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1. Wprowadzenie
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony środowiska dla Gminy Luzino na lata 20162019 z perspektywą do 2023 roku (zwana dalej Prognozą) została opracowana w celu przedstawienia jej wraz z
projektem Programu ochrony środowiska dla Gminy Luzino na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 roku do
konsultacji społecznych oraz przeprowadzenia procedury opiniowania przez regionalnego dyrektora ochrony
środowiska i państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w ramach strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.
Sporządzenie niniejszej Prognozy stanowi jeden z etapów postępowania w sprawie tzw. strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko (zwanej dalej sooś), mającego na celu analizę i ocenę oddziaływania
na środowisko realizacji zapisów projektu Programu ochrony środowiska dla Gminy Luzino na lata 2016-2019 z
perspektywą do 2023 roku (zwanego dalej Programem).

2. Charakterystyka Prognozy
2.1. Podstawa prawna opracowania Prognozy
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) (zwanej dalej ustawą ooś) przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko wymagają projekty polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki,
transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa,
turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji,
wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Polskie przepisy prawne dla przeprowadzania postępowania w sprawie strategicznych ocen oddziaływania
na środowisko zawarte w ustawie są zgodne z prawodawstwem Unii Europejskiej:
-

Dyrektywą 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny
wpływu niektórych planów i programów na środowisko tzw. Dyrektywa SEA (Strategic Environmental
Assessment), art. 3 ust. 1 postępowanie w sprawie ooś będzie przeprowadzane dla opracowań, których
uchwalenie, bądź przyjęcie może mieć znaczące skutki dla środowiska;

-

Dyrektywą 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu
do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającą w odniesieniu
do udziału społeczeństwa i do wymiaru sprawiedliwości Dyrektywy 85/337/EWG i 96/61/WE;

-

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie
ochrony dzikiego ptactwa tzw. Dyrektywa Ptasia;

-

Dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory tzw. Dyrektywa Siedliskowa.

Dokumentem w rozumieniu ustawy ooś jest projekt Programu ochrony środowiska dla Gminy Luzino na lata
2016-2019 z perspektywą do 2023 roku, którego zawartość jest przedmiotem niniejszej oceny.
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Przeprowadzenie postępowania w sprawie sooś, w tym opracowanie Prognozy, jest obligatoryjne przede
wszystkim ze względu na treść, ale także na konsekwencje realizacji kierunkowych postanowień Programu.
Niektóre z przedsięwzięć inwestycyjnych służących osiągnięciu przyjętych celów, mogą być zaliczone do
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a zatem istnieje konieczność przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego Planu przed jego ostatecznym
zatwierdzeniem i przyjęciem.
2.2. Cel i zakres Prognozy
Podstawowym celem Prognozy jest ocena skutków oddziaływania na środowisko proponowanych celów i działań
zawartych w projekcie Programu oraz ustalenie, czy przyjęte cele i kierunki działań gwarantują bezpieczeństwo
środowiska przyrodniczego oraz sprzyjają jego ochronie i zrównoważonemu rozwojowi.
Prognoza ma również ułatwić identyfikację możliwych do określenia skutków środowiskowych spowodowanych
realizacją w przyszłości postanowień ocenianego dokumentu oraz określić, czy istnieje prawdopodobieństwo
powstania w przyszłości konfliktów i zagrożeń w środowisku.
Każde zaproponowane działanie powinno zostać przeanalizowane pod kątem jego wpływu na środowisko,
traktowanego jako system połączonych ze sobą elementów. Należy przeprowadzić dokładną analizę skutków
realizacji proponowanych działań, tak aby wykluczyć potencjalne negatywne skutki oddziaływania inwestycji
i zmian w środowisku oraz wskazać, jakie postępowanie doprowadzi w efekcie końcowym do osiągnięcia
poprawy stanu środowiska gminy Luzino i pozwoli dążyć do zrównoważonego rozwoju. Prognoza oddziaływania
na środowisko skutków realizacji projektu Programu jest de facto analizą skutków realizacji działań, jakie zostały
zaproponowane dla gminy Luzino w zakresie ochrony środowiska.
Niniejszy dokument wskazuje na możliwe negatywne skutki oraz formułuje zalecenia dotyczące przeciwdziałania
i/lub ich minimalizacji. Ponadto stanowi element wspierający proces decyzyjny i procedurę konsultacji
społecznych dotyczących uchwalenia Programu.
Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy ooś organ opracowujący projekt ww. dokumentu sporządza prognozę
oddziaływania na środowisko. Przedmiotowa Prognoza sporządzona została zgodnie z wytycznymi zawartymi
wart. 51 ust. 2 ustawy ooś.
Niniejsza Prognoza zawiera:
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi
dokumentami ;
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy;
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego
dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania;
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.
Ponadto Prognoza określa, analizuje i ocenia:
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu;
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b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem;
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu,
w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody;
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym,
istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy
środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu;
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne,
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne
i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także
na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę,
powietrze, powierzchnie ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki i dobra materialne
z uwzględnieniem zależności miedzy tymi elementami środowiska i miedzy oddziaływaniami
na te elementy.
Przedmiotowa Prognoza przedstawia:
1. rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodniczą negatywnych
oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu,
w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
2. biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura
2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych
w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny
prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania
napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
Zgodnie z art. 53 ustawy ooś organ opracowujący projekt dokumentu uzgadnia z właściwymi organami
tj. z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym
zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.
Zakres prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu powinien być zgodny z art. 51 ust. 2
cytowanej wyżej ustawy. Ponadto Prognoza winna uwzględniać także postanowienia art. 52 ust. 1 i 2 ustawy ooś
m. in. odnieść się do prognoz oddziaływania na środowisko przyjętych już dokumentów powiązanych z
przedmiotowym opracowaniem.
Zakres przestrzenny Prognozy dla projektu Programu jest ograniczony do granic administracyjnych gminy Luzino.
Treść i szczegółowość Prognozy są adekwatne do charakteru i szczegółowości zapisów projektu Programu.
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2.3. Metodyka opracowania Prognozy
Prognoza oddziaływania na środowisko powstała w wyniku analizy treści projektu Programu i oceny jaki będzie
wpływ na środowisko realizacji określonych w niej kierunków działań. W Prognozie uwzględniono m.in. wpływ na
różnorodność biologiczną, zwierzęta, siedliska przyrodnicze, obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie
przyrody, w tym na obszary Natura 2000, zdrowie ludzi, krajobraz, zabytki etc. Podczas prac nad Prognozą
przyjęto, że wszystkie realizowane w ramach kierunków działań przedsięwzięcia inwestycyjne będą spełniały
wszelkie określone obowiązującym prawem wymagania i będą zastosowane najnowsze technologie i techniki
(BAT). Posłużono się metodą opisową polegającą na charakterystyce zasobów i stanu środowiska
przyrodniczego i jego zagrożeń oraz metodą analityczną, która polegała na analizie oddziaływania na
poszczególne komponenty środowiska proponowanych celów w kontekście lokalnych uwarunkowań i specyfiki
przyrodniczej analizowanego terenu.
Celem przeprowadzonej analizy jest ocena czy i w jaki sposób działania ujęte w Programie mogą oddziaływać na
środowisko. W pierwszej części przeprowadzona została analiza czy i w jakim zakresie zapisy ujęte w Programie
będą wspierały realizację celów umieszczonych w dokumentach strategicznych powiązanych z Programem,
sporządzonych na szczeblu krajowym i regionalnym. Następnie na podstawie dokonanej oceny stanu środowiska
zdefiniowano główne problemy w zakresie ochrony środowiska. Określono też wnioski w kontekście braku
realizacji Programu. W drugiej części dokonano identyfikacji potencjalnych oddziaływań na środowisko
poszczególnych celów i zadań zawartych w Programie i zadań inwestycyjnych ujętych w Programie. Na tym
etapie posłużono się macierzą relacyjną elementów środowiska i przyjętych założeń Programu, przedstawiającą
w skondensowanej postaci możliwe oddziaływanie na środowisko. Występowanie wzajemnego oddziaływania
pomiędzy składnikami przeciwstawnych osi opisywano za pomocą określonych symboli, opisanych w rozdziale
10 i 11.
Kolejnym etapem sporządzenia Prognozy było przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie,
ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem
realizacji Programu. Następnie przedstawiono metody monitoringu realizacji Programu oraz sporządzono
streszczenie w języku niespecjalistycznym.

3. Zawartość projektu Programu ochrony środowiska dla gminy Luzino na lata 20162019 z perspektywą do 2023 roku i powiązanie z innymi dokumentami
3.1. Ogólna zawartość projektu POŚ 2016-2019
Program ochrony środowiska dla Gminy Luzino na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 roku został
opracowany zgodnie z nowymi Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów
ochrony środowiska z 2015 r.
Do dokumentu wprowadzono nową nomenklaturę: cele wyznacza się w obszarach interwencji (dotychczas były to
komponenty środowiska) takich jak: ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pola magnetyczne,
gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa itp. Dla każdego celu określa się kierunki interwencji oraz
zadania, które zastąpiły odpowiednio kierunki działań i działania.
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Posiłkując się dostępnymi danymi (za rok bazowy uznano rok 2014) opisano szczegółowo aktualny stan jakości
środowiska gminy Luzino (Rozdział 5). Na podstawie zebranych informacji o stanie środowiska gminy Luzino
określono cele ochrony środowiska dla gminy oraz kierunki interwencji i zadania w dziesięciu obszarach
interwencji:
(1) Ochrona klimatu i jakości powietrza
(2) Zagrożenia hałasem
(3) Pola magnetyczne
(4) Gospodarowanie wodami
(5) Gospodarka wodno-ściekowa
(6) Zasoby geologiczne
(7) Gleby
(8) Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
(9) Zasoby przyrodnicze
(10) Zagrożenia poważnymi awariami.
Cele, kierunki interwencji oraz zadania zawiera Rozdział 6 tabela 29. W rozdziale tym wskazano także możliwe
źródła finansowania zaplanowanych inwestycji oraz harmonogram realizacji zadań, oparty na Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Luzino, budżecie gminy oraz budżetach jednostek realizujących zadania własne
gminy.
W Rozdziale 7 opisano system realizacji Programu. Wdrażanie POŚ podlegać powinno regularnej ocenie w
zakresie:


stopnia realizacji przyjętych celów,



stopnia wykonania przedsięwzięć,



oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,



analizy przyczyn tych rozbieżności.

Program będzie weryfikowany w odstępach dwuletnich, w formie raportu z wykonania POŚ, który przedstawiany
będzie Radzie Gminy.
System oceny realizacji Programu oparty będzie na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany presji
na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości społecznej. W tabeli Cele, kierunki interwencji oraz zadania
w zakresie ochrony środowiska w gminie Luzino w każdym obszarze interwencji zaproponowano zestaw
wskaźników służących okresowej ocenie wdrażania Programu.
W rozdziale 7 POŚ poddano porównaniu w zakresie spójności z nadrzędnymi dokumentami strategicznymi i
programowymi. Cele zawarte w POŚ są zbieżne z celami analizowanych dokumentów. W każdym obszarze
interwencji uwzględniono działania w ochronie środowiska istotne zarówno z punktu widzenia szczebla krajowego
jak i lokalnego.
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3.2. Cele projektu POŚ 2016-2019
W Programie określono 10 celów w 10 obszarach interwencji:
(1) Ochrona klimatu i jakości powietrza
CEL: Poprawa jakości powietrza gminy Luzino, poprzez działania ukierunkowane na zmniejszenie zużycia
energii i paliw, w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych
(2) Zagrożenia hałasem
CEL: Zmniejszenie uciążliwego hałasu i utrzymanie jak najlepszej jakości stanu akustycznego środowiska
(3) Pola magnetyczne
CEL: Ograniczanie emisji niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego do środowiska
(4) Gospodarowanie wodami
CEL: Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego
(5) Gospodarka wodno-ściekowa
CEL: Poprawa jakości wód powierzchniowych i ochrona wód podziemnych
(6) Zasoby geologiczne
CEL: Racjonalna gospodarka zasobami złóż kopalin oraz minimalizacja niekorzystnych skutków ich eksploatacji
(7) Gleby
CEL: Ochrona i właściwe wykorzystanie gleb
(8) Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
CEL: Budowa systemu gospodarki odpadami, opartego o zasadę zapobiegania i minimalizacji ilości
wytwarzanych odpadów, zapewniającego wysoki stopień ich odzysku oraz bezpieczne dla środowiska
unieszkodliwianie
(9) Zasoby przyrodnicze
CEL: Ochrona obszarów cennych przyrodniczo oraz ochrona lasów
(10) Zagrożenia poważnymi awariami
CEL: Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii i ograniczenie ich skutków dla ludzi, środowiska
3.3. Powiązania projektu POŚ 2016-2019 z dokumentami strategicznymi na szczeblu
regionalnym i lokalnym
Projekt Programu wskazuje na priorytetowe obszary działań w zakresie ochrony środowiska w gminie, wyrażone
poprzez przyjęte cele. Głównym zadaniem jest zapewnienie funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem
opartego o zasadę zrównoważonego rozwoju.
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Dla wykazania zakresu zgodności z dokumentami na szczeblu regionalnym oraz lokalnym w niniejszej Prognozie,
w zestawieniu tabelarycznym, wykonano zestawienie celów Programu z celami określonymi w poszczególnych
wojewódzkich dokumentach strategicznych oraz lokalnych dokumentach strategicznych. Przeprowadzona analiza
spójności wykazała pełną zgodność Programu zarówno z dokumentami regionalnymi, kluczowymi z punktu
widzenia ocenianego dokumentu jak i lokalnymi.
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Tabela 1. Spójność celów projektu Programu z dokumentami o charakterze strategicznym regionalnym i lokalnym
Cele wskazane w dokumentach strategicznych

Stopień
spójności
DOKUMENTY REGIONALNE

Cele przyjęte w Programie wpisujące się w cele dokumentów
strategicznych

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Pomorskiego do roku 2016 z perspektywą do roku 2020 (POŚWP)
POŚWP zawiera cztery cele perspektywiczne, o charakterze stałych dążeń, przewidziane do
osiągnięcia po roku 2020 oraz dwanaście celów średniookresowych i jeden cel priorytetowy
oraz sześćdziesiąt kierunków działań.
CEL I Środowisko dla zdrowia – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa
ekologicznego;
1 (I-1) Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych, w tym wód
przybrzeżnych;
I - 1A Cel priorytetowy - Wyposażenie w zbiorcze systemy kanalizacji sanitarnej i
oczyszczalnie ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów wszystkich aglomeracji
powyżej 15 000 RLM
2 (I-2) Osiągnięcie i utrzymywanie standardów jakości środowiska, wpływających na warunki
zdrowotne
3 (I-3) Zapewnienie wysokiego stopnia odzysku odpadów w sposób bezpieczny dla
środowiska poprzez budowę nowoczesnego i skutecznego systemu gospodarki odpadami
4 (I-4) Ochrona mieszkańców województwa i ich mienia przed zagrożeniami naturalnymi i
skutkami katastrof naturalnych
CEL II Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz aktywacja rynku na
rzecz środowiska.
5 (II-1) Kształtowanie u mieszkańców województwa pomorskiego postaw i nawyków
proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za stan środowiska
6 (II-2) Aktywizacja rynku do działań na rzecz środowiska, zwiększenie roli
ekoinnowacyjności w procesie rozwoju regionu
CEL III Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody
7 (III-1) Ochrona krajobrazu i różnorodności biologicznej, powstrzymanie procesów
degradacji oraz poprawa spójności systemu obszarów chronionych
8 (III-2) Dostosowanie ekosystemów leśnych do zmian klimatycznych i warunków
siedliskowych; przywracanie i zachowanie walorów ekologicznych obszarom rolniczym
CEL IV Zrównoważone wykorzystanie energii, wody i surowców kopalnych
9 (IV-1) Racjonalizacja wykorzystania zasobów wód podziemnych, ochrona głównych
zbiorników wód podziemnych stanowiących ważne źródło zaopatrzenia ludności w wodę
10 (IV-2) Zrównoważone użytkowanie zasobów kopalin, eliminacja nielegalnego wydobycia
oraz minimalizowanie niekorzystnych skutków ich eksploatacji

Przeważająca liczba celów (9/10) Programu bezpośrednio odnosi się do
celów przyjętych w POŚ WP:
CEL: Poprawa jakości powietrza gminy Luzino, poprzez działania
ukierunkowane na zmniejszenie zużycia energii i paliw, w celu ograniczenia
emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych
CEL: Zmniejszenie uciążliwego hałasu i utrzymanie jak najlepszej jakości
stanu akustycznego środowiska
CEL: Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego
CEL: Poprawa jakości wód powierzchniowych i ochrona wód podziemnych
CEL: Racjonalna gospodarka zasobami złóż kopalin oraz minimalizacja
niekorzystnych skutków ich eksploatacji
CEL: Ochrona i właściwe wykorzystanie gleb

+

CEL: Budowa systemu gospodarki odpadami, opartego o zasadę
zapobiegania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów, zapewniającego
wysoki stopień ich odzysku oraz bezpieczne dla środowiska
unieszkodliwianie
CEL: Ochrona obszarów cennych przyrodniczo oraz ochrona lasów
CEL: Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii i ograniczenie ich
skutków dla ludzi, środowiska
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Cele wskazane w dokumentach strategicznych

Stopień
spójności

Cele przyjęte w Programie wpisujące się w cele dokumentów
strategicznych

11 (IV-3) Wspieranie wytwarzania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych;
12 (IV-4) Rozbudowa efektywnych systemów produkcji i dystrybucji energii, optymalizacja jej
zużycia oraz ograniczenie niekorzystnych oddziaływań energetyki na środowisko

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 (projekt)
Cele w zakresie gospodarki odpadami w województwie pomorskim opracowane zostały
zgodnie z aKpgo2014 i obowiązującymi przepisami prawnymi, w podziale na poszczególne
grupy odpadów. Termin realizacji przyjętych celów określono na lata 2017-2022, w dłuższej
perspektywie (2023-2028) przewiduje się kontynuację realizacji celów krótkoterminowych.

+

Cel Programu bezpośrednio odnoszący się do PGOWP 2022 to:
Budowa systemu gospodarki odpadami, opartego o zasadę zapobiegania i
minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów, zapewniającego wysoki
stopień ich odzysku oraz bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020
Strategia wskazuje trzy cele strategiczne, mające charakter ogólny i określające pożądane
stany docelowe w ujęciu problemowym. Są one uszczegółowione przez dziesięć celów
operacyjnych i trzydzieści pięć kierunków działań.
I Cel strategiczny NOWOCZESNA GOSPODARKA
Wysoka efektywność przedsiębiorstw
Konkurencyjne szkolnictwo Wyższe
Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna
II Cel strategiczny AKTYWNI MIESZKAŃCY
Wysoki poziom zatrudnienia
Wysoki poziom kapitału społecznego
Efektywny system edukacji
Lepszy dostęp do usług zdrowotnych
III Cel strategiczny ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ
Sprawny system transportowy
Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna
Dobry stan środowiska

Z uwagi na charakter dokumentu jakim jest Program porusza on
zagadnienia stricte związane z ochroną środowiska. Zatem wpisuje się w III
Cel strategiczny SRW 2020 Atrakcyjna Przestrzeń.

+

Regionalny Program Strategiczny Energetyka i Środowisko Ekoefektywne Pomorze (RPSEiŚ)
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Cele wskazane w dokumentach strategicznych
CEL GŁÓWNY
Efektywniejsze gospodarowanie zasobami sprzyjające rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki,
wzrostowi bezpieczeństwa energetycznego i poprawie stanu środowiska
CEL SZCZEGÓŁOWY 1
Bezpieczeństwo energetyczne i poprawa efektywności energetycznej
Priorytet 1.1. Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii z niezbędną infrastrukturą oraz
dywersyfikacja dostaw paliw i surowców energetycznych
Priorytet 1.2. Poprawa efektywności energetycznej
Priorytet 1.3. Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
CEL SZCZEGÓŁOWY 2
Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie zagrożeniom i zarządzanie ryzykiem
Priorytet 2.1. Ograniczenie zagrożeń naturalnych
Priorytet 2.2. Racjonalizacja gospodarowania przestrzenią
CEL SZCZEGÓŁOWY 3
Zrównoważone gospodarowanie zasobami oraz poprawa środowiskowych warunków życia
Priorytet 3.1. Poprawa stanu środowiska
Priorytet 3.2. Ochrona różnorodności biologicznej
Priorytet 3.3. Kształtowanie świadomości i postaw społecznych, wykorzystanie aktywności i
dialogu w ochronie środowiska

Stopień
spójności

+

Cele przyjęte w Programie wpisujące się w cele dokumentów
strategicznych
RPS EiŚ jest uszczegółowieniem zapisów Strategii Rozwoju Województwa
Pomorskiego 2020. W cel szczegółowy 1 Bezpieczeństwo energetyczne i
poprawa efektywności energetycznej wpisuje się cel „Poprawa jakości
powietrza gminy Luzino, poprzez działania ukierunkowane na zmniejszenie
zużycia energii i paliw, w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym
gazów cieplarnianych”. W cel szczegółowy „Adaptacja do zmian klimatu,
zapobieganie zagrożeniom i zarządzanie ryzykiem” wpisują się:
cel: Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego
cel: Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii i ograniczenie ich
skutków dla ludzi, środowiska
W cel szczegółowy Zrównoważone gospodarowanie zasobami oraz
poprawa środowiskowych warunków życia wpisują się:
1. Poprawa jakości powietrza gminy Luzino, poprzez działania
ukierunkowane na zmniejszenie zużycia energii i paliw, w celu ograniczenia
emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych
2. Zmniejszenie uciążliwego hałasu i utrzymanie jak najlepszej jakości
stanu akustycznego środowiska
3. Poprawa jakości wód powierzchniowych i ochrona wód podziemnych
4. Racjonalna gospodarka zasobami złóż kopalin oraz minimalizacja
niekorzystnych skutków ich eksploatacji
5. Ochrona i właściwe wykorzystanie gleb
6.Budowa systemu gospodarki odpadami, opartego o zasadę zapobiegania
i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów, zapewniającego wysoki
stopień ich odzysku oraz bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie
7. Ochrona obszarów cennych przyrodniczo oraz ochrona lasów
8. Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii i ograniczenie ich
skutków dla ludzi, środowiska

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego 2014-2020 (RPOWP)
Dokument RPOWP wyznacza jedenaście osi priorytetowych składających się z celów
szczegółowych.
OŚ 1.Komercjalizacja wiedzy,
OŚ 2.Przedsiębiorstwa,
OŚ 3.Edukacja,
OŚ 4.Kształcenie zawodowe,
OŚ 5.Zatrudnienie,
OŚ 6.Integracja,
OŚ 7.Zdrowie,

+

Program wpisuje się w Osie Priorytetowe: 9, 10, 11. Wyznacza ramy dla
przedsięwzięć i definiuje zadania, które mogą uzyskać wsparcie finansowe
ze środków RPO WP 2014-2020.
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Cele wskazane w dokumentach strategicznych

Stopień
spójności

Cele przyjęte w Programie wpisujące się w cele dokumentów
strategicznych

OŚ 8.Konwersja,
Cel szczegółowy
Zwiększona atrakcyjność turystyczna miejsc o szczególnych walorach kulturowych i
przyrodniczych.
OŚ 9.Mobilność
Cele szczegółowe
Zwiększona liczba pasażerów transportu zbiorowego w miastach oraz ich obszarach
funkcjonalnych
Zwiększone przewozy w regionalnym pasażerskim transporcie kolejowym
Poprawiona dostępność drogowa miejskich ośrodków funkcjonalnych do Trójmiasta, a także
jakość powiązań drogowych między nimi.
OŚ 10.Energia
Cele szczegółowe
Poprawiona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i
mieszkaniowych.
Zwiększone wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, szczególnie
produkowanej w generacji rozproszonej.
Zwiększona sprawność funkcjonowania komunalnej infrastruktury energetycznej.
OŚ 11.Środowisko
Cele szczegółowe
Wzmocniona odporność regionu na powodzie i susze.
Zwiększona efektywność systemów zagospodarowania odpadów komunalnych.
Spełnione zobowiązania akcesyjne w zakresie oczyszczania ścieków w aglomeracjach od 2
do 10 tys. RLM oraz poprawiona jakość wody pitnej.
Zabezpieczone zasoby i walory przyrodnicze oraz krajobrazowe.
DOKUMENTY LOKALNE

Strategia Rozwoju Powiatu Wejherowskiego 2011- 2020
Priorytet I. Konkurencyjna gospodarka, wysoki poziom edukacji oraz trwałego
zatrudnienia, efektywna administracja, podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej i
osiedleńczej powiatu.
Cel strategiczny 1. Stwarzanie konkurencyjnych warunków prowadzenia działalności
gospodarczej i powstawania trwałych miejsc pracy.
Cel strategiczny 2. Rozwój systemu edukacji i wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców.
Cel strategiczny 3. Efektywna administracja i wykorzystywanie środków zewnętrznych oraz
Unii Europejskiej.
Cel strategiczny 4. Zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej oraz osiedleńczej.
Priorytet II. Wysoka jakość życia, zdrowe i zintegrowane społeczeństwo, troska o

+

W poświęcony ochronie środowiska Priorytet III. Wzmacnianie
infrastruktury komunikacyjnej, ochrona środowiska naturalnego oraz
walorów przyrodniczo-krajobrazowych wpisują się niemal wszystkie cele
ocenianego Programu.
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Cele wskazane w dokumentach strategicznych

Stopień
spójności

Cele przyjęte w Programie wpisujące się w cele dokumentów
strategicznych

niepełnosprawnych i bezpieczeństwo, wszechstronne wykorzystanie kapitału
ludzkiego, zachowanie dziedzictwa kulturowego.
Cel strategiczny 1. Zdrowe, silne i zintegrowane społeczeństwo
Cel strategiczny 2. Koordynowanie i promowanie bezpieczeństwa ludzi.
Cel strategiczny 3. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
Cel strategiczny 4. Utrzymanie wysokiego poziomu kultury oraz zachowanie dziedzictwa
kulturowego
Priorytet III. Wzmacnianie infrastruktury komunikacyjnej, ochrona środowiska
naturalnego oraz walorów przyrodniczo-krajobrazowych.
Cel strategiczny 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej.
Cel strategiczny 2: Ochrona środowiska naturalnego oraz racjonalne gospodarowanie
zasobami przyrodniczymi.

Program ochrony środowiska powiatu wejherowskiego na lata 2004 - 2011
Cele ekologiczne:
Racjonalny rozwój systemu transportowego uwzględniający rozwiązania zmniejszające lub
eliminujące wpływ transportu na środowisko.
Dostosowanie rolnictwa do warunków integracji z UE z zachowaniem regionalnego
charakteru produkcji rolniczej i optymalizacji struktury przestrzeni rolniczej zapewniającej
zachowanie walorów środowiska i różnorodności biologicznej.
Dalszy rozwój turystyki i rekreacji poprzez wykorzystanie zasobów przyrodniczych i
kulturowych zgodnie z zasadami ochrony środowiska i ładu przestrzennego.
Restrukturyzacja zakładów przemysłowych oraz dalszy rozwój przemysłu przy
jednoczesnym minimalizowaniu wpływów na zdrowie ludzi i środowisko.
Podniesienie jakości życia mieszkańców powiatu uwzględniając ochronę istniejących
walorów przyrodniczych, kulturowych i zapewnienie ładu przestrzennego.
Wykształcenie u mieszkańców powiatu wejherowskiego nawyków kultury ekologicznej oraz
poczucia odpowiedzialności za stan i ochronę środowiska.
Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz doskonalenie systemu
obszarów chronionych, w tym wdrożenie systemu NATURA 2000.
Ochrona struktury i rozwój systemu zieleni terenów zurbanizowanych.
Ochrona walorów przyrodniczych krajobrazu rolniczego i rekreacyjnego, szczególnie
nadmorskiego i pojeziernego.
Ochrona istniejących zasobów leśnych oraz odtwarzanie ich różnorodności biologicznej.
Zrównoważona pod względem ekonomicznym, społecznym i ekologicznym gospodarka
leśna.
Ochrona i właściwe wykorzystanie gleb powiatu wejherowskiego.
Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów surowców powiatu wejherowskiego.

+

Wszystkie cele Programu zgodne są z celami ochrony środowiska
ustanowionymi na poziomie powiatu.
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Cele wskazane w dokumentach strategicznych

Stopień
spójności

Cele przyjęte w Programie wpisujące się w cele dokumentów
strategicznych

Zapewnienie wszystkim mieszkańcom powiatu odpowiedniej jakości wody do picia
Ochrona jakości i ilości wód powierzchniowych i podziemnych, szczególnie w płytko
zalegających zbiornikach czwartorzędowych (w szczególności GZWP)
Ochrona przed powodzią
Ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów oraz wprowadzenie nowoczesnego systemu ich
odzysku i unieszkodliwiania.
Poprawa jakości powietrza na obszarach miejskich powiatu.
Zmniejszenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem
obszarów zurbanizowanych
Kontrola źródeł emisji promieniowania elektromagnetycznego
Zmniejszanie zagrożenia dla mieszkańców
Źródło: Opracowanie własne
+
+/-

powiązanie bezpośrednie
powiązanie pośrednie
brak powiązania
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4. Przewidywane metody analizy skutków realizacji postanowień projektu Programu
oraz częstotliwości jej przeprowadzania
Program powinien podlegać odpowiedniemu systemowi monitorowania. Monitoring winien służyć ocenie
przebiegu realizacji i stopnia osiągania celów przyjętych w Programie, a tym samym skuteczności wdrażanych
zadań.
Monitoring winien pełnić funkcję informacyjną i weryfikującą, którą realizuje się przez systematyczne zestawianie
wykonanych przedsięwzięć w kontekście zapisanych celów. Pozwoli to podejmować działania korygujące, jeśli
będą wymagane.
W omawianym dokumencie poświęcono cały rozdział: System realizacji Programu, który opisuje sposób jego
wdrażania i monitorowania. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wymusza na organie
wykonawczym gminy sporządzanie co 2 lata raportu z wykonania POŚ i przedstawianie go Radzie Gminy.
W Programie zapisano, że jeżeli zmiany obowiązującego prawa lub warunków lokalnych spowodują konieczność
wprowadzenia zmian do uchwalonego programu ochrony środowiska przed upływem jego obowiązywania to
należy dokonać wcześniejszej aktualizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wdrażanie Programu podlegać będzie regularnej ocenie w zakresie:
-

stopnia realizacji przyjętych celów,

-

stopnia wykonania przedsięwzięć,

-

oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,

-

analizy przyczyn tych rozbieżności.

Ustalono, że do dnia 30 czerwca 2018 roku zostanie wykonany pierwszy Raport z realizacji Programu za lata
2016 - 2017. Cykl raportowania powtarzany będzie co dwa lata, co zapewni ciągły nadzór nad wdrażaniem
Programu. W tabeli 2 przedstawiono harmonogram raportowania Programu ustalony w tymże dokumencie.
Tabela 2. Harmonogram raportowania POŚ
Zadanie

Podstawa prawna

Organ
odpowiedzialny

Termin

Opracowanie projektu POŚ

art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska

Wójt Gminy Luzino

marzec 2016

Uchwalenie POŚ

art. 18 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska

Rada Gminy Luzino

czerwiec 2016

I raport z wykonania POŚ za lata 2016- art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska
2017

Wójt Gminy Luzino

czerwiec 2018

Przedstawienie raportu Radzie Gminy
art. 18 ust. 1 ustawy POŚ

art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska

Wójt Gminy Luzino

czerwiec 2018

Przekazanie raportu
do organu art. 18 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska
wykonawczego powiatu art. 18 ust. 1

Wójt Gminy Luzino

lipiec 2018

II raport z wykonania POŚ za lata 2018- art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska
2019

Wójt Gminy Luzino

czerwiec 2020

Przedstawienie raportu Radzie Gminy
art. 18 ust. 1 ustawy POŚ

Wójt Gminy Luzino

czerwiec 2020

art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska
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Zadanie

Podstawa prawna

Organ
odpowiedzialny

Termin

Przekazanie raportu
do organu art. 18 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska
wykonawczego powiatu art. 18 ust. 1

Wójt Gminy Luzino

lipiec 2020

Opracowanie projektu aktualizacji POŚ

Wójt Gminy Luzino

lipiec 2020

art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska

Źródło: projekt Program ochrony środowiska dla Gminy Luzino na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 roku

System oceny realizacji Programu oparty będzie na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany presji
na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości społecznej. W każdym obszarze interwencji
zaproponowano zestaw wskaźników wraz z podaniem źródła danych. Uznano, że lista ta nie jest wyczerpująca i
może być sukcesywnie modyfikowana i rozszerzana podczas przygotowywania raportu z wykonania Programu.
Poniżej przedstawiono zaproponowane w projekcie Programu wskaźniki monitorowania.

Tabela 3. Wskaźniki monitorowania dla Programu
L.p.
1.

Obszar interwencji
Klimat i jakość powietrza

2.

Zagrożenia hałasem

3.

Promieniowanie elektromagnetyczne

4.

Gospodarowanie wodami

Wskaźnik
Długość wybudowanej lub zmodernizowanej
sieci gazowej
Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania
gazem
Ilość instalacji bazujących na odnawialnych
źródłach energii
Ilość obiektów poddanych termomodernizacji
Emisja zanieczyszczeń w gminie (łączna)
Długość wybudowanych ścieżek rowerowych
Długość wybudowanych/ zmodernizowanych
dróg
Ilość kampanii edukacyjnych/ akcji
informacyjnych/ programów / ulotek itp.
Długość wybudowanych, zmodernizowanych
dróg
Długość wybudowanych ścieżek rowerowych
Wartość natężeń pól elektromagnetycznych
promieniowania
ilość stacji bazowych telefonii komórkowej na
terenie gminy
Stan urządzeń melioracji wodnych na terenie
gminy
Zapisy w mpzp

5.

Gospodarka wodno-ściekowa

6.

Zasoby geologiczne

7.

Gleby

Ilość kampanii edukacyjnych/ akcji
informacyjnych/ programów / ulotek itp.
Długość wybudowanej sieci wodociągowej
Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej
Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków
Ilość zbiorników bezodpływowych
Redukcja zanieczyszczeń w
odprowadzanych ściekach
Ilość zamontowanych urządzeń
podczyszczających na kanałach
odprowadzających wody opadowe do
Bolszewki i Redy,
Ilość kampanii edukacyjnych/ akcji
informacyjnych/ programów / ulotek itp.
Liczba udokumentowanych złóż
Powierzchnia zrekultywowana po
eksploatacji złóż
Ilość rolników z terenu gminy objętych
szkoleniami

Jednostka
km
szt.
szt.
szt.
kg/rok
km
km
szt.
km
km
wg normy
szt.
wskaźnik opisowy
wskaźnik opisowy
szt.

km
km
szt.
szt.
%
szt.

szt.
szt.
ha
szt.
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L.p.
8.

9.

10.

Obszar interwencji
Gospodarka odpadami i zapobieganie
powstawaniu odpadów

Zasoby przyrodnicze

Zagrożenia poważnymi awariami

Wskaźnik
Ilość kampanii edukacyjnych/ akcji
informacyjnych/ programów / ulotek itp.
Masa zebranych odpadów komunalnych
zmieszanych (200301)
Masa odpadów komunalnych zebranych
selektywnie w podziale na frakcje
Masa odpadów zebranych w PSZOK
Masa selektywnie zebranych/ odebranych
komunalnych odpadów niebezpiecznych
Poziom redukcji masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania
Poziom recyklingu przygotowanie do
ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, szkła,
metali, tworzyw sztucznych
Poziom recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych
Ilość kampanii/akcji edukacyjnoinformacyjnych
Liczba pomników przyrody
Powierzchnia obszarów objętych
formami ochrony przyrody
Ilość kampanii/akcji edukacyjnoinformacyjnych
Liczba wyjazdów OSP w roku spowodowana
lokalnymi zagrożeniami
Skuteczność podejmowanych działań OSP

Jednostka
szt.
Mg
Mg
Mg
Mg
%
%

%

szt.
szt.
ha
szt.
szt.

wskaźnik opisowy
Źródło: projekt Program ochrony środowiska dla Gminy Luzino na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 roku

Źródłami danych, co do wartości wskaźników, będą m.in.: Urząd Gminy, jednostki gminne realizujące zadania
własne gminy, zarządcy dróg, nadleśnictwo, sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi, raporty o stanie środowiska oraz oceny jakości powietrza w województwie pomorskim,
przygotowywane w WIOŚ w Gdańsku oraz dane statystyczne (Bank Danych Lokalnych).

5. Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko
Zgodnie z art. 104 ustawy ooś postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko
przeprowadza się w razie stwierdzenia możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko,
pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na skutek realizacji projektów polityk, strategii, planów lub
programów. Wykonanie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko konieczne jest zawsze wtedy, gdy
planowane projekty mogą znacząco oddziaływać na środowisko i ludzi sąsiadujących krajów. Gmina Luzino nie
sąsiaduje z państwami ościennymi Polski. Projekt Programu przewiduje realizację zadań i projektów, które
charakteryzują się lokalnym zasięgiem oddziaływania na środowisko i nie będą wywierały oddziaływania
transgranicznego.
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6. Opis istniejącego stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym
znaczącym oddziaływaniem
6.1. Aktualny stan środowiska w gminie Luzino
6.1.1.Powietrze atmosferyczne
Zgodnie z art. 89 tekstu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.)
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej
strefie za rok poprzedni, a następnie dokonuje klasyfikacji stref, dla każdej substancji odrębnie, według
określonych kryteriów. Dla celów oceny jakości powietrza oraz uchwalania i realizacji programów jego ochrony na
terenie kraju ustanowione zostały strefy. Wyznaczono je w oparciu o podział administracyjny kraju. Swymi granicami
obejmują aglomeracje, miasta powyżej 100 tys. mieszkańców oraz pozostałe obszary leżące w granicach
województwa. W tym ujęciu w województwie pomorskim znajdują się dwie strefy – aglomeracja trójmiejska
(Gdańsk, Gdynia i Sopot) oraz pozostała część województwa zwana strefą pomorską, do której należy gmina
Luzino.
Na terenie gminy Luzino nie znajduje się żadna stacja pomiarowa. Najbliższą stacją jest oddalona o ok. 10 km
stacja manualna w Wejherowie. W ocenach prowadzonych pod kątem spełnienia kryteriów ustanowionych w celu
ochrony zdrowia ludzi uwzględnia się 12 substancji:


dwutlenek siarki (SO2)



dwutlenek azotu NO2)



tlenek węgla (CO)



benzen (C6H6 )



ozon (O3 )



Pył zawieszony ( PM10)



pył zawieszony (PM2,5)



ołów (Pb w PM10)



Arsen (As w PM10)



kadm (Cd w PM10)



nikiel (Ni w PM10)



benzo(a)piren (BaP w pyle PM10)

Oceny dokonywane pod kątem spełnienia kryteriów odniesionych do ochrony roślin obejmują 3 substancje:


dwutlenek siarki (SO2)



tlenki azotu (NOX)



ozon (O3).

Pył zawieszony (PM) to cząstki unoszące się w powietrzu. Do zanieczyszczeń PM zalicza się sól morską, węgiel
typu „black carbon”, pył oraz skroplone cząstki niektórych substancji chemicznych. Dwutlenek siarki (SO2) jest
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emitowany w procesie spalania paliw zawierających siarkę w ramach wytwarzania energii cieplnej, energii
elektrycznej lub w procesie spalania na potrzeby transportu. Dwutlenek azotu (NO2) powstaje głównie
w procesach spalania, takich jak procesy zachodzące w silnikach samochodowych lub elektrowniach. Ozon
w warstwie przyziemnej (O3) jest produktem reakcji chemicznych (inicjowanych poprzez oddziaływanie światła
słonecznego) z udziałem zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, w tym zanieczyszczeń generowanych
przez sektor transportu, zanieczyszczeń uwalnianych w procesie wydobycia gazu ziemnego oraz zanieczyszczeń
pochodzących ze składowisk odpadów i chemikaliów stosowanych w gospodarstwach domowych. Benzo[a]piren
(BaP) powstaje w procesie niecałkowitego spalania paliw. Substancja ta powstaje głównie jako produkt spalania
drewna i odpadów, a także przy produkcji koksu i stali, oraz jest emitowana z silników pojazdów.
W ocenie jakości powietrza za rok 2014 strefę pomorską zaliczono do klasy C z uwagi na niedotrzymane
poziomy dla pyłu PM10, niedotrzymane poziomy dla pyłu PM2,5, niedotrzymane poziomy benzo(a)pirenu oraz
niedotrzymane poziomy dla ozonu w przypadku celu długoterminowego (2020 r.)1.
W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Luzino opracowano bazową inwentaryzację emisji (tzw. BEI) dla
roku 2010 oraz kontrolną inwentaryzację emisji (tzw. MEI) dla roku 2014. Wyniki inwentaryzacji emisji szacują
emisję CO2 w 2014 roku na poziomie 47131,9 Mg, co przekłada się na wzrost poziomu emisji wyższy od roku
bazowego o 1723,2Mg. Wielkość zużycia energii w 2014 roku szacowana jest na 164854,1MWh, co oznacza
wzrost zużycia energii o 13068,0 MWh w porównaniu z rokiem bazowym.
Zakres emisji pozostałych zanieczyszczeń w 2010r. wyniósł:
a) PM2,5 - 191,0Mg/rok,
b) PM10 - 196,0Mg/rok,
c) B(a)P - 0,037092,5 Mg/rok,
d) SO2 - 148,0Mg/rok,
e) NOx - 60,2Mg/rok,
natomiast w 2014 r. przestawiał się następująco:
a) PM2,5 - 204,4Mg/rok,
b) PM10 - 209,8 Mg/rok,
c) B(a)P - 0,04391Mg/rok,
d) SO2 - 174,8Mg/rok,
e) NOx - 57,4Mg/rok,
co wskazuje na wzrost emisji większości zanieczyszczeń.

1

Roczna ocena jakości powietrza w wojewodztwie pomorskim. Raport za 2014 rok, WIOŚ w Gdańsku
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Tabela 4. Klasyfikacja strefy pomorskiej ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem
ochrony zdrowia - 2014 rok
Nazwa
strefy

Strefa
pomorska

SO2

A

Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy
A
NO2 CO C6H6
PM10
PM2,5 Pb
Cd Ni B(a)P
s

A

A

A

C

C

A

A

A

A

C

Uwagi
O3
niedotrzymane
poziomy
dla pyłu PM10,
PM2,5 i benzo(
A
a)pirenu;
(D2) niedotrzymane
poziomy
długoterminowe
dla ozonu (2020 r.)
Źródło: WIOŚ w Gdańsku

W 2013 roku Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął Uchwałą Nr 753/XXXV/13 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 25 listopada 2013 roku program ochrony powietrza na lata 2013-2016 z perspektywą na lata
następne, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego PM10 i zawartego
w nim benzo(a)pirenu dla obu stref: aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej. Ze względu na przekroczenia
dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 w 2015 roku opracowano Program ochrony
powietrza dla strefy pomorskiej na lata 2015-2020 z perspektywą na lata następne określony ze względu na
przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 przyjęty Uchwałą Nr 158/XIII/15
Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 października 2015 roku.
Uchwałą Nr XIII/139/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 14 grudnia 2015 r. przyjęto Plan gospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy Luzino na lata 2015 – 2020 i rozpoczęto jego wdrażanie.
6.1.2. Hałas
Klimat akustyczny środowiska kształtowany jest w gminie Luzino w zdecydowanej większości przez hałas
drogowy, który ze względu na powszechność charakteryzuje się dużym zasięgiem oddziaływania. O wielkości
hałasu drogowego decydują: hałas pojazdów (dźwięk generowany w związku z poruszaniem się pojazdu i hałas
powstający na styku opony z nawierzchnią) i ich stan techniczny, natężenie ruchu, struktura ruchu (udział
pojazdów ciężkich w całkowitym strumieniu), rodzaj i stan nawierzchni, prędkość pojazdów, płynność ruchu.
Lokalnym źródłem emisji hałasu do środowiska jest także tabor kolejowy i w niewielkim stopniu przemysł.
W świetle obowiązujących w Polsce regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska przed hałasem
(rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku t.j. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 112) dopuszczalny poziom hałasu dla dróg i linii kolejowych, zależnie od
rodzaju terenu, wynosi dla pory dnia (LAeq D) od 50 dB do 68 dB. Dopuszczalny poziom hałasu dla pory nocnej
(LAeq N) wynosi 45 dB – 60 dB.
Przez północną część gminy przebiega droga krajowa nr 6 relacji Szczecin-Gdańsk, rangi międzynarodowej.
Ponadto na terenie gminie znajduje się 8 dróg powiatowych w większości o nawierzchni utwardzonej oraz drogi
gminne nie posiadające nawierzchni utwardzonych.
Wykonany przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad w 2010 roku Generalny Pomiar Ruchu
wskazuje na duże natężeniu ruchu na drodze krajowej nr 6 w obszarze gminy Luzino – średni dobowy ruch
pojazdów silnikowych wynosi 10388 pojazdów.
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Obszary najbardziej narażone na hałas w gminie to miejscowości:


Luzino (ulica Ofiar Stutthofu, Młyńska, Wilczka, Cicha, Lęborska)



Nowe Kębłowo (ulica Przemysłowa, Zielona, Bursztynowa)

Dla obszarów otaczających odcinki dróg na terenie województwa pomorskiego, po których przejeżdża ponad
3 mln pojazdów rocznie, sporządzone zostały na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mapy
akustyczne. Mapy te stanowią podstawę do opracowania programu działań ograniczających uciążliwości
akustyczne i wskazują tereny o największej wartości naruszeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
wraz z podaniem zakresu ich naruszenia w odniesieniu do poszczególnych odcinków analizowanej drogi.
Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 756/XXXV/13 z dnia 25 listopada 2015r. przyjął programy
ochrony środowiska przed hałasem na lata 2013 - 2017 z perspektywą na lata następne dla terenów poza
aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinków dróg krajowych i ekspresowych,
których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu
LDWN i LN.
Gmina Luzino objęta została Programem ochrony środowiska przed hałasem na lata 2013 – 2017 z perspektywą
na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinka drogi
krajowej nr 6 granica województwa - Gdynia, której eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie
akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN.
Tabela 5. Odcinki na terenie gminy Luzino objęte mapą akustyczną
ID odcinka

PM_5_0452_6

Nazwa odcinka

Lębork-Kębłowo

Kilometraż
początku
280+232

Kilometraż
końca
284+007

Długość odcinka [km]

3,776

Powierzchnia
obszaru analizy
[km2]
6,041

PM_5_0453_6
Kębłowo-Wejherowo
284+007
286+561
2,554
4,086
Źródło: Program ochrony środowiska przed hałasem na lata 2013 – 2017 z perspektywą na lata następne dla terenów poza
aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinka drogi krajowej nr 6 granica województwa - Gdynia, której
eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN

Czynnikami, które powodują wzrost hałasu w środowisku są przede wszystkim urbanizacja, rozwój gospodarczy i
transport samochodowy. Wzrost zagrożenia hałasem drogowym związany jest przede wszystkim z gwałtownym
przyrostem w ostatnich latach liczby samochodów.
Podstawowymi czynnikami mającymi wpływ na poziom hałasu w gminie Luzino mogą być:


duży udział pojazdów ciężkich i rolniczych w strumieniu ruchu, także związany z przebiegiem tras
przelotowych (droga krajowa nr 6 oraz drogi powiatowe)



zły stan nawierzchni dróg,



zły stan techniczny pojazdów,

Uciążliwością hałasową mogą być także małe zakłady produkcyjne i usługowe, znajdujące się w bezpośrednim
sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Do najczęstszych przyczyn ponadnormatywnej emisji hałasu z zakładów
przemysłowych należą: brak zabezpieczeń hałaśliwych źródeł, takich jak systemy klimatyzacji i wentylacji
mechanicznej, obrabiarki, tokarki, prasy itp., sytuowanie hałaśliwych urządzeń na otwartej przestrzeni, otwarte
bramy i okna hal.
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Z uwagi na brak jednoznacznych danych pozwalających ocenić stan akustyczny na terenie gminy Luzino należy
dążyć do podejmowania działań profilaktycznych, w celu poprawy klimatu akustycznego. Do takich działań
zaliczyć można:


właściwe planowanie przestrzenne,



operowanie naturalnym ukształtowaniem terenu jako naturalnym elementem ochrony przed hałasem,



stosowanie w zakładach odpowiednich rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych,



wykorzystanie właściwej technologii budowy i modernizacji ekranów akustycznych wzdłuż tras
komunikacyjnych,



modyfikację istniejących nieruchomości, np. przez wymianę stolarki okiennej w lokalach;



poprawę stanu nawierzchni istniejących sieci dróg,



optymalizację prędkości ruchu na terenie zabudowanym,



rozbudowę alternatywnych form transportu, rozwój komunikacji rowerowej



racjonalne planowanie inwestycji w istniejących zakładach.

6.1.3. Wody powierzchniowe i podziemne
WODY POWIERZCHNIOWE
Gmina Luzino położona jest w obrębie zlewni rzeki Redy (północna i północno-wschodnia część gminy) oraz
rzeki Łeby (zachodni fragment gminy). Przez północną część gminy przepływa rzeka Reda. Przez środkową
część gminy przepływa rzeka Bolszewka. Wzdłuż wschodniej granicy gminy płynie Gościcina (Gościnka). Rzeka
Bolszewka wraz z dopływającą Gościciną stanowią największy prawostronny dopływ rzeki Redy.
Gmina charakteryzuje się bardzo niską jeziornością. W południowej części gminy znajduje się Jezioro Czarne.
Nie jest ono objęte monitoringiem jakościowym z uwagi na niewielką powierzchnię.
Na terenie gminy Luzino znajdują się jednolite części wód powierzchniowych (JCWP):


PLRW20001947849 - Bolszewka od Strugi Zęblewskiej do ujścia



PLRW20001747839 - Reda do Bolszewki

JCWP zostały wyznaczone, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, która definiuje je jako: oddzielny i znaczący
element wód powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub
kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych. Zgodnie z charakterystyką sporządzoną w ramach
ustanowienia celów środowiskowych dla Redy przez RZGW w Gdańsku JCWP PLRW20001747839 Reda
do Bolszewki to potok nizinny piaszczysty a JCWP PLRW20001947849 (Bolszewka od Strugi Zęblewskiej
do ujścia) to rzeka nizinna piaszczysto gliniasta. Obie JCWP uznano za silnie zmienione, o dobrym stanie wód,
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z zagrożeniem nieosiągnięcia celów środowiskowych, zagrożone eutrofizacją ze źródeł komunalnych (m.in.
z oczyszczalni ścieków Luzinie)2.
Stan jakości JCWP PLRW20001947849 - Bolszewka od Strugi Zęblewskiej do ujścia
Wg oceny stanu powierzchniowych wód płynących monitorowanych na obszarze województwa pomorskiego
w 2013 roku3 przeprowadzonej przez WIOŚ w Gdańsku (w monitoringu operacyjnym) 4 jakość JCWP Bolszewka
od Str. Zęblewskiej do ujścia / PLRW20001947849 przedstawia się następująco:
Nazwa stanowiska: Bolszewka – Bolszewo
Klasa elementów biologicznych: II (dobry)
Klasa elementów hydromorfologicznych: II (dobry)
Klasa elementów fizykochemicznych: PPD (ponizej dobrego)
Klasa specyf. zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych: I (bardzo dobry)
STAN/POTENCJAŁ EKOLOGICZNY: III (umiarkowany)
STAN CHEMICZNY: nie oceniono
Ocena spełnienia wymogów dla obszaru chronionego: nie spełnia
Wskaźnik przekroczenia: fosforany
Wg klasyfikacji stanu powierzchniowych wód płynących monitorowanych na obszarze woj. pomorskiego w 2013
roku sporządzonej przez WIOŚ w Gdańsku (monitoring obszarów chronionych):
STAN/POTENCJAŁ EKOLOGICZNY JCW : III umiarkowany
STAN/POTENCJAŁ EKOLOGICZNY JCW w obszarach chronionych: III umiarkowany
STAN JCW: zły
Stan jakości JCWP PLRW20001747839 Reda do Bolszewki
Wg klasyfikacji stanu powierzchniowych wód płynących monitorowanych na obszarze woj. pomorskiego w 2012
roku5 sporządzonej przez WIOŚ w Gdańsku (monitoring obszarów chronionych):
STAN/POTENCJAŁ EKOLOGICZNY JCW : II dobry
STAN/POTENCJAŁ EKOLOGICZNY JCW w obszarach chronionych: II dobry
STAN JCW: nie sklasyfikowano
WODY PODZIEMNE
Północna część gminy Luzino położona jest w obrębie Pradoliny Redy-Łeby, na obszar której należy do
najbardziej zasobnych w wody podziemne rejonów w Polsce. Przez teren pradoliny w gminie Luzino przebiega
fragment GZWP nr 110 Pradolina Kaszuby. Zbiornik posiada niewystarczającą dla pełnej ochrony wód przed
przenikaniem zanieczyszczeń warstwę izolacyjną z utworów organicznych. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne
zbiornika wynoszą 194 m3/dobę, średnia głębokość ujęć wynosi 5 do 10 metrów.

„Warunki korzystania z wod zlewni rzeki Redy (SCWP: DW1802, DW1803) – Etap 1 – Dynamiczny bilans
ilościowy zasobow wodnych”, RZGW w Gdańsku
3
w 2014 roku nie badano tej JCW
4
Raport o stanie środowiska w wojewodztwie pomorskim za 2013 rok, WIOŚ w Gdańsku
5
W roku 2013 i 2014 nie badano tej JCW
2

26

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony środowiska dla Gminy Luzino na lata 2016-2019 z
perspektywą do 2023 roku

6.1.4. Gleby
Gmina Luzino charakteryzuje się zróżnicowanymi warunkami glebowymi, co wynika ze zróżnicowania rzeźby
terenu i genezy morfologicznej. Przeważają gleby bardzo lekkie, piaszczyste i przepuszczalne, często kamieniste
charakteryzujące się kwaśnym odczynem. Dominującym kompleksem jest kompleks żytni. W pradolinach
rzecznych wykształciły się gleby organiczne i aluwialne na których przeważają trwałe użytki zielone.
Największą powierzchnię zajmują w gminie gleby klas IV i V. Niewielkie powierzchnie zajmują także grunty klasy
III. Przydatność rolnicza gleb na terenie gminy jest zróżnicowana. Najbardziej żyzne grunty orne klasy III
występują w Barłominie, na pozostałym obszarze gminy występują głównie użytki rolne klas: IV, V i VI. Obszar
zajmowany przez użytki rolne ulega systematycznemu spadkowi, szczególnie na terenach wsi: Luzino, Kębłowo,
Kochanowo i Robakowo.
Ponad 90% gleb charakteryzuje się odczynem kwaśnym, w tym 20% bardzo kwaśnym. Wynikają stąd potrzeby
wapnowania, które uznano za konieczne dla 28% obszaru gminy i potrzebne dla 27% obszaru gminy.
Gleby, w których pH w wierzchniej warstwie jest mniejsze od 6,5, są potencjalnie zagrożone procesami
degradującymi i nie zapewniają optymalnych warunków dla wzrostu większości gatunków roślin. Z kwaśnych
gleb łatwo są wymywane składniki zasadowe, a ich miejsce w roztworze glebowym zajmują kationy wodoru,
glinu, żelaza, manganu, które mogą być toksyczne dla roślin, a w przypadku kumulowania ich w produkcie
finalnym pogarszają jakość płodów rolnych.
Wg Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku w gminie Luzino powierzchnia gruntów rolnych wynosiła 4536,36
ha, z czego 2619,15 ha to grunty pod zasiewami.
Zużycie nawozów w gminie Luzino: :


nawozy mineralne 98,8 kg/ha



nawozy azotowe 54,2 kg/ha



nawozy fosforowe 22,8 kg/ha



nawozy potasowe 21,7 kg/ha



nawozy wapniowe 26,8 kg/ha6.

6.1.5. Formy ochrony przyrody, obszary Natura 2000
Na terenie gminy Luzino występują obszary chronione w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie
przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1651):
-

Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy- Łeby;

-

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Łeby;

-

Obszar Natura 2000 - Lasy Lęborskie PLB220006;

-

Obszar Natura 2000 - Dolina Górnej Łeby PLH220006;

GUS, Bank Danych Lokalnych

6
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-

27 pomników przyrody.

Obszar chronionego krajobrazu Pradoliny Redy – Łeby
W północno-zachodniej części gminy Luzino znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy –
Łeby. Powołany został, łącznie z dziewięcioma innymi obszarami Rozporządzeniem Wojewody Gdańskiego Nr 27
z dnia 8 listopada 1994. Zajmuje on łączną powierzchnię 19 516 ha.

Mapa 1. Lokalizacja OChK Pradolina Redy-Łeby na tle gminy Luzino
Oprócz pradoliny obszar ten obejmuje strefy krawędziowe Pojezierza Kaszubskiego i Wysoczyzny Żarnowieckiej.
Środowisko przyrodnicze na dnie doliny tworzą głównie użytki zielone (łąki i pastwiska). Lasy porastające strefę
krawędziową budowane są przez drzewostany buczyny niżowej, która na stożkach napływowych przechodzi
w bory mieszane.
Obszar ten jest doskonałym korytarzem ekologicznym łączącym się bezpośrednio z Puszczą Darżlubską oraz
pośrednio, przez lokalne korytarze ekologiczne, z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym. Na południu i zachodzie
obszar graniczy z innymi regionami chronionego krajobrazu (OChK Dolina Łeby, OChK fragmentu Pradoliny Łeby
i wzgórza morenowe na południe od Lęborka). Dzięki temu położeniu zachowane jest połączenie kompleksów
leśnych Oliwsko-Darżlubskich z zachodnią i południową częścią województwa pomorskiego. Znajdują się tu
obszary źródliskowe rzeki Redy (w okolicach Strzebielina), która płynie wzdłuż Pradoliny Redy. Drugą rzeką
odwadniającą ten obszar jest Łeba wypływająca z terenu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Łeby
W zachodniej części gminy Luzino znajduje się fragment Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Łeby. Obszar
ten bezpośrednio przylega do OChK Pradolina Redy – Łeby oraz znajduje się na terenie Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego. Wyznaczony Rozporządzeniem Wojewody Gdańskiego Nr 11/98 z dnia 3 września 1998 r.
Główne cele ustanowienia obszaru to: zachowanie ciągłości przestrzennej struktur przyrodniczo-krajobrazowych
o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania przyrody Kaszubskiego Parku Krajobrazowego i dla identyfikacji
jego specyfiki krajobrazowej, w tym rewaloryzacja i ochrona krajobrazu rynien jeziornych, obejmujących
różnorodne struktury przyrodnicze oraz walory kulturowe, ochrona lęgowisk ptaków wodno-błotnych oraz
przywrócenie ładu przestrzennego zdewastowanego krajobrazu osadniczo – rekreacyjnego
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Mapa 2. Lokalizacja OChK Dolina Łeby na tle gminy Luzino

Lasy Lęborskie PLB220006 – obszar Natura 2000
Lasy Lęborskie to ostoja usytuowana w zachodniej części Wysoczyzny Żarnowieckiej. Jest to obszar leśny
w zlewni Bałtyku pomiędzy rzeką Piaśnicą a Łebą. Teren jest łagodnie falisty, sporadycznie poprzecinany
zagłębieniami terenu i wzniesieniami o stromych zboczach. Występuje tu kilka jezior od 70-170 ha powierzchni, z
których największymi są: J. Czarne, J. Dąbrze oraz J. Salino. Nieliczne cieki mają charakter strumieni, z których
największym jest Kanał Chełst. Występują tu obficie bagna oraz leśne siedliska wilgotne. W lasach ponad 60%
powierzchni stanowią nasadzenia sosnowe, a na drugim miejscu - świerkowe. W ostoi Lasy Lęborskie
stwierdzono występowanie co najmniej 8 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej.
Ponadto 2 spośród wymienionych tu gatunków zostały zamieszczone na liście zagrożonych ptaków w Polskiej
czerwonej księdze zwierząt. Jest to bardzo ważna ostoja włochatki (przedmiot ochrony - Polska Czerwona
Księga). Gniazduje tu powyżej 1% jej populacji krajowej7. Obszar posiada plan zadań ochronnych ustanowiony
Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 19 maja 2014 r. (Dz.Urz. Woj.
Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2014 r. poz. 2089).

Wg Standardowego Formularza Danych Natura 2000

7
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Mapa 3. Lokalizacja obszaru Natura 2000 Lasy Lęborskie na tle gminy Luzino

Dolina Górnej Łeby PLH220006 – obszar Natura 2000
Przez południowo – zachodnią część gminy przebiega niewielki fragment obszaru Dolina Górnej Łeby. Obszar
obejmuje dolinę rzeki Łeby, rozcinającą silnie sfałdowaną morenę denną, sandry i moreny czołowe. Rzeka płynie
tu na dnie rynien subglacjalnych w różnym stopniu przekształconych przez rzekę, a w górnym odcinku przecina
przepływowe Jezioro Sianowskie. W rozcięciach rygli tworzy przełomy, w których przybiera charakter rzeki
podgórskiej. Jej spadek na odcinku ok. 50 km wynosi 96 m. Dno doliny tworzą piaski i gliny akumulacji
lodowcowej oraz torfy niskie. Zbocza o wysokości nierzadko przekraczającej 100 m, mają nachylenie od ok. 15
stopni w odcinkach rynnowych do około 40 stopni w przełomach. Są one porozcinane przez liczne doliny
erozyjne, przeważnie suche; u ich podstawy występują liczne wysięki i źródła. Rzeka zaliczana jest do
pstrągowo-lipieniowych. Na dnie doliny panują wielogatunkowe wilgotne łąki; zachowały się też lasy łęgowe o
cechach podgórskich oraz śródleśne i nieleśne wysięki i źródliska. W dolnych częściach stoków doliny między
Stryszą Budą a Strzepczem licznie występują wiszące torfowiska źródłowe. Na zboczach doliny (od Jez.
Reskowskiego do Stryszej Budy i od Osieka do Paraszyna) dominują lasy. W górnym odcinku są to buczyny, a na
dnie doliny grądy i łęgi, a w dolnym - mieszane lasy z dużym udziałem sosny i świerka. Na mniej stromych
zboczach w odcinkach rynnowych są pola uprawne.
W granicach obszaru wyróżniono 8 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, zajmujących
ponad 90% powierzchni. Są wśród nich bardzo rzadkie na niżu zespoły źródliskowe, dobrze zachowane
kompleksy łąk trzęślicowych i torfowisk oraz rozległe kompleksy typowo wykształconych buczyn i grądów.
Znajdują się tu stanowiska rzadkich gatunków roślin źródliskowych, łąkowych i leśnych, w tym reliktów
borealnych i górskich. Obszar posiada wybitne walory krajobrazowe8.
Wg Standardowego Formularza Danych Natura 2000
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Obszar posiada plan zadań ochronnych ustanowiony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Gdańsku z dnia 6 maja 2014 r. (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 20 maja 2014 r. poz. 1939)

Mapa 4. Lokalizacja obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Łeby na tle gminy Luzino
Pomniki przyrody
Na terenie gminy występuje 27 pomników przyrody.
Tabela 6. Wykaz pomników przyrody na terenie gminy Luzino
Lp.

Rodzaj pomnika

Gatunek

Opis

Data ustanowienia

Akt prawny

1.

drzewo

buk zwyczajny

o obwodzie 370 cm, pierśnicy 118 cm, 2001-06-28
rosnący we wsi Kębłowo

Uchwała Nr
XXVIII/201/2001
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr
107, poz. 2191 z 2001r.

2.

drzewo

dąb szypułkowy o obwodzie 405 cm, pierścienicy 122 cm, 2001-06-28
rosnący w miejscowości Kębłowo

Uchwała Nr
XXVIII/201/2001
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr
107, poz. 2191 z 2001r.

3.

drzewo

klon

o obwodzie 340 cm, pierśnicy 108 cm, 2001-06-28
rosnący w miejscowości Kębłowo;

Uchwała Nr
XXVIII/201/2001
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr
107, poz. 2191 z 2001r.

4.

grupa drzew

lipa drobnolistna aleja lipowa w miejscowości Luzino- 2001-06-28
składająca się z 35 szt. drzew lip
rosnących wzdłuż drogi prowadzącej do
leśniczówki w Luzinie

Uchwała Nr
XXVIII/201/2001
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr
107, poz. 2191 z 2001r.

5.

drzewo

dąb szypułkowy o obwodzie 380 cm, pierścienicy 120 cm, 2001-06-28
rosnący w miejscowości Barłomino;

Uchwała Nr
XXVIII/201/2001
Dz. Urz. Woj. Pom. Nr
107, poz. 2191 z 2001r.
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Rodzaj pomnika

Gatunek

Opis

Data ustanowienia

Akt prawny

6.

drzewo

buk zwyczajny

o obwodzie 570 cm, biogrupa złożona z 2000-10-13
trzech pni rosnących w miejscowości
Kębłowo;

Uchwała Nr
XXII/149/2000

7.

drzewo

dąb szypułkowy o obwodzie 440 cm "Przydrożny" rosnący 2000-10-13
w miejscowości Kębłowo;

Uchwała Nr
XXII/149/2000

8.

drzewo

dąb szypułkowy o obwodzie 487 cm (o dziurawym pniu) 2000-10-13
rosnący w miejscowości Kębłowo

Uchwała Nr
XXII/149/2000

9.

grupa drzew

daglezja zielona daglezja o obwodzie 322 cm, buk o 2000-10-13
buk
obwodzie 352 cm rosnące w miejscowości
Barłomino

Uchwała Nr
XXII/149/2000

10.

drzewo

modrzew
europejski

o o b w o d z i e 2 8 0 c m r o s n ą c y w 2000-10-13
miejscowości Barłomino

Uchwała Nr
XXII/149/2000

11.

głaz narzutowy

-

obwód: 13 m dł. 3,3 m szer. 3,4 m

1989-03-29

Zarządzenie Wojewody
Gdańskiego Nr 11/89
Dz. Urz. Woj. Gd. z
1989 Nr 13

12.

głaz narzutowy

-

obwód: 405 cm długość: 200 cm 1989-03-29
szerokość: 120 cm wysokość: 100 cm

Zarządzenie Wojewody
Gdańskiego Nr 11/89
Dz. Urz. Woj. Gd. z
1989 Nr 13

13.

drzewo

lipa drobnolistna obwód: 500 cm wys.: 35 m wiek około 250 1983-06-15
lat

brak danych

14.

drzewo

dąb szypułkowy obwód: 470 cm wys.: 26 m wiek ponad 400 1980-06-30
lat

brak danych

15.

drzewo

dąb szypułkowy obwód: 480 cm wys.: 24 m wiek około 300 1980-06-30
lat

brak danych

16.

grupa drzew

2 buki pospolite obwody: 4,6; 4,0; 5,9; 4,1m; wys.: 22; 21; 1980-06-30
i
2
l i p y 25; 25; wiek buków około 350 lat, lip około
drobnolistne
200 lat;

brak danych

17.

drzewo

dąb szypułkowy obwód: 7 m wys.26 m wiek około 400 lat

1980-06-30

brak danych

18.

drzewo

dąb szypułkowy obwód: 300 cm wys.25 m wiek około 150 1977-05-31
lat

brak danych

19.

grupa drzew

2
d ę b y obwody: 550 cm i 470 cm wys. 27 m wiek 1971-12-30
szypułkowe
około 200 lat

brak danych

20.

grupa drzew

1
ś w i e r k obwody: 375 cm i 380 cm wys.: 30 i 20 m 1971-12-30
pospolity i 1 buk wiek około 150 lat
pospolity

brak danych

21.

głaz narzutowy

-

obwód: 770 cm długość: 220 cm 1955-01-31
szerokość: 350 cm wysokość: 160 cm

brak danych

22.

głaz narzutowy

-

obwód: 920 cm długość: 300 cm 1955-01-31
szerokość: 250 cm wys. 170 cm

brak danych

23.

głaz narzutowy

-

obwód: 750 cm długość: 275 cm 1955-01-31
szerokość: 125 cm wys.: 1 m

brak danych

24.

głaz narzutowy

-

obwód: 1100 cm długość: 360 cm 1955-01-31
szerokość: 290 cm wys.: 240 cm

brak danych

25.

głaz

-

obwód: 6,5 m

1955-01-31

brak danych

26.

głaz narzutowy

-

obwód: 11,5 m wys.: 3,5 m dł. 5 m szer. 4,5 1955-01-31
m

brak danych

27.

grupa drzew

2 buki pospolite obwody po 230 cm wys.25 m wiek około 1955-01-31
150 lat

brak danych

Źródło: Centralny rejestr form ochrony przyrody, http://crfop.gdos.gov.pl
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6.1.6. Lasy
Lasy na terenie gminy zajmują 4 632ha. Lasy publiczne Skarbu Państwa stanowią 3 376,19 ha, lasy publiczne
gminne 1,20 ha a lasy prywatne 1 255,33 ha. Potencjał leśny pokrywa 43 % powierzchni gminy. Występują tu
zespoły łęgów, grądów, bory bagienne, lasy mieszane sosnowo - brzozowe, lasy dębowo - bukowe. Są to
siedliska o teoretycznie dużej produktywności.
6.1.7. Zasoby geologiczne
Potencjał surowcowy gminy Luzino w skali województwa jest niewielki. Łączna liczba udokumentowanych złóż
kopalin wynosi 79. Na terenie gminy występują złoża kruszywa naturalnego (piaski i żwiry), wykorzystywanego
przede wszystkim w inwestycjach drogowych i budowlanych. Trzy spośród udokumentowanych złóż w 2014 roku
były eksploatowane: Zelewo, Zelewo I i Zielnowo. Pozostałe eksploatowane są okresowo.
Tabela 7. Bilans złóż na terenie gminy Luzino
Lp.

Nazwa złoża

kopalina

Powierzchnia
/ha/

Zasoby
eksploatacyjne
/tys. ton/

Wydobycie w
2014 r.
/tys. ton/

1,35

91

-

złoże zagospodarowane
eksploatowane okresowo

-

-

złoże o zasobach
szacunkowych

1

Dąbrówka

kruszywa
naturalne – piaski
i żwiry

2

Luzino

kruszywa
naturalne

99999,99

Stan zagospodarowania

3

Robakowo

kruszywa
naturalne – piaski
i żwiry

8, 56

781

-

złoże zagospodarowane
eksploatowane okresowo

4

Robakowo I

kruszywa
naturalne – piaski
i żwiry

1,5

387

-

złoże o zasobach
rozpoznanych szczegółowo

5

Zelewo

kruszywa
naturalne – piaski
i żwiry

2,4

588

80

złoże eksploatowane

6

Zelewo I

kruszywa
naturalne – piaski
i żwiry

1,99

444

19

złoże eksploatowane

7

Zielnowo

kruszywa
naturalne – piaski
i żwiry

1,99

187

35

złoże eksploatowane

8

Zielnowo I

kruszywa
4,22
926
złoże o zasobach
naturalne – piaski
rozpoznanych szczegółowo
i żwiry
Źródło: infogeoskarb, informacja geologiczna złóż kopalin,Centralna Baza Danych Geologicznych, PGI, Bilans zasobów złóż kopalin w
Polsce wg stanu na 31.12.2014

6.1.8. Gospodarka odpadami
Od 2013 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie odbiór odpadów komunalnych i ich
zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych realizowane było przez jedną firmę, wyłonioną
w drodze przetargu nieograniczonego. Systemem objęto: 3128 nieruchomości, organizując odbiór odpadów
komunalnych bezpośrednio sprzed posesji, tzw. odbiór „u źródła”. Usługą objęty jest odbiór i zagospodarowanie
Bilans zasobow złoż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2014

9
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odpadów komunalnych powstałych i zebranych od właścicieli wszystkich nieruchomościach zamieszkałych,
położonych w granicach administracyjnych gminy Luzino, w szczególności odpadów o kodach:
20 01 01 – Papier i tektura
20 01 02 – Szkło
20 01 39 – Tworzywa sztuczne
20 01 40 – Metale
20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji (w tym tylko odpady zielone)
20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 – Opakowania z metali
15 01 05 – Opakowania wielomateriałowe
15 01 07 – Opakowania ze szkła.
Częstotliwość odbioru odpadów w gminie:
-

komunalne odpady zmieszane, odbierane z częstotliwością jeden raz na dwa tygodnie;

-

szkło w ilości nieograniczonej, odbierane z częstotliwością jeden raz na miesiąc;

-

papier i tektura oraz opakowania wielomateriałowe, odbierane z częstotliwością jeden raz na dwa
tygodnie;

-

plastik (tworzywa sztuczne) i metal, odbierane z częstotliwością jeden raz na dwa tygodnie;

-

odpady zielone. odbierane z częstotliwością jeden raz na miesiąc

W ramach gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Luzino od 2013 roku funkcjonuje Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK w tym Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych tzw. PZON. Do punktu mieszkańcy mogą dostarczać: zużyty, małogabarytowy sprzęt
elektryczny i elektroniczny (w ilości nieograniczonej), komunalne odpady wielkogabarytowe ( typu meble), w tym
wielkogabarytowy sprzęt elektryczny i elektroniczny (w ilości nieograniczonej), zużyte opony (w ilości 4 szt.
rocznie od gospodarstwa domowego), niebezpieczne odpady, wydzielone z odpadów komunalnych powstających
na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, w szczególności: farby, lakiery, kleje, żywice, środki
do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do
wywabiania plam i opakowania po nich, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do
dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki, baterie i akumulatory, zużyte kartridże i tonery,
przepracowane oleje, przeterminowane leki (w ilości nieograniczonej), odpady budowlane, rozbiórkowe (tzw.
„czysty gruz” w ilości od 5 rocznie od gospodarstwa domowego), dodatkowo odpady zbierane selektywnie tj.
papier, tektura i opakowania wielomateriałowe, szkło, plastik (tworzywa sztuczne) i metale, odpady zielone
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(w ilości nieograniczonej). Raz w roku, wiosną, organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych sprzed
posesji (w tym ZSEE – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). Pojemniki na przeterminowane leki
rozmieszczone są we wszystkich aptekach na terenie gminy. Dodatkowo pojemniki na zużyte baterie znajdują
się w obu budynkach UG Luzino oraz w szkołach na terenie gminy. Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki
Odpadami, zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych, pochodzące z terenu gminy Luzino trafiają do RIPOK Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach.
Instalacjami awaryjnymi są RIPOK Szadółki, RIPOK Czarnówko lub RIPOK Czarny Las (tylko w sytuacji awarii
lub w stanach odbiegających od normalnej eksploatacji).
W roku 2014 z terenu gminy Luzino odebrano łącznie 2767,72 Mg odpadów komunalnych, w tym odpadów
komunalnych zmieszanych o kodzie 200301 – 1315,2 Mg. Wszystkie odebrane odpady o kodzie 200301 zostały
poddane innym niż składowanie procesom przetwarzania. Ze zbieranych selektywnie frakcji w 2014 roku zebrano
łącznie 1142,8 Mg odpadów komunalnych segregowanych w tym:


papier 37,2 Mg



tworzywa sztuczne 209,9 Mg



szkło 325,6 Mg



metale 11,6 Mg



odpady zielone 570,10 Mg

Systemem objęto: 3430 nieruchomości, organizując odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio sprzed posesji,
tzw. odbiór „u źródła”.
Wymagane poziomy i stopień ich osiągnięcia przez gminę w 2014 r:
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkławymagany 14% , osiągnięty – 30,7 %
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych – wymagany 38%, osiągnięty 94,17%
- ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania –
wymagany nie więcej niż 50%, osiągnięty 2,8%.

7. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektu
Programu
Ocena pozytywnych, jak i negatywnych oddziaływań na środowisko wyznaczonych zadań i inwestycji w ramach
celów projektu Programu dokonana została w rozdziale 10. Istotnym elementem oceny, w jakim stopniu realizacja
projektu Programu wpłynie na poszczególne aspekty środowiska jest wskazanie skutków braku realizacji projektu
Programu i próba oszacowania zmian w środowisku w przypadku braku realizacji proponowanych celów. Jak
pokazuje praktyka, często bardzo mylnie przyjmuje się, że nie podejmowanie działań, ma charakter
prośrodowiskowy. Tymczasem częste są sytuacje, gdy planowane działania pozwalają na porządkowanie nie do
końca poprawnie działającego systemu gospodarki odpadami, co skutkuje długofalowym efektem ekologicznym
i pozytywnym oddziaływaniem na środowisko.
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Należy podkreślić, że Program w swoim założeniu realizuje politykę ochrony środowiska w oparciu o zasadę
zrównoważonego rozwoju, polegającą na zintegrowaniu polityki środowiskowej, gospodarczej i społecznej w taki
sposób, aby nie naruszyć równowagi w przyrodzie oraz jednocześnie sprzyjać przetrwaniu jej zasobów.
Ta podstawowa zasada gwarantuje, że przyjęte w projekcie Programu cele sprzyjają zachowaniu środowiska na
terenie gminy w odpowiednim stanie, a brak realizacji założeń dokumentu utrwalać będzie niekorzystne zmiany w
środowisku gminy.
Brak realizacji Programu może spowodować:


Niewłaściwe zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, w konsekwencji pogorszenie się jakości
wód powierzchniowych na terenie gminy Luzino,



Utrzymujące się lub pogarszające się zanieczyszczenie powietrza w gminie, tzw. niska emisja



Wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza spowodowany utrudnieniem dostępu do sieci infrastruktury
technicznej służącej ochronie środowiska, w tym szczególnie instalacji służącej ochronie powietrza,



Postępującą degradację pomników przyrody i innych cennych przyrodniczo okazów i obszarów,
niepodejmowanie działań na rzecz rozwoju systemu monitoringu (a tym samym kontroli) wykorzystania
walorów środowiska przyrodniczego oraz zmian jego stanu,



Wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza spowodowany brakiem termomodernizacji budynków co
wiąże się z większym zapotrzebowaniem na ciepło,



Wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza w związku ze spalaniem odpadów komunalnych
w paleniskach domowych,



Zanieczyszczenie powierzchni ziemi, degradację krajobrazu w wyniku powstawania ‘dzikich wysypisk’,



Zanieczyszczenie środowiska substancjami niebezpiecznymi w wyniku braku rozwiązań dotyczących
odpadów niebezpiecznych,



Zanieczyszczenie powietrza włóknami azbestowymi, na skutek nieodpowiednio prowadzonych prac
polegających na samowolnym, niekontrolowanym usuwaniu azbestu oraz jego nieprawidłowym
składowaniu,



Narastające i powtarzające się sytuacje konfliktowe w zakresie ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, rozumianego jako zachowanie równowagi pomiędzy poszczególnymi funkcjami w
mieście,



Pogorszenie się jakości życia i zdrowia mieszkańców.

Nie bez znaczenia są również oddziaływania inne niż środowiskowe. Przewiduje się, że w przypadku braku
realizacji celów wyznaczonych w Programie może dojść do następujących skutków:


obciążeń finansowych związanych z nałożonymi karami za niewypełnienie zobowiązań unijnych w
wymaganych terminach,



obniżenia walorów krajobrazowych i rekreacyjnych na terenie gminy Luzino,



utraty ruchu turystycznego,
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spadku przychodów firm usługowych (hotele, sklepy, gastronomia),



spadku liczby mieszkańców wynikający z emigracji do innych bardziej przyjaznych lokalizacji,



postępującego ubożenia społeczeństwa i wzrostu zachowań patologicznych,



ograniczenia dostępu mieszkańców i turystów do obiektów o znaczeniu rekreacyjnym, kulturowym i
historycznym,



degradacji terenów i obiektów zabytkowych,



zahamowania inwestycji polegających na uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenów zielonych.

Negatywne skutki mogą wystąpić także w sferze społecznej. Brak realizacji zaproponowanych działań
odnoszących się bezpośrednio do edukacji mieszkańców gminy Luzino może pośrednio doprowadzić do
pogorszenia się stanu środowiska przyrodniczego. Społeczeństwo niedoinformowane, słabiej wykształcone
przejawia często postawy antyekologiczne (wykorzystywanie odpadów jako czynnika grzewczego, porzucanie
odpadów w nieprzeznaczonych do tego miejscach, zanieczyszczanie wód, dewastacja zasobów leśnych), a brak
działań systemowych w zakresie ochrony środowiska naturalnego będzie tylko pogłębiać patologiczne
zachowania.
Najbardziej widoczne będą negatywne skutki związane z brakiem realizacji wyznaczonych w Programie działań
dotyczących rozwoju infrastruktury technicznej tj. wzrost zanieczyszczenia wód (brak kanalizacji deszczowej) i
powietrza (przestarzały system ciepłowniczy, niedrożny układ komunikacyjny).
Reasumując, należy stwierdzić, iż korzystnym z punktu widzenia środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi jest
wariant realizacji celów strategicznych zapisanych w Programie. Presja społeczna na zagospodarowywanie coraz
to nowych terenów oraz sytuacja społeczno-gospodarcza obecnie panująca w Polsce nie pozwoli na uniknięcie
konfliktów społecznych i instytucjonalnych związanych z realizacją Programu. Należy zatem wcześniej
opracować plany działań umożliwiające stabilny, zrównoważony rozwój gminy Luzino. Zaniechanie realizacji
zapisów Programu nie jest przede wszystkim możliwe z prawnego punktu widzenia w związku z koniecznością
wypełnienia wymagań prawnych związanych z zagospodarowaniem odpadów i utrzymaniem standardów jakości
powietrza.

8. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektu Programu, oraz sposoby, w jakich te
cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania
Programu
8. 1 . C e l e o c h ron y ś ro do w i s ka us t a no w i o n e n a s z c z e b l u m i ę d z y n arod o w ym
i wspólnotowym
Cele polityki Unii Europejskiej (UE) w dziedzinie środowiska naturalnego zostały określone w Traktacie
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Podstawowe zasady, na jakich opiera się unijna polityka
środowiskowa to:


zasada wysokiego poziomu ochrony - zgodnie z art. 191 ust 2 TFUE ‘polityka Unii w dziedzinie
środowiska naturalnego stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony, z uwzględnieniem różnorodności
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sytuacji w różnych regionach Unii’. Podobnie art. 114 TFUE, który stanowi podstawę prawną
dla przyjmowania regulacji harmonizujących rynek wewnętrzny, zobowiązuje Komisje do zapewnienia
w przedkładanych projektach aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska wysokiego poziomu
ochrony.


zasada przezorności (ostrożności) - zasada przezorności zobowiązuje instytucje lub osobę, która
zamierza podjąć określone działania do udowodnienia, że jej działalność nie spowoduje zagrożenia dla
środowiska. W przypadku, gdy wykazanie braku zagrożenia dla środowiska nie jest możliwe, konieczne
jest podjęcie działań chroniących środowisko.



zasada stosowania działań zapobiegawczych (zasada prewencji) - zasada ta zakłada konieczność
rozważenia potencjalnych skutków określonego działania i podjęcia na podstawie tej analizy działań
zapobiegawczych. Zasada prewencji znajduje potwierdzenie we wszystkich Programach Działania WE i
ma priorytetowe znaczenie w wielu aktach prawnych dotyczących ochrony środowiska. Przykładem jej
zastosowania są przepisy dotyczące oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć oraz planów i
programów.



zasada naprawiania szkód przede wszystkim u źródła - zasada naprawiania szkód przede wszystkim
u źródła oznacza, że powstała w środowisku szkoda powinna być wyeliminowana na jak
najwcześniejszym etapie produkcji, a nie po zakończeniu procesu produkcji. W konsekwencji prowadzi
to do szerszego stosowania standardów emisji niż standardów jakości. Zasada ta znajduje
zastosowanie we wszystkich regulacjach ustanawiających standardy emisji szkodliwych substancji do
powietrza i wód.



zasada „zanieczyszczający płaci” - zasada zanieczyszczający płaci oznacza, że sprawca, który
spowodował szkodę w środowisku lub zagrożenie powstania szkody, powinien ponieść koszty
naprawienia szkody lub wyeliminowania zagrożenia. Dyrektywa dotycząca odpowiedzialności za szkody
w środowisku oraz dyrektywa w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne realizują powyższą
zasadę.

Ponadto z zapisów TFUE wynika zasada integracji wymagań środowiskowych przy ustalaniu i realizacji innych
polityk i działań UE. Tego rodzaju podejście ma w szczególności służyć zrównoważonemu rozwojowi.
Jednym z podstawowych celów UE w zakresie gospodarki odpadami jest zredukowanie ilości wytwarzanych
odpadów poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, lepsze wykorzystanie surowców, a także zachęcanie do
zrównoważonych wzorców konsumpcji. Unijna polityka gospodarki odpadami opiera się na następujących
zasadach hierarchii postępowania z odpadami:


zapobieganie powstawaniu odpadów – jest podstawowym elementem w strategii gospodarki
odpadami; zapobieganie powstawaniu odpadów jest bezpośrednio związane z poprawą metod produkcji
i wpływania na świadomy wybór konsumentów w zakresie wyboru produktów przyjaznych środowisku
oraz z mniejszą ilością opakowań;



przygotowanie do ponownego użycia – działanie, polegające na wykorzystywaniu produktów lub
części produktów niebędących odpadami ponownie do tego samego celu, do którego były
przeznaczone. Działania takie będą wspierane przez organy administracji publicznej poprzez
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zachęcanie do tworzenia oraz wspierania sieci ponownego wykorzystania i napraw oraz poprzez
różnego rodzaju zachęty ekonomiczne;


recykling – jeżeli nie można zapobiec powstawaniu odpadów będą one poddawane recyklingowi lub
odzyskiwane, w ramach tych procesów odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub
substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; przepisy europejskie określają kilka
rodzajów odpadów do których recyklingu i odzysku należy przyłożyć dużą wagę m. in. zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, odpady opakowaniowe, zużyte pojazdy;



inne procesy odzysku - czyli jakikolwiek proces, wynikiem którego jest to, aby odpady służyły
użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku
zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do
spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce np. odzysk energii;



ostateczne unieszkodliwianie – odpady, które nie mogą być ponownie wykorzystane lub poddane
recyklingowi, jeżeli to możliwe powinny być spalane, a w ostateczności unieszkodliwiane poprzez
składowanie. Dla obu tych procesów UE ustanowiła ścisłe wytyczne. Zakaz składowania dotyczy np.
zużytych opon, a ilość składowanych odpadów biodegradowalnych powinna być stopniowo redukowana.
Prawo unijne mówi także o ostrych ograniczeniach poziomu emisji ze spalania odpadów w celu
ograniczenia emisji dioksyn i kwaśnych gazów, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzkiego.

Szczególne znaczenie dla realizacji celów ochrony środowiska w UE mają wieloletnie programy działań
w zakresie środowiska naturalnego (EAP – Environment Action Programmes). Wyznaczają one kierunki, cele
oraz priorytety i stanowią podstawę kształtowania polityki ochrony środowiska w określonej perspektywie
czasowej. Takim dokumentem jest m. in. 7 Program działań w zakresie środowiska naturalnego do 2020 r.
„Dobrze żyć w granicach naszej planety” (7 EAP).
Realizacja celów polityki środowiskowej odbywa się również w ramach innych polityk UE, takich jak polityka
energetyczna, Wspólna Polityka Rolna, zdrowie, bezpieczeństwo żywności, polityka transportowa.
Istotnym dokumentem kształtującym późniejsze założenia dotyczące ochrony środowiska jest Ramowa
Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu podpisana w dniu 9 maja 1992 r. Jest to umowa
międzynarodowa, określająca założenia międzynarodowej współpracy dotyczącej ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych odpowiedzialnych za zjawisko globalnego ocieplenia. Konwencja podpisana została podczas
Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju popularnie zwanej Szczytem Ziemi w 1992
w Rio de Janeiro.
Uzupełnieniem Ramowej Konwencji NZ jest Protokół z Kioto, sporządzony w dniu 11 grudnia 1997 r. Na mocy
postanowień protokołu kraje, które zdecydowały się na jego ratyfikacje, zobowiązały się do redukcji do 2012 roku
własnych emisji o wynegocjowane wartości zestawione w załączniku do protokołu dwutlenku węgla, metanu,
tlenku azotu, HFC i PFC - gazów powodujących efekt cieplarniany. W przypadku niedoboru bądź nadwyżki emisji
tych gazów, sygnatariusze umowy zobowiązali się do zaangażowania się w „wymianę handlową”, polegającą na
odsprzedaży lub odkupieniu limitów od innych krajów. Protokół z Kioto jest prawnie wiążącym porozumieniem,
w ramach którego kraje uprzemysłowione są zobligowane do redukcji ogólnej emisji gazów powodujących efekt
cieplarniany o 5,2% do roku 2012 w porównaniu z rokiem 1990. Ważnym dla środowiska jest także dokument
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programowy Agenda 21, który przedstawia sposób opracowania i wdrażania programów zrównoważonego
rozwoju w życie lokalne. Dokument ten został przyjęty na konferencji "Środowisko i Rozwój" z inicjatywy ONZ
w 1992 roku na II Konferencji w Rio de Janeiro.
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Tabela 8. Spójność celów projektu Programu z dokumentami na poziomie międzynarodowym i wspólnotowym
Cele wskazane w dokumentach strategicznych

Stopień
spójności
DOKUMENTY MIĘDZYNARODOWE

Cele przyjęte w PGOWP 2022 wpisujące się w cele dokumentów
strategicznych

7 Wspólnotowy Program Działań w zakresie środowiska naturalnego do 2020 (7 EAP)
Rolą 7 EAP, jest zapewnienie, by w świetle problemów gospodarczych UE i silnej
konkurencji gospodarczej w wymiarze globalnym nie doszło do osłabienia efektywności
działań na rzecz ochrony środowiska oraz aby uzgodnione dotychczas cele w zakresie
ochrony środowiska do roku 2020, zarówno na poziomie unijnym jak też regionalnym oraz
globalnym zostały osiągnięte.
7 EAP określa kompleksowe cele wraz z kierunkami działań do roku 2020 z perspektywą do
roku 2050 w celu przekształcenia gospodarki UE w gospodarkę efektywnie korzystającą z
zasobów i niskoemisyjną z uwzględnieniem ograniczeń zasobów naturalnych oraz kwestii
ich ochrony, sprzyjającą włączeniu społecznemu, zapewniającą wzrost gospodarczy i
rozwój, uwzględniającą zagrożenia dla zdrowia i dobrostanu człowieka, zapewniającą
godne miejsca pracy, a także zmniejszającą istniejące nierówności społeczne.
Cele priorytetowe 7 EAP:
 Ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego Unii
 Przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę
niskoemisyjną
 Ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem presjami i zagrożeniami
dla zdrowia i dobrostanu
 Maksymalizacja korzyści płynących z prawodawstwa Unii w zakresie środowiska
poprzez lepsze wdrażanie tego prawodawstwa
 Doskonalenie bazy wiedzy i bazy dowodowej unijnej polityki w zakresie środowiska
 Zapewnienie inwestycji na rzecz polityki w zakresie środowiska i klimatu oraz podjęcie
kwestii ekologicznych efektów zewnętrznych
 Lepsze uwzględnianie problematyki środowiska i większa spójność polityki
 Wspieranie zrównoważonego charakteru miast Unii
 Zwiększenie efektywności Unii w podejmowaniu międzynarodowych wyzwań
związanych ze środowiskiem i klimatem.

Wszystkie z 10 celów zdefiniowanych w projekcie Programu bezpośrednio
odnoszą się do celów priorytetowych 7 EAP.

+

Strategia Europa 2020
Założeniem Strategii Europa 2020 jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który będzie:
inteligentny − dzięki bardziej efektywnym inwestycjom w edukacje, badania naukowe i

+

Do celów projektu Programu, które w sposób bezpośredni odnoszą się do
Strategii, można zaliczyć cel zdefiniowany w obszarze interwencji: (1)
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Cele wskazane w dokumentach strategicznych
innowacje; zrównoważony − dzięki zdecydowanemu przesunięciu w kierunku gospodarki
niskoemisyjnej i konkurencyjnego przemysłu oraz sprzyjający włączeniu społecznemu, ze
szczególnym naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa.
Strategia koncentruje się na pięciu dalekosiężnych celach w dziedzinie zatrudnienia, badań
naukowych, edukacji, ograniczenia ubóstwa oraz w zakresie klimatu i energii.
Głównym celem środowiskowym Strategii jest:
 ograniczenie emisji dwutlenku węgla co najmniej o 20% w porównaniu z poziomem z
1990 r. lub, jeśli pozwolą na to warunki, nawet o 30%;
 zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii do 20%;
 zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20%.
Źródło: Opracowanie własne
+
+/-

Stopień
spójności

Cele przyjęte w PGOWP 2022 wpisujące się w cele dokumentów
strategicznych
Ochrona klimatu i jakości powietrza
CEL: Poprawa jakości powietrza gminy Luzino, poprzez działania
ukierunkowane na zmniejszenie zużycia energii i paliw, w celu
ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych

powiązanie bezpośrednie
powiązanie pośrednie
brak powiązania
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8.2. Cele ochrony środowiska przyjęte w dokumentach na szczeblu krajowym
Cele i instrumenty sformułowane na szczeblu wspólnotowym zostały w przewadze przeniesione do prawa
polskiego i krajowych dokumentów strategicznych, z którymi w sposób bezpośredni lub pośredni cele i kierunki
działań ujęte w Programie są spójne.
W tabeli poniżej przedstawiono analizę zgodności celów omawianego Programu z celami przedstawionymi
w najważniejszych krajowych dokumentach strategicznych odnoszących się w swoich zapisach do polityki
ochrony środowiska.
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Tabela 9. Spójność celów projektu Programu z celami dokumentów strategicznych na poziomie krajowym
Cele zdefiniowane w Programie ochrony środowiska dla Gminy
Luzino na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 roku

Poprawa jakości powietrza poprzez działania ukierunkowane na
zmniejszenie zużycia energii i paliw, w celu ograniczenia emisji
zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych

Cele spójne, zdefiniowane w dokumentach nadrzędnych

Ocena spójności

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030:
Cel 7: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu
środowiska
Kierunek interwencji: Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne
Strategia Rozwoju Kraju 2020
Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka
Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko
Priorytetowy kierunek interwencji II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej,

+

Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”
Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w
energię
Kierunek interwencji 2.1. Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii,
Kierunek interwencji 2.2. Poprawa efektywności energetycznej, Kierunek interwencji 2.6.
Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii,
Kierunek interwencji 2.7. Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich,
Kierunek interwencji 2.8. Rozwój systemu zaopatrywania nowej generacji pojazdów
wykorzystujących paliwa alternatywne
Cel 3. Poprawa stanu środowiska
Kierunek interwencji 3.3. Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki,
Kierunek interwencji 3.4. Wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych i
środowiskowych
Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)
Cel strategiczny 1. Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego
Cel szczegółowy 4. Ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko
Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020
Cel szczegółowy 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich
dostępności przestrzennej
Priorytet 2.1. Rozwój infrastruktury gwarantującej bezpieczeństwo energetyczne, sanitarne i
wodne na obszarach wiejskich
Kierunek interwencji 2.1.1. Modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii
elektrycznej,
Kierunek interwencji 2.1.2. Dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii elektrycznej
Kierunek interwencji 2.1.6. Rozbudowa sieci przesyłowej i dystrybucyjnej gazu ziemnego
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Cele zdefiniowane w Programie ochrony środowiska dla Gminy
Luzino na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 roku

Cele spójne, zdefiniowane w dokumentach nadrzędnych

Ocena spójności

Priorytet 5.5. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich
Kierunek interwencji 5.5.1. Racjonalne wykorzystanie rolniczej i rybackiej przestrzeni
produkcyjnej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
Kierunek interwencji 5.5.2. Zwiększenie dostępności cenowej i upowszechnienie rozwiązań w
zakresie odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców obszarów wiejskich
Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, obszary wiejskie
Cel 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów
Kierunek działań 1.3. Budowa podstaw konkurencyjności województw – działania tematyczne
Działanie 1.3.5. Dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie energii oraz reagowanie na
zagrożenia naturalne
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku
Cel główny – zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez dywersyfikację
źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego,
Kierunek – rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw
Cel główny – wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co
najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach
następnych,
Kierunek – ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko
Cel główny – ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu
bezpieczeństwa energetycznego,
Cel główny – ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów
wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych,
Cel główny – zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych.
Zmniejszenie uciążliwego hałasu i utrzymanie jak najlepszej jakości
stanu akustycznego środowiska

Strategia Rozwoju Kraju 2020
Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka
Priorytetowy kierunek interwencji II.7.2. Modernizacja i rozbudowa połączeń transportowych

+

Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)
Cel strategiczny 1. Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego
Cel szczegółowy 4. Ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko
Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020
Priorytet 2.2. Rozwój infrastruktury transportowej gwarantującej dostępność transportową
obszarów wiejskich
Kierunek interwencji 2.2.1. Rozbudowa i modernizacja lokalnej infrastruktury drogowej i
kolejowej
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Cele zdefiniowane w Programie ochrony środowiska dla Gminy

Cele spójne, zdefiniowane w dokumentach nadrzędnych

Luzino na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 roku
Ograniczanie emisji niejonizującego promieniowania
elektromagnetycznego do środowiska

-

Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020
Cel szczegółowy 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich
dostępności przestrzennej
Priorytet 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa na obszarach wiejskich
Kierunek interwencji 2.5.1. Rozwój infrastruktury wodno-melioracyjnej i innej łagodzącej
zagrożenia naturalne

Poprawa jakości wód powierzchniowych i ochrona wód podziemnych

Ocena spójności

-

+

Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”
Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska
Kierunek interwencji 1.2. Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i
deficytem wody
Cel 3. Poprawa stanu środowiska
Kierunek interwencji 3.1. Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i
gospodarki

+

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020
Cel szczegółowy 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich
dostępności przestrzennej
Priorytet 2.1. Rozwój infrastruktury gwarantującej bezpieczeństwo energetyczne, sanitarne i
wodne na obszarach wiejskich
Kierunek interwencji 2.1.3. Rozbudowa i modernizacja ujęć wody i sieci wodociągowej,
Kierunek interwencji 2.1.4. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni
ścieków
Racjonalna gospodarka zasobami złóż kopalin oraz minimalizacja
niekorzystnych skutków ich eksploatacji

Strategia Rozwoju Kraju 2020
Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka
Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko a) Priorytetowy kierunek interwencji II.6.1.
Racjonalne gospodarowanie zasobami,

+

Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”
Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska
Kierunek interwencji 1.1. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin
Ochrona i właściwe wykorzystanie gleb

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020
Cel szczegółowy 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich
Priorytet 5.1. Ochrona środowiska naturalnego w sektorze rolniczym i różnorodności

+
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Cele zdefiniowane w Programie ochrony środowiska dla Gminy
Luzino na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 roku

Cele spójne, zdefiniowane w dokumentach nadrzędnych

Ocena spójności

biologicznej na obszarach wiejskich
Kierunek interwencji 5.1.2. Ochrona jakości wód, w tym racjonalna gospodarka nawozami i
środkami ochrony roślin,
Kierunek interwencji 5.1.4. Ochrona gleb przed erozją, zakwaszeniem, spadkiem zawartości
materii organicznej i zanieczyszczeniem metalami ciężkimi
Priorytet 5.2. Kształtowanie przestrzeni wiejskiej z uwzględnieniem ochrony krajobrazu i ładu
przestrzennego
Kierunek interwencji 5.2.3. Racjonalna gospodarka gruntami
Budowa systemu gospodarki odpadami, opartego o zasadę
zapobiegania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów,
zapewniającego wysoki stopień ich odzysku oraz bezpieczne dla
środowiska unieszkodliwianie

Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”
Cel 3. Poprawa stanu środowiska
Kierunek interwencji 3.2. Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na
cele energetyczne

+

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020
Cel szczegółowy 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich
dostępności przestrzennej
Kierunek interwencji 2.1.5. Rozwój systemów zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku
Cel główny – minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze wykorzystanie ich w
gospodarce
Aktualizacja Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014 (aKpgo) - projekt
Cel główny: postępowanie z odpadami zgodnie z przedmiotową hierarchią, należy przede
wszystkim zapobiegać powstawaniu odpadów, następnie zapewnić ich przygotowanie do
ponownego użycia, recykling, w dalszej kolejności inne procesy odzysku, a w ostateczności
unieszkodliwianie.
Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej (genetycznej gatunkowej
i siedliskowej) i krajobrazowej oraz ochrona lasów

Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”
Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska
Kierunek interwencji 1.3. Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym
wielofunkcyjna gospodarka leśna
Kierunek interwencji 1.4. Uporządkowanie zarządzania przestrzenią

+

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020
Cel szczegółowy 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich
Kierunek interwencji 5.2.2. Właściwe planowanie przestrzenne,
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Cele zdefiniowane w Programie ochrony środowiska dla Gminy
Luzino na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 roku

Cele spójne, zdefiniowane w dokumentach nadrzędnych

Ocena spójności

Priorytet 5.4. Zrównoważona gospodarka leśna i łowiecka na obszarach wiejskich
Kierunek interwencji 5.4.1. Racjonalne zwiększenie zasobów leśnych, Kierunek interwencji
5.4.2. Odbudowa drzewostanów po zniszczeniach spowodowanych katastrofami naturalnymi,
Kierunek interwencji 5.4.3 Zrównoważona gospodarka łowiecka służąca ochronie środowiska
oraz rozwojowi rolnictwa i rybactwa,
Kierunek interwencji 5.4.4. Wzmacnianie publicznych funkcji lasów
Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, obszary wiejskie
Cel 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów
Kierunek działań 1.3. Budowa podstaw konkurencyjności województw – działania tematyczne
Działanie 1.3.6. Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału
dziedzictwa kulturowego
Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Plan
działań na lata 2015–2020
Cel nadrzędny Poprawa stanu różnorodności biologicznej i pełniejsze powiązanie jej ochrony z
rozwojem społeczno-gospodarczym kraju.
Cel strategiczny A: Podniesienie poziomu wiedzy oraz kształtowanie postaw społeczeństwa
związanych z włączaniem się do działań na rzecz różnorodności biologicznej.
Cel strategiczny B: Włączenie wybranych sektorów gospodarki w działania na rzecz
różnorodności biologicznej
Cel strategiczny D: Efektywne zarządzanie zasobami przyrodniczymi
Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii i ograniczenie ich
skutków dla ludzi, środowiska

Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”
Cel 3. Poprawa stanu środowiska
3.5. Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do powstawania
zielonych miejsc pracy

+

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020
Cel szczegółowy 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich
dostępności przestrzennej
Priorytet 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa na obszarach wiejskich
Kierunek interwencji 2.5.1. Rozwój infrastruktury wodno-melioracyjnej i innej łagodzącej
zagrożenia naturalne
Strategia „Sprawne Państwo 2020”
Cel 7. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego
Kierunek interwencji 7.5. Doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego
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Cele zdefiniowane w Programie ochrony środowiska dla Gminy
Luzino na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 roku

Cele spójne, zdefiniowane w dokumentach nadrzędnych

Ocena spójności

Przedsięwzięcie 7.5.1. Usprawnienie działania struktur zarządzania kryzysowego
Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022
Cel 4. Zwiększenie integracji polityk publicznych z polityką bezpieczeństwa
Kierunek interwencji 4.1.4. Wspieranie ochrony środowiska przez sektor bezpieczeństwa
Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, obszary wiejskie
Cel 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów
Kierunek działań 1.3. Budowa podstaw konkurencyjności województw – działania tematyczne
Działanie 1.3.5. Dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie energii oraz reagowanie na
zagrożenia naturalne

Źródło: Opracowanie własne
+
powiązanie bezpośrednie
+/powiązanie pośrednie
brak powiązania
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9. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektu
Programu
W niniejszym rozdziale zaprezentowano klasyfikację problemów środowiskowych gminy Luzino. Główne
problemy zostały zidentyfikowane na podstawie analizy aktualnego stanu środowiska oraz analiz SWOT
wykonanych dla każdego obszaru interwencji. W projekcie Programu uznane zostały za najistotniejsze do
rozwiązania.
Problemy zdefiniowane w Programie ochrony środowiska dla Gminy Luzino na lata 2016-2019 z perspektywą do
2023 roku.
Problemy w obszarze interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza:


przekraczanie standardów jakości powietrza;

duży odsetek indywidualnych systemów grzewczych opalanych węglem, powodujących niską emisję;


spalanie odpadów w przydomowych piecach;



wadliwe urządzenia grzewcze i nieprawidłowa ich eksploatacja;



brak punktów pomiarowych dających tło zanieczyszczeń dla obszaru gminy;



brak systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii w budynkach użyteczności publicznej;



brak centralnego źródła ciepła;



niedostatecznie rozwinięta sieć gazowa na terenie gmin;



niechęć mieszkańców do przechodzenia na niskoemisyjne czynniki grzewcze powodowana wyższymi
kosztami ;



nieutwardzone drogi;



brak w strukturach gminnych jednostki zajmującej się zagadnieniami energetyki w gminie;



napływ zanieczyszczeń z sąsiednich gmin (Wejherowo, Reda, Rumia);



narastające natężenie ruchu samochodowego;



częściowy brak nowoczesnej infrastruktury rowerowej w wyposażaniu istniejących węzłów
integracyjnych;



rozwój gminy powoduje większą ilość obiektów mieszkaniowych, gospodarczych, które, mimo że
zbudowane zgodnie z obowiązującymi przepisami powodują emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Problemy w obszarze interwencji: Zagrożenia hałasem:


słabo rozwinięta infrastruktura ścieżek rowerowych;



niezmodernizowane gruntowe drogi gminne;



przebiegająca przez teren gminy droga krajowa nr 6 o wysokim natężeniu ruchu;



narastające natężenie ruchu samochodowego;



częściowy brak nowoczesnej infrastruktury rowerowej w wyposażaniu istniejących węzłów
integracyjnych;



wzmagający się wzrost ruchu turystycznego.

Problemy w obszarze interwencji: Pola elektromagnetyczne
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duża liczba urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne na terenie gminy;



brak monitorowania źródeł niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego;



wzrastająca ilość źródeł PEM i urządzeń emitujących;



nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów promieniowania niejonizującego;



niski poziom świadomości społeczeństwa na temat obecności źródeł promieniowania i ich
oddziaływania.

Problemy w obszarze interwencji: Gospodarowanie wodami i gospodarka wodno-ściekowa


słabo rozwinięta infrastruktura kanalizacji sanitarnej;





duża ilość zbiornikow bezodpływowych – szamb;
stosowanie nawozow w rolnictwie;





niewłaściwa eksploatacja zbiornikow bezodpływowych – szamb;
przestarzałe nieszczelne szamba;

nieopłacalność budowy kanalizacji sanitarnej wymuszona dużym rozproszeniem zabudowy wiejskiej;

tereny zalewowe w północnej części gminy przy rzece Reda;

Problemy w obszarze interwencji: gleby


duży odsetek gleb kwaśnych;



duży odsetek gleb rolnych w gminie;



odejście od płodozmianu na rzecz nawozów sztucznych;



niechęć rolników do zmiany organizacji gospodarstw rolnych oraz poszczególnych procesów
produkcyjnych.

Problemy w obszarze interwencji: gospodarka odpadami


występowanie „dzikich wysypisk” na granicy lasów i zabudowy mieszkaniowej;



spalanie odpadów w domowych piecach;



niski udział odpadów zbieranych selektywnie (papier, szkło, plastik) w strumieniu odpadów
komunalnych;



niewystarczająca świadomość ekologiczna ogółu społeczeństwa w zakresie należytego postępowania
z odpadami;



niewystarczająca edukacja ekologiczna w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów u źródła oraz
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;



niepełne informacje o ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest;



ograniczone źródła finansowania usuwania i unieszkodliwiania azbestu, w tym brak możliwości
dofinansowania nowych pokryć dachowych;



niska świadomość ekologiczna mieszkańców gminy w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest.

Problemy w obszarze interwencji: zasoby przyrodnicze


chaotyczny rozwój przestrzenny, brak planów zagospodarowania przestrzennego (plany wykonywane
obszarowo);



Problemy z gospodarką ściekową – brak systemu kanalizacji sanitarnej z uwagi na rozproszoną
zabudowę, duża ilość szamb;
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Bariery mentalne, brak utożsamiania się mieszkańców z miejscem w którym żyją (niszczenie,
kłusownictwo, nadmierne zbieranie runa leśnego, zaśmiecanie, pozbywanie się odpadów z obiektów
turystycznych);



Zarzucenie pasterstwa, brak wypasu bydła;



Melioracje i osuszanie terenów.

Problemy w obszarze interwencji: zagrożenia poważnymi awariami
 przebiegająca przez obszar gminy droga krajowa nr 6 Gdańsk- Szczecin;


przebiegająca przez obszar gminy trakcja kolejowa, po której odbywa się transport międzymiastowy i
międzynarodowy;



12 wsi sołeckich położonych jest po obu stronach głównego szlaku komunikacyjnego Gdańsk-Szczecin
(drogi krajowej nr 6 oraz kolei elektrycznej);



Niewystarczająca kontrola zakładów przemysłowych terenie gminy (w tym stanu technicznego instalacji
technologicznych).

Problemy ochrony środowiska na terenie gminy wskazane są także w innych Prognozach oddziaływania na
środowisko. Prognoza oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód zlewni Redy z 2014 r., jako
obszary problematyczne definiuje:
„Największymi zagrożeniami dla stanu wód w zlewni są zrzuty zanieczyszczeń oraz presje hydromorfologiczne.
W zlewni Redy zidentyfikowano 18 punktów zrzutu ścieków posiadających pozwolenia wodnoprawne. Wśród
tych zrzutów znajduje się 8 komunalnych oczyszczalni ścieków. (w tym oczyszczalnia ścieków w Luzinie).
„(…) Innym znaczącym oddziaływaniem ze strony gospodarki komunalnej oraz innej działalności człowieka to
pobory wód.”
„(...) Działalnością mającą znaczący wpływ na stan wód w zlewni Redy są pobory wód na potrzeby hodowli ryb
oraz zrzuty z tych obiektów”
Z kolei Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
wsi Kębłowo, działka nr 725, gmina Luzino potwierdza zidentyfikowane na poziomie Programu kluczowe
problemy gminy: „Istotne problemy ochrony środowiska z punktu widzenia realizacji planu to przede wszystkim:
lokalne zanieczyszczenia w rejonie zabudowy wynikające ze stosowania materiałów wysokoemisyjnych
w indywidualnych paleniskach domowych, brak całkowitego skanalizowania terenu, lokalne zanieczyszczenia
komunikacyjne (...) brak skanalizowania terenu”.
W Prognozie oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 wskazano katalog problemów występujących w środowisku województwa
pomorskiego, które mogą także dotyczyć gminy Luzino. „(...) Wśród problemów, powodujących zagrożenia dla
środowiska, wymienić należy w szczególności:


narasta koncentracja różnorodnych zagrożeń środowiska (w tym możliwości wystąpienia poważnych
awarii) ;



zagrożenie degradacją cennych i wrażliwych walorów środowiska w strefie przymorskiej spowodowana
nadkoncentracją funkcji turystycznej i znacznym przyrostem terenów inwestycyjnych;
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narastające trudności w zabezpieczeniu wartości i walorów środowiska objętych ochroną prawną,
wynikające z niekontrolowanej presji osadniczej i turystycznej;



pogłębiający się bezład przestrzenny, zwłaszcza w otoczeniu głównych dróg i w atrakcyjnych strefach
rekreacyjnych oraz zanikanie tradycyjnego krajobrazu kulturowego;



zagrożenia różnorodności biologicznej przez postępującą urbanizację, fragmentację siedlisk
przyrodniczych, procesy eutrofizacji wód, zakwaszanie gleb, znaczny udziału monokultur w
agrocenozach i zbiorowiskach leśnych oraz ekspansję obcych gatunków;



niezadowalający stan/potencjał ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych, zły stan/potencjał
ekologiczny wszystkich jednolitych części wód przejściowych spowodowany spływami obszarowymi,
dopływem substancji biogennych i zawiesin ze ściekami, niewłaściwą gospodarką odpadami;



zmiany hydrodynamiczne i/lub hydrochemiczne wód podziemnych w rejonie dużych ujęć wód
podziemnych (Gdańsk, Sopot, Słupsk, Lębork, Wejherowo i inne)



mimo znacznego postępu w tej dziedzinie, nadal niedostateczny rozwój systemów kanalizacji sanitarnej
i oczyszczania ścieków, w szczególności na terenach wiejskich; -



niedotrzymane standardy jakości powietrza (pył zawieszony PM10, PM2,5, benzo(a)piren oraz ozon)”

10. Analiza i ocena przewidywanych oddziaływań na poszczególne komponenty
środowiska
Projekt Programu umożliwia realizację szerokiego wachlarza przedsięwzięć, zarówno inwestycji
infrastrukturalnych jak i edukacyjnych, mających na celu poprawę jakości środowiska oraz jakości życia
mieszkańców w gminie Luzino.
Określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem
w odniesieniu do typów przedsięwzięć zaplanowanych w Programie przy braku informacji o sposobie i
dokładnych miejscach realizacji poszczególnych przedsięwzięć jest bardzo trudne. Biorąc jednak pod uwagę że
większość z zamierzeń inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w ramach Programu wymagać będzie
przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do konkretnych,
lokalnych warunków środowiskowych, przyjęto, że na tym etapie wystarczające będzie wskazanie typów
oddziaływań, które mogą pojawić się w związku z realizacją przedsięwzięć.
Oddziaływania klasyfikuje się wstępnie ze względu na ich charakter, typ, czas trwania, częstotliwość i stopień
odwracalności.
Oddziaływania te mogą mieć charakter:
− negatywny – oddziaływanie uważane za powodujące niekorzystną zmianę w stosunku do sytuacji
wyjściowej lub wprowadzające nowy niepożądany czynnik;
− pozytywny – oddziaływanie uważane za powodujące poprawę w stosunku do sytuacji wyjściowej lub
wprowadzające nowy pożądany czynnik.
Typ określa, czy oddziaływanie jest bezpośrednie, pośrednie, wtórne, czy skumulowane:
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− bezpośrednie – mogą one powstawać bezpośrednio w związku z realizacją oraz funkcjonowaniem
inwestycji,
− pośrednie lub wtórne – mogą one występować jako wpływ innego bezpośredniego oddziaływania (wpływ
drugiego, trzeciego stopnia w zależności od tego jaka jest przyczyna powstania),
− skumulowane – mogą one przejawiać się jako suma skutków realizacji różnych rodzajów inwestycji
rozpatrywanych łącznie, także sumarycznie z oddziaływaniem istniejących już̇ wcześniej przedsięwzięć.
Oddziaływania mogą mieć różny czas trwania:
− krótkoterminowe lub chwilowe – najczęściej oddziaływania te powstają w związku z bezpośrednim
momentem realizacji przedsięwzięcia, niekiedy także w krótkim okresie jego późniejszego
funkcjonowania,
− średnioterminowe – wiążą się one zarówno z okresem realizacji inwestycji, jej rozruchem, jak również
z chwilą jej całkowitego wdrożenia,
− długoterminowe lub stałe – których konsekwencje są widoczne lub odczuwalne bezpośrednio lub
pośrednio, trwale i nieprzerwanie, bezustannie po wystąpieniu oddziaływania.
Stopień odwracalności odnosi się do możliwości przywrócenia zasobów/przedmiotów oddziaływania do stanu
sprzed wystąpienia oddziaływania:
-

odwracalne — oddziaływania, które przestają być odczuwalne natychmiast lub po zadowalającym
czasie po zakończeniu działań,

-

nieodwracalne — oddziaływania, które są odczuwalne po zakończeniu działań i utrzymują się przez
dłuższy czas. Oddziaływań takich nie można odwrócić przez wdrożenie środków zapobiegawczych.

Większość inwestycji na etapie realizacji będzie charakteryzowało się negatywnym oddziaływaniem
bezpośrednim, krótkoterminowym lub chwilowym, w pełni odwracalnym po zakończeniu prac. Jednakże
większość podejmowanych przedsięwzięć i realizowanych inwestycji w efekcie końcowym będzie miała charakter
oddziaływań pozytywnych, nieodwracalnych, średnio- lub długoterminowych oraz stałych na zdrowie ludzi i stan
środowiska (choć poprzedzonych oddziaływaniem negatywnym związanym z etapem realizacji).
Stopień i zakres oddziaływania przedsięwzięć zależeć będzie przede wszystkim od lokalizacji danego
przedsięwzięcia, czy będzie ono realizowane na terenach zurbanizowanych, przekształconych antropogenicznie
czy na obszarach cennych przyrodniczo i chronionych lub w ich sąsiedztwie, gdzie negatywny zakres
oddziaływania może być największy.
Program umożliwia realizację wielu konkretnych przedsięwzięć, które szczegółowo oceniono w tabelach w
rozdziale 10.1. Natomiast oceną opisową (ze wskazaniem możliwych zagrożeń, ryzyk i korzyści) objęto ogół
projektów z zakresu ochrony środowiska – traktując je jako inwestycyjne, ingerujące w środowisko w odniesieniu
do komponentów środowiska: obszarów Natura 2000, powietrza, klimatu, wód powierzchniowych i podziemnych,
flory i fauny, bioróżnorodności, krajobrazu, powierzchni ziemi, zdrowia ludzi, zasobów naturalnych oraz dóbr
materialnych.

54

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony środowiska dla Gminy Luzino na lata 2016-2019 z
perspektywą do 2023 roku

10.1 Ocena opisowa oddziaływań
10.1.1 Oddziaływanie na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000
Z analizy zaproponowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz lokalizacji obszarów naturowych wynika, że na
terenie obszarów Natura 2000 nie przewidziano projektów inwestycyjnych, mogących narazić ten obszar na
bezpośrednie negatywne oddziaływanie.
Realizacja przedsięwzięć, dla których ramy wyznacza Program, nie naruszy integralności obszarów Natura 2000.
Należy uznać, że podejmowane, w ramach realizacji Programu, działania pośrednio mogą dać pozytywny efekt
ekologiczny na stan środowiska oraz cenne siedliska przyrodnicze.
Program nie dopuszcza inwestycji mogących osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco
negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:


nie pogorszą stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony
wyznaczono obszar Natura 2000 lub



nie wpłyną negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000,



nie zachwieją integralności obszaru Natura 2000 lub jego powiązań z innymi obszarami.

Ocena ogólna: Oddziaływanie pośrednio mogące wpływać korzystnie na obszary Natura 2000,
długoterminowe, stałe, pozytywne.
10.1.2. Oddziaływanie na różnorodność biologiczną, faunę i florę
Realizacja przewidzianych w Programie przedsięwzięć, będzie charakteryzowała się nieznacznym wpływem na
bioróżnorodność. Obszar objęty działaniami inwestycyjnymi stanowi częściowo obszar już przekształcony
antropogenicznie, na którym liczba dziko żyjących gatunków jest ograniczona i są to praktycznie wyłącznie
gatunki synantropijne. Inwestycje takie jak rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, sieci gazowej czy budowa i modernizacja dróg mogą występować także poza obszarami
przekształconymi atropogenicznie (nowe tereny inwestycyjne) zatem mogą przyczynić się do zakłócenia
bytowania zwierząt (w tym gatunków chronionych) w ich naturalnych siedliskach, ich migracji, przez co może
zmniejszyć się ich różnorodność na danym obszarze.
Prace termomodernizacyjne oraz związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest mogą zakłócić
bytowanie ptaków, które zakładają gniazda w obrębie budynków (np. jaskółki), jak i nietoperzy, które bardzo
często wykorzystują nieużytkowane części obiektów budowlanych jako miejsce odpoczynku. Realizacja w takich
obiektach prac termomodernizacyjnych powodować może niszczenie lęgów lub też prowadzić do porzucenia
lęgów rodziców. Dodatkowo przeprowadzone prace remontowe mogą uniemożliwić dalsze wykorzystywanie
obiektów przez występujące tam wcześniej gatunki. Nieodpowiednio prowadzone prace termomodernizacyjne
mogą nie tylko powodować niszczenie chronionych gatunków zwierząt, ich lęgów lub miejsc gniazdowania,
ale również mogą uniemożliwiać im późniejsze wykorzystywanie tych obiektów, jako miejsc gniazdowania lub też
miejsc odpoczynku. Przy zastosowaniu środków, o których mowa w odrębnym rozdziale niniejszej Prognozy
oddziaływanie to będzie miało charakter nieznaczący.
Należy zaznaczyć ze większość działań będzie mieć charakter krótkoterminowy i w dużym procencie odwracalny.
Realizacja infrastruktury transportu drogowego, głównie budowa nowych dróg i dróg dojazdowych może zagrażać
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trwałości układów przyrodniczych i korytarzy ekologicznych a zatem ciągłości funkcjonowania środowiska
przyrodniczego. Pozostałe planowane działania inwestycyjne nie przyczynią się w zauważalny sposób
do pogorszenia warunków bytowania i różnorodności fauny na terenie gminy Luzino.
Podczas prac związanych z realizacją działań uwzględnionych w Programie może wystąpić konieczność
usunięcia bądź przesadzenia niektórych drzew i krzewów, a także dokonania nowych nasadzeń. O ile jest to
możliwe rośliny należy przesadzać, a nie wycinać, chyba, że ich wartość jest wyjątkowo niska. Należy też zwrócić
uwagę na odpowiednie zabezpieczenie drzew w bezpośrednim sąsiedztwie przeprowadzanych prac
budowlanych i dróg transportu materiałów. Uszkodzenie korzeni może także nastąpić przy pracach
prowadzonych w obrębie instalacji podziemnych. Najbardziej niebezpieczne dla roślin jest wykonywanie prac
ziemnych latem, z uwagi na przesuszenie oraz zimą ze względu na przemarznięcie. Najbezpieczniej, gdy rośliny
sąw okresie spoczynku. Ponieważ ciężki sprzęt budowlany może zniszczyć korzenie drzew, wszelkie roboty
ziemne w obrębie systemu korzeniowego powinny być wykonywane ręcznie.
W przypadku prac mających na celu wycinanie drzew lub reorganizacje zieleni, na terenach chronionych, należy
stosować się do wszystkich przepisów o ochronie obszarów cennych przyrodniczo oraz objętych ochroną
prawną, a także uzyskać opinie i pozwolenia wszelkich organów i instytucji w których kompetencji leżą takie
decyzje. Planując roboty dotyczące aranżacji zieleni warto uwzględnić specyficzne zagrożenia w otoczeniu na
etapie realizacji jak np. zniszczenie trawników lub chronionych gatunków roślin.
W przypadku, gdy całkowite uniknięcie danego oddziaływania jest niemożliwe i istnieje niebezpieczeństwo
nieodwracalnego zniszczenia szczególnie cennych elementów przyrody, konieczne jest podjęcie odpowiednio
wcześniej działań kompensacyjnych. Należy m.in. zapewnić odtworzenie zniszczonych siedlisk w miejscach
zastępczych, sztucznie zasilić osłabione populacje i/lub utworzyć alternatywne połączenia (korytarzy)
przyrodnicze. Mając na uwadze możliwy duży zasięg oraz możliwy nieodwracalny charakter przekształceń
środowiska podczas realizacji inwestycji, zaleca się dokładne rozważanie lokalizacji inwestycji a także
zastosowanie przyjaznych dla środowiska oraz wysokiej klasy rozwiązań technicznych. Planując aranżację
zieleni warto uwzględnić zagrożenia w specyficznym otoczeniu. Trawniki łatwo mogą zostać zdewastowane przez
wykorzystywane maszyny i pojazdy oraz przez nadmierne wydeptywanie, co stanowi zagrożenie dla młodych
sadzonek niektórych gatunków, dlatego warto zaprojektować skuteczne osłony dla młodych nasadzeń.
Cel: Poprawa jakości powietrza gminy Luzino, poprzez działania ukierunkowane na zmniejszenie zużycia energii
i paliw, w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych zakłada realizację inwestycji
wykorzystujących odnawialne źródła energii. Niestety są to przedsięwzięcia niepozbawione zagrożeń
środowiskowych. Realizacja tych działań może negatywnie oddziaływać na kształtowanie stosunków wodnych
(zmiana wskutek spiętrzania wód dla celów energetyki wodnej), czy też ograniczaniem różnorodności
biologicznej (przerywanie korytarzy ekologicznych, oddziaływania na awifaunę i ichtiofaunę).
Cel: Zmniejszenie uciążliwego hałasu i utrzymanie jak najlepszej jakości stanu akustycznego środowiska
umożliwia rozwój systemu transportowego, który będzie skoncentrowany na rozwoju infrastruktury liniowej, a tego
typu inwestycje mogą powodować konflikty o przestrzeń z obszarami o cennej różnorodności biologicznej.
Dlatego, istotnym na etapie planowania i realizacji inwestycji jest rozważanie rozwiązań alternatywnych,
umożliwiających wybór najmniej uciążliwego dla środowiska wariantu uwzględniającego minimalizację
niekorzystnych dla środowiska działań oraz możliwe niwelowanie skutków poprzez uwzględnienie w projektach
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rozwiązań sprzyjających ochronie różnorodności biologicznej oraz spójności siedlisk np. poprzez projektowanie
bezkolizyjnych przejść dla zwierząt.
Wszystkie wymienione zagrożenia należy traktować jedynie jako potencjalne, gdyż ich faktyczne wystąpienie
będzie ściśle uzależnione od wyboru lokalizacji pod planowane inwestycje oraz zastosowanych rozwiązań
minimalizujących wskazanych w odrębnym rozdziale niniejszej Prognozy.
Ocena etapu realizacji inwestycji : Oddziaływanie bezpośrednie, negatywne, krótkotrwałe, odwracalne
Ocena ogólna: Oddziaływanie pośrednie, długoterminowe, stałe, pozytywne
10.1.3. Oddziaływanie na ludzi
Program ochrony środowiska z założenia jest dokumentem, którego realizacja ma podnieść standard życia
mieszkańców obszaru, którego dotyczy. Niemniej jednak należy dokonać oceny oddziaływania na mieszkańców
etapu realizacji zaplanowanych w Programie inwestycji. Niektóre z nich jak np. inwestycje sieciowe (wodociągi,
kanalizacja, gaz) mogą powodować krótkotrwałe, jednak całkowicie odwracalne oddziaływanie na zdrowie
mieszkańców zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych inwestycji. Charakteryzować się ono
będzie chwilową, niezorganizowaną emisją zanieczyszczeń do powietrza, związaną ze zwiększonym ruchem
kołowym pojazdów, pracami budowlano - remontowymi oraz pracami ziemnymi. Mieszkańcy mogą być narażeni
na emisję pyłów i spalin podczas inwestycji związanych z budową oraz modernizacją nowych i istniejących
obiektów. W związku z podejmowanymi działaniami sugeruje się informowanie społeczeństwa o planowanych
pracach z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym wraz ze wskazaniem terminu zakończenia realizacji
inwestycji. Pozwoli to mieszkańcom przygotować się na ewentualne uciążliwości i zwiększy ich ostrożność.
Ponadto prace najbardziej uciążliwe nie powinny odbywać się we wczesnych godzinach porannych oraz
wieczornych, by nadmiernie nie ingerować w życie mieszkańców.
Ocena etapu realizacji inwestycji: Oddziaływanie bezpośrednie, negatywne, krótkotrwałe, odwracalne
Ocena ogólna: Oddziaływanie bezpośrednie, długoterminowe, stałe, pozytywne.
10.1.4. Oddziaływanie na jakość wód
Program wskazuje inwestycje bezpośrednio związane z poprawą jakości wód podziemnych i powierzchniowych.
Dotyczy to Celu Poprawa jakości wód powierzchniowych i ochrona wód podziemnych i kierunków interwencji:
1.

Realizacja inwestycji mających na celu poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia, w tym
budowy lub modernizacji urządzeń i sieci wodociągowych.

2.

Realizacja inwestycji poprawiających jakość wód powierzchniowych, w tym budowy i rozbudowy
systemów kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz systemów odbioru i
podczyszczania wód opadowych.

Inwestycje na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej czy budowa i modernizacja
stacji uzdatniania wody to inwestycje, które docelowo zdecydowanie spowodują zmniejszenie zanieczyszczenia
wód powierzchniowych oraz poprawią jakość wody pitnej dostarczanej mieszkańcom.
Ocena etapu realizacji inwestycji: Oddziaływanie bezpośrednie, negatywne, krótkotrwałe, odwracalne
Ocena ogólna: Oddziaływanie bezpośrednie, długoterminowe, stałe, pozytywne.
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10.1.5. Oddziaływanie na jakość powietrza
Większość inwestycji, dla których ramy wyznacza Program wiązać się będzie z pracami budowlanymi
oraz ziemnymi, czyli także z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego. Tego typu prace będą się charakteryzować
lokalnym i krótkoterminowym oddziaływaniem na stan powietrza. Użycie środków transportu ciężarowego
podczas prac budowlanych ma wpływ na lokalne zanieczyszczenie powietrza. Możliwe jest generowanie dużych
ilości pyłów, lokalne podwyższenie stężeń niektórych substancji gazowych na skutek ścierania opon i nawierzchni
drogowej, także okładzin hamulcowych oraz spalin pojazdów starszej generacji. Dotyczy to w szczególności
substancji emitowanych z silników spalinowych (transport i ciężkie maszyny), prac spawalniczych (gazy i pyły),
prac malarskich (lotne związki organiczne) i innych. Dokładne określenie na tym etapie skali oddziaływania
i zasięgu występowania określonych stężeń danej substancji w celu oceny jakości powietrza według
obowiązujących standardów nie jest możliwe, ani celowe. Z punktu widzenia prawa stosunkowo krótkotrwałe
oddziaływanie związane z pracami budowlanymi, nie podlega normowaniu.
Program wskazuje także cele, których realizacja wiązać się będzie z zadaniami inwestycyjnymi (takimi jak
termomodernizacje, budowa i modernizacje dróg, ścieżki rowerowe itp.) i nieinwestycyjnymi (właściwe
planowanie przestrzenne, edukacja ekologiczna, dotacje na zmianę systemów grzewczych) bezpośrednio
dedykowanymi jakości powietrza, mającymi na celu jego poprawę:
Poprawa jakości powietrza gminy Luzino, poprzez działania ukierunkowane na zmniejszenie zużycia energii i
paliw, w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych
Zmniejszenie uciążliwego hałasu i utrzymanie jak najlepszej jakości stanu akustycznego środowiska
Ocena etapu realizacji inwestycji: Oddziaływanie bezpośrednie, negatywne, krótkotrwałe, odwracalne
Ocena ogólna: Oddziaływanie bezpośrednie, długoterminowe, stałe, pozytywne.
10.1.6. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi
Zadania inwestycyjne wynikające z celów określonych w Programie typu: budowa sieci wod - kan, kanalizacji
deszczowej, sieci gazowej, budowa dróg, trakcji kolejowych, przebudowa skrzyżowań, modernizacje ulic będą
negatywnie oddziaływać na powierzchnię ziemi w fazie realizacji. W trakcie prac ziemnych będą występować
krótkotrwałe ale w pełni odwracalne oddziaływania polegające na okresowych zmianach ukształtowania terenu,
naruszaniu warstw ziemnych. Przekształcenie powierzchni ziemi następować będzie wyłącznie w zakresie
związanym z realizacją przedmiotowych inwestycji.
Zadania inwestycyjne związane z budową nowych obiektów budowlanych i przekształcaniem terenów, zwłaszcza
projekty kompleksowe takie jak przystosowanie terenów inwestycyjnych: uzbrojenie działek, budowa nowych
obiektów budowlanych będą powodować trwałe zmiany ukształtowania terenu i naruszanie warstw ziemnych.
Nowe inwestycje na terenach dotychczas niezabudowanych zawsze powodować będą nieodwracalne
przekształcenie powierzchni ziemi.
Ocena etapu realizacji inwestycji: Oddziaływanie bezpośrednie, negatywne, chwilowe, odwracalne
Ocena ogólna: Oddziaływanie pośrednie, długoterminowe, stałe.
10.1.7 Oddziaływanie na krajobraz
Realizacja niektórych inwestycji wskazanych w ocenianym dokumencie (budowa nowych obiektów, rozbudowa
istniejących obiektów, inwestycje w OZE – farmy fotowoltaiczne) może potencjalnie negatywnie wpływać na
krajobraz (niewłaściwe projektowanie, nieuwzględnianie charakteru sąsiedniej zabudowy czy planów
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zagospodarowania przestrzennego). Obiekty budowlane powinny być dostosowywane do warunków zabudowy,
zgodnie z zasadami planowania przestrzennego w gminie i nie mogą stanowić dominantów w krajobrazie.
Ocena etapu realizacji inwestycji: Oddziaływanie bezpośrednie, nieodwracalne.
Ocena ogólna: Oddziaływanie bezpośrednie, długoterminowe, stałe, pozytywne.
10.1.8 Oddziaływanie na zasoby naturalne
W ujęciu bezpośrednim realizacja postanowień Programu nie będzie miała wpływu na zasoby naturalne. Pewne
niewielkie oddziaływania na zasoby naturalne (gleba, woda) związane mogą być jednak z koniecznością
przeprowadzenia prac ziemnych dla posadowienia infrastruktury technicznej. Będą to jednak oddziaływania
krótkotrwałe i w pełni odwracalne.
Ocena etapu realizacji inwestycji: Oddziaływanie pośrednie, negatywne, krótkotrwałe, odwracalne
Ocena ogólna: Oddziaływanie pośrednie, długoterminowe, stałe, pozytywne.
10.1.9. Oddziaływanie na zabytki
Na terenie gminy Luzino znajdują się obszary posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na
oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu. W
myśl art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity
Dz. U. z 2014 r. poz. 1446) ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania zabytki nieruchome,
będące w szczególności:


krajobrazami kulturowymi,



układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi,



działami architektury i budownictwa,



działami budownictwa obronnego,



obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami przemysłowymi,



cmentarzami,



parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,



miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub
instytucji.

Zanieczyszczenia powietrza wspomagane niekorzystnymi warunkami klimatycznymi, odgrywają decydującą rolę
w procesie przyspieszenia niszczenia kamiennych zabytków. Zatem wszelkie inwestycje, dla których ramy
wytycza analizowany Program, a mające na celu ograniczanie emisji komunalnej (tzw. “niskiej emisji” z palenisk
domowych) oraz ograniczanie emisji liniowej (powodowanej ruchem samochodowym) będą pozytywnie
oddziaływać na zabytki gminy Luzino.
Podobnie w sytuacji, gdy w obiektach zabytkowych wykorzystywany był azbest lub wyroby zawierające azbest,
jako pozostałości po prowadzonych pracach remontowych w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat. Usuwanie tego
typu wyrobów będzie zatem działaniem zdecydowanie pozytywnym, gdyż dzięki temu możliwe będzie
zastosowanie pierwotnie używanych materiałów (lub ich zamienników), dzięki czemu obiekty te odzyskają swój
pierwotny charakter.
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Ocena etapu realizacji inwestycji: Oddziaływanie pośrednie, negatywne, krótkotrwałe, odwracalne.
Ocena ogólna: oddziaływanie pośrednie, pozytywne, stałe, długoterminowe, nieodwracalne.
10.1.10. Oddziaływanie na dobra materialne
Program nie zawiera ustaleń, które prowadziłyby do dających się przewidzieć istotnych strat w zakresie wartości i
jakości dóbr materialnych mieszkańców gminy Luzino. Zawiera natomiast szereg ustaleń prowadzących do
podniesienia wartości i jakości dóbr materialnych, zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej (dotyczy to
zarówno grupy inwestorów, jak i osób fizycznych). Zadania wynikające z Programu, będące polityką
zrównoważonego rozwoju, mogą predestynować gminę Luzino do miana gminy przyjaznej środowisku, a tym
samym zwiększyć zainteresowanie tym obszarem poprzez podniesienie walorów krajobrazowych. To również
może zwiększyć wartość nieruchomości i ziemi, przy ich sprzedaży. Pewne pośrednie korzyści pojawią się w
przypadku przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych (polegających na wymianie materiału izolującego).
Możliwe będzie uzyskanie dodatkowych korzyści wynikających z późniejszych oszczędności związanych z
mniejszym zużyciem energii niezbędnej do ogrzewania zmodernizowanego budynku. Wartość nieruchomości
będzie wzrastać także przy usuwaniu azbestu.
Pewnym zagrożeniem mogą być jednak inwestycje liniowe. Nowobudowane drogi zmieniają charakterystykę
obszaru, przez który przechodzą, oddziałując na niego w sposób negatywny lub pozytywny pod różnymi
względami. Oddziaływania te mogą być związane z obecnością nowej infrastruktury, przez co oddziaływanie
może posiadać charakter bezpośredni. Typowym przykładami takiego oddziaływania jest zagospodarowanie
terenu pod inwestycję, która może wiązać się z wyburzeniami budynków i likwidacją innej infrastruktury, jak
również niszczenie sąsiednich budowli, chociażby poprzez nasiloną korozję elementów metalowych, zwiększone
zapylenie i wibracje. Zmiana struktury przestrzennej może również sprzyjać nasilonej erozji gleb, co pociągnie za
sobą spadek ich żyzności. W przypadku oddziaływań bezpośrednich mają one głównie charakter negatywny.
Oddziaływania o charakterze pośrednim mogą również nieść za sobą negatywne konsekwencje,
charakteryzujące się spadkiem cen ziemi i nieruchomości w okolicach przebiegów dróg, jak również spadkiem
żyzności gleb spowodowanej akumulacją innych substancji szkodliwych, których źródłem jest transport
drogowy10.
Ocena etapu realizacji inwestycji: Oddziaływanie bezpośrednie, negatywne, krótkotrwałe, odwracalne.
Ocena ogólna: Oddziaływanie pośrednie, długoterminowe, stałe, pozytywne.

10.2. Oddziaływanie ustaleń projektu Programu
10.2.1.Oddziaływanie z uwzględnieniem zależności między elementami środowiska i między
oddziaływaniami na te elementy
Ocena wpływu projektu Programu na środowisko dokonana została poprzez analizę celów oraz zadań
nieinwestycyjnych i inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska określonych w harmonogramie projektu
Programu. Założono, że cele przyjęte w Programie będą realizowane przez działania i inwestycje przewidziane w
10

Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015
60

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony środowiska dla Gminy Luzino na lata 2016-2019 z
perspektywą do 2023 roku

dokumencie, w związku z czym w macierzy (tabela 10) przedstawiono wpływ rodzajów inwestycji/przedsięwzięć,
przewidzianych do realizacji w ramach przyjętych celów, na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego,
ludzi i dobra kultury.
Przy ocenie pominięto etap realizacji inwestycji z uwagi na fakt, że zawsze powoduje on negatywne
oddziaływanie związane z prowadzonymi pracami, co opisano w rozdziale 10.1. Uwzględniano natomiast stan po
realizacji inwestycji i jej potencjalne oddziaływania na etapie normalnego funkcjonowania. W macierzy
zastosowano następujące oznaczenia:
Sposoby oznaczenia oddziaływania w macierzy (kolory, skróty literowe)
Pozytywne, nieodwracalne, długoterminowe lub stałe
Możliwe negatywne, nieodwracalne, długoterminowe lub stałe
Brak możliwości jednoznacznego spodziewanego oddziaływania
Brak zauważalnego oddziaływania w zakresie analizowanego przedsięwzięcia

0

Bezpośrednie

B

Pośrednie

P
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Tabela 10. Analiza oddziaływania celów określonych w projekcie Programu na poszczególne komponenty środowiska

Różnorodność biologiczna

Ludzie

Zwierzęta

Rośliny

Wody

Powietrze i klimat

Powierzchnia ziemi

Krajobraz

Klimat akustyczny

Zasoby naturalne

Zabytki

Dobra materialne

Cele zaplanowane w POŚ 2016-2019 z perspektywą do 2023 roku

Obszary chronione, Natura 2000

Oddziaływanie na komponenty środowiska

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Cele
CEL: Poprawa jakości powietrza gminy Luzino, poprzez działania
ukierunkowane na zmniejszenie zużycia energii i paliw, w celu
ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych
CEL: Zmniejszenie uciążliwego hałasu i utrzymanie jak najlepszej jakości
stanu akustycznego środowiska
CEL: Ograniczanie emisji niejonizującego promieniowania
elektromagnetycznego do środowiska
CEL: Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego
CEL: Poprawa jakości wód powierzchniowych i ochrona wód
podziemnych
CEL: Racjonalna gospodarka zasobami złóż kopalin oraz minimalizacja
niekorzystnych skutków ich eksploatacji
CEL: Ochrona i właściwe wykorzystanie gleb
CEL: Budowa systemu gospodarki odpadami, opartego o zasadę
zapobiegania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów,
zapewniającego wysoki stopień ich odzysku oraz bezpieczne dla
środowiska unieszkodliwianie

P

P

B

B

P

P

B

P

0

0

0

P

P

0

0

B

P

0

0

B

P

B

B

0

P

P

P

P

B

P

P

0

0

0

0

0

0

P

P

P

B

P

P

B

0

0
B

B

0

P

B

B

0

P

B

B

B

B

0

0

0

0

B

0

0

P

P

0

P

P

0

0

B

B

0

B

0

0

P

P

P

P

B

0

0

B

0

0

0

0

0

P

P

B

P

P

P

P

B

P

0

P

0

P
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P

P

B

P

B

P

P

P

P

P

Wody

8

Rośliny

7

P

Dobra materialne

P

6

P

Zabytki

B

5

B

Zasoby naturalne

4

Klimat akustyczny

3

Krajobraz

Zwierzęta

2

Powierzchnia ziemi

Ludzie

1

B

Powietrze i klimat

CEL: Ochrona obszarów cennych przyrodniczo oraz ochrona lasów
CEL: Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii i ograniczenie
ich skutków dla ludzi, środowiska

Różnorodność biologiczna

Cele zaplanowane w POŚ 2016-2019 z perspektywą do 2023 roku

Obszary chronione, Natura 2000

Oddziaływanie na komponenty środowiska

9

10

11

12

13

P

0

0

0

0

0

0

0

P

P

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 11: Analiza oddziaływania zadań określonych w projekcie Programu na poszczególne komponenty środowiska

Różnorodność biologiczna

Ludzie

Zwierzęta

Rośliny

Wody

Powietrze i klimat

Powierzchnia ziemi

Krajobraz

Klimat akustyczny

Zasoby naturalne

Zabytki

Dobra materialne

Zadania zaplanowane w POŚ 2016-2019 z perspektywą do 2023 roku

Obszary chronione, Natura 2000

Oddziaływanie na komponenty środowiska

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Zadania inwestycyjne
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Luzino
Rozbudowa krótszych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Odwodnienie dróg, ulic i placów
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Luzino:
1) SP Kębłowo – odział przedszkolny Zelewo
2) SP Sychowo – oddział przedszkolny Robakowo
3) SP Sychowo
4) SP Wyszecino
5) Gminne Przedszkole Publiczne

P
P
P

P
P
P

B
B
B

P
P
P

P
P
P

B
B
B

0
0
0

P
P
P

0
0
0

0
0
0

P
P
P

0
0
0

P
P
P

0

P

B

P

0

0

B

0

P

0

P

P

B

Budowa dróg gminnych

P

P

B

P

0

0

B

P

B

B

0

P

P

P

P

B

P

0

0

B

P

B

B

0

P

P

P

P

B

P

P

0

B

0

P

0

P

0

B

0

0

P

0

0

0

P

0

0

0

P

0

0

0

0

B

P

0

0

B

P

B

B

0

P

P

Budowa Trasy Kaszubskiej tj. drogi ekspresowej S6 od Lęborka do Obwodnicy
Trójmiasta w zakresie prac od km 259+603 do km 309+011.
Wdrażanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej: Instalacje OZE w obiektach
mieszkalnych
Wdrażanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej: Wymiana urządzeń biurowych i
AGD w instytucjach publicznych na bardziej efektywne energetycznie.
Wdrażanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej: Rozwój komunikacji rowerowej

Źródło: opracowanie własne
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11. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem
realizacji projektowanego dokumentu
Efektem realizacji założeń projektu Programu i zadań służących osiąganiu celów określonych w dokumencie
będzie szereg zróżnicowanych oddziaływań w obrębie wszystkich elementów środowiska. Większość
ze zdefiniowanych oddziaływań będzie wywoływała na środowisko jednoznaczne skutki pozytywne lub skutki
o zmiennym charakterze, należy jednak pamiętać, iż w wyniku realizacji pewnej grupy działań mogą powstać
również oddziaływan i a negatywne i dla tych działań wskazane jest określenie rozwiązań zapobiegających,
ograniczających lub kompensujących.
Do przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu Programu mogących negatywnie oddziaływać na środowisko
należeć będzie większość inwestycji infrastrukturalnych przede wszystkim: na etapie budowy inwestycje w
zakresie budowy lub modernizacji infrastruktury sieciowej: kanalizacja sanitarna, wodociągowa, gazowa,
infrastruktura drogowa, instalacje OZE itp., a także w fazie realizacji i eksploatacji m. in. drogi, infrastruktura
turystyczna, zbiorniki retencyjne.
Negatywne oddziaływanie tych inwestycji na środowisko można ograniczyć do racjonalnego poziomu poprzez
dobrze przemyślany wybór lokalizacji, ponieważ skala wywoływanych przez nie przekształceń środowiska
zależeć będzie w znacznym stopniu od lokalnych uwarunkowań. Ponadto, prawidłowy projekt, uwzględniający
potrzeby ochrony środowiska zarówno na etapie budowy, jaki i w fazie eksploatacji inwestycji pozwoli także
ograniczyć te oddziaływania. Istotne jest także zapewnienie wysokiego poziomu przebiegu procedur oceny
oddziaływania na środowisko dla poszczególnych przedsięwzięć. Proponowane działania zapobiegające lub
ograniczające negatywne oddziaływania na środowisko przyrodnicze lub społeczne przedstawiono w Tabeli 12.

Tabela 12. Proponowane działania ograniczające bądź zapobiegające negatywnym
oddziaływaniom na środowisko
Element
środowiska
przyrodniczego

Rodzaje działań zapobiegających
negatywnym oddziaływaniom




LUDZIE







ZWIERZĘTA



oznakowanie obszarów i zabezpieczenie placu budowy, gdzie prowadzone
będą prace budowlane i modernizacyjne w celu zwiększenia bezpieczeństwa
ludzi podczas wykonywania tych prac oraz w celu zabezpieczenia przed
wtargnięciem osób niepowołanych (okolicznych mieszkańców);
stosowanie sprawnego technicznie sprzętu, stałe prowadzenie nadzoru
budowlanego oraz bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP;
lokalizowanie baz sprzętu w bezpiecznej odległości od siedlisk ludzkich;
zapewnienie przestrzegania norm środowiskowych – parametrów emisji
zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu;
ograniczenie czasu pracy maszyn budowlanych do niezbędnego minimum w
celu zmniejszenia emisji spalin oraz hałasu;
stosowanie systemów zabezpieczających rusztowania oraz maszyny i
urządzenia podczas remontów i innych prac budowlanych, ograniczające
jednocześnie uciążliwości przez nie wywoływane;
stosowanie roślinności izolacyjnej (obudowa biologiczna wzdłuż ciągów
komunikacyjnych) oraz ekranów akustycznych.
prowadzenie monitoringu przedrealizacyjnego i inwentaryzacji przyrodniczej
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Element
środowiska
przyrodniczego

Rodzaje działań zapobiegających
negatywnym oddziaływaniom


















ROŚLINY









WODA






zwłaszcza w przypadku elektrowni wiatrowych oraz obiektów i linii przesyłowych
i dystrybucyjnych sąsiadujących z terenami przyrodniczo cennymi i siedliskami
gatunków chronionych;
wykonanie inwentaryzacji budynków i terenów planowanych pod budowę pod
kątem występowania ptaków, nietoperzy i zwierząt chronionych;
prowadzenie prac poza okresem lęgowym ptaków oraz rozrodu nietoperzy i
innych zwierząt, których występowanie zidentyfikowano w rejonie planowanych
inwestycji;
w przypadku braku możliwości prowadzenia prac w okresie poza lęgowym
odpowiednio wcześniejsze zabezpieczenie budynków przed zakładaniem w
nich lęgowisk;
w trakcie prac modernizacyjnych zapewnienie nadzoru ze strony ornitologów i
chiropterologów na wypadek odnalezienia miejsc gniazdowania ptaków oraz
rozrodu nietoperzy;
po przeprowadzeniu prac remontowych, w przypadku braku możliwości
zachowania istniejących schronień, wyposażenie budynków w schronienia
alternatywne (skrzynki dla ptaków i nietoperzy), równoważące ubytek takich
miejsc;
prowadzenie prac budowlanych i modernizacyjnych w możliwe najkrótszym
czasie.
prowadzenie monitoringu przedrealizacyjnego i inwentaryzacji przyrodniczej
zwłaszcza w przypadku elektrowni wiatrowych oraz obiektów i linii przesyłowych
i dystrybucyjnych sąsiadujących z terenami przyrodniczo cennymi i siedliskami
gatunków chronionych;
prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w tym
zwłaszcza w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na
zmiany warunków siedliskowych
wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej obszarów dysfunkcyjnych pod kątem
występowania cennych gatunków roślin, przede wszystkim obszarów wodnobłotnych o wysokich walorach przyrodniczych;
wkomponowywanie istniejącej roślinności w rewitalizowaną przestrzeń
obszarów dysfunkcyjnych, wprowadzanie nowych obszarów zielni urządzonej,
dostosowanej do warunków siedliskowych oraz współgrającej z otoczeniem;
zachowanie wysokiej kultury prowadzenia robót budowlanych, z
poszanowaniem wymagań ochrony środowiska;
prowadzenie ręcznych wykopów w sąsiedztwie systemów korzeniowych w
czasie wykonywania prac budowlanych;
unikanie usuwania korzeni strukturalnych drzew w przypadku prowadzenia
wykopów w sąsiedztwie bryły korzeniowej;
zabezpieczenie ran na drzewach powstałych w wyniku prowadzonych prac
budowlanych odpowiednimi środkami grzybobójczymi;
zabezpieczenie pni drzew narażonych na otarcia ze strony sprzętu
budowlanego np. włókniny i obudowy drewniane;
lokalizowanie zapleczy budów możliwe najdalej od stanowisk roślin o dużych
walorach przyrodniczych.
stosowanie sprawnego technicznie sprzętu;
sprawdzenie, czy używane do budowy maszyny i inne urządzenia techniczne
spełniają ustalone wymagania ochrony środowiska dopuszczające je do
produkcji lub obrotu, dopilnowania, by naprawiono wszystkie szkody powstałe w
wyniku korzystania z terenu czasowo zajętego dla potrzeb budowy;
stosowanie urządzeń podczyszczających (osadników, separatorów substancji
ropopochodnych);
zabezpieczenie/uszczelnienie terenów zapleczy budów (magazynowanie
substancji, materiałów oraz odpadów w sposób eliminujący kontakt z wodami
opadowymi i gruntowymi).
kontrolowanie szczelności zbiorników paliw płynnych pojazdów stosowanych w
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negatywnym oddziaływaniom













POWIETRZE








POWIERZCHNIA
ZIEMI






czasie prac budowlanych w celu niedopuszczenia do miejscowego skażenia
środowiska gruntowego substancjami ropopochodnymi;
zapewnienie dostępu pracownikom przedsiębiorstw budowlanych do
przenośnych toalet oraz regularnie opróżnianie toalet z wykorzystaniem
samochodów serwisowo-asenizacyjnych wyposażonych w odpowiednie
akcesoria;
zachowanie szczególnej ostrożności w czasie prowadzenia prac w sąsiedztwie
cieków i zbiorników wodnych;
ograniczanie powierzchni nieprzepuszczalnych (np. poprzez stosowanie
materiałów przepuszczalnych do budowy parkingów, ciągów pieszych i
rowerowych);
stosowanie w budowanych i modernizowanych budynkach rozwiązań
technicznych mających na celu ograniczenie zużycia wody;
wyznaczanie miejsc na gromadzenie odpadów typu komunalnego i odpadów
powstających w czasie budowy (gruz, złom, folia z opakowań elementów
budowlanych i innych). Odpady powinny być zbierane w sposobów selektywny
w odpowiednich pojemnikach i kontenerach.
unikanie w czasie wykonywania prac pozostawiania maszyn na biegu jałowym,
podczas dłuższych przerw w pracy będą one wyłączane;
maksymalne ograniczanie czasu budowy poszczególnych etapów poprzez
odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego;
zachowanie wysokiej kultury prowadzenia robót, a w szczególności przez:
systematyczne sprzątanie placów budowy, zraszanie wodą placów budowy
(zależnie od potrzeb), ograniczenie do minimum czasu pracy silników
spalinowych maszyn i samochodów budowy, uważne ładowanie materiałów
sypkich na samochody, stosowanie osłon na rusztowania, urządzenia, maszyny
i pojazdy, ograniczających pylenie oraz inne zanieczyszczenia, stosowanie
gotowych mieszanek wytwarzanych w wytwórniach, aby ograniczyć do
minimum operacje mieszania kruszywa ze spoiwem na miejscu budowy,
wykorzystanie pojazdów zasilanych alternatywnymi źródłami napędu,
propagowanie ruchu rowerowego, pieszego, poprzez budowę odpowiednich
ciągów komunikacyjnych;
zwiększenie powierzchni terenów zielonych poprawiających skład powietrza
atmosferycznego (poprzez pochłanianie szkodliwych gazów – tlenki siarki,
siarkowodór, dwutlenek węgla oraz produkcji tlenu);
budowanie pasów zieleni izolacyjnej, ograniczającej uciążliwości
komunikacyjne; stosowanie osłon sztucznych; stosowanie w budowanych i
modernizowanych budynkach rozwiązań technicznych mających na celu
ograniczenie niskiej emisji (stosowanie kotłów zasilanych ekologicznymi
paliwami, termomodernizacja budynków – ograniczająca zużycie paliw i
energii);
prowadzenie dróg na estakadach, wiaduktach, wysokich nasypach, co wpływa
korzystnie na przewietrzenie terenów sąsiadujących z drogami.
zabezpieczenie/uszczelnienie terenów zapleczy budów (magazynowanie
substancji, materiałów oraz odpadów w sposób eliminujący kontakt z glebą);
kontrolowanie szczelność zbiorników paliw płynnych pojazdów stosowanych w
czasie prac budowlanych w celu niedopuszczenia do miejscowego skażenia
środowiska gruntowego substancjami ropopochodnymi;
przed rozpoczęciem prac ziemnych zebranie warstwy wierzchniej gleby
(humus), a po zakończeniu prac – rozdeponowanie na powierzchni terenu;
przestrzegania prawidłowej gospodarki odpadami - wyznaczanie miejsc na
gromadzenie odpadów typu komunalnego i odpadów powstających w czasie
budowy (gruz, złom, folia z opakowań elementów budowlanych i innych).
Odpady powinny być zbierane w sposobów selektywny w odpowiednich
pojemnikach i kontenerach.
sprawdzenie, czy używane do budowy maszyny i inne urządzenia techniczne
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KRAJOBRAZ







KLIMAT




ZABYTKI,
DOBRA MATERIALNE




spełniają ustalone wymagania ochrony środowiska dopuszczające je do
produkcji lub obrotu, dopilnowania, by naprawiono wszystkie szkody powstałe w
wyniku korzystania z terenu czasowo zajętego dla potrzeb budowy:
dopilnowanie, aby uporządkowano teren budowy po zakończeniu robót;
przeprowadzenie rzetelnej analizy lokalizacyjnej, w tym uwzględniając zapisy
planu zagospodarowania gminy i planów miejscowych oraz innych dokumentów
zawierających szczegółowe uwarunkowania lokalizacji obiektów;
maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu;
zintegrowanie nowych przedsięwzięć inwestycyjnych z istniejącą rzeźbą terenu;
wkomponowanie istniejących elementów krajobrazu o potencjalnie wysokich
walorach przyrodniczych w rewitalizowaną przestrzeń;
traktowanie zieleni urządzonej jako priorytetowego elementu kształtującego
prawidłowo zagospodarowaną przestrzeń miejską.
odpowiednie projektowanie zieleni na terenie osiedli, tak, aby pełniła funkcje
ochrony przed wiatrem, wpływała na wymianę powietrza w mieście oraz
przyczyniała się do zatrzymywania wilgoci;
stosowanie zabiegów mających na celu zmniejszenie zatorów komunikacyjnych
w mieście (odpowiednio zsynchronizowana sygnalizacja świetlna,
propagowanie ruchu pieszego, rowerowego oraz komunikacji publicznej)
podczas prowadzonych prac remontowych.
planowanie nowych inwestycji w harmonii z istniejącym krajobrazem i
historycznym układem przestrzennym;
odpowiednie wyeksponowanie obiektów zabytkowych o wysokich wartościach
artystycznych, historycznych i kulturowych na tle istniejącej zabudowy oraz
planowanych inwestycji;
prowadzenie prac remontowych obiektów zabytkowych w uzgodnieniu z
Konserwatorem Zabytków.
Źródło: opracowanie własne

Działania kompensacyjne mogą być natomiast wynikiem ocen szczegółowych na dalszych etapach planowania
i wdrażania działań o charakterze przedsięwzięć, zwłaszcza na etapie ocen oddziaływania na środowisko,
w przypadku wykazania potrzeby wdrażania rozwiązań kompensacyjnych. Odnosząc się do projektu Programu,
powinny to być rozwiązania związane głównie z działaniami infrastrukturalnymi, obejmującymi
budowę/modernizację dróg (zwłaszcza krajowych), inwestycji w zakresie budowy infrastruktury wodociągowo –
kanalizacyjnej, gazowej czy związanej z uzbrojeniem terenów.
Działania kompensacyjne powinny być ukierunkowane na:
1. straty zasobów przyrodniczych chronionych w ramach obszarów Natura 2000, tj. siedlisk przyrodniczych
i gatunków będących przedmiotem ochrony w tych obszarach,
2. straty w zasobach przyrodniczych, zwłaszcza chronionych siedlisk przyrodniczych i gatunków (głównie
siedlisk gatunków),
3. straty w zasobach leśnych, w kompleksach i elementach zadrzewień,
4. straty w lokalnym krajobrazie (walory estetyczne).
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12. Wskazanie napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki i braków w
materiałach, utrudniających ocenę szkodliwego oddziaływania na środowisko
Oceniany Program jest dokumentem o dużym stopniu ogólności. Nie porusza i nie zawiera konkretnych
propozycji nowych, innowacyjnych rozwiązań lub technologii, których ocena mogłaby sprawić trudności, a jedynie
wyznacza ramy realizacji zamierzeń rozwojowych.
Do trudności, które były istotne przy ustalaniu istniejącego stanu środowiska, jego zagrożeń, w tym zdrowia ludzi,
a także przy ustalaniu tendencji zachodzących w środowisku, zaliczyć należy:


brak precyzyjnej lokalizacji poszczególnych inwestycji, stosowanej technologii czy sposobu zarządzania
procesem inwestycyjnym wpływa na celność formułowanych zagrożeń;



brak jednoznacznych wskazań zmian zachodzących w środowisku na przestrzeni ostatnich lat lub brak
formułowania jednoznacznych wniosków będących wynikiem braku stałego, systematycznego
monitorowania stanu środowiska przez instytucje państwowe;



rozbieżności w dokumentach diagnozujących stan środowiska w zakresie wskaźników stanu różnych
elementów środowiska, co może wynikać z odmiennych okresów, w których te dokumenty były
opracowywane, a przy tym zwykle dane odnoszą się do lat wcześniejszych przez co nie wskazują na
stan obecny środowiska, itp.

Minimalizację ewentualnych trudności zaistniałych przy sporządzaniu prognozy oddziaływania na środowisko dla
tego dokumentu, osiągnięto poprzez:


analizę możliwie obszernych danych przyrodniczych, wykorzystując wiele istniejących dokumentów,
zwłaszcza o charakterze regionalnym;



przeanalizowanie prognoz oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych dokumentów
strategicznych funkcjonujących w regionie i kraju;



dobranie właściwej metodyki prognozowania skutków środowiskowych projektowanego dokumentu i
prawidłową organizację prac.

13. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie Programu
Projekt Programu wskazuje cele oraz rodzaje inwestycji przewidziane do realizacji w okresie 2016-2019. Część
przedsięwzięć, które realizowane będą w ramach Programu, to projekty dotyczące konkretnych lokalizacji ale
większość będąca jeszcze na etapie założeń nie ma konkretnej lokalizacji, stosowanej technologii czy sposobu
zarządzania procesem inwestycyjnym. Na obecnym etapie można jedynie przyjąć pewne założenia odnośnie
charakteru planowanych działań, bez wskazywania konkretnych rozwiązań dla inwestycji, które mogą przynieść
negatywne oddziaływania. Zakłada się, że działania mogące negatywnie oddziaływać na środowisko, które są
ważne dla właściwej polityki w zakresie ochrony środowiska, będą mogły być realizowane pod warunkiem
zastosowania odpowiednich działań minimalizujących opisanych w rozdziale 12. niniejszej Prognozy. W
kontekście powyższego, trudno wskazywać precyzyjnie rozwiązania alternatywne. O rozwiązaniach
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alternatywnych nie można, więc mówić w kontekście ogólnej koncepcji Programu, ale na etapie jego wdrażania
może pojawić się celowość wariantowania, uwzględniająca:


wybór innych, od pierwotnie zakładanych, funkcji dla poszczególnych obiektów/obszarów,



wybór nieco innej koncepcji zagospodarowania/funkcjonowania poszczególnych obiektów/obszarów,



zmiana priorytetów w doborze zadań inwestycyjnych,



wybór szczegółowych rozwiązań technicznych i architektonicznych oraz sposobów prowadzenia
inwestycji,



wybór korzystniejszych technologii.

Metodologia opracowania Prognozy nakazuje dokonanie propozycji rozwiązań alternatywnych w stosunku
do przewidywanych w projekcie dokumentu - rozwiązań, które pozwoliłyby osiągnąć zamierzone cele przy
mniejszej skali uciążliwości i oddziaływań na różne aspekty środowiska (realizacja zamierzonych celów byłaby
wówczas z punktu widzenia oddziaływań na środowisko bardziej efektywna – zostałaby osiągnięta przy niższych
kosztach). Inwestycje przewidziane w projekcie Programu oddziałują na analizowane aspekty środowiska.
Większość przedsięwzięć ma charakter neutralny, a wśród tych oddziałujących na środowisko, obserwuje się
przewagę oddziaływań pozytywnych, nad negatywnymi. Oceniając wpływ na różne elementy środowiska należy
zauważyć, że zmiany pozytywne będą „silne” (istotne i zauważalne), natomiast prognozowane zmiany negatywne
będą raczej przeważnie „słabe” (skala ich oddziaływania będzie raczej niewielka, lokalna i krótkotrwała).
W związku z powyższym należy stwierdzić, iż poszukiwanie rozwiązań alternatywnych (istotnych z punktu
widzenia ograniczania oddziaływania na środowisko) w przypadku większości inwestycji, dla których ramy
wyznacza Program, jest niepotrzebne. Analiza rozwiązań alternatywnych będzie elementem oceny oddziaływania
na środowisko przeprowadzanej w ramach uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej
przed ich realizacją.

14. Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony środowiska dla Gminy Luzino na lata 20162019 z perspektywą do 2023 roku (zwana dalej Prognozą) została opracowana w celu przedstawienia jej wraz z
projektem Programu ochrony środowiska dla Gminy Luzino na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 roku do
konsultacji społecznych. Podstawowym celem Prognozy jest ocena skutków oddziaływania na środowisko
proponowanych celów i działań zawartych w projekcie Programu oraz ustalenie, czy przyjęte cele i kierunki
działań gwarantują bezpieczeństwo środowiska przyrodniczego oraz sprzyjają jego ochronie i zrównoważonemu
rozwojowi.
Prognoza ma również ułatwić identyfikację możliwych do określenia skutków środowiskowych spowodowanych
realizacją w przyszłości postanowień ocenianego dokumentu oraz określić, czy istnieje prawdopodobieństwo
powstania w przyszłości konfliktów i zagrożeń w środowisku. Każde zaproponowane działanie powinno zostać
przeanalizowane pod kątem jego wpływu na środowisko, traktowanego jako system połączonych ze sobą
elementów. Należy przeprowadzić dokładną analizę skutków realizacji proponowanych działań, tak aby
wykluczyć potencjalne negatywne skutki oddziaływania inwestycji i zmian w środowisku oraz wskazać, jakie
postępowanie doprowadzi w efekcie końcowym do osiągnięcia poprawy stanu środowiska gminy Luzino i pozwoli
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dążyć do zrównoważonego rozwoju. Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu
Programu jest de facto analizą skutków realizacji działań, jakie zostały zaproponowane dla gminy Luzino w
zakresie polityki ochrony środowiska.
Przeprowadzona w rozdziale 3 i 8 analiza spójności Programu z dokumentami międzynarodowymi, krajowymi,
regionalnymi i lokalnymi, kluczowymi z punktu widzenia ocenianego dokumentu, wykazała pełną zgodność.
Dokonana ocena stanu jakości środowiska gminy Luzino potwierdza konieczność podjęcia działań szczególnie w
zakresie jakości powietrza, klimatu akustycznego, gospodarki wodno-ściekowej i ochrony przyrody. Zły stan
środowiska dotyczy głównie jakości powietrza oraz wód powierzchniowych. Potrzebne są także działania mające
na celu ochronę cennych przyrodniczo obszarów, zwłaszcza ze względu na planowany rozwój sieci drogowej (w
przypadku nowych dróg) mogący przyczyniać się do fragmentacji siedlisk. W analizie oddziaływania
poszczególnych celów na komponenty środowiska wykazano nieznaczne oddziaływania niekorzystne, związane
głównie z fazą realizacji inwestycji. Przedsięwzięcia infrastrukturalne typu: budowa nowych dróg, modernizacje
dróg, budowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych mogą powodować krótkotrwałe negatywne
oddziaływania w trakcie prowadzonych prac, jednak całkowicie odwracalne po ich zakończeniu. Dotyczy to takich
niedogodności jak wzmożony hałas oraz emisja zanieczyszczeń do powietrza związana ze zwiększonym ruchem
kołowym pojazdów obsługujących budowy, pracami budowlano - remontowymi oraz pracami ziemnymi. Te
oddziaływania mogą chwilowo niekorzystnie wpływać na takie komponenty środowiska jak rośliny, drobne
zwierzęta, lokalny klimat, powietrze, krajobraz, powierzchnię ziemi czy ludzi.
Oddziaływania niekorzystne stałe będą skutkiem realizacji nowych dróg, czy ścieżek rowerowych oraz takiego
zagospodarowania terenu, które wiąże się z nieodwracalnymi przekształceniami terenu i zmianą sposobu
użytkowania.
Analiza zapisów Programu wskazuje na potencjalne zagrożenia dla obszarów cennych przyrodniczo, dlatego
wskazano działania zapobiegawcze, pozwalające uniknąć wystąpienia negatywnych oddziaływań.
Projekt Programu przewiduje realizację zadań i projektów, które charakteryzują się lokalnym zasięgiem
oddziaływania na środowisko i nie będą wywierały oddziaływania transgranicznego. Program w swoim założeniu
realizuje politykę ochrony środowiska w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju, polegającą na
zintegrowaniu polityki środowiskowej, gospodarczej i społecznej w taki sposób, aby nie naruszyć równowagi w
przyrodzie oraz jednocześnie sprzyjać przetrwaniu jej zasobów. Ta podstawowa zasada gwarantuje, że przyjęte
w projekcie Programu cele sprzyjają zachowaniu środowiska na terenie gminy w odpowiednim stanie, a brak
realizacji założeń dokumentu utrwalać będzie niekorzystne zmiany w środowisku gminy.
Ustalono, że brak realizacji Programu może spowodować szereg negatywnych zjawisk:


Niewłaściwe zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, w konsekwencji pogorszenie się jakości
wód powierzchniowych na terenie gminy Luzino,



Utrzymujące się lub pogarszające się zanieczyszczenie powietrza w gminie, tzw. niska emisja



Wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza spowodowany utrudnieniem dostępu do sieci infrastruktury
technicznej służącej ochronie środowiska, w tym szczególnie instalacji służącej ochronie powietrza,
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Postępującą degradację pomników przyrody i innych cennych przyrodniczo okazów i obszarów,
niepodejmowanie działań na rzecz rozwoju systemu monitoringu (a tym samym kontroli) wykorzystania
walorów środowiska przyrodniczego oraz zmian jego stanu,



Wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza spowodowany brakiem termomodernizacji budynków co
wiąże się z większym zapotrzebowaniem na ciepło,



Wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza w związku ze spalaniem odpadów komunalnych
w paleniskach domowych,



Zanieczyszczenie powierzchni ziemi, degradację krajobrazu w wyniku powstawania ‘dzikich wysypisk’,



Zanieczyszczenie środowiska substancjami niebezpiecznymi w wyniku braku rozwiązań dotyczących
odpadów niebezpiecznych,



Zanieczyszczenie powietrza włóknami azbestowymi, na skutek nieodpowiednio prowadzonych prac
polegających na samowolnym, niekontrolowanym usuwaniu azbestu oraz jego nieprawidłowym
składowaniu,



Narastające i powtarzające się sytuacje konfliktowe w zakresie ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, rozumianego jako zachowanie równowagi pomiędzy poszczególnymi funkcjami w
mieście,



Pogorszenie się jakości życia i zdrowia mieszkańców.

Przewiduje się, że w przypadku braku realizacji celów wyznaczonych w Programie może dojść także do innych
niż środowiskowe negatywnych oddziaływań:


obciążeń finansowych związanych z nałożonymi karami za niewypełnienie zobowiązań unijnych w
wymaganych terminach,



obniżenia walorów krajobrazowych i rekreacyjnych na terenie gminy Luzino,



utraty ruchu turystycznego,



spadku przychodów firm usługowych (hotele, sklepy, gastronomia),



spadku liczby mieszkańców wynikający z emigracji do innych bardziej przyjaznych lokalizacji,



postępującego ubożenia społeczeństwa i wzrostu zachowań patologicznych,



ograniczenia dostępu mieszkańców i turystów do obiektów o znaczeniu rekreacyjnym, kulturowym i
historycznym,



degradacji terenów i obiektów zabytkowych,



zahamowania inwestycji polegających na uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenów zielonych.

Projekt Programu umożliwia realizację szerokiego wachlarza przedsięwzięć, zarówno inwestycji
infrastrukturalnych jak i edukacyjnych, mających na celu poprawę jakości środowiska oraz jakości życia
mieszkańców w gminie Luzino.
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Większość z zamierzeń inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w ramach Programu wymagać będzie
przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do konkretnych,
lokalnych warunków środowiskowych, przyjęto, że na tym etapie wystarczające będzie wskazanie typów
oddziaływań, które mogą pojawić się w związku z realizacją przedsięwzięć. Oddziaływania klasyfikuje się
wstępnie ze względu na ich charakter, typ, czas trwania, częstotliwość i stopień odwracalności.
Oddziaływania te mogą mieć charakter:
− negatywny – oddziaływanie uważane za powodujące niekorzystną zmianę w stosunku do sytuacji
wyjściowej lub wprowadzające nowy niepożądany czynnik;
− pozytywny – oddziaływanie uważane za powodujące poprawę w stosunku do sytuacji wyjściowej lub
wprowadzające nowy pożądany czynnik.
Typ określa, czy oddziaływanie jest bezpośrednie, pośrednie, wtórne, czy skumulowane:
− bezpośrednie – mogą one powstawać bezpośrednio w związku z realizacją oraz funkcjonowaniem
inwestycji,
− pośrednie lub wtórne – mogą one występować jako wpływ innego bezpośredniego oddziaływania (wpływ
drugiego, trzeciego stopnia w zależności od tego jaka jest przyczyna powstania),
− skumulowane – mogą one przejawiać się jako suma skutków realizacji różnych rodzajów inwestycji
rozpatrywanych łącznie, także sumarycznie z oddziaływaniem istniejących już̇ wcześniej przedsięwzięć.
Oddziaływania mogą mieć różny czas trwania:
− krótkoterminowe lub chwilowe – najczęściej oddziaływania te powstają w związku z bezpośrednim
momentem realizacji przedsięwzięcia, niekiedy także w krótkim okresie jego późniejszego
funkcjonowania,
− średnioterminowe – wiążą się one zarówno z okresem realizacji inwestycji, jej rozruchem, jak również
z chwilą jej całkowitego wdrożenia,
− długoterminowe lub stałe – których konsekwencje są widoczne lub odczuwalne bezpośrednio lub
pośrednio, trwale i nieprzerwanie, bezustannie po wystąpieniu oddziaływania.
Stopień odwracalności odnosi się do możliwości przywrócenia zasobów/przedmiotów oddziaływania do stanu
sprzed wystąpienia oddziaływania:
-

odwracalne — oddziaływania, które przestają być odczuwalne natychmiast lub po zadowalającym
czasie po zakończeniu działań,

-

nieodwracalne — oddziaływania, które są odczuwalne po zakończeniu działań i utrzymują się przez
dłuższy czas. Oddziaływań takich nie można odwrócić przez wdrożenie środków zapobiegawczych.

Większość inwestycji na etapie realizacji będzie charakteryzowało się negatywnym oddziaływaniem
bezpośrednim, krótkoterminowym lub chwilowym, w pełni odwracalnym po zakończeniu prac. Jednakże
większość podejmowanych przedsięwzięć i realizowanych inwestycji w efekcie końcowym będzie miała charakter
oddziaływań pozytywnych, nieodwracalnych, średnio- lub długoterminowych oraz stałych na zdrowie ludzi i stan
środowiska (choć poprzedzonych oddziaływaniem negatywnym związanym z etapem realizacji).
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Stopień i zakres oddziaływania przedsięwzięć zależeć będzie przede wszystkim od lokalizacji danego
przedsięwzięcia, czy będzie ono realizowane na terenach zurbanizowanych, przekształconych antropogenicznie
czy na obszarach cennych przyrodniczo i chronionych lub w ich sąsiedztwie, gdzie negatywny zakres
oddziaływania może być największy.
Większość ze zdefiniowanych oddziaływań będzie wywoływała na środowisko jednoznaczne skutki pozytywne
lub skutki o zmiennym charakterze, należy jednak pamiętać, iż w wyniku realizacji pewnej grupy działań mogą
powstać również oddziaływania negatywne i dla tych działań wskazane jest określenie rozwiązań
zapobiegających, ograniczających lub kompensujących. Rozdział 11 Prognozy zawiera przykłady takich działań.
Ustalono, że rozwiązania alternatywne (istotne z punktu widzenia ograniczania oddziaływania na środowisko)
w przypadku większości inwestycji, dla których ramy wyznacza Program, jest niepotrzebne. Analiza rozwiązań
alternatywnych będzie elementem oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanej w ramach uzyskania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej przed ich realizacją.
Podsumowując należy przyjąć, że wdrożenie Programu ochrony środowiska dla Gminy Luzino na lata 2016-2019
z perspektywą do 2023 roku umożliwi prowadzenie polityki środowiskowej zgodnej z zasadą zrównoważonego
rozwoju i pozytywnie wpłynie na jakość wszystkich komponentów środowiska w gminie Luzino.

Opracowanie:
EKOSTRATEG Agnieszka Orłowska
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