - Plus Huta Szkła Szczakowa Sp. z o. o., instalacja do produkcji szkła płaskiego
zlokalizowana przy ul. Kolejarzy 81 w Jaworznie, wydane przez Prezydenta Miasta
Jaworzna, termin obowiązywania od 01.01.2007 r. do 31.12.2016 r.
Podmioty, które posiadają pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
udzielone przez Prezydenta Miasta zestawiono w tab. 18.
Tabela 18. Podmioty, które posiadają pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
udzielone przez Prezydenta Miasta na terenie miasta Jaworzna
Lp.

Nazwa Zakładu

Data wydania i waŜności

Uwagi

1.

Kazimierz Pawlak, P.U.H. Auto Serwis
Blacharstwo-Lakiernictwo Samochodowe,
ul. Ustronie 4, 43-602 Jaworzno

30.08.2007 r. 10.09.2017 r.

Monitorowanie i
ewidencjonowanie zuŜycia LZO

2.

NCC ROADS Polska Sp. z o. o.,
ul. Św. Mikołaja 7, 50-125 Wrocław.
Wytwórnia Mas Mineralno Bitumicznych
ul. Elektryków 5, Jaworzno.

6 marca 2007 - 15 września Zmiana nazwy Zakładu na:
2016 r.
Polski Asfalt ul. Św. Mikołaja 7,
50-125 Wrocław.

3.

Zakłady Remontowe Energetyki Katowice
S.A. ul. Gen. Z. W. Jankego 13,
40-615 Katowice.

20 lutego 2004 - 20 lutego
2014

4.

"MANEX" Sp. z o. o., Al. Słowackiego 39,
31-159 Kraków.
Zakład Produkcji Kabli ul. M. Reja 27 a,
43-600 Jaworzno.

20 kwietnia 2005 - 20
kwietnia 2015 r.

5.

Knauf Jaworzno III Sp. z o. o. ul. Promienna
51, 43-603 Jaworzno.

19 sierpnia 2005 - 20
sierpnia 2015r.

6.

DOM-STYR, Z. IGIES I WSPÓLNICY Sp. J. 8 czerwca 2004 - 8 czerwca Zmiana pozwolenia 14 lipca
ul. Martyniaków 8, 43-600 Jaworzno.
2014
2005 r. OŚ.7642/7/2005

7.

Garbarnia Szczakowa S.A. ul. Szklarska 5,
43-602 Jaworzno.

8.

Zakład Produkcyjno - Handlowo -Usługowy
14 stycznia 2004 - 14
BEST - PEST Sp. J. ul. Moździerzowców 6 b, stycznia 2014 r.
43-600 Jaworzno.

9.

Zakład Meblowy "FORNIT" Marek Pieczara
ul. Grabańka 25, 43-600 Jaworzno.

18 marca 2004 - 18 marca
2014 r.

10.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo Usługowe "TALMEX" Sp. J. ul. Chopina 94,
43-600 Jaworzno.

17 czerwca 2004 - 17
czerwca 2014 r.

Zmiana pozwolenia 3 lipca
2006 r. OŚ.7642/6/2006

29 grudnia 2005 - 31
grudnia 2015.

Instalacja przy ul. Poległych 2
Jaworzno.
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Nazwa Zakładu

Data wydania i waŜności

11.

Krajewski & Krajewski Sp. J. ul. CięŜkowice
130, 43-600 Jaworzno.

12.

Zakład Produkcji Urządzeń ElektromontaŜu nr 14 października 2004 - 12
2 Kraków Sp. z o. o., ul. Łowińskiego 7,
października 2014 r.
31-752 Kraków.

13.

Zakład Konfekcjonowania Środków
23 września 2004 - 1
Chemicznych Agropak Sp. J. ul. Darwina 1 d, października 2014 r.
43-600 Jaworzno.

14.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
5 grudnia 2003 - 5 grudnia
Sp. z o. o., ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno. 2013 r.

15.

91-Plus Huta Szkła Szczakowa Sp. z o.o.,
ul. Kolejarzy 81, 43-600 Jaworzno dla
wszystkich instalacji

Uwagi

20 maja 2004 r. - 20 maja
2014 r.
Instalacja Oddział Jaworzno
ul. Chopina 94

2006 r.

W tab. 19 zestawiono instalacje, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogące negatywnie
oddziaływać na środowisko podlegające zgłoszeniu organowi ochrony środowiska.
Tabela 19. Instalacje, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogące negatywnie oddziaływać
na środowisko podlegające zgłoszeniu na terenie miasta Jaworzna
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zgłoszenie emisji z instalacji
Zgłoszenie instalacji zakładu produkcyjnego Diam Service
Sp. z o. o. w zakresie emisji do powietrza
Zgłoszenie eksploatacji: kabiny lakierniczej, okleiniarki
w zakładzie prod. „FUD - MEN” S. J. w Jaworznie
Zgłoszenie instalacji-kotłowni o nominalnej mocy cieplnej
1,248 MW
Zgłoszenie instalacji okleiniarki nr. 1 ( blacha Al jest naklejana
na listwy drewniane)
Zgłoszenie instalacji do przeładunku i magazynowania oleju
opałowego Knauf Jaworzno III Sp. z o. o.
Zgłoszenie instalacji prod. klejowni PPHU TALMEX
przy ul. Chopina 94 w Jaworznie
Zgłoszenie eksploatacji kabiny lakierniczo-suszarniczej typu
EKOMAL przy ul. Ustronie 14
Dot. zgłoszenia kabiny lakierniczej przy ul. Chełmońskiego
przez P. Głowacza
Zgłoszenie stanowiska lakierniczego przy ul. Poległych 7
przez Zakład Meblowy „FORNIT”

10.

Zgłoszenie: kocioł węglowy Krm 2,9

11.

Instalacja do przetaczania paliw płynnych

12.

Instalacja do przetaczania paliw płynnych-stacja paliw stałych

13.

Stacje paliw: Kępnica, Zastawie, Krakowska, Szczakowa

14.

Kotłownia grzewcza w Jaworznie-Szczakowej

15.

Stanowisko lakiernicze Zakładu Meblowego „FORNIT”
ul. Grabańka 25

16.

Kotłownia gazowo grzewcza Jaworzno, ul. Kościuszki 6

Podmiot
DIAM SERVICE ul. Darwina 36 31,05
„FUD - MEN” J. Fudała L. Fudała L.
Fudała Sp.j.41-200 Sosnowiec
ul. Mikołajczyka 59A 25,09
FUD - MEN J. Fudała L. Fudała L.
Fudała S. J. ul. Mikołajczyka59A
„FUD - MEN” S. J.
Knauf Jaworzno III Sp. z o. o.
L.dz.05/05/2005 24.05
PPHU TALMEX S. J.
Skut Czesław, Ustronie 14
Lakiernictwo pojazdowe „EKOMAL”
P. W. Głowacz, Oskara Langego 14/13
Zakład Meblowy „FORNIT”
ul. Grabańka 25
Huta Szkła „Szczakowa”
UTE/MG/1065/2002 15,02
Huta Szkła „Szczakowa” S.A.
UTE/MG/160/02 19,03
Statoil Polska Sp. z o. o. 22,04
PKN Orlen PBHO Katowice
SPZ3-L3/87/02 29,05
PKP CARGO S.A. Zakład Taboru
w Łazach 4,06
Zakł. Mebl. „FORNIT” M. Pieczara
Jaworzno
SC-E J-no III Sp. z o.o.
TeiI/E/2430/2002 8,10
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Lp.

Zgłoszenie emisji z instalacji

17.

Stacja paliw płynnych w Jaworznie Szczakowej

Podmiot
PK.P. Cargo S.A. Łazy CMTEg-46145/2002 23,10

Na terenie miasta Jaworzna jeden zakład tj. 91-Plus Huta Szkła Szczakowa Sp. z o.o. posiada
zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji
do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji obejmujące CO2.
Wybrane, największe źródła emisji zanieczyszczeń powietrza w Jaworznie wg decyzji
udzielających pozwoleń zintegrowanych przedstawiono w tab. 20.
Tabela 20. Dopuszczalne wielkości emisji z zakładów posiadających pozwolenie zintegrowane
na terenie miasta Jaworzna
Lp.

Nazwa zakładu

Źródło emisji

1.

Południowy Koncern
Energetyczny S. A.
Elektrownia Jaworzno
III dla instalacji
Elektrownia II

2.

Południowy Koncern
Energetyczny S. A.
Elektrownia Jaworzno
III dla instalacji
Elektrownia III

3.

Zakłady Chemiczne
Organika - Azot S. A.

kotłownia - kotły fluidyzacyjne
i kocioł pyłowy,
instalacje pomocnicze instalacja transportu,
magazynowania
i załadunku pyłów wytrąconych
w urządzeniach odpylających,
instalacja transportu,
magazynowania i załadunku
pyłów dennych,
instalacja magazynowania
i dozowania addytywu
kotłownia - kotły typu OP -650,
instalacja pneumatycznego
transportu i załadunku pyłów
wytrąconych w urządzeniach
odpylających,
instalacja mączki kamienia
wapiennego
instalacja syntezy
chlorfenwinfosu,
kotłownia zakładowa - kocioł
parowy U - HD 3200

4.

91 - Plus Huta Szkła
Szczakowa Sp. z o. o.

wanna szklarska - proces
topienia zestawu szklarskiego,
spalanie gazu ziemnego
opalającego wannę,
spalania gazu ziemnego
w suszarni piasku,
magazynowanie i transport
surowców - odpowietrzanie
silosów magazynowych
i magazynów dobowych: sody,
dolomitu, skalenia, wapienia,
piasku i sulfatu
Źródło: Pozwolenia zintegrowane
Legenda:
* - wielkość emisji od 01 stycznia 2008 r.

Dopuszczalne
wielkości emisji wg
decyzji
[Mg/rok]
NO2 - 3 137
SO2 - 5 159*
Pył ogółem - 964

Termin waŜności
decyzji

01 stycznia 2004 r. 31 grudnia 2013 r.

NO2 - 18 120 *
SO2 - 14 500 *
Pył ogółem - 1 830 *

01 stycznia 2005 r. 31 grudnia 2014 r.

NO2 - 5,574
SO2 - 11,693
Pył ogółem - 1,426
Cl - 0,008
Chlorowodór - 0,605
Tlenek węgla - 0,114
Węglowodory
alifatyczne - 1,540
NO2 - 350,55
SO2 - 9,713
Pył ogółem - 27,412
Pył zawieszony PM10
- 7,994

12 grudnia 2007 r. 11 grudnia 2017 r.

01 stycznia 2007 r. 31 grudnia 2016 r.
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Lokalizację głównych zakładów przedstawiono na rys. 7.

Rysunek 7. Lokalizacja głównych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie miasta
Jaworzna (źródło: „Program ochrony środowiska dla miasta Jaworzna” 2004 r.)
Ilości wyemitowanych w latach 2006 - 2007 rzeczywistych zanieczyszczeń z głównych
zakładów, na podstawie ich ankietyzacji przedstawiono w tab. 21.
Tabela 21. Wielkość rzeczywistej emisji zanieczyszczeń do powietrza w latach 2006 - 2007
z głównych zakładów przemysłowych
Lp.

Nazwa zakładu

1.

Południowy Koncern
Energetyczny S. A. Elektrownia
Jaworzno III instalacja
Elektrownia II

2.

Południowy Koncern
Energetyczny S. A. Elektrownia
Jaworzno III instalacja
Elektrownia III

Nazwa substancji

Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Tlenek węgla
Pył ze spalania
Dwutlenek węgla
Dwutlenek siarki
Tlenki azotu
Pył całkowity
Tlenek węgla
Dwutlenek węgla
Ołów
Miedź
Chrom

Emisja
[Mg/rok]
2006 r.
1 040
1 940
123
48
853 934
23 231,9
12 218,9
392,00
873,3
5 994 542,610
0,203
2,104
3,006

2007 r.
953
1 807
128
60
846 777
33 369,8
13 814,8
2 295,9
1 000,6
6 952 392,025
0,144
1,804
3,407
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Lp.

Nazwa zakładu

3.

Zakłady Chemiczne Organika –
Azot S. A.

4.

91-Plus Huta Szkła Szczakowa Sp.
z o. o.

5.

Knauf Jaworzno III Sp. z o. o.

6.

Garbarnia Szczakowa S. A.

Nazwa substancji

Fluor
Chlor
Benzo(a)piren
Dwutlenek siarki
Tlenki azotu (NO2)
Tlenek węgla
Dwutlenek węgla
Chlorowodór
Pyły ogółem
Węglowodory alifatyczne
Węglowodory
aromatyczne
Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
Tlenek węgla
Dwutlenek węgla
Pył
Węglowodory alifatyczne
Dwutlenek siarki
Tlenki azotu (NO2)
Tlenek węgla
Dwutlenek węgla
Pyły
Amoniak
Dwutlenek siarki
Tlenki azotu
Tlenek węgla
Dwutlenek węgla
Kwasy nieorganiczne i ich
sole i bezwodniki
Pyły ze spalania paliw
Związki heterocykliczne

Emisja
[Mg/rok]
2006 r.
0,8
21,6
0,031
0,626
0,324
0,143

2007 r.
0,9
199,5
0,036
0,242
0,405
0,049
133,650
0,069
0,694
1,006
0,185

6,0
317
69
41 709
19
0,01
0,15895356
0,001298094
1,7967072
0,33148089
2 124,549144
0,06275304

6,0
317
70
41 772
19
0,01
63,0
34,0
5,0
4 475
34,0
0,159403072
0,001675232
2,38255296
0,41880807
2 741,797028
0,063148368

0,015904259
0,953349159

0,020475062
0,95366568

Źródło: Dane ankietowe

DuŜy wpływ na jakość powietrza miasta Jaworzna niezaleŜnie od emisji z obiektów
usytuowanych na jego terenie ma wpływ Górnośląski Okręg Przemysłowy (GOP), na terenie którego
znajdują się zakłady przemysłu hutniczego, chemicznego i energetycznego.
W ostatnich latach obserwuje się zmniejszenie ilości zanieczyszczeń przemysłowych
wprowadzanych do atmosfery. Na ten kierunek zmian główny wpływ ma restrukturyzacja przemysłu,
obniŜenie energochłonności a takŜe programowe działania proekologiczne podejmowane przez
zakłady stanowiące zagroŜenie dla środowiska.
Oprócz emisji z zakładów przemysłowych, na emisję zanieczyszczeń do powietrza wpływa
takŜe emisja niska. Do emitorów o niskiej wysokości tj. od kilku do maksymalnie
40 m naleŜą lokalne kotłownie a takŜe paleniska domowe. Największe stęŜenie zanieczyszczeń
z tego typu źródła jest widoczne na terenach zwartej zabudowy z duŜą ilością indywidualnych
palenisk w budynkach mieszkalnych oraz w zakładach usługowych i przemysłowych małej wielkości.
Mniejsze zagroŜenie stanowi emisja niska na terenach zabudowy luźnej, o znacznie lepszych
warunkach przewietrzania i depozycji zanieczyszczeń. Zanieczyszczeniem wskaźnikowym jest tutaj
benzo-a-piren, który naleŜy do grupy węglowodorów aromatycznych. Cechą charakterystyczną niskiej
emisji jest jej zmienność sezonowa, bowiem w okresach grzewczych notuje się wzrost emisji
energetycznej ze spalania paliw.
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Główne działania miasta Jaworzna zmierzające do ograniczenia niskiej emisji prowadzone
są obecnie w ramach opracowanego i wdroŜonego „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na lata
2004 - 2008”. Do najwaŜniejszych działań w tym zakresie naleŜą:
• modernizacja źródeł ciepła w szkołach i przedszkolach poprzez zamianę kotłów węglowych
na gazowe,
• modernizacja systemów grzewczych w budynkach wielorodzinnych poprzez przyłączenie
do sieci ciepłowniczej oraz instalację etaŜowego ogrzewania gazowego w lokalach
mieszkalnych,
• modernizacja systemów grzewczych w budynkach jedno - i dwurodzinnych poprzez zamianę
pieców ceramicznych i kotłów węglowych lub koksowo - węglowych na kotły węglowe
nowej generacji lub kotły gazowe opalane sieciowym gazem ziemnym, kotły olejowe
albo na gaz ciekły propan - butan,
• ocieplanie przegród zewnętrznych w budynkach jedno - i wielorodzinnych,
• ocieplanie przegród zewnętrznych w budynkach jedno - i wielorodzinnych oraz wymiana
okien na okna energooszczędne,
• modernizacja wewnętrznej instalacji grzewczej w budynkach jedno - i dwurodzinnych.
Stworzono ekonomiczną zachętę dla mieszkańców (osób fizycznych) do realizacji
przedsięwzięć w zakresie wymiany starych kotłów węglowych i pieców ceramicznych na ekologiczne
źródła ciepła (modernizacja systemów grzewczych w budynkach) a tym samym na ograniczenie
niskiej emisji. Zdecydowano się na udzielenie dopłat na zakup urządzeń i prace montaŜowe
w wysokości 17 % poniesionych nakładów.
W latach 2006 - 2007 w ramach działań zmierzających do zmniejszenia i ograniczenia niskiej
emisji zrealizowano następujące czynności:
• w ramach realizowanego programu ograniczenia niskiej emisji dofinansowano modernizację
systemów grzewczych budynków mieszkalnych:
 w 2006 r. - 427 systemów grzewczych,
 w 2007 r. - 372 systemy grzewcze,
• w ramach modernizacji kotłowni węglowych będących w gestii miasta:
 w 2006 r. ocieplono ściany budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i adaptacją
kotłowni węglowej na gazową z regulacją instalacji c. o. w Przedszkolu Miejskim nr 19
w Os. Jeleń, uregulowano instalację c. o. oraz zamontowano termozawory
w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Towarowej i przeprowadzono
kompleksową termomodernizację budynku SP nr 18 w CięŜkowicach,
 w 2007 r. kontynuowano kompleksową termomodernizację budynku SP nr 18
w CięŜkowicach połączoną z instalacją pompy ciepła i zamontowano kocioł
w budynku komunalnym przy ul. Ks. Mroczka 51,
• w ramach zmiany struktury grzewczej w dzielnicach i osiedlach: centrum, Pańska Góra,
Warpie, Pszczelnik - promocja, działania edukacyjne i uciepłownienia osiedli:
jednorodzinnych obszarów Śródmieścia, Dąbrowy Narodowej - promocja nowych źródeł
ogrzewania, podejmowano działania informacyjno - promocyjne w tym zakresie. Na stronie
internetowej miasta w zakładce ochrona środowiska zamieszczono „Program ograniczenia
niskiej emisji na terenie Miasta Jaworzna na lata 2004 - 2008” oraz „Zasady dopłat
do instalowania ekologicznych systemów grzewczych przez osoby fizyczne”. Ponadto
zaproszono mieszkańców miasta na spotkanie szkoleniowe nt. „Biomasa i jej wykorzystanie
na cele energetyczne”. Jaworzno uczestniczyło takŜe w kampanii promocyjnej projektu
„Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”. Prezydent miasta skierował
zaproszenie do przedstawicieli samorządów z regionu śląskiego, partnerów projektu,
przedsiębiorców, stowarzyszeń oraz administratorów nieruchomości zachęcając
ich do udziału w X jubileuszowych Jaworznickich Targach „Dom z pomysłem”
oraz „Ekologia w twoim mieście”. W czasie Targów zorganizowanych 23 - 25 marca 2007 r.
na stoisku promocyjnym miasta „Wspólnie zadbajmy o ekologię w naszym mieście”
promowano czyste technologie węglowe poprzez ulotki, wydawnictwa i broszury Śląskiego
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Klastra Czystych Technologii Węglowych. Zachęcano mieszkańców do korzystania z dopłat
do instalowania ekologicznych systemów grzewczych. Ponadto:
 w 2006 r. do mieszkańców dzielnic z niską zabudową skierowano 2000 ulotek
„Nie pal śmieci - zadbaj o zdrowie swoje, rodziny, sąsiadów”,
 w 2007 r. ulotki dostępne były takŜe w budynkach Urzędu Miejskiego.
Kolejnym istotnym elementem wpływającym na jakość powietrza w Jaworznie
są zanieczyszczenia komunikacyjne, które pochodzą z pojazdów poruszających się po sieci dróg
na terenie miasta. Emisja ta obejmuje takie substancje jak: tlenki azotu, węglowodory aromatyczne
i alifatyczne, pyły, tlenki węgla i dwutlenek siarki oraz aldehydy. Szczególnie wysokie stęŜenie
zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw w silnikach samochodowych następuje
na skrzyŜowaniach głównych ulic miasta oraz na trasach komunikacyjnych o duŜym natęŜeniu ruchu.
W celu ograniczenia emisji komunikacyjnej naleŜy kontynuować budowę obwodnic, które
pozwolą zmniejszyć natęŜenie ruchu w centrum miasta i skierować ruch tranzytowy poza jego granice
i rejony zwartej zabudowy mieszkaniowej.
W „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna na lata 2004 - 2015” załoŜono
zadanie polegające na optymalizacji ruchu drogowego. W latach 2006 - 2007 w ramach tego zadania
zrealizowano następujące działania:
• projekt „Miasto Twarzą do Autostrady, przebudowa DK 79 w Jaworznie etapy I - VI, budowa
Obwodnicy Północnej, Droga Współpracy Regionalnej etap I”:
 przebudowa DK 79:
 w 2006 r. - wykonano dokumentację projektową i roboty budowlane Trasy
Śródmieścia od skrzyŜowania ul. Krakowskiej do ul. Olszewskiego,
 w 2007 r. - wykonano odcinek Drogi Krajowej o długości 1,7 km oraz 0,7 km dróg
klasy Z i L, kontynuowano roboty budowlane Trasy Śródmieścia od ul. Olszewskiego
do skrzyŜowania z ul. Grunwaldzką w Leopoldzie wraz z łącznicą do ul. Kolejowej
i odcinkiem ul. Nowo - Lipowej, uzyskano decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć tj. Droga Przemysłowa
wraz z drogami zbiorczymi i dojazdowymi, modernizacja ul. Grunwaldzkiej
od ul. Wojska Polskiego do projektowanej Trasy Śródmiejskiej i przebudowa
DK 79 w Os. Bory i Os. Byczyna,
 budowa Obwodnicy Północnej - rozstrzygnięto przetarg na wykonanie projektu
budowlanego i projektu wykonawczego oraz wszczęto postępowanie środowiskowe,
a takŜe wykonano koncepcję projektu budowlanego,
 budowa Droga Współpracy Regionalnej czyli drogi Oświęcim - Jaworzno - uzyskano
decyzję o środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia dla Drogi Współpracy
Regionalnej.
Monitoring powietrza
Pomiary zanieczyszczenia powietrza w mieście prowadzone są przez Wojewódzką Stację
Sanitarno - Epidemiologiczną w Katowicach, która prowadzi badania stanu zanieczyszczenia
powietrza zgodnie z ustawą z 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.,
nr 122, poz. 851) Narodowym Programem Zdrowia i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego
z 27 stycznia 2005 r. w sprawie działalności stacji sanitarno - epidemiologicznych w dziedzinie
monitoringu powietrza atmosferycznego. Program badań w województwie śląskim prowadzony jest
pod kątem naraŜenia zdrowia mieszkańców na zanieczyszczenia powietrza. WSS-E w Katowicach
jest ustawowo zobligowana do prowadzenia pomiarów stęŜeń w powietrzu pyłu zawieszonego PM10,
węglowodorów aromatycznych, w tym benzo(a)pirenu oraz zawartości metali cięŜkich w pyle
zawieszonym. Nie jest natomiast zobligowana do prowadzenia pomiarów stęŜeń zanieczyszczeń
gazowych tj. SO2, fenolu, amoniaku i formaldehydu oraz pomiarów opadu pyłu.
W dniu 20 grudnia 2004 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie otrzymał
zmodyfikowany „Program badań zanieczyszczenia powietrza w województwie śląskim w 2005 r.”
zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach. Zgodnie
z nim na terenie podległym Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jaworznie, od 2005 r.
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nie są wykonywane pomiary zanieczyszczeń gazowych oraz opadu pyłu. Pozostało jedynie
stanowisko do pomiaru stęŜeń zanieczyszczeń pyłowych przy ul. Pocztowej 7 w Jaworznie, które
bierze udział w monitoringu wojewódzkim prowadzonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska i znajduje się na liście stacji i stanowisk pomiarowych, działających w ramach
wojewódzkiego systemu oceny jakości powietrza. Z uwagi na usytuowanie tylko jednego stanowiska
pomiarowego w mieście, ocena jakości powietrza jest utrudniona, gdyŜ lokalizacja stacji nie moŜe
przesądzać o jej reprezentatywności dla całego obszaru. W Jaworznie stacja pomiarowa znajduje
się w centrum miasta, obok ulicy o duŜym natęŜeniu ruchu.
Ocena jakości powietrza
Obowiązek wykonywania rocznej oceny jakości powietrza wynika z art. 89 znowelizowanej
ustawy - Prawo ochrony środowiska, który zobowiązuje Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska do dokonywania, co roku oceny poziomu substancji w powietrzu w danej strefie
oraz dokonuje klasyfikacji stref, w których poziom:
1) choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji,
2) choćby jednej substancji mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem
dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji,
3) substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego.
Ocena jakości powietrza w poszczególnych strefach województwa śląskiego jest szóstą roczną
oceną jakości powietrza w województwie, obejmującą rok 2007. Strefy wydzielone zostały zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje
się oceny jakości powietrza (Dz. U. nr 52, poz. 310).
Ocena została dokonana z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów ustanowionych ze względu
na ochronę zdrowia ludzi (benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, ołów, tlenek węgla, ozon, pył
PM 10, arsen benzo(a)piren, kadm, nikiel) oraz ochronę roślin (dwutlenek siarki, tlenek azotu, ozon).
Miasto Jaworzno pod kątem oceny jakości powietrza ze względu na zawartość dwutlenku
siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, tlenku węgla, benzenu, pyłu zawieszonego PM10
oraz zawartego w tym pyle ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)piranu a takŜe pod kątem
zawartości ozonu zaliczane jest do strefy Aglomeracja Górnośląska obejmującej miasta: Bytom,
Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska,
Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy oraz Zabrze. Roczną ocenę jakości
powietrza dokonano w oparciu o wyniki przeprowadzonych w 2007 r. badań w punktach
pomiarowych zlokalizowanych w strefie.
Wyniki badań monitoringu powietrza prowadzonego na terenie miasta w latach 2006 - 2007
przedstawiono w tab. 22.
Tabela 22. Zestawienie zanieczyszczeń powietrza w latach 2006 - 2007 na terenie miasta Jaworzna
Lp.

Wskaźnik

Zanieczyszczenie
powietrza w 2006 r.
[µg/m3]
43

StęŜenie pyłu zawieszonego
PM 10
StęŜenie pyłu zawieszonego
50
2.
ogółem TSP
StęŜenie ołowiu
0,068
3.
StęŜenie miedzi
0,123
4.
StęŜenie kadmu
0,0018
5.
StęŜenie manganu
0,022
6.
StęŜenie chromu
0,003
7.
StęŜenie niklu
0,0029
8.
StęŜenie benzo(a)pirenu
0,0066
9.
Źródło: WSSE, 2006 i 2007 r.
Legenda:
kolor szary - przekroczenie stęŜenia dopuszczalnego w powietrzu
1.

Zanieczyszczenie
powietrza w 2007 r.
[µg/m3]
35
42
0,053
0,108
0,0012
0,019
0,0039
0,0017
0,0013

82

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA JAWORZNA – MIASTA NA PRAWACH POWIATU
NA LATA 2008 - 2011 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYW NA LATA 2012 - 2015

Porównanie wyników przeprowadzonych na stacji pomiarowej w Jaworznie badań stęŜeń
zanieczyszczeń w 2006 r. i w 2007 r. do aktualnych regulacji prawnych tj. rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji
w powietrzu (Dz. U. z 2008 r., nr 47, poz. 281) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu
(Dz. U. z dnia 8 stycznia 2003 r., nr 1, poz. 12) wykazało:
• średnie stęŜenie roczne pyłu zawieszonego PM 10 na poziomie 43 µg/m3 w 2006 r.,
przy dopuszczalnym stęŜeniu 40 µg/m3, co oznacza nieznaczne przekroczenie
dopuszczalnego poziomu w powietrzu,
• średnie stęŜenie roczne pyłu zawieszonego PM10 na poziomie 35 µg/m3 w 2007 r.,
przy dopuszczalnym stęŜeniu 40 µg/m3, oznacza brak przekroczenia poziomu dopuszczalnego
i wyraźne zmniejszenie średniego rocznego stęŜenia w stosunku do roku poprzedniego 2006,
• średnie stęŜenie roczne ołowiu na poziomie 0,068 µg/m3 w 2006 r. i 0,053 µg/m3
w 2007 r., przy dopuszczalnym stęŜeniu 0,5 µg/m3, oznacza brak przekroczenia wartości
odniesienia,
• średnie stęŜenie roczne kadmu na poziomie 0,0018 µg/m3 w 2006 r. i 0,0012 µg/m3
w 2007 r., przy dopuszczalnym poziomie 0,01 µg/m3,
• średnie stęŜenie roczne manganu na poziomie 0,022 µg/m3 w 2006 r. i 0,019 µg/m3
w 2006 r., przy dopuszczalnym stęŜeniu 1,0 µg/m3, oznacza brak przekroczenia wartości
odniesienia w powietrzu,
• średnie stęŜenie roczne miedzi na poziomie 0,123 µg/m3 w 2006 r. i 0,108 µg/m3
w 2007 r., przy dopuszczalnym stęŜeniu 0,6 µg/m3, oznacza brak przekroczenia wartości
odniesienia,
• średnie stęŜenie roczne niklu na poziomie 0,0029 µg/m3 w 2006 r. i 0,0017 µg/m3
w 2007 r., przy dopuszczalnym stęŜeniu 0,025 µg/m3,
• średnie stęŜenie roczne chromu na poziomie 0,003 µg/m3 w 2006 r. i 0,0039 µg/m3
w 2007 r. , przy dopuszczalnym stęŜeniu 0,4 µg/m3,
• średnie stęŜenie roczne bezno(a)pirenu na poziomie 0,0066 µg/m3 w 2006 r.,
przy dopuszczalnym stęŜeniu 0,001 µg/m3, oznacza ponad 6-krotne przekroczenie wartości
odniesienia w powietrzu,
• średnie stęŜenie roczne bezno(a)pirenu na poziomie 0,0013 µg/m3 w 2007 r.,
przy dopuszczalnym stęŜeniu 0,001 µg/m3, oznacza nieznaczne przekroczenie wartości
odniesienia i wyraźne zmniejszenie tego stęŜenia w stosunku do roku 2006.
Z tab. 22 wynika, Ŝe na przełomie 2006 r. i 2007 r. nastąpił spadek większości badanych stęŜeń
zanieczyszczeń w powietrzu, za wyjątkiem chromu, którego stęŜenie nieznacznie wzrosło, ale mimo
tego wzrostu nie wykazuje on przekroczenia wartości odniesienia w powietrzu. Obecnie nieznaczne
przekroczenie wykazuje jedynie benzo(a)piren, który pomimo tego przekroczenia, wykazał korzystną
tendencję spadkową w stosunku do 2006 r.
StęŜenia
zanieczyszczeń
charakteryzują
się
zmiennością
sezonową,
związaną
z warunkami klimatycznymi, dlatego teŜ na wzrost tych stęŜeń wpływ ma niska temperatura, opady
atmosferyczne oraz wiatr.
Warto nadmienić, iŜ miasto Jaworzno charakteryzuje się stosunkowo niskimi stęŜeniami pyłu
zawieszonego PM10 w stosunku do innych miast Aglomeracji Śląskiej.
Głównym źródłem pochodzenia pyłu jest spalanie paliw w celach grzewczych, podobnie
jak emisji ołowiu i kadmu, o której decydują procesy spalania paliw i róŜnego rodzaju procesy
technologiczne.
Szczególnie wysokie zagroŜenie stwarza benzo(a)piren, którego źródłem jest emisja ze środków
transportowych, a takŜe emisja związana z uŜywaniem węgla kamiennego do produkcji ciepła,
szczególnie w małych kotłach i w nisko sprawnych indywidualnych paleniskach węglowych.
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Wyniki klasyfikacji strefy Aglomeracji Górnośląskiej do której naleŜy miasto Jaworzno
pod kątem ochrony zdrowia ludzi dla poszczególnych zanieczyszczeń powietrza przedstawiono
w tab. 23.
Tabela 23. Wyniki klasyfikacji klas dla strefy Aglomeracji Górnośląskiej pod kątem ochrony zdrowia
ludzi dla poszczególnych zanieczyszczeń

Nazwa substancji
Pył zawieszony PM10
Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
Tlenki azotu
Tlenek węgla
Benzen
Ozon
Ołów
Kadm
Nikiel
Arsen
Benzo(a)piren

Symbol klasy wynikowej w 2006
roku dla poszczególnych
zanieczyszczeń dla obszaru strefy
Aglomeracji Górnośląskiej wg
kryteriów określonych w celu
ochrony zdrowia
C
C
A
A
A
C
A
-

Symbol klasy wynikowej w 2007
roku dla poszczególnych
zanieczyszczeń dla obszaru strefy
Aglomeracji Górnośląskiej wg
kryteriów określonych w celu
ochrony zdrowia
C
A
A
A
A
C
A
A
A
A
C

Ocenę roczną jakości powietrza w dla strefy Aglomeracji Górnośląskiej pod względem ochrony
zdrowia ludzi przeprowadzono w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w 19 punktach
pomiarowych zlokalizowanych na terenie strefy w tym 1 na terenie miasta Jaworzna. Poziomy
rocznych i 24 godzinnych stęŜeń pyłu PM10 oraz benzo(a)piranu w 200 7 r. kształtowały się powyŜej
poziomu dopuszczalnego, co zadecydowało o klasyfikacji wynikowej C tych zanieczyszczeń.
StęŜenia pozostałych zanieczyszczeń tj. dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu
oraz metali: ołowiu, kadmu, niklu i arsenu nie przekraczały wartości dopuszczalnych, dlatego
teŜ klasą wynikową dla wymienionych zanieczyszczeń jest klasa A. W ocenie rocznej jakości
powietrza ze względu na ochronę zdrowia ludzi dla ozonu uzyskano klasę C.
Klasa A świadczy o dobrym stanie jakości powietrza, co wskazuje na potrzebę dalszego
utrzymywania stęŜeń zanieczyszczeń w powietrzu na tym samym lub lepszym poziomie. Natomiast
Klasa C oznacza, Ŝe naleŜy opracować i realizować program poprawy powietrza (POP). Strefa
Aglomeracja Śląska w tym miast Jaworzno na podstawie szóstej oceny powietrza obejmującej 2007 r.
została zakwalifikowana do wykonania programu ochrony powietrza POP pod kątem ochrony
zdrowia ludzi w zakresie PM10 (24 godz.), PM10 (rok), Benzo(a)piren (rok), ozon (8 godz.).
Główną przyczyną wystąpienia przekroczeń pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu w okresie
zimowym jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków a w okresie letnim bliskość drogi
z intensywnym ruchem pojazdów. Priorytetem zatem powinno stać się ograniczenie niskiej emisji
ze źródeł komunalnych oraz emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych pochodzących ze spalania paliw
w silnikach samochodowych.
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6.2.2. Cel średniookresowy do 2015 r.
Cel XIV
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta do wymaganych standardów
6.2.3. Kierunki działań na lata 2008 – 2011
Kierunki działań
1. Modernizacja i rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych.
2. Likwidacja lub modernizacja lokalnych kotłowni węglowych.
3. Dofinansowanie do modernizacji systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych.
4. Ograniczenie emisji z zakładów usługowych i przemysłowych małej wielkości.
5. Promocja wykorzystania alternatywnych źródeł energii.
6. Ograniczenie emisji z procesów spalania paliw w zakładach przemysłowych.
7. Ograniczenie niskiej emisji pochodzącej ze źródeł zorganizowanych i indywidualnych.
8. Ograniczenie wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych.
9. Kontynuacja monitoringu jakości powietrza.
10. WdraŜanie zapisów Programu ochrony powietrza dla Aglomeracji Górnośląskiej.
6.3. Gospodarka odpadami
W 2007 r. z terenu Jaworzna zebrano ogółem 32 009 Mg odpadów komunalnych, w tym:
– Odpady zmieszane (niesegregowane)
30 907 Mg
– Odpady wielkogabarytowe
353,6 Mg
– Papier i tektura
156,0 Mg
– Szkło
488,5 Mg
– Tworzywa sztuczne
103,0 Mg
– Odpady niebezpieczne
0,99 Mg
Po uwzględnieniu wszystkich odpadów komunalnych zebranych w 2007 r. z terenu miasta, ilość
zebranych odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca Jaworzna wyniosła 0,335 Mg/ rok.
Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Jaworzna określa Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Jaworzna przyjęty Uchwałą Nr LVII/778/2006 Rady Miejskiej
w Jaworznie z dnia 27 września 2006 r. Zorganizowaną zbiórką odpadów zmieszanych objęte
jest 100% mieszkańców. Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest zarówno w zabudowie
wielorodzinnej jak i jednorodzinnej.
Obejmuje następujące rodzaje odpadów:
– wielkogabarytowe,
– remontowo - budowlane,
– opakowaniowe,
– niebezpieczne.
Na terenie Jaworzna znajduje się mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków „Dąb”
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Jaworznie. W oczyszczalni
tej w 2007 r. oprócz ustabilizowanych osadów ściekowych (19 08 05) w ilości 1343,0 Mg s. m.
wytwarzane były inne odpady z grupy 19 tj. skratki 19 08 01 - 67,38 Mg i zawartość piaskowników
19 08 02 - 320,78 Mg. Ilość osadów ściekowych przypadająca na jednego mieszkańca miasta
Jaworzno w 2007r. kształtowała się na poziomie ok. 14 kg.
Z wytworzonych w 2007 r. osadów blisko 96% poddana została odzyskowi: 397 Mg s. m. w procesie
R3 (kompostowanie) i 890 Mg s. m. w procesie (R14) do uprawy roślin nieprzeznaczonych
do spoŜycia. Pozostała część: 56 Mg s. m. umieszczona została na lagunach osadowych.
Odpady powstające w sektorze gospodarczym
W 2007 roku w sektorze gospodarczym wytworzono ogółem 1 943 956 Mg odpadów. Największe
ilości odpadów na terenie miasta Jaworzna powstały w następujących grupach:
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– Grupa 01 – Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej
przeróbce rud oraz innych kopalin
– 1 151 759 Mg
– Grupa 10 – Odpady z procesów termicznych
– 767 546 Mg
Największymi wytwórcami odpadów w 2007 r. (powyŜej 10 000/rok) były następujące
przedsiębiorstwa:
– Południowy Koncern Węglowy S. A. - Zakład Górniczy Sobieski
– 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37
1 153 395 Mg
– PKE SA Elektrownia Jaworzno III
– 43-603 Jaworzno, ul. Promienna 51
745 236 Mg
– 91 Plus Huta Szkła „Szczakowa” Sp. z o. o.
– 43-602 Jaworzno, ul. Kolejarzy 81
28 715 Mg
Odpady niebezpieczne
Z przeprowadzonej na jej podstawie ankietyzacji firm wynika, Ŝe w 2007 roku powstało ponad
308 Mg odpadów niebezpiecznych, co stanowi 0,02 % całkowitej ilości odpadów powstających
w sektorze gospodarczym. Największe ilości odpadów niebezpiecznych w sektorze gospodarczym
zostały wytworzone w grupach:
– Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup
05, 12 i 71,835 Mg
– 15 - Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania
ochronne nieujęte w innych grupach 59,326 Mg
– 16 - Odpady nieujęte w innych grupach 136,884 Mg
Rodzaje i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania
W 2007 roku na terenie Jaworzna poddano odzyskowi ogółem 581 706 Mg odpadów,
w tym najliczniejszą grupę stanowiły odpady z odsiarczania gazów odlotowych - 280 000 Mg
oraz odpady pochodzące z przemysłu wydobywczego - 160 697 Mg. Najwięcej odpadów zostało
wykorzystanych w procesie R14 - Inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości
lub części lub do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem,
nie wymienione w pkt. od R1 do R13 oraz w procesie R3 - Recykling lub regeneracja substancji
organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie
i inne biologiczne procesy przekształcania).
Instalacje do unieszkodliwiania odpadów na terenie Jaworzna funkcjonują w Zakładach Chemicznych
„Organika Azot” S. A. Są to Stanowisko do niszczenia odpadowych dyfuzorów aerozolowych
oraz Centralna oczyszczalnia ścieków. W 2007 roku unieszkodliwiono w tych instalacjach ogółem
82,3 Mg odpadów niebezpiecznych. Zakład unieszkodliwia odpady własne, wytworzone na terenie
Zakładu w Jaworznie.
Prognozowane zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi
Odpady komunalne
Prognozę zmian wskaźników wytwarzania odpadów komunalnych na terenie miasta Jaworzna
wykonano dla poszczególnych strumieni odpadów. Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki
Odpadami 2010 przyjęto następujące załoŜenia:
• nie będą następowały istotne zmiany składu morfologicznego wytwarzanych odpadów
komunalnych,
• wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów kształtował się będzie
na poziomie 5% w okresach 5 letnich, czyli 1% rocznie,
• wzrost poziomu selektywnego zbierania odpadów z obecnych 2% (w stosunku do całości
wytwarzanych odpadów) do 8% w 2011 r. i 15% w 2018 r. moŜe spowodować zmiany ilości
i składu odpadów niesegregowanych, zmniejszy się w nich głównie zawartość papieru,
tworzyw, szkła i metali;
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•

ilość pozostałych odpadów w grupie 20 wzrastać będzie średnio o 5% w okresach
5-letnich (1% w skali roku).
Ilość powstających na terenie miasta Jaworzna odpadów zaleŜeć będzie od wielu czynników,
spośród których największe znaczenie będą miały aspekty demograficzne i społeczno-gospodarcze.
Liczba mieszkańców Jaworzna kształtuje się obecnie na poziomie 95 560 (stan na 31.12.2007 roku).
Przy sporządzaniu prognoz ilości odpadów komunalnych uwzględniono prognozy demograficzne
sporządzone przez GUS przedstawione w tab. 24.
Tabela 24. Prognoza liczby ludności w latach 2008 – 2018 w mieście Jaworzno
Rok
Prognozowana
liczba ludności

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

95236

94894

94510

94119

93697

93265

92793

92316

91765

91183

90552

Przy prognozowaniu ilości i jakości odpadów na terenie miasta Jaworzno wzięto równieŜ
pod uwagę uwarunkowania regionalne i lokalne. Zakłada się, Ŝe ogólny rozwój gospodarki będzie
postępował bez większych załamań i struktura gospodarki będzie zbliŜała się do gospodarki krajów
zachodnioeuropejskich. Prognozowaną emisję odpadów komunalnych w latach 2008 - 2018
obliczono na podstawie wskaźników składu morfologicznego (wg KPGO 2010) oraz rzeczywistego
wskaźnika wytwarzania odpadów dla Jaworzna w 2007 r. z podziałem na poszczególne strumienie
odpadów. Prognozy przedstawiono w tab. 25.
Tabela 25. Prognoza ilości odpadów komunalnych z gospodarstw domowych i obiektów
infrastruktury dla miasta Jaworzna w latach 2008 - 2018
Lp.

Nazwa strumienia

2 008

Ilość [Mg]
2011
2 015

2 018

Gospodarstwa domowe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
Odpady zielone
Papier i tektura
Odpady wielomateriałowe
Tworzywa sztuczne
Szkło
Metal
OdzieŜ, tekstylia
Drewno
Odpady niebezpieczne
Odpady mineralne, w tym frakcja popiołowa
Odpady zielone z ogrodów i parków

5914,42
358,45
3584,50
716,90
2509,15
1433,80
896,12
179,22
358,45
179,22
1792,25
1155,74

6022,16
364,98
3649,80
729,96
2554,86
1459,92
912,45
182,49
364,98
182,49
1824,90
1176,79

6146,64
372,52
3725,24
745,05
2607,66
1490,09
931,31
186,26
372,52
186,26
1862,62
1201,11

6211,88
376,48
3764,77
752,95
2635,34
1505,91
941,19
188,24
376,48
188,24
1882,39
1213,86

13
14
15

Odpady z targowisk
Odpady z czyszczenia ulic i placów
Odpady wielkogabarytowe
RAZEM

287,86
672,39
1443,59

293,10
684,64
1469,89

299,16
698,79
1500,27

302,34
706,21
1516,20

21482
Obiekty infrastruktury
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
1074,10
Odpady zielone
214,82
Papier i tektura
2900,08
Odpady wielomateriałowe
1933,39
Tworzywa sztuczne
1933,39
Szkło
1074,10
Metal
537,05

21873

22326

22562

1093,67
218,73
2952,91
1968,61
1968,61
1093,67
546,84

1116,28
223,26
3013,94
2009,30
2009,30
1116,28
558,14

1128,12
225,62
3045,93
2030,62
2030,62
1128,12
564,06

1
2
3
4
5
6
7
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Lp.
8
9
10
11

Nazwa strumienia
OdzieŜ, tekstylia
Drewno
Odpady niebezpieczne
Odpady mineralne, w tym frakcja popiołowa
RAZEM
ŁĄCZNIE (gospodarstwa domowe + obiekty
infrastruktury)

2 008
322,23
107,41
107,41
537,05
10741
32223

Ilość [Mg]
2011
2 015
328,10
334,88
109,37
111,63
109,37
111,63
546,84
558,14
10937
11162
32810

33488

2 018
338,44
112,81
112,81
564,06
11281
33843

Jak wynika z powyŜszej tabeli, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w mieście będzie
sukcesywnie wzrastać, osiągając w 2018 roku wielkość 33843 Mg.
Odpady z sektora gospodarczego
Prognozując rozwój sektora gospodarczego i związaną z nim ilość wytwarzanych odpadów wzięto
pod uwagę tendencje występujące w krajowej gospodarce. Przyjmując za dokumentami rządowymi
„wariant optymistyczny" rozwoju sytuacji w Polsce, jako stałą tendencję, przewiduje się w ciągu
najbliŜszych 10 lat dalszy rozwój gospodarczy kraju w następstwie restrukturyzacji przemysłu
i handlu.
Głównym źródłem powstawania odpadów będzie, jak dotychczas, sektor wydobywczy. Zasadniczy
wpływ na zmianę ilości wytwarzanych odpadów ma ograniczenie lub zwiększenie wydobycia węgla
kamiennego. Ilość wytwarzanych odpadów jest wprost proporcjonalna do wielkości eksploatacji.
Jak wynika z ankietyzacji PKW S. A. Zakład Górniczy Sobieski nie planuje zmiany wielkości
wydobycia węgla.
Na podstawie przyjętej strategii rozwoju Południowy Koncern Energetyczny S. A. - Elektrownia
Jaworzno III będzie produkował energię elektryczną i ciepło z wykorzystaniem odnawialnych
zasobów energii. Zadanie to zostanie zrealizowane poprzez jednoczesne spalanie biomasy z paliwem
podstawowym. Jakość odpadów paleniskowych (popioły lotne, ŜuŜel, gips) pozostanie na poziomie
umoŜliwiającym dalsze wykorzystanie tych odpadów zgodnie z obecnie stosowanymi metodami.
Odpadami przeznaczonymi do odzysku będą równieŜ stałe odpady wapniowych metod odsiarczania
spalin (kod 100105) w ilości 17 tys. Mg/rok, stanowiące produkt poreakcyjny z półsuchych instalacji
odsiarczania spalin w Elektrowniach PKE S. A. Łagisza i Siersza. Odpady te dodawane będą
do sorbentu (mączki kamienia wapiennego) wykorzystywanego w mokrej instalacji odsiarczania
spalin w PKE S. A. Elektrowni Jaworzno III.
Na ilość odpadów wpływ mają równieŜ czynniki demograficzne. Prognozy GUS przewidują,
Ŝe w 2018 roku ludność Jaworzna liczyć będzie około 90 552 osób, co w porównaniu do 2007 roku
oznacza niewielki spadek. Nie będzie, więc to miało istotnego znaczenia dla ilości powstających
w tym czasie odpadów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie miasta.
Przyjęte cele w gospodarce odpadami
Odpady komunalne
Cele krótkookresowe na lata 2008 - 2011
• Wspieranie działań w zakresie zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców
w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi.
• Wspieranie działań w zakresie rozbudowy systemu selektywnej zbiórki odpadów:
 odpadów zielonych z parków i ogrodów,
 papieru i tektury,
 odpadów opakowaniowych ze szkła,
 tworzyw sztucznych i metali,
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•

•
•
•

 opadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych (w tym: zuŜytych
baterii i akumulatorów, zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
przeterminowanych leków, chemikaliów),
 odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlano-remontowych.
Doskonalenie systemu selektywnego zbierania w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów
odzysku:
 odpadów wielkogabarytowych na poziomie 35% w 2008 r., 50% w 2010 r.,
 odpadów opakowaniowych – odzysk 55%, recykling 40% w 2011 r.
Osiągnięcie minimalnych wskaźników selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych
występujących w strumieniu odpadów komunalnych: 32,5% w 2008 r., 50% w 2010 r.
Skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętnych
nie więcej niŜ 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji (w stosunku do roku 1995).
Wspieranie działań na rzecz eliminacji praktyk nielegalnego składowania odpadów.

Cele długookresowe na lata 2012 - 2018
• Kontynuowanie działań podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców.
• Kontynuowanie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w celu osiągnięcia
odpowiednich limitów odzysku:
 odpadów wielkogabarytowych na poziomie 70% w 2015 r, 90% w 2018 r.,
 odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych:
80% w 2015 r., 90% w 2018 r.,
 odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych.
• Kontynuowanie selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, celem
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych
do składowania:
- w 2013 r. nie więcej niŜ 50%;
- w 2020 r. nie więcej niŜ 35%
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
• Zwiększanie odzysku komunalnych osadów ściekowych, wdraŜanie termicznych metod
odzysku komunalnych osadów ściekowych.
Odpady inne niŜ niebezpieczne z sektora gospodarczego
Cele krótkookresowe na lata 2008 - 2011
• Zwiększenie ilości odpadów poddawanych procesom odzysku.
• Ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach.
Cele długookresowe na lata 2012 - 2018
• Kontynuowanie minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów.
Odpady niebezpieczne z sektora gospodarczego
Odpady medyczne i weterynaryjne
Cele krótko i długookresowe na lata 2008 - 2018
• Minimalizacja negatywnego oddziaływania odpadów medycznych i weterynaryjnych
na środowisko poprzez:
 współdziałanie w podniesieniu efektywności selektywnego zbierania odpadów
u źródła powstawania,
 propagowanie unieszkodliwiania odpadów zakaźnych metodą termicznego
przekształcania.
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Oleje odpadowe
Cele krótkookresowe na lata 2008 - 2011
• Współpraca z organizacjami odzysku w zintensyfikowaniu zbiórki olejów odpadowych
i uzyskaniu zakładanych poziomów odzysku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu
odpadów opakowaniowych i pouŜytkowych (Dz. U. nr 109, poz. 752)
• Preferowanie właściwego postępowania z olejami odpadowymi: w pierwszej kolejności
odzysk poprzez regenerację, a jeśli jest to niemoŜliwe ze względu na stopień
zanieczyszczenia to poddanie olejów odpadowych innym procesom odzysku.
Cele długookresowe na lata 2012 - 2018
• Kontynuowanie selektywnego zbierania i odzysku olejów odpadowych.
Baterie i akumulatory
Cele krótko i długookresowe na lata 2008 - 2018
• Współpraca z organizacjami odzysku w zintensyfikowaniu zbiórki zuŜytych baterii
i akumulatorów i uzyskaniu zakładanych poziomów odzysku, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Ochrony Środowiska z dn. 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pouŜytkowych (Dz. U. nr 109, poz. 752)
Pojazdy wycofane z eksploatacji
Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest zapewnienie pełnej skuteczności
działania systemu zbierania i demontaŜu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odzysku,
w tym recyklingu, odpadów powstających z pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Cele na lata 2008 - 2011
• Przekazywanie wszystkich pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontaŜu
lub punktów zbierania pojazdów.
• Kontrolowanie firm prowadzących odzysk i recykling wyeksploatowanych pojazdów
w zakresie spełnienia wymogów Ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji (Dz. U. nr 25 poz. 202 z późn. zm. Dz. U. z 2007 r., nr 176
poz. 1236).
Cele długookresowe na lata 2012 - 2018
• Kontynuowanie przekazywania wszystkich pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji
demontaŜu lub punktów zbierania pojazdów.
• Utrzymanie poziomu odzysku i recyklingu na poziomie, co najmniej 95% i 85% masy
pojazdów przyjętych w skali roku, niezaleŜnie od daty produkcji pojazdu.
ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu odzysku
i unieszkodliwiania zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ukierunkowane na całkowite
wyeliminowanie ich składowania.
Cele na lata 2008 - 2011
• Zintensyfikowanie zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.
• Osiągnięcie poziomu selektywnego zbierania zuŜytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości 4 kg/mieszkańca/rok
w terminie do 31 grudnia 2008 r.
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• Osiągnięcie przez wprowadzających sprzęt w 2008 r. poziomów odzysku i recyklingu
zuŜytego sprzętu zgodnie z art. 30ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495).
Cele długookresowe na lata 2012 - 2018
• Doskonalenie selektywnego zbierania i odzysku zuŜytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.
• Rozwój i wdraŜanie nowoczesnych technologii odzysku i recyklingu zuŜytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
Odpady zawierające azbest
Zgodnie z załoŜeniami przedstawionymi w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest stosowanych na terytorium Polski” za główny cel przyjęto:
• Usunięcie i unieszkodliwienie do 2032 r. wszystkich wyrobów zawierających azbest z terenu
miasta Jaworzno.
Odpady pestycydowe
Zgodnie z KPGO2010 głównym celem jest likwidacja zagroŜeń powodowanych przez odpady
pestycydowe.
Cele do roku 2010
• Likwidacja mogilników i magazynów zawierających przeterminowane środki ochrony roślin.
• Rozpoczęcie likwidacji zagroŜeń powodowanych przez składowiska poprodukcyjnych
odpadów pestycydowych, niespełniające wymogów ochrony środowiska.
Cele od roku 2010
• Likwidacja pestycydowych skaŜeń terenu spowodowanych przez mogilniki zagraŜających
bezpieczeństwu uŜytkowych wód podziemnych.
Cele do roku 2018
• Zakończenie likwidacji zagroŜeń powodowanych przez składowiska poprodukcyjnych
odpadów pestycydowych.
• Likwidacja zagroŜeń powodowanych przez niebezpieczne odpady poprodukcyjne Zakładów
Chemicznych „Organika Azot” SA zdeponowane na terenie Zakładu oraz poza Zakładem
na terenach, których właścicielem jest Gmina Jaworzno oraz Skarb Państwa.
Realizacja zaplanowanych w PGO działań wymaga poniesienia w latach 2008 - 2011
nakładów na poziomie 11 025 tys. PLN w sektorze komunalnym i blisko 755 500 tys. PLN
w sektorze gospodarczym.
6.4. Hałas
6.4.1. Stan wyjściowy
Do aktualnych regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska przed hałasem naleŜą:
– ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2008 r. nr 25, poz. 150),
– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. nr 120, poz. 826),
– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ustaleń
wskaźników hałasu LDWN (Dz. U. z 2007 r. nr 106, poz. 729), zmieniające Dz. U. nr 210,
poz. 1535,
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– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1października 2007 r. w sprawie szczegółowego
zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji
(Dz. U. z 2007 r., nr 187, poz. 1340),
– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań
w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez
zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, portem (Dz. U. z 2007 r., nr 192,
poz. 1392),
– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii
kolejowych i lotnisk, których eksploatacja moŜe powodować negatywne oddziaływanie
akustyczne na znacznych obszarach, dla których wymagane jest sporządzanie
map akustycznych oraz sposoby określania granic terenów objętych tymi mapami
(Dz. U. z 2007 r. nr 1, poz. 8),
– rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń uŜywanych na zewnątrz pomieszczeń
w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z 2006 r., nr 32, poz. 223),
– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii
tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom
ochrony środowiska oraz terminy i sposoby ich prezentacji (Dz. U. z 2003 r., nr 18,
poz. 164),
– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów wyników
pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia,
przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminy i sposoby
ich prezentacji (Dz. U. z 2003 r., nr 59, poz. 529),
– Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r.
Odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. U. L. nr 189 z
dnia 18.07.2002 r.).
Hałas działa niekorzystnie na organizm ludzki i jest jedną z najpowszechniejszych
uciąŜliwości głównie w aglomeracjach miejskich. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska
za hałas uznaje się dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz.
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu
jak najlepszego stanu akustycznego środowiska poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniŜej poziomu
dopuszczalnego lub na tym poziomie a w przypadku przekroczenia na zmniejszeniu tego poziomu,
do co najmniej dopuszczalnego. Ocenę stanu akustycznego środowiska dokonuje się obowiązkowo
dla:
– aglomeracji o liczbie mieszkańców powyŜej 100 tys. (w gestii starosty; oceny dokonywane
w formie map akustycznych opracowanych i aktualizowanych w cyklach pięcioletnich).
Miasto Jaworzno nie jest aglomeracją powyŜej 100 tys. mieszkańców (95 560 mieszkańców
w 2007 r.) w związku z powyŜszym nie jest objęte obowiązkiem wykonania oceny
akustycznej.
– terenów poza aglomeracjami, na których eksploatacja obiektów moŜe powodować
przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu (w gestii zarządców, właścicieli dróg, linii
kolejowych, lotnisk). Zarządcy dróg, linii kolejowych powinni dokonać oceny akustycznej
– dla dróg po których przejeŜdŜa ponad 6 000 000 pojazdów rocznie i linii kolejowych
po których przejeŜdŜa ponad 60 000 pociągów rocznie. Od 1 stycznia 2011 r. ilość
ta zmniejsza się do 3 000 000 w przypadku dróg i do 30 000 w przypadku linii kolejowych.
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje oceny stanu akustycznego na terenach
nie wymienionych powyŜej.
WyróŜniamy hałas komunikacyjny (drogowy, kolejowy, lotniczy) oraz hałas przemysłowy.
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Na terenie miasta Jaworzna głównym źródłem hałasu jest komunikacja drogowa następnie
przemysł i zakłady drobnej wytwórczości, rzemieślnicze oraz usługowe.
Hałas komunikacyjny
Hałas komunikacyjny jest najpowszechniejszym i najbardziej uciąŜliwy źródłem hałasu.
Decyduje przede wszystkim o parametrach klimatu akustycznego na terenach zurbanizowanych.
Koncentruje się wzdłuŜ szlaków komunikacyjnych. Na poziom hałasu wpływ ma przede wszystkim
natęŜenie ruchu a takŜe stan nawierzchni dróg.
Przez teren miasta przebiegają:
– autostrada A - 4 łącząca granice państwa (wschód - zachód) relacji Jędrychowice - Korczowa
biegnąca przez dzielnice: Cezarówka i Jeleń,
– droga ekspresowa S1 relacji Gdańsk - Cieszyn,
– droga krajowa nr 79 relacji Warszawa – Bytom biegnąca przez dzielnice: Cezarówka,
Byczyna, Bory, Śródmieście, Stare Miasto, Niedzieliska, Dąbrowa Narodowa.
Ponadto na hałas komunikacyjny wpływ ma równieŜ ruch na drogach powiatowych i gminnych.
Długość dróg na terenie miasta wynosi:
– autostrada A4 - 7,0 km,
– droga ekspresowa S1 - 2 km,
– Droga Krajowa nr 79 - 18,127 km,
– drogi powiatowe - 97,636 km,
– drogi gminne - 208,384 km.
PrzewaŜają drogi o nawierzchni bitumicznej - 211,950 km. Pozostałe to drogi betonowe - 29,520 km
oraz innej nawierzchni - 82,677 km.
W 2007 r. w wyniku interwencji mieszkańców WIOŚ przeprowadził pomiar hałasu
komunikacyjnego na ul. Szczakowskiej w rejonie zabudowy nr 63. Przeprowadzone badania wykazały
przekroczenia o 9,4 dB w porze dziennej oraz o 8,9 dB w porze nocnej wartości dopuszczalnych
poziomu hałasu, określonych w rozporządzeniu Ministra środowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (60 dB dla pory dziennej oraz 50 dB dla pory nocnej).
W wyniku postępowania zarządzający drogami Miejski Zarząd Dróg i Mostów został zobowiązany
do wykonania przebudowy skrzyŜowania ul. Szczakowskiej z ul. Chropaczówka, remontu
nawierzchni oraz wykonania kontrolnych pomiarów emisji hałasu w okresie wiosennym
po wykonaniu przebudowy i remontu.
W 2008 r. wykonano pomiar natęŜenia ruchu na Drodze Krajowej nr 79. Przeprowadzone
pomiary kwalifikują odcinek drogi DK 79 od ul. Piekarskiej do zachodniej granicy miasta
z Sosnowcem o długości 5,512 km do obowiązku sporządzenia mapy akustycznej. Na zlecenie Miasta
Jaworzna w 2008 r. wykonano mapę akustyczną dla Drogi Krajowej nr 79 w Jaworznie. Wykonanie
mapy takŜe na pozostałym fragmencie Drogi Krajowej nr 79 pozwoli na uzyskanie materiału
do analizy przyszłych trendów, waŜnych w aspekcie realizowanych i planowanych w najbliŜszym
czasie inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej (zakończenie realizacji brakującego fragmentu
Trasy Śródmiejskiej, realizacji Drogi Przemysłowej stanowiącej obejście dzielnic Łubowiec
i Dąbrowa Narodowa na odcinku od Outlet Center do wylotu ul. Wojska Polskiego na rondo).
Na poziom hałasu wpływ ma równieŜ komunikacja autobusowa.
Ponadto źródłem hałasu komunikacyjnego jest ruch taboru kolejowego. Stanowi on uciąŜliwość
dla mieszkańców terenów odległych nawet o 1 km, jednak jest mniej uciąŜliwy niŜ hałas drogowy.
Największa uciąŜliwość akustyczna występuje w pasie 300 m od linii kolejowej.
Na terenie miasta zlokalizowany jest węzeł kolejowy Jaworzno - Szczakowa, będący waŜnym
punktem przeładunku towarów.
Na ograniczenie zagroŜenia hałasem spowodowanym transportem kolejowym wpływa odpowiednie
zagospodarowanie terenu wzdłuŜ magistrali (nasypy ziemne, zalesienia).
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Hałas przemysłowy
Hałas przemysłowy generowany jest przez zakłady produkcyjne i usługowe. Obejmuje dźwięki
emitowane przez maszyny i urządzenia, procesy technologiczne, a takŜe instalacje i wyposaŜenie
małych zakładów rzemieślniczych i usługowych. Do tego rodzaju hałasu zalicza się takŜe dźwięki
emitowane przez urządzenia obiektów handlowych np.: wentylatory, urządzenia klimatyzacyjne.
Hałas ten ma charakter lokalny i występuje głównie na terenach sąsiadujących z zakładami
przemysłowymi. Poziom hałasu jest kształtowany indywidualnie dla kaŜdego obiektu i zaleŜy
od wykorzystywanych maszyn i urządzeń, zastosowanej izolacji hal produkcyjnych
oraz prowadzonych procesów technologicznych.
Na terenie miasta Jaworzna decyzję ustalającą poziom hałasu posiadają zakłady:
– Zakłady Chemiczne „Organika - Azot” S. A.,
– 91 - Plus Huta Szkła Szczakowa Sp. z o. o.,
– PKE S. A.
W 2007 r. w wyniku interwencji mieszkańców WIOŚ przeprowadził pomiar hałasu
przemysłowego dla SEBA - MOTOR i „SAK Złom” S. C. Wykonane pomiary nie wykazały
przekroczeń wartości dopuszczalnych.
Wibracje
Źródła wibracji moŜna podzielić na dwa rodzaje:
- pochodzące od narzędzi i urządzeń,
- przenoszone z podłoŜa.
Na wibracje naraŜony jest kaŜdy człowiek. Przenoszone są one przez wzbudzone do drgań
konstrukcje budynków mieszkalnych a ich szkodliwość zaleŜy od wielkości natęŜenia źródła,
charakteru zmian w czasie oraz długotrwałości działania. Skutkiem oddziaływania wibracji
na człowieka są zmiany w układzie nerwowym, krąŜenia, narządach ruchu oraz układzie
pokarmowym. Dlatego waŜne jest aby wibracje zmniejszać lub likwidować w miejscu
ich powstawania np. poprzez stosowanie elastycznych podłóg, ekranów tłumiących.
6.4.2. Cel średniookresowy do 2015 r.
Politykę Unii Europejskiej w zakresie walki z hałasem określa dyrektywa 2002/49/WE
w sprawie oceny i zarządzania hałasem w środowisku. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska
ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska
poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniŜej poziomu dopuszczalnego lub na tym poziomie,
a w przypadku przekroczenia na zmniejszeniu tego poziomu, do co najmniej dopuszczalnego. Ponadto
problem zagroŜenia hałasem naleŜy integrować z aspektami planowania przestrzennego
w opracowywaniu lub wprowadzaniu zmian do miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
Cel V
Zmniejszenie zagroŜenia emisją hałasu dla mieszkańców miasta przede wszystkim pochodzącą
ze źródeł komunikacyjnych
6.4.3. Kierunki działań na lata 2008 - 2011
Kierunki działań
1. Prowadzenie monitoringu hałasu komunikacyjnego w miejscach potencjalnego
występowania największych uciąŜliwości.
2. Inwentaryzacja źródeł uciąŜliwości akustycznej.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Opracowanie programów ograniczania hałasu na obszarach, na których poziom hałasu
przekracza dopuszczalną wartość.
Budowa ekranów akustycznych oraz zwiększenie ilości izolacyjnych pasów zieleni.
Ochrona terenów zabudowy oświatowej i wielorodzinnej poprzez ochronę bierną
w postaci ekranów akustycznych.
Ochrona terenów mieszkaniowo - usługowych poprzez analizę moŜliwości zmian
ustaleń planistycznych i funkcji istniejącej zabudowy.
Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów
poświęconych ochronie przez hałasem.
Budowa nowych odcinków dróg zgodnie z projektem „Miasto Twarzą do Autostrady,
przebudowa DK 79 w Jaworznie etap I - IV, budowa Obwodnicy Północnej, Droga
Współpracy Regionalnej etap I wraz z montaŜem ekranów akustycznych.
BieŜąca modernizacja stanu technicznego nawierzchni dróg.
Poprawa organizacji ruchu ułatwiającą płynność jazdy.
Ochrona terenów mieszkaniowo - usługowych i wielorodzinnych (dzielnica Łubowiec
i Dąbrowa Narodowa) poprzez wprowadzenie ruchu na odcinku przewidzianej
do realizacji obwodnicy - Drogi Przemysłowej (ochronna czynna).
Promowanie komunikacji zbiorowej.
Kontrola jednostek emitujących hałas oraz egzekwowanie przestrzegania
dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku.
Stosowanie technologii produkcyjnych o niskim poziomie hałasu a takŜe obudów
dźwiękochłonnych na urządzenia i maszyny emitujące wysoki poziom hałasu.
Zwiększanie izolacyjności akustycznej ścian zewnętrznych budynków.

6.5. Pola elektromagnetyczne
6.5.1. Stan wyjściowy
Do aktualnych regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska przed promieniowaniem
elektromagnetycznym naleŜą:
– ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2008 r., nr 25, poz. 150),
– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r., nr 192, poz. 1883),
– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., nr 257, poz. 2573),
– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu
prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
(Dz. U z 2007 r., nr 221, poz. 1645).
Promieniowanie elektromagnetyczne ze względu na graniczną wielkość energii, która potrzebna
jest do jonizacji cząstek materii dzieli się na jonizujące i niejonizujące:
– promieniowanie
jonizujące
występuje
w
wyniku
uŜytkowania
substancji
promieniotwórczych w energetyce jądrowej, ochronie zdrowia, przemyśle, badaniach
naukowych,
– promieniowanie niejonizujące występuje wokół linii oraz stacji elektroenergetycznych,
pracujących silników elektrycznych oraz instalacji przemysłowych, urządzeń łączności,
domowego sprzętu elektrycznego, elektronicznego itp. Dla środowiska i człowieka
w zakresie promieniowania niejonizującego istotne są mikrofale, radiofale, fale o bardzo
niskiej częstotliwości (VLF), a takŜe fale o ekstremalnie niskiej częstotliwości (FW).
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Źródła promieniowania elektromagnetycznego
Promieniowanie jonizujące
Promieniowanie jonizujące jest nieodłącznym elementem środowiska naturalnego.
RozróŜnia się promieniowanie pochodzenia naturalnego (promieniowanie kosmiczne, radionuklidów
obecnych w środowisku) lub sztucznego (aparatura rentgenowska).
W przyrodzie występuje prawie 80 radioizotopów ok. 20 pierwiastków promieniotwórczych.
Do najbardziej znanych naleŜą izotopy uranu, toru, potasu, węgla i wodoru. Intensywność
promieniowania wywołana naturalnymi pierwiastkami promieniotwórczymi jest róŜna
w róŜnych miejscach ziemi.
Radionuklidy pochodzenia sztucznego mogą przedostawać się do środowiska w wyniku prób z bronią
jądrową, eksploatacji lub awarii obiektów jądrowych a takŜe są wytwarzane przez urządzenia
stosowane np. w diagnostyce medycznej, przemyśle, badaniach naukowych.
Promieniowanie niejonizujące
Na podstawie inwentaryzacji źródeł emisji pól elektromagnetycznych przeprowadzonej
na terenie miasta Jaworzna w 2006 r. moŜna określić następujące źródła promieniowania
niejonizującego:
– 27 stacji bazowych telefonii komórkowej (znajdujące się na obiektach takich
jak: wolnostojące wieŜe, kominy, maszty na dachach budynków mieszkalnych, biurowych,
usługowych lub przemysłowych),
– 6 stacji słuŜących do łączności radiotelefonicznej (słuŜb takich jak policja,
straŜ miejska, poŜarna itp.),
– 2 stacje bazowe bezprzewodowej telefonii stacjonarnej,
– 2 odcinki linii najwyŜszych napięć 400kV,
– 15 odcinków linii najwyŜszych napięć 220kV,
– 20 odcinków linii wysokiego napięcia 110kV,
– 1 stację rozdzielczą 220kV,
– 5 stacji transformatorowych SN/220kV,
– 8 stacji transformatorowych/rozdzielczych 110kV/SN,
– 1 stację transformatorową SN/110kV,
– 1 stację transformatorową/rozdzielczą SN/110kV i 110kV/SN.
W tab. 26 zestawiono
na terenie miasta Jaworzno.

źródła

niejonizującego

promieniowania

elektromagnetycznego

Tabela 26. Źródła niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego na terenie miasta
Jaworzna

1.

Stacja bazowa telefonii komórkowej

Adres
Przebieg linii
ul. Promienna 51

2.

Stacja bazowa telefonii komórkowej

ul. Ks. A. Mroczka, dz. nr 2/2

3.

Stacja bazowa telefonii komórkowej

ul. Grunwaldzka 275

4.

Stacja bazowa telefonii komórkowej

ul. Kolejarzy 81

5.

Stacja bazowa telefonii komórkowej

ul. Zwycięstwa, dz. nr 910/12

6.

Stacja bazowa telefonii komórkowej

ul. Tetmajera, dz. nr ew. 1/10

7.

Stacja bazowa telefonii komórkowej

ul. Nauczycielska, dz. nr 361/2

8.

Stacja bazowa telefonii komórkowej

ul. Wojska Polskiego 2

Lp.

Typ źródła promieniowania
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9.

Stacja bazowa telefonii komórkowej

Adres
Przebieg linii
ul. Narutowicza 1

10.

Stacja bazowa telefonii komórkowej

ul. Ks. A. Mroczka, dz. nr 2/1

11.

Stacja bazowa telefonii komórkowej

ul. Promienna 51

12.

Stacja bazowa telefonii komórkowej

ul. Narutowicza 1

13.

Stacja bazowa telefonii komórkowej

ul. Nauczycielska, dz. nr 361/2

14.

Stacja bazowa telefonii komórkowej

ul. Bursztynowa 4ad

15.

Stacja bazowa telefonii komórkowej

ul. Wojska Polskiego 2

16.

Stacja bazowa telefonii komórkowej

ul. Kolejarzy 81

17.

Stacja bazowa telefonii komórkowej

ul. Zwycięstwa, dz. nr 910/12

18.

Stacja bazowa telefonii komórkowej

ul. Narutowicza 1

19.

Stacja bazowa telefonii komórkowej

ul. Północna 9

20.

Stacja bazowa telefonii komórkowej

ul. Wojska Polskiego 2

21.

Stacja bazowa telefonii komórkowej

ul. Zwycięstwa, dz. nr 910/12

22.

Stacja bazowa telefonii komórkowej

ul. 11-go Listopada

23.

Stacja bazowa telefonii komórkowej

ul. Chopina 94

24.

Stacja bazowa telefonii komórkowej

ul. Bukowska 12

25.

Stacja bazowa telefonii komórkowej

ul. Kolejarzy 81

26.

Stacja bazowa telefonii komórkowej

ul. Ks. A. Mroczka, dz. nr 2/1

27.

Stacja bazowa telefonii komórkowej

ul. Baranowskiego

28.

Stacja bazowa łączności radiotelefonicznej

ul. Wojska Polskiego 2

29.

Stacja bazowa łączności radiotelefonicznej

Pl. Górników 5

30.

Stacja bazowa łączności radiotelefonicznej

ul. Chełmońskiego 28

31.

Stacja bazowa łączności radiotelefonicznej

ul. Św. Wojciecha 34

32.

Stacja bazowa łączności radiotelefonicznej

ul. Krakowska 22

33.

Stacja bazowa łączności radiotelefonicznej

ul. Narutowicza 1

34.

Stacja bazowa bezprzewodowej telefonii komórkowej

ul. Sulińskiego

35.

Stacja bazowa bezprzewodowej telefonii komórkowej

ul. Jaworznicka

36.

Linia najwyŜszych napięć 400kV

Tucznawa - Tarnów

37.

Linia najwyŜszych napięć 400kV

Tucznawa - Rzeszów

38.

Linia najwyŜszych napięć 220kV

Byczyna - Jamki

39.

Linia najwyŜszych napięć 220kV

Byczyna - Koksochemia

40.

Linia najwyŜszych napięć 220kV

Byczyna - Siersza 1

41.

Linia najwyŜszych napięć 220kV

Byczyna - Siersza 2

42.

Linia najwyŜszych napięć 220kV

Byczyna - Halemba

43.

Linia najwyŜszych napięć 220kV

Byczyna - Blok 6

44.

Linia najwyŜszych napięć 220kV

Byczyna - Blok 4

45.

Linia najwyŜszych napięć 220kV

Byczyna - Blok 5

46.

Linia najwyŜszych napięć 220kV

Byczyna - Skawina 1

Lp.

Typ źródła promieniowania
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Lp.

Adres
Przebieg linii

Typ źródła promieniowania

47.

Linia najwyŜszych napięć 220kV

Byczyna - Skawina 2

48.

Linia najwyŜszych napięć 220kV

Byczyna - Bujaków

49.

Linia najwyŜszych napięć 220kV

Byczyna - Bieruń

50.

Linia najwyŜszych napięć 220kV

Byczyna - Poręba

51.

Linia najwyŜszych napięć 220kV

Byczyna - Blok 1

52.

Linia najwyŜszych napięć 220kV

Byczyna - Blok 2

53.

Linia wysokiego napięcia 110kV

Jaworzno II - Niedzieliska

54.

Linia wysokiego napięcia 110kV

Niedzieliska - Juliusz

55.

Linia wysokiego napięcia 110kV

Jaworzno I - Jeleń

56.

Linia wysokiego napięcia 110kV

Jaworzno II - Sobieski

57.

Linia wysokiego napięcia 110kV

Jaworzno I - Trzebinia

58.

Linia wysokiego napięcia 110kV

Jeleń - Bierun

59.

Linia wysokiego napięcia 110kV

Sobieski - Dwory

60.

Linia wysokiego napięcia 110kV

Jaworzno II - Szyb Kościuszko

61.

Linia wysokiego napięcia 110kV

Marta - Mysłowice

62.

Linia wysokiego napięcia 110kV

Jaworzno II - Juliusz

63.

Linia wysokiego napięcia 110kV

EJ III Blok 3 - Mysłowice

64.

Linia wysokiego napięcia 110kV

Odczep do Szczakowej 2

65.

Linia wysokiego napięcia 110kV

Odczep do Szczakowej 1

66.

Linia wysokiego napięcia 110kV

Szyb Kościuszko - Jaworzno I

67.

Linia wysokiego napięcia 110kV

Jaworzno I - Siersza

68.

Linia wysokiego napięcia 110kV

Jaworzno II - Mysłowice

69.

Linia wysokiego napięcia 110kV

Jaworzno II - Marta

70.

Linia wysokiego napięcia 110kV

Jaworzno II - Beata

71.

Linia wysokiego napięcia 110kV

Jaworzno II - Piotrowice

72.

Linia wysokiego napięcia 110kV

Beata - Brzezinka

73.

Stacja rozdzielcza 220kV

Byczyna

74.

Stacja transformatorowa SN-> 220kV

EJ III Blok 5

75.

Stacja transformatorowa SN-> 220kV

EJ III Blok 1

76.

Stacja transformatorowa SN-> 220kV

EJ III Blok 6

77.

Stacja transformatorowa - rozdzielcza110kV->SN

Jeleń

78.

Stacja transformatorowa - rozdzielcza110kV->SN i SN>110kV

Jaworzno II (wnętrzowa)

79.

Stacja transformatorowa - rozdzielcza110kV->SN

Niedzieliska

80.

Stacja transformatorowa - rozdzielcza110kV->SN

Sobieski

81.

Stacja transformatorowa - rozdzielcza110kV->SN

Jaworzno I

82.

Stacja transformatorowa - rozdzielcza110kV->SN

Szczakowa

83.

Stacja transformatorowa - rozdzielcza110kV->SN

Szyb Kościuszko

84.

Stacja transformatorowa - rozdzielcza110kV->SN

Beata
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Lp.

Adres
Przebieg linii

Typ źródła promieniowania

85.

Stacja transformatorowa - rozdzielcza110kV->SN

Marta

86.

Stacja transformatorowa SN->220kV

EJ III Blok 2

87.

Stacja transformatorowa SN->110kV

EJ III Blok 3

EJ III Blok 4
88. Stacja transformatorowa SN->220kV
Źródło: „Inwentaryzacja źródeł emisji pól elektromagnetycznych i obszarów objętych oddziaływaniem tych pól
na terenie miasta Jaworzna” 2006 r.

Zgodnie z art. 121 Prawa ochrony środowiska, ochrona przed polami elektromagnetycznymi
polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez utrzymanie poziomów
pól elektromagnetycznych poniŜej poziomów dopuszczalnych lub na tych poziomach
oraz przez zmniejszenie poziomów tych pól do wartości dopuszczalnych, w przypadku
ich przekroczenia.
Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska
(art. 123, ust. 1). Monitoring ten, zgodnie z art. 26 ust. 1, pkt. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska,
obejmuje uzyskiwane na podstawie badań monitoringowych informacje w zakresie promieniowania
jonizującego i pól elektromagnetycznych. Badania te powinny być przeprowadzane cyklicznie, przy
zastosowaniu ujednoliconych metod zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych. Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi takŜe, corocznie aktualizowany, rejestr zawierający
informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów
pól elektromagnetycznych.
W ostatnich latach na terenie miasta Jaworzna WIOŚ nie prowadził pomiarów poziomu
pól elektromagnetycznych. Na podstawie wyników pomiarów uzyskanych od właścicieli urządzeń
oraz obliczeń gęstości mocy lub natęŜenia składowej elektrycznej wokół źródeł
elektromagnetycznych promieniowania niejonizującego o częstotliwościach radiowych
i mikrofalowych zlokalizowanych na terenie Jaworzna wykonanych w trakcie inwentaryzacji moŜna
stwierdzić, Ŝe na terenie miasta nie występują przekroczenia dopuszczalnej wielkości promieniowania
obowiązujące zarówno w miejscach dostępnych dla ludzi jak i na terenach zabudowy mieszkaniowej
lub przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
Na terenie zabudowy mieszkaniowej wartość graniczna natęŜenia składowej elektrycznej
elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego o częstotliwości 50 Hz, wynosi 1 kV,
natomiast składowa magnetyczna nie powinna przekraczać poziomu 60 A/m (Dz. U. z 2003 r.,
nr 192, poz. 1883). Normy obowiązujące na terenie Polski są jednymi z najostrzejszych, jakie
obowiązują
w świecie.
Obecnie na terenie miasta niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne nie przekracza
wartości dopuszczalnych, jednak naleŜy mieć na uwadze stały wzrost, co związane jest z postępem
cywilizacyjnym. Wpływ na wzrost promieniowania ma rozwój telefonii komórkowej, powstawanie
nowych stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz stacji bazowych telefonii komórkowej,
itp., pokrywających coraz gęstszą siecią obszary duŜych skupisk ludności. W zawiązku z tym
w Urzędzie Miasta Jaworzna powołano specjalny zespół, który zajął się przygotowaniem planu
terenów gminnych z wyznaczonymi miejscami, gdzie maszty byłyby jak najmniej niepokojące
dla mieszkańców i oddalone od skupisk ludności.
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6.5.2. Cel średniookresowy do 2015 r.
Cel XVI
Minimalizacja oddziaływania pól elektromagnetycznych na zdrowie człowieka i środowisko
6.5.3. Kierunki działań na lata 2008 – 2011
Odpowiednia lokalizacja urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne oraz budowa systemu
monitoringu promieniowania elektromagnetycznego pozwala na ochronę przed negatywnymi
skutkami oddziaływań na organizmy Ŝywe.
Działaniem pozwalającym na minimalizację oddziaływania pól elektromagnetycznych
jest ustalenie ich źródeł, monitoring pól elektromagnetycznych (systematyczny pomiar
pól i ewidencja źródeł w bazie GIS) oraz wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed tymi polami. WaŜna jest równieŜ edukacja
społeczeństwa odnośnie skali zagroŜenia emisją pól, szczególnie w pobliŜu stacji bazowych telefonii
komórkowej.
Kierunki działań
1. Kontrola i monitoring źródeł promieniowania elektromagnetycznego na terenie Miasta
i w jego najbliŜszym otoczeniu.
2. Aktualizacja inwentaryzacji źródeł emisji pól elektromagnetycznych i obszarów objętych
oddziaływaniem tych pól.
3. Restrykcyjne przestrzeganie przepisów prawa w zakresie rozwiązań technicznych
i lokalizacji obiektów emitujących promieniowanie elektromagnetyczne.
4. Preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł pól elektromagnetycznych.
5. Edukacja ekologiczna odnośnie skali zagroŜenia emisją pól elektromagnetycznych.
6. Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów
poświęconych ochronie przed polami elektromagnetycznymi z wyznaczeniem stref
ograniczonego uŜytkowania wokół niektórych źródeł promieniowania.
6.6. PowaŜne awarie przemysłowe
6.6.1. Stan wyjściowy
Do aktualnych regulacji prawnych dotyczących występowania powaŜnych awarii naleŜą:
– ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2008 r., nr 25, poz. 150),
– ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku
i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r., nr 75, poz. 493),
– rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których
znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym
ryzyku albo zakładu o duŜym ryzyku wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej
(Dz. U. z 2006 r., nr 30, poz. 208).
Zgodnie z Prawem ochrony środowiska przez powaŜną awarię rozumie się zdarzenie,
w szczególności emisję, poŜar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego,
magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji,
prowadzące do natychmiastowego powstania zagroŜenia Ŝycia lub zdrowia ludzi lub środowiska
lub powstania takiego zagroŜenia z opóźnieniem. Natomiast przez powaŜną awarie przemysłową
rozumie się powaŜną awarię w zakładzie. Do ochrony przed powaŜnymi awariami zobowiązani
są zarówno prowadzący zakłady stwarzające zagroŜenie wystąpienia awarii, jak i dokonujący
przewozu substancji niebezpiecznych oraz organy administracyjne.
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PowaŜne awarie na terenie miasta Jaworzna mogą wystąpić wskutek stacjonarnych procesów
przemysłowych na terenie konkretnego zakładu a takŜe w dowolnym miejscu w trakcie
magazynowania, transportu i przepakowywania.
O zakwalifikowaniu danego zakładu do zakładu o duŜym lub zwiększonym ryzyku
wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej decyduje rodzaj i ilość substancji niebezpiecznej
w tym zakładzie (rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. - Dz. U.
nr 30, poz. 208).
Wykaz zakładów zwiększonego i duŜego zagroŜenia wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej
mieści się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Katowicach w zakładce przeciwdziałanie powaŜnym awariom
przemysłowym - http://bip.kwpsp.katowice.ornet.pl/index.php?p=22. Według tego wykazu na terenie
miasta Jaworzna na dzień 31 marca 2008 r. zlokalizowane są dwa zakłady o zwiększonym ryzyku
wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej. Są to:
– Zakłady Chemiczne „Organika-Azot” S. A. (ze względu na merlan w ilości 56 Mg,
dichloffos w ilości 2,1 Mg stan na 31 grudzień 2007 r., chlorofenwinfos
w ilości 13,5 Mg)
– Orlen Gaz Sp. z o. o. (ze względu na gaz płynny (propan butan) w ilości 145 Mg stan na 31 grudzień 2007 r.).
Zakłady te wcześniej zaliczane były do zakładów o duŜym ryzyku wystąpienia powaŜnej awarii
natomiast w związku z ograniczeniem ilości substancji niebezpiecznych w Zakładach Chemicznych
„Organika - Azot” S. A. z powyŜej 20 Mg do 13,5 Mg i w Orlen Gaz Sp. z o. o. z powyŜej 200 Mg
do 145 Mg obecnie zaliczane są do zakładów zwiększonego ryzyka. W czerwcu 2008 r. Zakłady
Chemiczne „Organika - Azot” S. A. planuje zaprzestać produkcji chlorofenwinfosu.
W 2007 r. Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Jaworznie przeprowadziła
kontrolę w niniejszych zakładach. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
W 2007 r. na terenie miasta nie wystąpiła powaŜna awaria.
Istotnym źródłem zagroŜenia na teranie miasta jest równieŜ transport kolejowy (węzeł kolejowy
Jaworzno – Szczakowa jest waŜnym punktem przeładunku towarów) oraz drogowy materiałów
niebezpiecznych.
Przez stację kolejową Jaworzno - Szczakowa wg danych uzyskanych od PKP Cargo w 2007 r.
przewieziono 117 234 Mg substancji niebezpiecznych. W porównaniu do 2002 r. ilość ta zmniejszyła
się o 36%. Ilość przewiezionych wagonów zmniejszyła się o 1 149 sztuk. Rodzaj i ilość
przewiezionych substancji w roku 2002 i 2007 przedstawiono w tab. 27.
Tabela 27. Rodzaj i ilość poszczególnych substancji przewiezionych przez stację kolejową Jaworzno
- Szczakowa
Rodzaj substancji
Kwas siarkowy
Węglowodory
gazowe
Destylatory ropy
naftowej
Butan
Propan
Eter metylo tert
butylowy
Olej napędowy
Węglowodory ciekłe
i n.o.
Benzen
Sadza
Materiał ciekły
zapalny i n.o.

Klasa
RID
8
2

Ilość wagonów
2002 r.
2007 r.
2 256
1 846
623
-

Masa towaru w Mg
2002 r.
2007 r.
119 973
97 790
26 282
-

3

131

-

7 374

-

2
2
3

189
120
74

23
16
-

8 279
4 658
3 965

1 048
606
-

3
3

60
51

42
5

2 950
2 562

2 024
124

3
4.2
3

30
20
26

7
1

1 990
964
992

347
16
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Rodzaj substancji

Klasa
RID
3
3
5.1
1
3

Toluen
Trimetylochlorosilan
Nadtlenek wodoru
Ognie sztuczne
Zamiennik
terpentynowy
6.1
Dichlorobenzen
3
Cyklooktatetraen
3
śywica roztwór
9
Dwuwinylobenzen
8
Fenylotrichlorosilan
3
Węglowodory
aromatyczne
2
Zapalniczki
zawierające gaz
palny
9
Elementy pasów
bezpieczeństwa
8
Kwasy
alkilosulfonowe
2
Dimetyloamina
bezwodna
3
Heks-1-en
3
Octan etylu
3
Materiał
zagraŜający
środowisku ciekły i
n.o.
3
Etanol
3
Izopropanol
4.1
Naftalen stopiony
4.3
śelazokrzem
5.2
Nadtlenek
organiczny typ D
stały
5.2
Nadtlenek
organiczny typ F
6.1
Fenol stopiony
6.1
Krezole ciekłe
8
Kwas
chlorowodorowy
8
Baterie akumulatory
mokre napełnione
kwasem
8
Aminy Ŝrące
zapalne, ciekłe i n.o.
9
Nadmuchiwacze
poduszek
powietrznych
9
Kulki polimeryczne
do spiekania
Ogółem
Źródło: POŚ 2004 r., dane PKP Cargo

Ilość wagonów
2002 r.
2007 r.
14
24
15
43
25
239
12
-

Masa towaru w Mg
2002 r.
2007 r.
721
724
661
1 511
663
7 185
491
-

8
4
8
4
3
1

2
-

234
215
181
125
92
59

35
-

3

32

44

617

5

-

35

-

1

-

12

-

-

5

-

140

-

23
14
14

-

592
468
101

-

38
15
11
3
3

-

1 122
431
281
68
28

-

1

-

10

-

5
2
17

-

131
112
910

-

5

-

136

-

5

-

120

-

140

-

1 367

-

1

-

26

3 707

2 558

184 246

117 234
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Na terenie miasta wyznaczone są trasy do przewozu materiałów niebezpiecznych.
Są to:
–

trasa kolejowa Katowice - Kraków (zagroŜone osiedla: Długoszyn, Szczakowa,
CięŜkowice),
– trasa drogowa Mysłowice - Chrzanów (zagroŜone osiedla: Dąbrowa Narodowa, Osiedle
Stałe, Śródmieście, Bory, Byczyna),
– autostrada A4 Katowice - Kraków (zagroŜone osiedla: częściowo Jeleń i Byczyna).
Ponadto wyznaczone są trasy dojazdowe do rozlewni gazu Orlen Gaz Sp. z o. o. przy ulicy
Martyniaków 8.
Wg danych ankietowych na terenie miasta Jaworzna magazynowane są równieŜ substancje
niebezpieczne na terenie innych zakładów przemysłowych lub stacji paliw. Rodzaj, ilość oraz sposób
przechowywania substancji niebezpiecznych w roku 2002 i 2007 na terenie miasta przedstawiono
w tab. 28. Maksymalną ilość benzyny i oleju napędowego na stacjach benzynowych przedstawiono
w tab. 29.
Tabela 28. Ilość, rodzaj oraz sposoby przechowywania substancji niebezpiecznych na terenie miasta
Jaworzna
Rodzaj
substancji

Nazwa zakładu

Kwas solny
ELIMIN-OX
Nalco 72310
Nalco 1393
Olej opałowy
lekki
PentoMag 2550
Propan-butan
Olej procesowy
TMT-5
Wapno
hydratyzowane
Wodorotlenek
sodowy w
roztworze
Wodór spręŜony
Kwas solny

PKE S.A. Elektrownia
Jaworzno III, ul. Promienne
51

Wodorotlenek
sodowy
Eliminox
(Karbohydrazyd)
Roztwór PIX-u w
1% kwasie
siarkowym
Olej opałowy
lekki
Olej napędowy
Olej
transformatorowy
Olej turbinowy
Tlen
Acetylen

PKE S.A. Elektrownia
Jaworzno III, ul.
Energetyków 15

Ilość substancji
niebezpiecznych
[Mg]
2002 r.
2007 r.
110
191,15
1,6
0,25
2,9
165

Sposób przechowywania

-

17,3
0,8
0,2
3,3
253

Stan ciekły w zbiornikach
W beczkach
W pojemnikach
W pojemnikach
W zbiornikach magazynowych,
zbiorniki naziemne
b. d.
W butlach stalowych
W magazynie oleju
W pojemnikach plastikowych
W zbiornikach stalowych

-

208

W zbiornikach stalowych

50

0,12
60

-

60

-

10

b. d.
Stan ciekły w zbiornikach
naziemnych
Stan ciekły w zbiornikach
naziemnych
W beczkach

-

200

W zbiornikach naziemnych

-

500

W zbiornikach podziemnych

-

50
12

W zbiorniku podziemnym
W zbiorniku podziemnym

-

13
9
0,007

W zbiornikach
W butlach
W butlach
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Propan
Olej napędowy
Etylina
Etylina
Etylina
Etylina
Propan-butan

Olej opałowy
cięŜki

PCC Rail S. A.
Stacja Paliw Jet 13
PPUH „KAWIRO” Sp. o.o.,
Stacja Paliw Jaworzno
PKN Orlen – Jaworzno
Kępnica
PKN Orlen – Jaworzno
Zastawie
Orlen Petrogaz Płock
Sp. z o.o. Rozlewnia Gazu
w Jaworznie
Knauf Jaworzno

Oleje smarowe i
hydrauliczne
Kwas mrówkowy Garbarnia Szczakowa S. A.
Kwas siarkowy
PAX 16
PIX 113
Siarczek sodu
Wodorosiarczek
sodu
Wodorotlenek
sodu R-R
Źródło: POŚ 2004 r., dane ankietowe

Ilość substancji
niebezpiecznych
[Mg]
33
42
100
133
-

W butlach
Stan ciekły w zbiornikach
Stan ciekły w zbiornikach
Stan ciekły w zbiornikach

115

-

Stan ciekły

115

-

Stan ciekły

330

-

Stan ciekły

-

do 600

-

do 1

-

89,575
297,274
207,110
301,460
63,125
63,150

Stan ciekły w silosie stalowym
znajdującym się w szczelnej
wannie betonowej
Stan ciekły w stalowych
beczkach
Kontener
Kontener/Cysterna
Cysterna
Cysterna
Worek foliowy
Worek foliowy

-

34,284

Kontener

Tabela 29. Maksymalna ilość benzyny i oleju przechowywanych na stacjach benzynowych na terenie
miasta Jaworzna
Nazwa jednostki/ulica

Pojemność
zbiorników
benzyny
w Mg
108
108
76
105

PKN ORLEN S.A./Trasa A4
PKN ORLEN S.A./Trasa A4
Statoil Polska Sp. z o.o./Piłsudzkiego
CONOCO POLAND Sp. z o.o. Stacja JET
13/Katowicka
„UNITRADE”/Rzemieślnicza
45
„VEROSTAL”/Dąbrowska
8
„POLTANK”/Martyniaków
25
Handel Paliwami/Górnośląska
8
PKN S.A./Krakowska
32
P.P.U.H. „K&J”/Wojska Polskiego
114
P.P.U.H. „STA-LE-GŁO”/Baranowskiego
16
Stacja Champion/Wojska Polskiego
75
Stacja BP
60
Źródło: Informacje z Wydz. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Pojemność
zbiorników
ON w Mg
77
77
41
32
16
17
19
4
4
41
16
25
20

W 2007 r. powstało Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, które na bieŜąco monitoruje
m. in. wypadki radiologiczne czy związane z niebezpiecznymi substancjami.
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Na stronie Urzędu Miasta Jaworzna - http://www.jaworzno.pl/poradniki_instrukcje.php umieszczone
są poradniki i instrukcje na wypadek róŜnych zagroŜeń równieŜ powstałych w wyniku awarii.
6.6.2. Cel średniookresowy do 2015 r.
Cel XVII
Zapobieganie powaŜnym awariom przemysłowym oraz eliminacja i minimalizacja skutków
w razie ich wystąpienia
6.6.3. Kierunki działań na lata 2008 – 2011
Kierunki działań
1.
Kontrola potencjalnych sprawców powaŜnych awarii pod kątem spełniania wymogów
bezpieczeństwa i prewencji.
2.
Aktualizacja programów zapobiegania awariom w istniejących zakładach
zwiększonego ryzyka jeśli nastąpiła zmian.
3.
Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dla ogółu ludności miasta
w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia powaŜnej awarii i zapobiegania
im.
4.
Aktualizacja (przebudowa) „Planu reagowania kryzysowego miasta Jaworzna”.
5.
Wyznaczenie miejsca do tymczasowego magazynowania odpadów powstających
w czasie usuwania skutków przedostania się materiałów niebezpiecznych
do środowiska podczas kolizji transportowej.
7. Priorytety ekologiczne
Realizacja „Programu ochrony środowiska dla Jaworzna - miasta na prawach powiatu
na lata 2008 - 2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012 - 2015” pozwoli na osiągnięcie
w perspektywie długoterminowej zintegrowanego i zrównowaŜonego rozwoju miasta. Nierozłączną
część procesu rozwoju miasta oraz osiągnięcia załoŜonego celu jest poprawa i ochrona środowiska.
Zatem
cel nadrzędny został sformułowany następująco:
Osiągnięcie zintegrowanego i zrównowaŜonego rozwoju Jaworzna oraz zwiększenie
atrakcyjności Miasta poprzez poprawę środowiska przyrodniczego
Cel ten jest zgodny z załoŜeniami „Strategii Zintegrowanego i ZrównowaŜonego Rozwoju
Jaworzna na lata 2001 - 2020”.
Priorytety ekologiczne zostały sformułowane na podstawie analizy zmian stanu środowiska,
jego stanu aktualnego, poziomu infrastruktury (wodociągi, kanalizacja i inne) oraz kierunków działań
proekologicznych sformułowanych w Polityce ekologicznej państwa, „Programie ochrony środowiska
dla województwa śląskiego”, „Strategii Zintegrowanego i ZrównowaŜonego Rozwoju Jaworzna
na lata 2001 - 2020”. Przy formułowaniu poniŜszych priorytetów pod uwagę wzięto równieŜ wymogi
wynikające z ustaw „Prawo ochrony środowiska”, „Prawo Wodne”, o odpadach oraz innych ustaw
komplementarnych i rozporządzeń wykonawczych.
Sformułowane priorytety z uwzględnieniem ich waŜności (ochrona powietrza atmosferycznego najwaŜniejszy) zestawiono w tab. 30.
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Tabela 30. Priorytety ekologiczne
Główne elementy ochrony
środowiska
Ochrona powietrza
atmosferycznego

Ochrona i racjonalne
gospodarowanie zasobami
wodnymi

Gospodarka odpadami

Ochrona przyrody
Ochrona lasów
Ochrona gleb i powierzchni ziemi

Podstawowe zadania
Ograniczenie emisji pochodzącej z
zakładów przemysłowych i
środków transportu i
indywidualnych gospodarstw
domowych
Wzrost wykorzystania energii ze
źródeł odnawialnych
Prowadzenie działań
termoizolacyjnych
Modernizacja nawierzchni dróg
Ochrona jakości i ilości wód
podziemnych
Przywrócenie wysokiej jakości
wód powierzchniowych

Ograniczenie rozprzestrzeniania
się trwałych zanieczyszczeń
organicznych i innych substancji
szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego z terenów
fabrycznych i wyrobiska
popiaskowego „Rudna Góra”
Uporządkowanie gospodarki
wodno – ściekowej
Budowa kanalizacji
Modernizacja oczyszczalni
ścieków
Budowa kanalizacji deszczowej
Zwiększenie efektywności
selektywnej zbiórki odpadów
Edukacja ekologiczna
mieszkańców
Rekultywacja i monitoring
składowiska odpadów
Ograniczenie rozprzestrzeniania
się trwałych zanieczyszczeń
organicznych i innych substancji
szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego z terenów
fabrycznych i wyrobiska
popiaskowego „Rudna Góra”
Zamknięcie Centralnego
Składowiska Odpadów „Rudna
Góra”
Zwiększanie obszarów prawnie
chronionych
Ochrona gruntów leśnych
Zwiększenie lesistości
Rekultywacja terenów
zdegradowanych i
zdewastowanych
Ochrona gleb i gruntów przed
zanieczyszczeniami

Obszary działań
Obszar miasta

Obszar miasta
Obszar miasta
Obszar miasta
GZWP Nr 452, GZWP Nr 453
Rzek: Przemsza, Biała Przemsza,
Potoku: Kozi Bród, ŁuŜnik,
śabnik, Wąwolnica, Byczynka,
Kanał Matylda
Zakłady Chemiczne „OrganikaAzot” S.A.

Obszar miasta
Obszar miasta
Obszar miasta
Obszar miasta
Obszar miasta
Obszar miasta
Obszar miasta
Zakłady Chemiczne „Organika Azot” S. A.

Zakłady Chemiczne „Organika Azot” S. A.
Obszar miasta
Obszar miasta
Obszar miasta
Obszar miasta

Obszar miasta

106

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA JAWORZNA – MIASTA NA PRAWACH POWIATU
NA LATA 2008 - 2011 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYW NA LATA 2012 - 2015
Główne elementy ochrony
środowiska
Ochrona zasobów złóŜ kopalin

Podstawowe zadania

Ochrona przed hałasem

Ochrona przed promieniowaniem
elektromagnetycznym
PowaŜne awarie

Edukacja ekologiczna

Obszary działań

Racjonalne korzystanie
z surowców mineralnych
Ochrona udokumentowanych złóŜ
kopalin
Ograniczenie zagroŜenia emisją
hałasu ze środków transportu
Ograniczenie zagroŜenia emisją
hałasu z zakładów przemysłowych
Monitoring pól
elektromagnetycznych
Edukacja ekologiczna
Działania zapobiegające
powstawaniu powaŜnych awarii
w zakładach przemysłowych
Działania zapobiegające
powstawaniu powaŜnych awarii
w trakcie transportu materiałów
niebezpiecznych
Szybkie usuwanie skutków
powaŜnych awarii
Edukacja dzieci, młodzieŜy i osób
dorosłych

Zakłady eksploatacji
i przetwórstwa kopalin
Obszar miasta
Główne drogi i linia kolejowa
Zakłady przemysłowe
Obszar miasta
Obszar miasta
Zakłady przemysłowe

Obszar miasta

Obszar miasta
Obszar miasta

8. Ocena realizacji programu
Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Programu ochrony środowiska jest dobry system
sprawozdawczości, który powinien opierać się na wskaźnikach stanu środowiska i presji
na środowisko a takŜe reakcji działań zapobiegawczych. W tab. 31 umieszczono wskaźniki
monitorowania Programu, przyjmując, Ŝe lista ta nie jest wyczerpująca i będzie sukcesywnie
modyfikowana. Do określenia niniejszych wskaźników posłuŜyły dane udostępniane
przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ), główny urząd statystyczny
(GUS) oraz informacje uzyskane z ankietyzacji.
Określenie wskaźników wymaga posiadania informacji dotyczących monitoringu środowiska
i wykazu wydatków poniesionych na poprawę stanu środowiska. Informacje te powinny
być opracowywane co 2 lata.
W oparciu o analizę omawianych wskaźników będzie moŜna oceniać skuteczność realizacji Programu
ochrony środowiska a wnioski z tej oceny będą brane pod uwagę przy aktualizacji niniejszego
Programu. Aktualizacja ta powinna być wykonywana co 4 - ry lata.
Tabela 31. Wskaźniki monitorowania Programu
Lp.

Wskaźnik

Wymiar wskaźnika

Stan wyjściowy
2006 r.
2007 r.

1.

Jakość wód
powierzchniowych

Klasy jakości wód*

V w 3 punktach
pomiarowych

2.

Jakość wód
podziemnych

Klasy jakości wód*

II w 1 punkcie
pomiarowym
III w 2 punktach
pomiarowych

V w 4 punktach
pomiarowych
IV w 1 punkcie
pomiarowym
III w 3 punktach
pomiarowych
V w 1 punkcie
pomiarowym

3.

Lesistość

38

38

WSKAŹNIKI STANU ŚRODOWISKA

Udział lasów w powierzchni powiatu
ogółem [%]**
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Lp.

Wskaźnik

Wymiar wskaźnika

4.

Obszary chronione

Udział powierzchni prawnie chronionej w
stosunku do całkowitej powierzchni miasta
[%]**
Pomniki przyrody [szt.]**

5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Stan wyjściowy
2006 r.
2007 r.
2,4

2,4

38

38

43
50

35
42

0,068
0,123
0,0018
0,022
0,003
0,0029
0,0066

0,053
0,108
0,0012
0,019
0,0039
0,0017
0,0013

370 819
2 971 173
1 631 539
2 5 69 540

254 529
2 950 311
1 575 661
2 162 367

546,8
212,3
4 643,901

550,5
213,2
4 448,830

-

2

96 037

95 560

93,3

b. d.

71,4^
99,9

65
b. d.

Wydatki [tys. zł]**

5 189,31

1 112,02

Dopłaty do ekologicznych systemów
grzewczych
Inwentaryzacja obszarów proponowanych
do objęcia ochroną prawną
Monitoring jakości gleb i ziemi

400,510

399,793

3,399

15

-

1,964

WSKAŹNIKI PRESJI NA ŚRODOWISKO
StęŜenie pyłu zawieszonego PM 10
Emisja zanieczyszczeń
StęŜenie pyłu zawieszonego ogółem
do powietrza
TSP
StęŜenie ołowiu
StęŜenie miedzi
StęŜenie kadmu
StęŜenie manganu
StęŜenie chromu
StęŜenie niklu
StęŜenie benzo(a)pirenu

Wody
11.
12.
13.

15.

Poziom hałasu
przemysłowego
Uwarunkowania
społeczne
i ekonomiczne

1.

Kanalizacja

14.

ZuŜycie wody ogółem [tyś. m3/rok], w
tym**:
MPWiK
Gospodarstwa domowe
Cele produkcyjne
Straty wody w sieci
Długość sieci wodociągowej [km]**
Długość sieci kanalizacyjnej [km]**
Ilość
ścieków
oczyszczonych
w
oczyszczalni Jeleń – Dąb [tyś. m3/rok]**
Liczba punktów kontrolnych [szt.]* - brak
przekroczeń
Liczba mieszkańców [szt.]**

WSKAŹNIKI REAKCJI DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH

2.
3.

4.
5.

Zanieczyszczenia
zatrzymane lub
zneutralizowane
w urządzeniach do
redukcji
Nakłady inwestycyjne
na ochronę środowiska
Nakłady poniesione z
PFOŚiGW [tys. zł]

6.
7.

Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie
ścieków [szt.]^
Stopień skanalizowania [%.]**
Zanieczyszczenia pyłowe [%]^

Źródło:
* - WIOŚ
^ - GUS 2006 r.
** - informacje uzyskane z ankietyzacji

9. Źródła finansowania
Realizacja zadań Programu ochrony środowiska wymaga zabezpieczenia i uzyskania środków
budŜetowych jak i pozabudŜetowych. WdraŜanie Programu powinno być moŜliwe między innymi
dzięki stworzeniu sprawnego systemu finansowania ochrony środowiska, w którym podstawowymi
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źródłami finansowania są fundusze ekologiczne, programy pomocowe, środki własne inwestorów
oraz budŜet powiatu. Do instrumentów finansowych powiatu w zakresie ochrony środowiska naleŜą:
• opłaty za korzystanie ze środowiska,
• kary za korzystanie ze środowiska,
• inne.
Jednostki organizacyjne, instytucje i podmioty realizujące zadania inwestycyjne w zakresie
ochrony środowiska i przyrody oraz zadania w zakresie edukacji ekologicznej, mogą uzyskać pomoc
finansową ze środków funduszy strukturalnych, funduszy celowych, fundacji oraz banków.
Forma dofinansowania zaleŜny od rodzaju zadania, moŜe być dotacja, preferencyjny kredyt
lub poŜyczka.
Miasto Jaworzno moŜe ubiegać się o pomoc w finansowaniu zadań określonych w programie
środowiska z:
– Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest największą
instytucją finansującą przedsięwzięcia ochrony środowiska w Polsce. Celem działalności
NFOŚiGW jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych o znaczeniu i zasięgu
ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb
środowiska. Do priorytetowych programów przewidzianych do finansowania na 2008 r. naleŜy
ochrona:
• wód i gospodarka wodna,
• powierzchni ziemi, gospodarowanie odpadami i zasobami,
• powietrza,
• przyrody i krajobrazu oraz kształtowanie postaw ekologicznych.
– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który
udziela pomocy finansowej na realizację zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej
zgodnych z kierunkami Polityki Ekologicznej Państwa, Strategii Rozwoju Województwa
Śląskiego oraz zobowiązań międzynarodowych Polski i obowiązujących przepisów prawa.
Wojewódzki Fundusz zwykle współfinansuje zadania inwestycyjne w wysokości
nieprzekraczającej 50% udokumentowanych kosztów realizacji zadania. Podstawową formą
działalności WFOŚiGW jest udzielanie poŜyczek na korzystnych warunkach oprocentowania
i spłat oraz dofinansowania niektórych zadań w formie dotacji. Do planowanych przedsięwzięć
priorytetowych dofinansowywanych w 2008 r. naleŜą:
• ochrona zasobów wodnych,
• gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
• ochrona powietrza i ochrona przed hałasem,
• ochrona przyrody i krajobrazu,
• edukacja ekologiczna,
• zapobieganie powaŜnym awariom,
• zarządzanie środowiskiem w regionie.
– Banku Ochrony Środowiska S. A., który istnieje od 1991 roku. BOŚ jest uniwersalnym
bankiem komercyjnym, specjalizującym się w finansowaniu przedsięwzięć słuŜących
ochronie środowiska i współpracuje z organizacjami zajmującymi się finansowaniem ochrony
środowiska, tj. NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz innymi funduszami pomocowymi. Bank
współfinansuje szerokie spektrum zadań z zakresu: ochrony wody i gospodarki wodnej,
ochrony atmosfery, ochrony powierzchni ziemi.
– EkoFunduszu, którego zadaniem jest dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony
środowiska, które mają nie tylko istotne znaczenie w skali regionu czy kraju, ale takŜe
wpływają na osiągnięcie celów ekologicznych uznanych za priorytetowe przez społeczność
międzynarodową w skali europejskiej, a nawet światowej. EkoFundusz wyklucza moŜliwość
dofinansowania przedsięwzięć, których celem jest rozwiązywanie jedynie lokalnych
problemów. Zadaniem EkoFunduszu jest ponadto ułatwienie transferu na polski rynek
najlepszych technologii z krajów-donatorów a takŜe stymulowanie rozwoju polskiego
przemysłu ochrony środowiska.

109

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA JAWORZNA – MIASTA NA PRAWACH POWIATU
NA LATA 2008 - 2011 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYW NA LATA 2012 - 2015

–

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych działającego na podstawie ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z dnia 22 lutego 1995 r.).
Fundusz ten przeznacza środki finansowe na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów
rolnych oraz na wypłatę odszkodowań przewidzianych ustawą.

Unijne fundusze na ochronę środowiska
Fundusze strukturalne
w latach 2007 - 2013

Unii

Europejskiej

w

zakresie

ochrony

środowiska

dostępne

Fundusze unijne są narzędziem realizacji polityki regionalnej UE. Do ich zadań naleŜy
wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek wszystkich członkowskich krajów poprzez
zwiększanie ich spójności gospodarczej oraz społecznej. Fundusze te skierowane są przede
wszystkim na wspieranie regionów oraz dziedzin gospodarki słabiej rozwiniętych, które
bez dodatkowych nakładów finansowych nie są w stanie dorównać do średniego poziomu
reprezentowanego przez inne kraje UE. Jednym z elementów przyznawania funduszy są szeroko
rozumiane aspekty ochrony środowiska.
W Unii Europejskiej istnieją 4 fundusze strukturalne, przy czym działania z zakresu ochrony
środowiska są realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF),
a takŜe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013
oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
(priorytet V). Beneficjentami tych programów są samorządy, stowarzyszenia, instytucje naukowe
oraz przedsiębiorstwa.
Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013. Wielkość środków unijnych zaangaŜowanych
w realizację programu wynosi prawie 28 miliardów euro, co stanowi ok. 42 % całości środków
polityki spójności w Polsce.
Program Infrastruktura i Środowisko składa się z 5 priorytetów. Dzięki priorytetom I - V
w Polsce m.in. poprawi się jakość wody, sposób gospodarowania odpadami oraz zabezpieczenie
przeciwpowodziowe, a obszarom zdegradowanym przywrócona zostanie wartość. Wsparcie dostaną
równieŜ organizacje działające na rzecz ochrony przyrody.
Priorytet I - Gospodarka wodno - ściekowa
BENEFICJENCI:
Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi wodno - ściekowe
w ramach realizacji obowiązków własnych gmin.
Rodzaje projektów: budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych
oraz systemów kanalizacji sanitarnej w aglomeracjach powyŜej 15 tys. RLM.
Priorytet II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi:
BENEFICJENCI:
Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi z zakresu zadań
własnych jednostek samorządu terytorialnego.
Rodzaje projektów: kompleksowe systemy gospodarowania odpadami komunalnymi,
dostosowanie istniejących składowisk odpadów do obowiązujących przepisów, przygotowanie
dokumentacji (studium wykonalności, dokumentacja techniczna i przetargowa), rekultywacja
terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo, projekty związane
z zabezpieczeniem/stabilizacją osuwisk
Priorytet III - Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagroŜeniom środowiska
BENEFICJENCI:
Regionalne zarządy gospodarki wodnej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, PGL

110

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA JAWORZNA – MIASTA NA PRAWACH POWIATU
NA LATA 2008 - 2011 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYW NA LATA 2012 - 2015

Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń
Wodnych.
Rodzaje projektów: Projekty dotyczące modernizacji (rehabilitacji) istniejącej infrastruktury
lub budowy nowych obiektów w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa zarówno
budowli hydrotechnicznych, jak równieŜ bezpieczeństwa powodziowego, projekty planów
postępowania
w
sytuacji
zagroŜenia
powodziowego,
realizacja
przedsięwzięć
przeciwpowodziowych, projekty w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania powaŜnym awariom,
projekty prowadzące do wzrostu dyspozycyjnych zasobów wodnych, projekty uwzględniające
zwiększenie małej retencji na obszarze zlewni oraz monitorowanie stanu środowiska,
przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania i realizacji przedsięwzięcia (w tym
dokumentacja techniczna dla projektów), projekty związane z budową i doskonaleniem stanowisk
do analizowania i prognozowania zagroŜeń naturalnych i stwarzanych powaŜnymi awariami,
w tym wyposaŜenie w specjalistyczny sprzęt, zakupy specjalistycznego sprzętu niezbędnego
do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagroŜeń naturalnych
i powaŜnych awarii oraz wsparcie techniczne krajowego systemu reagowania kryzysowego
w tym równieŜ ratowniczo-gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego,
W zakresie monitoringu środowiska wyodrębnione zostały następujące obszary wsparcia:
monitoring wód, monitoring powietrza oraz monitoring hałasu. Wspierane będą projekty
o charakterze powtarzalnym – realizowane z wykorzystaniem standardowych metod, narzędzi
oraz technologii.
Priorytet IV - Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska:
BENEFICJENCI:
Małe, średnie i duŜe przedsiębiorstwa za wyłączeniem przedsiębiorstw wymienionych w art. 35
ust. 3 pkt. b) w rozporządzeniu Rady Wspólnoty Europejskiej (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca
2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) oraz przedsiębiorstw objętych
rozporządzeniem Rady nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW).
Rodzaje projektów: zastępowanie surowców pierwotnych surowcami wtórnymi z odpadów,
ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów, graniczenie energochłonności procesu produkcyjnego
z wyłączeniem produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji, ograniczenie wodochłonności
procesu produkcyjnego, inwestycje w urządzenia ograniczające emisje do środowiska
(tzw. urządzenia „końca rury”), których zastosowanie jest niezbędne dla spełnienia zaostrzających
się standardów emisyjnych lub granicznych wielkości emisji, udowa lub modernizacja
oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków przemysłowych, inwestycje mające na celu zmniejszenie
zuŜycia wody oraz ilości substancji niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze ściekami poprzez
np. przebudowa ciągu technologicznego ograniczająca ilość produkowanych ścieków
i/lub ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika, konwersja instalacji spalania
paliw na rozwiązania przyjazne środowisku, modernizacja urządzeń lub wyposaŜenie instalacji
spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych
i pyłowych, budowa, rozbudowa lub modernizacje instalacji do odzysku, w tym recyklingu
lub unieszkodliwiania odpadów pouŜytkowych lub niebezpiecznych, ze szczególnym
uwzględnieniem obiektów, które mogą pełnić funkcje usługowe, zgodnie z krajowym
i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami, dla połoŜonych w pobliŜu jednostek
gospodarczych, które nie mogą uniknąć wytwarzania podobnych typów odpadów, Budowa,
rozbudowa lub modernizacja instalacji do przekształcania odpadów w celu ułatwienia
magazynowania i transportu odpadów oraz przygotowania ich do odzysku lub unieszkodliwiania,
budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do zbierania lub magazynowania odpadów,
w szczególności odpadów niebezpiecznych.
Priorytet V - Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych:
BENEFICJENCI:
Parki narodowe, parki krajobrazowe i ich zespoły, wojewodowie, ogrody botaniczne, ogrody
zoologiczne, urzędy morskie, inne jednostki rządowe, samorządowe, organizacje pozarządowe,
regionalne dyrekcje lasów państwowych, nadleśnictwa oraz inne jednostki organizacyjne lasów
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państwowych, instytucje naukowe oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w tym szkoły wyŜsze
oraz ich jednostki organizacyjne, inne podmioty sprawujące nadzór lub zarządzające ochroną
obszarów chronionych, grupy wyŜej wymienionych podmiotów ze wskazaniem beneficjenta
wiodącego.
Rodzaje projektów: Projekty mające na celu przywracanie właściwego stanu siedlisk
przyrodniczych i ostoi gatunków na obszarach chronionych wraz z zachowaniem zagroŜonych
wyginięciem gatunków oraz róŜnorodności biologicznej, przywrócenie droŜności korytarzy
ekologicznych umoŜliwiających przemieszczanie się zwierząt i funkcjonowanie populacji w skali
kraju, opracowanie krajowych programów ochrony wybranych gatunków lub siedlisk
przyrodniczych, ogólnopolskie lub ponadregionalne projekty szkoleniowe lub programy
edukacyjne dla wybranych grup społecznych i zawodowych mające na celu kształtowanie
świadomości w zakresie
zrównowaŜonego
rozwoju,
organizacja ogólnopolskich
i ponadregionalnych konkursów i festiwali ekologicznych, budowanie sieci partnerstwa na rzecz
ochrony środowiska, moderowanie platform dialogu społecznego jako elementu integrującego
społeczeństwo, zwłaszcza organizacje społeczne w procesie podejmowania decyzji.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 (z dnia 28 sierpnia 2007 ) jest: stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu
spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.
Rozwój rozumiany jest, jako proces zachodzący na wielu komplementarnych płaszczyznach,
w tym środowiskowej: zmniejszenie obciąŜeń i polepszenie jakości środowiska przyrodniczego,
zachowanie bioróŜnorodności.
Do osiągnięcia celu głównego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007 - 2013 prowadzić będzie realizacja 10 priorytetów, z których kaŜdy
jest zorientowany na osiągnięcie jednego z dziesięciu celów szczegółowych Programu.
Cele szczegółowe Programu są równocześnie celami głównymi priorytetów.
Cel główny Priorytetu

Priorytet

1.Wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na
wiedzy
2.Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa
informacyjnego w regionie
3.Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu

Badania i rozwój technologiczny (B+R),
innowacje i przedsiębiorczość
Społeczeństwo informacyjne

4.Wzrost znaczenia kultury, jako czynnika rozwoju społeczno gospodarczego
5.Ochrona oraz poprawa jakości środowiska

Kultura

6.Wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa

ZrównowaŜony rozwój miast

7.Ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu
transportowego
8.Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa o wysokich
kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy

Transport

9.Poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu

Zdrowie i rekreacja

10.Skuteczna absorpcja środków w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego

Pomoc techniczna

Turystyka

Środowisko

Infrastruktura edukacyjna

W ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013 zostanie zaangaŜowane 1712,98 mln EUR, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
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Regionalnego. W niniejszym Programie przyjęto wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w odniesieniu do publicznych wydatków kwalifikowalnych. Wielkość środków
prywatnych zaangaŜowanych we współfinansowanie Programu została wstępnie oszacowana
na poziomie 341,82 mln EUR.
Dofinansowanie projektów w ramach priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych,
za wyjątkiem Priorytetu X Pomoc techniczna, gdzie dofinansowanie wynosi do 100% kosztów
kwalifikowalnych projektu.
Dodatkowo, w ramach Priorytetu V Środowisko - Działanie 5.2. Gospodarka odpadami
i 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze, przewiduje się moŜliwość finansowania kosztów kwalifikowalnych
Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków EFRR (cross - financing) do 10% wartości kosztów
kwalifikowalnych projektu. W montaŜu finansowym dopuszczany jest równieŜ wkład EBI oraz wkład
WFOŚ.
W kontrakcie wojewódzkim dla Województwa Śląskiego podpisanym w dniu 6 lutego 2008 r.
przewidziano 51 mln euro z budŜetu państwa na realizację projektów objętych pomocą publiczną
oraz 570 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
Priorytet V. Środowisko
Głównym celem Priorytetu V. Środowisko jest ochrona oraz poprawa jakości środowiska. Realizacja
celu głównego będzie się odbywać poprzez następujące cele szczegółowe:
poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku,
poprawa jakości powietrza,
doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem,
ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa.
Inwestycje w zakresie środowiska wspierane będą w ramach następujących działań:
5.1 Gospodarka wodno-ściekowa,
5.2 Gospodarka odpadami,
5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii,
5.4 Zarządzanie środowiskiem,
5.5 Dziedzictwo przyrodnicze.
W ramach gospodarki wodno-ściekowej preferowane będą projekty realizujące kompleksowe
podejście do kwestii gospodarki wodno-ściekowej, przyczyniające się do poprawy stanu
wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa śląskiego. Realizacja działania będzie
równieŜ miała pozytywny wpływ na województwa ościenne. Obszarem realizacji projektów
z gospodarki wodno-ściekowej są aglomeracje w granicach od 2000 do 15000 RLM, ujęte
w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Z uwagi na duŜą gęstość zaludnienia a takŜe przemysłowy charakter województwa śląskiego
konieczne jest zainicjowanie działań zmierzających do racjonalizacji gospodarki odpadami
a w szczególności do ograniczenia ilości deponowanych w środowisku odpadów. W ramach
gospodarki odpadami preferowane będą projekty przyczyniające się do wdroŜenia kompleksowych
systemów gospodarowania odpadami m.in. związane z wprowadzaniem systemów selektywnej zbiórki
odpadów. Wsparcie uzyskają równieŜ działania zmierzające do likwidacji istniejących składowisk
odpadów.
W zakresie inwestycji mających na celu poprawę jakości powietrza szczególne znaczenie
ma ograniczenie „niskiej emisji”. Z tego teŜ względu w ramach projektów przekształcania istniejących
systemów ogrzewania obiektów uŜyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne środowisku
wspierane będą jedynie projekty kompleksowej termomodernizacji tzn. wraz z wymianą źródła ciepła.
Z uwagi na dominującą monokulturę węglową w produkcji energii wsparcie uzyskają takŜe projekty
z zakresu odnawialnych źródeł energii za wyjątkiem źródeł wykorzystujących energię wiatrową.
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W ramach działania związanego z zarządzaniem środowiskiem realizowane będą projekty
zmierzające do utworzenia ogólnodostępnych baz informacji o stanie środowiska.
Celem działania Dziedzictwo przyrodnicze jest zachowanie i wzbogacanie dziedzictwa
przyrodniczego, a takŜe rozwój i kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez
kampanie promocyjno-edukacyjne.
10. Nakłady na realizację programu dla miasta Jaworzna
Program wykonawczy na lata 2008 - 2011 obejmuje: harmonogram rzeczowo - finansowy zadań
dla miasta Jaworzna, jego wdraŜanie oraz monitoring.
W harmonogramie rzeczowo - finansowym (tab. 32) wyodrębnione zostały zadania własne
oraz zadania koordynowane - finansowane ze źródeł zewnętrznych (np. wojewódzkich - WFOŚiGW,
centralnych i unijnych).
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Tabela 32. Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji działań Programu dla miasta Jaworzna
Rodzaj
działania
P

P

Opis przedsięwzięcia
Sprawozdanie z realizacji „Programu ochrony środowiska
dla Jaworzna – miasta na prawach powiatu na lata 2008 –
2011 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2012 - 2015”
Aktualizacja „Programu ochrony środowiska dla
Jaworzna – miasta na prawach powiatu na lata 2012 –
2015 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2016 - 2019”

OGÓŁEM
I. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE
Działania własne
P
Opiniowanie, konsultacje i wdroŜenie ustaleń Programu
ochrony powietrza dla Aglomeracji Górnośląskiej w tym:
Przekazywanie
Wojewodzie
Śląskiemu
informacji
o decyzjach, zgłoszeniach i programach, których ustalenia
zmierzają do osiągnięcia celów programu:
•pozwoleniach na budowę lub rozbiórkę oraz zmianę sposobu
uŜytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
•pozwoleniach na uŜytkowanie obiektów
•decyzjach nakładających obowiązek rekultywacji
•decyzjach dla instalacji niewymagających, pozwolenia
na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza,
•decyzjach dotyczących zobowiązania do pomiarów emisji,
•decyzjach
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 PM 10,
•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,

Lata
realizacji
2010

Szacunkowe koszty
w tyś. PLN
10

Jednostki
realizujące
Prezydent Miasta

Źródła
finansowania
Środki GFOŚiGW

2012

30

Prezydent Miasta

Środki GFOŚiGW

Prezydent Miasta

Środki PFOŚiGW

40

2008-2011

15
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Rodzaj
działania

P
P

I

Opis przedsięwzięcia
- 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:
•spalanie na otwartym powietrzu odpadów pochodzenia
roślinnego,
•stosowanie materiałów pylących (ŜuŜle energetyczne)
do utwardzania nawierzchni drogowych i parkingów.
Opracowanie programu przeciwdziałania wtórnej emisji
z dróg (ulic) i przedstawienie w terminie do 15 maja kaŜdego
roku sprawozdania z jego realizacji: w programie naleŜy
uwzględnić
obowiązki
administratorów
dróg,
ulic
i chodników w zakresie częstotliwości i sposobu usuwania
pozostałości po stosowaniu środków do usuwania gołoledzi
oraz procedury utrzymania czystości nawierzchni w okresie
letnim, w szczególności w okresie długotrwałych okresów
bezopadowych.
Opracowanie i wdroŜenie programu ograniczenia niskiej
emisji na terenie miasta Jaworzna
Opracowanie
i
wdroŜenie
systemu
zbierania
i gromadzenia informacji o zanieczyszczeniach powietrza
wyemitowanych w mieście Jaworzno
Optymalizacja ruchu drogowego: projekt „Miasto twarzą
do Autostrady - przebudowa DK w Jaworznie etap I - VI
budowa Obwodnicy Północnej, Droga Współpracy
Regionalnej etap I”

Lata
realizacji

Szacunkowe koszty
w tyś. PLN

Jednostki
realizujące

Źródła
finansowania

2008-2011

12

Prezydent Miasta

2008-2011

10

Prezydent Miasta

Środki własne
PFOŚiGW
Środki własne

2008-2011

329 473,65
w tym:

Prezydent Miasta

2008 r.:
45 000 – budŜet gminy

BudŜet gminy
Dotacje UE
Środki GFOŚiGW
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Rodzaj
działania

Opis przedsięwzięcia

Lata
realizacji

I

„Program kompleksowej termomodernizacji wraz
z wymianą źródeł ciepła w budynkach uŜyteczności
publicznej”

2008 - 2011

I

„Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej Nr 18 w CięŜkowicach połączona z instalacją
pompy ciepła” – kontynuacja zadania
Dopłaty do ekologicznych systemów grzewczych
WdroŜenie serwisu informacyjno – edukacyjnego
„Energia i środowisko w Jaworznie”
Budowa i przebudowa dróg, chodników i infrastruktury
drogowej oraz dostępu do obiektów słuŜących
społeczeństwu w tym:
Wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem - ul. Kaczeńców.
Odwodnienie Drogi - ul Luszowicka
Budowa łącznika drogowego ul. Młynarskiej z ul. Matejki

2008

P
P
I

Szacunkowe koszty
w tyś. PLN
3 000 – środki GFOŚiGW
2009 r.:
14 747 – budŜet gminy
82 539 – dotacje UE
2010 r.:
2 500 – budŜet gminy
25 500 – dotacje UE
2011 r.:
26 075,655 – budŜet gminy
130 112 – dotacje UE
483,50
w tym:
2008 r.:
100 – budŜet gminy
2009 r.:
150 – budŜet gminy
2010 r.:
107,50 – budŜet gminy
2011 r.:
126 – budŜet gminy
1 000

Jednostki
realizujące

Źródła
finansowania

Prezydent Miasta

BudŜet gminy

Prezydent Miasta

BudŜet gminy

2008-2011
2008-2011

2 872
5

Prezydent Miasta
Prezydent Miasta

PFOŚiGW

2008-2018

23 306,800

Prezydent Miasta
MZDIM

BudŜet gminy

2008
2008-2009
2008

430
1 159,800
2100

Prezydent Miasta
Prezydent Miasta
Prezydent Miasta
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Rodzaj
działania

P

Opis przedsięwzięcia
Droga dojazdowa łącząca Trasę Śródmiejską z PKW
„Sobieski”
Przebudowa schodów zewnętrznych przy ul. Podwale
oraz budowa ciągu komunikacyjnego do drogi dojazdowej
do budynku Urzędu od strony ul. Północnej
Budowa drogi -ul. Bielańska
Budowa drogi - ul. Darwina
Dokumentacja przyszłościowa budowy dróg gminnych
Dokumentacja przyszłościowa budowy dróg powiatowych
Budowa nawierzchni wraz z obramowaniem i umocnieniem
pobocza - ul. Widokowa
Rynek - Przebudowa wybranych nawierzchni ulic dolotowych
- ul. Sławkowska na dł. 430 mb.
Rynek - Przebudowa wybranych nawierzchni ulic dolotowych
- ul. Sławkowska
Modernizacja nawierzchni, chodnika, parkingów, remont
odwodnienia - ul. Towarowa
Modernizacja nawierzchni wraz z odwodnieniem - ul. Skałka
Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Małgorzaty
Przebudowa nawierzchni wraz z obramowaniem - ul. Kruka
Przebudowa nawierzchni wraz z obramowaniem ul. Botaniczna.
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem - ul. Traugutta
Rynek - budowa łącznika ul. Zielonej-Sienkiewicza
(w granicach posiadanej własności)
Rynek - projekt przebudowy wybranych nawierzchni ulic
dolotowych - ul. Słowackiego i ul. Waryńskiego
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem - ul. Pułaskiego
Modernizacja drogi - ul. Szpitalna
Opracowanie programu promocji oszczędzania energii i jego
rozpowszechnianie

Lata
realizacji
2008-2009

Szacunkowe koszty
w tyś. PLN
760

Jednostki
realizujące
Prezydent Miasta

2008

357

Prezydent Miasta

2008-2009
2008
2008
2008
2008

6340
1060
250
250
550

Prezydent Miasta
Prezydent Miasta
MZDiM
MZDiM
MZDiM

2008

600

MZDiM

2008

55

MZDiM

2008

1150

MZDiM

2008
2008

490
160

MZDiM
MZDiM

2008
2008

1600
610

MZDiM
MZDiM

2008
2008

920
670

MZDiM
MZDiM

2008

95

MZDiM

2009
2008
2008-2011

8000
400
20

MZDiM
MZDiM
Prezydent Miasta

Źródła
finansowania

Środki własne
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Rodzaj
Opis przedsięwzięcia
działania
OGÓŁEM
Działania koordynowane Miasta, innych organów i jednostek
P
Monitoring powietrza
I
W miarę potrzeb (zainteresowania mieszkańców) zmiana
struktury grzewczej w dzielnicach i osiedlach miasta
Jaworzna
I
W miarę potrzeb (zainteresowania mieszkańców)
uciepłownienie osiedli miasta Jaworzna

Lata
realizacji

Szacunkowe koszty
w tyś. PLN
357 197,95

Jednostki
realizujące

Źródła
finansowania

2008 - 2011
2008 - 2011

b.d.
b.d.

PSSE
Prezydent Miasta
Inwestorzy prywatni

2008 - 2011

b.d.

Prezydent Miasta
Inwestorzy prywatni

2008 - 2011

b.d.

Prezydent Miasta

PKE S.A.
Elektrownia
Jaworzno III
PKE S.A.
Elektrownia
Jaworzno III
WIOŚ
Prezydent Miasta
Urząd
Marszałkowski

BudŜet państwa
Środki własne
inwestorów
BudŜet gminy
Środki własne
inwestorów
BudŜet gminy
Środki własne
inwestorów
BudŜet gminy
Środki własne
Środki strukturalne

I

W miarę potrzeb (zainteresowania
gazyfikacja dzielnic miasta Jaworzna

I

Budowa III ciągu instalacji odsiarczania spalin z bl. 3 i 4 kontynuacja

2008

b.d.

I

Budowa instalacji podawania biomasy do kotłów 200 MW

2008 - 2009

9 500

P

Egzekwowanie
od
zakładów
przemysłowych
przestrzegania obowiązków w zakresie wielkości emisji,
jej pomiarów oraz opłat za emisję gazów lub pyłów
do powietrza

2008 - 2011

b.d.

mieszkańców)

OGÓŁEM
II. OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH
Działania własne
I
Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego
miasta Jaworzna - kontynuacja programu

Środki własne
Środki strukturalne
-

9 500

2008 - 2011

192 276,61
w tym:
2008 r.:
5 000 – budŜet gminy
2009 r.:
102 393,623 – inne źródła
finansowania
2 023,345 – środki GFIŚiGW

Prezydent Miasta
MPWIK

BudŜet gminy
Inne źródła
finansowanoia
Środki GFOŚiGW
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Rodzaj
działania

I

Opis przedsięwzięcia

Budowa kanalizacji w drogach i obiektach uŜyteczności
publicznej

OGÓŁEM
Działania koordynowane Miasta, innych organów i jednostek
P
Program
rekultywacji
terenów
poprzemysłowych
będących we władaniu miasta - program badawczy FOKS
(promocja programu badawczego, badania stanu wód
podziemnych)

I

Kontynuacja instalacji liczników do pomiaru zuŜytej wody

OGÓŁEM
Działania koordynowane Miasta, innych organów i jednostek
I
Zainstalowanie liczników do pomiaru zuŜytej wody

Lata
realizacji

2008

Szacunkowe koszty
w tyś. PLN
2011 r.:
82 500 – inne źródła finansowania
359,633 – budŜet gminy
1 697,3

Jednostki
realizujące

Źródła
finansowania

Prezydent Miasta

Środki GFOŚiGW

Prezydent Miasta
Główny Instytut
Górnictwa
Instytut Ekologii
Terenów
Uprzemysłowionych
Instytut Zdrowia
Publicznego w
Ostrawie
Miasto Mediolan
Miasto Stuttgart
MPWiK

Środki własne
Inne źródła
finansowania

193 973,91
2008 - 2011

33 319 050 €
w tym udział Miasta Jaworzna
8 670 €

2008 - 2011

500
500 tys. zł i 33 319 050 €

2008 - 2011

b. d.

MPWiK

I

Budowa lokalnych zakładowych podczyszczalni ścieków

2008 - 2011

b. d.

Zakłady
przemysłowe

I

Ograniczenie
rozprzestrzeniania
się
trwałych
zanieczyszczeń organicznych i innych substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
z terenów fabrycznych i wyrobiska „Rudna Góra”

2008 - b. d.

b. d.

Zakłady Chemiczne
”Organika – Azot”
S.A.

OGÓŁEM

MPWiK
Inwestorzy prywatni

MPWiK
Inwestorzy
Środki własne
Inne źródła
finansowania
Środki własne
Inne fundusze

b. d.

120

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA JAWORZNA – MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA LATA 2008 - 2011 Z UWZGLĘDNIENIEM
PERSPEKTYW NA LATA 2012 - 2015

Rodzaj
Opis przedsięwzięcia
działania
III. OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH
Działania własne
P
Promocja walorów przyrodniczych miasta
P

P

Rozwijanie systemu obszarów chronionych w oparciu
o waloryzację miasta/uŜytki ekologiczne, zespoły
przyrodniczo - krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne
Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody
w zakresie ochrony starodrzewia oraz terenów
przyrodniczo cennych

OGÓŁEM
IV. OCHRONA LASÓW
Działania własne
P
Aktualizacja uproszczonych planów urządzania lasów
gminnych i prywatnych
OGÓŁEM
Działania koordynowane Miasta, innych organów i jednostek
I
Zalesianie terenów o niskich klasach bonitacyjnych
i gruntów porolnych
P

P

Podnoszenie świadomości i wiedzy ekologicznej
społeczeństwa w zakresie leśnictwa w tym właścicieli lasów
w zakresie wzbogacania i racjonalnego uŜytkowania
zasobów leśnych
Opracowanie programu zalesień

OGÓŁEM
V. OCHRONA GLEB
Działania własne
P
Badania zanieczyszczeń gleb zgodnie z „Programem
monitoringu gleb dla miasta Jaworzna”

Lata
realizacji

Szacunkowe koszty
w tyś. PLN

Jednostki
realizujące

Źródła
finansowania

2008 - 2011

20

Prezydent Miasta

Środki GFOŚiGW

2008 - 2011

50

Prezydent Miasta

Środki GFOŚiGW

2008 - 2011

-

Prezydent Miasta
Prezydent Miasta

-

Prezydent Miasta

PFOŚiGW
WFOŚiGW

ARiMR
Urząd Miasta
właściciele gruntów
ARiMR
Urząd Miasta
właściciele gruntów

BudŜet państwa
Środki własne

ARiMR
Urząd Miasta
właściciele gruntów

Środki własne
Inne fundusze

Prezydent Miasta

PFOŚiGW
Inne fundusze

70

2008 -2011

60 zł za 1 ha
60 zł za 1 ha

2008 - 2011

b. d.

2008 - 2011

b. d.

2008 - 2011

100

Środki własne
Inne fundusze

b. d.

2008 - 2011

50
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Rodzaj
działania
P
I

I

Opis przedsięwzięcia
Badania gleb na uŜytkach rolnych
Program rewitalizacji i rozwoju przestrzeni miejskich
oraz
zdegradowanych
obszarów
poprzemysłowych
Jaworzna - Park Północny program rewitalizacji i rozwoju
zdegradowanych
obszarów
przemysłowych
byłej
cementowni „Szczakowa” i osiedla przyzakładowego

„Gospodarcza Brama Śląska” utworzenie Miejskiego
Zasobów Terenów Inwestycyjnych, w tym przygotowanie
terenów inwestycyjnych leŜących przy węźle autostrady A4
w Os. Jeleń

OGÓŁEM
Działania koordynowane Miasta, innych organów i jednostek
I
Jaworznicki Park Przemysłowy - współfinansowanie
programu
OGÓŁEM
VI. OOCHRONA ZASOBÓW KOPALIN
Działania koordynowane Miasta, innych organów i jednostek
I
Poszukiwanie, rozpoznawanie i dokumentowanie nowych
złóŜ kopalin

Lata
realizacji
2008 - 2011
2008 - 2011

2008 - 2011

2008

Szacunkowe koszty
w tyś. PLN
8
41 164,858
w tym:
2008 r.:
4 440 - budŜet gminy
2009 r.:
3 007,924 - budŜet gminy
29 078,449 - inne źródła
finansowania
2010 r.:
3 047,315 - budŜet gminy
2011 r.:
1 591,170 - budŜet gminy
18 554,134
w tym:
2008 r.:
5 340 – budŜet gminy
2009 r.:
7 767,793 – budŜet gminy
1 297,732 - środki GFOŚiGW
2010 r.:
1 814,609 - budŜet gminy
2011 r.:
2 334 - budŜet gminy
59 776,99
830

Jednostki
realizujące
Prezydent Miasta
Prezydent Miasta

Źródła
finansowania
PFOŚiGW
BudŜet gminy
Inne źródła
finansowania

Prezydent Miasta

BudŜet gminy
Dotacje UE
Inne krajowe
fundusze publiczne
Środki GFOŚiGW

Prezydent Miasta

830

2008 - 2011

6 779,5

Przedsiębiorcy
PKW S. A.

Środki własne

122

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA JAWORZNA – MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA LATA 2008 - 2011 Z UWZGLĘDNIENIEM
PERSPEKTYW NA LATA 2012 - 2015

Rodzaj
Opis przedsięwzięcia
działania
I
Rekultywacja biologiczna składowiska Marian Wschód
I
Rekultywacja i zagospodarowanie wyrobisk
OGÓŁEM
VII. OCHRONA PRZED HAŁASEM
Działania własne
P
Inwentaryzacja źródeł uciąŜliwości akustycznej
I
Budowa ekranów akustycznych – kontynuacja zadania
I
Nasadzenia i odnowa zieleni ochronnej przy drogach
powiatowych
OGÓŁEM
Działania koordynowane Miasta, innych organów i jednostek
I
Wykonanie ekranu dźwiękochłonnego wzdłuŜ bocznicy
kolejowej przy ul. Hetmańskiej

Lata
realizacji
2008
2008 - 2011

Szacunkowe koszty
w tyś. PLN
9 176,6
b. d.
15 956,1

Jednostki
realizujące
SRK S.A.
Przedsiębiorcy

Źródła
finansowania
Środki własne
Środki własne

2008 - 2011
2008
2008 - 2011

20
4 200
b.d.

Prezydent Miasta
Prezydent Miasta
Prezydent Miasta

Środki GFOŚiGW
Środki GFOŚiGW
Środki GFOŚiGW

Południowy
Koncern Węglowy
S.A.

Środki własne

Prezydent Miasta

BudŜet gminy

200

Prezydent Miasta

Środki GFOŚiGW

20

Prezydent Miasta

Środki GFOŚiGW

20

Prezydent Miasta

Środki własne

20

Prezydent Miasta

Środki GFOŚiGW

4 220
2008

OGÓŁEM
VIII. OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNTM
Działania własne
P
Aktualizacja
inwentaryzacji
źródeł
emisji
pól 2009 - 2011
elektromagnetycznych
i
obszarów
objętych
oddziaływaniem tych pól
OGÓŁEM
IX. EDUKACJA EKOLOGICZNA
Działania własne
P
Organizacja szkoleń, warsztatów w tym prowadzenie akcji 2008 - 2011
edukacyjnych wśród przedsiębiorców w zakresie
obowiązków wynikających z ustaw ekologicznych.
P
Publikacje o stanie środowiska i programie ochrony 2008 - 2011
środowiska
P
Organizacja imprez masowych: Dzień Ziemi, Dzień 2008 - 2011
Ochrony Środowiska, Sprzątanie Świata
P
2008 - 2011
Promowanie ciekawych wydawnictw ekologicznych

600

600

40

40
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Rodzaj
działania
P

Opis przedsięwzięcia
Realizacja „Programu ochrony jerzyka w Jaworznie” akcje edukacyjne, monitorowanie populacji jerzyka
w Jaworznie

OGÓŁEM
Działania koordynowane Miasta, innych organów i jednostek
P
Prowadzone
działania
podnoszące
świadomość
ekologiczną np. konkursy, seminaria, obchody Dnia Ziemi
i inne.
OGÓŁEM
X. INNE DZIAŁANIA
Działania własne
P
Uzupełnienie kwalifikacji przez kadrę Wydz. Ochrony
Środowiska i Rolnictwa
P
Szkolenia z zakresu nowego prawa samorządowego,
finansowego i ekologicznego dla pracowników Wydz.
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
P
DoposaŜenie Wydziału Ochrony Środowiska w niezbędny
sprzęt informatyczny i oprogramowanie
P
Rozbudowa i modernizacja systemu dostępu do informacji
o środowisku i jego ochronie
P
Systematyczna analiza pozwoleń ekologicznych i
spełniania nałoŜonych obowiązków
P
Przeprowadzanie procedur OOŚ przed wydaniem decyzji
o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę, zmiany sposobu
uŜytkowania obiektów budowlanych w odniesieniu
do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko
P
Zobowiązywanie podmiotów prowadzących instalacje
do
sporządzenia
i
przedkładania
przeglądów
ekologicznych.
P
Doskonalenie współpracy organów miasta z organami
administracji publicznej w zakresie rozwiązywania

Lata
realizacji
2008 - 2011

Szacunkowe koszty
w tyś. PLN
25

Jednostki
realizujące
Prezydent Miasta

Źródła
finansowania
Środki własne
Środki GFOŚiGW

Szkoły
Organizacje
pozarządowe
Nadleśnictwa

Środki własne
Inne źródła
finansowania

285
2008 - 2011

b. d.

b. d.

2008 - 2011

40

Prezydent Miasta

Środki własne

2008 - 2011

80

Prezydent Miasta

Środki własne

2008 - 2011

80

Prezydent Miasta

Środki własne

2008 - 2011

40

Prezydent Miasta

Środki własne

2008 - 2011

20

Prezydent Miasta

Środki własne

2008 - 2011

20

Prezydent Miasta

Środki własne

2008 - 2011

10

Prezydent Miasta

Środki własne

2008 - 2011

20

Prezydent Miasta

Środki własne
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Rodzaj
działania

Opis przedsięwzięcia

problemów ochrony przyrody
OGÓŁEM
Działania koordynowane Miasta, innych organów i jednostek
P, I
Przestrzeganie standardów ekologicznych wynikających
z prawa i pozwoleń ekologicznych
OGÓŁEM
Objaśnienia:
I - działania inwestycyjne, P - działania pozainwestycyjne

Lata
realizacji

Szacunkowe koszty
w tyś. PLN

Jednostki
realizujące

Źródła
finansowania

Przedsiębiorcy

Środki własne
Inne źródła

310
2008 - 2011

40 000
40 000

Uwaga: Koszty wykazane w kolumnie 4 tabeli ustalono na dzień tworzenia dokumentu tj. 30.06.2008 r.
Nakłady na realizację zadań gminnych mogą ulec zmianie w zaleŜności od sytuacji budŜetowej miasta.
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Wykaz skrótów
WIOŚ - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
POŚ - Prawo Ochrony Środowiska
EMAS - Eco - Management and Audit Scheme (Europejski system ekozarządzania i audytu)
UE - Unia Europejska
SZŚ - System Zarządzania Środowiskowego
GFOŚiGW - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
PFOŚiGW - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
PKE - Południowy Koncern Węglowy
ESOCH - Ekologiczny system Obszarów Chronionych
MK - S- Monoklina Krakowska - Śląska
OWO - Obszar Wysokiej Ochrony
KWK - Kopalnia Węgla Kamiennego
GZWP - Główny Zbiornik Wód Podziemnych
GUS - Główny Urząd Statystyczny
BZT5 - pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu
ChZTMn - chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą nadmanganiową
ChZTCr - chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową
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Wykaz materiałów
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.

Uchwała sejmu RP. z 8 maja 2003 r. w sprawie przyjęcia „Polityki ekologicznej państwa na
lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”. M. P. nr 33, poz. 433.
Polityka ekologiczna państwa na lata 2007 - 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011
- 2014 - Projekt”.
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz.150
- tekst ujednolicony) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
PIG w Warszawi : Program ochrony środowiska dla miasta Jaworzna na lata 2004 - 2015, ,
Jaworzno 2003 r.
Program ochrony środowiska województwa śląskiego do 2004 roku oraz cele długoterminowe
do roku 2015, Katowice 2002 r.
Bujakowski W. i inni: Program wykorzystania odnawialnych źródeł energi na terenach
nieprzemysłowych województwa śląskiego, Kraków – Katowice 2006 r.
Strategia zintegrowanego i zrównowaŜonego rozwoju Jaworzna na lata 2001 - 2020 aktualizacja, Jaworzno grudzień 2005 - maj 2007
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna,
2005 r.
Łydka A.: „Inwentaryzacja źródeł emisji pól elektromagnetycznych i obszarów objętych
oddziaływaniem tych pół na terenie miasta Jaworzna”, Wasko, Gliwice, listopad 2006 r.
Skowronek K. i inni: „Stan właściwości agrochemicznych gleb i zanieczyszczeń metalami
cięŜkimi gruntów na uŜytkach rolnych miasta Jaworzna w dzielnicy Byczyma”, Okręgowa
stacja chemiczno – rolnicza w Gliwice, Gliwice, grudzień 2005 r.
Skowronek K. i inni: „Stan właściwości agrochemicznych gleb i zanieczyszczeń metalami
cięŜkimi gruntów na uŜytkach rolnych miasta Jaworzna w dzielnicy Dobra i Długoszyn”,
Okręgowa stacja chemiczno - rolnicza w Gliwice, Gliwice, grudzień 2006 r.
Skowronek K. i inni: „Stan właściwości agrochemicznych gleb i zanieczyszczeń metalami
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