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I. Wstęp
Zgodnie z art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j.

:Dz.U. 2016 poz. 672) Burmistrz Gminy co dwa lata przedstawia raport z realizacji programu ochrony
środowiska Radzie Miejskiej.
„Program Ochrony Środowiska Gminy Pyskowice” został przyjęty Uchwałą nr XX/212/04 Rady
Miejskiej w Pyskowicach dnia 26 maja 2004 r. a następnie zaktualizowany Uchwałą nr XXVII/214/08
Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22 października 2008 r. i stanowi podstawowe narzędzie
ochrony środowiska w Gminie Pyskowice.
Niniejszy raport powstał w celu przedstawienia realizacji celów i zadań zapisanych w tym
dokumencie. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska nie określa wymagań
dotyczących formy i struktury raportu z realizacji gminnego programu ochrony środowiska.
Głównym celem niniejszego raportu jest przedstawienie zrealizowanych przedsięwzięć
w odniesieniu do głównych komponentów przyjętych w „Programie…”.
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I. Zadania zrealizowane na terenie Gminy Pyskowice w kierunku ochrony
środowiska.
Zakładany cel

Podjęte zadania
Powietrze atmosferyczne
Bieżące prace polegające na
remontach dróg gminnych,
których efektem jest
usprawnienie ruchu
komunikacyjnego na ternie
Gminy Pyskowice. Np.:
- remont nawierzchni ul.
Jaworowej (2015 r.)
- modernizacja ul. Juliusza
Ligonia (2014 r.)
- modernizacja ul. Adama
Mickiewicza (2014 r.)
- przebudowa ul. Polnej (II etap,
2014 r.)
- modernizacja ul. Czeremchy
(2014 r.)
- wykonano remont przyczółku
mostu w ciągu ul. Poddębie
(2014 r.),
- remont nawierzchni ul.
Lokalnej (2014 r.)
- modernizacja nawierzchni ul.
Jana Kochanowskiego II etap
(2015 r.)
- modernizacja drogi łączącej
„ptasie osiedle” z ul. Adama
Mickiewicza (wykonanie drogi
tymczasowej z płyt, 2015 r.)
Dofinansowanie przez Gminę
Pyskowice modernizacji
systemów grzewczych dla
indywidualnych odbiorców
zgodnie z uchwalonym
regulaminem:
- 2014 r.- udzielono 16 dotacji
- 2015 r.- udzielono 19 dotacji

Opracowanie „Projektu Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Pyskowice”.
Stworzenie bazy danych na
podstawie inwentaryzacji
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Efekt

Poprawa przepustowości
i płynności ruch, obniżenie
emisji spalin, poprawa
bezpieczeństwa

Obniżenie zapotrzebowania na
energie cieplną co skutkuje
obniżeniem emisji
zanieczyszczeń

Uzyskanie
informacji o źródłach
emisji zanieczyszczeń
do powietrza.
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źródeł na terenie Gminy
Pyskowice, obiektów gminnych,
obiektów usługowo
handlowych, budynków
mieszkalnych, oświetlenia
drogowego i przemysłu
(prace rozpoczęto w 2014 i
zakończono w 2016 r.)
Ochrona przed hałasem
Wprowadzanie do Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Pyskowice zapisów odnośnie
standardów akustycznych dla
poszczególnych terenów (na
bieżąco)

Ograniczenie poziomu hałasu
drogowego i kolejowego

Ochrona przed promieniowaniem niejonizującym

Nie podejmowano działań

Gospodarka wodno-ściekowa i zasoby wodne
Propagowanie rozwiązań
technicznych mających na celu
racjonalne gospodarowanie
Zmniejszenie zużycia wody,
wodą, np. montaż
ograniczenie strat
Utworzenie systemu
indywidualnych wodomierzy,
kształtowania i wykorzystania weryfikacja zasad rozliczania
zasobów wodnych
strat wody (na bieżąco)
Bieżące prace prowadzone
przez PWiK w Gliwicach w
ramach prawidłowego działania
Zaopatrzenie w wodę
sieci wodociągowej,
wg zaistniałych potrzeb (np.
usuwanie awarii)
Budowa i modernizacja sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy:
1. Prace prowadzone przez
PWiK Gliwicach zgodnie
z Wieloletnim Planem
Inwestycyjnym, np. :

Ograniczenie zanieczyszczenia
środowiska wodnego

- wykonanie częściowe sieci
kanalizacji w ulicy Ogrodowej
(2014 r.)
- wykonanie częściowe
kanalizacji sanitarnej w
Dzierżnie (2015 i 2016 r.)
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2.Bieżące prace prowadzone
przez PWIK w Gliwicach w
ramach prawidłowego działania
sieci i urządzeń systemu
kanalizacji sanitarnej , wg
zaistniałych potrzeb (np.
usuwanie awarii)

Bieżące kontrole stanu koryta
rzeki Dramy i prace
konserwujące np.:
- wykaszanie porostów ze skarp
wraz z wygrabieniem, usuwanie
namułu, hakowanie roślin
korzeniących się, oczyszczanie
dybli na skarpach, usuwanie
przytamowań z koryta rzeki
(prace wykonane przez
ŚZMiUW w Katowicach
współfinansowane przez Gminę
Pyskowice (lata 2010—2014)

Poprawa atrakcyjności gminy i
zwiększenie możliwości
inwestycyjnych, ochrona przed
powodzią

Prace konserwujące na innych
ciekach wodnych np.:
- prace konserwujące jak wyżej
na Potoku Pniowskim
( prace wykonane przez
ŚZMiUW w Katowicach, lata
2009 oraz 2011-2015)
Bieżący monitoring stanu wód
podziemnych i
powierzchniowych
(prowadzony przez WIOŚ)
Gleba i powierzchnia ziemi
Edukacja ekologiczna
społeczeństwa w zakresie
ochrony gleb np:
- organizacja akcji „Sprzątanie
Świata”,
- wyposażanie szkół i
przedszkoli w materiały
edukacyjne o tematyce
ekologicznej (na bieżąco)
Likwidacja punktowych źródeł
zanieczyszczenia gleb.
Wydawanie decyzji w sprawie
usuwania nielegalnie
zbieranych odpadów (na
bieżąco)
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Uzyskanie informacji o
rzeczywistym stanie wód na
terenie Gminy Pyskowice

Zwiększenie świadomości
ekologicznej mieszkańców

Ochrona gleb przed
zanieczyszczeniami w wyniku
nieprawidłowego składowania
odpadów, odchodów zwierząt
lub
nieszczelności szamb.
Ograniczenie zanieczyszczenia
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gleb metalami ciężkimi i innymi
substancjami toksycznymi
Zagospodarowanie terenu po
byłej kotłowni przy ul. Ignacego
Przywrócenie terenów do
Paderewskiego (zakończono
powtórnego użytkowania
w 2015 r.)
Gospodarka odpadami
Minimalizacja ilości
Wdrożenie i realizacja nowego
wytwarzanych odpadów oraz
systemu gospodarowania
doskonalenie zgodnie
odpadami komunalnym w
z aktualnymi
związku z nowelizacją
normami europejskimi systemu przepisów (na bieżąco od 2013
odzysku i unieszkodliwiania
r.)
Wykonanie miejsc do
selektywnej zbiórki odpadów
Racjonalnie prowadzona
wraz z dokumentacją
gospodarka odpadami i
techniczną.
utrzymanie właściwego ładu i
W ramach zadania utwardzono
porządku na terenie Gminy
dwa miejsca przeznaczone pod
Pyskowice.
selektywna zbiórkę odpadów
zlokalizowane przy ul. Szopena
1 i Szopena 5 (2015 r.)
Tworzenie przez Gminę
Pyskowice gniazd
śmietnikowych
(na bieżąco)
Udzielanie dofinansowań
mieszkańcom na usuwanie
Zmniejszenie ilości azbestu
azbestu (z budżetu gminy).
i wyrobów zawierających
Ilość usuniętego azbestu
azbest zagrażających zdrowiu
w ramach udzielonych dotacji
mieszkańców.
w latach 2014-2015 wynosi
15,44 Mg
Zasoby przyrodnicze
Poprawa jakości środowiska
Prace związane z utrzymaniem
naturalnego i kulturowego
zieleni miejskiej (na bieżąco)
oraz zwiększenie atrakcyjności Nasadzenia drzew i krzewów na
przestrzeni
terenie gminy (na bieżąco, wg
potrzeb).
Weryfikacja pomników
przyrody oraz wykonanie
Poprawa „przyrodniczego
niezbędnych zabiegów
wizerunku” miasta
pielęgnacyjnych (na bieżąco).
W 2015 r. wykonano
ekspertyzę dendrologiczną
stanu zdrowotnego drzew
uznanych za pomniki przyrody
przy ul. Żużlowej. Wykonano
dokumentację dla drzew
„LONEK” i „LUTOZAT”
Zapobieganie poważnym awariom
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Nie podejmowano działań.

Zwiększenie świadomości
ekologicznej mieszkańców
Gminy Pyskowice w zakresie
prawidłowego gospodarowania
wszystkimi komponentami
środowiska

Edukacja ekologiczna
Prowadzenie edukacji
ekologicznej w przedszkolach
i szkołach na terenie Gminy
Pyskowice np.:
- organizacja konkursów o
tematyce ekologicznej,
- dofinansowywanie wyjazdów
dzieci i młodzieży na akcje
ekologiczne np. „ZIELONO MI”
Publikowanie na stronie UM
publikacji o tematyce związanej
z ochroną środowiska (np. POŚ,
na bieżąco)
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Podniesienie świadomości
ekologicznej wśród dzieci
i młodzieży

Stymulowanie
proekologicznych
zachowań mieszkańców
gminy oraz
przedsiębiorstw
działających na jej terenie
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III. Podsumowanie
„Program Ochrony Środowiska Gminy Pyskowice” oraz jego późniejsza aktualizacja powstały
w celu realizacji polityki ekologicznej państwa na szczeblu gminnym. Najważniejszym założeniem przy
opracowywaniu każdego programu ochrony środowiska jest zawsze poprawa stanu środowiska
naturalnego.
Celem niniejszego raportu jest przedstawienie zadań zrealizowanych na terenie Gminy
Pyskowice w kierunku ochrony środowiska w latach 2014 - 2015. Analizując przedstawione w nim
informacje należy stwierdzić, iż większość to działania związane z gospodarką wodno - ściekową tzn.
wykonanie i modernizacja sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz działania podejmowane
w kierunku ochrony powietrza atmosferycznego (np. modernizacje dróg, termomodernizacje
budynków). Podsumowując należy stwierdzić, że założone w „Programie…” zadania są realizowane
na bieżąco, w miarę możliwości finansowych Gminy. Gmina Pyskowice w sposób prawidłowy
wykonuje zadania określone w „Programie…” mając na uwadze poprawę stanu środowiska,
racjonalnego gospodarowania zasobami, w tym ograniczenia wodochłonności, energochłonności
i emisji zanieczyszczeń. Środki finansowe na cele związane z ochroną środowiska pochodzą zarówno
ze środków własnych jednostek, które je realizują jak i ze źródeł zewnętrznych. Działania Gminy
Pyskowice są ukierunkowane na pozyskanie jak największej ilości środków zewnętrznych zarówno
krajowych jak i zagranicznych dla osiągnięcia celów określonych w „Programie…”.
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Uzasadnienie
Zapis art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz.672) nakłada na organy gmin obowiązek sporządzenia programów ochrony środowiska, jako realizację
polityki ekologicznej państwa. Celem programu ochrony środowiska jest przedstawienie wytycznych do
racjonalnych działań programowych na dalsze lata i poprawa stanu środowiska przyrodniczego.
Programy ochrony środowiska, podobnie jak polityka ekologiczna państwa, obejmuje okres 4 lat.
Uchwałą Nr XX/212/2004 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 maja 2004 r. został przyjęty
„Programu Ochrony Środowiska Gminy Pyskowice”. Powyższy Program został zaktualizowany Uchwałą nr
uchwałą Nr XXVII/224/08 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22 października 2008 r.
Zgodnie z zapisami art. 18 ust. 2 ww. ustawy organ wykonawczy gminy co 2 lata sporządza i przedkłada
radzie gminy raport z wykonania programu ochrony środowiska. Celem sporządzania raportu jest
przedstawienie realizacji zadań przyjętych w Programie ochrony środowiska.
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