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2. WYKAZ SKRÓTÓW
GUS- Główny Urząd Statystyczny
WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
u.c.p.g. - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
POŚ -

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Luzino na lata 2016 – 2019 z perspektywą do 2023 roku

RLM – równoważna liczba mieszkańców
KPOŚK – Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
RIPOK – Regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych
WFOŚ- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
NFOŚ – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
UMWP – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
RPO WP – Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
RZGW – Regionalny Dyrektor Gospodarki Wodnej w Gdańsku
ZMiUW – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego
PGN - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Luzino
GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
GPR- Generalny Pomiar Ruchu
ŚDR - średni dobowy ruch pojazdów
LAeq D – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6:00 do godz. 22:00),
LAeq N – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22:00 do godz. 6:00).
LDWN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w
roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6.00 do godz. 18.00), pory wieczoru
(rozumianej jako przedział czasu od godz. 18.00 do godz. 22.00) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od
godz. 22.00 do godz. 6.00)
LN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w
roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00)
RDW – Ramowa Dyrektywa Wodna
JCW – jednolite części wód
MRP – mapa ryzyka powodziowego
MZP – mapa zagrożenia powodziowego
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3. WSTĘP
3.1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze
zmianami) polityka ochrony środowiska to zespół działań mających na celu stworzenie warunków niezbędnych
do realizacji ochrony środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Polityka ochrony środowiska
jest prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych, o których mowa
w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz.
1649 ze zmianami).
Polityka ochrony środowiska jest prowadzona m.in. za pomocą gminnych programów ochrony środowiska.
Podstawą prawną opracowania Programu ochrony środowiska dla Gminy Luzino (zwanym dalej POŚ) jest
art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, który zobowiązuje organ wykonawczy gminy (w tym
przypadku Wójta Gminy Luzino) do sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska w celu realizacji
polityki ochrony środowiska. Program ochrony środowiska uchwalany jest przez radę gminy (Radę Gminy
Luzino).

3.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia POŚ jest realizacja przez jednostkę samorządu terytorialnego
– Gminę Luzino polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów
strategicznych i programowych. POŚ stanowić ma podstawę funkcjonowania systemu zarządzania
środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na
szczeblu gminy, odnosząc się także do strategii ochrony środowiska przyjętych w dokumentach szczebla
regionalnego i krajowego.
Program opracowano zgodnie z Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych
programów ochrony środowiska, które zostały przygotowane przez Ministerstwo Środowiska w 2015 r.
Zastosowano w miarę możliwości zalecenia zawarte w ww. Wytycznych co do struktury i zawartości
dokumentu. POŚ zawiera ocenę stanu środowiska na terenie Gminy Luzino uwzględniającą dziesięć
obszarów interwencji:
(1) Ochrona klimatu i jakości powietrza
(2) Zagrożenia hałasem
(3) Pola elektromagnetyczne
(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
W ramach każdego obszaru interwencji, na podstawie przeprowadzonej diagnozy określono cele, kierunki
interwencji oraz zadania niezbędne do podjęcia przez Gminę Luzino w celu poprawy jakości środowiska i jego
ochrony.
Ramy czasowe POŚ są zbieżne z okresem obowiązywania głównych dokumentów strategicznych
i programowych w obszarze środowiska.
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4. STRESZCZENIE
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.
Aktualizacja jest przede wszystkim diagnozą zmian jakie zaszły w środowisku gminy oraz weryfikacją celów
i kierunków działań określonych w poprzednim Programie. Stanowi uzupełnienie lub zmodyfikowanie działań
programowych na dalsze lata spowodowane zmianami jakie zaszły w środowisku gminy i stanem aktualnym.
Program ustala także nowy harmonogram realizacji zadań, oparty na Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Luzino, budżecie gminy oraz budżetach jednostek realizujących zadania własne gminy.
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 zweryfikowano dotychczasowe cele
ochrony środowiska dla gminy oraz kierunki interwencji i zadania w dziesięciu 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 elektromagnetyczne
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
Szczegółowe kierunki interwencji oraz zadania zawiera Rozdział 6 tabela 29. W rozdziale tym wskazano także
możliwe źródła finansowania zaplanowanych inwestycji.
W Rozdziale 7 opisano system realizacji Programu.
Wdrażanie POŚ podlegać powinno regularnej ocenie w zakresie:
 stopnia realizacji przyjętych celów,
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 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 29 w każdym obszarze
interwencji zaproponowano zestaw wskaźników wraz z podaniem źródła danych. Lista ta nie jest
wyczerpująca i może być sukcesywnie modyfikowana i rozszerzana podczas przygotowywania raportu
z wykonania POŚ.
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.

5. OCENA STANU ŚRODOWISKA
5.1. CHARAKTERYSTYKA GMINY LUZINO
Gmina Luzino zlokalizowana jest centralnie w powiecie wejherowskim na terenie trzech jednostek fizycznogeograficznych: Pobrzeża Bałtyckiego, Pojezierza Kaszubskiego i Pradoliny Redy - Łeby. Gmina ma charakter
typowo rolniczy.
5.1.1. Powierzchnia gminy
Powierzchnia gminy Luzino wynosi: 111,34 km2. W skład gminy wchodzi 12 sołectw: Barłomino 12,04 km2,
Dąbrówka 7,32 km2, Kębłowo i Kochanowo 18,08 km2, Luzino 15,87 km2, Milwino 8,61 km2, Robakowo
i Sychowo 10,62 km2, Tępcz 15,71 km2, Wyszecino 12,80 km2, Zelewo 6,39 km2, Zielnowo 3,9 km2.1 Siedziba
gminy mieści się w Luzinie, jest to jedna z najstarszych wsi w Polsce, położona na historycznym szlaku
komunikacyjnym wiodącym z Gdańska do Szczecina. Gminy ościenne to Gniewino, Linia, Łęczyce, Szemud
i Wejherowo.
5.1.2. Użytkowanie gruntów
Grunty i użytki rolne stanowią 48,7% (5048,8 ha), lasy i grunty leśne 41,8% (4743 ha).
5.1.3. Warunki hydrograficzne
Głównym elementem hydrologicznym gminy jest rzeka Reda. Wzdłuż rzeki Redy, w północno-zachodniej
części gminy przebiega fragment Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110 „Pradolina Kaszuby i Rzeka
Reda” z wyznaczoną strefą ochronną zbiornika. Teren zbiornika cechuje płaska powierzchnia, lekko nachylona
w kierunku wschodnim i północnym. Rzędne wynoszą: 50 m n.p.m. na krańcu zachodnim w rejonie
Strzebielina, 20 – 30 m n.p.m. w rejonie Wejherowa oraz od 10 do 0 m n.p.m. na obszarze pradoliny
Kaszubskiej. Na powierzchni terenu dominują piaski i żwiry. Większe obniżenia, taras zalewowy rzeki Redy
i północną część pradoliny Kaszubskiej wypełniają torfy.
Obszar ochronny GZWP 110 obejmuje teren zbiornika oraz część obszaru przylegającego wysoczyzn
polodowcowych. Powierzchnia obszaru ochronnego GZWP Nr 110 wynosi 397 km 2. Przyjęta koncepcja
ochrony GZWP 110 zmierza w dwóch kierunkach:
 zahamowania postępującej degradacji wód podziemnych we wschodniej i południowej części
1 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Luzino za 2013r.
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zbiornika, a nawet o ile to możliwe poprawa sytuacji ekologicznej;
 niedopuszczenie do pogorszenia jakości wód podziemnych na pozostałej części GZWP, gdzie skład
chemiczny wód podziemnych tylko w nieznacznym stopniu został zmieniony czynnikami
antropogenicznymi.
5.1.4. Warunki klimatyczne
Według podziału na krainy klimatyczne województwa pomorskiego J.A.Trappa, obszar gminy znajduje się
w obrębie Krainy Pojezierza Pomorskiego – części zewnętrznej, która przylega do Krainy Wybrzeża Zatoki
Gdańskiej.
W odróżnieniu od warunków kontynentalnych oddziaływanie morza widoczne jest przez:
 zmniejszenie amplitud temperatury
 mniejszą liczbę dni mroźnych i gorących
 wyraźnie wyższą temperaturę powietrza jesienią od temperatur wiosny (w związku ze zmianą
aktywności termicznej Morza Bałtyckiego)
 najczęstsze wiatry zachodnie – silne i b. silne, głównie w zimie
 sumę opadów wyższą od Wybrzeża Zatoki Gdańskiej, niższą od Krainy Pojezierza Pomorskiego
W obszarze opracowania wystąpić mogą lokalne warunki mikroklimatyczne:
 w obrębie doliny rzeki Redy z możliwością inwersji zimnego powietrza
 w pasie terenów przy kompleksach leśnych: osłabienie siły wiatrów, regulację wilgotności
i temperatury (zmniejszenie wahań temperatury w ciągu doby i zwiększenie wilgotności powietrza).
5.1.5. Złoża
Potencjał surowcowy gminy Luzino w skali województwa niewielki. Łączna liczba udokumentowanych złóż
kopalin wynosi 72. Na terenie gminy występują złoża kruszywa naturalnego (piaski i żwiry), wykorzystywanego
przede wszystkim w inwestycjach drogowych i budowlanych.
Tabela 1. Bilans złóż na terenie gminy Luzino
Lp.

Nazwa złoża

kopalina

Powierzchnia
/ha/

Zasoby eksploatacyjne
/tys. ton/

Wydobycie w
2014 r.
/tys. ton/

Stan zagospodarowania

1,35

91

-

złoże zagospodarowane
eksploatowane okresowo

-

-

złoże o zasobach
szacunkowych

1

Dąbrówka

kruszywa
naturalne – piaski
i żwiry

2

Luzino

kruszywa
naturalne

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

2

99999,99

Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2014
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Lp.

Nazwa złoża

kopalina

Powierzchnia
/ha/

Zasoby eksploatacyjne
/tys. ton/

Wydobycie w
2014 r.
/tys. ton/

7

Zielnowo

kruszywa
naturalne – piaski
i żwiry

1,99

187

35

8

Zielnowo I

kruszywa
naturalne – piaski
i żwiry

4,22

926

-

Stan zagospodarowania

złoże eksploatowane

złoże o zasobach
rozpoznanych szczegółowo

Źródło: infogeoskarb, informacja geologiczna złóż kopalin,Centralna Baza Danych Geologicznych, PGI, Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg
stanu na 31.12.2014

5.1.6. Sytuacja demograficzna
Na dzień 31.12.2014 liczba ludności zamieszkującej Gminę Luzino wynosiła 15137 osób, co stanowi 0,6 %
ludności zamieszkującej województwo pomorskie.
Tabela 2. Liczba mieszkańców Gminy Luzino zameldowanych na pobyt stały w latach 2010-2014
Liczba mieszkańców

2010
(stan na 31
grudnia)

2011
(stan na 31
grudnia)

2012
(stan na 31
grudnia)

2013
(stan na 31
grudnia)

2014
(stan na 31 grudnia)

ogółem

14205

14464

14678

14953

15137

kobiety

7162

7310

7417

7547

7645

mężczyźni

7043

7154

7261

7406

7492

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych

W latach 2010 – 2014 nastąpił wzrost liczby ludności niemal o 1000 osób, spowodowany dwoma kluczowymi
czynnikami demograficznymi: dodatnim przyrostem naturalnym oraz migracją ludności głównie z większych
ośrodków, związaną ze wzrostem atrakcyjności terenów osiedleńczych, czynnikami ekonomicznymi (tańsze
mieszkania) a przy tym silnym powiązaniem Luzina z aglomeracją trójmiejską, wspartym sprawnym systemem
komunikacji publicznej.
Tabela 3. Wskaźniki przyrostu naturalnego w Gminie Luzino w latach 2010-2014
2010

2011

2012

2013

2014

Urodzenia żywe
ogółem

229

222

224

218

205

mężczyźni

124

122

116

117

107

kobiety

105

100

108

101

98

ogółem

80

83

85

74

75

mężczyźni

51

48

51

42

42

kobiety

29

35

34

32

33

ogółem

2

0

1

1

0

mężczyźni

0

0

1

1

0

Zgony ogółem

Zgony niemowląt
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kobiety

2

0

0

0

0

149

139

139

144

130

mężczyźni

73

74

65

75

65

kobiety

76

65

74

69

65

Przyrost naturalny
ogółem

stan na 31.12., Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych

Tabela 4. Migracje w gminie Luzino wg płci, typu i kierunku w latach 2010-2014
2010

2011

2012

2013

2014

zameldowania ogółem
ogółem

osoba

242

232

214

238

232

mężczyźni

osoba

112

125

101

108

94

kobiety

osoba

130

107

113

130

138

ogółem

osoba

153

154

117

140

151

mężczyźni

osoba

75

81

57

61

59

kobiety

osoba

78

73

60

79

92

ogółem

osoba

84

74

94

95

78

mężczyźni

osoba

33

40

41

44

32

kobiety

osoba

51

34

53

51

46

ogółem

osoba

5

4

3

3

3

mężczyźni

osoba

4

4

3

3

3

kobiety

osoba

1

0

0

0

0

ogółem

osoba

160

112

121

140

165

mężczyźni

osoba

74

51

52

62

75

kobiety

osoba

86

61

69

78

90

ogółem

osoba

72

45

57

68

64

mężczyźni

osoba

30

20

24

28

26

kobiety

osoba

42

25

33

40

38

ogółem

osoba

83

58

60

70

92

mężczyźni

osoba

40

28

26

32

45

kobiety

osoba

43

30

34

38

47

zameldowania z miast

zameldowania ze wsi

Zameldowania z zagranicy

wymeldowania ogółem

wymeldowania do miast

wymeldowania na wieś

wymeldowania za granicę
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2010

2011

2012

2013

2014

ogółem

osoba

5

9

4

2

9

mężczyźni

osoba

4

3

2

2

4

kobiety

osoba

1

6

2

0

5

osoba

82

120

93

98

67

saldo migracji
ogółem

stan na 31.12., Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych

Tabela 5. Wskaźniki modułu gminnego w gminie Luzino w latach 2010-2014
jednostka
ludność na 1 km2 (gęstość
zaludnienia)

osoba

kobiety na 100 mężczyzn

osoba

2010
127
98
7,5

2011

2012

2013

2014

130

132

134

136

98

98

98

98

5,4

5,4

4,6

5,1

małżeństwa na 1000
ludności

-

urodzenia żywe na 1000
ludności

-

16,3

15,5

15,3

14,7

13,6

zgony na 1000 ludności

-

5,68

5,80

5,82

5,00

4,99

przyrost naturalny na
1000 ludności

-

10,6

9,7

9,5

9,7

8,6

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych

5.1.7. Gospodarka wodno-ściekowa
Zaopatrzenie w wodę
Zaopatrzenie gminy Luzino w wodę odbywa się z istniejących wodociągów wiejskich w Dąbrówce Luzińskiej,
Kębłowie, Kochanowie, Luzinie, Sychowie, Tępczu i Wyszecinie. Stacje uzdatniania, na których woda
poddawana jest odżelazianiu, znajdują się na ujęciach w Luzinie, Kębłowie, Dabrówce Luzińskiej, Tępczu
i Wyszecinie.
Wg danych GUS długość sieci wodociągowej na terenie gminy Luzino w 2014 r. wynosi 157,4km.
W roku 2010 z systemu wodociągowego korzystało 88,4% ludności gminy, w 2011 r. - 88,9%, w 2012 r. 89,3%, w 2013 r. - 92,2% a w 2014 r. aż 99,7%.
Tabela 6. Gospodarka wodna w liczbach w latach 2010-2014
jednostka

2010

2011

2012

2013

2014

długość czynnej sieci rozdzielczej

km

138,7

152,5

153,6

155,9

157,4

długość czynnej sieci rozdzielczej
będącej w zarządzie bądź
administracji gminy

km

138,7

152,5

153,6

155,9

157,4

przyłącza prowadzące do budynków
mieszkalnych i zbiorowego
szt.
zamieszkania

2512

2657

2759

3726

3840

278,4

249,7

256,1

264,3

283,0

woda dostarczona gospodarstwom

dam3
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domowym
ludność korzystająca z sieci
wodociągowej

osoba

zużycie wody w gospodarstwach
m3
domowych ogółem na 1 mieszkańca

12560

12861

13102

13793

15086

19,8

17,4

17,5

17,8

18,8

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków
Gmina Luzino stanowi aglomerację ściekową Luzino 3 o RLM 11055, wyznaczoną przez Sejmik Województwa
Pomorskiego Uchwałą Nr 805/XXXVI/14 z dnia 24.02.2014 r. Wg Sprawozdania z wykonania KPOŚK za rok
2014 rzeczywista liczba mieszkańców aglomeracji wynosi 10985. W obrębie gminy funkcjonuje jeden system
kanalizacji ze zmodernizowaną oczyszczalnią ścieków w Luzinie (zgodnie z założeniami KPOŚK), której
średnia przepustowość wynosi 1500 m3/dobę. Do oczyszczalni dopływa średnio 753,84 m3 ścieków w ciągu
doby. Odbiornikiem ścieków jest rzeka Bolszewka. Z kanalizacji korzysta obecnie 6119 mieszkańców, czyli
40,4% mieszkańców gminy Luzino. Funkcjonująca sieć kanalizacyjna posiada długość 28,4 km.
W pozostałej nieskanalizowanej części gminy funkcjonuje 45 przydomowych oczyszczalni ścieków, 1974
zbiorniki bezodpływowe i jedna stacja zlewna.
W 2014 r. ilość ścieków komunalnych powstałych w aglomeracji Luzino to 275 dam 3, z tego 218 dam3
odprowadzana jest zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni, 53,5 dam 3 dostarczana jest do
oczyszczalni taborem asenizacyjnym a 3,5 dam 3 oczyszczana jest indywidualnymi systemami
(w przydomowych oczyszczalniach).
Tabela 7. Gospodarka ściekowa w liczbach w latach 2010-2014
jednostka

2010

2011

2012

2013

2014

długość czynnej sieci kanalizacyjnej

km

26,2

26,2

26,4

26,6

28,4

długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w
zarządzie bądź administracji gminy

km

26,2

26,2

26,4

26,6

28,4

przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i
zbiorowego zamieszkania

szt.

1123

1136

1156

1156

1210

ścieki odprowadzone zbiorczym systemem

dam3

226

213

176

197

218

ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

osoba

5458

5592

5730

5837

6119

ścieki odprowadzane w czasie doby do kanalizacji

dam

3

1

1

0,5

0,5

0,6

ścieki oczyszczane łącznie z wodami infiltracyjnymi i
ściekami dowożonymi

dam3

226

215

215

254

275

ścieki oczyszczane razem

dam3

226

213

176

197

218

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

Regulacja stosunków wodnych, odprowadzanie wód opadowych
Gmina Luzino leży w granicach zlewni dwóch rzek: Redy i jej dopływów – Bolszewki i Gościciny (północna
i północno-wschodnia cześć gminy) oraz rzeki Łeby (cześć zachodnia gminy).
Cały obszar położony jest w granicy obszaru ochronnego GZWP nr 110. Tereny zabudowane i projektowane
leżą poza zasięgiem obszarów zagrożonych powodzią obejmujących zachodnią część gminy, przy rzece
Redzie.
3

w rozumieniu Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
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Stan w zakresie odprowadzania wód opadowych na terenie gminy nie jest zadowalający. Brak jest systemów
podczyszczania wód opadowych jak również nie ma kontroli jakości istniejących zbiorników szczelnych
bezodpływowych. Na terenie gminy należy uporządkować problem odprowadzania i oczyszczania wód
opadowych poprzez zinwentaryzowanie wszystkich wylotów kanalizacji deszczowej do rzek i rowów
melioracyjnych. Na wszystkich wylotach kanalizacji deszczowej z terenów przemysłowych, baz i składów
należy zamontować osadniki i separatory zanieczyszczeń.
5.1.8. 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 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 (w ilości
nieograniczonej).
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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).
5.1.9. Zaopatrzenie w ciepło
Na terenie gminy brak jest zbiorczych systemów zaopatrzenia w ciepło. Zaspokojenie potrzeb cieplnych
odbywa się obecnie w oparciu o kotłownie lokalne, indywidualne źródła ciepła na paliwa stałe, ciekłe i gazowe
oraz odnawialne źródła energii. Kotłownie lokalne zlokalizowane na terenie gminy zasilają w ciepło obiekty
użyteczności publicznej oraz część zakładów przemysłowych i usługowych. Dostarczają energię cieplną do
ogrzewania budynków oraz (w przypadku części obiektów) na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Mieszkańcy gminy ogrzewają budynki piecami opalanymi w większości węglem - 46 % i drewnem - ok 41 %.
Tabela 8. Wykaz kotłowni lokalnych na terenie gminy Luzino
Lp.

Obiekt

Lokalizacja

Rodzaj paliwa

1.

Urząd Pocztowy Luzino

Luzino, Ofiar Stutthofu 7

Olej opałowy lekki

2.

Obiekty PKP

Luzino

Węgiel kamienny

3.

Urząd Gminy Luzino

Luzino, Ofiar Stutthofu 11

Węgiel kamienny
Drewno
Olej opałowy lekki
Olej napędowy
Gaz ziemny

4.

Nadleśnictwo Strzebielino z siedzibą w Luzinie

Luzino, Ofiar Stutthofu 43

Olej opałowy lekki

5.

Firma HandlowoTransportowo- Budowlana Luzino, Dolna 13
"AMBUD" Andrzej Mielke

Olej opałowy lekki

6.

Firma "FRANK" Franciszek Landowski

Węgiel kamienny

7.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Luzino, Młyńska 7
Zdrowia

Olej opałowy lekki

8.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Gaz płynny

9.

PIEKARNIA - CIASTKARNIA "KASZUBSKA" Luzino, Spółdzielców 2
Kazimierz Meyer

Gaz ziemny

10.

Prz eds i ębior s tw o Us ług owo- Handlo we El Kębłowo
Professional Mariusz Maszota

Drewno

11.

CZARDASZ S.C. Witold Bojek, Janusz Naczk

Luzino, Ofiar Stutthofu 82

Węgiel

12.

WIKĘD R. Kędziora, G. Wiśniewski Spółka Jawna

Luzino, Wielki Las 19

Drewno
Olej opałowy lekki

13.

MIRO Mirosław Richert i Wspólnicy Spółka Jawna

Kochanowo

Drewno
Olej opałowy lekki

14.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe SPECBRUK Robakowo
Zdzisław Jereczek

Węgiel kamienny
Gaz płynny

15.

G. EN. GAZ ENERGIA S.A

Luzino

Gaz ziemny

16.

Abrava Sp. z o.o. & CO PGI 2 Sp. K.

Luzino, Młyńska 5a

Gaz ziemny

Luzino, Spółdzielców 4

Kębłowo

Źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Luzino na lata 2015-2020
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5.1.10. Sieć gazowa
Zapotrzebowanie na gaz ziemny jest realizowane przez G. EN. GAZ ENERGIA Sp z o.o. Spółka na terenie
gminy prowadzi sprzedaż paliwa gazowego od 2006 roku. Obecny rozwój sieci rozdzielczej polega
na zagęszczeniu istniejącej sieci gazowej. Największą grupą stanowią odbiorcy indywidualni (gospodarstwa
domowe ogrzewane gazem - 319), pobierający gaz ziemny do celów grzewczych i komunalno-bytowych oraz
odbiorcy sektora przemysłowo-usługowego (27) , zużywający gaz ziemny głównie na cele grzewcze (c.o.
i c.w.u.).
Przez teren gminy przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN 200 relacji Wiczlino – Lębork. Planowana jest
także trasa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej.
Tabela 9. Sieć gazowa w liczbach w latach 2010-2014
jednostka

2010

długość czynnej sieci ogółem

m

długość czynnej sieci przesyłowej

2011

2012

2013

2014

78934

79177 79595

80311

81100

m

21583

21488 21664

21485

21485

długość czynnej sieci rozdzielczej

m

57351

57689 57931

58826

59615

czynne przyłącza do budynków ogółem (mieszkalnych i
niemieszkalnych)

szt.

183

208

243

293

356

czynne przyłącza do budynków mieszkalnych

szt.

-

-

-

-

316

odbiorcy gazu

gosp.

153

197

223

280

338

odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem

gosp.

114

178

204

262

319

zużycie gazu

tys.m3

166,30

263,50 301,6

333,4

360,6

zużycie gazu w MWh

MWh

-

-

-

4005,0

zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m3

tys.m3

155,8

258,8 297,6

327,9

355,1

zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w MWh

MWh

-

-

-

-

3944,7

ludność korzystająca z sieci gazowej

osoba

656

845

950

1201

1453

%

4,6

5,8

6,5

8,0

9,6

korzystający z instalacji w % ogółu ludności

-

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

Przez teren gminy przebiegają istniejące gazociągi: wysokiego ciśnienia DN200 oraz średniego ciśnienia DN100. Ponadto przebiegają trasy projektowanych gazociągów wysokiego ciśnienia: DN150 oraz DN700
relacji Szczecin-Gdańsk.
5.1.11. Zaopatrzenie w energię elektryczną
Obszar Gminy Luzino zasilany jest w energię elektryczną z GPZ „Wejherowo” i „Bożepole”. Główne elementy
systemu elektroenergetycznego zasilającego gminę stanowią:
 sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia WN (110 kV),
 sieć elektroenergetyczna średniego napięcia SN (15 kV), która zasila również sieci dystrybucyjne
niskiego napięcia nn (0,4 kV).
W skład sieci elektroenergetycznych WN wchodzą: linie elektroenergetyczne o napięciu 110 kV; stacje
transformatorowo - rozdzielcze 110/15 kV lub 110/6 kV.
Na obszarze Luzina zlokalizowanych jest 125 stacji transformatorowych obniżających napięcie z 15 kV na 0,4
kV.
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5.1.12. Układ komunikacyjny
Najważniejszym szlakiem komunikacyjnym przebiegającym przez teren gminy jest droga krajowa nr 6 relacji
Szczecin-Gdańsk, rangi międzynarodowej. Ponadto w gminie znajduje się 8 dróg powiatowych w większości o
nawierzchni utwardzonej. Większość dróg gminnych nie posiada nawierzchni utwardzonych. Całkowita
długość dróg na terenie gminy :
 droga krajowa – 7 km,
 drogi powiatowe –34 km,
 drogi gminne – 167 km.

Mapa 1. Układ drogowy w gminie Luzino, Zarząd Dróg dla Powiatu Wejherowskiego i Puckiego

Na terenie gminy jest 5,5 km długości ścieżek rowerowych. Obsługę ruchu pasażerskiego na terenie gminy
prowadzi głównie Pomorska Komunikacja Sp. z o.o. Przewoźnik zapewnia połączenia autobusowe na
następujących liniach: Komunikacja gminna, do/z Luzina:
 Linia 676: Wejherowo - Nowe Kębłowo - Luzino - Barłomino - Wyszecino – Tępcz;
 Linia 677: Wejherowo - Dąbrówka - Milwino - Linia – Lębork
 Linia 678: Wejherowo - Dąbrówka - (Robakowo) - Milwino – Linia;
 Linia 681: Zelewo - Kochanowo - Kębłowo (Nowe Kębłowo).
Przez teren gminy przebiega także linia kolejowa nr 202 Gdańsk Główny – Stargard Szczeciński. Stacja w
Luzinie jest obsługiwana przez wybrane kursy trójmiejskiej SKM. Obecnie ze stacji Luzino odjeżdża 38
pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej dziennie; 21 w kierunku Gdańska oraz 17 w kierunku Słupska bądź Lęborka 4.

4

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Luzino
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5.2. STAN JAKOŚCI ŚRODOWISKA GMINY LUZINO
5.2.1 KLIMAT I JAKOŚĆ POWIETRZA
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 (SO 2)
 dwutlenek azotu NO 2)
 tlenek węgla (CO)
 benzen (C 6H6 )
 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 (SO 2)
 tlenki azotu (NO X)
 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 (SO 2) jest emitowany w procesie spalania paliw zawierających siarkę w ramach wytwarzania
energii cieplnej, energii elektrycznej lub w procesie spalania na potrzeby transportu.
Dwutlenek azotu (NO 2) powstaje głównie w procesach spalania, takich jak procesy zachodzące w silnikach
samochodowych lub elektrowniach.
Ozon w warstwie przyziemnej (O 3) 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.
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Stan:
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.) 5.
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.
Przyczyny (czynniki sprawcze):
Przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu i pyłu zawieszonego (zarówno PM10 i PM2,5) związane
jest głównie z emisją antropogeniczną, pochodzącą głównie z działalności:
− sektora bytowego (emisja powierzchniowa napływowa i lokalna) – źródła odpowiedzialne w głównej
mierze za podwyższone stężenia pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu w sezonie zimowym.
Stosowanie w domowych piecach grzewczych i lokalnych kotłowniach niskosprawnych urządzeń
i instalacji kotłowych, ich zły stan techniczny i nieprawidłowa eksploatacja oraz spalanie złej jakości
paliw (zasiarczonych, zapopielonych, niskokalorycznych oraz odpadów plastikowych) są głównym
powodem tzw. niskiej emisji.
− komunikacyjnej (emisja liniowa) – wpływa na całoroczny poziom NO x, pyłu zawieszonego i benzenu.
Szczególnie duze stężenia tych zanieczyszczeń występuja na skrzyżowaniach i drogach o dużym
natężeniu ruchu biegnących przez obszary o zwartej zabudowie – centrum miejscowości. Przyczyną
nadmiernej emisji jest zły stan techniczny pojazdów, nieprawidłowa ich eksploatacja, korki uliczne, zły
stan nawierzchni ulic.
Oddziaływanie na zdrowie ludzi i środowisko naturalne 6:
Zanieczyszczenia powietrza mogą mieć istotny wpływ na zdrowie człowieka. Do grup szczególnie narażonych na ich
oddziaływanie zalicza się dzieci i osoby starsze.
Skutki zanieczyszczeń powietrza:
Ból głowy i niepokój (SO2)
Wpływ na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego (PM)
Choroby układu krążenia (PM, O 3, SO2)
5
6

Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim. Raport za 2014 rok, WIOŚ w Gdańsku
EEA, WHO, Eurobarometr
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Podrażnienie oczu, nosa i gardła Problemy z oddychaniem (O 3, PM, NO2, SO2, BaP)
Wpływ na wątrobę, śledzionę i krew (NO2)
Wpływ na układ rozrodczy (PM)
Wpływ na układ oddechowy: podrażnienie, zapalenie i infekcje, astma i obniżona wydajność płuc, przewlekła
obturacyjna choroba płuc (PM)
Rak płuc (PM, BaP)
Bezpośrednie oddziaływanie dwutlenku siarki na rośliny uwidacznia się w postaci uszkodzenia igieł i liści.
Uszkodzeniu ulega również warstwa ochronna wosku, która pokrywa igły i pory oddechowe, co powoduje
zakłócenia w odżywianiu, respiracji i bilansie wodnym. Pośrednim oddziaływaniem zarówno dwutlenku siarki,
jak i dwutlenku azotu (NO 2) na rośliny jest zakwaszanie wody deszczowej i gleby. Ponadto NO 2 obniżają zdolności
obronne organizmu na infekcje 7.
Środki przeciwdziałania:
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku przekazuje ocenę Zarządowi Województwa,
Pomorskiego, który to z kolei uruchamia procesy naprawcze. Tam, gdzie pomiary monitoringowe wykazują
przekroczenie standardów jakości powietrza (poziomów dopuszczalnych i docelowych), uchwalane są
programy ochrony powietrza.
Dla strefy pomorskiej zostały opracowane dwa programy ochrony powietrza:
1. 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
Działania naprawcze wskazane w programie ochrony powietrza dotyczące wszystkich gmin na terenie strefy
pomorskiej (nie tylko tych, w których wykazano przekroczenia PM2,5):
 Modernizacja i remonty dróg na terenie strefy pomorskiej, w tym szczególnie likwidacja
nawierzchni nieutwardzonych, gruntowych na obszarach przekroczeń
 Rozwój systemu ścieżek rowerowych i infrastruktury rowerowej, w tym w pierwszym rzędzie:
budowa odcinków dróg rowerowych pozwalających na połączenie w jeden ciąg dróg już
istniejących, szczególnie w centrach miast, budowa parkingów rowerowych, szczególnie
zlokalizowanych w pobliżu kluczowych celów podróży (szkoły, urzędy administracji lokalnej i
państwowej, obiekty kultury), a także na węzłach przesiadkowych komunikacji zbiorowej,
prawidłowa organizacja ruchu na styku ruch rowerowy - ruch samochodowy, pozwalająca na
bezpieczne korzystanie z roweru, wyznaczanie pasów, kontrpasów i śluz dla rowerów na
jezdniach, promocja używania rowerów
 Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie: korzyści jakie
niesie dla środowiska korzystanie ze zbiorowych systemów komunikacji lub alternatywnych
systemów transportu (rower, poruszanie się pieszo), szkodliwości spalania odpadów w
paleniskach domowych, korzyści płynących z podłączenia do scentralizowanych źródeł
ciepła, termomodernizacji, promocji nowoczesnych niskoemisyjnych źródeł ciepła, promocji
OZE.
 Zwiększanie udziału zieleni w przestrzeni miast i gmin, szczególnie poprzez: wprowadzanie
nowych obszarów zieleni wzdłuż szlaków komunikacyjnych (szczególnie przy budowie,
rozbudowie lub przebudowie dróg lokalnych), nasadzenia krzewów na istniejących skwerach,
zieleńcach,
 Stosowanie odpowiednich zapisów, umożliwiających ograniczenie emisji pyłu zawieszonego
PM2,5, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dotyczących np. układu
7

Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2014 roku, WIOŚ w Gdańsku
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zabudowy zapewniającego przewietrzanie miasta, wprowadzania zieleni izolacyjnej
(szczególnie wzdłuż ciągów komunikacyjnych), zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz
preferowanie źródeł niskoemisyjnych w obrębie projektowanej zabudowy (w przypadku
stosowania indywidualnych systemów grzewczych), reorganizacji układu komunikacyjnego,
konieczności budowy ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż nowo
budowanych dróg
Systematyczna wymiana starych, niskosprawnych kotłów, w których spalane jest paliwo stałe
(węgiel o niskiej jakości ) na nowoczesne kotły wysokiej sprawności (retortowe lub gazowe)
lub włączanie budynków (prywatnych, użyteczności publicznej, warsztatów, zakładów
usługowych, zakładów przemysłowych) do istniejących sieci ciepłowniczych oraz
termomodernizacja budynków, w celu zwiększenia ich efektywności energetyczne

2. Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny
pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu przyjęty Uchwałą Nr 753/XXXV/13
Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2013 roku
Działania naprawcze wskazane w programie:
 Obniżenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych poprzez stworzenie i realizację
systemu zachęt do ich likwidacji lub wymiany na niskoemisyjne (system może być
realizowany w ramach Planów Gospodarki Niskoemisyjnej lub Programów Ograniczenia
Niskiej Emisji) na terenie powiatów: chojnickiego, kartuskiego, kościerskiego, starogardzkiego
i wejherowskiego.
 Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych, szczególnie: utrzymywanie systemu
informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o wpływie
zanieczyszczeń na zdrowie, prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających
mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza pyłem
PM10 i benzo(a)pirenem, (kampania edukacyjna, przeprowadzona przed sezonem
grzewczym).
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.
Na terenie gminy w latach 2013 - 2014 roku, w ramach projektu „Czyste powietrze gminy Luzino”,wspieranego dotacją Zarządu Województwa Pomorskiego, zgodnie z uchwałą nr 1127/78/11 z dnia
15/09/2011r. ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2007-2013 - działanie 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych,
zainstalowano 350 systemów kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych i 3 na obiektach oświaty. Moc
zainstalowanych instalacji wynosi 1,14 MW. Większa część instalacji była montowana w 2014 roku i efekt
ekologiczny tych działań będzie widoczny najwcześniej w 2015 roku 8.
Tabela 10. Analiza SWOT dla obszaru interwencji: ochrona klimatu i jakość powietrza
Obszar interwencji: ochrona klimatu i jakość powietrza
MOCNE STRONY
(czynniki wewnętrzne)

SŁABE STRONY
(czynniki wewnętrzne)

Opracowanie i wdrażanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Luzino
Umiejętne pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań
proekologicznych
Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie

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

8

za Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Luzino na lata 2015-2020
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Obszar interwencji: ochrona klimatu i jakość powietrza
mieszkaniowym
Postępująca gazyfikacja gminy
Wykorzystywanie w nowobudowanych obiektach niskoemisyjnych źródeł
ciepła
Rozwój społeczno gospodarczy gminy
Konieczność realizacji obowiązków wynikających z Programu ochrony
powietrza dla strefy pomorskiej
Współpraca z innymi gminami w zakresie osiągania wspólnych celów w
zakresie transportu, energetyki, pozyskania środków finansowych

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

SZANSE
(czynniki zewnętrzne)

ZAGROŻENIA
(czynniki zewnętrzne)

Konieczność podejmowanie działań oszczędnościowych z uwagi na
wysokie koszty nośników energii.
Możliwość wykorzystania dużego potencjału energetycznego, w
szczególności w zakresie odnawialnych źródeł energii, przy
uwzględnieniu konieczności zapewnienia dobrej jakości powietrza.
Wiodąca rola samorządu lokalnego w promowaniu działań
zmniejszających zużycie energii i redukcje emisji.
Wdrażanie nowych programów wsparcia dla działań prosumenckich,
skierowanych do przedsiębiorstw i osób fizycznych.
Wzrost popularności komunikacji rowerowej.
Wzrastająca świadomość mieszkańców w zakresie oszczędnego
gospodarowania energią.
Możliwość uzyskania wsparcia zewnętrznego w zakresie inwestycji OZE
oraz termomodernizacji.
Dostępność nowych, energooszczędnych technologii

napływ zanieczyszczeń z sąsiednich gmin (Wejherowo, Reda, Rumia)
narastające natężenie ruchu samochodowego
Brak możliwości finansowania zadań gminy z uwagi na niedostateczną
ilość zewnętrznych środków finansowych.
Wysoki koszt termomodernizacji obiektów
Wysoki koszt zainstalowania OZE
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.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Luzino

Polityka w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza powinna skupiać się wokół celu nadrzędnego jakim jest
poprawa jakości powietrza, który realizowany powinien być poprzez takie kierunki interwencji jak:
 obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego
 modernizacja i remonty dróg
 rozwój systemu ścieżek rowerowych i infrastruktury rowerowej
 edukacja ekologiczna
 zwiększanie udziału zieleni w przestrzeni gminy
 zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego: dotyczących np. układu zabudowy,
wprowadzania zieleni izolacyjnej (szczególnie wzdłuż ciągów komunikacyjnych), zagospodarowania
przestrzeni publicznej oraz preferowanie źródeł niskoemisyjnych w obrębie projektowanej zabudowy.

5.2.2. ZAGROŻENIA HAŁASEM
Klimat akustyczny środowiska kształtowany jest w gminie Luzino w zdecydowanej wiekszości przez hałas
drogowy, który ze wzgledu na powszechność charakteryzuje sie dużym zasięgiem oddziaływania. O wielkości
hałasu drogowego decydują: hałas pojazdów (dźwiek generowany w związku z poruszaniem sie 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
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(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.
Tabela 11. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku (z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie
elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych) wyrażone wskaźnikami LAeq D i
LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w
odniesieniu do jednej osoby
Dopuszczalny poziom hałasu w dB
Drogi lub linie kolejowe*
Lp.

Przeznaczenie terenu
LAeq D
dzień
T=16 h

Pozostałe obiekty i działalność będąca
źródłem hałasu

LAeq N
noc
T=8 h

LAeq D
dzień
T=8 h**

LAeq N
noc
T=1 h**

1.

a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem

50

45

45

40

2.

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci i młodzieży ***
c) Tereny domów opieki
d) Tereny szpitali w miastach

61

56

50

40

3.

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe ***
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe

65

56

55

45

68

60

55

45

4.

Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej
100 tys. mieszkańców ****.

Źródło: 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
* - wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także do torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei liniowych.
* * - n a l e ż y w y b r a ć n a j m n i e j k o r z y s t n e 8 k o l e j n y c h g o d z i n d l a p o r y d n i a o r a z 1 n a j m n i e j k o r z y s t n ą g o d z i n ę w p o r z e n o c y.
*** - w przypadku niewykorzystywania tych terenów zgodnie z ich funkcją w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu określony dla pory nocy.
**** - strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren ze zwartej zabudowy mieszkaniowej i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W
przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową
mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

Stan
Na terenie gminy przebiega droga krajowa nr 6 relacji Szczecin-Gdańsk, rangi międzynarodowej. Ponadto w
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.

- 23 -

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY LUZINO NA LATA 2016 – 2019 Z PERSPEKTYWĄ DO 2023 ROKU

Mapa 2. Średni dobowy ruch pojazdów silnikowych na drodze krajowej nr 6, GDDKiA

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232)
WIOŚ dokonuje oceny klimatu akustycznego na terenach miast o liczbie mieszkańców poniżej 100 tysięcy
oraz na terenach położonych przy drogach o natężeniu ruchu poniżej 3 milionów pojazdów w ciągu roku (8200
pojazdów w ciągu doby). WIOŚ nie prowadził w ostatnich latach pomiarów hałasu przy drodze nr 6 na
obszarze gminy Luzino.
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 L DWN i LN.
Tabela 12. Odcinki na terenie gminy Luzino objęte mapą akustyczną
ID odcinka

PM_5_0452_6

Nazwa odcinka

Lębork-Kębłowo

Kilometraż początku

280+232

Kilometraż końca Długość odcinka
[km]
284+007

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
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Przyczyny (czynniki sprawcze)
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)
 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.
Zakłady przemysłowe zlokalizowane na terenie gminy Luzino :
 Firma Budowlana „WP Waga” Piotr Waga Luzino ul. Lipowa 13 – budownictwo,
 P.U.H. El Professional Mariusz Maszota Kębłowo ul. Zielona 2 – budownictwo,
 „Wikęd” R. Kędziora G. Wiśniewski Spółka Jawna Luzino ul. Wielki Las 19 – produkcja stolarki
budowlanej, budownictwo,
 Przedsiębiorstwo Budowlane „Rybak” Arkadiusz Rybak Luzino ul. Krótka 1 – produkcja stolarki
budowlanej, budownictwo,
 Bracia Bertrand spółka z o.o. Luzino ul. Wejherowska 12 – produkcja stolarki budowlanej,
budownictwo,
 Miro Mirosław Richert i wspólnicy spółka jawna Kochanowo ul. Ks. Borysiewicza 28 – produkcja mebli,
hurtownia okleiny i tarcicy,
 Arka – Bud” Spółka z o. o. Dąbrówka ul. Łąkowa 1,
 Firma Usługowo – Handlowa „At – Rol” Andrzej Tobiaski Kębłowo ul. Wiejska 92 – usługi rolnicze,
zboża, nawozy, sprzęt rolniczy, skup żywca,
 „Budrem – Rybak” spółka z o.o. Luzino ul. Krótka 1 – budownictwo,
 Albud Alfons Kandzorra Luzino ul. Strzebielińska 38B – budownictwo,
 „Hewelix” Usługi Ogólnobudowlane Jarosław Hewelt Barłomino ul. Brzozowa 2 – budownictwo,
 Bracia Bertrand spółka jawna Luzino ul. Wejherowska 12 – Galeria Luzino,
 „Wakoz – Beton” Wicki spółka jawna Luzino ul. Gen. Sikorskiego 3,
 Firma Handlowo – Usługowa „Chwil” Alicja Chwil Kębłowo ul. Wiejska 3,
 Pracownia Mebli Wypoczynkowych „Socha” Czesław Socha Luzino ul. Przemysłowa 7
 Firma Handlowo – Transportowo – Budowlana „Ambud” Andrzej Mielke Luzino ul. Dolna 13,
 Elpol Firma Robót Elektrycznych Hubert Szweda Luzino ul. Zielona 7,
 Z. H. U. „Trak” Roman Stenka Barłomino ul. Parkowa 1,
 „Przetwórstwo Mięsa Konkol” Henryk Konkol, Dariusz Konkol, Sylwia Nawrocka spółka jawna
Kębłowo ul. Gdańska 6,
 Kopacz Mirosław – Firma Usługowo Produkcyjna „Protel” Luzino ul. Spółdzielców 20,
 P.H.U. „Kaszub” Grażyna Motyka Luzino ul. Młyńska 4,
 Meymar Krystyna Meyer Barłomino ul. Ofiar Stutthofu 34a,
 Szatkowski Michał Nazwa: „Chata” Kębłowo ul. Gdańska 2,
 MS „Bruki” Mirosław Sirocki Luzino ul. Młyńska 34,
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Piotr Pelcer Luzino ul. Młyńska 7,
F.H. „Kata” Krzemiński Marian Luzino ul. Wilczka 38,
Comes Krzysztof Hewelt 2. Cristino Krzysztof Hewelt Luzino ul. Ofiar Stutthofu 7A,
Hurtowania Budowlano – Przemysłowa Edward Góra Luzino ul. Ofiar Stutthofu 45,
Piekarnia – Ciastkarnia „Kaszubska” Kazimierz Meyer Luzino ul. Spółdzielców 2,
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Hurt – Mix Marcin Meyer Barłomino ul. Ofiar
Stutthofu 34,
Jeronimo Martins Polska S.A. Sklep Spożywczo – Przemysłowy „Biedronka” Luzino ul. Wilczka 46,
H500 Sp. z o. o. G560 spółka komandytowo – akcyjna Sklep Spożywczo – Przemysłowy „Polo –
Market” Luzino ul. Młyńska 5a,
Moroszka Sp. z o. o. Luzino ul. Wilczka 1,
Ekologistyk Sp. z o. o. Luzino ul. Wilczka 14,
„Mma” Sp. z o. o. Luzino ul. Grabskiego 7.

Oddziaływanie na zdrowie ludzi i środowisko naturalne
Hałas w środowisku jest coraz silniej odczuwalnym problemem, wpływa na zdrowie ludzi i przeszkadza
w codziennych czynnościach w pracy, w domu i szkole. Może powodować choroby układu krążenia, zakłóca
sen i wypoczynek, wzmaga zdenerwowanie a także zmniejsza wydajność 9.
Tabela 13. Zależność możliwych skutków zdrowotnych od natężenia dźwięku
Natężenie dźwięku w dB

Możliwy skutek zdrowotny

35 - 70

zmęczenie, problemy ze snem

70 - 85

ból głowy, nasilenie objawów zmęczenia, osłabienie słuchu,
zaburzenia nerwowe

85 - 130

poważne zaburzenia układu nerwowego, krążenia i
pokarmowego

> 130

tzw. próg bólu, niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia
Źródło: Raport o stanie środowiska naturalnego w woj. pomorskim w 2014 r., WIOŚ

Środki przeciwdziałania:
Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego, w szczególności
przez obniżenie hałasu przynajmniej do stanu normatywnego, i utrzymywanie go na jak najniższym poziomie.
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
9

wg Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
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 racjonalne planowanie inwestycji w istniejących zakładach.
Działania określone w programach ochrony środowiska przed hałasem mają na celu osiągnięcie standardów
jakości środowiska w zakresie ochrony akustycznej na omawianych terenach tj. obniżenie poziomu hałasu co
najmniej do poziomu dopuszczalnego zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska. Jest to działanie konieczne ze względu na ochronę zdrowia mieszkańców zamieszkujących
tereny przy największych arteriach komunikacyjnych województwa pomorskiego, a także, aby określić kierunki
działań w planowaniu przestrzennym, które pozwolą na ograniczanie negatywnego oddziaływania
akustycznego tych obiektów w dalszej perspektywie.
W Programie ochrony środowiska przed hałasem zaproponowano działania, których realizacja powinna
doprowadzić do poprawy stanu akustycznego. Działania podzielono na następujące grupy:
1. Działania krótkookresowe, które stanowią faktyczny zakres Programu ochrony środowiska przed
hałasem (będą realizowane głównie dla odcinków o wysokim priorytecie narażenia na hałas).
 wykonanie skutecznych zabezpieczeń akustycznych nowych i rozbudowywanych odcinków
dróg krajowych, niedopuszczenie do ich późniejszego obudowywania obiektami mieszkalnymi
(wskazanie dla prowadzonej polityki planowania przestrzennego) oraz przeprowadzenie
remontu nawierzchni dotychczasowych odcinków dróg,
 konsekwentna realizacja zapisów raportów oddziaływania na środowisko, analiz
porealizacyjnych oraz innych opracowań środowiskowych, które będą wykonane dla
przebudowywanych w przyszłości odcinków drogi - wykonanie niezbędnych zabezpieczeń
przeciwdźwiękowych, mających na celu poprawę klimatu akustycznego w otoczeniu
budynków podlegających ochronie akustycznej,
 ograniczenie uciążliwości akustycznej aktualnie funkcjonujących odcinków analizowanej drogi
poprzez zastosowanie odpowiednich działań naprawczych dla odcinków posiadających
priorytet wysoki.
(zaplanowana inwestycja: Budowa Trasy Kaszubskiej tj. drogi ekspresowej S6 od Lęborka do Obwodnicy
Trójmiasta w zakresie prac od km 259+603 do km 309+011).
2. Działania długoterminowe, których realizacja przewidywana jest w okresie trwania tego oraz
kolejnych programów ochrony przed hałasem (właściwe planowanie przestrzenne związane z nowymi
inwestycjami prowadzonymi przez Zarządcę dróg krajowych, konieczność spełniania prawa w
zakresie ochrony przed hałasem w przypadku nowych inwestycji, właściwe planowanie przestrzenne
w sąsiedztwie dróg krajowych).
3. Działania związane z edukacją społeczną, które powinny być prowadzone w sposób ciągły, zarówno
w zakresie działań długoterminowych, jak i krótkoterminowych.
Tabela 14. Analiza SWOT dla obszaru interwencji: hałas
Obszar interwencji: zagrożenie hałasem
MOCNE STRONY
(czynniki wewnętrzne)

SŁABE STRONY
(czynniki wewnętrzne)

Umiejętne pozyskiwanie środków zewnętrznych na modernizację i
budowę dróg, ścieżek rowerowych
Rozwój społeczno gospodarczy gminy
Współpraca z innymi gminami w zakresie osiągania wspólnych celów w
zakresie transportu

Słabo rozwinięta infrastruktura ścieżek rowerowych
Niezmodernizowane gruntowe drogi gminne
Przebiegająca przez teren gminy droga krajowa nr 6 o wysokim
natężeniu ruchu
Przebiegająca przez teren gminy linia kolejowa

SZANSE
(czynniki zewnętrzne)

ZAGROŻENIA
(czynniki zewnętrzne)

Przyjęty i wdrażany Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg Narastające natężenie ruchu samochodowego
krajowych
Częściowy brak nowoczesnej infrastruktury rowerowej w wyposażaniu
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Obszar interwencji: zagrożenie hałasem
Modernizowanie i unowocześnianie taboru kolejowego
istniejących węzłów integracyjnych.
Modernizowanie i budowa dróg krajowych
Wzmagający się wzrost ruchu turystycznego
Wzrost popularności komunikacji rowerowej.
Możliwość uzyskania wsparcia zewnętrznego w zakresie inwestycji
transportowych
Dostępność nowych technologii
Źródło: opracowanie własne

5.2.3. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
Stan
Na pole elektromagnetyczne (PEM) składają się pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne
o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz, które tworzą zakres promieniowania elektromagnetycznego
niejonizującego. Jego głównymi źródłami są linie wysokiego napięcia, stacje nadajnikowe telefonii
komórkowej, radary, telefony komórkowe, urządzenia elektryczne itp.
Główne elementy systemu elektroenergetycznego zasilającego gminę Luzino stanowią:
 sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia WN (110 kV),
 sieć elektroenergetyczna średniego napięcia SN (15 kV), która zasila również sieci dystrybucyjne
niskiego napięcia nn (0,4 kV).
W skład sieci elektroenergetycznych WN wchodzą: linie elektroenergetyczne o napięciu 110 kV, stacje
transformatorowo - rozdzielcze 110/15 kV, lub 110/6 kV.
Tabela 15. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych na terenach przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową
Zakres częstotliwości
50 Hz

Składowa elektryczna
1 kV/m

Składowa magnetyczna
60 A/m

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów

Tabela 16. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w miejscach dostępnych dla ludności
Zakres częstotliwości

Składowa elektryczna

Składowa magnetyczna

0 Hz

10 kV/m

2500 A/m

0 – 0,5 Hz

-

2500 A/m

0,5 – 50 Hz

10 kV/m

60 A/m

0,05 – 1 kHz

-

3/f A/m

0,001 – 3 MHz

20 V/m

3 A/m

3 MHz –300 MHz

7 V/m

-

300 MHz – 300 GHz

7 V/m

-

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów

Przyczyny (czynniki sprawcze) / zagrożenia:
Na pole elektromagnetyczne (PEM) składają się pola elektryczne, magnetyczne oraz
elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz, które tworzą zakres promieniowania
elektromagnetycznego niejonizującego. Jego głównymi źródłami są linie wysokiego napięcia, stacje
nadajnikowe telefonii komórkowej, radary, telefony komórkowe, urządzenia elektryczne itp.
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Urządzenia wytwarzające PEM można podzielić na dwie grupy:
 Emitujące niepożądane PEM — należą do nich przede wszystkim urządzenia służące do
wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej (od generatorów w elektrowniach, przez linie i stacje
elektroenergetyczne, po przewody zasilające wszelkie urządzenia pracujące z wykorzystaniem prądu
elektrycznego). Istnieje również wiele urządzeń, których elementy składowe emitują PEM (np. magnesy
w głośnikach, silniki w maszynach szwalniczych, układy wytwarzające obraz na ekranie monitora itp.).
 Emitujące PEM celowo — w swojej pracy wykorzystują one energię elektromagnetyczną. Znalazły
zastosowanie przede wszystkim w łączności (telefonia przewodowa i komórkowa), radiokomunikacji
(nadajniki radiowe i telewizyjne), medycynie (diatermie, urządzenia do elektrochirurgii, aparatura do
obrazowania rezonansem jądrowym itd.), przemyśle (zgrzewarki dielektryczne, piece indukcyjne, wanny
galwaniczne itp.), nauce (akceleratory, urządzenia EPR, rozdzielanie cząsteczek itd.) czy wojsku (radary).
Również w gospodarstwach domowych coraz częściej stosowane są urządzenia wykorzystujące energię
elektromagnetyczną, np. kuchenki mikrofalowe czy alarmy mikrofalowe. Ekspozycja pracowników
wykorzystujących ww. urządzenia może być spowodowana przebywaniem w PEM zarówno niepożądanych,
jak i roboczych.
Urządzeniem, które współcześnie jest źródłem znaczącej ekspozycji na PEM w.cz., jest komórkowy telefon
komórkowy (zwłaszcza w warunkach ekspozycji zawodowej, tzn. kiedy jest intensywnie używany do celów
zawodowych). W pobliżu aparatów natężenia pola elektrycznego wahają się od około 8 V/m do nawet 30 V/m
(zależy od typu telefonu, odległości od stacji bazowej, fazy rozmowy — maksymalne pola występują w trakcie
wybierania numeru, a podczas trwania rozmowy ich wartość zmniejsza się nawet około 10-krotnie).
Oddziaływanie na ludzi i środowisko
W czasie, kiedy człowiek przebywa w polu elektromagnetycznym w jego organizmie mogą w związku z tym
wystąpić następujące skutki biofizyczne:
▪ pobudzenie tkanki nerwowej lub mięśniowej (w przypadku oddziaływania pól o częstotliwościach
nieprzekraczających kilku megaherców);
▪ wzrost temperatury tkanek (w przypadku oddziaływania pól o częstotliwościach mega- lub
gigahercowych, np. podczas używania telefonu komórkowego, co powoduje wzrost temperatury
w obrębie głowy);
▪ jądrowy rezonans magnetyczny;
▪ zjawisko magnetohydrodynamiczne
▪ oddziaływanie na procesy przemiany wolnych rodników.
Prądy indukowane mogą zakłócać pracę organizmu na skutek zaburzenia naturalnych procesów
elektrofizjologicznych w komórkach nerwowych lub mięśniowych. Wzrost temperatury tkanek może wywołać
uszkodzenia termiczne różnego stopnia i rozległości, które mogą wystąpić zarówno na powierzchni ciała, jak
i wewnątrz - zależnie od częstotliwości promieniowania.
Oddziaływanie pola elektromagnetycznego nie jest odczuwane zmysłami człowieka. Bezpośrednia percepcja
pola elektromagnetycznego może wystąpić, kiedy człowiek przebywa w silnych polach magnetycznych lub
elektrycznych małych częstotliwości, co może wywołać wrażenia wzrokowe, tzw. magneto- lub
elektrofosfenów. Oddziaływanie impulsowego pola mikrofalowego może wywołać wrażenia słuchowe, tzw.
zjawisko Freya. Ponadto poruszanie się w polu magnetostatycznym wywołuje przepływ w organizmie prądów
zaindukowanych (podobnie jak oddziaływanie pola zmiennego w czasie) i może powodować m.in. zawroty
głowy, nudności i utrudnioną koordynację wzrokowo-ruchową. Ustają one po oddaleniu się od źródła pola
magnetostatycznego i mają nieustalony dotychczas wpływ na stan zdrowia przy narażeniu wieloletnim,
natomiast mogą istotnie ograniczać zdolność do wykonywania precyzyjnej pracy. Skutkiem oddziaływania pola
elektromagnetycznego mogą być niepożądane zmiany funkcjonowania organizmu (trwałe lub ustające po
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zakończeniu narażenia na pola) 10.
Najczęściej odczuwalnymi objawami wywoływanymi przez pola elektryczne są:
 zaburzenia snu,
 zmęczenie poranne,
 ciągłe poczucie zmęczenia wywołujące drażliwość i irytację,
 osłabienie koncentracji, rozkojarzenie,
 zaburzenia nastroju – napady senności lub nadpobudliwości,
 pogorszenie pamięci,
 uderzenia gorąca,
 zaburzenia równowagi.
Tabela 17. Przykładowe wartości natężenia pól elektrycznych generowanych w codziennym otoczeniu
Źródło pola elektromagnetycznego

Natężenie pola elektrycznego [kV/m]

Natężenie pola magnetycznego
[A/m]

1-10

0,8-40

poniżej 0,5

poniżej 4

0,5-4

poniżej 16

poniżej 0,3

0,8-16

0,1-0,3

poniżej 0,2

Pralka automatyczna (w odległości 30 cm)

0,13

0,2

Żelazko (w odległości 10 cm)

0,12

0,3

Monitor komputerowy (w odległości 30 cm)

0,2

0,1

Odkurzacz (w odległości 5 cm)

0,13

5

Maszynka do golenia (w odległości 3 cm)

0,7

12-1200

Suszarka do włosów (w odległości 10 cm)

0,8

4

poniżej 0,007*

poniżej 0,014*

Pod liniami najwyższych napięć (220 – 400 kV
Pod liniami najwyższych napięć (400 kV) w odległości 150 m
Pod liniami wysokiego napięcia (110 kV)
Pod liniami średniego napięcia
Na zewnątrz stacji wysokiego napięcia

Stacja bazowa telefonii komórkowej

* - na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów – w miejscach dostępnych dla ludności
Źrodło:bhp.abc.com.pl

Środki przeciwdziałania
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
z późn. zm.) ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu
środowiska poprzez :
 utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych poziomów lub co najmniej
na tych poziomach;
 zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych poziomów, gdy nie
są one dotrzymane.
W obowiązujących w Polsce przepisach prawnych wprowadzono wartości graniczne odnoszące się do
obszarów (tabele 16 i 17), w których przebywanie ludności jest zabronione (tzw. strefa ochronna I stopnia)
oraz obszarów, w których zabronione jest sytuowanie budownictwa mieszkalnego i specjalnego, dopuszcza
się natomiast okresowe przebywanie ludności (tzw. strefa ochronna II stopnia).
Szerokie rozpowszechnienie źródeł PEM i urządzeń emitujących sprawia, że nie jest możliwe uniknięcie
narażenia na pole elektromagnetyczne, jednakże nowe rozwiązania techniczne pozwalają na maksymalne
10 bhp.abc.com.pl
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zmniejszenie oddziaływania promieniowania na organizm człowieka. Na obszarach zabudowy mieszkaniowej
oraz na obszarach, na których zlokalizowane są zwłaszcza szpitale, żłobki, przedszkola, internaty, składowa
elektryczna elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego o częstotliwości 50 Hz, czyli
pochodzącego od linii elektroenergetycznych, nie może przekraczać wartości 1 kV/m 11.
Zgodnie z wyżej cytowaną ustawą prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola
elektromagnetyczne, które są stacjami elektroenergetycznymi lub napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV lub instalacjami
radiokomunikacyjnymi, radionawigacyjnymi lub radiolokacyjnymi, emitującymi pola elektromagnetyczne,
których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitującymi pola
elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, są obowiązani do wykonania pomiarów
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku:
 bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia,
 każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany
spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ
na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie.
Prowadzenie właściwej polityki w zakresie zagospodarowania przestrzennego w gminie jest kluczowym
elementem ochrony przed nadmiernym promieniowaniem elektromagnetycznym: preferowanie nisko
konfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania niejonizującego, opracowywanie planów zagospodarowania
przestrzennego z uwzględnieniem zagrożeń promieniowaniem niejonizującym, uwzględnianie restrykcyjnych
procedur lokalizacyjnych i administracyjnych, zwłaszcza starannie prowadzonych ocen oddziaływania na
środowisko poprzedzających realizację inwestycji.
Tabela 18. Analiza SWOT dla obszaru interwencji: pola elektromagnetyczne
Obszar interwencji: pola elektromagnetyczne
MOCNE STRONY
(czynniki wewnętrzne)

SŁABE STRONY
(czynniki wewnętrzne)

Dotrzymane poziomy pól elektromagnetycznych na terenie gminy
Duża liczba urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne na terenie
Uwzględnianie problemu promieniowania elektromagnetycznego w mpzp gminy
Brak monitorowania źródeł niejonizującego promieniowania
elektromagnetycznego
SZANSE
(czynniki zewnętrzne)

ZAGROŻENIA
(czynniki zewnętrzne)

Rzetelna ocena oddziaływania na środowisko wykonywana przez
prowadzących instalacje i użytkowników urządzeń emitujących pola
elektromagnetyczne
Prowadzenie systematycznych pomiarów natężenia pola przez
prowadzących instalacje i użytkowników urządzeń emitujących pola
elektromagnetyczne

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.
Źródło: opracowanie własne

5.2.4 GOSPODAROWANIE WODAMI
Stan
Gmina Luzino jest położona na obszarze dorzecza i regionu wodnego, dla których przygotowano plany
zarządzania ryzykiem powodziowym:
 Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły
 Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.2012.145 ze
11 Ochrona środowiska przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym, Macher, Kałuski, Skrzypek
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zmianami) powódź definiowana jest jako „czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych
warunkach nie jest pokryty wodą, powstałe na skutek wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach
wodnych, kanałach oraz od strony morza, powodujące zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, środowiska,
dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej, z wyłączeniem pokrycia przez wodę terenu
wywołanego przez wezbranie wody w systemach kanalizacyjnych. Ryzyko powodziowe natomiast to
kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi i potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla
życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej.
Dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka
powodziowego zostały wykonane dokładne mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.
Gmina Luzino leży w systemie rzecznym Redy i Łeby i potencjalnie niewielkie jej obszary narażone są na
ryzyko powodziowe.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.2012.145 ze
zmianami) powódź definiowana jest jako „czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych
warunkach nie jest pokryty wodą, powstałe na skutek wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach
wodnych, kanałach oraz od strony morza, powodujące zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, środowiska,
dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej, z wyłączeniem pokrycia przez wodę terenu
wywołanego przez wezbranie wody w systemach kanalizacyjnych. Ryzyko powodziowe natomiast to
kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi i potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla
życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej.
Obszary zagrożone ryzykiem powodziowym w gminie Luzino to okolice Zelewa na północ wzdłuż rzeki Reda,
okolice na północ od Luzina wzdłuż rzeki Bolszewska oraz tereny wzdłuż rzeki Łeba na granicy
administracyjnej gminy.

Mapa 3. Obszary Gminy Luzino zagrożone ryzykiem powodziowym (kolor jasnoniebieski), isok.gov.pl
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Przyczyny
Powodzie zatorowe: powodowane zatrzymywaniem się i piętrzeniem śryżu w okresie zamarzaniem rzeki lub
kry lodowej w czasie roztopów.
Powodzie opadowe: spowodowane intensywnymi opadami deszczu na danym obszarze o zasięgu lokalnym –
w ich wyniku powstają fale wezbraniowe, które przemieszczając się powodują zagrożenie powodziowe wzdłuż
całego biegu rzeki.
Powodzie roztopowe: spowodowane są tajaniem pokrywy śnieżnej, często z towarzyszeniem deszczu, co
powoduje zwiększenie wysokości wezbrania. Wielkość i przebieg wezbrania roztopowego zależy od ilości
wody zgromadzonej w pokrywie śnieżnej, intensywności procesu topnienia (temperatura powietrza) i stopnia
przemarznięcia gruntu.
Zagrożeniem dla Regionu Wodnego Dolnej Wisły, na którym leży gmina Luzino jest także starzejący się
system ochrony przeciwpowodziowej, postępujące zmiany klimatyczne oraz zmieniające się uwarunkowania
geologiczne. Postępująca presja na zagospodarowanie obszarów nadrzecznych, wieloletnie zaniedbania
i brak wystarczających nakładów finansowych na utrzymanie koryt rzek oraz infrastruktury
przeciwpowodziowej (w szczególności wałów) mogą być przyczyną powodzi.
Oddziaływanie na ludzi i środowisko
Bezpośrednim następstwem powodzi są szkody materialne: następuje zniszczenie lub uszkodzenie
naturalnego ukształtowania terenu, obiektów infrastruktury technicznej i gospodarczej, zabudowy mieszkalnej
oraz mienia.
Zniszczenia występują zatem zarówno w sferze gospodarczej jak i kulturowej a także społecznej. Definiując
pojęcia strat i szkód powodziowych określa się, że:
 szkody powodziowe – jest to ilość notowanych uszkodzeń lub zniszczeń gospodarczych,
 straty powodziowe – jest to wartość ekonomiczna zarejestrowanych uszkodzeń lub zniszczeń
gospodarczych oraz koszty związane z bezpośrednią akcją przeciwpowodziową.
Często stosuje się również klasyfikację obejmującą tzw. kategorie. Wyróżnia się tu:
 straty bezpośrednie,
 straty pośrednie,
 straty wtórne.
Straty bezpośrednie są to straty wymierne wynikające z fizycznego uszkodzenia lub zniszczenia dóbr
materialnych w trakcie powodzi. Straty pośrednie są to straty, które na ogół trudno jest wymierzyć, a które są
konsekwencją strat wymiernych bezpośrednich – np. straty w usługach, szkody w środowisku przyrodniczym,
zahamowanie rozwoju aktywności gospodarczej itp. Nie można ich dokładnie oszacować i wyraża się je
zwykle wskaźnikowo. Straty wtórne wynikają natomiast z wyjątkowo słabego rozwoju ekonomicznego
obszarów, które są szczególnie często nawiedzane przez powódź. Zwykle na tych obszarach działalność
gospodarcza i rolnicza jest bardzo ograniczona 12
Środki przeciwdziałania
Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego jako dokumenty planistyczne stanowią
w praktyce nietechniczny środek ochrony przeciwpowodziowej mający na celu ograniczenie potencjalnych
negatywnych konsekwencji powodzi. Celem powstania tych dokumentów jest właściwe zarządzanie ryzykiem
jakie może stwarzać powódź dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, gospodarki. Mapy stanowią podstawę dla
racjonalnego planowania przestrzennego na obszarach zagrożonych powodzią, a tym samym dla
ograniczania negatywnych skutków powodzi.
Informacje zawarte na mapach będą również przydatne w reagowaniu i zarządzaniu kryzysowym w przypadku
12 Vademecum ochrony przeciwpowodziowej, na zlecenie KZGW, 2006
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wystąpienia powodzi. Mapy mogą stanowić punkt wyjścia do prowadzania dalszych analiz niezbędnych do
realizacji działań różnych organów administracji, w tym zarządzania kryzysowego.
Kluczowe jest zachowanie rezerwy terenów wzdłuż rzeki w celach ochronnych. W studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy określa się obszary szczególnego zagrożenia
powodzią. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego określa się obowiązkowo m.in. granice
i sposoby zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.
Niezbędna jest także regulacja rzek, utrzymywanie w dobrym stanie techniczno-eksploatacyjnym budowli
hydrotechnicznych, porządkowanie terenów zalewowych, lodołamanie, prognozowanie i ostrzeganie
o zagrożeniu.

5.2.5 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
Stan
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, z zagrożeniem nieosiągnięcia celów
środowiskowych, zagrożone eutrofizacją ze źródeł komunalnych (m.in. z oczyszczalni ścieków Luzinie) 13.
Stan jakości JCWP PLRW20001947849 - Bolszewka od Strugi Zęblewskiej do ujścia
Wg oceny stanu powierzchniowych wód płynących monitorowanych na obszarze województwa pomorskiego
w 2013 roku14 przeprowadzonej przez WIOŚ w Gdańsku (w monitoringu operacyjnym) 15 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 (3.6) synt. i niesynt: I (bardzo dobry)
Stan/potencjał ekologiczny: III (umiarkowany)
Stan chemiczny: nie oceniono
13 „Warunki korzystania z wód zlewni rzeki Redy (SCWP: DW1802, DW1803) – Etap 1 – Dynamiczny
bilans ilościowy zasobów wodnych”, RZGW w Gdańsku
14 w 2014 roku nie badano tej JCW
15 Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim za 2013 rok, WIOŚ w Gdańsku
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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 roku16 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
WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA
Zgodnie z § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61/07 poz. 417 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wejherowie rokrocznie sporządza oceny obszarowe jakości wody. Na terenie Gminy
Luzino jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nadzorowana jest w 7 wodociągach publicznych
(do 2012 roku w 8 wodociągach). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie monitoruje jakość
wody w wytypowanych punktach poboru prób wody z częstotliwością zgodną z wytycznymi ww.
rozporządzenia. Zakres i częstotliwość badań próbek wody jest uzależniona m.in. od produkcji wodociągu
oraz od ilości osób korzystających z danego wodociągu. Dodatkowo Urząd Gminy Luzino prowadzi kontrolę
wewnętrzną jakości wody w nadzorowanych wodociągach.
Tabela 19. Zestawienie ocen obszarowych jakości wody w gminie Luzino w latach 2010-2014
Lp.

1.

2.

3.

Nazwa i rodzaj
wodociągu

Wodociąg
publiczny
Dąbrówka
Luzińska

Wodociąg
publiczny
Tępcz

Wodociąg
publiczny

Jednostka
odpowiedzialna
za jakość wody

Miejscowości
zaopatrywane
przez
wodociąg

U r z ą d G m i n y Dąbrówka
Luzino
Luzińska

U r z ą d G m i n y Tępcz
Luzino

U r z ą d G m i n y Wyszecino
Luzino
cz. Barłomina

Liczba ludności
zaopatrywanej w
wodę

Produkcja
wody
m3/doba

Działania
naprawcze

Ocena jakości
wody

2010

428

36

OWS

2011

431

37,5

OWS

2012

434

39

OWS

2013

437

41

OWS

2014

452

46

OWS

2010

280

21

OWS

2011

280

21

2012

279

29

OWS

2013

269

21

OWS

2014

295

22

OWS

2010

662

96

OWS

2011

671

97

OWS

16 W roku 2013 i 2014 nie badano tej JCW
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Lp.

Nazwa i rodzaj
wodociągu

Jednostka
odpowiedzialna
za jakość wody

Miejscowości
zaopatrywane
przez
wodociąg

Wyszecino

4.

Liczba ludności
zaopatrywanej w
wodę

Produkcja
wody
m3/doba

Działania
naprawcze

Ocena jakości
wody

2012

679

108

OWS

2013

695

109

OWS

2014

737

112

OWS

Wodociąg
U r z ą d G m i n y cz. Zelewa
publiczny - Zelewo Luzino

2010

40

1

OWS

2011

59

1

OWS

Wodociąg
publiczny
Kochanowo

2010

404

44

OWS

2011

411

45

OWS

2012

421

47

OWS

2013

436

43

OWS

2014

460

47

OWS

2010

1605

113

2011

1703

116

2012

1716

121

2013

1799

146

OWS

2014

1846

152

OWS

2010

7628

717

OWS

2011

7584

781

OWS

2012

7618

793

OWS

2013

7660

830

OWS

2014

7738

848

OWS

2010

2362

247

2011

2495

252

2012

2986

271

2013

3098

329

2014

3233

341

Wodociąg
publiczny
Sychowo

Wodociąg
publiczny
Luzino

Wodociąg
publiczny
Kębłowo

U r z ą d G m i n y Kochanowo
Luzino

U r z ą d G m i n y Sychowo
Luzino
Robakowo
Milwino

U r z ą d G m i n y Luzino
Luzino
cz. Barłomina

U r z ą d G m i n y Kębłowo
Luzino
Zelewo

w celu poprawy
jakości
bakteriologicznej
wody w 2013 r.
przeprowadzono
płukanie wodociągu

W roku 2012
podłączono wieś
Zelewo do
wodociągu
publicznego
Kębłowo, ujęcie
wody zaopatrujące
oddział przedszkolny
wyłączono z
eksploatacji

OWS
OWS
OWS

OWS
OWS
OWS
OWS
OWS

Źródło: PSSE w Wejherowie

OWS – odpowiada wymaganiom sanitarnym

W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego dokonano badań próbek wody w zakresie bakteriologicznym,
fizykochemicznym i organoleptycznym. W zakresie wskaźników bakteriologicznych oznaczano liczbę bakterii
gupy coli w 100 ml wody, Escherischia coli w 100 ml wody, liczbę enterokoków w 100 ml wody, ogólną liczbę
mikroorganizmów w 22 + 2 o C po 72 h w 1 ml wody, Clostridium perfingens w 100 ml wody.
W zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczano: barwę, mętność, odczyn,
przewodność elektryczną, zapach, smak, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki,
siarczany, cyjanki, rtęć, sód, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen selen, kadm, antymon,
ołów, sumę trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren, suma WWA, 1,2 dichloroetan, pestycydy
chloroorganiczne, fungicydy, pestycydy fosforoorganiczne, suma pestycydów.
W roku 2014 w wodociągu publicznym Luzino stwierdzono dwukrotnie przekroczenia stężenia żelaza (523 μg/l
na 200 μg/l dopuszczalnych) i mętności (7,7 NTU na 1 NTU dopuszczalny)
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W pozostałych wodociągach na terenie gminy Luzino w roku 2014 nie stwierdzono ponadnormatywnych
przekroczeń i tym samym stwierdzono przydatność wody do spożycia przez ludzi.
JAKOŚĆ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW
Na podstawie sprawozdania z wykonania KPOŚK za 2014 rok zebrano informacje nt. średnich rocznych
wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków i odpływających z oczyszczalni
ścieków Luzino.
Tabela 20. Średnie roczne wartości wskaźników w ściekach komunalnych na terenie gminy Luzino
Wskaźnik

jednostka

Ścieki dopływające do

Ścieki odpływające z

oczyszczalni

oczyszczalni

Stopień redukcji

BZT5

mgO2/l

583

10

98,2 %

ChZT

mgO2/l

1542

64

95,9 %

zawiesina
ogólna

mg/l

968

12

98,7 %

azot

mgN/l

176

24

86,4%

fosfor

mgP/l

30

4

86,7 %
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych

W trakcie roku na oczyszczalni powstaje ok. 150 Mg/rok suchej masy osadów ściekowych, których
zagospodarowanie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015r. w
sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. 2015 poz. 796).
Przyczyny (czynniki sprawcze)
Największymi zagrożeniami dla stanu wód w zlewni są zrzuty zanieczyszczeń oraz presje hydromorfologiczne.
Na obszarze gminy Luzino znajduje się uregulowany pozwoleniem wodnoprawnym (ważne do 15.06.2019 r.)
zrzut ścieków komunalnych (do rzeki Bolszewki) z oczyszczalni ścieków w Luzinie.
Jednym ze źródeł skażenia wód gruntowych mogą być nieszczelne zbiorniki bezodpływowe – szamba,
występujące na terenie gminy Luzino, często niekontrolowane.
Duży udział w skażeniu wód powierzchniowych jak i podziemnych ma także nieracjonalne stosowanie
w rolnictwie pestycydów, nawozów sztucznych i gnojowic, które zatruwają wodę. Tereny zagospodarowane
rolniczo położone są w obrębie całej gminy. Ze względu na słabą jakość gleb wymagają one dodatkowego
nawożenia jak również wapnowania. Zanieczyszczenia odprowadzane z terenów rolnych przyczyniają się do
wzrostu azotanów i związków fosforu. Nieracjonalne i nadmierne stosowanie środków ochrony roślin
i nawozów sztucznych powoduje ściekanie ich podczas opadów i podsiąkania gruntowego do wód
powierzchniowych i gruntowych. Spływy pochodzą głównie z gnojowiska, ferm zwierzęcych oraz pól
uprawnych. Stosowane substancje chroniące rośliny niszczą także organizmy pożyteczne. Nawozy sztuczne
częściowo wykorzystywane w uprawie również niekorzystnie wpływają na stan wody. Nadmiar spływa wraz
z wodami deszczowymi oraz gruntowymi do większych zbiorników wodnych powodując ich gromadzenie się.
W silnie zanieczyszczonych wodach, gwałtownie rośnie żyzność, dlatego też nadmiernie rozwijają się bakterie,
glony, sinice i rośliny wodne. Konsekwencją tego procesu jest pogorszenie jakości wody, jej smaku i zapachu.
Do najczęściej występujących substancji zanieczyszczających wody należą: pestycydy, detergenty, barwniki,
fenole, węglowodory ropopochodne (alifatyczne i aromatyczne), substancje powierzchniowo czynne, aminy
aromatyczne, chloropochodne bifenylu, sole (azotany, chlorki, fosforany, siarczany), jony metali ciężkich
(ołowiu (Pb), miedzi (Cu), rtęci (Hg), kadmu (Cd), arsenu (As) i innych), radioizotopy. Wśród organizmów
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żywych największą rolę w zanieczyszczaniu wód odgrywają bakterie Escherichia coli.
Innym znaczącym oddziaływaniem ze strony gospodarki komunalnej oraz innej działalności człowieka są
pobory wód. Działalnością mającą znaczący wpływ na stan wód w zlewni Redy są pobory wód na potrzeby
hodowli ryb oraz zrzuty z tych obiektów. 17
W przypadku stawów hodowlanych (na Bolszewce i Gościcince) czynnikiem mogącym ujemnie wpływać na
jakość wód jest pokarm dla ryb. Używanie niewłaściwego z punktu widzenia ochrony środowiska pokarmu typu
odpadki mięsne, preparaty może prowadzić do wzrostu ilości azotanów w wodzie.
Prowadzi to do nadmiernego użyźnienia wody odchodami i moczem ryb oraz resztkami pokarmu
a w konsekwencji może przyczynić się do eutrofizacji rzek 18.
Oddziaływanie na ludzi i środowisko naturalne
Substancje zanieczyszczające wody powierzchniowe powodują zmianę jej barwy i smaku oraz zmętnienie.
Wpływa to ujemnie na jakość wody i przydatność do spożycia. Zawarte w wodzie mikroorganizmy
chorobotwórcze mogą powodować ciężkie zatrucia pokarmowe. Prawie wszystkie zanieczyszczenia wód
wytworzone przez człowieka są toksyczne dla większości organizmów wodnych. W miarę wzrostu stężeń
substancji zanieczyszczających wody, zmniejszy się ilość ryb w zbiornikach wodnych.
Z zanieczyszczeniem wód powierzchniowych związane jest zjawisko eutrofizacji. Jest to proces wzbogacania
wód w zbiornikach wodnych pierwiastkami biogennymi (azot (N), fosfor (P) i inne) najczęściej w wyniku
odprowadzania do nich nie oczyszczonych ścieków. Skutkiem zwiększenia ilości składników pokarmowych w
środowisku jest przyspieszone rozmnażanie mikroorganizmów (głównie glonów, sinic, bakterii). Widocznym
efektem jest tzw. zakwit wody. Wzrost liczebności drobnoustrojów powoduje zwiększenie biologicznego
zapotrzebowania na tlen. Rozpuszczony w wodzie tlen zużywany jest również do rozkładu martwych
szczątków organizmów. Wody zmieniają swoją barwę i zapach. Stają się bardziej mętne. W górnych
warstwach wody charakterystyczne są wahania stężenia tlenu oraz odczynu. Zaczynają powstawać obszary
wody, w której zapasy tlenu zostały wyczerpane. Są one określane, jako pustynie tlenowe. W zbiorniku
wszystkie organizmy tlenowe wymierają, natomiast dominują mikroorganizmy beztlenowe. Na dnie zbiornika
zaczynają gromadzić się muły, co prowadzi do zmniejszania się jego głębokości. Na skutek eutrofizacji jezioro
może ulec przekształceniu w bagno lub torfowisko.
Środki przeciwdziałania
Katalog działań powodujących minimalizację zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych
zawierać powinien zarówno zadania inwestycyjne jak monitorujące oraz edukacyjno- informacyjne. Na terenie
gminy Luzino najistotniejszym działaniem jest bieżąca inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych wraz z
bieżącą kontrolą szczelności tych zbiorników i terminów opróżniania. Gdy jest to opłacalne ekonomicznie
budowa i rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej oraz systemów odbioru i podczyszczania wód
opadowych.
Ważnym elementem jest także ochrona zbiorników wód podziemnych i ujęć wody pitnej w tym tworzenie i
weryfikacja stref ochronnych dla ujęć oraz wdrażanie i przestrzeganie zasad ich ochrony.
Tabela 21. Analiza SWOT dla obszaru interwencji: gospodarowanie wodami i gospodarka wodno-ściekowa
Obszar interwencji: gospodarowanie wodami i gospodarka wodno-ściekowa
MOCNE STRONY
(czynniki wewnętrzne)

SŁABE STRONY
(czynniki wewnętrzne)

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków, zgodnie z założeniami KPOŚK

Słabo rozwinięta infrastruktura kanalizacji sanitarnej

17 Prognoza oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód zlewni Redy
18 Program ochrony środowiska gminy Luzino na lata 2004-2011
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Obszar interwencji: gospodarowanie wodami i gospodarka wodno-ściekowa
Stosunkowo duża ilość przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy
Tworzenie i weryfikacja stref ochronnych ujęć wody pitnej
Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków oraz
bezodpływowych zbiorników -szamb

Duża ilość zbiorników bezodpływowych – szamb
Stosowanie nawozów w rolnictwie
Nieopłacalność budowy kanalizacji sanitarnej (duże rozproszenie
zabudowy wiejskiej)
Niewłaściwa eksploatacja zbiorników bezodpływowych – szamb
Przestarzałe nieszczelne szamba
Tereny zalewowe w północnej części gminy przy rzece Reda

SZANSE
(czynniki zewnętrzne)

ZAGROŻENIA
(czynniki zewnętrzne)

Możliwość uzyskania wsparcia zewnętrznego w zakresie inwestycji Brak możliwości finansowania zadań gminy z uwagi na niedostateczną
wodno-kanalizacyjnych
ilość zewnętrznych środków finansowych.
Wysoki koszt inwestycji wodno-kanalizacyjnych
Wysoki koszt instalowania przydomowych oczyszczalni ścieków
Źródło: opracowanie własne

5.2.6 ZASOBY GEOLOGICZNE
Stan
Wg Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce w 2014 roku na terenie gminy Luzino występuje siedem
udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego oraz jedno złoże o zasobach szacunkowych.
Trzy spośród udokumentowanych złóż w 2014 roku były eksploatowane: Zelewo, Zelewo I i Zielnowo.
Pozostałe eksploatowane są okresowo. Szczegółowe informacje o złożach zawiera rozdział 5.1.5.
Przyczyny (czynniki sprawcze)
Możliwość wykorzystania złóż jest ograniczona przez:
 niedostatek środków inwestycyjnych posiadanych przez przedsiębiorstwa górnicze na
zagospodarowanie nowych złóż lub powiększenie udostępnianych zasobów,
 istniejące lub planowane (w obowiązujących dokumentach planistycznych) zagospodarowanie terenu
wykluczające możliwość podjęcia eksploatacji; prawa związane z własnością nieruchomości
gruntowych;
 wymagania ochrony krajobrazu i innych składników środowiska przyrodniczego;
 zła jakość kopalin, niegwarantująca możliwości wytworzenia z nich surowca spełniającego wymagania
produktu handlowego;
 warunki występowania i budowę złóż niegwarantujące możliwości wydobycia kopaliny w sposób
ekonomicznie uzasadniony.
Zagospodarowanie terenu na cele budowlane lub zamierzone przeznaczanie terenu w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego na takie cele jest najpoważniejszym ograniczeniem dostępu do złóż,
wykluczającym nieraz możliwość ich wykorzystania. Zagrożeniem jest także planowanie inwestycji, zwłaszcza
o znaczeniu ponadlokalnym, które nie uwzględnia faktu występowania złóż. Ze szczególnym nasileniem
zjawisko to występuje w przypadku projektowanych inwestycji liniowych.
Ograniczenia z tytułu wymagań ochrony środowiska mogą wynikać z ochrony obszarów Natura 2000.
Problemem może być nielegalna eksploatacja złóż – wydobywający nie liczy się ze szkodami
środowiskowymi, po drugie nie stosuje przepisów BHP, po trzecie nie planuje i nie przeprowadza działań
rekultywacyjnych.
Oddziaływanie na ludzi i środowisko
Wiele czynników decyduje o tym, czy położenie terenu wydobycia kopalin będzie oddziaływać na środowisko i
na obszary sąsiednie, w tym obszary chronione. Do tych czynników należą: umiejscowienie terenu
eksploatacji, występowanie gatunków grzybów, roślin i zwierząt chronionych prawem europejskim i krajowym,
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warunki techniczne eksploatacji, wielkość terenu górniczego, czas eksploatacji złoża, zasięg oddziaływania na
ekosystem. Zasięg może być ograniczony tylko do miejsca wydobycia kopaliny, czyli może mieć charakter
lokalny oddziaływania na florę i faunę oraz na istniejące stosunki wodne.
Pozytywne: Złoża kopalin należą do środowiska przyrodniczego, jednak zwykle nie są traktowane
równorzędnie z innymi składnikami tego środowiska, głównie dlatego, że są postrzegane jako czynnik
wyłącznie niszczący środowisko przyrodnicze. Istotną rolę odgrywa niska świadomość społeczna potrzeby
eksploatacji złóż jako źródła podstawowych surowców mineralnych koniecznych do wytwarzania sprzętów i
materiałów niezbędnych w życiu codziennym. Niedostrzegana i nierozumiana jest zatem rola wykorzystania (i
eksploatacji) kopalin jako nieodzownego czynnika zrównoważonego rozwoju.
Negatywne: Nielegalna eksploatacja złóż w dużym stopniu może wpływać na poszczególne komponenty
środowiska. Najbardziej zagrożona jest litosfera (zasoby mineralne, gleby), biosfera, w szczególności flora,
oraz hydrosfera: zarówno wody powierzchniowe, jak i podziemne. Nielegalna eksploatacja wywiera negatywny
wpływ na krajobraz, zaburzając jego harmonię. Należy pamiętać również o zagrożeniu dla zdrowia i
bezpieczeństwa osób pracujących oraz lokalnej ludności 19.
Środki przeciwdziałania
Z uwagi na obecność złóż na terenie gminy Luzino ochrona złóż i zasady jej realizacji powinny znaleźć
odzwierciedlenie w celach POŚ. Do najważniejszych założeń ich ochrony jest:
 waloryzacja (kategoryzacja) złóż i terenów ich perspektywicznego występowania jako obiektów
podlegających ochronie;
 tworzenie planów gospodarki złożami na szczeblu lokalnym (gminnym)
 zapobieganie nielegalnej eksploatacji złóż
 rekultywacja w kierunku wodnym - zaadaptowanie zbiorników do celów rolniczych lub rekreacyjnych.
Tabela 22. Analiza SWOT obszaru interwencji: zasoby geologiczne
Obszar interwencji: zasoby geologiczne
MOCNE STRONY
(czynniki wewnętrzne)

SŁABE STRONY
(czynniki wewnętrzne)

udokumentowane złoża kruszywa naturalnego
wydobycie surowców i ich wykorzystanie w budownictwie
rynek zbytu

wody gruntowe mogą być narażone na zanieczyszczenia mechaniczne

SZANSE
(czynniki zewnętrzne)

ZAGROŻENIA
(czynniki zewnętrzne)

Występowanie złóż kruszywa naturalnego na terenie gminy
Aktywizacja i nowe miejsca pracy

zwiększone zapotrzebowanie na kruszywo mineralne spowodowane jest
wzmożonym procesem budowy dróg
nielegalna eksploatacja
Źródło: opracowanie własne

5.2.7. GLEBY
Stan
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
19 Wykorzystanie złóż kopalin w Polsce a zagrożenia bezpieczeństwa surowcowego kraju
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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/ha20.
Przyczyny:
Procesy degradujące glebę, takie jak erozja, zmniejszanie zawartości glebowej substancji organicznej,
zanieczyszczenie gleb, nadmierne zagęszczenie, zmniejszanie glebowej bioróżnorodności, prowadzą
w rezultacie do utraty zdolności podstawowych funkcji. Procesy degradujące glebę mogą być wynikiem
stosowania niewłaściwych praktyk rolniczych np. niezrównoważonego nawożenia, niewłaściwego stosowania
pestycydów, używania ciężkich maszyn i narzędzi lub nadmiernego wypasania. Degradacja gleby może być
także wynikiem postępującej specjalizacji, której towarzyszy odejście od tradycyjnego płodozmianu,
nawożenia nawozami naturalnymi oraz zielonymi, które utrzymywały lub zwiększały zawartość glebowej
substancji organicznej.
Ze względu na fakt, że gleba jest zasobem nieodnawialnym w okresie jednego pokolenia oraz malejącą
z każdym rokiem powierzchnią użytkowaną rolniczo, konieczna jest ochrona gruntów przed zagrożeniami
powodującymi nieodwracalne lub trudno odwracalne zmiany właściwości gleb.
Środki przeciwdziałania
Ochronę gleb realizować można przez szereg działań składających się na system organizacji gospodarstw
rolnych oraz poszczególnych procesów produkcyjnych. Podstawowe znaczenie ma odpowiednio zaplanowane
użytkowanie rozłogu gruntów i płodozmian wraz z towarzyszącymi zabiegami agrotechnicznymi właściwymi
dla uprawianych gatunków roślin. Wadliwie skonstruowany płodozmian, tzn. nie uwzględniający warunków
siedliskowych oraz przyrodniczych zasad zmianowania roślin sprzyja wszystkim wyżej wymienionym
procesom degradującym glebę i pogarsza jakość wód. Prawidłowo ułożone zmianowanie roślin ogranicza ilość
azotu mineralnego wymywanego z gleby w okresie jesienno-zimowym. Zwiększenie w zmianowaniu udziału
tzw. „pól zielonych”, tzn. roślin ozimych, roślin wieloletnich i wszelkiego rodzaju międzyplonów powoduje
zmniejszenie ilości mineralnych form azotu w glebie i ogranicza swobodne jego przemieszczanie do wód
20 GUS, Bank Danych Lokalnych
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podziemnych21.
Ważne będzie zatem podejmowanie działań prowadzących do minimalizacji wpływu gospodarki rolnej na
gleby jak również działania edukacyjne rolników.
Tabela 23. Analiza SWOT obszaru interwencji: gleby
Obszar interwencji: gleby
MOCNE STRONY
(czynniki wewnętrzne)

SŁABE STRONY
(czynniki wewnętrzne)

duża liczba rolników korzystających ze środków pomocowych Agencji duży odsetek gleb kwaśnych
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa22
duży odsetek gleb rolnych w gminie
odejście od płodozmianu na rzecz nawozów sztucznych
SZANSE
(czynniki zewnętrzne)

ZAGROŻENIA
(czynniki zewnętrzne)

oferta doradcza i szkoleniowa dla rolników (PODR)
rozwój rolnictwa ekologicznego

niechęć rolników do zmiany organizacji gospodarstw rolnych oraz
poszczególnych procesów produkcyjnych
Brak instrumentów dotacyjnych w rolnictwie
Brak zainteresowania ofertę szkoleniową
Źródło: opracowanie własne

5.2.8 GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU
ODPADÓW
Stan
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%.
Przyczyny
Analiza istniejącego stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Luzino wykazała kilka obszarów
problemowych:
21 Ochrona gleb i wód, Biblioteczka Programu Rolnośrodowiskowego 2009
22 wg wykazu beneficjentów ARMiR
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 niska skuteczność selektywnego zbierania odpadów przez mieszkańców
− niewystarczająca świadomość ekologiczna ogółu społeczeństwa w zakresie należytego postępowania
z odpadami (czego konsekwencją jest niesegregowanie odpadów, spalanie odpadów w paleniskach
domowych, czy praktyki nielegalnego pozbywania się odpadów komunalnych).
− problem z egzekwowaniem kar przez służby gminne za spalanie odpadów w domach
− lokalne „dzikie wysypiska” na obszarach leśnych
Oddziaływanie na ludzi i środowisko
Niewłaściwe postępowanie z odpadami niesie za sobą wiele zagrożeń.
Wbrew obowiązującemu prawu i pomimo nowego systemu gospodarowania odpadami odpady komunalne są
wciąż przez niektórych mieszkańców wykorzystywane jako główny materiał opałowy.
Wydajność energetyczna śmieci nieposegregowanych jest niewielka, a konsekwencje są bardzo poważne.
Odpady w warunkach domowych palone są w niskich temperaturach. A to powoduje wydzielanie się
zanieczyszczeń: tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, kadm, chlorowodór i cyjanowodór,
to tylko część szkodliwych substancji, jakie powstają przy spalaniu w przydomowych instalacjach grzewczych.
Przy spalaniu jednego kilograma odpadów polichlorku winylu - popularnego PCV, z którego wykonane są
wykładziny, butelki, otoczki kabli, folie, powstaje aż 280 litrów chlorowodoru, który w połączeniu z parą wodną
tworzy kwas solny. Spalając jeden kilogram pianki poliuretanowej (buty, odzież, meble) do powietrza
emitowanych jest aż 50 litrów cyjanowodoru, który tworzy z wodą kwas pruski. Nie można spalać również
sklejek czy płyt wiórowych, gdyż emitowany jest do środowiska formaldehyd. Szczególnie niebezpieczne dla
zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. typu PET, worków foliowych, odpadów z gumy czy
lakierowanych materiałów. W wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny, których
toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób
nowotworowych. Zgodnie z artykułem 71 ustawy o odpadach „Kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca
odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny”.
Rozwiązania wprowadzone przepisami u.c.p.g. zakładały całkowitą przebudowę systemu gospodarki
odpadami komunalnymi w celu jego uszczelnienia i usprawnienia, a w efekcie ograniczenia masy odpadów
gromadzonych na składowiskach bądź „dzikich wysypiskach”. Problemu „dzikich wysypisk” nie udało się
jednak rozwiązać.23
Wyrzucane śmieci w lesie powodują przede wszystkim zagrożenie środowiskowe i pożarowe. Wiele odpadów
zawiera chemiczne substancje powodujące skażenie gleb i wód oraz zatrucia zwierząt. W niektórych
przypadkach nielegalne wysypiska stanowić mogą zagrożenie sanitarne dla człowieka stając się źródłem
niebezpiecznych bakterii chorobotwórczych.
Substancje toksyczne ze zdeponowanych odpadów mogą przenikać w głąb gleby. Przesiąkanie odcieków
z odpadów zanieczyszcza płytko zalegające wody gruntowe. Porzucone odpady mogą być źródłem wielu
chorobotwórczych bakterii, grzybów i innych patogenów (m.in. pałeczka okrężnicy Escherichia, pałeczka
z rodzaju Proteus rodzaj: Salmonella, Shigella Istnienia odpadów problemowych czy też oraz Yersenica
enterica).
Odpady niebezpieczne (m.in. resztki elektrolitów, farb, lakierów, baterie, przeterminowane leki, środki
owadobójcze) zanieczyszczają glebę metalami ciężkimi. Toksyczne działanie metali ciężkich przejawia się już
w niewielkich koncentracjach. Mogą wywołać efekty uboczne w prawidłowym funkcjonowaniu organizmów
żywych (mutagenny, teratogenny czy kancerogenny), uniemożliwiając im prawidłowe funkcjonowanie.
Głównym źródłem metali ciężkich na dzikich wysypiskach są zazwyczaj: odpady niebezpieczne, popioły
z indywidualnych systemów grzewczych, ale również frakcja organiczna, która wykazuje znaczne zdolności do
ich akumulacji. W obrębie „dzikich wysypisk” notuje się podwyższone koncentracje miedzi, niklu, cynku,
chromu, a nawet rtęci.
23 Wdrożenie w gminach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wyniki pokontrolne NIK
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Gnijące substancje organiczne są źródłem nieprzyjemnych zapachów i powodują zanieczyszczenia powietrza
(m.in. siarkowodór i metan). Stwarza to dogodne warunki dla rozwoju much, komarów i szczurów,
roznoszących choroby. Dodatkowo odpady zjadane przez zwierzęta mogą prowadzić do ich śmierci, a odłamki
szkła, metali mogą kaleczyć zwierzęta, sznurki prowadzą do splątania nóg, zwłaszcza ptaków.
Środki zapobiegawcze
W celu uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie i wyeliminowania
niewłaściwych praktyk w zakresie postępowania z odpadami należy dążyć do:
 stworzenia systemu monitorowania i oceny funkcjonowania systemu gospodarki odpadami
komunalnymi w gminie
 konsekwentnego podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ograniczania
masy wytwarzanych odpadów oraz należytego postępowania z odpadami, w tym znaczenia i korzyści
płynących z segregowania odpadów
 zmniejszenia udziału zmieszanych odpadów komunalnych w strumieniu wytwarzanych odpadów;
 wyeliminowania praktyk nielegalnego składowania odpadów i spalania odpadów w domowych
piecach.
Tabela 24. Analiza SWOT dla obszaru interwencji: gospodarka odpadami
Obszar interwencji: gospodarka odpadami
MOCNE STRONY
(czynniki wewnętrzne)

SŁABE STRONY
(czynniki wewnętrzne)

objęcie systemem wszystkich nieruchomości na terenie gminy w trybie
odbioru „u źródła”
Zapewnienie możliwości łatwego pozbywania się odpadów
problemowych:
- Na terenie gminy funkcjonuje (PSZOK) Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
- Na terenie gminy organizowana jest objazdowa zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
- Rozmieszczenie pojemników na zużyte baterie w szkołach i budynkach
Urzędu Gminy a także pojemników na przeterminowane leki w aptekach

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

SZANSE
(czynniki zewnętrzne)

ZAGROŻENIA
(czynniki zewnętrzne)

zobowiązania unijne w zakresie gospodarki odpadami
Kary finansowe za niedotrzymanie wymogów unijnych w zakresie
przynależność do nowoczesnego RIPOK Eko Dolina
gospodarki odpadami
Wzrastająca świadomość społeczeństwa w zakresie właściwego Brak środków finansowych na realizację inwestycji z zakresu gospodarki
postępowania z odpadami
odpadami
Ograniczone źródła finansowania usuwania i unieszkodliwiania azbestu,
w tym brak możliwości dofinansowania nowych pokryć dachowych,
Źródło: opracowanie własne

5.2.9 ZASOBY PRZYRODNICZE
Stan
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
 27 pomników przyrody.
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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 4. 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 przyrodniczokrajobrazowych 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 wodnobłotnych oraz przywrócenie ładu przestrzennego zdewastowanego krajobrazu osadniczo – rekreacyjnego

- 45 -

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY LUZINO NA LATA 2016 – 2019 Z PERSPEKTYWĄ DO 2023 ROKU

Mapa 5. 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 krajowej 24. 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).

24 Wg Standardowego Formularza Danych Natura 2000
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Mapa 6. 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 krajobrazowe 25.
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)

25 Wg Standardowego Formularza Danych Natura 2000
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Mapa 7. Lokalizacja obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Łeby na tle gminy Luzino

Pomniki przyrody
Na terenie gminy występuje 27 pomników przyrody.
Tabela 25. 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.

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
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Lp.

Rodzaj pomnika

Gatunek

Opis

Data ustanowienia

Akt prawny

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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Przyczyny
Postępująca suburbanizacja może zagrażać obszarom cennym przyrodniczo. Inwestycje budowlane i drogowe
mogą negatywnie wpływać na ustanowione pomniki przyrody w gminie, zieleń zabytkową oraz kompleksy
leśne. Przy dynamicznym rozwoju gospodarczym należy zapewnić systemową ochrone różnorodności
biologicznej opartą o zrównoważony rozwój gminy.
Rozwój turystyki i rekreacji weekendowej może wpływać na pogarszanie sie stanu środowiska leśnego.
Intensywna penetracja lasów wzrastająca w okresie letnim osłabia ich odporność. Na stan lasów mogą mieć
negatywny wpływ także czynniki zewnetrzne takie jak zanieczyszczenie powietrza oraz generowany hałas.
Wg Standardowych Formularzy Danych najistotniejszymi zdefiniowanymi zagrożeniami i presjami dla
obszarów Natura 2000 znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Luzino są m.in. :
 wycinka lasu, usuwanie martwych i umierających drzew
 sieci komunalne i usługowe
 zasypywanie terenu, melioracja i osuszanie
 zarzucenie pasterstwa i brak wypasu
 polowania
 pozbywanie się odpadów z gospodarstw domowych i obiektów rekreacyjnych.
Oddziaływanie na ludzi
Drzewa to najskuteczniejszy filtr zanieczyszczonego powietrza, wpływają na polepszenie dotlenienia,
wydzielają różnego rodzaju substancje gazowe i organiczne. Drzewa sprawiają, że w najbliższym swoim
otoczeniu tworzą swoisty fitoklimat, zwany też ekoklimatem. Oddziałuje on w sposób bodźcowy na wszystkie
organizmy żywe, w tym na człowieka i jest podstawą fitoterapii, znajdującej szerokie zastosowanie w rekreacji,
rehabilitacji i leczeniu chorób przewlekłych. Pewne gatunki roślin wydzielają substancje czynne – tzw.
fitoareozole, które mogą powodować w organizmie ludzkim pozytywne skutki, czy to bezpośrednie,
powstające przez wdychanie lub kontakt ze skórą, czy też pośrednie – poprzez ograniczenie liczby bakterii i
grzybów chorobotwórczych. Jonizacja powietrza to także niezmiernie istotna dla fitoterapii funkcja
przyrodnicza drzew. Najbardziej aktywnie proces ten zachodzi w okresie wegetacji roślin, a szczególnie
podczas ich kwitnienia i rozwijania się pączków. Ujemnie zjonizowane powietrze wzmaga siły obronne
organizmu, przyspiesza gojenie się ran, wytrąca alergeny. Optymalnymi warunkami dla wypoczynku ludzi jest
przebywanie wśród rosłych, zdrowych drzew, rosnących na polanach, w parkach lub w strefie brzegowej lasu.
W lasach i parkach o dużym zagęszczeniu drzew istnieją najkorzystniejsze, cenne fitoklimatycznie warunki dla
wypoczynku człowieka.
Środki przeciwdziałania
W celu ochrony zasobów przyrodniczych gminy celowym jest prowadzenie w tym zakresie konsekwentnej
polityki gminnej przejawiającej się w działaniach ochronnych już ustanowionych pomników przyrody na terenie
gminy, sporządzenie i okresowa aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej gminy, obejmowanie ochroną
prawną obiektów szczególnie cennych pod wzgledem przyrodniczym, krajobrazowym i zabytkowym,
pielegnowanie i ochrona istniejącej zieleni urządzonej.
Bardzo istotnym jest realizacja polityki przestrzennej z zachowaniem warunków ochrony zasobów
przyrodniczych, w tym utrzymania istniejących korytarzy ekologicznych i wprowadzanie odpowiednich zapisów
w dokumentach planistycznych np. wymuszających ograniczenie zabudowywania terenów zieleni w gminie,
odpowiednie ich kształtowanie i rewitalizacja.
W celu podnoszenia świadomości społeczeństwa ww. działania powinny być uzupełnione o kampanie
edukacyjno-informacyjne w zakresie korzyści wynikających ze zrównoważonej gospodarki leśnej i
przyrodniczej.
Aby zwiększyć bioróżnorodność w gminie nie należy przekształcać pozostałych gdzieniegdzie fragmentów
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naturalnych i półnaturalnych środowisk, takich jak niewielkie naturalne łąki w monokultury trawników,
pozostawić przyrodzie miejsca podmokłe i niewielkie oczka wodne. Warto zahamować proces ich dewastacji i
przystosować je do pełnienia funkcji rekreacyjnych i edukacyjnych.
Tabela 26. Analiza SWOT dla obszaru interwencji: zasoby przyrodnicze
Obszar interwencji: zasoby przyrodnicze
MOCNE STRONY
(czynniki wewnętrzne)

SŁABE STRONY
(czynniki wewnętrzne)

Rozpoznane i chronione prawnie obszary cenne przyrodniczo o
znaczeniu regionalnym i międzynarodowym
Obejmowanie ochroną prawną okazów przyrodniczych na terenie gminy
(uchwały Rady Gminy)

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
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

SZANSE
(czynniki zewnętrzne)

ZAGROŻENIA
(czynniki zewnętrzne)

Bariery prawne związane z obszarami chronionymi
Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej
Wzrastająca świadomość o wartości i znaczeniu przyrody

Wzmagający się ruch turystyczny
Konkurencja z gminami ościennymi w zakresie turystyki
Inwestycje infrastrukturalne związane z rozwojem zaplecza
turystycznego
Źródło: opracowanie własne

5.2.10 ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI
Zgodnie z art. 3 ust. 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478,
774, 881, 933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688) przez poważną awarię rozumie się zdarzenie, w
szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub
transportu, w którym występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do
natychmiastowego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z
opóźnieniem.
Stan
Na terenie gminy Luzino nie ma zakładów sklasyfikowanych jako zakłady o dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej (ZDR), ani zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej (ZZR), których wykaz prowadzi WIOŚ w Gdańsku.
Potencjalne niebezpieczeństwo wystąpienia awarii na terenie gminy Luzino może stwarzać jednak transport
(drogowy, kolejowy czy rurociągowy) oraz zlokalizowane tu zakłady przemysłowe.
Do zdarzeń takich, które potencjalnie mogą wystąpić na terenie gminy Luzino można zaliczyć:
 wycieki powodujące zanieczyszczenia cieków wodnych substancjami niebezpiecznymi w tym
ropopochodnymi
 wycieki gazu na terenie stacji paliw
 wycieki oleju napędowego z uszkodzonych na wskutek wypadków drogowych pojazdów (cysterny i
zbiorniki paliwa)
 porzucenia pojemników z materiałami niebezpiecznymi na terenie gminy
 zdarzenia w transporcie rurociągowym (pęknięte rurociągi, rozszczelnienia, wycieki gazu ziemnego z
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uszkodzonych w czasie prowadzenia prac ziemnych rurociągów)
 zdarzenia w transporcie kolejowym.
Tabela 27. Ilość i rodzaje wyjazdów OSP w Luzinie w 2015 r. w podziale na rodzaje zagrożeń

OSP Luzino

Miejscowe zagrożenia

Wypadki drogowe i kolizje

Pożary

25

23

27
Źródło: OSP w Luzinie

Przyczyny
Najczęstszymi przyczynami wystąpienia zdarzeń w zakładach mogą być czynniki techniczne: zły stan
techniczny instalacji technologicznych oraz błędy ludzkie wynikające z nieostrożności i nieprzestrzegania
procedur i zasad bezpieczeństwa pracy. W transporcie przyczynami wystąpienia takich zdarzeń mogą być
niezachowanie należytej ostrożności przez kierowców, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa drogowego i
uszkodzenia rurociągów przesyłowych w trakcie prowadzenia prac ziemnych związanych z nowymi
inwestycjami. Powodem pożarów są najczęściej: zły stan techniczny instalacji gazowej i grzewczej,
nieostrożność i błędy ludzkie.
Oddziaływanie na ludzi i środowisko naturalne
Na wskutek wystąpienia zdarzeń o znamionach poważnej awarii może dojść do krótkotrwałych
zanieczyszczeń środowiska lub długoterminowych jego skażeń.
Metan stanowiący główny składnik gazu ziemnego tworzy z powietrzem mieszanki wybuchowe, zatem
rozszczelnienia lub uszkodzenia rurociągów przesyłowych mogą powodować pożary lub wybuchy i stwarzać
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
Wycieki substancji toksycznych i niebezpiecznych mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne
zmiany w środowisku wodnym.
Środki przeciwdziałania
Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania
bezpieczeństwem mieszkańców, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do
przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia
sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.
System zarządzania kryzysowego w gminie Luzino oparty jest o podstawowe zasady umożliwiające
przeciwdziałanie występowania zagrożeń i zdarzeń o znamionach poważnych awarii oraz minimalizowanie
rozmiarów tych zdarzeń:
− Bieżące aktualizowanie katalogu zagrożeń, jakie występują w gminie,
− Opracowanie planu reagowania kryzysowego,
− Doskonalenie monitowania zagrożeń poprzez tworzenie spójnego z innymi gminami
w powiecie systemu monitorowania w ramach gminnego centrum reagowania,
− współdziałanie lokalne z innymi gminami (Gminnymi Centrami Reagowania) oraz Powiatowym
Centrum Zarządzania Kryzysowego,
− Budowanie zintegrowanego systemu teleinformatycznego wspomagania działań ratowniczych w
powiecie,
− w planowaniu cywilnym, przy opracowywaniu planu reagowania kryzysowego, szczególną uwagę
zwrócić na: bilans sił ratowniczych i środków technicznych niezbędnych do usuwania skutków
zagrożeń, procedury uruchamiania działań przewidzianych w planie, sposoby ograniczania rozmiaru
strat i usuwania skutków zagrożeń,
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− współdziałanie z podmiotami realizującymi Gminny Program Zapobiegania Zagrożeniom Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli „Bezpieczna Gmina”.
Tabela 28. Analiza SWOT dla obszaru interwencji: zagrożenia poważnymi awariami
Obszar interwencji: zagrożenia poważnymi awariami
MOCNE STRONY
(czynniki wewnętrzne)

SŁABE STRONY
(czynniki wewnętrzne)

Sprawnie działający na terenie gminy system zarządzania kryzysowego
Sprawnie funkcjonujące jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie,
Milwinie i Zelewie
współdziałanie z podmiotami realizującymi Gminny Program
Zapobiegania Zagrożeniom Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
Obywateli „Bezpieczna Gmina”

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 na terenie gminy
(w tym stanu technicznego instalacji technologicznych)

SZANSE
(czynniki zewnętrzne)

ZAGROŻENIA
(czynniki zewnętrzne)

Możliwości pozyskania środków na doposażenie OSP w nowoczesny
sprzęt
współdziałanie z innymi gminami (Gminnymi Centrami Reagowania) oraz
Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego
Budowanie zintegrowanego systemu teleinformatycznego wspomagania
działań ratowniczych w powiecie

Przewozy paliw płynnych i innych substancji niebezpiecznych po szlaku
komunikacyjnym Gdańsk-Szczecin (droga krajowej nr 6 oraz kolej
elektryczna)
Narastające natężenie ruchu samochodowego na drodze krajowej nr 6
Wzrost ruchu turystycznego
Źródło: opracowanie własne

6. CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA, ZADANIA I ICH
FINANSOWANIE
Propozycje celów, kierunków interwencji oraz zadań wynikają ze zdefiniowanych zagrożeń i problemów
w poszczególnych obszarach interwencji w analizach SWOT.
Zadania zdefiniowane dla Gminy Luzino przyczyniać się będą do osiągania krajowych celów zapisanych
w dokumentach strategicznych i programowych. W części tej wykazano także szacunkowe koszty
przewidziane na realizację zadań wraz ze wskazaniem możliwych w perspektywie finansowej 2014-2020
źródeł finansowania.
Zgodnie z Wytycznymi... posłużono się tabelami zarówno dla zestawienia celów, kierunków interwencji i zadań
jak i harmonogramów realizacji zadań.
Cele, kierunki interwencji, zadania oraz wskaźniki wraz ze wskazaniem ryzyka ujęto w tabeli 29.
Harmonogramy realizacji zadań ujęto w dwóch tabelach: w tabeli 30 zawarto przedsięwzięcia przyjęte
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016- 2022 oraz w budżecie Gminy Luzino na 2016 r., w tabeli 31
umieszczono szacunkowe wydatki (oszacowane na podstawie wydatków w latach 2013-2015), związane
z realizacją statutowych działań jednostek gminnych w obszarach interwencji: gospodarka wodno-ściekowa,
klimat i jakość powietrza, zagrożenia hałasem, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów.
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Tabela 29. Cele, kierunki interwencji oraz zadania w zakresie ochrony środowiska w gminie Luzino
Lp.

1.

Obszar
interwencji

Klimat i jakość
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

Kierunek interwencji

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Poprawa efektywności
energetycznej budynków

1. Wdrażanie programu naprawczego w Wójt Gminy Luzino,
zakresie ochrony powietrza
Marszałek
atmosferycznego
Województwa
Zwiększenie udziału energii
Pomorskiego
ze źródeł odnawialnych
2. Wdrażanie Planu Gospodarki
Wójt Gminy Luzino
Niskoemisyjnej dla Gminy Luzino na lata
Efektywne wykorzystanie
2015-2020
infrastruktury gminnej
Redukcja zużycia energii
końcowej poprzez
podniesienie efektywności
energetycznej
Kreowanie
niskoemisyjnego
społeczeństwa

3. Realizacja przedsiewzieć
termomodernizacyjnych

Wójt Gminy Luzino,
gminne instytucje
publiczne,
spółdzielnie
mieszkaniowe,
wspólnoty

Ryzyka

Wskaźnik
Nazwa i źródło danych

wartość
bazowa

długość wybudowanej
lub zmodernizowanej
sieci gazowej
GUS

81100 m

odbiorcy gazu
ogrzewający mieszkania
gazem GUS

319 osób

Ilość instalacji
bazujących na
odnawialnych źródłach
energii
Urząd Gminy

353

wartość
docelowa
sukcesywny nieefektywny system
wzrost
wdrażania programu
ochrony powietrza
Nieefektywny system
wdrażania planu
sukcesywny gospodarki
wzrost
nieskoemisyjnej
Brak środków na
wdrażanie programów
dotacyjnych
503
umożliwiających
dofinansowanie
zmiany systemów
grzewczych
Trudności w pozyskaniu
środków na
8
termomodernizację
budynków użyteczności
publicznej

4.Promowanie, wdrażanie i realizacja
programów dotacyjnych
umożliwiających dofinansowanie
zmiany systemów grzewczych na
proekologiczne

Wójt Gminy Luzino

Ilość obiektów
poddanych
termomodernizacji,
raport z realizacji PGN

5. Sprzątanie ulic z zastosowaniem
metody czyszczenia na mokro

Wójt Gminy Luzino

6. Przebudowa ulic, traktów
komunikacyjnych, połączeń
komunikacyjnych

Wójt Gminy Luzino,
Zarząd Dróg
Powiatowych,
GDDKiA

7. Rozwój systemu zaopatrzenia w gaz

GAZ-SYSTEM S.A

8. Prowadzenie kampanii społecznych i
wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz
przeciwdziałania
spalaniu odpadów w gospodarstwach

Wójt Gminy Luzino

Emisja zanieczyszczeń
w gminie (łączna), raport PM2,5 sukcesywny
z realizacji PGN
204,4Mg/rok,
spadek
PM10 –
209,8 Mg/rok,
B(a)P 0,04391Mg/r
ok, SO2 –
174,8Mg/rok
NOx 57,4Mg/rok,
Długość wybudowanych
ścieżek rowerowych

bd.
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Kierunek interwencji
Lp.

Obszar
interwencji

Zadania

Cel

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka
Wskaźnik
Nazwa i źródło danych

domowych

Urząd Gminy

9. Promowanie transportu zbiorowego
oraz rozwój ścieżek rowerowych

Wójt Gminy Luzino

10. Promocja źródeł odnawialnych

Wójt Gminy Luzino

11. Kampanie edukacyjno-informacyjne Wójt Gminy Luzino
w celu podnoszenia świadomości
społeczeństwa w zakresie ochrony
powietrza (w tym o szkodliwości
spalania odpadów w domowych
piecach).

2.

Zagrożenia
hałasem

Zmniejszenie
uciążliwego
hałasu i
utrzymanie jak
najlepszej jakości
stanu
akustycznego
środowiska

Ochrona mieszkańców
gminy przed hałasem
zagrażającym zdrowiu lub
jakości życia
Ograniczenie poziomu
hałasu komunikacyjnego
wzdłuż głównych dróg.
Prowadzenie polityki
przestrzennej pozwalającej
na zróżnicowanie lokalizacji
obiekt.w
w zależności od jego
uciążliwości hałasowej

1. Podejmowanie przedsięwzięć
zmierzających do ograniczenia
uciążliwości związanych z hałasem
komunikacyjnym (modernizacja
nawierzchni, wprowadzanie cichych
nawierzchni, budowa ekranów
akustycznych, rozwój atrakcyjnego
transportu zbiorowego oraz sieci dróg
rowerowych)

Wójt Gminy Luzino,
Zarząd Dróg
Powiatowych,
GDDKiA, ZKM
Gdynia, MZK
Wejherowo

wartość
bazowa
6,4 km

wartość
docelowa
15 km

Długość wybudowanych/
zmodernizowanych dróg
Urząd Gminy, Zarząd
gminne - 167
Dróg Powiatowych,
km,
Sukcesywny
GDDKiA
powiatowe 34
wzrost
km,
Ilość kampanii
drogi krajowe
edukacyjnych/ akcji
7 km
informacyjnych/
programów / ulotek itp.
Urząd Gminy
bd.
Min. 2
rocznie
Długość wybudowanych,
zmodernizowanych dróg
Urząd Gminy, Zarząd
Dróg Powiatowych,
GDDKiA
Długość wybudowanych
ścieżek rowerowych
Urząd Gminy

gminne - 167 sukcesywny
km,
wzrost
powiatowe 34
km,
drogi krajowe
7 km

6,4 km

15 km

Brak środków na
modernizację i budowę
dróg
Brak środków na
modernizację i budowę
ściezek rowerowych
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Kierunek interwencji
Lp.

Obszar
interwencji

Zadania

Cel

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka
Wskaźnik
Nazwa i źródło danych

3.

Pola
Ograniczanie
elektromagnety emisji
czne
niejonizującego
promieniowania
elektromagnetycz
nego do
środowiska

Preferowanie nisko
konfliktowych lokalizacji
źródeł promieniowania
niejonizującego
Opracowywanie planów
zagospodarowania
przestrzennego z
uwzglednieniem zagrożeń
promieniowaniem
niejonizującym

2. Wprowadzanie nasadzeń zieleni w
obszarach zabudowanych przy ciągach
komunikacyjnych

Wójt Gminy Luzino

3. Zapewnienie przestrzegania w
planowaniu przestrzennym zasady
strefowania – lokalizowania w
sąsiedztwie przedsięwzięć o zbliżonej
uciążliwości hałasowej, oddzielania ich
obszarami zieleni oraz eliminowania
zabudowy mieszkaniowej z obszarów
oddziaływania hałasu komunikacyjnego

Wójt Gminy Luzino

1. Zapisy w mpzp dotyczące ochrony
przed promieniowaniem
elektromagnetycznym

Wójt Gminy Luzino

2. Pomiary natężeń promieniowania
elektromagnetycznego w korytarzach
przebiegu linii napowietrznych
wysokiego napięcia i w ich najbliższym
sąsiedztwie

wartości natężeń pól
elektromagnetycznych
promieniowania

wartość
bazowa

zgodnie z
rozporządzen
iem Ministra
Środowiska z
prowadzący
Ilość i rozmieszczenie
dnia 30
instalację/
instalacji emitujących
października
użytkownik
pola elektromagnetyczne 2003 roku w
urządzenia
WIOŚ, Starostwo
sprawie
emitującego pola
Powiatowe
dopuszczalny
elektromagnetyczne
ch poziomów
pół
elektromagne
tycznych w
środowisku
oraz
sposobów
sprawdzania
dotrzymywani
a tych
poziomów

wartość
docelowa

zgodnie z
nie określa się
rozporządze
niem
Ministra
Środowiska
z dnia 30
października
2003 roku w
sprawie
dopuszczaln
ych
poziomów
pół
elektromagn
etycznych w
środowisku
oraz
sposobów
sprawdzania
dotrzymywa
nia tych
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Kierunek interwencji
Lp.

Obszar
interwencji

Zadania

Cel

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka
Wskaźnik
Nazwa i źródło danych

wartość
bazowa

wartość
docelowa
poziomów

4.

5.

Gospodarowani Zwiększenie
e wodami
bezpieczeństwa
powodziowego

Gospodarka
wodnościekowa

Poprawa jakości
wód
powierzchniowyc
h i ochrona wód
podziemnych

Ochrona
przeciwpowodziowa
Rozwój i modernizacja
systemu melioracji wodnej

1. Wdrożenie MZP i MRP do
planowania przestrzennego oraz
uwzględnianie „stref powodziowych”
uniemożliwiających zabudowywanie
naturalnych terenów zalewowych w
gminie

Wójt Gminy Luzino

2. Zapewnienie ciągłości rzek poprzez
jej udrażnianie

RZGW Gdańsk,
Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych
Województwa
Pomorskiego

3. Utrzymanie urządzeń melioracji
wodnej w należytym stanie

Właściciele
gruntów / spółki
wodne,
ZMiUW WP

4. Wdrożenie działań edukacyjnych i
informacyjnych podnoszących
świadomość społeczeństwa w kwestii
zagrożeń powodziowych, a także
zwiększających skuteczność
reagowania w razie wystąpienia
powodzi

Wójt Gminy Luzino

Zapobieganie
przedostawaniu
się zanieczyszczeń z
obszarów
nieskanalizowanych

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

Wójt Gminy Luzino

Zapobieganie spływom
zanieczyszczeń z terenów
rolniczych

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

Wójt Gminy Luzino

Stan urządzeń melioracji wskaźnik
wodnych na terenie opisowy
gminy
Urząd Gminy

wskaźnik
opisowy

Zapisy w mpzp,
UG

wskaźnik
opisowy

wskaźnik
opisowy

bd.

Min. 2
rocznie

157,4 km

sukcesywny
wzrost

Długość wybudowanej
sieci
kanalizacyjnej
GUS

28,4 km

sukcesywny
wzrost

Ilość przydomowych

38

Ilość kampanii
edukacyjnych/ akcji
informacyjnych/
programów / ulotek itp.
Urząd Gminy

Długość wybudowanej
sieci
wodociągowej
GUS

sukcesywny
wzrost

Brak środków
finansowych lub
nieefektywność
ekonomiczna na
rozbudowę kanalizacji
sanitarnej
Brak środków na
instrumenty dotacyjne
dla mieszkańców na
budowę przydomowych
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Kierunek interwencji
Lp.

Obszar
interwencji

Zadania

Cel

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka
Wskaźnik
Nazwa i źródło danych

opadowych
3. Wzmożenie kontroli stanu
technicznego zbiorników
bezodpływowych

Wójt Gminy Luzino

4. Kontrola stanu technicznego
zbiorników bezodpływowych

Wójt Gminy Luzino

5. Bieżąca inwentaryzacja zbiorników
bezodpływowych na terenie gminy

Wójt Gminy Luzino

6. Edukacja rolników z zakresu zadań
inwestycyjnych dot. budowy zbiorników i
płyt do gromadzenia i przechowywania
nawozów naturalnych (pochodzących z
hodowli zwierząt),

Pomorski Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego w
Gdańsku
Biuro Powiatowe
ODR w Wejherowie

7. Edukacja rolników w zakresie Pomorski Ośrodek
obowiązującego prawa i zasad dobrej Doradztwa
praktyki rolniczej
Rolniczego w
Gdańsku
Biuro Powiatowe
ODR w Wejherowie
8. Kampanie edukacyjno-informacyjne w Wójt Gminy Luzino
celu podnoszenia świadomości
społeczeństwa w zakresie ochrony wód

6.

Zasoby

Racjonalna

Ochrona zasobów złóż

9. Doradztwo rolne w tworzeniu planów
nawozowych w gospodarstwach

Pomorski Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego w
Gdańsku
Biuro Powiatowe
ODR w Wejherowie

1. Ochrona zasobów złóż kopalin

Wójt Gminy Luzino

wartość
bazowa

wartość
docelowa

oczyszczalni ścieków
Urząd Gminy Luzino
Ilość zbiorników
bezodpływowych Urząd
Gminy Luzino
Redukcja
zanieczyszczeń w
odprowadzanych
ściekach Oczyszczalnia
Ścieków w Luzinie, GUS

Ilość zamontowanych
urządzeń
podczyszczających na
kanałach
odprowadzających wody
opadowe do Bolszewki i
Redy, Starostwo
Powiatowe
Ilość kampanii
edukacyjnych/ akcji
informacyjnych/
programów / ulotek itp.
Urząd Gminy

Liczba

oczyszczalni ścieków
119

sukcesywny
spadek

BZT5 – 98,2%
ChZT –
sukcesywny
95,9%
wzrost
Zawiesina
ogólna –
98,7%
Azot – 86,4%
Fosfor – 86,7
%
sukcesywny
wzrost
bd.

bd.

Nieefektywna
egzekucja
nieszczelnych szamb
Niechęć rolników do
korzystania z oferty
szkoleniowej i
doradczej
Niechęć rolników do
wprowadzania zmian i
inwestowania

min. 2
rocznie,
wskaźnik
opisowy

nie określa

-
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Kierunek interwencji
Lp.

Obszar
interwencji

Zadania

Cel

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka
Wskaźnik
Nazwa i źródło danych

geologiczne

7.

Gleby

gospodarka
zasobami złóż
kopalin oraz
minimalizacja
niekorzystnych
skutków ich
eksploatacji

Ochrona i
właściwe
wykorzystanie
gleb

poprzez stosowanie odpowiednich
zapisów w dokumentach planistycznych.

ochrona gleb przed
degradacją i rekultywacja
gleb zdegradowanych

2. Sukcesywna rekultywacja i
zagospodarowanie terenów po
eksploatacji kopalin.

Wójt Gminy Luzino

3.Przeciwdziałanie nielegalnej
eksploatacji kopalin

Wójt Gminy Luzino

1. Racjonalne zużycie środków ochrony
roślin i nawozów

Pomorski Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego w
Gdańsku
Biuro Powiatowe
ODR w Wejherowie

2. Zrównoważona polityka zalesiania
gruntów nieprzydatnych rolniczo ( klasa
VI)

Nadleśnictwo
Wejherowo

3. Wspieranie i promowanie rolnictwa
ekologicznego i dobrych praktyk
rolniczych

Pomorski Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego w
Gdańsku
Biuro Powiatowe
ODR w Wejherowie

4. Właściwe utrzymanie i odbudowa
urządzeń melioracyjnych

Właściciele
gruntów / spółki

wartość
bazowa

wartość
docelowa

udokumentowanych złóż 7
Państwowy Instytut
Geologiczny

się

Liczba wydanych
koncesji na wydobycie
kopalin,
Starostwo Powiatowe
UMWP

bd.

nie określa
się

Powierzchnia
zrekultywowana po
eksploatacji złóż
Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego,
starostwo Powiatowe w
Wejherowie

bd.

nie określa
się

Ilość rolników z terenu
gminy objętych
szkoleniami
PODR

bd.

Ilość kampanii
edukacyjnych/ akcji
informacyjnych/
programów / ulotek itp.

niedostateczną ilość
środków finansowych
przeznaczanych na
utrzymanie urządzeń
melioracyjnych
Problemy z
wyegzekwowaniem
obowiązku należytego
utrzymania urządzeń
melioracji szczegółowej
– nieprecyzjnie
określona własność w
ustawie Prawo Wodne
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Kierunek interwencji
Lp.

Obszar
interwencji

Zadania

Cel

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka
Wskaźnik
Nazwa i źródło danych

wartość
bazowa

wartość
docelowa

wodne
Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych
Województwa
Pomorskiego
5. Doradztwo rolne w tworzeniu planów
nawozowych w gospodarstwach

8.

Gospodarka
odpadami i
zapobieganie
powstawaniu
odpadów

Budowa systemu
gospodarki
odpadami,
opartego o zasadę
zapobiegania i
minimalizacji
ilości
wytwarzanych
odpadów,
zapewniającego
wysoki stopień
ich odzysku oraz
bezpieczne dla
środowiska
unieszkodliwianie

Osiągnięcie poziomów 1. Zmniejszenie ilości wytwarzanych
o k r e ś l o n y c h w Planie odpadów komunalnych
Gospodarki Odpadami dla
Województwa Pomorskiego
2022
2. Zwiększenie masy odpadów
zbieranych selektywnie

Pomorski Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego w
Gdańsku
Biuro Powiatowe
ODR w Wejherowie
Wójt Gminy Luzino
mieszkańcy

Wójt Gminy Luzino

3. Poprawa jakości odpadów zebranych Wójt Gminy Luzino
selektywnie
mieszkańcy
4. Wyeliminowanie niewłaściwych
praktyk pozbywania się odpadów
(„dzikich wysypisk”) oraz spalania
odpadów w domowych piecach

Wójt Gminy Luzino

5. Monitorowanie i ocena
funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami komunalnymi w mieście

Wójt Gminy Luzino

6. Podnoszenie świadomości
Wójt Gminy Luzino
ekologicznej społeczeństwa w zakresie
ograniczania masy wytwarzanych
odpadów oraz należytego postępowania
z odpadami, w tym znaczenia i korzyści
płynących z segregowania odpadów

Masa zebranych
odpadów komunalnych
zmieszanych (200301)
Urząd Gminy

Trudności związane ze
zwiększeniem masy
odpadów zbieranych
selektywnie - brak
możliwości
Masa odpadów
papier 37,2
wyegzekwowania tego
komunalnych zebranych Mg
Sukcesywny od wszystkich
selektywnie w podziale tworzywa
wzrost
mieszkańców
na frakcje
sztuczne
Urząd Gminy
209,9 Mg
szkło 325,6
Mg
metale 11,6
Mg
odpady
zielone
570,10 Mg
Masa odpadów
zebranych w PSZOK
Masa selektywnie
zebranych/ odebranych
komunalnych odpadów
niebezpiecznych w
podziale na frakcje (w

1315,2
Mg/rok

sukcesywny
spadek

bd.

Nie określa
się

bd.
Nie określa
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Kierunek interwencji
Lp.

Obszar
interwencji

Zadania

Cel

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka
Wskaźnik
Nazwa i źródło danych

wartość
bazowa

tym azbest, ZSEE,
baterie i akumulatory)
Poziom redukcji masy
odpadów komunalnych
ulegających
biodegradacji
kierowanych do
składowania
Urząd Gminy
Poziom recyklingu
przygotowania do
ponownego użycia
następujących frakcji
odpadów komunalnych:
papieru, szkła, metali,
tworzyw sztucznych
Urząd Gminy
Poziom recyklingu,
przygotowania do
ponownego użycia i
odzysku innymi
metodami innych niż
niebezpieczne odpadów
budowlanych i
rozbiórkowych
Urząd Gminy

9.

Zasoby
przyrodnicze

Ochrona
obszarów

Zachowanie naturalności 1. Działania ochronne ustanowionych
ekosystemów;
pomników przyrody na terenie gminy

Wójt Gminy Luzino

wartość
docelowa
się

2,8%

30,7%

94,17%

Ilość kampanii
edukacyjnych/ akcji
informacyjnych/
programów / ulotek itp.

bd.

Liczba pomników
przyrody

27

Min. 2
rocznie
Utrzymanie
bądź wzrost

-
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Kierunek interwencji
Lp.

Obszar
interwencji

Zadania

Cel

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka
Wskaźnik
Nazwa i źródło danych

cennych
przyrodniczo oraz
Urzeczywistnienie założeń
ochrona lasów
zrównoważonego rozwoju współistnienie człowieka,
gospodarki i przyrody, które
nie degraduje i nie
pomniejsza jej walorów
i zasobów

2. Sporządzenie i okresowa aktualizacja Wójt Gminy Luzino
inwentaryzacji przyrodniczej gminy
3. Obejmowanie ochroną prawną
obiektów szczególnie cennych pod
wzgledem przyrodniczym,
krajobrazowym i zabytkowym

4.Realizacja polityki przestrzennej z
zachowaniem warunków ochrony
Minimalizowanie presji na zasobów przyrodniczych, w tym
walory środowiska, przede utrzymania istniejących korytarzy
wszystkim na lasy, rzeźbę ekologicznych (odpowiednie zapisy w
terenu i krajobraz.
dokumentach planistycznych);

6.Prowadzenie racjonalnej i
zrównoważonej gospodarki leśnej

wartość
docelowa

Centralny Rejestr Form
Ochrony Przyrody,
Urząd Gminy Luzino

Rada Gminy Lzuino,
Sejmik
Powierzchnia obszarów
Województwa
objętych
Pomorskiego
formami ochrony
przyrody
Wójt Gminy Luzino
GUS
Ilość kampanii
edukacyjnoinformacyjnych,
Nadleśnictwo, UG
Luzino

5. Pielęgnowanie i ochrona istniejącej
zieleni urządzonej

wartość
bazowa

384,29 ha

Utrzymanie
bądź wzrost

Wskaźnik
opisowy

Min. 2
Wskaźnik
opisowy

Nadleśnictwo
Strzebielino

7. Monitoring środowiska leśnego w celu Nadleśnictwo
przeciwdziałania stanom niepożądanym Strzebielino
(pożary, susze, szkodniki itp.)
8. Kampanie edukacyjno-informacyjne w Wójt Gminy Luzino
celu podnoszenia świadomości
Nadleśnictwo
społeczeństwa w zakresie ochrony
Strzebielino
przyrody oraz korzyści wynikających ze
zrównoważonej gospodarki leśnej
10.

Zagrożenie
poważnymi
awariami

Ograniczenie
ryzyka
wystąpienia
poważnych awarii
i ograniczenie ich
skutków dla ludzi,
środowiska

Zmniejszenie ryzyka
wystąpienia poważnych
awarii przemysłowych i
transportowych oraz
ograniczenie ich skutków
Informowanie i ostrzeganie

1. Bieżące aktualizowanie katalogu
zagrożeń, jakie występują w gminie

Wójt Gminy Luzino

2. Opracowanie i wdrożenie planu
reagowania kryzysowego

Wójt Gminy Luzino

3. Doskonalenie monitowania zagrożeń
poprzez tworzenie spójnego z innymi
gminami w powiecie systemu

Wójt Gminy Luzino
Ochotnicze Straże
Pożarne

liczba poważnych awarii
przemysłowych i
0
związanych z
transportem materiałów
niebezpiecznych na rok,
GIOŚ, KPPSP
liczba zdarzeń o

0

0

0

-
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Kierunek interwencji
Lp.

Obszar
interwencji

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Cel

Ryzyka
Wskaźnik
Nazwa i źródło danych

społeczeństwa o
zagrożeniach

monitorowania w ramach gminnego
centrum reagowania
4. Współdziałanie lokalne z innymi
gminami (Gminnymi Centrami
Reagowania) oraz Powiatowym
Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wójt Gminy Luzino
Ochotnicze Straże
Pożarne

5.Budowanie zintegrowanego systemu
teleinformatycznego wspomagania
działań ratowniczych

Wójt Gminy Luzino
Ochotnicze Straże
Pożarne

6. Współdziałanie z podmiotami
realizującymi Gminny Program
Zapobiegania Zagrożeniom Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa
Obywateli „Bezpieczna Gmina”

Wójt Gminy Luzino
Ochotnicze Straże
Pożarne

wartość
bazowa

znamionach poważnych
awarii,
GIOŚ

wartość
docelowa

Min. 2
rocznie

liczba akcji informacyjno- bd.
edukacyjnych wśród
mieszkańców (broszury,
informacje udostępniane
przez stronę
internetową)
UG, KPPSP

Źródło: opracowanie własne

Tabela 30. Harmonogram realizacji zadań własnych i monitorowanych wraz z ich finansowaniem w latach 2016-2019
Lp.

Obszar interwencji

Zadanie

Podmiot odpowiedzialny
(+jednostki włączone)

Szacunkowe koszty realizacji zadania (tys. zł)
rok 2016

1

Gospodarka wodno-ściekowa Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie
aglomeracji Luzino

Gmina Luzino

2

Ochrona klimatu i jakości
powietrza

Gmina Luzino
0
SP Sychowo
SP Wyszecino
Gminne Przedszkole Publiczne

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w
gminie Luzino:
1) SP Sychowo
2) SP Wyszecino
3) Gminne Przedszkole Publiczne
Zarządzanie energia w budynkach użyteczności

10

rok 2017

rok 2018

Źródła finansowania

rok 2019

8000

12000

15000

1) Budżet gminy
2) POIiŚ Działanie 2.3. Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach,
3) WFOŚ
4) NFOŚ

1734,9

0

0

1) Budżet gminy
2) RPO WP, Oś priorytetowa 10
Energia, Priorytet inwestycyjny 4c
Wspieranie efektywności
energetycznej, inteligentnego
zarządzania energią i
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Lp.

Obszar interwencji

Zadanie

Podmiot odpowiedzialny
(+jednostki włączone)

Szacunkowe koszty realizacji zadania (tys. zł)
rok 2016

rok 2017

rok 2018

Źródła finansowania

rok 2019

publicznej

wykorzystywania odnawialnych
źródeł energii w infrastrukturze
publicznej, w tym w budynkach
publicznych i w sektorze
mieszkaniowym. Działanie 10.1.
Efektywność Energetyczna –
mechanizm ZIT Podziałanie 10.1.1.
Efektywność Energetyczna –
Mechanizm ZIT – Wsparcie
Dotacyjne
3) POIiŚ Oś priorytetowa I
Zmniejszenie emisyjności gospodarki
4) WFOŚ
5) NFOŚ

3

Gospodarka wodno-ściekowa Rozbudowa krótszych sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych

Gmina Luzino

150

0

0

0

Budżet gminy

4

Gospodarka wodno-ściekowa Odwodnienie dróg, ulic i placów

Gmina Luzino

40

0

0

0

Budżet gminy

5

Ochrona klimatu i jakości
powietrza

290,62

435,92

0

0

1) Budżet gminy
2) RPO WP, Oś priorytetowa 10
Energia, Priorytet inwestycyjny 4c
Wspieranie efektywności
energetycznej, inteligentnego
zarządzania energią i
wykorzystywania odnawialnych
źródeł energii w infrastrukturze
publicznej, w tym w budynkach
publicznych i w sektorze
mieszkaniowym. Działanie 10.1.
Efektywność Energetyczna –
mechanizm ZIT Podziałanie 10.1.1.
Efektywność Energetyczna –
Mechanizm ZIT – Wsparcie
Dotacyjne
3) POIiŚ Oś priorytetowa I
Zmniejszenie emisyjności gospodarki
4) WFOŚ
5) NFOŚ

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gmina Luzino
gminie Luzino:
SP Sychowo
1) SP Kębłowo – odział przedszkolny Zelewo
SP Kębłowo
2) SP Sychowo – oddział przedszkolny Robakowo
Zarządzanie energia w budynkach użyteczności
publicznej
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Lp.

6

Obszar interwencji

Ochrona klimatu i jakości
powietrza

Zadanie

Podmiot odpowiedzialny
(+jednostki włączone)

Szacunkowe koszty realizacji zadania (tys. zł)
rok 2016

rok 2017

rok 2018

Źródła finansowania

rok 2019

BUDOWA DRÓG, w tym: – wykonanie projektów
Gmina Luzino
technicznych /167 348,00 zł/ :
• utwardzenie kostką betonową ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Luzinie na odcinku od skrzyżowania z
ul. Wilczka do skrzyżowania z ul. Tartaczną,
• utwardzenie płytami typu „JOMB” ul. Tartacznej w
Luzinie na odcinku do ul. Polnej do ul. Olimpijskiej,
• utwardzenie płytami typu „JOMB” ul. Przemysłowej w
Luzinie na odcinku od ul. Olimpijskiej do DK nr 6,
• budowa chodnika w ciągu ul. Tartacznej i Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Luzinie,
• aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul.
Okólnej w Luzinie,
• budowa drogi – ul. Chopina w Luzinie,
• budowa drogi – ul. Machalewskiego w Luzinie.
• Opracowanie koncepcji budowy węzła integracyjnego
pomiędzy torami kolejowymi a ul. Spółdzielców w Luzinie,
• Wykonanie projektu technicznego utwardzenia ul.
Podgórnej w Luzinie, - wykonanie utwardzenia dróg /565
000,00 zł/:
• ul. Robotnicza, Poprzeczna, 10 Marca w Luzinie / 35
000,00 zł/,
• utwardzenie kostką brukową ulicy Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Luzinie /200 000,00 zł/,
• utwardzenie płytami: „JOMB” ulicy Tartacznej i ul. Polnej
w Luzinie / 200 000,00 zł/,
• utwardzenie i poszerzenie ul. Chabrowej w Luzinie na
odcinku 200mb /30 000,00 zł/

732,3

0

0

0

Budżet Gminy

Budowa Trasy Kaszubskiej tj. drogi ekspresowej S6 od
GDDKiA
Lęborka do Obwodnicy Trójmiasta w zakresie prac od km
259+603 do km 309+011.

bd

bd

bd

bd

budżet GDDKiA

7

Barłomino: Modernizacja drogi gminnej-Milwino poprzez
kupno płyt Jumbo

Gmina Luzino

15,5

0

0

0

Budżet gminy w tym Fundusz
Sołecki

8

DĄBRÓWKA: Modernizacja ul.ppłk.Ryszarda
Lubowiedzkiego wraz z pętlą autobusową poprzez
położenie masy bitumiczne

Gmina Luzino

22,8

0

0

0

Budżet gminy w tym Fundusz
Sołecki

9

KOCHANOWO: Utwardzenie ul.Wspólnej w

Gmina Luzino

23,8

0

0

0

Budżet gminy w tym Fundusz

Zagrożenia hałasem
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Lp.

Obszar interwencji

Zadanie

Podmiot odpowiedzialny
(+jednostki włączone)

Szacunkowe koszty realizacji zadania (tys. zł)
rok 2016

rok 2017

rok 2018

rok 2019

m.Kochanowo, rozpoczynając od ul.Św. Wawrzyńca w
kierunku lasu na odcinku ok.60 m., o szer.5,5 m. poprzez
ułożenie płyt Jumbo.
10.

LUZINO: Utwardzenie ok. 70 mb. Płytami Jumbo ul.
Łącznej ( od ul. Młyńskiej)

11

Źródła finansowania

Sołecki

Gmina Luzino

35,2

0

0

0

Budżet gminy w tym Fundusz
Sołecki

ROBAKOWO: Utwardzenie wjazdu na ul. Podgórną z płyt Gmina Luzino
Jumbo, ok. 50 m2

4,2

0

0

0

Budżet gminy w tym Fundusz
Sołecki

12

ZELEWO: Utwardzenie drogi gminnej, ulicy klonowej w
Zelewie poprzez nabycie płyt Jumbo i ich położenie na
drodze na odcinku 350 mb.

25,5

0

0

0

Budżet gminy w tym Fundusz
Sołecki

13

BARŁOMINO: Modernizacja ulicy Lipowej w Barłominie. Gmina Luzino
Wykonanie rowów po jednej stronie ulicy i poszerzenie tej
drogi gminnej.

9

0

0

0

Budżet gminy w tym Fundusz
Sołecki

Gmina Luzino

Źródło: Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-20122 Gminy Luzino, Budżet na rok 2016

Tabela 31. Harmonogram realizacji zadań własnych wraz z ich finansowaniem w latach 2016-2023 (założenia szacunkowe)
Lp.

Obszar interwencji

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny
(+jednostki włączone)

Źródła finansowania
Szacunkowe koszty realizacji zadania (tys. zł)
Łączny koszt

rok 2016

rok 2017

rok 2018

rok 2019

lata 20202023

1

Gospodarka wodnościekowa

Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi

Gmina Luzino

12400

1600

1600

1700

1800

5700

Budżet Gminy,

2

Ochrona klimatu i jakości
powietrza

Remonty i modernizacje publicznych
dróg gminnych

Gmina Luzino

11600

1400

1500

1600

1700

5400

Budżet Gminy w tym Fundusz
Sołecki

Wdrażanie Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej:

Gmina Luzino

Zagrożenia hałasem
3.

Ochrona klimatu i jakości
powietrza

1) Budżet gminy
2) RPO WP, Oś priorytetowa 10
Energia, Priorytet inwestycyjny 4c
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Lp.

Obszar interwencji

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny
(+jednostki włączone)

Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej

Źródła finansowania
Szacunkowe koszty realizacji zadania (tys. zł)
Łączny koszt

rok 2016

rok 2017

rok 2018

rok 2019

lata 20202023

2225,5

bd

bd

bd

bd

bd

1887

Bd

Bd

Bd

Bd

bd

Instalacje OZE w obiektach
mieszkalnych

3450

Bd

Bd

Bd

Bd

bd

Wymiana urządzeń biurowych i AGD w
instytucjach publicznych na bardziej
efektywne energetycznie.

250

Bd

Bd

Bd

Bd

bd

5487

Bd

Bd

Bd

Bd

bd

Rozwój komunikacji rowerowej

6300

Bd

Bd

bd

Bd

bd

Edukacja ekologiczna

40

5

5

5

5

20

Gmina Luzino

1670

150

200

250

270

800

Budżet Gminy

Gmina Luzino

15600

1900

1900

2000

2200

7600

Budżet Gminy,

Wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii w obiektach użyteczności
publicznej – SUW Luzino, SUW
Sychowo, UG Luzino, OŚ Luzino

Modernizacja i budowa nowego
oświetlenia publicznego

5

Zagrożenia poważnymi
awariami

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

6

Gospodarka odpadami i
Gospodarka odpadami w gminie
zapobieganie powstawaniu
odpadów

Wspieranie efektywności
energetycznej, inteligentnego
zarządzania energią i
wykorzystywania odnawialnych
źródeł energii w infrastrukturze
publicznej, w tym w budynkach
publicznych i w sektorze
mieszkaniowym. Działanie 10.1.
Efektywność Energetyczna –
mechanizm ZIT Podziałanie
10.1.1. Efektywność
Energetyczna –Mechanizm ZIT –
Wsparcie Dotacyjne
3) POIiŚ Oś priorytetowa I
Zmniejszenie emisyjności
gospodarki
4) WFOŚ
5) NFOŚ

Źródło: opracowanie własne na podstawie wydatków gminy w latach 2013-2015 oraz PGN dla Gminy Luzino
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7. SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska organ wykonawczy
gminy – Wójt Gminy Luzino co 2 lata sporządza raport z wykonania POŚ i przedstawia go Radzie Gminy.
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 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.
Do dnia 30 czerwca 2018 roku zostanie wykonany pierwszy Raport z realizacji POŚ za lata 2016 - 2017. Cykl
raportowania powtarzany będzie co dwa lata, co zapewni ciągły nadzór nad wdrażaniem Programu.
System oceny realizacji Programu oparty będzie na odpowiednio dobranych wskaźnikach realizacji celów
w odniesieniu do ram czasowych. Rezultaty są bezpośrednimi, materialnymi efektami zrealizowanych działań.
Powinny zatem wpływać na osiągnięcie celów. Mogą one mieć wymiar fizyczny (kilometraż sieci, moc
zainstalowana) lub być efektem wykonania działań nieinwestycyjnych (konferencja, akcja edukacyjna,
konsultacje).
Istotą rezultatu jest to, iż jest on w pełni policzalny, przy pomocy dostępnych miar i wag lub jednostek
matematycznych .
System oceny realizacji Programu oparty będzie na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany
presji na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości społecznej. W tabeli 19 w każdym obszarze
interwencji zaproponowano zestaw wskaźników wraz z podaniem źródła danych. Lista ta nie jest
wyczerpująca i może być sukcesywnie modyfikowana i rozszerzana podczas przygotowywania raportu
z wykonania Programu.
Tabela 32. 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

art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska

Wójt Gminy Luzino

czerwiec 2020

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

Wójt Gminy Luzino

lipiec 2020
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Zadanie
Opracowanie projektu aktualizacji POŚ

Podstawa prawna
art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska

Organ
odpowiedzialny
Wójt Gminy Luzino

Termin
lipiec 2020

8 . S P Ó J N O Ś Ć Z D O K U M E N TA M I S T R AT E G I C Z N Y M I
I PROGRAMOWYMI
Na kształt POŚ wpływają obowiązujące krajowe uchwalone polityki i strategie. W celu zapewnienia
adekwatności i komplementarności POŚ przy jego opracowywaniu zapewniono spójność z najistotniejszymi
nadrzędnymi dokumentami strategicznymi i programowymi:
1. Szczebla krajowego:
 Długookresową Strategią Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności,
 średniookresową Strategią Rozwoju Kraju 2020 oraz ze zintegrowanymi strategiami o charakterze
horyzontalnym:
 Strategią „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”,
 Strategią innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”,
 Strategią rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)
 Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020,
 Polityką energetyczną Polski do 2030 roku
 Programem Ochrony Powietrza do roku 2020,
 Aktualizacją Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,
 Krajowym planem gospodarki odpadami 2014,
 Krajowym programem zapobiegania powstawaniu odpadów,
 Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014–2020,
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 Programem ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planem działań
na lata 2015–2020,
 Strategicznym Planem Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020
z perspektywą do roku 2030,
 Programem wodno - środowiskowym kraju.
2. Szczebla regionalnego:
 Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 wraz z:
 Regionalnym Program Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska Ekoefektywne
Pomorze,
 Regionalnym Program Strategiczny w zakresie transportu Mobilne Pomorze,
 Planem zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego,
 Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020,
 Programem Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do
roku 2020,
 Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018.
3. szczebla lokalnego:
 Strategią Rozwoju Powiatu Wejherowskiego 2011-2020;
 Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Luzino na lata 2015-2020.
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Tabela 33. Zestawienie celów Programu ochrony środowiska dla Gminy Luzino z celami wybranych krajowych
dokumentów strategicznych
Cele POŚ dla Gminy Luzino
Poprawa jakości powietrza poprzez działania ukierunkowane na
zmniejszenie zużycia energii i paliw, w celu ograniczenia emisji
zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych

Cele w dokumentach nadrzędnych
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
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
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Cele POŚ dla Gminy Luzino

Cele w dokumentach nadrzędnych
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

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

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
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Cele POŚ dla Gminy Luzino

Cele w dokumentach nadrzędnych
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 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
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Cele POŚ dla Gminy Luzino

Cele w dokumentach nadrzędnych
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,
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
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
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Cele w dokumentach nadrzędnych
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
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