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9. WSTĘP
FORMALNO-PRAWNE PODSTAWY WYKONANIA OPRACOWANIA
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świdwin” (zwany dalej
„Programem”) został sporządzony jako realizacja ustaleń ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 roku „Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627), która w artykułach
17 i 18 wprowadza obowiązek opracowania programów na szczeblu wojewódzkim,
powiatowym i gminnym.
MERYTORYCZNE PODSTAWY WYKONANIA OPRACOWANIA
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świdwin opracowany został zgodnie
z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo Ochrony Środowiska” (Dz. U. Nr 62
poz. 627), czyli zgodnie z przepisami nowego prawa o ochronie środowiska, a w
szczególności:
„Art. 14.
1. Polityka ekologiczna państwa, na podstawie aktualnego stanu środowiska, określa
w szczególności:
1) cele ekologiczne,
2) priorytety ekologiczne,
3) rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,
4) środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne
i środki finansowe.
2. Politykę ekologiczną państwa przyjmuje się na 4 lata, z tym Ŝe przewidziane w niej
działania w perspektywie obejmują kolejne 4 lata.
Art. 17.
1. Organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki
ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne
programy ochrony środowiska, uwzględniając wymagania, o których mowa w art. 14.
2. Projekty programów ochrony środowiska są opiniowane odpowiednio przez organ
wykonawczy jednostki wyŜszego szczebla lub ministra właściwego do spraw
środowiska.
3. W miastach, w których funkcje organów powiatu sprawują organy gminy, program
ochrony środowiska obejmuje działania powiatu i gminy.
Art. 18.
1. Programy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uchwala odpowiednio sejmik
województwa, rada powiatu albo rada gminy.
2. Z wykonania programów organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy
sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi
województwa, radzie powiatu lub radzie gminy.”
Ponadto Program oparty został o „Strategię zrównowaŜonego rozwoju Polski
do 2025 roku”, „Politykę ekologiczną państwa” na lata 2002-2006, „II Politykę
ekologiczną państwa” oraz sporządzony do niej „Program wykonawczy”, „Program
ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego”, a takŜe „Program
Ochrony Środowiska dla Powiatu Świdwińskiego”.
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Ponadto do opracowania „Programu” wykorzystano następujące materiały:
II Polityka Ekologiczna Państwa, RM, Warszawa, czerwiec 2000, www.mos.gov.pl,
Indeks aktów prawnych związanych z ochroną środowiska w Polsce, Instytut Ochrony
Środowiska, www.ios.edu.pl,
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terytorium Polski, RM,
Warszawa, 1999,
ZałoŜenia polityki transportowej państwa na lata 2000-2015, PSM S.C,Warszawa, 1999,
www.psm.pl,
Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego, RBGPWZ, Szczecin,
październik 2002, www.rbgp.pl,
Raport o Stanie Środowiska w Województwie Zachodniopomorskim w 2001 roku, WIOŚ,
Szczecin 2002, www.wios.szczecin.pl,
Plan Zagospodarowania Przestrzennego, RBGPWZ, Szczecin, czerwiec 2002, www.rbgp.pl,
Strategia Rozwoju Gospodarczego Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015,
Szczecin 2000, www.rbgp.pl,
Strategia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego w
latach 2002-2015, RCDRRiOW Barzkowice, ODR Koszalin, Koszalin 2002,
Koncepcja międzynarodowych tras rowerowych w województwie zachodniopomorskim,
Szczecin, listopad 2002,
Przez edukację do zrównowaŜonego rozwoju, Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej,
MŚ, Warszawa, 2001,
Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym,
MŚ, Warszawa, grudzień 2002,
Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego, Urząd Statystyczny w
Szczecinie, grudzień 2002 r.,
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdwin,
AVista, Koszalin, grudzień 1998,
Strategia Rozwoju Gminy Świdwin, SKE Pomerania, Szczecin, wrzesień 1999,
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Świdwińskiego, EKSPERT-SITR, Koszalin 2004,
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Świdwińskiego, DANCEE, Świdwin 2003,
Materiały promocyjne i informacyjne gminy,
Informacja o gminie www.swidwin.gmina.pl
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SPOSÓB I ZAKRES UWZGLĘDNIANIA POLITYKI EKOLOGICZNEJ
PAŃSTWA W PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA NA SZCZEBLU
LOKALNYM I REGIONALNYM
Struktura wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony
środowiska powinna nawiązywać do struktury „Polityki ekologicznej państwa na lata
2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”, a więc powinna
zawierać co najmniej następujące rozdziały:
h racjonalne
uŜytkowanie
zasobów
naturalnych
(zmniejszanie
materiałochłonności, energochłonności i wodochłonności gospodarki,
ochrona gleb, racjonalna eksploatacja lasów, ochrona zasobów kopalin),
h poprawa jakości środowiska (ochrona wód, ochrona powietrza,
gospodarowanie
odpadami,
hałas,
pola
elektromagnetyczne,
bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne, powaŜne awarie, ochrona
przyrody i bioróŜnorodności),
h narzędzia
i
instrumenty
realizacji
programu
(wzmocnienie
instytucjonalne, ramy prawa – w zakresie prawa lokalnego i decyzji
organów samorządowych, planowanie przestrzenne, powiązania formalne i
merytoryczne z analogicznym programem niŜszego i wyŜszego szczebla
administracyjnego w celu zapewnienia regionalnej spójności programów,
mechanizmy finansowania ochrony środowiska, dostęp do informacji i
udział społeczeństwa),
h współpraca przygraniczna (dla województw, powiatów i gmin
przygranicznych),
h harmonogram realizacji i nakłady na realizację programu (terminy
realizacji, wielkość nakładów i źródła finansowania, jednostki
odpowiedzialne za ich wykonanie),
h kontrola realizacji programu (procedury kontroli, mierniki realizacji
programu, procedury weryfikacji programu).
PowyŜsza struktura na charakter ramowy i moŜe być modyfikowana w
zaleŜności od warunków lokalnych. Ponadto jest oczywistym, Ŝe programy
wojewódzkie powinny być obszerniejsze niŜ powiatowe i gminne, natomiast ich
szczegółowość powinna być adekwatna do kompetencji organów szczebla
wojewódzkiego, powiatowego i gminnego.
Program ochrony środowiska dla Gminy Świdwin powinien składać się z
następujących części:
h zadań własnych (pod zadaniami własnymi naleŜy rozumieć te
przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze
środków będących w dyspozycji gminy),
h zadań koordynowanych (pod zadaniami koordynowanymi naleŜy
rozumieć pozostałe zadania związane z ochroną środowiska i
racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są
finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków
zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla
wojewódzkiego i centralnego, bądź instytucji działających na terenie
gminy, ale podległych bezpośrednio organom powiatowym,
wojewódzkim, bądź centralnym).
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Zadania własne powinny być w programie ujęte z pełnym zakresem informacji
niezbędnej do kontroli ich realizacji (opis przedsięwzięcia, terminy realizacji,
instytucja odpowiedzialna, koszty, źródła finansowania). Zadania koordynowane
powinny być w programie ujęte z takim stopniem szczegółowości, jaki jest dostępny
na terenie gminy.
Jest rzeczą niezbędną, aby do prac nad programem ochrony środowiska były
włączone wszystkie właściwe ze względu na zasięg swojej działalności instytucje,
związane z ochroną środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym oraz
przedsiębiorstwa odziaływujące na środowisko, a takŜe przedstawiciele
społeczeństwa. W tym ostatnim przypadku rozumie się, Ŝe są to organy samorządu
terytorialnego, samorządu gospodarczego i ekologiczne organizacje pozarządowe,
działające na terenie gminy.
Program ochrony środowiska powinien być skoordynowany z:
h miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
h lokalnymi planami rozwoju infrastruktury (jeśli są): mieszkalnictwa,
transportu, zaopatrzenia w wodę, zaopatrzenia w energię, itd.,
h planem gospodarki odpadami, sporządzonym zgodnie z ustawą o
odpadach,
h obejmującym teren gminy programem ochrony powietrza, programem
ochrony środowiska przed hałasem i programem ochrony wód, jeśli takie
programy (dla obszarów obejmujących teren gminy) zostały lub zostaną
opracowane w związku z wymaganiami wynikającymi z ustawy Prawo
ochrony środowiska (zgodnie z tą ustawą naprawcze programy ochrony
powietrza opracowuje się dla obszarów, gdzie zostaną stwierdzone
przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, natomiast
programy ochrony wód – dla wchodzących w skład dorzeczy obszarów, na
których nie są osiągnięte wymagane poziomy jakości wód).
CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świdwin sporządza się, podobnie jak
politykę ekologiczną państwa na okres 4 lat (2004-2008).
Ponadto w Programie zasygnalizowano działania długofalowe w perspektywie
do roku 2015.
Program Ochrony Środowiska określa cele ekologiczne, priorytety,
harmonogram działań proekologicznych oraz źródła finansowania niezbędne do
osiągnięcia postawionych celów.
Celem niniejszego opracowania jest stworzenie Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Świdwin, którego realizacja doprowadzi do poprawy stanu
środowiska naturalnego, do efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewni
skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a takŜe stworzy
warunki dla wdroŜenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa Unii
Europejskiej.
Program Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową, ustala cele i
zadania środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania środowiskowego,
odnoszące się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według
priorytetów.
Przy tworzeniu Programu przyjęto załoŜenie, iŜ powinien on spełniać rolę
narzędzia w pracy przyszłych uŜytkowników, ułatwiającego i przyspieszającego
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rozwiązywanie zagadnień techniczno-ekonomicznych, związanych z przyszłymi
projektami.
Ponadto celami Programu Ochrony Środowiska są:
h rozpoznanie stanu istniejącego i przedstawienie propozycji zadań
niezbędnych do kompleksowego rozwiązania problemów ochrony
środowiska (zadania te w większości stanowią zadania własne),
h wyznaczenie hierarchii waŜności poszczególnych inwestycji (ustalenie
priorytetów),
h przedstawienie rozwiązań technicznych, analiz ekonomicznych, formalnoprawnych dla proponowanych działań proekologicznych,
h wyznaczenie optymalnych harmonogramów realizacji całości zamierzeń
inwestycyjnych ze wskazaniem źródeł finansowania.
Program wspomaga dąŜenie do uzyskania w gminie sukcesywnego z roku na
rok ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń,
ochronę i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie z
uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska. Stan docelowy w tym zakresie
nakreśla Program Ochrony Środowiska, a dowodów jego osiągania dostarcza ocena
efektów działalności środowiskowej, dokonywana okresowo (według nowej ustawy
co 2 lata).
POLITYKA, CELE I ZADANIA W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA
POLITYKA, CELE I ZADANIA POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY
ŚRODOWISKA
W Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Świdwińskiego określone
zostały priorytetowe cele, które będą osiągnięte poprzez realizację określonych w
powyŜszym dokumencie zadań.
Cele te wynikają z wytycznych, określonych w II polityce ekologicznej państwa
oraz w Programie Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego.
 Cele priorytetowe programu powiatowego:
Cel 1. „Gorące punkty" – minimalizacja wpływu na środowisko oraz eliminacja
ryzyka dla zdrowia ludzi w miejscach największego oddziaływania na
środowisko w skali powiatu, działania realizujące ten cel obejmują zarówno
ochronę powietrza, powierzchni ziemi, zasobów wodnych.
Cel 2. Gospodarka wodna - zapewnienie odpowiedniej jakości uŜytkowej wód,
racjonalizacja zuŜycia wody, zwiększenie zasobów w zlewniach oraz ochrona
przed powodzią.
Cel 3. Gospodarka odpadami - zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów
oraz wdroŜenie nowoczesnego systemu ich wykorzystania
i unieszkodliwiania.

Cel

4. Poprawa jakości środowiska (powietrze, hałas, promieniowanie
elektromagnetyczne) - zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja
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emisji
gazów
cieplarnianych
i
niszczących
warstwę
ozonową,
zminimalizowanie uciąŜliwego hałasu i ochrona przed promieniowaniem
elektromagnetycznym.
Cel 5. Racjonalizacja uŜytkowania surowców - racjonalizacja zuŜycia energii,
surowców i materiałów wraz ze wzrostem udziału wykorzystywanych zasobów
odnawialnych.
Cel 6. Ochrona powierzchni ziemi - ochrona przed degradacją, rekultywacja
terenów zdegradowanych.
Cel 7. Racjonalne uŜytkowanie zasobów przyrodniczych - zachowanie walorów i
zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem georóŜnorodności
i bioróŜnorodności oraz rozwoju zasobów leśnych.
Cel 8. Przeciwdziałanie powaŜnym awariom - ochrona przed powaŜnymi awariami
oraz sprostanie nowym wyzwaniom, czyli zapewnienie bezpieczeństwa
chemicznego i biologicznego.
Cel 9. Zwiększenie świadomości społecznej - edukacja ekologiczna.
Cel 10. Monitoring środowiska - zbudowanie systemu monitoringu i oceny
środowiska, dostosowanego do wymagań i standardów UE.

PowyŜsze cele są obligatoryjne dla Gminy Świdwin.

 Limity racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska
„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Świdwińskiego”, w oparciu o
wytyczne polityki ekologicznej państwa oraz Programu Ochrony Środowiska
Województwa Zachodniopomorskiego, określa limity, związane z racjonalnym
wykorzystaniem zasobów naturalnych i poprawą stanu środowiska.
Gmina Świdwin przyjmuje własne limity, oparte częściowo na wskaźnikach
wojewódzkich i powiatowych.
Zapisy dotyczące tych limitów brzmią:
Zasoby wodne
Limit gminny, podobnie jak powiatowy szacuje się na wielkość 20% w
zakresie zmniejszenia wodochłonności w produkcji. Jest to podyktowane
średniooszczędnymi technologiami stosowanymi w produkcji i w najbliŜszym
czasie, czyli do 2010 roku, nie przewiduje się nagłego zmniejszenia zuŜycia
produkcji.
Materiałochłonność
W gminie Świdwin wskaźnik zmniejszenia materiałochłonności zakłada się na
poziomie 30%. Jest to związane z restrukturyzacją parku maszynowego i
zmianami w asortymentach produkcji, które to czynniki systematycznie się
zmieniają na korzyść środowiska.
Energia
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Na poziomie gminy zakłada się zmniejszenie zuŜycia energii elektrycznej o
25%. Jest to podyktowane wprowadzeniem nowych rozwiązań
technologicznych o znacznie mniejszym zuŜyciu energii. Przedsiębiorstwa
energetyczne zobowiązane są do zwiększenia udziału ilości energii
elektrycznej, wytworzonej w źródłach niekonwencjonalnych i odnawialnych do
7,5% w 2010 r. w wykonanej całkowitej rocznej sprzedaŜy energii elektrycznej
(Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15.12.2000 r. w sprawie
obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i
odnawialnych oraz zakresu tego obowiązku - Dz. Ust. Nr 122).
Odpady przemysłowe
W tym przypadku przyjmuje się niŜszy wskaźnik niŜ w powiecie. Zakłada się
zwiększenie wykorzystania odpadów przemysłowych do celów gospodarczych
do 30%.
Surowce wtórne
Zakłada się, Ŝe do końca 2008 - 100% mieszkańców gminy, objętych zostanie
zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych; przy czym limity
gminne zakładają następujący odzysk: 60% dla szkła, 55% dla papieru i
kartonu, 50% dla metalu, 20% dla tworzyw sztucznych (tylko recykling
mechaniczny i chemiczny), 50-60% odpadów ulegających biodegradacji, 5060% odpadów opakowaniowych.
Ładunki zanieczyszczeń do wód
Zakłada się, Ŝe ładunki zanieczyszczeń do wód będą musiały spełniać wymogi
Unii Europejskiej w tym zakresie.
Emisja substancji do powietrza
Na poziomie gminy przyjęto ograniczenie emisji pyłów o 75%, dwutlenku siarki
o 30%, tlenków azotu o 20%, niemetanowych lotnych związków
organicznych o 4% i amoniaku o 8% w stosunku do stanu z roku 1990.
Poziom zanieczyszczeń powietrza ze źródeł komunikacyjnych będzie równieŜ
malał, przy załoŜeniu udroŜnienia sieci komunikacyjnej oraz wsparcia działań
na rzecz rozwoju transportu publicznego.
POLITYKA, CELE I ZADANIA W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
GMINY ŚWIDWIN
Podstawowe cele polityki ekologicznej gminy wynikają z Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Świdwińskiego. Cele pośrednie wynikają z innych
opracowań szczegółowych, takich jak Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, strategii rozwoju gminy, powiatowego
planu gospodarki odpadami, wojewódzkiego programu ochrony środowiska oraz
innych opracowań szczegółowych.
Ogólnie rzecz biorąc większość celów i działań, wytyczonych w powyŜszych
dokumentach dotyczy zazwyczaj tych samych problemów.
Po przeanalizowaniu powyŜszych dokumentów i opracowań nasuwają się
konkretne wnioski. Wynika z nich, Ŝe głównym celem i pierwszym zadaniem
do realizacji jest zaplanowanie polityki ekologicznej dla gminy.

Cele i zadania, wynikające z powyŜej cytowanych opracowań, są dla gminy
Świdwin następujące:
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•

CEL NADRZĘDNY
ZrównowaŜony rozwój społeczno-gospodarczy gminy.
CELE OPERACYJNE

•
•
•
•
•
•
•
•

Zapewnienie korzystnych warunków Ŝycia mieszkańców, ochrona wartości
kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych.
Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego.
Zachowanie wartości lokalnych.
Poprawa stanu wszystkich elementów środowiska.
Wzbogacanie ekosystemu.
Stymulowanie procesu samoodtwarzania.
Harmonijny rozwój przestrzenny gminy.
Rozwój terenów wiejskich, kształtowanie i racjonalne wykorzystanie przestrzeni z
zachowaniem wymogów ekorozwoju.

 CELE I ZADANIA DO REALIZACJI
W RAMACH PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
GMINY ŚWIDWIN,
WYNIKAJĄCE
Z PROGRAMU OCHRONY SRODOWISKA
DLA POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
Cel 1. Gorące punkty
h Mogilniki – likwidacja zagroŜenia środowiska przed środkami ochrony roślin
i ich opakowań.
Cel 2. Gospodarka wodna
h Budowa nowych i modernizacja istniejących ujęć wody, sieci
wodociągowych.
h Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminach powiatu świdwińskiego
(w tym na terenie gminy Świdwin).
Cel 3. Gospodarka odpadami
h Kompleksowe uporządkowanie gospodarki odpadami w powiecie (w tym na
terenie gminy Świdwin).
h Utylizacja i przerób osadów pościekowych oraz osadów wydobywanych
podczas rekultywacji zbiorników i cieków wodnych.
h Rekultywacja nieczynnych i nielegalnych składowisk odpadów oraz tzw.
dzikich wysypisk znajdujących się na terenie powiatu (w tym na terenie
gminy Świdwin).
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Cel 4. Poprawa jakości środowiska (powietrze, hałas, promieniowanie
elektromagnetyczne)
h Utworzenie bazy danych emisji substancji gazowych i pyłów do powietrza
na podstawie przeprowadzonej szczegółowej inwentaryzacji.
h Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu ograniczenie
emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, między innymi
poprzez modernizację nieefektywnych systemów grzewczych.
h Przeprowadzenie modernizacji systemu instalacji grzewczych we
wszystkich miejscowościach, w których zamieszkuje powyŜej 300 osób.
h Realizacja przedsięwzięć mających na celu ograniczenie zuŜycia energii,
między innymi poprzez modernizację systemów oświetlenia na mniej
energochłonne oraz prowadzenie termomodernizacji budynków
uŜyteczności publicznej.
h Realizacja przedsięwzięć mających na celu ograniczenie hałasu, w tym
hałasu komunikacyjnego.
Cel 5. Racjonalizacja uŜytkowania surowców
h Uprawa roślin z przeznaczeniem na cele energetyczne.
h Wykorzystanie energii wiatru.
h Wykorzystanie energii wód płynących do wytwarzania energii elektrycznej w
małych elektrowniach wodnych.
h Wykorzystanie w przyszłości energii geotermalnej.
h Wykorzystanie energii otoczenia poprzez stosowanie pomp ciepła.
h Wykorzystanie energii powstającej w wyniku kojarzenia źródeł energii
odnawialnej.
h Wykorzystanie gazu wysypiskowego do produkcji energii cieplnej i
elektrycznej na składowiskach.
h Budowa na terenie powiatu zakładu brykietowania i granulacji drzewa
opałowego i odpadowego pochodzącego z eksploatacji lasów oraz z upraw
energetycznych (brak konkretnych wskazań lokalizacyjnych).
Cel 6. Ochrona powierzchni ziemi
h Rekultywacja gleb zdegradowanych.
h Ochrona gleb przed erozją.
Cel 7. Racjonalne uŜytkowanie zasobów przyrodniczych
h Zalesianie gruntów o małej przydatności rolniczej.
h Utworzenie nowych obszarów chronionych zgodnie z wytycznymi zawartymi
w opracowaniach dotyczących waloryzacji przyrodniczej gminy.
h Ochrona i powiększanie zasobów leśnych.
h Rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych kruszyw mineralnych i torfu.
h Ochrona i realizacja przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości wód
powierzchniowych.
h Ochrona ziemi, między innymi poprzez nie przeznaczanie pod budownictwo
gruntów I, II i III klasy bonitacyjnej.
h Zakładanie lasów ochronno – izolacyjnych w miejscach o duŜej uciąŜliwości
dla środowiska (hałas, odory, emisja zanieczyszczeń do atmosfery).
13
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h Ochrona złóŜ kopalin przed trwałym zainwestowaniem i zalesieniem oraz
niekontrolowaną eksploatacją.
h Ochrona zwierząt oraz roślin.
Cel 8. Przeciwdziałanie powaŜnym awariom
h Zwiększenie bezpieczeństwa przewozów substancji niebezpiecznych.
Cel 9. Zwiększenie świadomości ekologicznej – edukacja ekologiczna
h Utworzenie w Starostwie Powiatowym i w Urzędzie Gminy Świdwin
systemu gromadzenia i upowszechniania informacji o środowisku.
h Organizowanie cyklicznych szkoleń i akcji informacyjnych o stanie
środowiska w powiecie (w tym na terenie gminy Świdwin).
h Stworzenie strony internetowej, na której zamieszczone będą informacje
dotyczące ochrony środowiska w powiecie (w tym na terenie gminy
Świdwin).
h Realizowanie idei partnerstwa dla ekorozwoju.
h Prowadzenie stałej akcji informacyjno – reklamowej poprzez współpracę z
lokalnymi mediami.
Cel. 10. Monitoring środowiska
h
h
h
h
h

Monitoring hałasu.
Monitoring przyrody.
Monitoring i ocena jakości powietrza.
Monitoring i ocena jakości wód powierzchniowych i podziemnych.
Monitoring odczuć społecznych.
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10. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY ŚWIDWIN
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA – POŁOśENIE, POWIĄZANIA, PARAMETRY
Gmina Świdwin jest gminą wiejską.
LeŜy w środkowej części wybrzeŜa, w środkowo-wschodniej części
województwa zachodniopomorskiego oraz w środkowo-zachodniej części Powiatu
Świdwińskiego.
Od strony południowej graniczy z gminą BrzeŜno, a od zachodu z gminami
Łobez oraz Resko (Powiat Łobeski). Granicę północną wyznaczają gminy
Sławoborze i Rąbino. Natomiast wschodnią granicę wyznacza gmina Połczyn Zdrój.
W granicach gminy połoŜona jest gmina miejska – Świdwin.
Rys. nr 2.1.1. PołoŜenie gminy na terenie Powiatu Świdwińskiego

Na podstawie: materiały Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej www.frdl.pl

Władze i agendy samorządu gminy znajdują się w mieście Świdwin (miasto
nie naleŜy do struktur gminy).
Powierzchnia gminy wynosi 247 km2.
Gminę zamieszkuje 6473 mieszkańców.
Wskaźnik zaludnienia gminy wynosi 26 osób na 1 km2.
Sieć osadnicza gminy obejmuje 45 miejscowości, skupionych w 18
sołectwach.
Podstawową funkcją gospodarczą gminy jest rolnictwo, uzupełniającą funkcję
pełni leśnictwo. Dobrze rozwinięte jest przetwórstwo ryb i owoców, sfera usług
przemysłowych, leśnych, budowlanych, transportowych oraz handel.
Gmina zapewnia obsługę mieszkańców jedynie w zakresie usług
podstawowych. Usługi ponadpodstawowe zlokalizowane są w Świdwinie, który pełni
funkcję ośrodka powiatowego. Ponadto, miasto, w duŜej mierze obsługuje
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mieszkańców gminy w zakresie usług podstawowych, takich jak: szkolnictwo,
zdrowie i handel.
UŜytki rolne na terenie gminy zajmują największy odsetek terenu w powiecie
(63%), jednocześnie jest to obszar o najmniejszym udziale lasów (27%).
Na terenie gminy występują liczne jeziora.
W pobliŜu jeziora Bystrzyno Wielkie znajduje się jedno z największych
torfowisk w powiecie, które ze względu na swe unikalne walory przyrodnicze stanowi
uŜytek ekologiczny.
Przez centralną część gminy przebiega droga wojewódzka nr 152 prowadząca
do Reska.
Rys. nr 2.1.2. Gmina Świdwin

Na podstawie: www.powiatswidwinski.pl

Tabela nr 2.1.1.: Podział administracyjny i ludność gminy
wyszczególnienie powierzchnia w km

2

miejscowości

Ludność
sołectwa
ogółem na 1 km

Gmina Świdwin

247

45

18

6473

Na podstawie: dane uzyskane w Urzędzie Gminy (stan na 31.12.2002)
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INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
 Demografia

wyszczególnienie

Gmina Świdwin

Tabela nr 2.2.1. Ruch naturalny ludności
Zgony
przymałuroZgony
rost
Ŝeńdzenia
ogółem
w tym
nastwa
Ŝywe
niemo
turalny
-wląt
w liczbach bezwzględnych
na 1000 ludności
29
71
58
1
13
4,6
11,2
9,2
Na podstawie: dane US Szczecin (stan na koniec grudnia 2002)

małŜeństwa

urodzenia
Ŝywe

Wyszczególnienie
ogółem
Gmina Świdwin

82

Tabela nr 2.2.2. Migracje ludności
Napływ
Odpływ
z
ze
Zza
Ogółem
do
na
miast
wsi
granicy
miast
wieś
49
33
131
100
29
Na podstawie: dane US Szczecin

Za
granicę
2

przyrost
naturalny
2,1

saldo
migracji
-49

 Obsługa ludności
Obsługa ludności na terenie gminy zapewniona jest głównie w podstawowych
dziedzinach. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe Świdwin jest gminą wiejską. Siedziba władz
samorządowych znajduje się w mieście Świdwin, które jest takŜe ośrodkiem
administracji dla gminy miejskiej Świdwin. Ponadto Świdwin pełni funkcję ośrodka
powiatowego. Znajdują się tu urzędy administracji publicznej i samorządowej.
Na terenie gminy Świdwin działają 3 Zespoły Szkół i 2 Szkoły Podstawowe.
Placówki oświatowe znajdują się w następujących miejscowościach:
h Bierzwnica,
h Klępczewo,
h Lekowo,
h Oparzno,
h Rusinowo.
W zakresie opieki zdrowotnej obsługę ludności zapewniają 3 punkty przyjęć:
w Bierzwnicy, Lekowie i Rusinowie oraz przychodnie i praktyki lekarskie w mieście
Świdwin, najbliŜszy szpital znajduje się w Połczynie Zdroju.
W zakresie kultury obsługę zapewniają ośrodek kultury oraz świetlice wiejskie.
h Gminny Ośrodek Kultury Lekowo,
h świetlica wiejska Bierzwnica,
h świetlica wiejska Rusinowo,
h świetlica wiejska Łąkowo,
h świetlica wiejska Berkanowo,
h świetlica wiejska Cieszeniewo,
h świetlica wiejska Bystrzyna,
h świetlica wiejska Ząbrowo,
h świetlica wiejska Sława,
h świetlica wiejska Rogalino,
h świetlica wiejska Bełtno,
h świetlica wiejska Przybysław,
h świetlica wiejska Klępczewo,
h świetlica wiejska Smardzko,
h świetlica wiejska Kluczkowo.
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Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa policja (komenda powiatowa),
straŜ gminna oraz straŜ poŜarna (komenda powiatowa oraz 6 jednostek
ochotniczych).
 Zatrudnienie i bezrobocie
Tabela nr 2.2.3. Pracujący w gospodarce narodowej (stan na 31.12.02)
Wyszczególnienie
liczba pracujących
Ogółem
610
W tym kobiety
196
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, rybołóstwo i rybactwo
226
przemysł i budownictwo
230
usługi rynkowe
38
usługi nierynkowe
116
Na podstawie: dane US Szczecin
Tabela nr 2.2.2. Liczba bezrobotnych (stan na koniec grudnia 2003)]
Ogółem

Wyszczególnienie
Razem
Gmina Świdwin

1022

Zamieszkali na wsi

kobiety

razem
566

Wskaźnik
bezrobocia

kobiety
1022

566

28,2%

Na podstawie: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie

INFRASTRUKTURA GOSPODARCZA
 Gospodarka
Tabela nr 2.3.1.: Podmioty gospodarki narodowej wg sekcji EKD na terenie Gminy Świdwin
Wyszczególnienie
Ilość
rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo
Przemysł
Budownictwo
handel i naprawy
Hotele i restauracje
Transport, gospodarka magazynowa i łączność
Obsługa nieruchomości i firm, nauka
Ochrona zdrowia i opieka społeczna
Pozostała działalność usługowa, komunalna,
społeczna i indywidualna
pozostałe sekcje
Na podstawie: dane US Szczecin (stan na koniec grudnia 2002)

FIRMY, MAJĄCE WPŁYW NA JAKOŚĆ ŚRODOWISKA
(HAŁAS, POWIETRZE, GLEBY)
h POLFARM Sp. z o.o. z Krosinie,
h Spółdzielnia Eksploatacyjna „MEWA” w Klępczewie,
h FERROPLAST Sp. z o.o. w Psarach,
h KŁOS Spółdzielnia Mieszkaniowa w Smardzku,
h ROL-HANSEN Sp. z o.o. w Rycerzewku,
h FERMAPOL Sp. z o.o. w Smardzku,
h Smagro Sp. z o.o. w Smardzku,
h POLFRYS Sp. z o.o. w Niemierzynie,
h PRIMA Sp. z o.o. w Czaplinku, Ferma Bydła w Bierzwnicy,
h GREEN POWER Sp. z o. o. w Psarach.
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11. STAN ŚRODOWISKA
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, JEGO ZASOBY I ZAGROśENIA
POŁOśENIE GEOGRAFICZNE
 Regionalizacja fizyczno-geograficzna
Pod względem fizyczno-geograficznym, gmina Świdwin połoŜona jest na
obszarze naleŜącym do regionu:
h prowincji: NiŜ Środkowoeuropejski,
h podprowincji: PobrzeŜe Południowobałtyckie,
h makroregionu: Pojezierze Zachodniopomorskie / PobrzeŜe Szczecińskie,
h mezoregionu: Wysoczyzna Łobeska i Pojezierze Drawskie.
 Regionalizacja geobotaniczna
Wg podziału geobotanicznego Polski, gmina Świdwin leŜy w obrębie:
h Państwo: Holarktyka,
h Obszar: Euro-Syberyjski,
h Prowincja: NiŜowo-WyŜynna Środkowoeuropejska,
h Dział: Pomorski,
h Poddział: Pas Równin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich,
h Kraina: Pojezierze Pomorskie.
 Regionalizacja zoograficzna
Zgodnie z regionalizacją gmina Świdwin naleŜy do:
h Prowincja: Europejsko-Zachodnio Syberyjska Palearktyka,
h Kraina: Południowobałtycka,
h Dzielnica: Bałtycka.
 Regionalizacja przyrodniczo-leśna
Według podziału przyrodniczo-leśnego Tramplera, obszar gminy Świdwin
znajduje się w:
h Kraina: I Bałtycka,
h Dzielnica: 4 PobrzeŜa Słowińskiego,
h Mezoregion: 4a Równiny Słupskiej.
GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA
Krajobraz gminy Świdwin został ukształtowany podczas ostatniego
zlodowacenia. Gmina połoŜona jest w obrębie dwóch jednostek fizycznogeograficznych: Wysoczyzna Łobeska i Pojezierze Drawskie. Granica pomiędzy
obydwiema jednostkami jest umowna. Przyjmuje się, Ŝe przebiega ona wzdłuŜ linii
Sława-Kluczkowo-Rzepczyno (gmina BrzeŜno). Południowo-wschodnia część gminy
naleŜy do Pojezierza Drawskiego, pozostała (na północny zachód od tej linii) do
Wysoczyzny Łobeskiej. Obie jednostki wyróŜniają się odmiennym krajobrazem.
Pojezierze Drawskie obejmuje strefę wzniesień czołowo-morenowych (do 160180 m.n.p.m.), z kolei Wysoczyzna Łobeska stanowi wysoczyznę moreny dennej lub
równinę sandrową, o znacznie spokojniejszej rzeźbie i wysokościach od 100 do 120
m.n.p.m.
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Charakterystyczny element krajobrazu stanowi dolina rzeki Regi (pradolina),
która przecina teren gminy szerokim łukiem od południowego wschodu (wieś
Rycerzewko) ku północy i dalej na południowy zachód, osiągając szerokość 1 km w
rejonie miasta Świdwina. Rzeźba terenu gminy jest dość urozmaicona, zarówno pod
względem wysokości względnej (najniŜej połoŜony punkt koło Berkanowa: 53
m.n.p.m., najwyŜej połoŜony punkt koło Bierzwnicy: 179 m.n.p.m.), jak i
róŜnorodności form geologicznych.
Na terenie gminy moŜna wyróŜnić:
h wzgórza moreny czołowej, pagórki
kemowe i ozy,
h wysoczyznę morenową o rzeźbie
falistej i lekko falistej, a lokalnie
pagórkowatej,
h równinę sandrową,
h dolinę rzeki Regi i Mołstowej, w
części erozyjną, w większości
erozyjno-akumulacyjną z
wykształconymi poziomami
tarasowymi,
h zagłębienia wytopiskowe w obrębie wysoczyzn.
Największą powierzchnię gminy stanowi wysoczyzna morenowa. Wzgórza
morenowe występują lokalnie, stanowią dominanty krajobrazu, często noszą lokalne
nazwy: „Reskie Góry”, „Lisie Góry”, „Czarcie Góry”.
Formy wklęsłe doliny rzek oraz liczne wytopiska są takŜe wyraźnym akcentem w
rzeźbie terenu.
Zbocza dolin są wyraźne, często strome, a wytopiska zajęte przez niewielkie
jeziora (np. Oparzno) lub torfowisk a (obok wsi Klępczewo) oraz rynny subglacjalne
(np. jeziora rynnowe: Bystrzyno Wielkie i Bystrzyno Małe) podkreślają malowniczość
krajobrazu.
Wierzchnią warstwę podłoŜa o miąŜszości 60-130 m budują utwory
czwartorzędowe okresu lodowcowego (plejstocenu) oraz polodowcowego
(holocenu).
Plejstocen jest reprezentowany głównie przez utwory akumulacji lodowcowej:
gliny zwałowe, piaski, Ŝwiry i głazy, mułki budujące wysoczyzny moreny dennej,
wzgórza moreny czołowej, pagórki kemowe i ozy.
Utwory wodno-lodowcowe reprezentowane przez piaski i Ŝwiry budują
stosunkowo nieduŜe, towarzyszące dolinom rzecznym powierzchnie sandrowe oraz
wyŜsze poziomy tarasowe w dolinie Regi i Mołstowej.
Utwory holocenu wypełniają obniŜenia terenowe: najniŜsze poziomy tarasowe i
dna dolin rzecznych oraz zagłębienia wytopiskowe. Reprezentowane są przez piaski
rzeczne i mułki w dolinach oraz torfy i gytie w wytopiskach.
ZASOBY NATURALNE
Gmina Świdwin nie posiada złóŜ kopalin o większym znaczeniu gospodarczym.
Występują tu złoŜa surowców pospolitych: piaski, Ŝwiry, pospółki, torfy, kreda
jeziorna, z których część jest wydobywana dla potrzeb lokalnych.
Na terenie gminy stwierdzono występowanie:
h pięciu złóŜ kruszywa naturalnego grubego i jednego złoŜa kredy jeziornej,
h jedno wyrobisko pospółki i sześć wyrobisk piasku,
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h pięć obszarów perspektywicznych dla udokumentowania złoŜa pospółki,
h siedem obszarów perspektywicznych z moŜliwością udokumentowania
złoŜa piasku,
h jedno składowisko odpadów mineralnych piasku we wsi Lipce.
Ponadto udokumentowano następujące złoŜa:
h Nr I Stary Przybysław-Cieszyno
kruszywo naturalne – pospółka,
powierzchnia: 3,8 ha,
zasoby bilansowe: 332,0 tys. Mg.
h Nr II Świdwinek
kruszywo naturalne – piasek ze Ŝwirem ,
powierzchnia: 1,5 ha,
zasoby bilansowe: 111,6 tys. Mg.
h Nr III Smardzko
kruszywo naturalne – piasek, Ŝwir,
powierzchnia: 69,1 ha,
zasoby bilansowe: w kat. C2 7.811,0 tys. Mg.
h Nr IV Kluczkowo
kruszywo naturalne – grube,
powierzchnia: 7,1 ha,
zasoby bilansowe: 1.187,0 tys. Mg.
h Nr V Lipce
kruszywo naturalne – grube,
powierzchnia: 24,0 ha,
zasoby bilansowe: 2.317,0 tys. Mg.
h Nr VI Rusinowo
kruszywo naturalne – kreda jeziorna,
powierzchnia: 8,5 ha,
zasoby bilansowe: 453,0 tys. Mg.
W miejscowościach: Kluczkowo, Przybyradz, Oparzno, Niemierzyno, Świdwinek,
Bierzwnica, Cieszeniewo, z niewielkich wyrobisk wydobywane jest kruszywo na
potrzeby lokalne.
Na terenie gminy Świdwin występują licznie złoŜa torfowe, z których największe
występują w rejonie Rusinowa, Lekowa, Klępczewa oraz w dolinie Regi. Są to
torfowiska wysokie i niskie, częściowo w obrębie lasów. Większość złóŜ
wykorzystywana jest do celów rolniczych i ogrodniczych.
GLEBY
Gleby na terenie gminy Świdwin wytworzone są głównie z utworów lodowcowych
i wodno-lodowcowych z glin i piasków. NaleŜą do gleb mineralnych, typu gleb
bielicowych lub brunatnych (na ogół wyługowanych).
Z kolei gleby, wytworzone z utworów aluwialno-bagiennych, głównie torfów
naleŜą do gleb organicznych torfowych i torfowo-murszowych, rzadziej do czarnych
ziem.
Gleby mineralne (wysoczyzn morenowych i sandrów) z reguły uŜytkowane są
rolniczo, jako grunty orne lub teŜ występują pod kompleksami leśnymi.
Gleby organiczne, znajdujące się w dnach dolin i obniŜeniach wytopiskowych,
uŜytkowane są jako trwałe uŜytki zielone (łąki i pastwiska).
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Ze względu na Ŝyzność gleb oraz rolniczą przydatność dla określonych upraw
wyróŜniono kilka kompleksów glebowych.
Na terenie gminy przewaŜają gleby średnio Ŝyzne, zaliczone do kompleksu 2
pszennego dobrego i 4 Ŝytniego bardzo dobrego (39,2%) oraz 5 Ŝytniego dobrego
(32,6%).
Udział gleb słabych na terenie gminy jest dość duŜy. Wytworzone są one głównie
z piasków całkowitych kompleksu 6 i 7 Ŝytniego słabego (25,7%).
W układzie przestrzennym występuje duŜa mozaika glebowa. Obok rejonów o
glebach lepszych – Ŝyźniejszych, występują gleby mało Ŝyzne.
W obszarach o pagórkowatej rzeźbie terenu, obok gleb przesuszonych
(kompleks 3 pszenny wadliwy) występują gleby nadmiernie nawilgocone (kompleks 8
i 9 zboŜowo-pastewny).
Gleby organiczne zajęte przez trwałe uŜytki zielone występują w dolinie rzeki
Regi, w części doliny rzeki Mołstowej oraz w większych obniŜeniach wytopiskowych
(Stary Przybysław, Klępczewo, Świdwinek). NaleŜą one do gleb średnioŜyznych
kompleksu 2z i 3z uŜytków zielonych.
HYDROGEOLOGIA I HYDROGRAFIA
 Hydrografia (wody powierzchniowe)
Praktycznie cała gmina Świdwin połoŜona
jest w dorzeczu Regi.
Zachodnia część gminy leŜy w dorzeczu
rzeki Mołstowej, która jest dopływem Regi
i płynie wzdłuŜ zachodniej granicy.
Niewielki obszar, w rejonie Lekowa
odwodniony jest przez ciek (łącznie z jeziorem),
naleŜący do dorzecza Parsęty.
Długość rzeki Regi w obszarze gminy
wynosi 48 km (długość całkowita: 172 km).
Rega przyjmuje na terenie kilka niewielkich dopływów.
W granicach gminy Świdwin leŜy pięć większych jezior:
h Oparzno (powierzchnia: 125,7 ha,
głębokość: 2,2 m),
h Bystrzyno Wielkie (powierzchnia 108,0
ha, głębokość: 2,6 m),
h Bystrzyno Małe (powierzchnia: 53,1
ha, głębokość: 3,4 m),
h Lekowo (powierzchnia: 23,9 ha,
głębokość: 2,1 m),
h Bukowiec (na terenie miasta),
h Klepnickie (na granicy).
 Hydrogeologia (wody podziemne)
Wody podziemne poziomu uŜytkowego ujmowane są z utworów
czwartorzędowych z głębokości juŜ od 15 m p.p.t. (Cieszyno, Chomętowo) do 120 m
p.p.t. (Smardzko). Zasobność poziomów wodonośnych jest zróŜnicowana.
Największa zasobność występuje w dolinie Regi.
22

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świdwin

Wody gruntowe pierwszego poziomu występują na róŜnych głębokościach.
ZaleŜy to od ukształtowania powierzchni (wzgórze, wysoczyzna, dolina, wytopisko)
oraz od materiałów budujących podłoŜe (przepuszczalne piaski lub
nieprzepuszczalne gliny).
Ogólnie rzecz biorąc, w dolinach rzecznych o podłoŜu piaszczystym, wody
tworzą zwierciadło swobodne i występują dość płytko (1-2 m poniŜej terenu).
W obrębie równin sandrowych i na wyŜszych poziomach tarasów dolinnych o
podłoŜu piaszczystym, występują teŜ w zwierciadle swobodnym, ale juŜ głębiej (2-5
m poniŜej terenu). W gruntach organicznych (torfach), w obniŜeniach terenu
występują z reguły na powierzchni lub tuŜ pod powierzchnią.
Z kolei w obrębie wysoczyzny morenowej nie tworzą w zasadzie poziomu
ciągłego. Występują na róŜnych głębokościach (2-5 m poniŜej terenu oraz głębiej).
Często w postaci sączeń w przewarstwieniach piaszczystych.
KLIMAT
Gmina Świdwin (wg Prawdzica) leŜy w strefie przejściowej pomiędzy dwiema
krainami rolniczo-klimatycznymi: gryficko-białogardzko-nowogardzką (nizinny obszar
moreny dennej w dorzeczu Regi i Parsęty) a środkowym pasem Pojezierza
Pomorskiego (szczytowe wzniesienia moren czołowych).
Jak wynika z połoŜenia, jest to obszar, stanowiący przejście pomiędzy łagodnym,
dość skąpym w opady klimatem krainy nadmorskiej a surowszym, o większych
opadach i większych amplitudach termicznych (gorętsze lata, surowsze zimy)
klimatem Pojezierza.
Dane meteorologiczne ze stacji Resko wykazują dość chłodne i wilgotne lata i
niezbyt surowe zimy.
Najchłodniejszy miesiąc, to luty (średnia temperatura wynosi -2,4°C.
Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (średnia temperatura wynosi +16.8°C.
Suma rocznych opadów wynosi około 700 mm.
Na terenie gminy przewaŜają wiatry z kierunków południowo-zachodnich oraz
zachodnich.
LASY I TERENY ZIELENI
Na terenie gminy Świdwin występują zbiorowiska roślinne typu subatlantyckiego,
charakteryzujące się wysokim poziomem naturalności.
Lasy zajmują stosunkowo nieduŜą powierzchnię gminy (28%). Towarzyszą one
dolinie Regi i Mołstowej oraz występują w rozproszonych kompleksach na
wysoczyźnie morenowej.
Charakteryzują się dość Ŝyznymi siedliskami i
urozmaiconym drzewostanem.
Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, następnie
świerk, buk i dąb.
Siedliska boru mieszanego świeŜego i boru świeŜego
zajmują tarasy dolin rzecznych i towarzyszące im
powierzchnie sandrowe o podłoŜu piaszczystym.
Siedliska lasu mieszanego i lasu świeŜego zajmują
Ŝyźniejsze obszary o podłoŜu gliniastym w obrębie wzgórz
morenowych, kemowych oraz na wysoczyźnie morenowej
(rejon Bełtna-Rusinowa-Lekowa oraz Rycerzewka).
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W podmokłych i bagnistych obniŜeniach (wokół j. Oparzno, j. Bystrzyno Wielkie
oraz torfowiska Rusinowo i Klępczewo) występują siedliska boru wilgotnego i olsu.
Wśród drzewostanów występuje wiele drzew pomnikowych oraz całe zespoły
drzewostanów sosnowych, bukowych i dębowych w wieku 140-165 lat o
szczególnych wartościach przyrodniczych.
Zbiorowiska roślinności zielnej reprezentowane są przez naturalną roślinność
bagienną, szuwary przybrzeŜne jezior, torfowiska (wysokie, niskie i przejściowe)
zajmują dość znaczną powierzchnię gminy. Znaczną powierzchnię zajmują teŜ kośne
łąki i pastwiska.
Łąki i pastwiska występują w dolinie Regi i Mołstowej. Torfowiska i zbiorowiska
bagienne występują w obniŜeniach wytopiskowych (rejon wsi Rusinowo, Klępczewo,
Stary Przybysław, Łąkowo).
Roślinność zielna charakteryzuje się duŜą róŜnorodnością gatunków, z których
wiele podlega ochronie.
Ciekawe zespoły roślinności rodzimej, zwłaszcza starodrzew dębowy, bukowy,
świerkowy i grabowy występują w dawnych parkach podworskich i objęte są ochroną
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
W lasach występuje teŜ bogata fauna: zwierzyna łowna oraz liczne gatunki
ptaków lądowych, na terenach podmokłych rzadkie gatunki awifauny.
Lasy na terenie gminy naleŜą do produktywnych, charakteryzują się Ŝyznymi
siedliskami, zróŜnicowanym gatunkowo drzewostanem, dość znacznymi przyrostami.
ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA
Rolnicza przestrzeń produkcyjna zajmuje 63% powierzchni gminy.
W uŜytkach rolnych przewaŜają grunty orne (84%). Znaczącą pozycję stanowią
uŜytki zielone (14%).
Na terenie gminy przewaŜają gleby średnio Ŝyzne, zaliczone do klas
bonitacyjnych: III, IV, V, VII i Viz.
Grunty orne, pod względem przydatności dla określonych upraw, naleŜą głównie
do kompleksu 2 pszennego dobrego i 4 Ŝytniego bardzo dobrego oraz 5 Ŝytniego
dobrego. Gleby na terenie gminy są czyste, bez zanieczyszczeń metalami cięŜkimi.
Na terenie gminy istnieją duŜe moŜliwości prowadzenia róŜnych form rolnictwa
ekologicznego.
Część uŜytków rolnych, o glebach słabych, powinna zostać wyłączona z
uŜytkowania rolniczego i przeznaczona pod zalesienia lub zabudowę.
OBSZARY ZDEGRADOWANE
Do obszarów zdegradowanych na terenie gminy Świdwin zaliczyć naleŜy:
h dzikie wysypiska i wylewiska (w okolicy i samych miejscowościach:
,Rusinowo, Lekowo, Stary Przybysław),
h wyeksploatowane wyrobiska,
h tereny przemysłowe,
h linie energetyczne, szczególnie wysokiego napięcia, prowadzone często
wzdłuŜ ciągów widokowych i szczytami wzgórz,
h dzika zabudowa rekreacyjna,
h porzucone obiekty porolnicze, zwłaszcza budynki i budowle po byłych
gospodarstwach wielkoobszarowych (PGR).

24

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świdwin

OCHRONA PRZYRODY
SYSTEM OCHRONY PRZYRODY
Ochrona przyrody oznacza: zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz
odnawianie zasobów przyrody i jej składników.
Celem ochrony przyrody jest:
h utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,
h zachowanie róŜnorodności biologicznej,
h zachowanie dziedzictwa geologicznego,
h zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin lub zwierząt wraz z
siedliskami poprzez utrzymywanie lub przywracanie ich do właściwego
stanu,
h utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu siedlisk
przyrodniczych, a takŜe innych zasobów przyrody i jej składników,
h kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.
Zasady i formy ochrony przyrody uchwalane są na mocy ustawy o ochronie
przyrody (obowiązującej od 1 maja 2004r.).
Obecny i projektowany system ochrony przyrody na terenie gminy Świdwin
przedstawiony został w dokumencie pod nazwą Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Świdwin. Gmina nie posiada opracowania,
dotyczącego waloryzacji przyrodniczej. W związku z tym zaleca się opracowanie
waloryzacji przyrodniczej gminy.
Doświadczenia ostatnich lat pokazują, Ŝe w miarę coraz lepszego rozpoznania
walorów środowiska i stanu ich zagroŜenia, pojawiają się na ogół nowe argumenty
na rzecz obejmowania ochroną kolejnych terenów bądź teŜ nadawania wyŜszej rangi
ochrony.
W chwili obecnej przewaŜa kierunek ochrony przyrody polegający na
kontynuacji obejmowania róŜnymi formami ochrony coraz to nowych obszarów i
obiektów wraz z wprowadzaniem ograniczeń w stosunku do róŜnych rodzajów
działalności gospodarczej.
Ograniczenia te powodowane są obserwowaną degradacją środowiska w
wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Wskazuje się w ten sposób na błędy
w gospodarowaniu i nieprzestrzeganie praw przyrody.
W przyszłości naleŜy oczekiwać, Ŝe kaŜdorazowo będzie następowało
dostosowanie prowadzonej działalności gospodarczej do istniejących uwarunkowań
środowiska, a więc będzie prowadzone zgodnie z zasadami zrównowaŜonego
rozwoju.
OBSZARY I OBIEKTY PRAWNIE CHRONIONE
Na terenie gminy Świdwin zaewidencjonowano 2 obszarowe formy ochrony
przyrody oraz 35 pomników przyrody.
Są to:
uŜytki ekologiczne (2),
pomniki przyrody (35).
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uŜytki ekologiczne:
l.p

1

2

organ
zarządzający
lub
osoba
sprawująca
bezpośredni
nadzór
Nadleśnictwo
Świdwin

powierzchnia
w ha

lokalizacja
administracyjna
powiat
gmina

akt
prawny ustanawiający
nazwa
miejsce
publikacji

51,91

świdwiński

Świdwin

Uchwała
Rady Gminy
Nr XX/138/97

Nadleśnictwo
Świdwin

4,80

świdwiński

Świdwin

charakterystyka
obszaru,
cel utworzenia

Urząd
Gminy

Bagna połoŜone
w obrębie
Bystrzyna nad
jeziorem
Bystrzyno Wielkie
– ochrona
roślinności
bagiennej
Uchwała
Urząd
Leśnictwo
Rady Gminy
Gminy
Rusinowo,
Nr
Oddział
XXVIII/183/98
335A, 335B
Na podstawie: dane Urzędu Gminy

pomniki przyrody:
l.p. Nazwa

Organ zarządzający lub
osoba sprawująca
bezpośredni nadzór

Akt prawny ustanawiający
Nazwa

Miejsce publikacji

jesion
wyniosły

Właściciel działki nr
368/2

Orzeczenie Nr
190 z dnia
20.10.1971r.

Dz.Urz.WRN Nr 6 Rusinowo
z dnia
31.05.1972r.

2

jesion
wyniosły

Philokultura Sp. z o.o. w Orzeczenie Nr 7 z Dz.Urz.WRN Nr
Lekowie
dnia 26.09.1953r. 17 z dnia
30.12.1953r.

Lekowo

Obw. 700 cm

3

dąb
szypułkowy

Philokultura Sp. z o.o. w Orzeczenie Nr 7 z Dz.Urz.WRN Nr
Lekowie
dnia 26.09.1953r. 17 z dnia
30.12.1953r

Lekowo

Obw. 570 cm

4

2 dęby
szypułkowe

Philokultura Sp. z o.o. w Orzeczenie Nr 7 z Dz.Urz.WRN Nr
Lekowie
dnia 26.09.1953r. 17 z dnia
30.12.1953r

Lekowo

Obw. 425 cm,
Obw. 660 cm

5

dąb
szypułkowy

Agencja Nieruchomości Rolnych w Świdwinie

Lekowo

Obw. 470 cm

6

dąb
szypułkowy

Nadleśnictwo Świdwin

Orzeczenie Nr 5 z Dz.Urz.WRN Nr
dnia 26.09.1953r. 17 z dnia
30.12.1953r.

Lekowo

Obw. 850 cm,
Wiek 560 lat

7

dąb
szypułkowy

Nadleśnictwo Świdwin

-

-

Lekowo

Obw. 495 cm

8

buk
zwyczajny

Philokultura Sp. z o.o. w Lekowie

-

Lekowo

Obw. 510 cm

9

buk
zwyczajny

Philokultura Sp. z o.o. w Lekowie

-

Lekowo

Obw. 250 cm,
Obw. 260 cm,
Obw. 260 cm

10 daglezja
zielona

Philokultura Sp. z o.o. w Lekowie

-

Lekowo

Obw. 410 cm

11 2 dęby
szypułkowe

Agencja Nieruchomości Rolnych w Świdwinie

-

Lekowo

Obw. 460 cm,
Obw. 615 cm

12 dąb
szypułkowy

Agencja Nieruchomości Uchwała Rady
Urząd Gminy
Rolnych w Świdwinie
Gminy Nr II/14/98

Klępczewo

Obw. 550 cm,
Wys. 25 m

13 dąb
szypułkowy

Agencja Nieruchomości Rolnych w Świdwinie

-

Klępczewo

Obw. 540 cm,
Wys. 34 m

14 dąb
szypułkowy

Agencja Nieruchomości Rolnych w Świdwinie

-

Klępczewo

Obw. 550 cm,
Wys. 28 m

1

-
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l.p. Nazwa

Organ zarządzający lub
osoba sprawująca
bezpośredni nadzór

Akt prawny ustanawiający
Nazwa

Miejsce publikacji

Lokalizacja/ Charakterystyka
miejscowość obiektu

15 dąb
szypułkowy

Agencja Nieruchomości Rolnych w Świdwinie

-

Klępczewo

Obw. 445 cm,
Wys. 184 m

16 dąb
szypułkowy

Agencja Nieruchomości Rolnych w Świdwinie

-

Klępczewo

Obw. 410 cm,
Wys. 28 m

17 dąb
szypułkowy

Agencja Nieruchomości Rolnych w Świdwinie

-

Oparzno

Obw. 520 cm,
Wys. 36 m

18 dąb
szypułkowy

Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie

-

Lekowo

Obw. 410 cm,
Wys. 18 m

19 dąb
szypułkowy

Właściciel działki Nr 123 -

-

Sława

Obw. 620 cm,
Wys.37 m

20 wiąz
szypułkowy

Smagro Sp. z o.o. w
Smardzku

-

-

Smardzko

Obw. 450 cm,
Wys. 37 m

21 jesion
wyniosły

Smagro Sp. z o.o. w
Smardzku

-

-

Berkanowo

Obw. 600 cm,
Wys. 34 m

22 2 dęby
szypułkowe

Nadleśnictwo Świdwin

Uchwała Rady
Urząd Gminy
Gminy Nr II/14/98

Rusinowo

Obw. 500 cm,
Wys. 30 m,
Obw. 520 cm,
Wys. 24 m

23 dąb
szypułkowy

Nadleśnictwo Świdwin

Uchwała Rady
Urząd Gminy
Gminy Nr II/14/98

Bystrzyno

Obw. 430 cm,
Wys. 28 m

24 dąb
szypułkowy

Agencja Nieruchomości Uchwała Rady
Urząd Gminy
Rolnych w Świdwinie
Gminy Nr II/14/98

Rogalino

Obw. 530 cm,
Wys. 32 m

25 2 dęby
szypułkowe

Powiatowy Zarząd Dróg Uchwała Rady
Urząd Gminy
w Świdwinie
Gminy Nr II/14/98

Bierzwnica

Obw. 440 cm,
Wys.40 m

26 dąb
szypułkowy

Agencja Nieruchomości Uchwała Rady
Urząd Gminy
Rolnych w Świdwinie
Gminy Nr II/14/98

Bierzwnica

Obw. 540 cm,
Wys. 28 m

27 dąb
szypułkowy

Powiatowy Zarząd Dróg Uchwała Rady
Urząd Gminy
w Świdwinie
Gminy Nr II/14/98

Bierzwnica

Obw. 640 cm,
Wys. 30 m

28 dąb
szypułkowy

Właściciel parku

Uchwała Rady
Urząd Gminy
Gminy Nr II/14/98

Lekowo

Obw. 510 cm,
Wys. 30 m

29 dąb
szypułkowy

Nadleśnictwo Świdwin

Uchwała Rady
Urząd Gminy
Gminy Nr II/14/98

Lekowo

Obw. 410 cm,
Wys. 30 m

30 jesion
wyniosły

Philokultura Sp. z o.o. w Uchwała Rady
Urząd Gminy
Lekowie
Gminy Nr II/14/98

Lekowo

Obw. 370 cm,
Wys. 24 m

31 jesion
wyniosły

Philokultura Sp. z o.o. w Uchwała Rady
Urząd Gminy
Lekowie
Gminy Nr II/14/98

Lekowo

Obw. 580 cm,
Wys. 25 m

32 2 daglezje

Philokultura Sp. z o.o. w Uchwała Rady
Urząd Gminy
Lekowie
Gminy Nr II/14/98

Lekowo

Obw. 520 cm,
Wys. 33 m,
Obw. 420 cm,
Wys. 35 m

33 2 dęby
szypułkowe

Agencja Nieruchomości Uchwała Rady
Urząd Gminy
Rolnych w Świdwinie
Gminy Nr II/14/98

Lekowo

Obw. 920 cm,
Wys. 25 m,
Obw. 380 cm,
Wys. 20 m

34 3 dęby
szypułkowe

Nadleśnictwo Świdwin

Uchwała Rady
Urząd Gminy
Gminy Nr II/14/98

Rycerzewko Obw. 540 cm,
Wys. 30 m,
Obw. 520 cm,
Wys. 30 m,
Obw. 620 cm,
Wys. 30 m

35 dąb
szypułkowy

Właściciel działki Nr 69

Uchwała Rady
Gminy Nr
XXV/207/01

Bystrzyna

Urząd Gminy

Obw. 480 cm,
Wys. 19 m

Na podstawie: dane Urzędu Gminy
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WALORYZACJA BOTANICZNA I FAUNISTYCZNA
Gmina Świdwin nie posiada szczegółowego opracowania, dotyczącego
waloryzacji botanicznej i faunistycznej. Do tej pory nie zostały przeprowadzone
szczegółowe badania terenowe, dzięki którym moŜliwe byłoby rozpoznanie
aktualnego stanu szaty roślinnej i świata zwierzęcego.
Jak wynika z cząstkowych opracowań, takich jak studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy czy opracowanego przez
Nadleśnictwo Świdwin (lata 90-te) programu ochrony przyrody, na terenie gminy
występuje wiele cennych gatunków roślin i zwierząt, niejednokrotnie chronionych i
zagroŜonych wyginięciem.
ZAGROśENIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KRAJOBRAZU
Analiza zagroŜeń środowiska przyrodniczego pozwala sformułować
następujące wnioski:
Obszary cenne na terenie gminy Świdwin zagroŜone są głównie przez:
h zanieczyszczenie wód (ścieki, pestycydy, nawozy sztuczne, dzikie
wysypiska śmieci, wylewiska nieczystości),
h zachwianie stosunków wodnych (melioracje, pozyskiwanie kopalin),
h ruch samochodowy (kolizje dróg ze szlakami komunikacyjnymi zwierząt),
h antropopresję (wycinanie drzew, itp.),
h brak pełnej rekultywacji wyrobisk,
h nadmierną eksploatację surowców naturalnych,
h dziką eksploatację kopalin,
h lokalizację obiektów uciąŜliwych dla środowiska w miejscach szczególnie
naraŜonych.
ŚRODOWISKO KULTUROWE – OCHRONA I ZAGROśENIA
ROZWÓJ OSADNICTWA
Rozwój osadnictwa na terenie gminy Świdwin, związany jest głównie z
powstawaniem i rozwojem miasta. Informacje są w internecie.
ZAGROśENIA ORAZ OCHRONA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO
I KRAJOBRAZU
Na terenie gminy istnieje szereg cennych zabytków
dokumentacyjnych. Objęte są one ścisłą ochroną konserwatorską.

i

stanowisk

Zabytki na terenie gminy Świdwin:
h Kościół filialny P.W. Św. Jana z XVII/XIX wieku w miejscowości Smardzko,
h Kościół filialny pw Św. Piotra i Pawła z XVII wieku w miejscowości Lekowo,
h Kościół filialny murowany z 1729 roku w miejscowości Oparzno,
h Kościół filialny pw Matki Boskiej Niepokalanej z XVIII wieku w miejscowości
Sława,
h Kościół filialny pw Św. Stanisława z XVIII wieku w miejscowości Ząbrowo,
h Pałac późnoklasycystyczny z II połowy XIX wieku w miejscowości
Klępczewo,
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h Pałac pseudoklasycystyczny z II połowy
XIX wieku w miejscowości Lekowo,
h Pałac z połowy XIX wieku w miejscowości
Ząbrowo.

Stanowiska dokumentacyjne:
l.p.

Nazwa

1

grodzisko
wyŜynne
stoŜkowate
grodzisko nizinne
pierścieniowe

2

3

grodzisko
wyŜynne

4

grodzisko nizinne

5

grodzisko nizinne
pierścieniowe

Organ
zarządzający
Wojewódzki
Konserwator
Zabytków
Wojewódzki
Konserwator
Zabytków
Wojewódzki
Konserwator
Zabytków
Wojewódzki
Konserwator
Zabytków
Wojewódzki
Konserwator
Zabytków

Numer
rejestru
573 z dnia
02.03.1966r.

lokalizacja

charakterystyka

Cieszeniewo

Okres średniowieczny

574 z dnia
02.03.1966r.

Lipce

Okres
wczesnośredniowieczny

574 z dnia
02.03.1966r,

Łąkowo

Okres
wczesnośredniowieczny

576 z dnia
02.03.1966r.

Niemierzyno

579 z dnia
02.03.1966r.

Rusinowo

Okres
wczesnośredniowieczny (IXXwiek)
Okres
wczesnośredniowieczny (IXXwiek)

Zabytkowe parki:
h Bełtno – park naturalistyczny,
h Berkanowo – park pałacowo-krajobrazowy,
h Bierzwnica – park pałacowy,
h Klępczewo – park pałacowy,
h Lekowo – park pałacowy,
h Lipce – park dworski,
h Oparzno – park naturalistyczno-eklektyczny,
h Przymiarki – park pałacowy,
h Smardzko – park naturalistyczny,
h Ząbrowo – park z XIX wieku.
Według wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wymienione
powyŜej zabytki oraz stanowiska dokumentacyjne naleŜy pozostawić w stanie
niezmienionym.
Do szczególnych problemów naleŜy ochrona zabytków połoŜonych głównie na
terenach wiejskich gminy Świdwin oraz towarzyszącej im zieleni zabytkowej –
parków, cmentarzy i obsadzeń dróg. Stała się ona obecnie jedną z najtrudniejszych
dziedzin konserwatorskich. Parki wiejskie wymagają uporządkowania i
odpowiedniego zagospodarowania, wg wytycznych konserwatora. NaleŜy takŜe
załoŜyć ochronę fizjonomii krajobrazu, zachowanie układu przestrzennego
i harmonijnej zabudowy, rewaloryzację zabudowy dysharmonijnej oraz wzbogacenie
kompozycji.
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Do podstawowych zagroŜeń dla krajobrazu naleŜy zaliczyć:
h wtórne podziały własności,
h zmiany sposobu uŜytkowania terenów (intensywna gospodarka
rolna),
h powstawanie zabudowy jednorodzinnej według bardzo
zróŜnicowanych projektów na zbyt małych działkach, bez stosowania
komponowanej zieleni, mogącej ograniczać negatywne
eksponowanie nowych form architektonicznych,
h powstawanie osiedli rekreacyjnych bez projektów urbanistycznych,
pozbawionych kompozycji i odpowiednich przestrzeni publicznych,
h powstawanie tzw. obiektów tymczasowych: kiosków, pawilonów,
garaŜy, magazynów i wiat.
Do czynników bezpośrednio zagraŜających zachowaniu historycznej
(powstałej do 1945 r.) zabudowy naleŜą współczesne metody modernizacji i
adaptacji polegające na:
h powiększaniu i wymianie okien oraz powiększaniu wrót i wymiana ich
stolarki z naruszeniem zasad pierwotnych podziałów i kompozycji na
elewacji,
h ocieplaniu budynków i związaną z tym likwidacją wystroju ceglanego
i tynkowego, a w przypadku konstrukcji szkieletowej przyspieszanie
jej destrukcji biologicznej,
h wymianie pokryć dachowych i upraszczaniu geometrii dachów,
h adaptacjach zabudowy gospodarczej, bez profesjonalnych
opracowań projektowych,
h fragmentarycznym tynkowaniu i malowaniu elewacji,
h likwidacji tradycyjnych (drewnianych, murowanych i kamiennych)
ogrodzeń i płotów na rzecz betonowych prefabrykatów czy
systemowych rozwiązań metalowych,
h likwidacji brukowanych nawierzchni podwórzy,
h rozbudowa układów przestrzennych poprzez dodawanie dobudówek,
garaŜy i wiat.
Szczegółowy wykaz obiektów: wpisanych do rejestru zabytków,
zakwalifikowanych do wpisu do rejestru zabytków oraz ujętych w ewidencji
konserwatorskiej znajduje się w opracowaniu „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Świdwin”.
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA – STAN I ZAGROśENIA
Stan i ochrona środowiska są ściśle związane z rozwojem infrastruktury
technicznej.
Podstawą ochrony wszystkich komponentów jest jego właściwe wyposaŜenie
w urządzenia techniczne. Ma to równieŜ istotny wpływ na zdrowie mieszkańców.
W parze z rozwojem zabudowy i wodociągów idzie tworzenie systemu
odprowadzania i oczyszczania ścieków, co ma kluczowe znaczenie dla jakości wód
powierzchniowych.
Rozwój sieci gazowych i cieplnych wpływa na ograniczenie spalania paliw
stałych, a tym samym na ochronę powietrza.
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Niezwykle istotne dla ochrony powierzchni ziemi, wód gruntowych i
powierzchniowych jest wyeliminowanie tzw. dzikich wysypisk odpadów poprzez
objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem wywozu odpadów i
selektywnej zbiórki niektórych ich rodzajów.
Modernizacja dróg, tworzenie obwodnic, zmniejsza uciąŜliwość hałasu i emisji
pogarszających zdrowie i komfort mieszkańców.
ZAOPATRZENIE W WODĘ
Prowadzenie prawidłowej gospodarki wodno–ściekowej ma ogromny wpływ na
jakość środowiska przyrodniczego, zwłaszcza na stan wód powierzchniowych oraz
(w przypadku eksploatacji nieszczelnych zbiorników bezodpływowych) na jakość wód
podziemnych.
Prawidłowo prowadzona gospodarka wodno–ściekowa powinna być
powiązana w łańcuch następujących zaleŜności:

ROZWÓJ
WODOCIĄGÓW

WZROST ILOŚCI
ŚCIEKÓW

ODPROWADZENIE DO WÓD
POWIERZCHNIOWYCH LUB
G RUNT U
ŚCIEKÓW
OCZYSZCZONYCH

ODPROWADZENIE
DO SYSTEMU
KANALIZACJI

OCZYSZCZALNIA
ŚCIEKÓW

Zaspokajanie potrzeb poprzez system wodociągowy wiąŜe się ze spełnieniem
dwóch imperatywów:
h zachowania wymagań jakościowych wobec wody dostarczanej na róŜne
cele,
h zapewnienia dostarczania wody w oczekiwanej, racjonalnie uzasadnionej
potrzebami ilości.
Wody, występujące w przyrodzie naraŜone są na róŜnego rodzaju
zanieczyszczenia, rozumiane jako nadmierne w stosunku do dopuszczalnych dla
danego rodzaju uŜytkowania wód stęŜenia związków mineralnych, organicznych lub
bakterii.
Wody powierzchniowe i podziemne naraŜone są na zanieczyszczenie azotem,
metalami
cięŜkimi,
fosforanami,
siarczanami,
chlorkami,
substancjami
powierzchniowo – czynnymi, fenolami, fluorkami, bakteriami chorobotwórczymi, itd.
W zanieczyszczonych wodach wzrasta biologiczne i chemiczne
zapotrzebowanie tlenu (zmniejsza się stęŜenie tlenu rozpuszczonego), zmienia się
ich barwa, zapach, odczyn i temperatura.
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Stan sieci wodociągowej na terenie Gminy Świdwin
Gmina Świdwin zaopatrywana jest ze studni głębinowych, w których wody
podziemne czwartorzędowe występują na duŜych głębokościach i przykryte są
warstwą nieprzepuszczalną, co gwarantuje dobrą jakość tych wód.
Zwodociągowanie gminy szacowane jest na 98 %.
ZuŜycie wody do celów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca wynosi 34 m3/rok.
Liczba przyłączy wodociągowych wynosi 628 sztuk.
Długość sieci wodociągowej wynosi 65,7 km.
Wydajność ujęć wody wynosi 448 m3/h.
Liczba ujęć wody wynosi 18.
Tabela nr 3.4.1.1: Stan sieci wodociągowej w poszczególnych miejscowościach gminy
l.p.
wydajność
długość sieci
liczba przyłączy
nazwa ujęcia
ujęć wody w
wodociągowej w
wodociągowych
3
wody
m /h
km
1
Bystrzyna
23
3,0
19
2

Krosino

35 i 24

3,4

41

3

Lekowo

36 i 51

6,9

70

4

Kartlewo

18

1,2

8

5
6

Ząbrowo
Rogalino

16
12 i 15

0,9
7,8

26
31

7

Osowo

18

0,6

6

8

Gola Górna

24

0,4

6

9

Cieszeniewo

16

2,2

39

10
11

Przymiarki
Lipce

29
20

1,2
0,7

12
10

12

Rusinowo

13

Oparzno

14
15
16

30

17,3

114

55 i 38

4,3

53

Berkanowo

23

2,3

26

Bełtno
Bierzwnica

12
80 i 60

2,0
5,8

41
52

17 Cieszyno
18 Świdwinek
Razem

12
b.d.
448

1,5
61,5

15
7
576

Na podstawie: dane Urzędu Gminy w Świdwinie

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Nieuporządkowane usuwanie ścieków z domostw i obiektów gospodarki,
najczęściej w pobliŜu miejsca wytwarzania, zagraŜa powaŜnie jakości wód.
Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej, w tym budowa systemów
kanalizacji, powiązanych z oczyszczalniami ścieków, jest jednym z priorytetowych
zadań dla gminy Świdwin, do roku 2008.
Zamiast przydomowych oczyszczalni, odbiornikami ścieków są nieszczelne
zbiorniki bezodpływowe, które stanowią zagroŜenie dla wód gruntowych.
W niektórych przypadkach, gospodarstwa domowe nie posiadają równieŜ
zbiorników bezodpływowych.
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Wraz z dynamicznym rozwojem wodociągów wiejskich oraz wzrostem zuŜycia
wody dynamicznie wzrosła ilość wytwarzanych przez gospodarstwa domowe
ścieków.
W związku z powyŜszym jednym z priorytetów ochrony środowiska jest ich
uporządkowane odbieranie i oczyszczanie.
Ochrona środowiska w zakresie gospodarki wodno – ściekowej powinna
polegać na odprowadzaniu do wód i gleby ścieków o ładunkach zanieczyszczeń
dopuszczalnych z punktu widzenia zachowania w środowisku zdolności do
samooczyszczania.
Stan sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Świdwin
Gmina Świdwin skanalizowana jest zaledwie w 8%.
Jedynie 5 miejscowości na terenie gminy jest skanalizowanych.
Układ kanalizacji sanitarnej znajduje się w miejscowościach:
h Ząbrowo (60% skanalizowania terenu),
h Krosino (95% skanalizowania terenu),
h Lekowo (55% skanalizowania terenu),
h Oparzno (80% skanalizowania terenu),
h Bierzwnica (75% skanalizowania terenu).
Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi 10,4 km.
Liczba przyłączy kanalizacyjnych szacowana jest na 97.
Ilość ścieków komunalnych, wytwarzanych w gminie, na 1 mieszkańca wynosi
27 m3/rok.
W miejscowościach w których nie ma sieci kanalizacyjnej odprowadzenie
ścieków opiera się o zbiorniki bezodpływowe z których ścieki wywoŜone są do
punktów zlewnych przy oczyszczalniach.
Wody deszczowe odprowadzane są powierzchniowo do gruntu i pobliskich
rowów otwartych.
Aktualnie gmina przygotowuje się do kanalizacji pozostałych miejscowości.
Tabela nr 3.4.2.1: Stan sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości gminy
l.p.
miejscowość
długość sieci w km
liczba przyłączy
kanalizacyjnych
1
Ząbrowo
2,20
16
2
Krosino
3,10
31
3
Lekowo
3,80
21
4
Oparzno
0,40
14
5
Bierzwnica
0,90
15
Razem
10,4
97
Na podstawie: dane Urzędu Gminy Świdwin
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Zakłady i urządzenia odprowadzające ścieki znacząco oddziaływujące
na jakość wód powierzchniowych
(dane WIOŚ oraz Urzędu Gminy w Świdwinie)

Oczyszczalnia ścieków Ząbrowo
Typ oczyszczalni: mechaniczno-biologiczna.
Przepustowość oczyszczalni: 42 m3/d.
Stan techniczny:
h przepompownia ścieków z kratą koszową,
h rów cyrkulacyjny o pracy ciągłej o pojemności 117,8 m3,
h osadnik wtórny Ø 2,95m,
h przepompownia osadu,
h poletka osadowe.
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest Kanał Słowieńsko w zlewni rzeki
Mołstowej (za pośrednictwem rowu melioracyjnego o długości 2,7 km).
Stan techniczny i eksploatacyjny obiektu nie budzi większych zastrzeŜeń.
Istnieje moŜliwość rozbudowy poza teren oczyszczalni.
Oczyszczalnia ścieków Krosino
Typ oczyszczalni: mechaniczno-biologiczna.
Przepustowość oczyszczalni: 76 m3/d.
Stan techniczny:
h krata ręczna zespolona z piaskownikiem,
h rów utleniający o pracy ciągłej z 1 szczotką natleniającą przy długości rowu
77 m, a głębokości 0,8 m,
h osadnik wtórny pionowy o średnicy 2m,
h przepompownia osadu,
h poletka osadowe o wymiarach 6,3x6,3m – 4 sztuki.
Oczyszczalnia została wyremontowana w 2001 r.
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Rega (odprowadzenie rurą o
długości 2 km).
Stan techniczny i eksploatacyjny obiektu nie budzi większych zastrzeŜeń.
Istnieje moŜliwość rozbudowy poza teren oczyszczalni.
Oczyszczalnia dla miejscowości Krosino eksploatowana jest przez gminę
Świdwin.
Oczyszczalnia ścieków Lekowo
Typ oczyszczalni: mechaniczno-biologiczna.
Przepustowość oczyszczalni: 70 m3/d.
Stan techniczny:
h przepompownia ścieków z kratką koszową,
h komora rozpręŜna o średnicy 1200 mm,
h rów cyrkulacyjny o pojemności 179,73 m3 z osadnikiem wtórnym,
h przepompownia osadu,
h poletka osadowe o powierzchni 2x24 m2,
h komora kontaktowa do awaryjnego chlorowania ścieków.
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest zalew w Sobimirowie
(odprowadzenie rowem melioracyjnym o długości 4 km od jeziora w Lekowie).
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Stan techniczny i eksploatacyjny obiektu nie budzi większych zastrzeŜeń.
Istnieje moŜliwość rozbudowy poza teren oczyszczalni.
Oczyszczalnia ścieków Oparzno
Typ oczyszczalni: mechaniczno-biologiczna.
Przepustowość oczyszczalni: 70 m3/d.
Stan techniczny: w 1999 roku oczyszczalnia została zmodernizowana.
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest jezioro w miejscowości Oparzno.
Stan techniczny i eksploatacyjny obiektu nie budzi większych zastrzeŜeń.
Oczyszczalnia ścieków Bierzwnica
Typ oczyszczalni: mechaniczno-biologiczna.
Przepustowość oczyszczalni: 72 m3/d.
Stan techniczny:
h krata ręczna,
h komora kontaktowa,
h 2 rowy cyrkulacyjne,
h 2 osadniki wtórne,
h przepompownia osadu,
h poletka osadowe.
Oczyszczalnia została zmodernizowana w 2001 r.
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Rega (odprowadzenie rowem
melioracyjnym o długości 1,5 km).
Stan techniczny i eksploatacyjny obiektu nie budzi większych zastrzeŜeń.
Oczyszczalnię eksploatuje gmina Świdwin.
Ponadto na terenie gminy eksploatowane są przyzakładowe oczyszczalnie
ścieków:
h Smagro Sp. z o.o. w Smardzku, /brak opisu/
h Polfrys Sp. z o.o. w Niemierzynie.
Zakładowa oczyszczalnia ścieków Polfrys Sp. z o.o. w Niemierzynie
Typ oczyszczalni: mechaniczno-biologiczna.
Przepustowość oczyszczalni: 426 m3/d.
Stan techniczny:
h piaskownik dwukomorowy z kratą,
h stacja PIX,
h 2 komory napowietrzania o łącznej pojemności 3290 m3,
h osadnik gnilny o pojemności 154 m3,
h 6 stawów stabilizacyjnych-trzcinowych o łącznej powierzchni 2860 m2.
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Rega (odprowadzenie rowem
melioracyjnym o długości 2,0 km).
Stan techniczny i eksploatacyjny obiektu nie budzi większych zastrzeŜeń.
Oczyszczalnię eksploatuje firma Polfrys Sp. z o.o. w Niemierzynie.
Wszystkie wymienione powyŜej oczyszczalnie ścieków posiadają waŜne
pozwolenia wodno-prawne.

35

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świdwin

GOSPODARKA ODPADAMI
Na dzień dzisiejszy gmina nie posiada kompleksowych rozwiązań w zakresie
gospodarki odpadami.
Zasady gospodarowania odpadami określone są w regulaminie utrzymania
czystości i porządku w gminie Świdwin. W roku 2004 opracowany został nowy
regulamin, zgodny z wytycznymi zawartymi w powiatowym planie gospodarki
odpadami. Zapisy wynikające z regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku
egzekwowane są tylko w stosunku do mieszkańców. Ponadto, z upowaŜnienia Wójta
Gminy Świdwin, na terenie gminy działa komisja kontrolująca ład i porządek na
terenie posesji (urzędnik, straŜnik gminny, policjant).
Dzięki prowadzonym działaniom edukacyjnym (m.in. konkursy: „Moja
miejscowość jest zielona”, konkurs na najładniejszą zagrodę w gminie) zmienia się
estetyka gminy, a takŜe świadomość jej mieszkańców.
Zgodnie z załoŜeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu
Świdwińskiego, gospodarka odpadami prowadzona będzie na zasadach współpracy
pomiędzy gminami powiatu i oparta będzie na wspólnym przedsięwzięciu, jakim jest
budowa i organizacja MPGO (Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki
Odpadami) w Wardyniu Górnym.
Zgodnie z danymi uzyskanymi w Urzędzie Gminy w Świdwinie, w roku 2003
na terenie gminy zebrano 1862,1 m3 odpadów komunalnych .
W chwili obecnej na terenie gminy eksploatowane jest komunalne składowisko
odpadów Świdwinek II, które terytorialnie znajduje się na terenie gminy. JednakŜe
właścicielem tego składowiska jest Miasto Świdwin. Zarządcą zaś ZUK (Zakład Usług
Komunalnych) w Świdwinie. Składowisko słuŜy równieŜ mieszkańcom gminy.
Ponadto
na
terenie
gminy Świdwin, w obrębie
niektórych
miejscowości
znajdują
się
składowiska
odpadów,
uznane
za
nielegalne. Są to miejscowości:
Rusinowo,
Lekowo,
Stary
Przybysław.
Na terenie gminy, w
chwili obecnej, prowadzona jest
selektywna zbiórka odpadów
typu PET oraz stłuczki szklanej.
W roku 2003 zebrano 4
Mg odpadów szklanych oraz
2,75 Mg PET.
Wywozem odpadów na terenie gminy zajmują się następujące firmy:
h Rethmann-Sanitech Sp. z o.o. w Barwicach, ul. Czaplinecka 12,
h Spółdzielnia Eksploatacyjna „MEWA” w Klępczewie, 78-312 Lekowo,
h EKO-FIUK w Połczynie Zdroju, ul. Świerczewskiego 26,
h ZUK w Świdwinie, ul. Armii Krajowej 21, 78-300 Świdwin,
h Krzysztof Denis, Usługi Komunalne „Błysk” w Czaplinku,
ul. P. Wasznika 12.
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Poza odpadami komunalnymi, na terenie gminy wytwarzane są odpady
niebezpieczne
(m.in.
poubojowe,
gnojowica, azbest), osady ściekowe
oraz o charakterze przemysłowym
(m.in. górnicze).
Na terenie gminy Świdwin
znajdują
się
dwa
składowiska
przeterminowanych środków ochrony
roślin i opakowań po tych środkach
(tzw. mogilniki), które są połoŜone w
miejscowości
Bierzwnica
(dawny
PGR-Wierzbnica) oraz w obrębie
miejscowości Niemierzyno.
ZAOPATRZENIE W PALIWA GAZOWE
Zastosowanie gazu ziemnego w indywidualnych gospodarstwach domowych
jest jedną z najbardziej efektywnych metod ograniczenia emisji zanieczyszczeń
powietrza oraz uzyskania wysokiej sprawności energetycznej i komfortu
uŜytkowania.
Na terenie gminy Świdwin przewiduje się następujące preferencje
uŜytkowania gazu ziemnego:
h zwiększenie zuŜycia w gospodarstwach domowych w zabudowie
rozproszonej (przygotowywanie posiłków, ciepłej wody, ogrzewanie
pomieszczeń),
h uŜytkowanie gazu w małych ciepłowniach komunalnych nowo budowanych
i modernizowanych ze względu na konieczność wymiany kotłów,
Preferowanym kierunkiem zuŜycia gazu powinien być sektor komunalno–
bytowy, z uwagi na wysoką efektywność jego uŜytkowania, w porównaniu z
efektywnością wykorzystania paliw stałych.
UŜytkowanie gazu ziemnego cechuje duŜa sprawność przy równoczesnych
duŜych moŜliwościach regulacji i automatyzacji procesów technologicznych oraz
stosunkowo mały, w porównaniu z innymi paliwami pierwotnymi, wpływ na
zanieczyszczenie środowiska.
Dla kaŜdego z obiektów moŜliwe jest niezaleŜne programowanie w cyklu
tygodniowym okresów ogrzewania obiektów, osłabień intensywności ogrzewania lub
prowadzenia instalacji w ruchu dyŜurnym, zabezpieczającym instalację przed
zamarznięciem.
W zaleŜności od charakteru obiektu moŜliwe jest uzyskanie dodatkowych
oszczędności, wynikających z racjonalizacji ogrzewania w zakresie 15 do 45% w
porównaniu z kotłami opalanymi paliwem stałym.
Tabela 3.4.4.1 Efekt ekologiczny. Wielkości emisji przy spalaniu paliw stałych
Czynnik
Wielkość emisji
jednostka
Pyły
33
g /kg paliwa
SO2
3
kg / Gcal
Tlenki azotu
12,3
kg/ 10 x Gcal
CO2
3,064
kg / kg paliwa
Na podstawie:
Podstawy energetyki cieplnej – Jan Szorgut, Andrzej Ziembik, Wydawnictwo
Naukowe PWN S.A. 1998 W – wa
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Stopień gazyfikacji gminy Świdwin jest zadowalający.
Część gminy Świdwin zasilana jest gazem sieciowym GZ – 50,
doprowadzanym z gazociągu Piła–Recz. Dystrybucją gazu zajmuje się Zakład
Gazowniczy w Koszalinie, który zakresem swego działania obejmuje miejscowości:
Klępczewo, Przybysław, Smardzko i Lekowo.
Ponadto na terenie Powiatu Świdwińskiego, w miejscowości Ciechnowo
(gmina Sławoborze) jest wydobywany gaz GZ – 30. Eksploatacją Kopalni Gazu
Ziemnego w Ciechnowie zajmuje się PPU „PETRICO” S.A. z Karlina. Gaz ten jest
dostarczany na teren gminy Świdwin - do miejscowości Krosino.
Mieszkańcy pozostałych miejscowości korzystają z gazu płynnego w butlach.
W roku 1996 dla potrzeb gminy Świdwin opracowany został szczegółowy
program gazyfikacji, którego realizacja rozpoczęła się w roku 2003, a zakończenie
planowane jest w roku 2005.
Rozwój gazyfikacji, zwłaszcza dla potrzeb zaopatrzenia w ciepło, w istotny
sposób wpływa na jakość powietrza (w ostatnim okresie, na terenie gminy Świdwin
nastąpiła modernizacja ogrzewania tradycyjnego na ogrzewanie gazowe).
ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
Podstawowym źródłem zasilania gminnej sieci elektroenergetycznej jest
Główny Punkt Zasilania (GPZ) 110/15 kV, zlokalizowany na terenie miasta Świdwin.
Energia elektryczna na poziomie 15 kV dostarczana jest liniami
napowietrznymi.
Obok linii 15 kV biegnie linia wysokiego napięcia z odgałęzieniami do
Świdwina, linia ta przecina gminę w rejonie miejscowości Przybyradz i Lekowo.
Teren gminy zasilany jest poprzez sieć (10 linii) średniego napięcia 15 kV,
znajduje się tutaj ponad 100 stacji transformatorowych 15/0,4 kV.
ZAOPATRZENIE W CIEPŁO
Zaopatrzenie w ciepło w rozumieniu ustawy prawo energetyczne, to procesy
związane z dostarczaniem do odbiorców energii cieplnej – w gorącej wodzie, parze,
lub innych nośnikach.
UciąŜliwość tych procesów jest związana z rodzajem uŜytego nośnika.
Najbardziej uciąŜliwe dla powietrza jest spalanie paliw stałych (węgla, koksu),
powoduje tzw. niską emisję.
Rozwiązania w zakresie infrastruktury komunalnej i mieszkalnictwa mają
wpływ na jakość powietrza.
Tworzenie nowoczesnego systemu zaopatrzenia w ciepło:
• eliminacja lokalnych kotłowni węglowych poprzez podłączenie do sieci,
• zamiana lokalnych kotłowni węglowo–koksowych na samoobsługowe
kotłownie olejowe, gazowe lub biomasę,
• modernizacja sieciowych źródeł ciepła i wzrost ich sprawności poprzez
poprawę jakości paliwa, automatyzacje procesów, modernizacje stacji
uzdatniania wody.
DuŜy wpływ na oszczędność zuŜycia ciepła, a w rezultacie pośrednio mniejszą
emisję mają zabiegi termomodernizacyjne budynków: unikanie strat poprzez
nieszczelności, poprawa izolacyjności, ocieplanie budynków.
Na terenie gminy nie występują scentralizowane systemy zaopatrzenia w
energię cieplną. Istnieje tu około 50 większych kotłowni obsługujących pojedyncze
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obiekty lub budownictwo wielorodzinne.
W gminie funkcjonują takŜe niewielkie kotłownie lokalne, wbudowane w
obiekty, które dostarczają ciepło dla potrzeb budynków wielorodzinnych.
Znajdują się one w miejscowościach:
• Krosino,
• Klępczewo,
• Lekowo,
• Oparzno,
• Smardzko.
Największy udział w zaopatrzeniu w ciepło mają paliwa stałe, które naleŜy
eliminować poprzez przechodzenie na paliwa gazowe. Nie przewiduje się tworzenia
scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło. Zachodzi natomiast potrzeba
unikania strat ciepła, poprzez termomodernizację budynków, co jest sukcesywnie
realizowane.
Około 63% zabudowy pochodzi sprzed 1945 r. Około 45% mieszkań znajduje
się w zabudowie wielorodzinnej. Znaczna część zasobów znajduje się
w złym stanie technicznym i wymaga remontów kapitalnych.
TELEKOMUNIKACJA
Do sieci telefonicznej podłączone są wszystkie miejscowości gminy.
Na terenie gminy działa 6 central telefonicznych. Sieć telefoniczna kablowa i
napowietrzna.
Na terenie gminy rozwinięta jest równieŜ sieć telefonii bezprzewodowej.
Maszty telefonii komórkowej znajdują się w następujących miejscowościach:
• Rusinowo,
• Berkanowo.
UKŁAD DROGOWY
Sieć drogowa na terenie gminy Świdwin jest dobrze rozwinięta i obsługuje
wszystkie jednostki osadnicze.
Układ komunikacyjny gminy stanowią:
• trzy odcinki dróg wojewódzkich (DW162: Kołobrzeg-Świdwin-Połczyn Zdrój,
DW151: Świdwin-Łobez, DW152 Płoty-Świdwin-Połczyn Zdrój).
• sieć dróg powiatowych,
• sieć dróg gminnych i zakładowych,
• dwie linie kolejowe: linia pierwszorzędna zelektryfikowana: Szczecin-Stargard
Szczeciński-Świdwin-Białogard, linia drugorzędna relacji: Połczyn ZdrójŚwidwin o znaczeniu lokalnym, obecnie wykorzystywana do transportu
towarowego.
Na jakość środowiska wpływa hałas komunikacyjny, ale takŜe stan
nawierzchni dróg.
Hałas komunikacyjny występuje głównie przy drogach wojewódzkich oraz przy
liniach kolejowych.
Stan techniczny dróg powiatowych i gminnych jest zły i wymaga remontu lub
modernizacji.
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ZAGROśENIA JAKOŚCI ŚRODOWISKA
ZagroŜenia jakości wód powierzchniowych i podziemnych
ZagroŜenie dla jakości wód podziemnych i powierzchniowych na terenie gminy
Świdwin mogą stanowić:
h brak kanalizacji w większości miejscowości gminy,
h brak pełnej kanalizacji w miejscowościach, gdzie istnieją oczyszczalnie,
h brak oczyszczalni ścieków: zbiorowych i indywidualnych,
h niekontrolowane zrzuty ścieków komunalnych z gospodarstw nie objętych siecią
kanalizacyjną (źle zabezpieczone szamba),
h złe gospodarowanie gnojowicą,
h działalność wielkotowarowych ferm hodowlanych,
h działalność zakładów i firm, prowadzących produkcję roślinną i zwierzęcą,
h powstawanie dzikich wysypisk i dzikich wylewisk,
h zły stan zbiorników bezodpływowych,
h nieczynne studnie i otwory obserwacyjne.
ZagroŜenia jakości powietrza
Największym zagroŜeniem dla powietrza jest spalanie paliw stałych, co
przyczynia się do jego zapylenia i zanieczyszczenia związkami siarki i węgla.
Drugą, co do waŜności, jest emisja pochodząca ze spalin pojazdów
samochodowych. PowaŜne znaczenie dla ochrony atmosfery ma takŜe ograniczenie
emisji pyłów.
Kontrole przeprowadzone przez WIOŚ wraz z pomiarem emisji
zanieczyszczeń nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych stęŜeń.
Kotłownia rejonowa w Świdwinie eksploatowana przez Zakład Energetyki
Cieplnej Sp. z o. o., której działalność wpływa równieŜ na jakość powietrza w gminie
Świdwin, ma zostać przebudowana na paliwa gazowe, a kotły węglowe zostaną
jedynie jako rezerwa.
Do poprawy jakości środowiska na terenie gminy przyczyni się takŜe
rozpoczęta w roku 2003 inwestycja pn. „Gazyfikacja gminy Świdwin”.
Innym zagroŜeniem jakości powietrza, a jednocześnie zagroŜeniem dla
zdrowia i Ŝycia mieszkańców są niszczejące dachy z pokryciem azbestowym.
Według szacunkowych obliczeń, ogólna powierzchnia pokryć azbestowych na
terenie gminy Świdwin, wynosi 50 000 m2.
W miarę upływu czasu materiał azbestowy traci swoją gęstość i do powietrza
uwalniają się mikrowłókna, które wdychane do układu oddechowego osadzają się na
pęcherzykach płucnych, powodując groźne choroby. Włókna azbestowe mają
udowodnione działanie kancerogenne.
Największe zagroŜenia związane są z samowolnym usuwaniem dachów z
pokryciem azbestowym (bez odpowiednich zabezpieczeń) i „dzikim” składowaniem
materiału.
Potencjalnym zagroŜeniem jakości powietrza jest równieŜ działalność
zakładów produkcyjnych.
Na terenie gminy nie stwierdzono takich przekroczeń. Np. zakład – Ferroplast
w Świdwinku 2 który zajmuje się produkcją części dla przemysłu motoryzacyjnego i
budownictwa z metalu i tworzyw sztucznych, obróbką plastyczną blach, obróbką
skrawaniem, produkcją form wtryskowych i części maszyn, metaloplastyką posiada
stosowną decyzję Starosty Powiatu Świdwińskiego o dopuszczalnej emisji do
powietrza. Z tytułu emisji do powietrza, zakład prowadzi ewidencję i wnosi kwartalne
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opłaty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Jak do
tej pory zakład nie przekroczył dopuszczalnych limitów.
ZagroŜenie jakości gleb
Gmina Świdwin jest gminą typowo rolniczą.
Mogą więc wystąpić na tym terenie zagroŜenia związane z zanieczyszczeniem
gleb metalami cięŜkimi, środkami ochrony roślin, nawozami sztucznymi, gnojowicą,
itp.
Jak wynika z badań przeprowadzonych pod koniec lat dziewięćdziesiątych,
gleby na terenie gminy Świdwin nie wykazują zanieczyszczeń metalami cięŜkimi,
wykazują jednak znaczne zakwaszenie.
W latach 1980-1990 stwierdzono skaŜenia gleby gnojowicą z fermy trzody
chlewnej w Smardzku.
W chwili obecnej na terenie gminy działa kilka firm, zajmujących się produkcją
roślinną i zwierzęcą. Są to zarówno mniejsze zakłady, jak i wielkoobszarowe fermy.
Zarówno duŜe firmy, jak i fermy wielkoobszarowe posiadają stosowne
zezwolenia na działalność oraz zatwierdzone przez Starostę Powiatu Świdwińskiego
programy gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska.
W planach wszystkich zakładów i ferm jest dostosowanie zasad produkcji do
przepisów Unii Europejskiej, m.in. budowa i modernizacja płyt gnojowych, zbiorników
na gnojówkę, zbiorników z silosów kiszonkowych, tymczasowych magazynów do
przechowywania sztuk padłych.
Ponadto zagroŜeniem dla jakości gleb jest nieuporządkowana gospodarka
odpadami, a co za tym idzie powstawanie dzikich składowisk.
Zaleca się opracowanie szczegółowej inwentaryzacji dzikich składowisk,
znajdujących się na terenie gminy.
Powierzchnia ziemi na terenie gminy nie jest zniszczona, jedynie lokalnie w
miejscach wyrobisk kruszywa naturalnego pozostały niezagospodarowane fragmenty
skarp lub dołów.
Na terenie gminy Świdwin działalność w zakresie hodowli trzody chlewnej
oraz produkcji zwierzęcej i roślinnej prowadzą:
h Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowe Smagro Sp. z o.o. w Smardzku (produkcja
Ŝywca wieprzowego, oparta o fermowy odchów tuczników w cyklu zamkniętym,
produkcja mleka i odchów Ŝywca wołowego, produkcja roślinna – uprawa
rzepaku, zbóŜ, roślin motylkowych, produkcja spirytusu – aktualnie gorzelnia
wyłączona z produkcji),
h Prima Sp. z o.o. w Czaplinku, ferma bydła w Bierzwnicy,
h Fermapol Sp. z o.o. w Smardzku – prowadzenie intensywnego, bezściołowego
tuczu trzody chlewnej, ubojnia trzody, własna rzeźnia zakładowa, produkcja
wyrobów masarniczych, sprzedaŜ wędlin i mięsa wieprzowego,
h Rol-Hansen Sp. z o.o. w Rycerzewku – uprawa zbóŜ oraz uprawa grzybów
(boczniak ostrygowaty),
h POL FARM Sp. z o.o. w Krosinie – produkcja roślinna (jęczmień browarny,
pszenica ozima, rzepak ozimy, rzepak jary, kukurydza na zielonkę i ziarno, Ŝyto,
pszenŜyto) oraz produkcja zwierzęca (produkcja mleka, mięsa wołowego,
odchów jałówek cielnych),
h Polfrys Sp. z o.o. – Zakład Przetwórstwa Owoców w Niemierzynie – zamraŜalnia
owoców jagodowych (truskawka – ok. 3000 Mg, jagoda – ok. 2500 Mg, wiśnia –
200 Mg, rabarbar – 200 Mg, porzeczka i malina – 1000 Mg).
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Wpływ ferm wielkotowarowych na jakość środowiska
Ferma wielkotowarowa, to koncentracja znacznej ilości zwierząt hodowlanych
w jednym miejscu.
Tego rodzaju chów zwierząt, poza korzyściami organizacyjnymi,
technologicznymi i finansowymi, niesie za sobą pewne zagroŜenia, które wpływają
na jakość środowiska w sposób bezpośredni (emisja zanieczyszczeń z obiektów
inwentarskich) albo pośredni (m.in. poprzez odchody).
Wpływ na jakość środowiska zaleŜy od technologii chowu zwierząt i wielkości
produkcji.
W fermach chowu zwierząt stosowane są dwie technologie ich utrzymania:
ściołowa i bezściołowa.
W systemie ściołowego utrzymania zwierząt, odchodów i ściółki, wytwarzany
jest obornik, którego charakterystyczną cechą jest duŜa zawartość suchej masy (2030%).
W duŜych fermach chowu zwierząt, nastawionych na ich wielkotowarową
produkcję, stosowane są bezściołowe systemy (technologie) ich utrzymania, które
najczęściej wykorzystywane są w produkcji trzody chlewnej.
Podstawowym problemem wielkoobszarowych ferm hodowlanych jest
zagospodarowanie ogromnych ilości gnojowicy, powstającej podczas hodowli.
W gnojowicy zachodzą procesy beztlenowej fermentacji, co powoduje
skaŜenie powietrza uciąŜliwymi gazami, m.in. amoniakiem, siarkowodorem,
związkami karbonylowymi, aminami, merkaptanami, itp.
Podstawowa forma utylizacji gnojowicy, to jej rolnicze wykorzystywanie.
Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku
(Dz. U. Nr 62, poz. 627), uŜytkownicy większych ferm powinni uzyskać pozwolenie
zintegrowane na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii.
Ponadto, rolnicze zagospodarowanie gnojowicy winno być prowadzone
zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawoŜeniu (Dz. U. Nr 89, poz.
991) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu
ich stosowania (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2001 r. Nr 93, poz. 589).
ZagroŜenie hałasem - środowisko akustyczne w Gminie Świdwin
Do czynników wpływających na obniŜenie jakości środowiska akustycznego
naleŜy przede wszystkim hałas komunikacyjny.
Innym czynnikiem, związanym z oddziaływaniem hałasu jest zły stan
nawierzchni dróg.
Przez gminę przebiegają trzy drogi wojewódzkie:
h DW 162: Kołobrzeg-Świdwin-Połczyn Zdrój,
h DW 151 Świdwin-Łobez,
h DW 152 Płoty-Świdwin-Połczyn Zdrój.
Największe natęŜenie ruchu notuje się na drogach wojewódzkich nr 152 i 162.
Oddziaływanie hałasu jest związane ze stanem nawierzchni dróg.
W gminie Świdwin stan nawierzchni dróg wojewódzkich, powiatowych i
gminnych jest zły i wymaga remontu lub modernizacji.
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ZagroŜenia promieniowaniem elektromagnetycznym
Głównym
źródłem
promieniowania
elektromagnetycznego
jest
infrastruktura
elektroenergetyczna,
czyli
linie
i
stacje
elektroenergetyczne oraz instalacje elektryczne odbiorcze.
Przez teren gminy przechodzi linia napowietrzna
wysokiego napięcia 110 kV w rejonie miejscowości
Przybieradz i Lekowo.
Innym
źródłem
promieniowania
elektromagnetycznego są stacje bazowe i maszty telefonii
komórkowej.
Na terenie gminy zlokalizowane są one w
miejscowościach Rusinowo i Berkanowo. Aktualnie
budowany jest maszt w Lekowie. Ponadto planowana jest
budowa masztu w Kluczkowie.
EDUKACJA EKOLOGICZNA I ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA
Edukacja ekologiczna na terenie gminy Świdwin prowadzona jest w
róŜnorodnej formie – od edukacji formalnej do nieformalnej.
W ramach edukacji formalnej prowadzona jest w placówkach oświatowych.
W placówkach tych organizowane są konkursy i mini-olimpiady o tematyce
przyrodniczej i krajoznawczej. Odbywają się tu lekcje poglądowe.
Nauczyciele opracowują własne programy autorskie, związane z tematyką
ekologiczną. Biblioteki szkolne (w większości przypadków) wyposaŜone są w tytuły o
tematyce przyrodniczej, krajoznawczej, itp.
Większość uczniów jest członkami Ligi Ochrony
Przyrody.
Edukacja nieformalna skierowana jest praktycznie
do wszystkich mieszkańców gminy i prowadzona jest
przez inne podmioty, głównie Urząd Gminy w Świdwinie,
Ligę Ochrony Przyrody.
W ramach edukacji nieformalnej odbywają się
róŜnego rodzaju akcje, festyny, konkursy, wystawy,
rajdy, kampanie i programy edukacyjne.
Wymienić w tym miejscu naleŜy udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie
Świata”, konkursie ekologicznym, organizowanym przez Centrum Edukacji
Ekologicznej w Przelewicach (250 osób z terenu gminy), konkursie „Moja
miejscowość jest zielona” (95 osób), gminnym konkursie ekologicznym „Umiemy Ŝyć
w zgodzie z przyrodą” (30 osób), w konkursie na najładniejszą zagrodę w gminie.
W wymienionych wyŜej konkursach, akcjach i programach biorą udział nie
tylko dzieci, ale takŜe i dorośli mieszkańcy gminy.
Na terenie gminy zbudowano ścieŜkę spacerową z tarasem widokowym, w
miejscowości i nad jeziorem Oparzno.
Społeczeństwo gminy, ogólnie rzecz biorąc jest czułe na potrzeby środowiska
naturalnego. WyraŜa się to m.in. w udziale w wymienionych powyŜej działaniach
edukacyjnych i informacyjnych. Ponadto, dzięki udziałowi w powyŜszych akcjach i
programach, wyraźnie poprawiła się estetyka na terenie gminy, a takŜe
wprowadzona została selektywna zbiórka dwóch rodzajów odpadów (szkło, PET).
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12. KIERUNKI DZIAŁAŃ
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
OCHRONA PRZYRODY I JEJ ZASOBÓW
Ingerencja człowieka w środowisko przyrodnicze staje się, zwłaszcza w
ostatnim czasie, czynnikiem naruszającym stan biologicznej równowagi i przyczynia
do wielu zagroŜeń zasobów naturalnych. Negatywnymi skutkami antropopresji są
odpady, zanieczyszczenia, nadmierna eksploatacja zasobów.
Skutki te mają charakter strat gospodarczych (wymiernych, finansowych) i
społecznych (niewymiernych bądź trudno mierzalnych finansowo), związanych
głównie z warunkami Ŝycia pracy i wypoczynku ludzi.
Ochrona zasobów środowiska naturalnego stanowi zatem jedno z zadań
priorytetowych polityki strukturalnej i rozwoju obszaru gminy Świdwin.
Problematyka z tym związana obejmuje między innymi:
h zalesianie (zadrzewianie) gruntów,
h ochronę gatunków roślin i zwierząt,
h ochronę wód podziemnych,
h redukcję zanieczyszczeń,
h zachowanie krajobrazu i cennych obiektów przyrodniczych,
h zagospodarowanie odpadów itd.
Przyjęcie przez Polskę ustawodawstwa Unii Europejskiej wymaga podjęcia
wielu działań związanych z ochroną środowiska, przyrody i krajobrazu.
Zgodnie z przyjętymi celami rozwoju przestrzennego gminy, zasadniczą rolę w
procesie ich realizacji pełnić będą przyjęte kierunki ochrony środowiska
przyrodniczego.
Podstawowe zasady ochrony środowiska przyrodniczego określa się poniŜej w
odniesieniu do ochrony:
h cennych zbiorowisk roślinnych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,
h cennych siedlisk faunistycznych,
h istniejących form geomorfologicznych i gleb,
h czystości powietrza,
h zasobów wodnych,
h ekosystemów leśnych,
h terenów zieleni urządzonej.
Według ustawodawcy ideą ochrony przyrody jest zachowanie potencjału
przyrodniczego biosfery, w szczególności poprzez zachowanie ciągłości istnienia
rodzimych gatunków i ekosystemów.
W celu realizacji tych zadań niezbędne jest:
h sukcesywne tworzenie obszarów chronionych, które wraz z lasami i terenami
zieleni komunalnej połączone byłyby korytarzami ekologicznymi,
h optymalne kształtowanie struktury przestrzennej rozmieszczania lasów poprzez
nowe zalesienia, jak równieŜ objęcie szczególnym nadzorem lasów
pozostających poza własnością Skarbu Państwa,
Przedmiotem szczególnej ochrony są cenne zbiorowiska oraz chronione
gatunki roślin, a takŜe siedliska wielu gatunków zwierząt, których obecność
udokumentowano na podstawie odpowiednich badań i inwentaryzacji.
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Celem ochrony w/w ekosystemów jest zachowanie pełnej róŜnorodności
świata roślin i zwierząt, a w szczególności gatunków zagroŜonych wskutek
róŜnorakiej działalności człowieka.
Gmina Świdwin nie posiada opracowania dokumentacyjnego w postaci
waloryzacji przyrodniczej gminy.
Zaleca się opracowanie takiego dokumentu, gdyŜ przyczyni się to do
szczegółowego rozpoznania walorów przyrodniczych regionu oraz zaproponowania i
wskazania obszarów cennych przyrodniczo i zarekomendowania ich do ochrony.
Jak wynika ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy, przewidywana jest moŜliwość obejmowania ochroną prawną
dalszych unikatowych elementów środowiska, w tym przyrody oŜywionej i
nieoŜywionej (w miarę dokonywanego rozpoznania szczegółowego – waloryzacja
przyrodnicza).
Zaleca się zachowanie i ochronę przed nieuzasadnionym przekształceniem
lokalnych wartości przyrodniczych, takich jak:
h grupy zadrzewień śródpolnych i przydroŜnych,
h tereny torfowiskowe i bagienne nieposiadające wartości gospodarczej,
h oczka wodne utrzymujące równowagę biologiczną,
h trwałe uŜytki zielone słabych klas lub zabagnione w sposób uniemoŜliwiający
poprawę ich uŜytkowości (studium dopuszcza objęcie tych terenów ochroną
jako tzw. uŜytki ekologiczne – po przeprowadzeniu szczegółowych badań
waloryzacyjnych).
Ponadto zaleca się zachowanie i ochronę przed lokalizowaniem funkcji
niezwiązanych z rekreacją i mieszkalnictwem oraz przed nadmiernym
zainwestowaniem obszary o walorach krajobrazowo-rekreacyjnych:
h zespoły leśno-jeziorne: okolice jeziora Oparzno, jeziora Bystrzyno Wielkie,
jeziora Bystrzyno Małe, jeziora Klępnicko oraz okolice wsi Lekowo
i Klępczewo.
 Elementy Ekologicznej Sieci Obszarów Chronionych (ESOCh)
Sieć ESOCh tworzą strefy węzłowe i wiąŜące je korytarze ekologiczne.
Elementy ESOCh to obiekty, których powierzchnia wynosi od kilku arów do
kilkuset hektarów. Pełnią one rolę miejsc rozrodu i stałego przebywania zwierząt.
Tereny te, to w większości obszary podmokłe, torfowiska, jeziora, oczka
wodne lub trzcinowiska. Są miejscami, które zachowały się niemal w stanie
naturalnym.
Na terenie gminy Świdwin znajdują się obszary waŜne dla fauny zarówno o
znaczeniu lokalnym, jak i ponadlokalnym.
 Korytarze ekologiczne
Korytarze ekologiczne mogą mieć znaczenie przede wszystkim dla lokalnej
fauny, ale takŜe mogą pełnić swe funkcje łącznikowe na szczeblu ponadregionalnym.
Na terenie gminy występują jedne i drugie.
Korytarze ekologiczne na terenie gminy tworzą:
h rzeka Rega,
h rzeka Mołstowa,
Sieć korytarzy ekologicznych stanowi integralny element Ekologicznej Sieci
Obszarów Chronionych (ESOCh) Pomorza Szczecińskiego, Pomorza Zachodniego,
jak teŜ i całej Polski.
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Doliny rzeki Regi i rzeki Mołstowej spełniają rolę korytarzy ekologicznych w
układzie krajowym i regionalnym, pozwalającym na swobodne przemieszczanie się
gatunków zwierząt i roślin pomiędzy obszarami węzłowymi Pojezierza i PobrzeŜa
Bałtyku.
Zaleca się ochronę tych obszarów przed nadmiernym zainwestowaniem,
dewastacją i zanieczyszczeniami.
 Bariery ekologiczne
Do największych barier, które
przemieszczaniu się zwierząt naleŜą:
h drogi szybkiego ruchu,
h trasy linii kolejowych,
h linie wysokiego napięcia,
h miasto Świdwin.

stanowią

przeszkodę

w

swobodnym

 Natura 2000
Polska, zgodnie z Traktatem Akcesyjnym podpisanym w 2003 r. w Atenach,
zobowiązana jest przedstawić Komisji Europejskiej listę proponowanych specjalnych
obszarów ochrony siedlisk (SOO), składających się na Europejską Sieć Ekologiczną
Natura 2000, na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (zwana Dyrektywą
Siedliskową).
Podstawę prawną wyznaczenia obszaru Natura 2000 stanowi nowa ustawa o
ochronie przyrody, która weszła w Ŝycie 1 maja 2004 r.
Obszary Natura 2000 wyznacza się w celu ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz gatunków roślin i zwierząt wymienionych w załącznikach I i II do Dyrektywy
Siedliskowej. Zgodnie tą Dyrektywą, podejmując działania ochronne dla zachowania
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których zostały
wyznaczone obszary Natura 2000, naleŜy uwzględniać uwarunkowania
gospodarcze, społeczne, kulturalne oraz cechy regionalne i lokalne. Dyrektywa ta nie
zakazuje realizacji planów i przedsięwzięć na obszarach Natura 2000, lecz określa
stosowne procedury postępowania w przypadku, gdy mogą one w istotny sposób
oddziaływać na siedliska lub gatunki o znaczeniu priorytetowym dla wspólnoty.
Działania ochronne dla róŜnych siedlisk i gatunków w obszarach Natura 2000
będą określone w planach ochrony.
Głównymi zasadami funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000 jest ochrona
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków w warunkach gospodarczego uŜytkowania
terenu.
Wyznaczenie obszarów Natura 2000 podniesie rangę gminy w zakresie
atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej.
Na terenie gminy Świdwin proponuje się, aby przyszłe obszary NATURA 2000
były zlokalizowane na terenach istniejących oraz planowanych obszarów i obiektów
prawnie chronionych, znajdujących się na terenie gminy.
Wyznaczenie przyszłych obszarów NATURA 2000 musi być zgodne z
zaleceniami i załoŜeniami opracowań planistycznych gminy.
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KIERUNKI DZIAŁAŃ W DZIEDZINIE OCHRONY SRODOWISKA
Do priorytetowych problemów gminy, które naleŜy jak najszybciej rozwiązać
naleŜą:
h likwidacja dzikich wysypisk odpadów,
h uzupełnienie kanalizacji w miejscowościach, gdzie istnieją oczyszczalnie
ścieków,
h skanalizowanie miejscowości typowych rolniczo,
h budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków – zbiorowych i indywidualnych,
h rekultywacja byłych wysypisk odpadów.
Proponowane kierunki działań:
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

uporządkowanie gospodarki odpadami,
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,
ochrona przyrody i jej zasobów,
realizacja programu zalesień,
rozwój rolnictwa (uprawy i hodowla przyjazne środowisku),
pełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego uŜytków rolnych,
przywrócenie bądź poprawienie czystości wód powierzchniowych rzek i jezior,
rozwój komunikacji przyjaznej środowisku (ścieŜki rowerowe, szlaki
turystyczne),
ochrona wartości kulturowych i krajobrazu,
rozpoznanie moŜliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii,
opracowanie i realizacja programu edukacji ekologicznej mieszkańców gminy,
ochrona przed zanieczyszczeniami i degradacją wszystkich elementów
środowiska (powietrze, ziemia, woda, szata roślinna, itp.) zgodnie z ustawami
szczególnymi, regulującymi zasady korzystania ze środowiska – przy
stanowieniu i realizowaniu prawa miejscowego oraz w decyzjach
administracyjnych.
ŚRODOWISKO KULTUROWE

Podstawowym celem przestrzennym rozwoju gminy jest zapewnienie
warunków rozwoju przestrzennego i funkcji gospodarczych, przy zachowaniu
walorów funkcji wiejskich, środowiska naturalnego, kulturowego i krajobrazu
zindywidualizowanego lokalnie.
Realizacja tego celu jest niezbędna dla osiągnięcia jednego z głównych celów
społecznych, jakim jest wzmocnienie poczucia toŜsamości kulturowej mieszkańców
oraz ich więzi z regionem.
Ochrona zasobów środowiska kulturowego gminy jest wyznacznikiem jej
atrakcyjności i wizerunku w regionie.
Ochrona wartości historycznych, materialnych i niematerialnych oraz ochrona
substancji zabytkowej gminy Świdwin, zachowanej do czasów dzisiejszych będzie
realizowana w odniesieniu do:
h poszczególnych obiektów budowlanych,
h zespołów zieleni komponowanej,
h zespołów urbanistycznych w powiązaniu z ich otoczeniem naturalnym i
przetworzonym.
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Na terenie gminy zaewidencjonowano w trakcie prospekcji terenowej
realizowanej w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski oraz badań
archeologicznych, szereg stanowisk archeologicznych, o bardzo zróŜnicowanej
lokalizacji i funkcji. Relikty osadnictwa pradziejowego i średniowiecznego są istotnym
elementem środowiska kulturowego, którego zachowanie jest waŜnym elementem
polityki przestrzennej, wynikającym z obowiązujących ustaw i konwencji
międzynarodowych.
Celem ochrony stanowisk archeologicznych jest zachowanie rozpoznanych
stanowisk archeologicznych w stanie niezmienionym, ograniczenie do niezbędnego
minimum prowadzenia archeologicznych badań ratowniczych oraz prawne
uregulowanie sposobu zgłaszania i wykonywania prac ziemnych na terenach, na
których stwierdzono w ramach badań AZP ślady dawnego osadnictwa.
Zachowane układy przestrzenne wsi na terenie gminy przedstawiają znaczną
wartość.
Dla zapewnienia kompleksowej ochrony krajobrazu kulturowego i realizacji
wymienionych wyŜej działań w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy zostały wyznaczone strefy ochrony dziedzictwa kulturowego,
na terenie których obowiązują zróŜnicowane rygory w odniesieniu do sposobu
zagospodarowania, w zaleŜności od przyjętych celów ochrony.
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ZAOPATRZENIE W WODĘ
Zakłada się zaopatrzenie w wodę w oparciu o istniejące ujęcia.
Zakłada się usprawnienie i rehabilitację systemów wodociągowych poprzez
sukcesywna wymianę sieci magistralnych i rozdzielczych oraz sukcesywną
modernizacje stacji wodociągowych.
NaleŜy przewidzieć moŜliwość zaopatrzenia gminy ze studni rezerwowych do
celów innych niŜ pitne.
Zadania do realizacji przyjęte Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata
2004-2006:
h budowa wodociągu w Bierzwnicy (kolonia) wraz z rozbudową hydroforni
(poprzez dostawienie zbiorników hydroforowych),
h modernizacja istniejących hydroforni,
h budowa wodociągu w Sławie wraz z modernizacją hydroforni Cieszeniewo.
Ponadto Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowe Smagro Sp. z o.o. w Smardzku w
ramach realizacji własnego programu ochrony środowiska zakłada zainstalowanie
odŜelaziaczy w hydroforni, w przypadku ewentualnego pogorszenia się jakości
pozyskiwanej wody pitnej.
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Gmina Świdwin naleŜy do stowarzyszenia pod nazwą Unia Miast i Gmin
Dorzecza Regi.
Jednym z zadań tego stowarzyszenia jest budowa i modernizacja sieci
kanalizacyjnej na terenie gmin, które do niego naleŜą.
W ramach projektu, skierowanego do Funduszu Spójności, gmina załoŜyła
inwestycje, polegające na rozbudowie oraz wykonaniu sieci kanalizacyjnej w
poszczególnych miejscowościach.
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Proces kanalizacji gminy jest procesem długofalowym.
RozłoŜony został na pięć etapów, rozpoczętych w 2004 roku, a zakończonych
w roku 2018.
Zakres rzeczowy inwestycji planowanych do realizacji:
I etap
lata 2004-2006 (w fazie projektu budowlanego)

h
h
h
h

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach:
Lekowo - 2110 mb sieci kanalizacyjnej głównej,
Oparzno - 1200 mb sieci kanalizacyjnej głównej,
Krosino - 2200 mb sieci kanalizacyjnej głównej,
Bierzwnica - 1200 mb sieci kanalizacyjnej głównej wraz z przepompownią.

Wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach:
h Lipce – 600 mb kanalizacji głównej z oczyszczalnią o przepustowości
10 m3/d,
h Łąkowo - 1380 mb kanalizacji głównej z oczyszczalnią o przepustowości
30 m3/d.
II etap
lata 2007-2009

h
h
h
h
h

Wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach:
Cieszeniewo - 1380 mb kanalizacji głównej z o czyszczalnią o przepustowości
40 m3/d,
Kluczkowo, Chomentówko – 3635 mb kanalizacji głównej z oczyszczalnią
o przepustowości 14 m3/d,
Sława – 2100 mb kanalizacji głównej z oczyszczalnią o przepustowości
18 m3/d,
Świdwinek – 1320 mb kanalizacji głównej z oczyszczalnią o przepustowości
18 m3/d.
Stary Przybysław – 1740 mb+ rurociąg tłoczny 1855 mb do Świdwina.
III etap
lata 2010-2012

Wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach:
h Rusinowo – 1380 mb kanalizacji głównej z oczyszczalnią o przepustowości
53 m3/d,
h Berkanowo – 3350 mb kanalizacji głównej z oczyszczalnią o przepustowości
53 m3/d,
h Kartlewo – 660 mb kanalizacji głównej z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni
w Lekowie, dł. 2200 mb z przepompownią,
h Bełtno - 2200 mb kanalizacji głównej z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w
Lekowie, dł. 2360 mb z przepompownią lub oczyszczalnią.
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IV etap
lata 2013-2015

h
h
h
h
h

Wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach:
Osowo – 400 mb kanalizacji głównej z oczyszczalnią o przepustowości
10 m3/d,
Cieszyno - 720 mb kanalizacji głównej z oczyszczalnią o przepustowości
10 m3/d,
Przymiarki – 550 mb kanalizacji głównej z oczyszczalnią o przepustowości
12 m3/d,
Gola Górna – 275 mb sieci kanalizacyjnej głównej + rurociąg tłoczny 2000 mb
do Goli Dolnej,
Gola Dolna – 300 mb kanalizacji głównej z oczyszczalnią o przepustowości
10 m3/d.
V etap
lata 2016-2018

h
h
h
h
h
h

Wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach:
Gola Górna – 310 mb sieci kanalizacyjnej głównej + rurociąg tłoczny 2000 mb
do Bystrzynki,
Bystrzynka – 530 mb kanalizacji głównej z oczyszczalnią o przepustowości
14 m3/d,
Rogalino- 1800 mb sieci kanalizacyjnej głównej + rurociąg tłoczny 1270 mb do
Rogalinka,
Rogalinko – 785 mb kanalizacji głównej z oczyszczalnią o przepustowości
16 m3/d,
Niemierzyno – 965 mb sieci kanalizacyjnej głównej + remont istniejącej
oczyszczalni ścieków,
Rycerzewko – 700 mb kanalizacji głównej z oczyszczalnią o przepustowości
10 m3/d.
GOSPODARKA ODPADAMI

Równolegle z opracowaniem niniejszego Programu zaleca się opracowanie
gminnego planu gospodarki odpadami, zgodnego z załoŜeniami Ustawy o odpadach
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Świdwin winien być zgodny z planami
wyŜszego szczebla, czyli: krajowym, wojewódzkim i powiatowym.
W ramach planowania gospodarki odpadami, naleŜy załoŜyć następujące cele
i działania:
h objęcie 100% mieszkańców gminy kompleksowym systemem gospodarki
odpadami – do roku 2008,
h realizacja zadań, wynikających z Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu
Świdwińskiego,
h budowa, obsługa i organizacja Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Odpadami (MPGO) w Wardyniu Górnym,
h budowa 1 Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON),
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h modernizacja i rozbudowa istniejących zbiorników na gnojowicę i płyt
gnojowych,
h budowa nowych i modernizacja istniejących magazynów do tymczasowego
przechowywania sztuk padłych (na terenie ferm hodowlanych),
h opracowanie koncepcji lub programu usuwania azbestu z terenu gminy,
h inwentaryzacja pokryć dachowych z azbestem,
h wymiana istniejących pokryć dachowych (azbest) na inny rodzaj (blacha, papa,
dachówka ceramiczna, itp.),
h rozwój selektywnej zbiórki odpadów (poszerzenie zbiórki o papier, metale,
odpady ulegające biodegradacji),
h wyposaŜenie domów jednorodzinnych w przydomowe kompostowniki,
h organizacja i rozwój zbiórki odpadów wielkogabarytowych i budowlanych,
h organizacja i rozwój zbiórki odpadów niebezpiecznych,
h likwidacja i rekultywacja mogilników w miejscowościach: Niemierzyno i
Bierzwnica (dawny PGR-Wierzbnica),
h likwidacja dzikich wysypisk odpadów,
h rekultywacja byłych wysypisk i wyrobisk.
ZAOPATRZENIE W PALIWA GAZOWE
W 1996 roku, na zlecenie gminy opracowano „Program gazyfikacji”.
Jego realizacja rozpoczęła się w roku 2003, a zakończona będzie w roku
2005.
W związku z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego w zakresie
gazyfikacji, przewiduje się doprowadzenie gazu przewodowego do wsi: Bierzwnica,
Kluczkowo, Cieszeniewo i Niemierzyn.
ZAOPATRZENIE W CIEPŁO
Zakłada się zaopatrzenie w ciepło z istniejących kotłowni po ich dostosowaniu
do wymogów ochrony środowiska - przejścia ze spalania paliw stałych na paliwa
gazowe lub olej opałowy. Po zrealizowaniu kompleksowej gazyfikacji gminy zakłada
się szerokie wykorzystanie paliw gazowych do celów grzewczych.
Wyklucza się powstawanie nowych źródeł ciepła z udziałem paliwa stałego.
Uzupełnieniem konwencjonalnych systemów ogrzewania będzie energia
odnawialna (słońce, biomasa). Fundamentalne znaczenie dla ograniczenia strat
ciepła i poszanowania energii mają zabiegi termomodernizacyjne.
Okres
budowy

Tabela nr 4.3.5.1. Przeciętne roczne zuŜycie energii w zaleŜności od wieku budynku
wymagany
przeciętne roczne zuŜycie energii końcowej na ogrzanie
współczynnik przenikania budynku
ciepła
K (dla ścian pełnych)
2

2

3

W/m *K
KWh/m
KWh/m
przed 1967
1,16 – 1,40
240 – 350
95 – 140
1967 – 85
1,16
240 – 280
59 – 110
1986 – 92
0,5
160 – 200
65 – 80
1993 – 97
0,55
120 – 160
50 –05
od 1998
0,30 – 0,45
90 -120
29 – 37
Na podstawie: MoŜliwości zmniejszenia zuŜycia energii w budownictwie mieszkaniowym,
Dorota Chwieduk, Przegląd Komunalny 13 (15) 98.
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W gminie Świdwin około 63 % zabudowy pochodzi sprzed 1945 roku.
Wg zaleceń Krajowej Agencji Poszanowania Energii, do podstawowych
zabiegów termorenowacyjnych naleŜą zabiegi termomodernizacyjne budowlane,
czyli poprawa właściwości termicznych przegród budowlanych, uszczelnienie miejsc
o nadmiernej infiltracji poprzez:
h ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu poddasza i stropu nad
nieogrzewanymi piwnicami,
h wymiana lub poprawa stanu okien (dodatkowa szyba), stolarki okiennej,
h wymiana lub poprawa stanu drzwi - uszczelnienie, ocieplenie,
h poprawa stanu otoczenia budynku - osłony, zadrzewienia.
Poprawienie izolacyjności cieplnej na przykładzie budynku jednorodzinnego
wolnostojącego wynosi:
h dzięki poprawie ścian ok.
19, 5 %,
h dzięki poprawie stropu poddasza
9,0 %,
h dzięki poprawie stropu nad piwnicą
5,5 %,
h wymiana okien na bardziej szczelne
5,0 %,
h Łączna oszczędność
39,0 %.
ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczna zakłada się utrzymanie układu
istniejącego.
Przewiduje się budowę nowej linii wysokiego napięcia 110 kV od GPZ
(Głównego Punktu Zasilania), zlokalizowanego w mieście Świdwin do istniejącej linii
110 kV, biegnącej w zachodniej części gminy. Przewiduje się rozbudowę GPZ lub
budowę nowego.
ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII
energia wiatru
Na terenie gminy istnieją potencjalne warunki do lokalizacji elektrowni
wiatrowych. Przy ich lokalizacji naleŜy uwzględnić ograniczenia (walory krajobrazowe
i ochrona przyrody). Obszar gminy znajduje się w I-szej strefie wietrznej, gdzie siła
wiatru moŜe być wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej.
• energia wody
MoŜliwa jest realizacja małych elektrowni wodnych na rzece Redze.
• energia biomasy
MoŜliwa jest zamiana kotłowni węglowych na kotłownie na biomasę (np.
słomę), lub kotłów do współspalania z biomasą (peletami).
UŜytki rolne na terenie gminy stanowią 63% - istnieją więc warunki do
wykorzystania słomy – odpadu z produkcji zbóŜ do wytwarzania energii cieplnej w
wyniku spalania lub współspalania.
W poniŜszej tabeli przedstawiono roŜne sposoby pozyskiwania energii z
biomasy.
•

Tabela nr 4.3.7.1. Wartość opałowa biomasy
Słoma Ŝółta
14,3 MJ/kg
Słoma szara
15,2 MJ/kg
Drewno opałowe
13,0 MJ/kg
Trzcina
14,5 MJ/kg
Na podstawie : http://cire.pl/zielonaenergia/biomasa.html
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Pod względem energetycznym 2 Mg biomasy równowaŜne są 1 Mg węgla
kamiennego. TakŜe pod względem ekologicznym biomasa jest lepsza niŜ węgiel,
gdyŜ podczas spalania emituje mniej SO2 niŜ węgiel. Bilans emisji dwutlenku węgla
jest zerowy, poniewaŜ podczas spalania do atmosfery oddawane jest tyle CO2, ile
wcześniej rośliny pobrały z otoczenia.
• biogaz
W fermach wielkotowarowych oraz zakładach produkcji zwierzęcej i w
ubojniach, znajdujących się na terenie gminy, jednym z produktów ubocznych jest
gnojowica.
Postęp technologiczny i obecne uwarunkowania ekologiczne, ekonomiczne i
gospodarcze przyczyniły się do tego, Ŝe gnojowica moŜe być efektywnie, pod
względem ekonomicznym, zagospodarowana w inny sposób niŜ rolniczo.
Zwiększone wymagania w zakresie ochrony środowiska spowodowały, Ŝe w
sposób efektywny zaczęto utylizować i zagospodarowywać tak uciąŜliwe odpady, jak
gnojowica, między innymi poprzez ich energetyczne wykorzystanie.
Gnojowica, podobnie jak inne odpady organiczne, moŜe być źródłem energii w
postaci takiego jej nośnika jak biogaz.
Biogaz to gaz pełny składający się w 65-75% z metanu (CH4), około 25-35%
dwutlenku węgla (CO2) i z niewielkich ilości wodoru (H2) oraz siarkowodoru (H2S).
Biogaz powstaje w procesach przemian biochemicznych, określanych jako
fermentacja metanowa, przebiegająca w reaktorach. Rozwój techniki i inŜynierii
ekologicznej doprowadził do tego, Ŝe obecnie produkowane reaktory to kompaktowe,
niewielkie, a jednocześnie sprawne i stosunkowo tanie urządzenia. Biogaz jako
odnawialne źródło energii, stosowany moŜe być do napędu bloków grzewczo–
energetycznych (agregatów kogeneracyjnych), w których w skojarzeniu
produkowana jest energia elektryczna i cieplna.
Gnojowica po przefermentowaniu nie tylko nie traci swoich wartości
nawozowych, ale daje się łatwo odwodnić i jest pozbawiona organizmów
chorobotwórczych.
• energia geotermalna
Na terenie gminy istnieją potencjalne warunki do wykorzystania wód
geotermalnych.
Wody, zawarte w obszarze określonym jako Subbasen Szczeciński juŜ na
głębokości 1500 m mają temperatury około 50°C.
• energia słoneczna
Największą dawkę napromieniowania oraz największe przeciętne
nasłonecznienie notuje się w obrębie pasa nadmorskiego. Dawka napromieniowania
wynosi około 1.070 kWh/m2, przy przeciętnym rocznym nasłonecznieniu
(w godzinach ), wynoszącym 1624.
W warunkach takich moŜliwe jest wykorzystanie energii słonecznej do
podgrzewania ciepłej wody uŜytkowej w basenach, itp.
SYSTEM KOMUNIKACYJNY I TRANSPORTOWY
Zakłada się utrzymanie istniejącego układu komunikacyjnego.
Sieć drogowa gminy wymaga kompleksowej modernizacji.
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Zadania do realizacji wskazane w Strategii rozwoju oraz Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:
h modernizacja dróg wojewódzkich (poszerzenie, budowa chodników, umacnianie
poboczy,
h remonty nawierzchni wszystkich dróg gminnych i części dróg powiatowych,
h rozwój sieci dróg lokalnych,
h przystosowanie dróg do transportu nowoczesnych maszyn rolniczych,
h utrzymanie i rozwój komunikacji publicznej wraz z budową funkcjonalnego
dworca autobusowego,
h tworzenie systemu dróg rowerowych słuŜących komunikacji dojazdowej oraz
rekreacji - realizowanie w pasach wydzielonych, lub sytuowanie w granicach
istniejących lub poszerzonych pasów drogowych.
Komunikacja kolejowa
W zakresie komunikacji kolejowej zakłada się utrzymanie oraz modernizację
linii relacji Szczecin - Gdańsk (dobudowa drugiego toru).
Linia lokalna Świdwin - Połczyn Zdrój zostaje utrzymana do czasu rozwaŜenia
moŜliwości jej likwidacji przez PKP.
Komunikacja przyjazna środowisku
W Strategii rozwoju gminy Świdwin zakłada się opracowanie szczegółowych
projektów zagospodarowania szlaków turystycznych. Przebieg tras powinien być
uzgodniony z Nadleśnictwem Świdwin.
Szlaki piesze
Konieczna jest weryfikacja, oznakowanie i opisanie szlaków z podziałem
na trasy lokalne i tranzytowe, a takŜe opracowanie szczegółowych projektów
zagospodarowania szlaków turystycznych.
Szlaki rowerowe
Zakłada się opracowanie i wdroŜenie programu międzygminnego rozwoju tras
rowerowych, tworzących system regionalnych tras przebiegających od Pojezierza
Drawskiego, Połczyna Zdroju do Białogardu i Kołobrzegu (w szczególności trasa
likwidacji koła świdwińskiego i trasa leśna Świdwin-Bystrzyno-Nielep).
Wraz z utworzeniem tras rowerowych musi zostać przygotowana infrastruktura
obsługi ruchu (pola biwakowe, gastronomia, miejsca noclegowe itp.).
Szlaki jeździeckie
Konieczne jest wytyczenie tras konnych (pod siodłem i w zaprzęgu). Promocja
tej formy turystyki.
Trasy kajakarskie
Zakłada się zagospodarowanie atrakcyjnych dla kajakarzy jezior w gminie
oraz rzeki Regi, poprzez przygotowanie szlaku kajakowego łączącego jeziora i rzekę.
EDUKACJA EKOLOGICZNA
Niezbędnym elementem powodzenia realizacji „Programu”, zarówno w okresie
krótkoterminowym, jak i długoterminowym, jest edukacja ekologiczna społeczeństwa,
która musi wyprzedzać wszelkie działania, związane z ochroną środowiska na
terenie gminy Świdwin.
Powodzenie realizacji działań o charakterze informacyjnym i edukacyjnym, w
duŜej mierze zaleŜy od świadomości, aktywności i zmiany nawyków społeczeństwa.
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Potrzebne jest więc wskazanie celu i konieczności wprowadzenia tych
systemów w Ŝycie. Niezbędna jest zatem informacja i motywacja wyboru określonej
metody. W propagowaniu tematu powinna być zachowana ciągłość. Edukacja
ekologiczna nie jest bowiem działaniem chwilowym. Aby osiągnąć zamierzony cel
trzeba czasu, bywa, Ŝe dochodzi się do niego latami. Sukces zaleŜy w duŜym stopniu
od skutecznej kampanii edukacyjnej. Warunkiem tego powodzenia jest jednak
szeroki udział społeczeństwa. Zadania z zakresu edukacji ekologicznej powinny być
skierowane praktycznie do wszystkich. Dla sprawnego przebiegu kampanii
edukacyjnej mieszkańców niezbędna jest informacja. Edukacja mieszkańców
powinna być realizowana na wielu płaszczyznach i róŜnymi metodami.
Metody i sposoby edukacji mogą być wielorakie, od edukacji formalnej (szkoły)
poprzez akcje, kampanie, konferencje po róŜnorodne i wielofunkcyjne ośrodki
edukacji ekologicznej. Istotą takiego programu winno być połączenie edukacji z
praktycznymi działaniami na rzecz ochrony środowiska.
Naczelnym i wiodącym celem programu jest osiągnięcie poprawy stanu
środowiska. Edukacja jest niezwykle istotnym aspektem podejmowania działań w
zakresie ochrony środowiska, mogącym zadecydować o powodzeniu Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Świdwin w perspektywie długookresowej.
Tradycyjnie edukacją objęta jest młodzieŜ szkolna, uczestnicząca w imprezach
organizowanych na terenie gminy. WaŜne jest, aby informować, szkolić i promować
zachowania przyjazne środowisku równieŜ wśród osób dorosłych. Z tego względu
edukacja ekologiczna powinna obejmować nie tylko programy szkolne, ale teŜ
kampanie informacyjne i promocyjne dla wszystkich mieszkańców gminy.
Działania podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców, pomogą
spełnić wszystkie cele Programu. W szczególności naleŜy prowadzić kampanie
edukacyjne w zakresie:
h gospodarki odpadami - proponowane jest prowadzenie kampanii na rzecz
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, kontynuacja corocznych akcji:
Sprzątanie Świata oraz innych, polegających np. na przeprowadzaniu akcji
informacyjnej odnoszącej się do szkodliwości spalania odpadów
w warunkach domowych,
h wdraŜania odpowiednich praktyk w gospodarce ściekowej na terenach
nieskanalizowanych,
h promocji ekologicznych sposobów ogrzewania i uświadamiania skutków
spalania odpadów w paleniskach domowych,
h promocji lokalnych walorów przyrodniczych w programach szkolnych i
poprzez wydawane publikacje o środowisku regionu,
h działania zachęcające do oszczędności zuŜycia wody przez mieszkańców.
NaleŜy mieć na uwadze, Ŝe na efekty działań podejmowanych w zakresie
edukacji ekologicznej trzeba będzie cierpliwie poczekać.
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13. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 2004-2015 - CELE I ZADANIA DO REALIZACJI
lp.

Zadanie

Opis przedsięwzięcia

okres
realizacji
4

odpowiedzialny

1

2

3

Likwidacja mogilników w miejscowościach
Bierzwnica (były PGR-Wierzbnica) oraz
Niemierzyno – III etap

2006

Wojewoda,
Gmina

Budowa separatora oleju na kanalizacji
deszczowej na terenie firmy Polfrys Sp. z o.o.
Niemierzyno
Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie
firmy Fermapol Sp. z o.o. w Smardzku
Podłączenie do planowanego rurociągu
Sława-Świdwin lub Kluczkowo-Świdwin lub
rozwaŜenie moŜliwości podłączenia do
oczyszczalni Spółki z.o.o. Smagro w
Smardzku
Podłączenie istniejącego zbiornika ścieków
komunalnych z pomieszczeń socjalnych
Przedsiębiorstwa Pol Farm Sp. z o.o. w
Krosinie do kanalizacji wiejskiej projektowanej
przez Gminę Świdwin
Podłączenie istniejącego zbiornika
bezodpływowego na ścieki komunalne do
kanalizacji zbiorczej (w przypadku powstania
takiej moŜliwości, np. przy trasie KlępczewoBełtno).

2005-2006

Polfrys Sp. z o.o. w Niemierzynie

2004-2009

Fermapol Sp. z o.o. w Smardzku

2004-2009

Fermapol Sp. z o.o. w Smardzku

2004-2008

Pol Farm Sp. z o.o. w Krosinie

2004-2008

Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowe „Smagro” Sp.
z o.o. w Smardzku, Ferma Bełtno

5

CEL 1 „GORĄCE PUNKTY”
1

Mogilniki – likwidacja
zagroŜenia środowiska
przed środkami ochrony
roślin i opakowań

CEL 2 GOSPODARKA WODNA
1

Realizacja programu
oczyszczania ścieków z
zakładów produkcyjnych,
uŜywających w procesie
produkcyjnym substancji
niebezpiecznych
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lp.

Zadanie

Opis przedsięwzięcia

1
2

2
Poprawa jakości wody pitnej

3

3

Budowa oczyszczalni wraz z
systemem sieci
kanalizacyjnej

Modernizacja istniejących stacji uzdatniania
wody i budowa nowych
Zainstalowanie odŜelaziaczy w hydroforni na
terenie PRU Smagro Sp. z o.o. w Smardzku,
w przypadku ewentualnego pogorszenia się
jakości pozyskiwanej wody pitnej
h budowa wodociągu w Bierzwnicy (kolonia)
wraz z rozbudową hydroforni (poprzez
dostawienie zbiorników hydroforowych),
h modernizacja istniejących hydroforni,
h budowa wodociągu w Sławie wraz z
modernizacją hydroforni Cieszeniewo.
Realizacja I etapu
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w
miejscowościach:
h Lekowo - 2110 mb sieci kanalizacyjnej
głównej,
h Oparzno - 1200 mb sieci kanalizacyjnej
głównej,
h Krosino - 2200 mb sieci kanalizacyjnej
głównej,
h Bierzwnica - 1200 mb sieci kanalizacyjnej
głównej wraz z przepompownią.
Wykonanie sieci kanalizacyjnej w
miejscowościach:
h Lipce – 600 mb kanalizacji głównej z o
czyszczalnią o przepustowości
10 m3/d,
h Łąkowo - 1380 mb kanalizacji głównej z o
czyszczalnią o przepustowości
30 m3/d.
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okres
realizacji
4
2004-2010

odpowiedzialny

2004-2008

Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowe „Smagro” Sp.
z o.o. w Smardzku

2004-2006

Gmina

2004-2006

Gmina

5
Gmina
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lp.

Zadanie

Opis przedsięwzięcia

1

2

3
Realizacja II etapu
Wykonanie sieci kanalizacyjnej w
miejscowościach:
h Cieszeniewo - 1380 mb kanalizacji
głównej z o czyszczalnią o przepustowości
40 m3/d,
h Kluczkowo, Chomentówko – 3635 mb
kanalizacji głównej z o czyszczalnią o
przepustowości 14 m3/d,
h Sława – 2100 mb kanalizacji głównej z o
czyszczalnią o przepustowości
18 m3/d,
h Świdwinek – 1320 mb kanalizacji głównej
z o czyszczalnią o przepustowości
18 m3/d.
h Stary Przybysław – 1740 mb+ rurociąg
tłoczny 1855 mb do Świdwina.
Realizacja III etapu
Wykonanie sieci kanalizacyjnej w
miejscowościach:
h Rusinowo – 1380 mb kanalizacji głównej z
oczyszczalnią
o
przepustowości
53 m3/d,
h Berkanowo – 3350 mb kanalizacji głównej
z o czyszczalnią o przepustowości 53 m3/d,
h Kartlewo – 660 mb kanalizacji głównej z
rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w
Lekowie, dł. 2200 mb z przepompownią,
h Bełtno - 2200 mb kanalizacji głównej z
rurociągiem tłocznym do oczyszczalni w
Lekowie, dł. 2360 mb z przepompownią lub
oczyszczalnią.
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okres
realizacji
4
2007-2009

odpowiedzialny

2010-2012

Gmina

5
Gmina
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lp.

Zadanie

Opis przedsięwzięcia

1

2

3
Realizacja IV etapu
Wykonanie sieci kanalizacyjnej w
miejscowościach:
h Osowo – 400 mb kanalizacji głównej z
oczyszczalnią o przepustowości
10 m3/d,
h Cieszyno - 720 mb kanalizacji głównej z
oczyszczalnią o przepustowości
10 m3/d,
h Przymiarki – 550 mb kanalizacji głównej z
oczyszczalnią o przepustowości
12 m3/d,
h Gola Górna – 275 mb sieci kanalizacyjnej
głównej + rurociąg tłoczny 2000 mb do Goli
Dolnej,
h Gola Dolna – 300 mb kanalizacji głównej z
oczyszczalnią o przepustowości
10 m3/d.

okres
realizacji
4
20013-2015

odpowiedzialny

2004

Gmina

2004-2015

Gmina,
Powiat,
MPGO,
Firmy wywozowe,
Firmy zajmujące się produkcją roślinną i
zwierzęcą,
Wojewoda (dotyczy mogilników)

5
Gmina

CEL 3 GOSPODARKA ODPADAMI
1
2

Gminny plan gospodarki
odpadami
Realizacja załoŜeń planów
gospodarki odpadami:
gminnego, powiatowego,
wojewódzkiego oraz
krajowego

Opracowanie gminnego planu gospodarki
odpadami
h objęcie 100% mieszkańców gminy
kompleksowym systemem gospodarki
odpadami – do roku 2008,
h budowa, obsługa i organizacja
Międzygminnego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Odpadami (MPGO) w Wardyniu
Górnym,
h budowa 1 Gminnego Punktu Zbiórki
Odpadów Niebezpiecznych (GPZON),
h modernizacja i rozbudowa istniejących
zbiorników na gnojowicę i płyt gnojowych,
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lp.

Zadanie

Opis przedsięwzięcia

okres
realizacji
4

odpowiedzialny

1

2

3
h

Gazyfikacja gminy

2004-2005

Gmina

Modernizacja ogrzewania tradycyjnego – zamiana
na ogrzewanie gazowe lub wykorzystanie
niekonwencjonalnych źródeł energii

ciągły

Gmina, UŜytkownicy środowiska

5
budowa nowych i modernizacja istniejących
magazynów do tymczasowego
przechowywania sztuk padłych (na terenie
ferm hodowlanych),
h opracowanie koncepcji lub programu
usuwania azbestu z terenu gminy,
h inwentaryzacja pokryć dachowych z
azbestem,
h wymiana istniejących pokryć dachowych
(azbest) na inny rodzaj (blacha, papa,
dachówka ceramiczna, itp.),
h rozwój selektywnej zbiórki odpadów
(poszerzenie zbiórki o papier, metale,
odpady ulegające biodegradacji),
h wyposaŜenie domów jednorodzinnych w
przydomowe kompostowniki,
h organizacja i rozwój zbiórki odpadów
wielkogabarytowych i budowlanych,
h organizacja i rozwój zbiórki odpadów
niebezpiecznych,
h likwidacja i rekultywacja mogilników w
miejscowościach: Niemierzyno i Bierzwnica
(dawny PGR-Wierzbnica),
h likwidacja dzikich wysypisk odpadów,
h rekultywacja byłych wysypisk i wyrobisk.
CEL 4 POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA (POWIETRZE, HAŁAS, PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE)
POWIETRZE
1
Poprawa jakości powietrza
atmosferycznego na terenie
gminy
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lp.

Zadanie

Opis przedsięwzięcia

1

2

3
Wymiana systemu opalania kotłowni w gorzelni
rolniczej z węglowego na gazowe, w przypadku
korzystnych relacji gazu ziemnego do węgla oraz
pod warunkiem poprawy opłacalności produkcji
surówki (obecnie obiekt wyłączony z produkcji)
W przypadku doprowadzenia instalacji gazowej
(jest w planie firmy Pedrygo) – przejście na
ogrzewanie gazem pomieszczeń produkcyjnych
Modernizacja kotłowni Rzeźni Smardzko –
wymiana wyeksploatowanych Ŝeliwnych kotłów
parowych, opalanych koksem, na kotły
wydajniejsze, zautomatyzowane, przyjazne
środowisku, opalane gazem lub olejem opałowym

HAŁAS
1
Ograniczenie emisji hałasu
Modernizacja dróg na terenie gminy
do środowiska
PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE
1
Ograniczenie emisji
Kontrola promieniowania elektromagnetycznego
promieniowania do
w rejonach jego występowania,
środowiska
Cykliczna aktualizacja rejestrów,

okres
realizacji
4
do 2008

odpowiedzialny

2007-2008

Ferroplast Świdwinek 2

2004-2007

Fermapol Sp. z o.o. w Smardzku

ciągły

Zarządcy dróg

2006

Przedsiębiorstwo Energetyczne, operatorzy sieci
telefonii komórkowych

5
Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowe „Smagro” Sp.
z o.o. w Smardzku

CEL 5 RACJONALIZACJA UśYTKOWANIA SUROWCÓW
1

Ochrona złóŜ kopalin przed
trwałym zainwestowaniem i
zalesieniem oraz
niekontrolowaną
eksploatacją

Weryfikacja stanu zagospodarowania złóŜ kopalin
na terenie gminy

2006

Gmina,
Wojewoda

2

Opracowanie programu
rozwoju energetyki, opartej o
surowce odnawialne

Rozpoznanie moŜliwości w tym zakresie

2006

Gmina
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lp.

Zadanie

Opis przedsięwzięcia

1
2
3
CEL 6 OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI
1
2
3

okres
realizacji
4

odpowiedzialny
5

Rekultywacja gleb
zdegradowanych
Ochrona gleb przed erozją

Inwentaryzacja degradacji gleb, opracowanie
programu rekultywacji gleb
Program zalesień dla gleb erodowanych

2006

Gmina

2006

Gmina, Nadleśnictwo Świdwin

Rekultywacja terenów
poeksploatacyjnych i
aktualnie eksploatowanych

Inwentaryzacja terenów poeksploatacyjnych
oraz terenów zdegradowanych w otoczeniu
wyrobisk górniczych na skutek eksploatacji
kopalin, opracowanie programu rekulktywacji,
Opracowanie i wdraŜanie planów rekultywacji
terenów aktualnie eksploatowanych

2006

Gmina,
Przedsiębiorstwa

2005-2006

Gmina

ciągły

Gmina

2010

Gmina,
Zarządcy dróg

2010

Gmina

CEL 7 RACJONALNE UZYTKOWANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH
1
Waloryzacja przyrodnicza
Opracowanie operatu pod nazwą Waloryzacja
gminy
przyrodnicza gminy Świdwin
2
Tworzenie nowych
Zgodnie z załoŜeniami studium uwarunkowań
obszarów chronionych
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz planowanej
waloryzacji przyrodniczej gminy
CEL 8 PRZECIWDZIAŁANIE POWAśNYM AWARIOM
1

Zwiększenie
bezpieczeństwa przewozu
substancji niebezpiecznych

2

Przeciwdziałanie awariom,
katastrofom i wyciekom

Wyznaczenie optymalnych tras przewozu
substancji niebezpiecznych oraz stworzenie
stanowisk postojowych i parkingów dla
pojazdów przewoŜących substancje
niebezpieczne
Budowa 1 deponatora
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lp.

Zadanie

Opis przedsięwzięcia

1

2

3

okres
realizacji
4

odpowiedzialny
5

CEL 9 ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ – EDUKACJA EKOLOGICZNA
1

koordynacja edukacji
ekologicznej w gminie

•

•
•
•
•
•

•

opracowanie programu edukacji
ekologicznej skierowanego do wszystkich
mieszkańców gminy,
współpraca z powiatowym ośrodkiem
edukacji ekologicznej,
organizacja imprez okołekologicznych,
organizacja i realizacja programów
edukacyjnych i akcji ekologicznych,
prowadzenie konkursów, szkoleń,
warsztatów, wycieczek,
wprowadzenie większej ilości ścieŜek
przedmiotowych w większej ilości szkół na
terenie gminy,
współpraca róŜnych instytucji w zakresie
edukacji ekologicznej i ochrony
środowiska.

Ciągły

Gmina, Nadleśnictwo Świdwin,
Placówki oświatowe,
ośrodki Kultury,

2

program edukacji
ekologicznej mieszkańców

•

opracowanie gminnego programu
edukacji ekologicznej (4-letniego),

2006

Gmina, Nadleśnictwo Świdwin,
Placówki oświatowe, ośrodki kultury

3

utworzenie na terenie
Urzędu Gminy w Świdwinie
systemu gromadzenia i
upowszechniania informacji
o środowisku

•

tworzenie systemu elektronicznej bazy
danych,
opracowanie systemu udostępniania
danych społeczeństwu.

Ciągły
2015

Wojewoda,
WIOŚ,
Powiat, Gmina

Ciągły
2015

Wojewoda, Powiat, Gmina

4

•

prowadzenie szkoleń,
konkursów, promocja
wydawnictw w zakresie
edukacji ekologicznej

63

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świdwin

lp.

Zadanie

Opis przedsięwzięcia

1
5

3

7

2
opracowanie programu
badawczo-obserwacyjnego
najbliŜszego otoczenia
wprowadzenie tzw. „Małych
projektów ekologicznych” na
bazie realizowanych juŜ
programów takich jak
opisane w rozdziale 3.5.
ścieŜki dydaktyczne

8

edukacja leśna

•

9

program rolno-środowiskowy

•

6

okres
realizacji
4
Ciągły
2015

odpowiedzialny

Ciągły

Gmina

Opracowanie i budowa ścieŜek
dydaktycznych w miejscach szczególnie
atrakcyjnych przyrodniczo, krajobrazowo i
turystycznie.
Prowadzenie i promocja edukacji
przyrodniczo leśnej.

2005-2007

Gmina, Nadleśnictwo Świdwin,
uŜytkownicy środowiska

ciągły

Nadleśnictwo Świdwin

2004-2005

Gmina

•

Opracowanie gminnego programu rolnośrodowiskowego
Szkolenie rolników w zakresie rolnictwa
ekologicznego, agroturystyki i KDPR
(Kodeks Dobrej Praktyki Rolnej)

2004-2010

Gmina

•

Ocena realizacji niniejszego programu
(sprawozdania, raporty, opinie, oceny).

2005-2008

Gmina

•
•
•

•

działalność w szkołach podstawowych i
ponadpodstawowych,
ochrona środowiska w praktyce.
Rozstrzyganie problemów lokalnych na
terenie gminy.

5
Kuratorium Oświaty,
Gmina

CEL 10 MONITORING ŚRODOWISKA
2

monitoring Programu
Ochrony Środowiska
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14. KOSZT REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
W LATACH 2004-2008 (SZACUNKOWY)
lp.

Zadanie

1
2
CEL 1 GORĄCE PUNKTY
1
Mogilniki – likwidacja zagroŜenia
środowiska przed środkami ochrony
roślin i opakowań

opis przedsięwzięcia

okres
realizacji

Źródła finansowania

4

Kwota
w tys.
PLN
5

3
Likwidacja mogilników w
miejscowościach Bierzwnica (były
PGR-Wierzbnica) oraz Niemierzyno
– III etap

2006

2000

NFOŚiGW, WFOŚiGW

Zadania podzielone na IV etapy

2004-2015

5000

Budowa i rozbudowa wodociągów,
hydroforni

2004-2005

750

6

CEL 2 GOSPODARKA WODNA
1
2

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na
terenie gminy
Poprawa jakości wody pitnej

BudŜet gminy, Fundusz Spójności,
środki pomocowe UE
BudŜet gminy, Fundusz Spójności,
środki pomocowe UE

CEL 3 GOSPODARKA ODPADAMI
1
2
3
4

5

Opracowanie gminnego planu
gospodarki odpadami
Budowa MPGO w Wardyniu Górnym
(udział)
Budowa GPZON
Opracowanie koncepcji lub programu
usuwania azbestu z terenu gminy

2004

2004-2008
2007-2008

Likwidacja dzikich wysypisk odpadów

2004-2008

65

15

BudŜet gminy

3400
70,5
40

BudŜet gminy, środki pomocowe UE,
PFOŚiGW, WFOŚiGW, NFOŚiGW
BudŜet gminy
BudŜet gminy

300

BudŜet gminy
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lp.

Zadanie

opis przedsięwzięcia

okres
realizacji

1

2

3

4

Kwota
w tys.
PLN
5

Źródła finansowania

6

CEL 4 POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA (POWIETRZE, HAŁAS, PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE)
POWIETRZE
1
Gazyfikacja gminy

Realizacja programu gazyfikacji
gminy

2004-2005

2000

BudŜet gminy, środki pomocowe UE

2004-2006

60

BudŜet gminy

Opracowanie gminnego
programu edukacji
ekologicznej.
Realizacja programu edukacji
ekologicznej.

2006

12

BudŜet gminy

ciągły

40

budŜet gminy, WFOŚiGW, PFOŚiGW,
fundusze UE, fundacje i fundusze
polskie i zagraniczne, firmy prywatne,
Nadleśnictwo, instytucje ekologiczne

Wspólnie z Nadleśnictwem
Świdwin.

2005-2007

20

budŜet gminy, środki własne
nadleśnictwa, WFOŚiGW, PFOŚiGW,
fundusze UE, fundusze i fundacje
polskie, firmy prywatne,

CEL 7 RACJONALNE UZYTKOWANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH
1

Waloryzacja przyrodnicza gminy

Opracowanie operatu pt.
Waloryzacja przyrodnicza gminy
Świdwin wraz z inwentaryzacją
zasobów przyrody

CEL 9 EDUKACJA EKOLOGICZNA
1

program edukacji ekologicznej
mieszkańców

•

•

2

budowa ścieŜek dydaktycznych w
miejscach atrakcyjnych turystycznie,
przyrodniczo i krajobrazowo wraz z
opracowaniem pakietu dydaktycznego

•
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1
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Kwota
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PLN
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Źródła finansowania

6

CEL 10 MONITORING ŚRODOWISKA
2

monitoring Programu Ochrony
Środowiska

•

Ocena realizacji niniejszego
programu (sprawozdania,
raporty, opinie, oceny).
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15. ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM ORAZ PROGRAMEM
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świdwin będzie realizowany w
długim okresie czasu. W wyniku podejmowanych działań stopniowo będą osiągane
jego cele i w związku z tym będą zmieniały się priorytety.
Na początku realizacja Programu powinna doprowadzić do rozwiązania
najpilniejszych problemów – osiągnięcia najwaŜniejszych celów.
Po tym czasie do osiągnięcia pozostaną cele, które obecnie są oceniane jako
mniej waŜne, a w przyszłości staną się priorytetami.
Rysunek 7.1. Schemat zarządzania Programem Ochrony Środowiska

PLANOWANIE
Podstawowe zadanie kierownictwa,
opierające się na ciągłym określaniu
nowych celów i programów z zakresu
ochrony środowiska

K O R EK T A

REALIZACJA

Podejmowanie działań naprawczych w
stosunku do zdefiniowanych, na etapie
oceny, odchyleń od stanu docelowego

Osiąganie wcześniej załoŜonych
celów poprzez wdraŜanie nowych
rozwiązań, procedur postępowania,
technologii

OCENA
Opracowanie efektywnego systemu
rejestracji i przetwarzania danych
zapewniającego ocenę stopnia
realizacji ustalonych celów

Narzędzia i instrumenty realizacji programu
Niniejszy rozdział opisuje instrumenty wspomagające realizację programu
ochrony środowiska, tzw. instrumenty polityki ekologicznej, zasady zarządzania
środowiskiem, wynikające z zakresu kompetencyjnego administracji samorządowej
szczebla gminnego.
W zarządzaniu środowiskiem szczególną rolę pełni „Program ochrony
środowiska”, który to program, moŜe być postrzegany jako instrument koordynacji
działań na rzecz ochrony środowiska oraz intensyfikacji współpracy róŜnych instytucji
/ organizacji, opartej o dobrowolne porozumienia na rzecz efektywnego wdraŜania
niniejszego Programu.
Instrumentarium słuŜące realizacji polityki ochrony środowiska wynika z
szeregu ustaw, wśród których najwaŜniejsze to prawo ochrony środowiska, prawo
wodne, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie przyrody, o
odpadach, prawo geologiczne i górnicze, prawo budowlane. Tradycyjny podział
instrumentów zarządzania środowiskiem wyróŜnia instrumenty o charakterze
prawnym, finansowym i społecznym.
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Instrumenty prawne
Kompetencje gminy w zakresie ochrony środowiska, zawarte są w ustawach:
Prawo Ochrony Środowiska, Ustawa o Ochronie Przyrody, Ustawa o Odpadach,
Ustawa o Lasach, Prawo Wodne, Prawo Geologiczne i Górnicze.
PoniŜej wymieniono waŜniejsze kompetencje gminy w zakresie ochrony
środowiska:
h wydawanie decyzji, o których mowa w art. 150 ust.1 i art. 154 ust. 1 Prawa
Ochrony Środowiska (decyzje dotyczące prowadzenia w określonym czasie
pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązki wynikające z art. 147
ust. 1-2 i 4 przez prowadzącego instalację lub uŜytkownika urządzenia oraz
decyzja w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotycząca instalacji,
z której emisja nie wymaga pozwolenia),
h przyjmowanie wyników pomiarów, o których mowa w art. 149-150 Prawa Ochrony
Środowiska,
h przyjmowanie zgłoszeń, o których mowa w art. 152 ust. 1 Prawa Ochrony
Środowiska (zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na
środowisko, z której emisja nie wymaga zezwolenia)
h sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie
środowiska,
h wydawanie decyzji i dokonywanie uzgodnień w zakresie zwykłego korzystania ze
środowiska,
h wydawanie pozwoleń związanych z prowadzeniem gospodarki wodno-ściekowej,
h prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych
oczyszczalni ścieków,
h utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy,
h dokonywanie uzgodnień i wydawanie opinii w zakresie gospodarki odpadami,
h wydawanie decyzji o usunięciu odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich
składowania,
h organizowanie usuwania skutków klęsk Ŝywiołowych i zagroŜeń środowiska,
h wydawanie zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów oraz prowadzenie postępowań
administracyjnych związanych z wymierzaniem kar za usuwanie drzew oraz
krzewów bez wymaganego zezwolenia,
h prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych,
h prowadzenie ewidencji dóbr kultury,
h wydawanie zarządzeń w zakresie ochrony zabytków.
Instrumenty finansowe
Do instrumentów finansowych naleŜą przede wszystkim opłaty za
gospodarcze korzystanie ze środowiska, kary za przekroczenie wartości
dopuszczalnych i fundusze celowe.
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
Opłaty pobierane są za:
h wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
h pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
h składowanie odpadów,
h usuwanie drzew i krzewów,
System opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska skłania
przedsiębiorstwa do minimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko
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m.in. poprzez lokalizację produkcji, dobór technologii, oszczędniejsze korzystanie z
zasobów naturalnych czy instalowanie urządzeń ochronnych. Gromadzone środki
finansowe przekazywane są następnie do Funduszy Ochrony Środowiska róŜnych
szczebli oraz funduszu ochrony gruntów.
Osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie
ze środowiska w zakresie, w jakim to korzystanie wymaga pozwolenia na
wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia
wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu przepisów ustawy Prawo wodne.
NaleŜy takŜe wspomnieć, Ŝe podobne opłaty pobiera się na podstawie
przepisów prawa górniczego i geologicznego za działalność koncesjonowaną.
Administracyjne kary pienięŜne.
Kary pobiera się w tych samych sytuacjach, co opłaty, lecz za działania
niezgodne z prawem.
Stawki kar zwykle są kilkakrotnie wyŜsze niŜ opłaty i trafiają do funduszy
celowych. Ustawa POŚ przewiduje moŜliwość odraczania, zmniejszania lub
umarzania administracyjnych kar pienięŜnych, a takŜe moŜliwości rozłoŜenia na raty.
Fundusze celowe
Środki funduszy przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i
gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównowaŜonego rozwoju, a w
szczególności na:
h edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady
zrównowaŜonego rozwoju,
h wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,
h wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu
środowiska, a takŜe systemów pomiarowych zuŜycia wody i ciepła,
h realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, słuŜących ochronie
środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony
przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,
h urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,
h realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,
h wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,
h profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia
standardów jakości środowiska,
h wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla
wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,
h wspieranie ekologicznych form transportu,
h działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan
gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych
produkujących metodami ekologicznymi, połoŜonych na obszarach szczególnie
chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,
h inne zadania ustalone przez radę miejską, słuŜące ochronie środowiska i
gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównowaŜonego rozwoju, w tym na
programy ochrony środowiska.
Instrumenty społeczne
Instrumenty społeczne wspomagają realizację programu ochrony środowiska.
Wśród instrumentów społecznych moŜna wyróŜnić narzędzia dla usprawniania
współpracy i budowania partnerstwa, tzw. „uczenie się poprzez działanie” z
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podziałem na dwie kategorie wewnętrzne. Pierwsza (I) z nich dotyczy działań
samorządów, druga (II) polega na budowaniu powiązań między władzami
samorządowymi a społeczeństwem.
Narzędziami w poszczególnych kategoriach są:
h dokształcanie profesjonalne i systemy szkoleń (I),
h interdyscyplinarny model pracy (I),
h współpraca i partnerstwo w systemach sieciowych (I),
h udział społeczeństwa w zarządzaniu poprzez systemy konsultacji i debat
publicznych (II),
h wprowadzanie mechanizmów tzw. budowania świadomości np. kampanie
edukacyjne (II).

h
h
h
h
h

Narzędzia dla formułowania, integrowania i wdraŜania polityk
środowiskowych:
środowiskowe porozumienia, karty, deklaracje, statuty,
strategie i plany działań,
systemy zarządzania środowiskiem,
ocena wpływu na środowisko,
ocena strategii środowiskowych.

Narzędzia dla pomiaru, oceny i monitorowania skutków rozwoju
zrównowaŜonego:
h wskaźniki równowagi środowiskowej,
h ustalenie wyraźnych celów operacyjnych,
h monitorowanie skuteczności procesów zarządzania.
Stosowanie instrumentów społecznych winno być wspierane przez edukację
ekologiczną. Działania edukacyjne realizowane są w róŜnych formach i na róŜnych
poziomach, począwszy od szkół wszystkich szczebli, a skończywszy na
tematycznych szkoleniach adresowanych do poszczególnych grup zawodowych i
organizacji.
Wypracowane procedury i strategie działań powinny po ustaleniu i weryfikacji
stać się rutyną i podstawą współpracy pomiędzy partnerami róŜnych szczebli
decyzyjnych.
Kontrola realizacji programu
Głównym realizatorem Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świdwin jest
Wójt.
Proponuje się wyznaczenie przez Wójta Gminy Świdwin osoby
odpowiedzialnej za wdraŜanie Programu (Kierownika Programu). Osoba ta pełniłaby
rolę koordynatora pomiędzy samorządem lokalnym, organizacjami pozarządowymi,
przedsiębiorstwami i instytucjami monitorującymi stan środowiska. Byłaby takŜe
odpowiedzialna za monitorowanie efektów Programu i uruchamianie procedur
korygujących.
Za realizację poszczególnych zadań odpowiadać będą osoby lub jednostki
organizacyjne, które po zakończeniu prac nad zadaniami obowiązane będą do
sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania, obejmujące m.in. przedmiot i
poniesione nakłady.
Podstawą zarządzania Programem będzie stałe monitorowanie uzyskiwanych
efektów, stwierdzanych jako poprawa jakości środowiska, zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń oraz skutki podejmowanych działań.
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W celu monitorowania stanu środowiska proponuje się zastosowanie
wskaźników stanu środowiska, oddziaływania na środowisko oraz wskaźników
reakcji na złą jakość środowiska albo na nadmierne oddziaływania. Przydatne jest
pokazywanie tendencji zmian poszczególnych wskaźników w kolejnych latach.
Zgodnie z Prawem ochrony środowiska, co dwa lata będzie sporządzany
przez Kierownika Programu raport szczegółowy z wykonania Programu, a dotyczący
szczególnie działań, które są związane z likwidacją przekroczenia przepisów prawa,
wynikami monitorowania jakości środowiska, konieczności wprowadzenia korekt do
Programu itp. Raporty szczegółowe winny być przedstawiane na posiedzeniach
Rady Gminy. Wskazane jest, by korekty Programu były wprowadzane w drodze
uchwały Rady Gminy.
Na potrzeby tworzenia raportów naleŜy wykorzystywać wszelkie dostępne
dane i informacje.
Poszczególne informacje są dostępne m.in. w:
h Wydziałach Starostwa Powiatowego,
h Urzędzie Gminy (referaty) w Świdwinie,
h Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdwinie,
h WIOŚ w Szczecinie,
h Urzędzie Statystycznym w Szczecinie,
h RDLP w Szczecinie oraz poszczególnych nadleśnictwach.
Źródłem informacji mogą być takŜe przeprowadzone badania i wykonane
opracowania.
Tabela nr 7.1. Organizacja zarządzania Programem Ochrony Środowiska
JEDNOSTKA
ODPOWIEDZIALNA

ZAKRES TERMIN
ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wójt Gminy Świdwin

Główny realizator Okres realizacji Programu
Programu

Rada Gminy

Uchwalenie Programu, Co dwa lata
przyjmowanie raportów
szczegółowych na sesjach Rady
Gminy

Kierownik Programu

Osoba/Jednostka
Odpowiedzialna za
zadania

Koordynacja prac, Zarządzanie Programem – stale,
monitorowanie realizacji, Raporty szczegółowe - co 2 lata
uruchamianie korekty,
przygotowanie rocznego
sprawozdania zbiorczego oraz
raportów szczegółowych
realizację

Podmioty Gospodarcze

Nadzór nad realizacją zadania, Czas realizacji zadania
sporządzenie sprawozdania z
jego wykonania i przekazanie
Kierownikowi Programu
Realizacja zadań
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16. MONITORING REALIZACJI PROGRAMU
W procesie wdraŜania Programu waŜna jest kontrola przebiegu tego procesu
oraz ocena stopnia realizacji zadań w nim wyznaczonych, z punktu widzenia
osiągnięcia załoŜonych celów. Z tego względu waŜne jest wyznaczenie systemu
monitorowania, na podstawie którego będzie moŜliwe dokonanie oceny procesu
wdraŜania, jak równieŜ będą mogły być dokonane ewentualne modyfikacje
Programu.
Monitoring powinien być sprawowany w następujących zakresach:
h monitoring środowiska,
h monitoring programu,
h monitoring odczuć społecznych.
Monitoring środowiska – system kontroli środowiska, jest narzędziem
wspomagającym prawne, finansowe i społeczne instrumenty zarządzania
środowiskiem. Dostarcza informacji o efektach wszystkich działań na rzecz ochrony
środowiska i moŜe być traktowany jako podstawa do oceny całej polityki ochrony
środowiska. Jest jednym z najwaŜniejszych kryteriów, na podstawie których tworzona
jest nowa polityka. Mierniki efektów ekologicznych są w znacznym stopniu dostępne
jako wielkości mierzone w ramach istniejących systemów kontroli i monitoringu.
Pomiary poziomów emisji i imisji, zanieczyszczenia wód powierzchniowych i
podziemnych są wykonywane w ramach działalności np. WIOŚ, RZGW, IMGW, a
przyrost obszarów aktywnych przyrodniczo (lasów, łąk, terenów parkowych, uŜytków
ekologicznych) znany jest instytucjom takim, jak np. Starostwo Powiatowe, Urząd
Gminy w Świdwinie, RDLP.
Monitoring programu – najwaŜniejszym wskaźnikiem jest monitorowanie
realizacji poszczególnych zadań, które powinno się odbywać np. co roku, na
podstawie zestawienia planu działań przewidzianych do realizacji z postępem ich
wdroŜenia. W przypadku nie osiągnięcia zaplanowanych zamierzeń naleŜy dokonać
analizy sytuacji i poznać jej przyczyny. Powodem mogą być np. brak czasu, środków
finansowych, zasobów ludzkich lub teŜ zmiana kolejności przewidzianych w
programie zadań priorytetowych.
Monitoring odczuć społecznych – jest on sprawowany na podstawie badań
opinii społecznej i specjalistycznych opracowań słuŜących jakościowej ocenie udziału
społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska, a takŜe ocenie
odbioru przez społeczeństwo efektów Programu, między innymi przez ilość i jakość
interwencji zgłaszanych do Urzędu Gminy w Świdwinie.
Wśród wskaźników odczuć społecznych moŜna wymienić:
h udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska
(wg oceny jakościowej),
h liczbę i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez
mieszkańców,
h liczbę, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych.
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