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Rada Powiatu w Olsztynie uchwalE Nr XXIX/281 /2017 z dnia 17 listopada 2077 r. przylqla dokument
pn. Progrom Ochrony Srodowiska Powiatu Olsztyfiskiego do 2020 roku (zwany dalej ProgramemJ. Sporzqdzony
dokument jest narzqdziem realizacji polityki ochrony Srodowiska pafstwa i okre6la zadania stuZqce poprawie
stanu Srodowiska i bezpieczefistwa ekologicznego mieszkaric6w powiatu olsztyriskiego.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony irodowiska {Dz.U.z 2018 r. poz.799
z p6in. zm.) zarzqd, powiatu jest zobowi4zany dokonat oceny realizacji cel6w i zadari ochrony (rodowiska

okre6lonych w Programie co dwa lata i w formie raportu przedstawi6 radzie powiatu.

Lata2OtT-2018 s4 pierwszym okresem obowiqzywania Programu Ochrony Srodowiska Powiatu 1tsztyriskiego

do 2020 roku podlegaj4cym ocenie.

Celem niniejszego sprawozdania jest analiza realizacji wykonanych zad,afi zwiqzanych z ochron4 Srodowiska

w latach 2077 -2078 zapisanych w Programie. Ocena ta ma slu2y6 okreSleniu stopnia realizacji zalo|onych w ww.
dokumencie zada6, maj4cych na celu polepszenie stanu Srodowiska w powiecie, a tak2e sformulowaniu wniosk6w
niezbqdnych do kolejnei aktualizacji programu ochrony Srodowiska dla powiatu olsztyriskiego,

Bezpo(rednim wskainikiem zaawansowania realizacji zadart Programu jest wysoko66 ponoszonych naklad6w
finansowych oraz uzyskiwane efekty rzeczowe. Ich weryfikacia poprzez ocenq stanu jakoSci i dotrzymywania
norm komponent6w 6rodowiska, dokonanE w ramach systemu monitoringu, ilustruje zaawansowanie realizacji
Programu w cyklu dwuletnim i umo2liwia dokonywanie niezbqdnych bie24cych korekt.

W kolejnych rozdzialach w spos6b syntetyczny przedstawione zostaly informacje na temat realizacji zadari

zwiqzanych z ochronq Srodowiska i cel6w zawartych w Programie Ochrony Srodowiska Powiatu Olsztyfiskiego

do 2020 roku oraz poniesionych naklad6w finansowych na realizacjq tych zada6. Ponadto, analizie poddano

Wznaczonew Programie wskainiki i mierniki stanu Srodowiska.

Niniejszy raport obejmuie gl6wnie dzialania zrealizowane przez Powiat Olsztyriski, iednostki organizacyjne
powiatu i powiatowe osoby prawne oraz sluiby, stra2e i inspekcje nadzorowane przez powiat, a takie gminy
powiatu olsztyriskiego.

Raport opracowany zostal na podstawie danych pozyskanych od:

- poszczeg6lnych wydzial5w Starostwa Powiatowego w Olsztynie,

- jednostek organizacyjnych Powiatu Olsztyriskiego, tj. Powiatowej Slu2by Drogowej w Olsztynie, Dom6w

Pomocy Spolecznej, Plac6wek Opiekuriczo-Wychowawczych oraz Plac6wek OSwiatowych,

- slu2b, inspekcji i stra2y, tj. Komendy Miejskiej Paristwowej Stra2y Po2arnej w Olsztynie, Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.

Informacje pozyskano r6wnie2 od:

- Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,Zarz4d, Zlewni w Olsztynie,

- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Olsztynie,

- Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Olsztynie,

- Generalnej Dyrekcji Dr6g Kralowych i Autostrad, Oddzial w Olsztynie.

Ponadto, przy opracowywaniu raportu korzystano z danych statystycznych GUS, opracowari Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa Warmifisko-Mazurskiego
oraz Paristwowego Insqrtutu Geologicznego. Natomiast informacje na temat przeprowadzonych inwestycji

z zakresu ochrony Srodowiska pozyskano od gmin polo2onych na terenie powiatu olsztyriskiego, tj. Gminy

Barczewo, Gminy Dobre Miasto, Gminy leziorany, Gminy Olsztynek, Gminy Purda, Gminy Swi4tki i Gminy

Stawiguda. Z uwagi na brak odpowiedzi w raporcie nie ma informacii o inwestycjach zrealizowanych na terenie

Gminy Biskupiec, Gminy Dywity, Gminy Gietrzwald, Gminy )onkowo oraz Gminy Kolno.
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RAPORT Z WryKONANIA W LATACI] 2077-2018
PROGRAMU OCHRONY SRODOWISKA POWIATU OLSZryNSKIEGO DO 2O2O ROKU :i,,-.@I*lllf

2,1, POLOZENIE

Powiat olsztyriski zlokalizowany jest w centralnej czq6ci wojew6dztwa warmirisko-mazurskiego, w p6Inocno-
wschodniej Polsce. Obejmuje obszar polo2ony wok6l Olsztyna - miasta na prawach powiatu, granicz4c

z powiatami: lidzbarskim, bartoszyckim, kqtrzyfskim, mrEgowskim, szczycieriskim, nidzickim i ostr6dzkim.

W sklad powiatu olsztyriskiego wchodzi dwanaicie gmin: Dywity, Gietrzwald, fonkowo, Kolno, Purda,

Stawiguda i Swiqtki bqdqcych gminami wiejskimi oraz Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto ,leziorany i Olsztynek
bgd4cych gminami miejsko-wiejskimi.

Powiat olsztyriski liczy 447 miejscowo5ci oraz 5 miast: Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Jeziorany
i Olsztynek. Powierzchnia powiatu wynosi 2 838 kmz (283 802 haJ, co stanowi 77,70/opowierzchni wojew6dztwa
i 0,91o/o powierzchni kraju.

Mapa 1. Lokalizacja powiatu olsztyflskiego na tle powiat6w sqsiednich i mezoregion6w
Z16dlo: oprac. wlasne na podstawie danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

Wedlug regionalizacji fizyczno-geograficznej Kondrackiego powiat olsztyriski znajduje siq w obrqbie
4 mezoregion6w, a s4 to: Pojezierze Mr4gowskie, Pojezierze Olsztyrlskie, Garb Lubawski oraz Nizina Sqpopolska.
Wiqkszo56 obszaru powiatu stanowi Pojezierze Olsztyriskie, kt6re zajmuje centralnE czg56 powiatul [Mapa 1J.
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1 f. Kondracki , Geografia regionolna Polski, PWN, Warszawa 2002.
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2,2 DEMOGRAFIA

Wedlug stanu na koniec 2018 r. powiat olsztyriski zamieszkiwalo 726 078 os6b, a Srednia gqsto66 zaludnienia
wynosila 44 osoby/km2. W ci4gu ostatniego dziesiqciolecia (lata 2009 - 2018J liczba ludno(ci powiatu
olsztyriskiego systematycznie wzrastala, a r6inica miqdzy rokiem 2009 a 2018 wynosila 9 252 osoby.
Wsp6lczynnik feminizacji, okre5lajqcy stosunek liczby kobiet do liczby mqLczyzn w populacji, dla obszaru calego
powiatu w 2018 r. wynosil 103.

2.3 STRUKTURA UZYTKOWANIA GRUNToW

Wedlug stanu na dziefi 31 grudnia 2018 r. w strukturze u2ytkowania grunt6w powiatu przewaialy grunty
rolne, zajmujqce powierzchniq 144 265 ha [50,830/oJ. Grunty rolne dzielq siq na nieu2ytki [8 7BS hal oraz u2ytki
rolne (135 480 ha). Du24czq{(.uiytk6w rolnych powiatu stanowi4 grunty orne (90 726ha), a nastqpnie pastwiska

trwale (22 900 ha) i IEki trwale (22 900 ha). Inne u2ytki rolne znalduj4ce siq w granicach powiatu olsztyriskiego
to: sady (3a7 haJ, grunty rolne zabudowane [2 554 ha), grunty pod stawami @77 ha), grunty pod rowami [857 haJ

oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na u2ytkach rolnych [2 098 haJ.

40,29o/o powierachni powiatu stanowiq grunty le6ne (114 358 haJ, na kt5re skladaiq siq lasy [114 100 ha)

oraz grunty zadrzewione i zakrzewione (258 ha).

Grunty zabudowane i zurbanizowane zajmujq l4cznie \\ 974 ha, co jest r6wne 4,22o/o powierzchni powiatu.

Sq to gl6wnie tereny komunikacyjne (7 7L0 haJ, w sklad kt6rych wchodz4 drogi [6 897 ha), tereny kolejowe

[783 ha), inne tereny komunikacyine (6 ha) oraz grunty przeznaczone pod budowq dr6g publicznych (24 ha).

Znacznie mniejszq czgS6 grunt6w zabudowanych i zurbanizowanych zajmuj4 tereny mieszkaniowe (2 213 ha)
oraz inne grunty wchodzqce w sklad omawianej kategorii, takie jak: tereny przemyslowe [a59 ha), inne tereny
zabudowane (827 ha), zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (351 ha), tereny
rekreacyjno-wypoczynkowe (27Sha) oraz u2ytki kopalne (139 hal.

Powierzchniq grunt6w pod wodami zinwentaryzowano na 72 852 ha, co stanowi 4,530/o powierzchni powiatu.

Grunty pod wodami dzielq siq na grunty pod wodami powierzchniowymi ptyn4cymi oraz stojqcymi. Na terenie
powiatu cieki pokrywaj412 748 ha, natomiast zbiorniki wodne - 7 04 ha.

U2ytki ekologiczne stanowi40,llo/o powierzchni powiatu, ti.311 ha. Tereny r62ne zajmuj4 jedynie 42 ha,

co daje 0,01% powierzchni powiatu.

Strukturq u2ytkowania grunt6w na terenie powiatu olsztyriskiego przedstawia poni2sza rycina, do kt6rej
wykonania u2yto danych udostqpnionychprzez Starostwo Powiatowe w Olsztynie.

o% \o% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

:::, grunty rolne tr grunty lesne

grunty zabudowane i zurbanizowane I u2ytki ekologiczne

ii grunty pod wodami E tereny r62ne

90% 700%

Rycina 1. Struktura uiytkowania grunt6w na terenie powiatu olsztyriskiego
ir6dlo: oprac. wlasne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Olsztynie, stan na 37.12.2018 r,
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2.4 INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYINA

Sie6 komunikacyjnq powiatu olsztyriskiego tvvorzE drogi oraz linie kolejowe.Przez teren powiatu przebiegaj4

dwa odcinki dr6g ekspresowych [S7, S51], sze56 dr6g krajowych oraz dziewigt dr6g wojew6dzkich. Sie6 drogow4
stanowi r6wnie2 101 dr6g powiatowych oraz bardzo liczne drogi gminne. Drogi sq systematycznie
modernizowane oraz rozbudowywane, co umo2liwia rozw6j gospodarczy gmin powiatu.

Przez teren powiatu olsztyriskiego przebiega sze66 linii kolejowych, w tym jedna linia nale2qca

do transeuropejskiej sieci kolejowej Qinia nr 353):

- linia nr 216 relacji Olsztyn Gt6wny - Elk,

- linia nr 279 relacji Dzialdowo - Olsztyn Gl6wny,

- linia nr 220 relacji Olsztyn Gl6wny - Bogaczewo,

- linia nr 22L relacji Gutkowo - Braniewo,

- linia nr 223 relacji Czerwonka - Elk,

- linia nr 353 relacji Poznafi Wsch6d - Skandawa fna odcinkach I]awa Gl6wna - Olsztyn G]6wny, Olsztyn
Gl6wny - Czerwonka oraz Czerwonka - Korsze).

2.5 BUDOWAGEOLOGICZNAz

W budowie geologicznei powiatu dominuj4 utwory czwartorzqdowe, bqd4ce wynikiem dzialart lodowca.
Wyr62nit. tu mozna osady morenowe powstale w wyniku akumulacyjno-erozyjnej dzialalnoici lodowca
oraz osady piaszczysto-2wirowe powstale w wyniku dzialalno(ci lodowca i w6d polodowcowych.
Udokumentowana baza surowcowa obejmuje surowce skalne, takie jak surowce ilaste, okruchowe i zwiqzle.

Na terenie powiatu wystqpujq udokumentowane zasoby geologiczne kredy jeziornej. Kreda jeziorna, znana
jako wapieri l4kouy lub wapieri ieziorny, jest genetycznie zwi4zana z osadami pojeziernymi ostatniego
zlodowacenia (czwartorzqdu]. Znajduje ona zastosowanie w rolnictwie jako naw6z wapniowy.

Piaski i Lwiry, zwane dawniej kruszywem naturalnym, s4 przewa2nie wieku czwartorzqdowego. fako(i
kopaliny zale2y w znacznym stopniu od genetycznego typu zlo2a. Najwainiejsze sqzlola o genezie lodowcowej

fakumulacyjne moreny czo]owe) i wodno-lodowcowej [sandry, ozy). Wystqpuj4 g]6wnie zlo2a piasku ze |wirem.
Wszystkie zlo2a piasku i 2wir6w zostaly zaliczone do z162 kopalin pospolitych. Wykorzystywane sE

w budownictwie, w szczeg6lnoSci w inwestycj ach drogowych.

Do grupy surowc6w do prac in2ynierskich zalicza sig skaly o charakterze ilasto-piaszczystym i gliniasto-
ilastym oraz miqdzy innymi piaskowce i wapienie niespelniaj4ce kryteri6w dla kamieni drogowych
i budowlanych. Okre6la siq je czqsto jako ,,masy ziemne do budowy". Zasoby tej kopaliny zostaly udokumentowane
jako kopalina towarzysz4ca, gl6wnie w zloiach piask6w i 2wir6w.

Podstawowym surowcem do produkcji ceramiki budowlanej sq skaly ilaste. Do najwa2niejszych surowc6w
ilastych ceramiki budowlanej nale2q ily i mulki zastoiskowe. Wykorzystywane sE r6wnie2 gliny lodowcowe, gliny
aluwialne i zwietrzelinowe, piaski. Surowce ilaste i nieilaste czQsto \4rystqpuj4 w jednym zlolu, tworzqc poklady
lub przewarstwienia. Wystqpuj4 tak2e w formie samodzielnych nagromadzeri.

Torfjest osadem organicznym powstalym w p62nym czwartorzqdzie, gl6wnie w holocenie. Zostal utworzony
podczas dlugotrwalego procesu osadzania siq czq(ciowo rozlo2onych szcz4tk6w ro6lin przy niewielkim doptywie
powietrza. Ze wzglgdu na cechy genetyczne wyr62nia siq torff: niskie, wysokie i przej6ciowe. Torfy niskie sq

najbardziej zasobne w skladniki pokarmowe, wystqpujq w dolinach rzek, w obni2eniach terenowych

2 Program Ochrony Srodowiska Powiatu Olsztyfskiego do 2020 r.
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orazna brzegach jezior. Na obszarach wododzial6w wystqpujq torfu typu wysokiego. Sq one ubogie w skladniki
pokarmowe. Torfu wykorzystywane sq aktualnie w ogrodnictwie do poprawiania struktury gleby i w rolnictwie,
jako naw6z organiczny.

Zgodnie z Bilansem zasobdw zl6i kopalin w Polsce, wedlug stanu na koniec 2017 r. na omawianym terenie
udokumentowanych bylo 147 z162.Zdecydowana wiqkszoit.z162 to piaski i 2wiry. Ponadto, w granicach powiatu
znajduj4 siq ww. zloLa,takiejak m.in. zlo2a surowc6w ilastych ceramiki budowlanej i torfu.

2.6 GLEBY3

Teren powiatu olsztyriskiego charakteryzuje siq mozaikowatym, o bardzo du2ej zmienno5ci przestrzennej,
ukladem form rzeLby i podlo2a materialu. Obszar ten cechuje du2a r62norodno56 utr,vor6w glebowych
wytworzonych z material6w zwalowych fgliny zwa]owe, piaski, 2wiry) oraz wodnolodowcowych (piaski, 2wiry,
pyty), a takie z utwor6w zastoiskowych tityl. Wystqpujq r6wnie2 osady holoceriskie, o r62nym skladzie
granulometrycztym i utwory organiczne [torfy, muly, gytie). Na p6]nocy przewaiajq tereny gliniastej moreny
dennej, na poludniu zaS piaski i?wiry.

Dominuj4 obszary gleb brunatnych wla5ciwych oraz rdzawych. Na stromiznach wzniesieri wystqpujq
przewa2nie gleby slabo wyksztalcone, za6 u podn62y narastaj4 deluwia. WSr6d gleb hydrogenicznych przewailai4
gleby murszowo-torfowe powstale przewa2nie na skutek przesuszania przez melioraciq. Wystqpulq one
w rozproszeniu, przewa2nie pod u2ytkami zielonymi. Madom rzecznym towarzysz4 gleby mulowe, murszowe
i torfowe.

Na obszarze powiatu wystgpuj4 gl6wnie gleby III i IV klasy bonitacyjnej. W przypadku las6w - IV i V klasy
bonitacyjnej.

2,7 KLIMAT4

Klimat powiatu charakteryzuje siq stosunkowo chlodnymi latami i niezbyt ostrymi zimami oraz czqstymi
zmianami pogody, zwi4zanymi zprzemieszczaniem siq front6w atmosferycznych. Srednioroczna temperatura
w Olsztynie wynosila w 2015 r. 9,0oC. Najni2sze Srednie temperatury notowane sq w styczniu, a naiwlzsze
we wrzeSniu.

Liczba dniz przymrozkami wynosi okolo 140, natomiast pokrywa 5nie2n azalega5rednio przezS3 dni. Srednia
liczba dni gorqcych (powy2ej 25'CJ wynosi 25, a (rednia liczba dni mroZnych (poni2ej 0'C) - okolo 50. Okres

wegetacyjny obejmuje okolo 200 dni.

Roczne sumy opad6w ksztaltujq siq na poziomie 567 mm z maksimum w paldzierniku

[118 mmJ, a minimum w lutym [9 mm]. Przeciqtnie w ciqgu roku opady wystqpujq przez okolo 160 dni.

W ci4gu calego roku dominujE wiatry poludniowo-zachodnie i zachodnie. fesieniq i zimq wzrasta udzial
wiatr6w potudniowych, za6 wiosn4 i latem p6lnocno-zachodnich. Wiatry nie sq silne, ich Srednia prqdko(6
wynosi okolo 3 m/s. Do najpochmurniejszych okres6w zalicza siq miesi4ce od listopada do stycznia, gl6wnie
grudzieri.

Na klimat lokalny ma wplyw rzeiba i pokrycie terenu, zwlaszcza w obrqbie wiqkszych kompleks6w le(nych
i przy dtLych jeziorach. Obni2enia terenowe przyczyniai4 siq do zalegania chlodnego, wilgotnego powietrza,
du2ych wahaf dobowych temperatury, mniejszych prqdko6ci wiatr6w i wSrstgpowania przymrozk6w wczesnq
jesieni4.

3 Program Ochrony Srodowiska Powiatu Olsztyfiskiego do 2020 roku.
4 Program Ochrony Srodowiska Powiatu 0lsztyriskiego do 2020 roku.
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2,8 WODY

2,8.L WODYPOWIERZCHNIOWEs

Zdecydowana wiqkszoS6 terenu powiatu olsztyfiskiego le2y w regionie wodnym Lyny i Wqgorapy, w dorzeczu
Pregoly. Czqtt zachodnia oraz poludniowo-wschodnie fragmenty powiatu lei4 w dorzeczl Wisty. Siei
hydrograficzna powiatu jest bardzo bogata, tworz4 j4liczne cieki oraz zbiorniki wodne.

Najwiqkszq rzek4 powiatu jest plynqca z poludnia na p6lnoc Lyna. CaIa rzeka ma dlugoSi 289 km

[w tym w Polsce 190 km, a w powiecie olsztyriskim - 175 km), kt6ra poza granicami Polski wpada do Prego]y.

W granicach powiatu olsztyriskiego l.yna przeplywa przez gminy: Olsztynek, Stawiguda, Dywity i Dobre
Miasto. lej dorzecze ma powierzchnigT 726kmz,z czego okolo 5 298km2 na terytorium Polski. Dorzecze Lyny jest

asymetryczne, poniewa2 zachodnia czqit Pojezierza Olsztyriskiego jest odwadniana przez Paslqkq. Lyna
przeplywa przez wiele jezior, z kt6rych najwiqksze to |. Lariskie [powierzchnia: 10,7 km2, g]qboko66: 53 m)
i f. Pluszne (powierzchnia: 9 km2, glqboko66: 52 ml. Nalwiqkszymi doplywami Lyny s4: Mar6zka, Kort6wka, Elma,

Wadqg, Symsarna, Pisa i Guber.

Na terenie powiatu olsztyriskiego znajduje siq 155 jezior powy2ej t ha, zajmuj4cych powierzchniq ponad
71 730 ha. Zasoby w6d stoj4cych uzupelniajE stawy rybne i bardzo liczne drobne zbiorniki wodne - stale
i okresowe.

leziora reprezentuj4 peln4 gamq typ6w limnologicznych, r62ni4c siq wielko6ciq, glqboko(ci4, 2yzno1ciq,
koncentracjE substancji humusowych, charakterem osad6w dennych, termikq, dynamikq mas wodnych i innymi
wla6ciwo5ciami, majqcymi wplyw na rozw6j biocenoz wodnych. S4 rozmieszczone nier6wnomiernie. Najwiqcej
zbiornik6w jest w gminie Olsztynek (39 szt.), najmniej w gminie Kolno (3 szt.). Najwiqkszq powierzchniq zajmujq
jeziora znajduj4ce siq w gminie Stawiguda [3 058,96 ha).

2.8,2 WODY PODZIEMNE6

Na terenie wojew6dztwa warmifsko-mazurskiego wystqpuj4 trzy piqtra wodono6ne: czwartorzqdowe,
paleogerisko-neogeriskie oraz kredowe. Na terenie powiatu olsztyrlskiego wody podziemne znaiduj4 siq w piqtrze
czwartorzgdowym oraz paleogerisko-neogeriskim. Z wystqpuj4cych poziom6w wodonoSnych najwiqksze
znaczenie gospodarcze majq utwory czwartorzqdowe.

Ze wzglgdu na ochronq najwiqkszych zasob6w w6d podziemnych wyznaczone zostaty Gl6wne Zbiorniki W6d
Podziemnych (GZWP) gromadzqce strategiczne zasoby kraju. Na terenie objgtym granicami powiatu znajduje siq,
w calo6ci lub czq6ciowo, 5 Gl6wnych Zbiornik6w W6d Podziemnych. Zbiornik Dzialdowo oraz Subniecka
Warszawska swoim zasiqgiem zahaczajq o poludniowy fragment powiatu fgminq Olsztynek).

Podstawowe dane charakteryzuj4ce Gl6wne Zbiorniki W5d Podziemnych na terenie powiatu olsztyriskiego
przedstawia poniZsza tabela.

Tabela 1. GI6wne Zbiorniki W6d Podziemnych na terenie powiatu olsztyriskiego

s Program 0chrony Srodowiska Powiatu Olsztyriskiego do 2020 roku.
6lnformator PSH: Gi6wne Zbiorniki W6d Podziemnych w Polsce, PIG PIB, Warszawa, 2017

GZWP NAZWA WIEKUTWOROW TYP
ZBIORNIKA

Snrorn
crqnoxoSe

Irn]

205 Subzbiornik Warmia
paleo gerisko-neo gerisko-

czwartorzqdowy
porowy 170

208 Zbiornik miqdzy,rnorenowy Biskupiec czwartorzqd, porowy 47
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GZWP NAZWA ZBIORNIKA WIEKUTWORoW
TYP

ZBIORNIKA

Snrorvre
crqeoxoSf

lml

213 0lsz5'n [zbiornik miqdzymorenowy 0lsztynJ czwartorzqd porowy

214 Zbiornik Dzialdowo czwartorzqd porowy 60

z7s Subniecka Warszawska* paleo gerisko-neogef skim porowy 160

ObjaSnienia:
*zbiornik nieudokumentowany 

ir6dro: program ochrony srodowiska powiatu olsztyriskiego do 2020 roku

Dodatkowo, na terenie powiatu olsztyriskiego znarduje sig jeden zbiornik w6d podziemnych o znaczeniu

lokalnym (LZWP). Lokalny Zbiornik W6d Podziemnych Olsztynek znajduje siq w caloSci na obszarze powiatu,

na terenie gmin Olsztynek oraz Stawiguda. ]est to zbiornik czwartorzqdowy o powierzchni 56,5 km2.

2.9 ZASOBYPRZYRODNICZE

Na obszarze powiatu olsztyriskiego dominuje krajobraz rolniczy - wedlug stanu na dzieri 3l grudnia 2018 r.

wstrukturze u2ytkowania grunt6w powiatu przewa2aly grunty rolne, zajmujqc L44265 ha (50,83%J. Grunty rolne

dziel4 siq na nieu2ytki oraz u2ytki rolne, w sklad kt6rych wchodzq m.in. sady, l4ki, pastwiska oraz grunty
zadrzewione i zakrzewione na u2ytkach rolnych. Te tereny stanowi4 miejsce bytowania zwierzEt, przede

wszystkim matych ssak6w oraz ptak5w. Ww. tereny sq r6wnie2 miefscem lvystQpowania owad6w, a w tym

owad6w zapylajqcych, bardzo waZnych dla prawidlowego funkcjonowania ekosystem6w.

Grunty zadrzewione i zakrzewione na uZytkach rolnych to przede wszystkim miedze i zadrzewienia
(r6dpolne, kt6re pelniq bardzo wa2n4 funkcjq korytarzy ekologicznych, tj. szlak6w migracji zwierz4t w cyklu

sezonowym, jak r6wnie2 dobowym.

40,29o/o powierzchni powiatu stanowi4 grunty le(ne [114 358 ha), na kt6re skladajq siq lasy [11a 100 haJ

oraz grunty zadrzewione i zakrzewione [258 ha). Lasy stanowiE ostoje niezliczonej iloSci gatunk6w zwierz4t

Przez powiat olsztyriski przebiegajq cztery korytarze ekologiczne. feden z nich, leiqcy w ukladzie

r6wnole2nikowym, biegnie przez poludniowEczgit. obszaru, rozgalgziajqc siq w ukladzie p6lnoc-poludnie na trzy
kolejne korytarze. Korytarze ekologiczne s4 niezmiernie wa2ne z uwagi na mo2liwo66 migracii zwierzqt i wymianq

puli genetycznej, co przeklada siq na r62norodnoSi biologicznEoraz stabilno66 populacji.

2,9.I FORMY OCHRONY PRZYRODY

2.9.7,L OBSZAROWE FORMY OCHRONY PRZYRODYT

W latach 2017-2078 liczba obszarowych form ochrony przyrody, znajdujqcych siq w granicach powiatu

olsztyfskiego, nie ulegla zmianie. Analizuj4c stan na dziei 31.72.2018 r., na terenie powiatu wystqpowaty

nastqpujEce obszarowe formy ochrony przyrody:.

- 71 rezerwat6w przyrody,

- L7 obszar6w chronionego krajobrazu,

- 10 obszar6w Natura 2000,

- 20 u2ytk6w ekologicznych,

- 6 zespol6wprzyrodniczo-krajobrazowych.

7 Generalna Dyrekcia 0chrony Srodowiska, http://crfop.gdos.gov.pl/CRFoP/
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Brak jest pozostalych form ochrony przyrody, tj. park6w narodowych, park6w krajobrazowych i stanowisk
dokumentacyjnych.

2,9.7,2 POMNIKIPRZYRODYB

Art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 20lB r. poz.7614 zp6in. zm.)
definiuje pomniki przyrody jako pojedyncze twory przyrody 2ywei i nieo2y'wionej lub ich skupiska o szczeg6lnej
warto6ci przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczaj4ce siq
indywidualnymi cechami, wyr62niajqcymi je w5r6d innych twor6w, okazatych rozmiar6w drzewa, krzewy
gatunk6w rodzimych lub obcych, ir6dla, wodospady, wywierzyska, skalki, jary, glazy narzutowe oraz jaskinie.

Na terenie powiatu olsztyriskiego, zar6wno w 2077, jak i 2018 r. znajdowaly siq 104 pomniki przyrody.
Pomniki przyrody zlokalizowane na terenie powiatu to w wiqkszoSci pojedyncze drzewa (68 szt.J, ale spotkad
moZna r6wnie2 m.in. pomniki w postaci grupy drzew, krzew6w, alei oraz glaz6w narzutowych.

2,9,2 LASYg

Istotnq funkcjq w ochronie bior62norodno(ci pelni4 lasy, bqd4ce siedliskiem 2ycia najwiqkszej liczby
gatunk6w ro(lin i zwierzqt

Lasy z terenu powiatu olsztyfskiego, bqdqce wlasnoSci4 Skarbu Pafstwa, znajdujq siq pod nadzorem
Regionalnej Dyrekcji Las6w Pafistwowych w Olsztynie, w zarzqdzie 13 nadle6nictw. Natomiast nadz6r nad lasami
niestanowiqcymi wlasno6ci Skarbu Paistwa prowadzony jestprzez starostq zgodnie z ustawE z dnia28 wrzeSnia
7997 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. po2.2729 z p6in. zm.). Nadz6r ten na podstawie zawartych porozumieri zostal
przekazany 13 nadle6niczym, jednak koszty jego prowadzenia pokrywa Starostwo Powiatowe w Olsztynie.

Wedlug danych Gl6wnego Urzqdu Statystycznego, powierzchnia las6w w powiecie olsztyriskim \rynosila
709 77 4,61ha (stan na 20\7 r.J. LesistoSt ksztaltowala siq na poziom ie 38,7o/o.

8 Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, http://crfop.gdos.gov.pl/CRF0p/
e Program Ochrony Srodowiska Powiatu Olsztyriskiego do 2020 roku.
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2,9.3 TERENY ZIELENI

Zgodniez art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.ll.z2018 r.poz.7674z p6in.
zm.J tereny zieleni to tereny urz4dzone wraz z infrastruktur4 techniczn4 i budynkami funkcjonalnie z nimi
zwi4zanymi, pokryte ro6linno6ciE, pelni4ce funkcje publiczne, a w szczeg6lno6ci: parki, zielertce, promenady,
bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zielef towarzysz4ca drogom
na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, skladowiskom, lotniskom, dworcom
kolejowym oraz obiektom przemyslowym.

W 2077 r. og6lna powierzchnia teren6w zieleni w powiecie {z wyl4czeniem las6w gminnychJ zajmowala
776,98 ha, co stanowi0,04o/o og6lnej powierzchni powiatu.
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3.1 FINANSOWANIE OCHROI.IY SRONOWISKA Z BUDZETU POWIATU OLSZTYNSKIEGO

Mo2liwo6i finansowania ochrony Srodowiska w du2ej mierze zaleiy od wysoko6ci wp\rw6w do bud2etu

Powiatu Olsztyriskiego z tytulu oplat i kar (rodowiskowych. W latach 2077-2078 wysoko(6 irodk6w finansowych
z tytulu optat i kar za korzystanie ze Srodowiska nyniosla 396 500,00 zl (zgodnie zponiiszqtabel4):

Tabela 2. WysokoSd dochod6w budietu powiatu olsztyriskiego z tytulu oplat i kar Srodowiskowych w latach 2017-2018

216dlo: Starostwo Powiatowe w 0lsztynie

Wysoko66 dochod6w uzale2niona byla przede wszystkim od iloSci przedsiqbiorstw znajdujqcych sig na terenie
powiatu zobowiqzanych do ponoszenia oplat Srodowiskowych oraz iloSci podmiot5w ukaranych za niezgodne

z prawem korzystanie ze Srodowiska. Otrzymane Srodki przekazywane byly przez Urz4d Marszalkowski
Wojew6dztwa Warmirisko-Mazurskiego w Olsztynie (z tytulu oplat Srodowiskowych) oraz Wojew6dzki

lnspektorat Ochrony Srodowiska w Olsztynie [z tytulu karJ.

Wysoko66 wplyw6w w latach 2077 i 2018 byla niewielka w stosunku do potrzeb inwestycyjnych. Zatem

na realizacjq zadari inwestycyinych pozyskiwano (rodki finansowe gl6wnie z innych ir6del, np. funduszy

celowych, (rodk6w unijnych, dotacji lub po2yczek z Narodowego czy Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony

Srodowiska i Gospodarki Wodnej itp. Wielko66 finansowania dzialari z zakresu ochrony Srodowiska uzale2niona

byla od takich czynnik6w jak np. plany inwestycyjne na dany rok czy moiliwo(ci dofinansowania projekt6w
ze Srodk6w unijnych.

Wply,ry z tytulu oplat i kar Srodowiskowychprzeznaczane byly na zadania zwi4zane z ochronq Srodowiska.

Dofinansowane zadania koncentrowaly siq na wyposa2eniu jednostek ochrony przeciwpoZarowej w sprzQt

slu24cy do zapobiegania lub likwidacji powstalych awarii i zagroie(r dla Srodowiska i mieszkafic6w powiatu.

L4cznawysoko66 udzielonych dotacji wyniosla 239 500 z+,tj. L79 500 zl w 2017 r. oraz L20 000 zl w roku 2018.

W poni2szej tabeli znajduje siq wykaz udzielonych dotacji celowych z bud2etu powiatu na zadania z zakresu

ochrony Srodowiska i gospodarki wodnel w latach 20L7-2078.

Tabela 3. Wykaz udzielonych dotacji celowych z bud2etu Powiatu Olsztyfskiego na zadania z zakresu ochrony Srodowiska
i gospodarki wodnej w latach 20L7-2018

ROK wYsoKosc wPLYwow z oPr,AT r KAR sRoDowlsKowYCH [zt]

2077 t97 765,00

ZOLS 198 735,00

RAZEM 396 500,00

WNIOSKODAWCA
SZCZEGOT,OWY OPIS

ZDARZENIA

KWOTA

DorAcll [zll

CAT,KOWITY KOSZT

REALIZACII

ZADANIA [zl]
20t7

Ochotnicza Straz

Po2arna w
Bartoltach Wielkich

Zakup zestawu do opryskiwania do

gaszenia traw
Zestaw - opryskiwacz

spalinowy -1 szL
5 000,00 5 000,00

Ochotnicza Stra2

Po2arna w
Droszewie

Zakup 6redniego zestawu ratownictlva
technicznego dla OSP Droszewo

Sredni zestaw ratownictwa
technicznego - 1 szl

5 000,00 12 400,00
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WNIOSKODAWCA NAZWA ZADANIA
SZCZEG6T,OWY OPIS

ZDARZENIA
KWOTA

DorACfl [zl]

CAT,KOWITY KOSZT

REALIZACII
ZADANIA [zl]

Ochotnicza Strai
Po2arna w
Orzechowie

Doposa2enie jednostki OSP

w Orzechowie w agregat pr4dotw6rczy
z osprzqtem

Agregat prEdotw6rczy

zosprzqtem-1szt.
5 000,00 5 000,00

Gmina Dywity

Finansowanie zakup6w dla Ochotniczej

Stra2y Po2arne; w Br4swaldzie -
zwiqkszanie ochrony i poprawy stanu
Srodowiska w powiecie olsztyriskim
w 2017r.

Naja5nica akumulatorowa

- 1 szt.
4 500,00 4 500,00

0chotnicza Strai
Po2arna w
Nagladach

Zwiqkszenie bezpieczeistwa
przeciwpoiarowe go przez doposa2enie

iednostki OSP Naglady
w specjalistyczny sprzqt ratowniczo-
ga(niczy

Aparat powietrzny - 1 szt. 5 000,00 5 200,00

Ochotnicza Strai
Po2arna w
Radostowie

Zakup pilarki laricuchowej dla

Ochotniczei Sfa2y Po2arnej

w Radostowie

Pilarka iaficuchowa STIHL MS

880 - 1 szl
5 000,00 6 399,00

Ochotnicza Stra2

Po2arna w fonkowie

Podniesienie potencjalu ratowniczego
OSP Jonkowo poprzez doposa2enie

w pompq plywajqcE wraz z osprz qtem

Pompa plywajEc a - 1 szL, w42
tloczny W-52 - !0 szt,wEi
tloczny W-75 - 10 szt.

5 000,00 I 350,00

Ochotnicza Stra2

Po2arna w Lutrach
Zakup zintegrowanego systemu
alarmowania i ochrony ludnoSci DSP-50

Zintegrowany system
alarmowania i ochrony
ludnoici DSP-50

5 000,00 6 000,00

0chotnicza Stra2

Po2arna w Purdzie

Zakup specjalistycznej pily ratowniczej
do ratownictwa w po2arach dla
0chotniczei Stra2y Po2arnej w Purdzie

Pilaratownicza-1szL 5 000,00 5 000,00

Ochotnicza Stra2

Po2arna w
Gryilinach

Doposa2enie OSP w Gryilinach poprzez
zakup pompy elektrycznei niezbqdnej
do usuwania wo dy z zalanych
pomieszczefi

Pompa do wody - 1 szL 5 000,00 5 000,00

Ochotnicza Stra2

Po2arna w
Swi4tkach

Zwiqkszenie bezpieczeristwa
przeciwpo2arowe go p oprzez
doposa2enie jednostki OSP Swi4tki
w specialistyczny sprzqt ratowniczo-
gainiczy

Naja6nica akumulatorowa

-tszL 5 000,00 5 159,85

0chotnicza Stra2

Po2arna w
Bredynkach

Doposa2enie jednostki OSP Bredynki
w specjalistyczny sprzqt do
prowadzenia dzialari ratowniczych

Pneumatyczny skokochron
ratowniczy - 1 szL

20 000,00 20 000,00

Ochotnicza StraZ

Po2arna w Dobryrn
MieScie

Doposa2enie jednostki 0SP Dobre
Miasto w spedalistyczny sprzqt do
prowadzenia dzialafi ratowniczych

Pneumatyczny skokochron
ratowniczy - 1 szL

20 000,00 20 000,00

0chotnicza Stra2

Po2arna w Waplewie
Doposa2enie jednostki OSP w Waplewie

Wentylator oddymiaiqry
1 szL

5 000,00 5 030,00

Ochotnicza Straz

Polarna w Olsztynku

Doposa2enie jednostki OSP Olsztynek
w specialistyczny sprzqt do
prowadzenia dziala6 ratowniczych

Skokochron pneumatyczny

-lszL 20 000,00 20 000,00

L4czna kwota wnioskowanych i udzietonych dotacii w 2017 r. - 119 500,00

2018

Ochotnicza Stra2

Po2arna w
Barczewie

Zakup sprzqtu dla OSP Barczewo
Agregat do suszenia ubrafi
i wg2y po2arniczych

KASfOPEfA - 1 szl
10 000,00 27 675,00

Zakup namiotu dla MDP OSP Kobulty Namiot - 1 szL 10 000,00 10 001,00
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WNIOSKODAWCA NAZWA ZADANIA
SZCZEGOT,OWY OPIS

ZDARZENIA
KWOTA

DoTACJI [zt]

CALKOWITY KOSZT

REALIZACII

ZADANIA [zt]

Ochotnicza Stra2

Po2arna w PodleSnej

Doposaienie w specjalistyczny sprzgt
przeznaczony d,o prowadzenia dzialari
zwi4zanych z usuwaniem skutkdw
lokalnych podtopieh dla jednostki OSP

w PodleSnej poprzez zakup
nowoczesnej motopompy wraz
z osprzqtem

Motopompa szlamowa do

wody brudnej z ospra qtem -
L szt.

10 000,00 10 050,00

Gmina Dywity

Dofi nansowanie zakup6w dla

Ochotnicze, Stra2y Po2arnej

w Sprqcowie - zwiqkszanie ochrony
i poprawy stanu irodowrska w powiecie

olsztyiskim w 2018r.

Kamera termowizyjna - t szL 10 000,00 10 100,00

Ochotnicza Straz

Poiarna w Biesalu
Zwiqkszenie bezpieczeristwa
przeciwpo2arowego w OSP Biesal

Drzwigara2owe-1szt. 10 000,00 10 020,00

Ochotnicza Strai
Po2arna w
Radostowie

Zakup bramy garaZowej Bramagara2owa-1szt. 10 000,00 11 000,00

Ochotnicza Stra2

Polarna w ]onkowie

Doposa2enie jednostki OSP Jonkowo
w sprzqt do dzialai
przeciwpowodziowych

Zestaw pompowy (pompa

elektryczna z osprzqtem] -
1 szt

10 000,00 10 100,00

Ochotnicza Straz

Poiarna w Kolnie
Zakup motopompy szlamowej Motopompa szlamowa - 1 szt. 10 000,00 10 100,00

Ochotnicza Stra2

Po2arna w Waplewie
Doposa2enie iednostki OSP w Waplewie

Przeno(ny sprz qt

o6wietleniowy - 1 szt,
10 000,00 10 100,00

Ochotnicza Stra2

Po2arna,,Pomoc

Maltafiska" w
Klebark Wielkim

Poprawa potencialu ratowniczego
Ochotniczei Strazy Po2arnej,,Pomoc
Maltafska" w Klebarku Wielkim
poprzez zakup sprzQtu i wyposaZenia

w celu ochrony Srodowiska na terenie
powratu olsztyriski ego

Motopompa szlamowa - I szt. 10 000,00 12 000,00

Ochotnicza Strai
Poiarna w
Stawigudzie

Zakup lodzi Whaly z osprzqtem
i montaZem

t6dZ Whaly 500 z osprzgtem

-1szL
10 000,00 54 525,25

Ochotnicza Stra2

Po2arna w
Swi4tkach

Zwiqkszenie bezpieczeistwa
przeciwpoiarowe Bo przez doposa2enie

iednostki OSP Swi4tki w specialistyczny

sprz et ratowniczo-gaSniczy

Motopompa szlamowa

WT040x - 1 szL
10 000,00 t0 147,50

Lqczna kwota wnioskowanych i udzielonych dotadi w 2018 r. - l2O 000,00 zl

216dlo: oprac. Starostwo Powiatowe w Olsztynie

3,2 OBSZARYINTERWENCJI

Program Ochrony Srodowiska Powiatu Olszryfiskiego do 2020 roku Wznacza 10 gl6wnych obszar6w
interwencji majEcych na celu poprawq stanu 6rodowiska i ograniczenie negatywnego oddzialywania dzialalnoSci

czlowieka. Sq to:

- ochrona klimatu i iako6ci powietrza,

- zagroaenie halasem,

- polaelektromagnelyczne,

- gospodarowaniewodami,

- gospodarkawodno-Sciekowa,
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- zasoby geologiczne,

- gleby,

- gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpad6w,

- zasobyprzyrod,nicze,

- zagroilenie powa2nymi awariami.

Ponadto, wyznaczone zostaly 2 obszaryhoryzontalne, tj.:

- edukacja,

- monitoring.

Powy2szym obszarom przypisane zostaly cele i kierunki interwencji, kt6rym natomiast przypisano
przykladowe zadania i inwestycje do realizacji. Niniejszy raport w spos6b syntetyczny przedstawia informacje
na temat realizacji zad,ait zwi4zanych z ochron4 Srodowiska w poszczeg6lnych obszarach interwencji.
Uwzglqdnione zostaly zadania okre5lone w harmonogramach rzeczowo-finansowych jako zadania wlasne,

zadania realizowane przez jednostki nadzorowane oraz zadania realizowane przez inne podmioty lub organy
ochrony Srodowiska. W raporcie znalazly siq tak2e inne zadania i inwestycje, kt6re zostaty zrealizowane chocia?
nie byly wymienione w harm ono grama ch rzeczow o-finansowych P rog ra mu.

3.2.1 OBSZARY INTERWENCJT: OCHRONA KLTMATU I lAKOsCr POWTETRZAIo

Stan czysto6ci powietrza w powiecie olsztyriskim uzale2niony jest od wielu czynnik6w, m.in. od warunk6w
klimatycznych, wielko6ci emisji zanieczyszczeir przemyslowych, energetycznych, komunikacyjnych itp. zar6wno
w powiecie, iak i w calym regionie.

Na terenie wojew6dztwa warmirisko-mazurskiego jako56 powietrza atmosferyczn ego w 2077 r. mierzona byla
w dziewiqciu stacjach pomiarowych, z kt6rych 8 administrowanych bylo przez WIOS w Olsztynie. Jedna stacja
w Puszczy Boreckiej zarz4dzana jestprzez Instytut Ochrony Srodowiska. Wyniki pomiar6w stu2q do oceny jako(ci
powietrza w 3 strefach w woiew6dztwie:

- Strefie PL2801 Miasto Olsztyn,

- Strefie PL2802 Miasto Elblqg,

- Strefie PLZB03 warmirisko-mazurskiej.

Powiat olsztyriski znajduje siq w Strefie PLz803 warmirisko-mazurskiej, kt6ra obejmuje swym zasiqgiem cale
wojew6dztwo bez pozostalych dw6ch stref.

Na mocy ustawy Prawo ochrony irodowiska wojew6dzki inspektor ochrony Srodowiska co roku dokonuje
oceny poziom6w substancji w powietrzu w poszczeg6lnych strefach. Ocena i wynikajqce z niej dzialania
odnoszone s4 do ni2ej wymienionych stref:

- aglomeracji o liczbie mieszkaric6w powy2ej 250 tysiqcy,

- miast o liczbie mieszkaric6w powy2ej 100 tysiqcy,

- pozostalegoobszaruwojew6dztwa.

0ceny dokonuje siq z uwzglqdnieniem dw6ch grup kryteri6w: ustanowionych ze wzglqdu na ochrong zdrowia
ludzi oraz ustanowionych ze wzglqdu na ochronq ro5lin.

Dla wszystkich substancji podlegajqcych ocenie, streff zaliczono do jednej z poni2szych klas:

- klasa A - je2eli stq2enia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczaly odpowiednio poziom6w
dopuszczalnych, poziom6w docelowych, poziom5w cel6w dlugoterminowych,

- klasa C - je2eli stq2enia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczaly poziomy dopuszczalne lub docelowe,

10 Raport o stanie 6rodowiska wojew6dztwa warmifisko-mazurskiego w 2017 roku, Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
w Olszgmie.
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klasa C1 - fe2eli stg2enia pylu zawieszonego PM2,5 na jej terenie przekraczaly poziom dopuszczalny

20 pg/m3 do osi4gniqcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (fazall),
klasa D1 - je2eli stq2enia ozonu w powietrzu na jej terenie nie przekraczaly poziomu celu

dlugoterminowego,
klasa D2 - je2eli stq2enia ozonu na jej terenie przekraczaly poziom celu dlugoterminowego.

Poni2ej przedstawiono poziomy dopuszczalne, docelowe i dlugoterminowe do klasyfikacji stref z zakresu

ochrony zdrowia i ochrony ro6lin dla substancji, kt6rych poziomy s4 najczq6ciej przekraczane.

Tabela 4, Poziomy dopuszczalne, docelowe i dlugoterminowe dla wybranych zanieczyszczert

NAZWA
SUBSTANCII

czAs
USREDNIANIA

STEzEN

OKRESLONE POZIOMY DLA ZANIECZYSZCZEN
DOPUSZCZALNA

cz4sroSc
PRZEKRACZANIA

DOPUSZCZALNEGO
POZIOMU W ROKU
KALENDARZOWYM

DOPUSZCZALNY DOCELOWY DLUGOTERMINOWY

Benzo [a] piren rok 1ng/m3

Pyi zawieszony
PMlO

24h 50 gglm3 35 razy

rok 40 p.g/m3

Pyl zawieszony
PM2,5

rok
25 p,g/m3 dla fazy I

ZO Vg/m3 dla fazy II

Ozon

max dobowe ze

stqieri I h
kroczacvch

LZO gg/m3 25 razy

L20 1tg/m3

wartoSi A0T40
obliczana ze stq2eri
thwokresiemaj-

lipiec

18 000 pglm3xh 6 000 pglm3xh

l16dlo: Woj ew6dzki Inspektorat 0chrony w 0lsztynie

W wyniku rocznej oceny iako6ci powietrza, w 2077 r., strefq warmifisko-mazurska dla dwutlenku siarki (SOzJ

dwutlenku azotu (NOz), pylu zawieszonego PM2,5 i PM10, kadmu [Cd], arsenu (As), niklu (Ni), o]owiu [Pb),
benzenu (CeHe) i tlenku wqgla (CO) zaliczono do klasy A.

Do klasy Czaliczono tq strefq ze wzglqdu na przekroczenia dopuszczalnego poziomu benzo[aJpirenu [B[aJP).
Z tego powodu konieczne bylo przeprowadzenie dzialari naprawczych w obszarach przekroczef, obejmujqcych

swym zasiqgiem takZe powiat olsztyriski. Wyniki dla strefy przedstawia poni2sza tabela.

Tabela 5. Wyniki klasyfikacii Strefy PLzB03 warmifisko-mazurskiej pod kqtem ochrony zdrowiaw 2017 r

ROK
KUTSY DU\ POSZCZEG6LNYCH ZANIECZYSZCZEN W OBSZARZE STREFY

NOz PMlO PM2,S CeHs co Pb As cd Ni B(a)P

2017 A A A A A
A

216dlo: Ocena roczna jakoSci powietrza w wojew6dztwie warmihsko-mazurskim zarok2017,
Wojew6dzki Inspektorat 0chrony Srodowiska w Olsztlmie

Strefa warmifisko-mazurska w ocenie zarok20L7 otrzymala klasq D2 ze wzglqdu na przekroczenia poziomu

celu dlugoterminowego przez stq2enia ozonu [0:]. Dla stref w klasie D2 nie jest wymagane opracowanie programu

ochrony powietrza. Dzialania wymagane w tym przypadku to ograniczenie emisji lotnych zwi4zk6w organicznych
oraz tlenk6w azotu [NO,J, jako g]6wnych prekursor6w ozonu, kt6re to powinny by6 ujqte wwojew6dzkich
programach ochrony (rodowiska.

W oparciu o kryteria okre6lone dla ochrony ro(lin przeprowadzono r6wnie2 ocenQ stanu powietrza dla ozonu

[O:J, dwutlenku siarki (SOz) i tlenk6w azotu [N0"). Dla dwutlenku siarki i tlenk6w azotu strefa otrzymala klasq A,

co oznacza,2e nie zanotowano przekroczeri poziomu dopuszczalnego. Przekroczenia norm zanotowano natomiast

dla poziomu celu dlugoterminowego dla ozonu vqzra2onego jako AOT40. Wyniki przedstawiono w poni2szej tabeli.
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Tabela 6. Wyniki klasyfikacji Strefy PL2B03 warmiisko-mazurskiej pod kEtem ochrony ro3lin w 2017 r

ROK

SYMBOL KLASY WYNIKOWEI DLA POSZCZEGOLNYCH ZANIECZYSZCZEN W STREFIE

SOz NO.
03 [AoT40J

POZIOM DOCELOWT POZIOM DI.UGOTERMINOWY

20L7

ir6dro:ocenaroczna jako3ci"*"ilxi[;;]ffi 

"*::luil::';?.nT*il,1;t#llGI6wn4 przyczyn4 wystqpienia przekroczeri benzo[a]pirenu w okresie zimowym jest emisja z indywidualnego
ogrzewania budynk6w, a w okresie letnim blisko6i gl6wnych dr6g z intensywnym ruchem, emisja wt6rna
zanieczyszczeri pylowych z powierzchni odkrytych, np. dr6g, chodnik6w, boisk oraz niekorzystne warunki
meteorologiczne, wystqpuj4ce podczas powolnego rozptzestrzeniania siq emitowanych lokalnie zanieczyszczefi
w zwiqzku z malq prqdko3ciq wiatru fponi2ej 1,5 m/s). Przyczyn4 wystqpienia przekroczeh ozonu jest
oddziatywanie naturalnych ir6del emisji lub zjawisk naturalnych niezwiqzanych z dzialalno6ci4 czlowieka.
Zbadafi przeprowadzonych na terenie Polski w ramach Paristwowego Monitoringu Srodowiska wynika, 2e ozon

iest zanieczyszczeniem w strefie przyziemnej wykazuj4cym tendencje do przekraczania poziom6w
dopuszczalnych na wielu obszarach kraju i Europy. Wysokie stQZenia tej substancji pojawiajq siq w sprzyjajqcych
warunkach atmosferycznych, tj. wysokiej temperatury i promieniowania slonecznego,

Zaklasyfikowanie Streflr PL2803 warmifisko-mazurskiej do klasy C skutkuje konieczno(ciE sporz4dzenia
program6w ochrony powietrza, je6li wcze6niej nie powstaly. W przypadku, gdy takie programy ju2 uchwalono,
astandardy jako(ci powietrza nadal sq niezadowalajEce, konieczna jest aktualizacja program6w ochrony
powietrza przez zarz4d wojew6dztwa w terminie 3 lat od dnia wej(cia w Lycie uchwaly sejmiku wojew6dztwa
wsprawie programu ochrony powietrza. Obecnie dla powiatu olsztyriskiego obowiqzuj4 nastqpujqce programy
ochrony powietrza:

- Progrom ochrony powietrza dlo strefy warmifisko-mazurskiej ze wzglqdu na przekroczenie poziomu
dopuszczalnego pytu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 wraz z Planem

dziatafi kr6tkoterminowych ze wzglqdu na ryzyko wystqpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pylu
zawieszonego PM10, przyjgry Uchwalq Sejmiku Wojew6dztwa Warmirisko-Mazurskiego Nr IV/96/15
z dnia T6lutego 2015 r.,

- Plan dziatafi kr6tkoterminowych dla strefy warmirisko-mazurskiej ze wzglqdu no ry4tko wystqpienia
przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10, przyiqLy
Uchwal4 Sejmiku Wojew6dztwa Warmirisko -Mazurskiego Nr lY /97 /15 z dnia'l.6lutego 2015 r.

Dla ochrony klimatu i jako6ci powietrza podejmuje siq szereg dzialafi, kt6re majq na celu zmniejszenie emisji
zanieczyszczeri, takie jak m. in. termomodernizacja budynk6w, budowa i modernizacja dr6g, instalacja OZE

na budynkach u2yteczno6ci publicznei i mieszkalnych, jak r6wnie2 uwzglqdnienie w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego (mpzpJ zapis6w dotycz4cych korzystania z odnawialnych2r6del energii.

Poni2ej zestawiono zrealizowane przedsiqwziqciazwi4zane bezpo5rednio lub po(rednio z ochron4 klimatu
i jakoSci powietrza w latach 2017 -20L8 na obszarze powiatu olsztyriskiego.
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Tabela 7. Przedsiqwziqcia z zakresu ochrony klimatu i jako6ci powietrza na terenie powiatu olsztyf skiego w latach 201,7 -2078

JIAND[[D}(O

KTERUNKI
INTERWENCJI

TYPY ZADAI! PROPONOWANYCH DO
REALIZACJI W RAMACH

POSZCZEG6LNYCH KIERUNK6W
INTERWENCII

JEDNOSTKA
REATTZUI^4CA

ZADANIE
OPIS PRZEDSIEWZIECIA

KoSZTY REALIZACII [zll

2017 2.OL8

powietrza

Zmniejszenie
emisji gaz6w
cieplarnianych
i innych
zanieczyszczeit
emitowanych
do powietrza m.in.
poprzez przejScie
na gospodarkq
niskoemisyjnq
we wszystkich
sektorach

Modernizacja energetyczna, w tym
termomodernizacja budynk6w w celu poprawy
efektywno6ci energetycznei, stosowanie
energooszczqdnych material6w i technologii
przy budowie nowych obiekt6w, budownictwo
pasywne

Starostwo
Powiatowe
w Olsztynie

Modernizacja en ergelyczna budynku administracyjnego Powiatu
0lsztyriskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie: docieplenie Scian

zewnqtrznych, docieplenie stropu nad piwnic4, ocieplenie
stropodachu wentylowanego, ocieplenie stropodachu pelnego,
wymiana stolarki okiennej, w)ryniana drzwi zewnqtrznych, monta2
mikroinstalacji fotowoltaicznej 40 kW, monta2 dodatkowych
grzejnik6w w pomieszczeniach biurowych

7 767 724,35

Gmina Purda
Termomodernizacja gminnego budynku mieszkalno-uslugowego

w Butrynach
54A 449,35

Gmina Barczewo Termomodernizacja b udynku Ratusza
30 000,00

5.w., !;.2.

IPR0w]

926,50
5.w.,5.2.

IPR0\&]

Poprawa efektywnoSci energetycznej proces6w
technologicznych poprzez wytworzenie
i dystrybuciq energii elektrycznej z odnawialnych
216del energii

powiat /
podmioty

gospodarcze
Brak danych o realizacji zadania

Modernizacja energochlonnej infrastruktury
wodno-Sciekowej

przedsiqbiorstwa
zaimuiqce siq
gospodarkq

wodno-iciekowa

Brak danych o realizacji zadania

Budowa i modernizacja dr6g

Powiatowa
Sluiba

Drogowa
w 0lszUnie

Przebudowa drogi powiatowei Nr 1449N na odcinku Gradki-
Tulawki

372 529,35
5.w., S.z.

(wklad Gminy
Dvwitvl

Powiatowa
Slu2ba

Drogowa
w 0lszWnie

Przebudowa drogi powiatowe.i Nr 1483N od miejscowoSci Bartolty
Wielkie w kierunku drogi krajowej

449625,75
6.w

Powiatowa
Sluiba

Drogowa
w 0lsztynie

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436N do miejscowo3ci Kruzy,
gm. Kolno

7 497933,52
i.w.,6.2.

(fundusze
unijne, wklad
Gminy Kolno)
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KIERUNKI
INTERWENCJI

Zmniejszenie
emisji gaz6w
cieplarnianych
i innych
zanieczyszczeit
emitowanych
do powietrza m.in.
poprzez przejScie
na gospodarkq
niskoemisyjn4
we wszystkich
sektorach

TYPY ZADAN PROPONOWANYCH DO
REALIZACJI W RAMACH

POSZCZEG6LNYCH KIERUNK6W
INTERWENCII

Budowa i modernizacja dr6g

IEDNOSTKA
REALTZUIACA

ZADANIE
oPrs PRZEDSIqWzI[CrA

2017 20 18

Powiatowa
Slu2ba

Drogowa
w 0lsztynie

Przebudowa drog powiatowej Nr 1503N do miejscowo6ci
Dworzec, gm. Biskupiec

1 057 559,90
5.w., 5.2.

Ifundusze
unijne, wklad

Gminy
Biskupiecl

Powiatowa
Slu2ba

Drogowa
w 0lsztynie

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1503N na odcinku Zabrodzie-
Botowo

499 777,09
PRGiPID 2016.

2019
i;.w.,!;.2.

(wklad Gminy
Biskupiec)

Powiatowa
Slu2ba

Drogowa
w 0lsztynie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1407N na odcinku Swiatkj-
2ardeniki

1- L99 242,L3
PRGiPID 2016.

20.19

3.w.,5.2. [wk]ad
Gminv Swiatkil

Powiatowa
Slu2ba

Drogowa
w 0lsztynie

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N w miejscowoSci
Jemioiowo

t9L4 756,6t
PRGiPID 2016-

2019
3.w., S.z.

fwklad Gminy
0lsztvnekl

Powiatowa
Sluiba

Drogowa
w 0lsztynie

Przebudowa drogi powiatowe.i Nr 1415N w miejscowo5ci
Piotraszewo

2192 460,85
PRGiPID 2016-

z019
S.w.,5.2. [wk]ad
Gminy Dobre

Miastol

Powiatowa
Slu2ba

Drogowa
w 0lsztynie

Przebudowa drogi gminnej Nr 163352N [od dnia 7 stycznia2077 r,

droga powiatowa Nr 1477NJ na odcinku Radostowo-Derc do
skrzyiowania z drog4 powiatowq 1477N

L7S9 580,59
PRGiPID 2016.

2019
!;.w.,3.2.

(wklad Gminy
Iezioranv)

Powiatowa
Slu2ba

Drogowa
w 0lsztynie

Przebudowa drogi powiatowej od DK 57 do miejscowo6ci
Naidymowo wie6

889 948,03
PRGiPID 2016.

2079
5.w.,5.2.

[wklad Gminy
Biskupiec')
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KIERUNKI
INTERWENCJI

Zmniejszenie
emisii gaz6w
cieplarnianych
i innych
zanieczyszczei't
emitowanych do
powietrza m.in.
poprzez przejScie
na gospodarkg
niskoemisyjnq
we wszystkich
sektorach

TYPY ZADAN PROPONOWANYCH DO
REALIZACJI W RAMACH

POSZCZEG6TNYCH KIERUNK6W
INTERWENC'I

Budowa i modernizacja dr6g

JEDNOSTKA
REArrZUlAcA

ZADANIE
OPIS PRZEDSI[WZI[CIA 20L7 2018

Powiatowa
Slu2ba

Drogowa
w Olsztynie

Przebudowa odcinka drogi powiatowei Nr 1447N w obrqbie
skrzy2owania z drog4 gminnq 160008N Barcikowo-Knopin

7 599,62
zadanie

realizowane
w ramach

Porozumienia
z dnia 30 marca
2016 r. z GminE
Dobre Miasto

Powiatowa
Slu2ba

Drogowa
w 0lsztynie

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1420N w Polkajmach-granica
powiatu, kierunek Prosity

10 900,00
b.d.

Powiatowa
Slu2ba

Drogowa
w 0lszwnie

Przebudowa odcinka drogi powiatowe.j nr 1203N Stare Kawkowo -
Pupki, etap II

424 260,62
s.w,

Powiatowa
Slu2ba

Drogowa
w Olszwnie

Przebudowa drogi powiatowe.i nr 1467N na odcinku Barczewo -
Silice etap Il

299 767,47
5.w.

Powiatowa
Slu2ba

Drogowa
w 0lsztynie

Przebudowa drogi powiatowej 1372N na odcinku RUS - Bart4g
777 474,28

3.w.

Powiatowa
Slu2ba

Drogowa
w 0lsztynie

Poprawa bezpieczeristwa na terenie Gminy Purda poprzez budowq
odcinka drogi 1468N relacji DK53- Marcinkowo oraz 1468N
w miejscowo6ci Prejlowo

449 457,49
3.w.,5.2. (wkiad
Gminy Purda)

Powiatowa
Slu2ba

Drogowa
w 0lsztynie

Przebudowa drogi powiatowej 1428N od DK51 do miejscowoSci
Kl6dka poprzez utwardzenie pobocza - etap I

99 955,34
S.w.

Powiatowa
Sluiba

Drogowa
w 0lsztvnie

Przebudowa drogi powiatowej 1203N w miejscowoSci Nowe
Kawkowo - etap I

319 832,60
(.w.

Powiatowa
Sluiba

Drogowa
w Olsztynie

Przebudowa drogi powiatowej 1422N w miejscowo6ci Franknowo
336 673,56

5.w.
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RAPORT Z WYKONANIA W LATACH 2017.2078
PROGRAMU OCHRONY SRODOWISKA POWIATU OLSZTYNSKIEGO DO 2O2O ROKU 5TIllDIrlD

KIERUNKI
INTERWENCJI

Zmniejszenie
emisji gaz6w
cieplarnianych
i innych
zanieczyszczett
emitowanych do
powietrza m.in.
poprzez przejicie
na gospodarkq
niskoemisf n4
we wszystkich
sektorach

TYPY ZADAI(I PROPONOWANYCH DO
REALIZACJI W RAMACH

POSZCZEG6LNYCH KIERUNK6W
INTERWENC'I

I

Budowa i modernizacja dr6g

JEDNOSTKA
REArrZUl,{CA

ZADANIE
oPIS PRZEDSTEWZI4CIA

20t7 207A

Powiatowa
Slu2ba

Drogowa
w 0lszwnie

Przebudowa drogi powratowej Nr 1422N Jeziorany - Franknowo -
granica powiatu, na odcinku czq(ci dzialki 266 obrqb Franknowo

71279,10
b.d.

Powiatowa
Slu2ba

Drogowa
w 0lsztynie

Przebudowa drogi powiatowej 1454N od DW 596 do
miejscowoSci Strylewo

97 4 952,86
i;,w., S.z,

(wklad Gminy
Biskupiec)

Powiatowa
Slu2ba

Drogowa
w 0lsztynie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1415N na odcinku od
miejscowoSci Piotraszewo do granicy powiatu

z 009 170,00
PRGiPID 2016-

20L9
3.w.,5.2. [wklad
Gminy Dobre

Miastol
Powiatowa

Slu2ba
Drogowa

w 0lsztynie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1454N w miejscowoSci Wqg6i

1 708 390,00
5.w., !;.2.

(wklad Gminy
B iskupiec)

Powiatowa
Sluiba

Drogowa
w 0lszUnie

Przebudowa drogr powiatowej nr 1372N w miejscowo6ci Gqglawki
488 685,85

s.w.

Gmina Stawiguda
Przebudowa ulic 2urawiej i MySliwskiej w Tomaszkowie
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 7 496 746,22

Gmina 0lsztynek Modernizacja drogi od drogi krajowej nr 58 w kierunku Mar6zka -

wykonanie nakladki asfaltowej na odcinku okolo 1100 mb.
252 100,00

Gmina 0lsztynek
Wykonanie i uzyskanie niezbgdnych dokument6w do realizacji
zamierzenia o nazwie,,Budowa drdg wewnqtrznych nd terenie
miejscowoici Nadrowo" w trvbie,,zaprojektuj i wybudui"

454 840,00

Gmina 0lsztynek Przebudowa drog gminnej w miejscowo6ci Samagowo na dtugosci
ok. 120 m 773 972,76

Gmina 0lsztynek Modernizacja drogi z Waplewa w kierunku )adamowa 346 092,48

Gmina 0lsztynek Modernizacja drogi asfaltowej w miejscowoSci Lutyn6wko 784 633,76

Gmina 0lsztynek
Modernizacja drogi gl6wnej prowadzqcej od Swierkocina do drogi
nr 58 382384,56

Gmina 0lsztynek Modernizacja drogi z Maniek w kierunku Zezut 181 556,63

Gmina Dobre
Miasto

Przebudowa drogi gminnej Barcikowo-Knopin 3 075 777,27
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RAPORT Z WYKO NAN IA W LATACH ZO77 -201,8

PROGRAMI' OCHRONY SRODOWISKA POWIATU OLSZTYNSKIEGO DO 2O2O ROKU

KIERUNKI
INTERWENCJI

Zmniejszenie
emisji gaz6w
cieplarnianych
i innych
zanieczyszczei
emitowanych do
powietrza m.in.
poprzez przejScie
na gospodarkq
niskoemisyjnq we
wszystkich
sektorach

TYPY ZADAN PROPONOWANYCH DO
REALIZACJI W RAMACH

POSZCZEG6LNYCH KIERUNK6W
INTERWENC'I

Budowa i modernizacja d169

JEDNOSTKA
REATIZU'ACA

ZADANIE
oPrs PRzEDSIEWZIqCIA

KOSZTY REALIZACII IzII

2017 2 018

Gmina Dobre
Miasto

Przebudowa drogr gminnej Nowa Wiei Mala-Praslity 226 000,00

Gmina Dobre
Miasto

Przebudowa odcinka drogi w miejscowo!ci Barcikowo 79 999,99

Gmina Dobre
Miasto

Przebudowa ul. Artylerzyst6w i Armii Krajowej w Dobrym Mie6cie 449 568,94

Gmina Purda
Polbruk: Nowa Wie6, Marcinkowo, Gilawy, Klebark Wielki, Trqkus,

Trqkusek
b.d.

Gmina Purda Przebudowa drogi we wsi Trqkus 496 000,00

Gmina Barczewo
Budowa drogi gminnel od drogi powiatowej 1448N przez

Nikielkowo i W6jtowo do DK 16

6 849 367,62

!;.w.,3.2.

[fundusze
unijne, bud2et

pahstwa)

5 165 588,95

i.w., !;.2.

(fundusze

unijne, bud2et
pafistwaJ

Gmina Barczewo Przebudowa ul, 0rzeszkowej w Barczewie
205 060,00

5.w.

Gmina Barczewo
Przebudowa ul. Norwida i ul. Szczepariskiego w Barczewie
(zor8-zoL9)

118 875,00
5.w.

Gmina Barczewo
Utwardzenie placuwrazzdrog4 dojazdow4 do ul. Wojska Polskiego

w Barczewie nr 46

69 987,00

s.w.

Gmina Barczewo
Utwardzenie placu wraz z drog4 dojazdowq do ul. Wojska Polskiego

w Barczewie przy blokach na os. Slonecznym 418

140 000,00

5.w.

Gmina Barczewo Prz ebudowa ul. Traugutta w Barczewie - chodniki i dokumentacja
17 835,00

5.w.

408 857 ,24

S.w.

Gmina Barczewo Przebudowa drogr gminnej - Lamkowo (2078-2079)
50 000,00

s,w,
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RAPORT Z WYKO NANIA W LATACH 2017 -2078
pRocRAMU ocHRoNy SRoDowtsKA powtATU oLszrytisrtgco oo 2020 RoKU

\rr)lrx\l\trNaf, ri

SIAl,lOIllOtrrKo

KIERUNKI
INTERWENCJI

Zmniejszenie
emisji gaz6w
cieplarnianych
i innych
zanieczyszczeA
emitowanych do
powietrza m.in.
poprzez przejScie
na gospodarkq
niskoemisyjnq we
wszystkich
sektorach

TYPY ZADAII PROPONOWANYCH DO
REATTZACJI W RAMACH

POSZCZEG6LNYCH KIERUNK6W
INTERWENC'I

Budowa i modernizacja dr6g

IEDNOSTKA
REATTZUIACA

ZADANIE
OPIS PRZEDSIEWZIECIA

KOSZTY REALIZACII [zII

2017 20TB

Gmina Barczewo
Prz ebudowa 6cie2ki pieszo-rowerowej Barczewo-Zalesie

{20L8-2020)

74 940,00
5.w., i.z.

(PR0wM)

Gmina Barczewo
Budowa drogi w Barczewie - ul. Ko5ciuszki (S6jcze Wzg6rze)
i ul. Grotta

222 450,72

s.w.

L23 468,00

3.w

Gmina Barczewo Budowa drogi w miejscowoSci Kapliqyny
45 000,00

s.w.

567 966,90

3.w.

Gmina Swi4tki Budowa odcinka drogi wewnqtrznei b.d. b.d.

Gmina Swi4tki

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowei dla inwestycji
polegajqcej na przebudowie d16g wewnqtrznych z inwentaryzacj4
kanalizacji deszczowej i ewentualn4 przebudowq

72 700,00

Srodki Gminy

SwiEtki
Gmina Swi4tki Modernizacja drogi dojazdowej do grunt6w rolnych w R62ynce b.d. b.d.

Gmina Swiqtki
Utwardzenie poboczy wzdlu2 d16g powiatowych na terenie gminy
Swiqtki (mie)scowoSci Brzydowo, R62ynka, GarzewoJ

207888,74
Srodki Zarzqdu Powiatu

w Olsztynie, Srodki Gminy SwiEtki

Gmina SwiEtki
Utwardzenie poboczy wzdlu2 dr6g powiatowych na terenie gminy
Swi4tki (miejscowoSci : Golo96ra, Garzewo, Brzydowo)

225 265,32

Srodki Zarz4du

Powiatu
w 0lsztynie

Gmina Swiatki

Wykonanie dokumentacii projektowo-kosztorysowei dla inwestycji
polegajqcej na przebudowie dr6g gminnych (dzialki nr 270,271.,
281 obrqb Swiqtki), iqczqcych drogq wojew6dzkqz drogE
powiatowq nr 1407 N

24 600,00

6rodki Gminy
SwrEtlfl

GDDKiA 0lsztyn

Budowa drogr S-7 Elblag (S-221 - Olsztynek (S-51), odc. Milomlyn
(S7J Olsztynek [S51J. Pododcinek C2 Rychnowo [z wqz]em)

- Olsztynek (czg6ciowo w powiecie olsztyriskim - ok.4,8 km)

424 000 000,00

bud2et
Paristwa,

Krajowy
Fundusz
Drogowy,

Fundusz

Sp6jnoSci,

Poityczka
Europejskiego

Banku

Inwestycyjnego
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RAPORT Z WYKONANIA W LATACH 201,7.201,8
pRocRAMU ocHRoNy SRoDowtsKA powtATU oLszry(srteco oo 2020 RoKU IIllOItlDprr(o

KIERUNKI
INTERWENC'I

TYPY ZADAN PROPONOWANYCH DO
REALIZACJI W RAMACH

poszczEc6r.lrYcH KTERUNK6w
INTERWENCII

Budowa i modernizacja dr6g

JEDNOSTKA
REALIZUJ4CA

ZADANIE

KOSZTY

2017 20 1B

Zmniejszenie
emisji gaz6w
cieplarnianych
i innych
zanieczyszczeit
emitowanych
do powietrza m.in.
poprzez przej6cie
na gospodarkq
niskoemisyjn4 we
wszystkich
sektorach

GDDKiA Olsztyn
Budowa drogi S-51 0lsztyn - Olsztynek [S-7J odc.0lsztyn Potudnie
- 0lsztynek

436 000 000,00

bud2et
Paristwa,

Krajowy
Fundusz
Drogowy,
Fundusz

Sp6j no5ci,

Poiyczka
Europejskiego

Banku

Inwestycyjnego

Monitoring zu2ycia energii w budynkach
u2ytecznoSci publicznej
i mieszkalnych

powiat / gminy
powiatu

sp6idzielnie
iwsp6lnoty

mieszkaniowe

Brak danych o realizacii zadania

Wprowadzenie rozwiqzafi typu e-urz4d

Gmina Barczewo
Zapewnienie mieszkaficom Gminy Barczewo dostqpu do wysokiej

.jakoSci uslug publicznych Swiadczonych drog4 elektroniczn4
(2077-2079)

789 660,00

Gmina 0lsztynek Wdro2enie e-uslug w gminie Olsztynek 592 976,07

Gmina Swiqtki lnformatyzacja uslug publicznych w gminie Swi4tki
b.d,

(2077-2019)

0siqgniqcie
poziom6w
dopuszczalnych
zanieczyszczeh
powietrza: pylu
PMlO;
osiEgniqcie
poziomu
docelowego
benzo[a)pirenu

Programy ochrony powietrza (P0PJ i ich
aktualizaci e

samorz4d
woiew6dztwa

Brak danych o realizacji zadania

Instalacja 0ZE na budynkach uiytecznoSci
publicznej i mieszkalnych

Gmina Dobre
Miasto

Inwestycja w OZE w Zal<ladzie Uslug Wodnych sp. z o.o. w Dobrym
MieScie

237 274,87

Gmina Purda
Fotowoluika: Gimnazjum Purda, Oczyszczalnia Purda,

O czyszczalnia Trqkuse( Sala sportowa Marcinkowo
498 888,00

Gmina Barczewo Zakup i monta2 lamp solarnych na terenie Gminy Barczewo
64 070,00

5.w.

Gmina Barczewo Budowa fotowoltaiki w Zespole Szk6l w Barczewie
277 434,00

!;.w., !.2.,

RPOWiM

Gmina Barczewo Budowa fotowoltaiki w budynku Przedszkola
277 434,00

{w.,3.2.,
RPOWiM
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RAPORT Z WYKONANIA W LATACH 2017.2018
PROGRAMU OCHRONY SRODOWISKA POWIATU OLSZTYNSKIEGO DO 2O2O ROKU

I KIERUNKI
I rurrRwrruclr
I

I

Rozw6j
rozproszonych
odnawialnych
2r6del energi

TYPY ZADAN PROPONOWANYCH DO
REATIZACJI W RAMACH

POSZCZEG6LNYCH KIERUNK6W
INTERWENCfT

Instalacja OZE na budynkach uZytecznoici
publicznej i mieszkalnych

JEDNOSTKA
REALIZUJACA

ZADANIE
oPrs PRzEDSTEWZTICrA

2077 2078

Gmina Swiqtki

Budowa instalacii fotowoltaicznych obsluguj4cych budynek
administracyiny Urzgdu Gminy Swi4tki i budynki Publicznego
Gimnazium oraz Zespolu Szkolno -Przedszkolnego

4q6 360,47
wsp6lfinansowano z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego

(2076-20t9)

Uwzglqdnienie w mpzp zapis6w dotycz4cych
korzystania z odnawialnych 216del energii

Gmina Dobre
Miasto

0pracowanie mpzp fragmentu miasta Dobre Miasto w reionie ulicy
Lu2yckiej i linii kolejowej relacji Braniewo-Gutkowo 10 000,00

Gmina 0lsztynek

Mpzp dla fragmentu terenu poioZonego w obrqbie geodezfnym
Mar6z ,,Obszar A" w gminie 0lsztynek w.b.

Mpzp w obrqbie geodezyjnym Swierkocin w.b.

Mpzp terenu wqzia 0lsztynek Wsch6d w.b.

Mpzp terenu wgzla 0lsztynek Wsch6d (zmianaJ w.b.

Mpzp w obrqbie geodezyjnym Mar6z w.b.

Mpzp terenu polo2onego w obrqbie Z4bie gm. Olsztynek w.b.

Mpzp w obrqbach geod,ezyjnychZawady, Elgn6wko, Gaj, Czerwona
Woda iTolejny w.b.

Mpzp wsi Samagowo - czq36 I w.b.

Mpzp wsi Pawlowo - czq6i II w.b.

Mpzp dla terenu polozonego w obrqbie geodezyinym Platyny oraz
Warlity Male w,b.

Mpzp wsi Lipowo Kurkowskie - czq6i ll w.b.

Mpzp wsi Swierkocin

Mpzp teren6w w obrqbie geodezyjnym Swierkocin w.b.

Promocja OZE

Gmina Barczewo Utworzenie Centrum Wielu Kultur

92 250,00
5.w.,5.2.

[Europejski
Fundusz
Rozwoju

Resionalnesol

Gmina Barczewo Utworzenie Centrum Aktywizacji
9 963,00
i.w., !.2,

IPR0w)
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RAPORT Z WYKONANIA W LATACH 2OI7 -2078

PROGRAMU OCHRONY SRODOWSKA POWIATU OLSZryNSKIEGO DO 2O2O ROKU
11.,ir2 !f'n(\rr\i.\\r r:'IIl{DIIID

KIERUNKI
INTERWENC'I

Rozw6j
i modernizacja
zbiorowych
system6w
ciepiowniczych

TYPY ZADAI( PROPONOWANYCH DO
REALIZACJI W RAMACH

POSZCZEG6LNYCH KIERUNK6W
INTERWENCJI

Promocja OZE

IEDNOSTKA
REATIZUIACA

ZADANIE
oPrs PRZEDSTEWZTECTA

KOSZTY REALIZACII lztl

2017 20tB

Gmina Stawiguda

Informacje na stronie Gminy Stawiguda o rozpoczqciu realizacji
przez WFoSiGW w 0lsztynie Programu EWA (energia, woda,
atmosfera) skierowanego do os6b fizycznych oraz o naborze
wniosk6w w rz4dowym programie ,,Czysle Powietrze", kt6rego
celem,est zmniejszenie lub unikniqcie emisji pyl6w i innych
zanieczyszczefi wprowadzanych do atmosfery przez domy
iednorodzinne

w.b wb.

Zmiana sposobu ogrzewania z piec6w
indywidualnych na centralne
0grzewanie z kotlowni lokalnych

UrzEd Pracy
Powiatu

0lsztyriskiego

Przyl4czenie siedziby Urzqdu Pracy Powiatu 0lsztyriskiego oraz
Mieiskiego Urzqdu Pracy w 0lsztynie do miejskiej sieci
cieplowniczej

9 027,27
5.w., calkowity

koszty
inwestycji:
25 851.81

Wsp6lnota
Mieszkanrowa w
Gminie Barczewo

Wymiana ogrzewania wqglowego na ogrzewanie gazowe
ul. Michewicza 68A,8 w Barczewie

Rozbudowa sieci cieplowniczych

Gmina Dobre
Miasto

Budowa cieplociqgu pomiqdzy budynkami Lu2ycka - Grudzi4dzka 43 500,00

Gmina Dobre
Miasto

Budowa cieplociqgu pomiqdzy budynkami Malczewskiego 10 i Orla
Biaiego 9

76 764,79

Gmina Dobre
Miasto

Budowa cieploci4gu pomiqdzy kotlowniq G6rna 1a i budynkiem
G6rna 4

67 091,90
Srodki ZEC Sp.

z o.o. w Dobrym
MieScie

Termomoder-
nizacja

Termomodernizacja budynk6w uzyteczno Sci
publicznej oraz mieszkalnych

powiat / gminy
powiatu,

sp6ldzielnie
iwsp6Inoty

mieszkaniowe /
wla(ciciele
budynk6w

Zadania wymienione w pkt, ,,Modernizacja energetyczna, w tym termomodernizacja budynk6w w celu
poprawy efektywnoSci energetycznei, stosowanie energooszczqdnych material6w i technologii przy

budowie nowych obiekt6w, b udownictwo pasywne"

Rozw6j
i modernizacja
transportu
zbiorowego
w kierunku
transportu
przyjaznego dla
6rodowiska
i wspieranie
ekologicznych
form transportu

Budowa d16g/5cie2ek rowerowych

Gmina Dobre
Miasto

Przebudowa ul. Krasickiego 603 289,14

Gmina Stawiguda
Budowa traktu pieszo-rowerowego z miejscowoSci Bart42ek do
Bartqga, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz
z oSwietleniem

1.55L919,75

Budowa / rozbudowa infrastruktury transportu
publiczneeo

gminy powiatu Brak danych o realizacji zadania

Rozbudowa taboru transportu publicznego
Iniskoemisvineeo )

gminy powiatu Brak danych o realizacji zadania

Promocja transportu zbiorowego i transportu
Drzviazneso Srodowisku

powiat / gminy
powiatu Brak danych o realizacji zadania
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RAPORT Z WYKONANIA W LATACH 2077 -2078

PROGRAMU OCHRONY SRODOWISKA POWIATU OLSZTYNSKIEGO DO 2O2O ROKU

KIERUNKI
INTERWENCJI

- budowa icieZek
rowerowych

TYPY ZADAN PROPONOWANYCH DO
REALIZACJI W RAMACH

POSZCZEG6LNYCH KIERUNK6W
INTERWENCII

JEDNOSTKA
REATTZU14CA

ZADANIE
oPrs PRZEDST4WZTqCTA

KOSZTY REALIZACII tzll

2077 20tB

Aktualizacja planu z16wnowa2onego rozwo j u
publicznego transportu zbiorowego

gminy powiatu Brak danych o realizacji zadania

0graniczenie
emisji niskiej

Modernizacja/wy-
miana
indywidualnych
f16del ciepla

Modernizacje kotlowni, modernizacja
kogenerator6w;

Wymiana kotl6w opalanych wqglem na
wykorzystujqce bardziej ekologiczne noSniki
energii [olei, gaz, biomasa)

Gmina Dobre
Miasto

Modernizacja kotlowni przy ul. Malczewskiego 8 na potrzeby
dostarczania CWU

30 898,13
Srodki ZEC Sp.

z o.o. w Dobrym
Mie3cie

Gmina Stawiguda
Dofinansowanie z bud2etu gminy inwestycji slu24cych ochronie
powietrza, polegaj4cych na wymianie 216del ciepla w budynkach
Iub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Stawiguda

26 521.,50

Gmina Purda Kotlownia: Butrynyszkola, Szczqsne szkola b.d.

Starostwo
Powiatowe
w 0lsztynie

Pomoc finansowa udzielona Gminie )eziorany na realizacjq zadania
pn, ,,Modernizacja instalacji grzewczej w budynku strainicy
Ochotniczej Strazy Po2arnej w Jezioranach"

15 000,00,
calkowity koszt

zadania:
24 799,99

Starostwo
Powiatowe
w 0lsztynie

Dofinansowanie r^rymlany pieca centralnego ogrzewania w remizie
OSP w )onkowie

15 000,00,
calkowity koszt

zadania:
19 000.00

Ro zw6 j sieci gazowej, gazy fikacj a gminy powiatu Brak danych o realizacji zadania

Rozbudowa
energooszczQ-
dnych system6w
o6wietlenia
budynk6w i dr6g
publicznych

Modernizacja oSwietlenia budynk6w - wymiana
na systemy energooszczqdne

Gmina Purda
Modernizacja o6wietlenia budynk6w wykonana przy
termomodernizacii: Butryny, Klebark Wielki b.d.

Monta2 efektywnego energetycznie oiwietlenia
ulicznego/drogowego

Gmina Dobre
Miasto

Budowa oSwietlenia chodnika w pasie drogowym drogi
woiew6dzkiet nr 507

771050,87

Gmina 0lsztynek

Rozwiazywanie problem6w oSwietlenia w Gminie 0lsztynek,
w tym z wykorzystywaniem odnawialnych 216del energii 2018-
2019. Budowa wtrybie zaproiektui i wybuduj ekologicznego
ledowego oiwietlenia ulicznego w ci4gu ulic Wilczej
i femiolowskiej w Olsztynku

37t 665,99

MontaZ efektywnego energetycznie o3wietlenia
ulicznego/drogowego

Gmina Barczewo Budowa oiwietlenia ulicznego w Lggainach
128 380,34

5.w.

Gmina Barczewo Budowa oSwietlenia ulicznego w Tumianach
76t 796,06

5.w.

Gmina Barczewo Rozbudowa o6wietlenia ulicznego w mielscowo6ci Maruny
5 000,00

5.w.
22 818,09

3.w.

Gmina Barczewo 0pracowanie projektu oSwietlenia ulicznego w Wipsowie
5 600,00

s.w

Gmina Barczewo Budowa o5wietlenia ulicznego w Ramsowie (20L8/2079) 23 700,00
5.w.

Gmina Barczewo Budowa oSwietlenia w miejscowoSci Kierzbuh
s 964,96

5.w.
\7 626,00

s,w.
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'IIl.tDtr[D
trf(o

KIERUNKI
INTERWENC'I

Rozbudowa
energooszczq-
dnych system6w
o3wietlenia
budynk6w i dr6g
publicznych

TYPY ZADAN PROPONOWANYCH DO
REALIZACJI W RAMACH

POSZCZEG6LNYCH KIERUNK6W
INTERWENC'I

MontaZ efektylvnego energetycznie oSwietlenia
ulicznego/drogowego

IEDNOSTKA
REALIZUJACA

ZADANIE
oPrs PRzEDSIEWZIICIA

KOSZTY REALIZACJI tzII

20t7 2018

Gmina Barczewo
Wykonanie oiwietlenia ulicznego ul. Klonowej w W6itowie
(2018/2079)

44 950,35
5.w.

Gmina Barczewo Wykonanie czqSci oSwietlenia ulicznego ul, Agrestowej
22 719,56

5.w.

Gmina Barczewo Budowa oiwietlenia ulicznego w miejscowoSci W6jtowo 3 68,00
3.w.

48 283,20
5.w,

Zastosowanie inteligentnego systemu sterowania
oiwietleniem ulicznym;
Rozw6 j wykorzystania o gniw fotowoltaicznych
w systemach hybrydowych do zasilania urz4dzei
i instalac.ii infrastruktury drogowei (znak6w,
6wiatel o strz e gawczychJ

Gmina Purda
Pilotaiowy program budowy oiwietlenia ulicznego z systemem
sterowania w miejscowo6ci Trqkusek

b.d.

Gmina Swiqtki Zakup lamp solarnych 3 400,00

Rozw6j system6w
ostrzegania
i reagowania
w sytuacji zjawisk
ekstremalnych

Budowa system6w ostrzegania i reagowania
w sytuacji zjawisk ekstremalnych

powiat / gminy
powiatu Brak danych o realizacji zadania

Doposa2enie wyspecializowanych jednostek
w specjalistyczny sprzQt do wykrywania
i Iikwidacji powstalych zagroZei

Gmina Dobre
Miasto

Zakup dw6ch detekto16w pr4du
4 550,00

Srodki Funduszu SprawiedliwoSci

Gmina Stawiguda

Dostawa samochodu ratowniczo-gainiczego z wyposazeniem
w ramach zadania: Poprawa bezpieczeristwa ekologicznego
Warmii i Mazur poprze doposa2enie slu2b ratowniczych
w specjalistyczny sprzgt, dostawa samochodu ratowniczo-
eainiczeso z wvoosa2eniem

1 184 150,00

Starostwo
Powiatowe w

Olsztynie
Zadania wymienione w Tabeli 3. i Tabeli 29.

0bjaSnienia:
w.b. - w bud2ecie; zadania wpisane do bud2etu )ednostki
b.d. - brak danych

6.w. - Srodki wlasne

5.2. - Srodki zewnqtrzne
216dlo: oprac. wlasne na podstawie danych udostqpnionych przez jednostki zlokalizowane na terenie powiatu olsztyriskiego
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3.2.2 OBSZAR INTERWENCf I: OCHRONA PRZED HATASEM

Najwiqksze zagro2enie ze wzglqdu na rozlegfu obszar poddany oddzialywaniu, a tak2e liczbq os6b nara2onych,

stanowi obecnie halas komunikacyjny, w szczeg6lnoSci halas drogowy.

Pod pojqciem halasu drogowego rozumie sig halas pochodzqcy od Srodk6w transportu poruszajqcych

siq po wszelkiego rodzaju drogach niebqd4cych drogami kolejowymi, w tym po torach tramwajor,lych.

Jest to halas typu liniowego. Staly wzrost ilo6ci pojazd6w otaz natq2enia ruchu komunikacyjnego spowodowat,
2ezagroLenie halasem komunikacyjnym jest du2o wigksze ni2 halasem przemyslowym.

SieC komunikacyjnq powiatu olsztyfskiego tvvorzq dwa odcinki dr6g ekspresowych [S7, 551), sze(6 dr6g
krajowych, dziewiqd dr6g wojew6dzkich, 101 dr6g powiatowych oraz bardzo liczne drogi gminne. Drogi
sE systematyczne modernizowane oraz rozbudowywane, co umo2liwia rozw6j gospodarczy gmin powiatu.

Tabela B. Wykaz wybranych odcink6w d169 krajowych na terenie powiatu olsztyriskiego oraz informacje na temat ich stanu

NR DROGI Dr.ucosc [km]
ocOLNA ocENA srANU - otucoSc DRocI w DANYM SATNTE [km]
POzADANv OSTRZEGAWCZY KRYTYCZNY

s7e 6,49t 6,491 0,000 0,000

s7 L6,349 16,439 0,000 0,000
'J.6 18,011 9,219 8,792 0,000

76i 8,842 8,842 0,000 0,000

16c 38,832 30,832 8,000 0,000

51 16,581 4,587 7,000 5,000

51a 8,900 5,000 3,900 0,000

51 6,257 1,073 5,1A4 0,000
51 3,330 1 1EO 1,072 0,000

S5 1c L4,572 74,572 0,000 0,000
s5 1b 5,700 5,700 0,000 0,000

53 1.5,606 0,000 72,426 3,180
57 36,000 10,900 13,000 t2,700
58c 2,37t 0,000 2,371 0,000
58 27,525 23,525 1,000 3,000

SUMA 225,367
Zr6dlo: Generalna Dyrekcja Dr6g Krajowych i Autostrad, Oddzial w Olsztynie, stan na 13.06.2019 r.

Poryisza tabela obrazuje,2e stan czq5ci d169 krajowych na terenie powiatu olsztyfiskiego wymaga dziatari
naprawczych. Dzialania te sq cyklicznie podejmowane ptzez zarzqdca tych d169, tj. GDDKiA.

Dla ochrony przed halasem na terenie powiatu olsztyriskiego zainstalowano ekrany akustyczne na 78

odcinkach dr6g, kt6re r62niE siq wysoko6ci4 i materialem wykonania, zale2nie od lokalnych uwarunkowafi.

Monitoring halasu ma na celu dostarczenie informacji niezbqdnych dla potrzeb ochrony przed halasem.
Zadanie to realizowane jest poprzez instrumenty planowania przestrzennego oraz ochrony Srodowiska, takie
jak mapy akustyczne i programy ochrony przed halasem, a takie rozwiqzania techniczne ukierunkowane
nair6dla lub minimalizujqce ich oddziatywanie, np. ekrany akustyczne.

0ceny stanu akustycznego 6rodowiska dokonujq obowi4zkowo:

- starostowie - dla aglomeracji o liczbie mieszkafc6w wiqkszej ni2 100 tysiqcy,

- zarz4d,cy dr6g, linii kolejowych, lotnisk, je6li eksploatacja drogi, linii kolejowej lub lotniska mo2e
powodowa6 negatywne oddzialywanie akustyczne na znacznych obszarach.

Metodyka i czgstotliwoS6 wykonywania pomia16w okreilone sE w rozporzEdzeniu Ministra Srodowiska z dnia
20 grudnia 2017 r. zmieniajqcym rozporzqdzenie w sprawiewymagaiw zakresie prowadzenia pomiar6w poziont6w
substancii lub energii w irodowisku przez zarzqdzajqcego drogq, Iiniq kolejowq, liniq tramwajowq, lotniskiem
lub portem (D2.U.22077 r. Nr 288 po2.7697). Parametrem wykorzystywanym do oceny warunk6w korzystania
ze Srodowiska iest poziom r6wnowa2ny. W polityce dlugofalowej orazw programach ochrony Srodowiska przed
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halasem parametrem wykorzystywanym jest wska2nik dlugookresowy Lowlr. WskaZnik ten wyra2a Sredni poziom
d2wiqku w decybelach , wyznaczony w ciqgu wszystkich d6b roku, z uwzglqdnieniem pory dnia frozumianej jako

przedzial czasu od g. 6.00 do g. 18.00), pory wieczoru fod 18.00 do 22.00J oraz pory nocy fod 22.00 do 6.00J.

W przypadku halas6w pochodzqcych od d169 i linii kolejowych dopuszczalny poziom halasu dla wskaZnika

dlugookresowego Lowr'r wynosi - w zaleino6ci od przeznaczenia terenu - od 50 dB do 70 dB, natomiast

dla wskaZnika Lu (dlugookresowy poziom halasu w porze nocyl od 45 dB do 65 dB. W odniesieniu do pojedynczej

doby ustalono warto56 dopuszczalnq r6wnowa2nego poziomu halasu (Ln"q D) w porze dnia r6wn4 od 50 dB

do 68 dB, natomiast warto6t r6wnowa2nego poziomu halasu w porze nocy [Le"q N) ustalono od 45 dB do 60 dB.

W 2018 r. Generalna Dyrekcja Dr6g Krajowych i Autostrad wykonala mapy akustyczne dla dr6g krajowych
o ruchu pov,ryiej 3 mln pojazd6w rocznie, kt6re skladajq siq z czq5ci opisowei oraz graficznej. W powiecie

olsztyf skim przeanalizowano odcinki dr6g7 ,7 j, S7 j, 16c, 16, 57,51a i 51b, dla kt6rych obliczono m.in. liczbq lokali
mieszkalnych, liczbq mieszkafic6w i powierzchniq teren6w eksponowanych na halas, widoczne w poni2szej tabeli.

Tabela 9. Ekspozycia na halas na terenie powiatu olsztyriskiego przedstawiona za pomocq wskaZnika LowNw 2018 r.

fr6dlo: oprac. wlasne na podstawie czq6ci opisowej opracowania pL Mapy akustyczne dla dr6g krajowych w wojew6dztwie
warmifisko-mazurskim o lqcznej dlugoici i62,805 km [Czq56 Nr 12J

W 2018 r. po wykonaniu przez Zarz4d Dr6g Wojew6dzkich w Olsztynie map akustycznych dla odcink6w dr6g

wojew6dzkich o lqcznej dlugo5ci ok. 25 km Seimik Wojew6dztwa-Warmirisko-Mazurskiego uchwal4
NTXXXVIII/822118 z dnia 26 czerwca 2018 r. zaktualizorval w zakresie dr6g wojew6dzkich ,,Program ochrony

irodowiska przed halasem dla terendw poza aglomeracjami, polo2onych wzdlui dr6g krajowych oraz wojew6dzkich

na terenie wojew6dztwa warmirisko-mazurskiego o obciq2eniu ponad 3 mln pojazd6w rocznie, kt6rych eksploatacjo

spowodowala negawne oddzialywanie akustyczne w trryniku przekroczenia dopuszczalnych poziom6w halasu

okreilonych wskainikomi LDWN i LN" przyiqty uchwalE Nr lll/42/L4 Sejmiku Wojew6dztwa Warmirisko-

Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2014r.?adnc,z dr5g wojew6dzkich objgtych aktualizacjq nie lezy na terenie powiatu

olsztyfiskiego.

Wojew6dzki Inspektor Ochrony Srodowiska dokonuje oceny stanu akustycznego (rodowiska na obszarach

nieobjqtych obowiqzkiem opracowania map akustycznych, ti. na terenie miast o liczbie mieszkafc6w poni2ei

100 tysiqcy orazna terenach polo2onych przy drogach o natq2eniu ruchu poni2ei B 200 pojazd6w na dobq.

W 2077 r. Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Olsztynie nie przeprowadzal pomiar6w natq2enia

halasu drogowego ani kolejowego na terenie powiatu olsztyriskiego. Nie stworzono te2 map akustycznych

dla powiatu olsztyiskiego.

Dla ochrony przed halasem podejmuje siq dzialania, kt6re maj4 na celu zmniejszenie emisji halasu, takie jak

m. in. uchwalanie program6w ochrony Srodowiska przed halasem, budowa obwodnic miast, nasadzenia zieleni

oslonowej oraz stosowanie cichych nawierzchni podczas remont6w i przebud6w istniej4cej sieci drogowej.

W tabeli poni2ej zestawiono zrealizowane przedsiqwziqciazwiqzane bezpo6rednio lub poSrednio z ochron4
przed halasem wlatach 2017-2078 na obszarze powiatu olsztyfskiego. Nale2y wziEe i.z.kie pod uwagq zadania

przedstawione w tabeli 7. w czgki dotyczqcej budowy i modernizacji dr6g oraz budowy dr6g/icie?ek
rowerowych, kt6re r6wniei znaczqco przyczyniaj4 siq do poprawy klimatu akustycznego na terenie powiatu.

PARAMETR
WSKAZNIK Lowx [dB]

55-60 60-65 65-70 70-75 >75

Liczba Iokali mieszkalnych [szL]
eksponowanych na halas

1042 642 377 69 6

Liczba mieszkarlc6w [os.]
eksponowanych na halas

2077 1495 910 136 9

Powierzchnia teren6w [km2]
eksponowanych na halas

28,532 L4,A6L 7,277 3,594 2,409
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Tabefa 10. Przedsiqwziqcia z zakresu zmniejszenia zagro2enia halasem na terenie powiatu olsztyriskiego w latach 201,7-20'l.B

,IIl|OirlDErr0

KIERUNKI
INTERWENCJI

TYPY ZADAN PRoPoNowANYCH
DO REALIZACJI W RAMACH

poszczEc6rruycu xrrRurvxOw
INTERWENCII

IEDNOSTKA
REALIZUJ,qCA

ZADANIE
oPrs PRzEDSrqwaqcrA

KoSZTY REALIZACII [zl]

20L7 2078

ZagroLenia halasem

0chrona przed
halasem

Programy ochrony Srodowiska przed
halasem [poh) i ich aktualizacje

Samorzqd
Wojew6dztwa

/ gminy
powiatu

Drogi wo.iew6dzkie polo2one na terenie powiatu olsztyfiskiego nie sq
ob jqte uchwalq Sejmiku Wojew6dztlva-Warmi6sko-Mazurskiego
NTXXXYIII/922/ 18 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie okreSlenia
Aktualizacji,,Programu ochrony Srodowiska przed halasem dla teren6w
poza aglomeracjami, polo2onych wzdlu2 d16g kraiowych oraz
wojew6dzkich na terenie wojew6dztwa warmirisko-mazurskiego
o obciq2eniu ponad 3 mln pojazd6w rocznie, kt5rych eksploatacja
spowodowala negatywne oddzialywanie akustyczne w wyniku
przekroczenia dopuszczalnych poziom6w hatasu okreilonych
wskaZnikami LDWN i LN" okreSlonego uchwalq Nr III/42/14 Sejmiku
Wojew6dztwa Warmirisko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2014 r.
- w zakresie dr5g wojew6dzkich.

b.d. b.d.

Wyprowadzenie ruchu ciq2kiego poza
teren zabudowany;
Budowa obwodnic miast

GDDKiA
0lsztyn Budowa obwodnicy Olsztyna w ciqgu drogi krajowej nr 16

401 000 000,00
bud2et Pahstwa,
Krajowy Fundusz
Drogowy, Fundusz

Sp6jnoSci,
Pozyczka

Europejskiego
Banku

Inwestvcvineso

Budowa ekran6w akustycznych
GDDKiA

Olsztyn/ZDW
0lsztyn

Brak danych o realizacji zadania

Zieleri oslonowa, izolaryjna Gmina Dobre
Miasto

ZieleA izolacyjna przy Stodole Kultury 2 545,00

Przebudowa ulic i pomiary halasu
Gmina

Jeziorany

Przebudowa ul. Parchimowicza, przebudowa mostu nad Symsarn4
w ci4gu ul. Konopnickiei z 7zz 337,07

Przebudowa ul. L4kowe; w Jezioranach 53 092,75

Strona | 31



RAPORT Z WYKONANIA W LATACH 2077.2078
PROCRAMU OCHRONY SRODOWISKA POWIATU OLSZryNSKIEGO DO 2O2O ROKU IAl,{Dit{Dtrrtto

KIERUNKI
INTERWENC'I

0chrona przed
halasem

rvpv zlnalt PRoPoNowANYcH
DO REALIZACJI W RAMACH

poszczrc6lr'lvcH xlrRurux6w
INTERWENCJI

IEDNOSTKA
REALIZU'ACA

ZADANIE
oPrs PRzEDST4WZTECIA

KoSZTY REALIZACJI [zll

2017 20t8

Zabezpieczanie akwen6w wodnych przed
halasem [aktualizacja uchwaly Rady
Powiatu w razie potrzeby oraz kontrole)

Starostwo
Powiatowe
w Olsztynie

Uchwala nr XXXVII/359/2018 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 26
paZdziernika 2078 r. w sprawie wprowadzenia zakazu uLywania jednostek
plywajqcych z silnikomi spalinowymi no niekt6rych akwenach wodnych
powiatu olsztyriskiego - do dotychczasowego wykazu akwen6w wodnych
objqtych uchwalE z2013r.Nr XXIV /307 /2013 dopisano jezioro Purda na

terenie gminy Purda

w.b.

Zmniejszanie
halasu

Stosowanie tzw. cichych nawierzchni
podczas remont6w i przebud6w istniei4cei
sieci drosowei

GDDKiA
OlszLyn/ZDW

0lszWn
Brak danych o realizacji zadania

Modernizacja nawierzchni dr6g

Gmina

Jeziorany

Przebudowa drogi gminnej wewnqtrznei we Franknowie na dzialce
nr 205

346 633,78

Gmina

Jeziorany

Budowa i przebudowa drogi publicznej Nr 163001N Franknowo
- Polkaimy

t 064 654,98

Gmina

Jezi o ra ny
Budowa i przebudowa drogi publicznej Nr 163001N Franknowo
- Kramarzewo

965 733,32

Dom Pomocy
Spolecznej
w Ionkowie

Wymiana nawierzchni d16g po2arowych oraz placu manewrowego
6.w., (.2.

[dotacje Urzqdu
Woiew6dzkiego)

Gmina
Barczewo

Utwardzenie drogi w Radostach
10 900,00

KOWR
59 500,00

KOWR

Gmina
Barczewo

Modernizacja dr6g w miejscowoSci Nied2wied2
437 600,00

S.w.

Kontrole prqdkoSci
odpowiednie

siu2by
Brak danych o realizacji zadania

0bjaSnienia:
w.b. - w bud2ecie; zadania wpisane do bud2etu jednostki

b.d, - brak danych
6.w. - Srodki wlasne

6.2. - irodki zewnQtrzne

216dlo:oprac.wlasnenapodstawiedanychudostqpnionychprzezjednostki zlokalizowanenatereniepowiatuolsztyhskiego
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3.2.3 OBSZAR INTERWENCJI: OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYMll

Na pojqcie pola elektromagnetycznego, zgodnie z ustawE Prawo ochrony irodowiska, skladajq siq pola
elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o czgstotliwo5ciach od 0 Hz do 300 GHz, kt6re tworz4 zakres
promieniowania elektromagnerycznego niejonizujqcego.

2r6dlami sztucznego promieniowania elektromagnetycznego w (rodowisku s4 przede wszystkim stacje

bazowe GSM/UMTS/CDMA/LTE, nadajniki RTV, linie i stacje elektroenergetyczne. 2r6dlami promieniowania
elektromagnetycznego s4 r6wnieZ urz4dzenia codziennego u2ytku, tj. telewizory, monitory, mikrofal6wki,
telefony kom6rkowe i inne. Czqsto urzqdzenia te znacznie bardziej oddzialuj4 na zdrowie ludzi ni2 np. nadajniki
GSM czy linie wysokiego napiqcia. Opr6czsztucznych 216del promieniowania wystgpujq 16wnie2 Z16dla naturalne,
takie jak promieniowanie sloneczne i promieniowanie ziemskie.

Oceny poziom6w p6l elektromagnetycznych w Srodowisku i obserwacji zmian dokonuje Wojew6dzki
Inspektorat Ochrony Srodowiska w ramach Paristwowego Monitoringu Srodowiska. Monitoring p6l
elektromagnetycznych realizowany jest w oparciu o rozporzEdzenie Ministra Srodowiska z dnia 72 listopada
2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badari poziomiw p6l elektromagnetycznych
w irodowisku (D2.U.22007 r.Nr 227,po2.7645).

Monitoring p6l elektromagnetycznych polega na wykonylvaniu w cyklu trzyletnim pomiar6w natg2enia
skladowej elektrycznej pola w przedziale czgstotliwo6ci co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz, w 135 fpo 45 na rokJ
punktach pomiarowych rozmieszczonych r6wnomiernie na obszarze wojew6dztwa, w miejscach dostqpnych
dla ludnoSci usytuowanych:

- w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkaric6w przekraczajqcej 50 tysiqcy,

- w pozostatych miastach,

- na terenach wiejskich.

Dla ka2dej z powy2szych grup teren6w wybiera siq po 15 punkt6w, dla ka2dego roku kalendarzowego.
Pomiary wykonuje siq w odleglo5ci nie mniejszej ni2 100 metr6w odir6del emituj4cych pola elektromagnetyczne.

W 2077 r. przeprowadzono pomiary PEM dla powiatu olsztyriskiego w dziewiqciu punktach. W 2adnym
z punkt6w nie zaobserwowano przekroczefi.

Z16dlo: Raport o stanie 5rodowiska wojew5dztlva warmi6sko-mazurskiego w 2017 r.,
Wojew6dzki lnspektorat Ochrony Srodowiska w Olsztynie

W celu ochrony ludnoSci przed promieniowaniem elektromagnetycznym nale2y przede wszystkim ograniczai
ilo56 sqsiaduj4cych ze sobE emitor6w, co mo2e by6 regulowane zapisami miejscowych plan6w zagospodarowania
przestrzennego.

11 Raport o stanie Srodowiska woiew6dztwa warmifisko-mazurskiego w 20L7 r., Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
w Olsztynie.

RAPORT Z WYKONANIA W LATACH 2077.207A

i:"M1t1119111

LP. LOKALIZACJA PUNKTU NATEzENIE SKT.ADOWEJ ELEKTRYCZNEI POLA W [V/M}

7. Dobre Miasto, ul.0rla Bialego 0,t9
7. Jonkowo 0,27

3. Dyruity, ul. Olsztyriska 0,13

4. Naglady 0,23

Gietrzwald <0,1

6. Trqkusek 0,23

7 Stawi guda, ul. Warszawska/0lsztyfi ska 0,2L

8. Mierki 0,15

9. Waplewo 0,15
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Tabela 12. Przedsigwziqcia z zakresu ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym na terenie powiatu olsztyriskiego w latach 2017 -2078

w.b, - w bud2ecie; zadania wpisane do budZetu.iednostki

b.d, - brak danych
216dlo:oprac.wlasnenapodstawiedanychudostqpnionychprzezjednostki zlokalizowanenatereniepowiatuolsztytlskiego

KIERUNKI
INTERWENCJI

TYPY ZADAII PROPONOWANYCH
DO REALIZACJI W RAMACH

POSZCZEG6TNYCH KIERUNK6W
INTERWENCII

,EDNOSTKA
REATIZU'ACA ZADANIE

oPrs PRZEDSrqwzEcrA

KOSZTY REALIZACII Izl]

2017 20t8

0chrona przed
ponadnormatywnlrrn
promieniowaniem
elektroma gnetyczny'rn

Wprowadzenie do mpzp zapis6w
uwzglqdniajqcych ochronq przed
oddzialywaniem p6l elektromagnetycznych

0pracowywanie przez gminy mpzp uwzglqdniaj4cych ochronq przed oddzialywaniem p6l elektromagnetycznych
(wymienione w Tabeli 7.J

0 graniczanie koncentracj i ir6del
promieniowania elektromagnetycznego na etapie
planowania i wydawania decyzji lokalizacyjnych
i Srodowiskowych

gminy powiatu Brak danych o realizacji zadania
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3.2.4 OBSZARINTERWENCJI: GOSPODARKAWODNO-SCIEKOWA

Wedlug danych Gl6wnego Urzqdu Statystycznego, w 2017 r. 99,1o/o ludno(ci powiatu korzystalo z sieci
wodoci4gowej, natomiast z sieci kanalizacyjnej jedynie 65,60/o.

Tabela 13. LudnoS6 korzystajqca z sieci wodociEgowej i kanalizacyjnej na terenie powiatu olsztyfiskiego w 2017 r.

IEDNOSTKA
ADMINISTRACYJNA

O/O LUDNOSCI OG6I,EM KORZYSTAIACYCH Z SIECI

woDocr.AGowEl KANALIZACYJNEJ

POWIAT OLSZTYI(SKI 99,1 65,6

216dlo: Bank Danych Lokalnych Gl6mego Urzqdu Statystycznego, www.stotgov.pl/bdl

W stosunku do roku bazowego [2015], obserwuje siQ rosnac4 liczbq ludno6ci korzystaj4cei z systemu sieci
wodociAgowei orazz systemu sieci kanalizacy-1nej.Zar6wno dlugo66 sieci wodoci4gowei, iak i sieci kanalizacyjnei
zwiEkszyla siq, co obrazuje pozytywny r,vynik podejmowanych zadari inwestycyjnych.

Wedlug Gl6wnego Urzqdu Statystycznego, w 2077 r. (rednie zniycie wody na 1 korzystaj4cego z sieci
wodociqgowej wynosilo 30,1 m3, podczas gdy w calym wojew6dztwie warmifisko-mazurskim Srednie zu2ycie
wody na 1 mieszkarica osiEgalo warto56 31,0 m3.

Tabela 14. Charakterystyka sieci wodociqgowo-kanalizaryjnej w 2017 r.

srEe woDoc14GowA

Dr,ucose srEcr woDocr,lcowEJ [km] 1 910,0

LICZBA PRZYI.{CZY [szL] 22 023

LUDNoSC KoRzYsTAl.qCA z SIECI [os.] 174 346

ZUZYCIE WODY W GOSPODARSTWACH
DOMOWYCH OG6tEM NA I MIESZKIINCA [m3]

30,1

SIEC KANALIZACYINA

DI,UGOSE SIECI KANALIZACYINEI [Km] I027,5

LTCZBAPP'jZYLACZY lszLl 14 227

tuDNosc KoRzYsTAl^4cA z srEcr [os.] 82 155

ScIext xowtulvALNE oDpRowADzoNE SIECIA

Idam3/rok]
3 185,7

i16dio: Bank Danych Lokalnych Gi5wnego Urzqdu Statystyczne1o, www.stat.g ov.pl/bdl

W 2018 r. na terenie powiatu funkcjonowaly 32 oczyszczalnie 5ciek6w, z kt6rych 7 stosowalo technologie
pozwalajqce na podwy2szone usuwanie biogen6w. Wielko66 oczyszczalni komunalnych w r6wnowa2nej liczbie
mieszkaric6w [RLttltz; w2017 r.wynosi]a 123761os6b, natomiastw 2018 r.wzrosla do724 583 os6b.

:::ru:ltHlt?

r2 R6wnowa2na liczba mieszkaric6w [RLM) - liczba wyraiajEca wielokrotnoit ]adunku zanieczyszczei w Sciekach w stosunku
do iednostkowego iadunku zanieczyszczeiw Sciekach odprowadzanych od jednego mieszkafica w ci4gu doby (okre(lany jako BZT5), r6wnego
60 g Oz/dobg, Rozporzqdzenie Rady Ministr6w z dnia Z marca 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Sta4,s61cznej Dotyczqcej Dzialalnoici
i lJrzqdzefi Zwiqzanych z Ochronq Srodowiska (Dz. U. Nr 25, poz. Z7B).
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Tabela lS. Oczyszczalnie (ciek6w funkcjonujqce w powiecie olsztyriskim w latach 2017 -2018

JEDNOSTAKA
ADMINISTRACYJNA

OCZYSZCZALNIE
MECHANICZNE

OCZYSZCZALNIE
BIOLOGICZNE

OCZYSZCZALNIE Z PODWYzSZONYIVI
USUWANIEM BIOGEN6W

2017 20t8 zotT 2014 2017 2018

POWIAT OLSZTYNSKI 0 0 24 25 7 7

216dlo: Bank Danych Lokalnych G}6wnego Urzqdu Statystyczne3o, www.stat.g ov.pl/bdl

Na terenach pozbawionych dostqpu do sieci kanalizacyjnej lub gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest

niekorzystna ekonomicznie, wykorzystywane sE zbiorniki bezodptywowe oraz przydomowe oczyszczalnie

5ciek6w. W 20L7 r. calkowita liczba zbiornik6w bezodplywowych (szamb) byla r6wna 6 559, natomiast liczba
oczyszczalni przydomowych wynosila 888 szt. Na terenie powiatu dzialalo tak2e 15 stacii zlewnych, kt6re slu2q

do przyjmowania 6ciek6w dowo2onych samochodami asenizacyjnymi.

Tabela 16, Gromadzenie i wyw6z nieczystoSci cieklych w powiecie olsztyriskim w 20L7 r

216dlo: Bank Danych Lokalnych Gl6wnego Urzqdu StatystyczneEo, www.stat.gov.pl/bdl

W obszarze interwencji, jakim jest gospodarka wodno-6ciekowa, wykonuje siq gt6wnie rozbudowq sieci

wodociEgowej i kanalizacyjnej. Wa2nA grupE przedsiqwziqi jest r6wnie2 planowanie i budowa kanalizacji
deszczowej, podczyszczalni w6d opadowych oraz system6w, kt6re pozwalajq wykorzysta6 wodq pochodzqcq

z opad6w do cel6w ogrodniczych [podlewania roSIinJ.

W poni2szej tabeli przedstawiono zrealizowane przedsiqwziqcia z zakresu gospodarki wodno-(ciekowej
w latach 2077-2078 na obszarze powiatu olsztyriskiego.

,EDNOSTAKA
ADMINISTRACYJNA

ZBIORNIKI BEZODPL,YWOWE OCZYSZCZALNIE PRZYDOMOWE

POWIAT OLSZTYNSKI 6 559 888 15
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Tabela 17. Przedsiqwziqciaz zakresu gospodarki wodno-Sciekowej na terenie powiatu olsztyriskiego w latach 2017-2018

:::.w:ltJJ"*H,,

KIERUNKI
INTERWENCJI

TYPY ZADAN PROPONOWANYCH
DO REALIZACJI W RAMACH

POSZCZEGOLNYCH KIERUNK6W INTERWENCII

JEDNOSTKA
REALTZUI.qCA ZADANTE

oPIS PRZEDSTEWZI4CTA
KOSzTY REALIzACfI [zl]

2017 201A

Gospodarka wodno-Sciekowa

Zapewnienie
dostqpu do czystej
wody dla
spoieczerlstwa
i gospodarki

Budowa/ rozbudowa sieci wodociEgowych

Gmina Dobre Miasto Budowa sieci wodociqgowej Praslity-Smolajny, Nowa WieS
Mala-Glotowo

b.d. b.d.

Gmina Dobre Miasto Budowa sieci wodociqgowej Praslity-Smolajny [w realizacji] b.d. b.d.

Gmina Stawiguda

CzqS6 I - Rozwi4zanie gospodarki wodno - Sciekowej na
terenie gminy Stawiguda poprzez budowq sieci
wodociqgowej i kanalizacyjnej w miejscowoSci Krgslg czqSi
II - Rozwi4zanie gospodarki wodno - 6ciekowej na terenie
gminy Stawiguda poprzez budowq sieci wodoci4gowej
i kanalizacyjnej w miejscowoSci G4glawki, rozbudowa sieci
wod-kan,

503 L75,26

Gmina Olsztynek
Budowa wodoci4gu dla kolonii Kr6likowo, zakoiczona
w 2018 r. 301 470,05

Gmina Purda Szczqsne, Silice, Patryki, Prejlowo-Podlazy, Klewki, Trqkusek b.d,

Zaklad Wodoci496w
i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Barczewie

Rozbudowa sieci wodociqgowej, kanalizacji sanitarnej
na osiedlu dom6w jednorodzinnych w Barczewie [20 18-

2020)

3 500 637,64
5.w., 5.2. [P0liS. NFOSiGW]

Zaklad Wodociq96w
i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Barczewie

Budowa sieci wodociqgowej wraz z przylqczami Lamkowo
Kronowo kolonia

7 434 705,98
wklad pieniq2ny z bud2etu gminy do ZWiK

Zaklad Wodociq96w
i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Barczewie

Budowa sieci wodociqgowej wraz z przylqczami Kronowo
kolonia

7 7 42 305,20
wklad pieniq2ny z bud2etu gminy do ZWiK

Zaklad Wodociq96w
i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Barczewie

Budowa sieci wodociEgowej wraz z zestawem
hydroforowym i przylqczami w miejscowoSci Rams6wko
kolonia

r,614 570,50
wklad pieniq2ny z bud2etu gminy do ZWiK

Zaklad Wodoci496w
i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Barczewie

Budowa sieci wodociqgowej wraz z przylqczami Jedzbark
kolonia

633 577,41
wklad pieniq2ny z bud2etu gminy do ZWiK

Gmina Barczewo Budowa odcinka sieci wodoci4gowej W6jtowo-Nikielkowo
76 642,67

3.w.
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5IIIlDIIDtrr(0

KIERUNKI
INTERWENCJI

Zapewnienie
dostqpu do czystej
wody dla
spoleczehstwa
i gospodarki

TYPY ZADAN PROPONOWANYCH
DO REALIZACJI W RAMACH

POSZCZEG6LNYCH KIERUNK6W INTERWENC'I

Budowa/ rozbudowa sieci wodociqgor+ych

JEDNOSTKA
REALIZU'4CA ZADANIE

OPIS PRZEDSIEWZIECIA
KOSZTY REALIZACJI [zU

20t7 2018

Gmina Barczewo Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociqgowej w Kaplitynach
81 180,00

5.w.
59 971,25

5.w.

Gmina Swiqtki Rozbudowa sieci wodoci4gowej w Kalistach b.d.

Budowa / modernizacja ujqi w6d i stacji
uzdatniania w6d

gminy powiatu /
przedsiqbiorstwa

zajmuj4ce siq gospodark4
wodno-SciekowE

Brak danych o realizacji zadania

Inteligentne systemy zarz4dzania sieci4
wodociqgowq

gminy powiatu /
przedsiqbiorstwa

zaimu)ace siQ gospodark4
wodno-Sciekowa

Brak danych o realizacji zadania

Rozbudowa
infrastruktury
oczyszczania
6ciek6w, w tym
realizacja
program6w
sanitacii
w zabudowie
rozproszonej

Budowa/modernizacja kanalizacii sanitarnej

Gmina Jeziorany
Modernizacja istniejEcej przepompowni 3ciek6w
w miejscowoSci W6jt6wko gm. feziorany

136 530,00

Gmina Olsztynek
Porz4dkowanie gospodarki wodno-Sciekowej poprzez
budowe przydomowych oczyszczalni

w.b.

Gmina Dobre Miasto
Budowa kanalizacji sanitarnei w miejscowoSci Smolajny
(w realizacji)

b.d,

Gmina Purda Silice, Trqkusek, Szczqsne b.d.

Zaklad Wodoci496w
i Kanalizacii Sp. z o.o.

w Barczewie

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnei i tlocznej
w miejscowoici Nikielkowo w gminie Barczewo - etap I i II
(2078-2020)

3 674 543,00
3.w.,3.2. IPOIiS.

NFosiGW)

Gmina Barczewo
Budowa kanalizacji sanitarnei w drodze gminnej W6itowo-
Nikielkowo

46 758,00
5.w.

Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej Gmina Purda Szczqsne b.d.

Budowa i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w

Zaklad Wodoci4g5w
i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Barczewie
Budowa oczyszczalni Sciek6w w Barczewie (2078-2020)

15 000 000,00
3.w.,5.2. [P0liS.

NFOSiGW)

Gmina Barczewo Projekt kolektora sanitarnego Barczewo-Krupoliny
89 667,00

3.w.

Gmina Swi4tki
Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
niezbqdnej do przeprowadzenia modernizac ji oczyszczalni
Sciek6w w Swiqtkach

b.d.
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w.b. - w bud2ecie; zadania wpisane do bud2etu jednostki

b.d. - brak danych
5.w, - Srodki wlasne
5,2. - 5rodki zewnqtrzne

PROGRAMU OCHRONY SRODOWISKA POWIATU OLSZryI(SKIEGO DO 2O2O ROKU :::mI{"*ut

216dlo:oprac.wlasnenapodstawiedanychudostqpnionychprzezjednostki zlokalizowanenatereniepowiatuolsztyriskiego

oprs pRZEDsrEwzrECrA I 
roszrY REAII,ACII [zl]

I

P o d,czy szczanie w6 d o padowych

gminy powiatu /
przedsiqbiorstwa

zajmujEce sig gospodarkq
wodno-Sciekowa

Brak danych o realizacji zadania

Rozbudowa
infrastruktury
oczyszczania
5ciek6w, w tym
realizac;a
program6w
sanitacii
w zabudowie

lnteligentne systemy zarzqdzania sieciq
kanalizacyjnq

gminy powiatu /
przedsiqbiorstwa

zaimuj4ce sig gospodark4
wodno-Sciekowq

Brak danych o realizacji zadania
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3.2.5 OBSZAR INTERWENCII: GOSPODAROWANIEWODAMI

3.2.5.1 IAKOSC W6D POWTERZCHNIOWYCH

78 pa1dziernika 2016 r. Rada Ministr6w przyjgla zaktualizowany Plan gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza Wisfu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1,91,7 z p6in. zm.) oraz Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry [Dz. U. z 2076 r. poz. 1967). Plan jest dokumentem strategicznym, kt6ry m.in. opisuje stan w6d
powierzchniowych i podziemnych, okre5la cele Srodowiskowe dla f CW i obszar6w chronionych otaz wskazuje
zadania prowadzEce do osiqgniqcia dobrego stanu w6d. Plan zawiera 16wnie2 listq inwestycji mog4cych pogorszy6

stan w6d, kt6rych realizacja jest niezbqdna dla rozwoju gospodarki przy zastosowaniu kompensacji wptywu
Srodowiskowe9o oraz derogacji dla czqSci w6d.

Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Olsztynie wykonywal badania stanu w6d w oparciu
o Program Paistwowego Monitoringu Srodowiska wojew6dztwa warmirisko-mazurskiego. Przedmiotem badari
monitoringowych jako5ci w6d powierzchniowych sq jednolite czq(ci w5d powierzchniowych (ICWP). Pojqcie to,

wprowadzone przez Ramow4 Dyrektywq Wodnq, oznacza oddzielny iznacz4cy element w6d powierzchniowych,
taki jak jezioro, zbiornik, strumieri, rzeka lub kanal, czq56 strumienia, rzeki lub kanalu, wody przej6ciowe lub pas

w6d przybrze2nych. Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej do roku 2015 nale2alo osiEgnq6 dobry stan
wszystkich w6d.

Ocenq stanu w6d powierzchniowych wykonuje siQ w odniesieniu do jednolitych czqSci w6d
powierzchniowych na podstawie wynik6w klasyfikacji stanu lub potencjalu ekologicznego oraz stanu
chemicznego, uzyskanych w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym. Zar6wno stan ekologiczny
naturalnych jednolitych czg6ci w6d oraz potencjal ekologiczny silnie zmienionych i sztucznych jednolitych czq5ci

w6d okre6la siq na podstawie wynik6w badaf element6w biologicznych oraz na podstawie wynik6w badari

element6w wspierajEcych, czyli element6w hydromorfologicznych i element6w fizykochemicznych. Stan

ekologiczny jednolitych czqSci w6d klasyfikuje siq nadaj4c im jedn4 z piqciu klas jakoSci. Stan chemiczny natomiast
okre6lany jest na podstawie wynik6w badari substancji priorytetowych i innych zanieczyszczefi chemicznych,
prowadzonych w reprezentatywnych punktach pomiarowo-kontrolnych w odniesieniu do Srodowiskowych norm
j ako6 ci, okre(lo nych w aktualnym r ozp orz4dzeniu M inistra Sro dowiska.

W przypadku, gdy ]CWP znajduje sig w obszarze chronionym, ocenq stanu w6d wykonuje siq dodatkowo
w punkcie monitoringu obszar6w chronionych, uwzglqdniajqc jednoczeSnie ocenq spetniania wymagari
dodatkowych okreSlonych dla obszaru chronionego. Ocena ostateczna fCW polo2onej w obszarze chronionym
polega na por6wnaniu wynik6w oceny uzyskanej w punkcie reprezentatywnym oraz oceny wykonanej
w punkcie (punktachJ monitoringu obszar6w chronionych. Ostateczna ocena stanu jednolitej czq6ci w6d
determinowana jest zawszeprzez gorszy z uzyskanych stan6w. PrzedmiotowA ocenQ wykonuje siq takie, gdy brak
jest klasyfikacji jednego z element6w skladowych oceny stanu w6d, a stan/potencjal ekologiczny lub stan

chemiczny osi4gnql stan niiszy nii dobry lub nie zostaty spelnione wymagania dodatkowe okre6lone dla obszar6w
chronionych. Stan w6d oceniany jest w6wczas jako zly.

Obszar powiatu olsztyfiskiego mieSci sig w granicach 50 jednolirych czq(ci w6d powierzchniowych. W 2017 r.

zbadano stan 8 JCWP znajdujqcych siq w obrqbie powiatu olsztyriskiego za pomocE punkt6w pomiarowych, kt6re
byty zlokalizowane zar6wno w powiecie, jak i poza nim. Wszystkie badane jednolite czqSci w6d powierzchniowych

oceniono jako posiadajqce zly stan w6d.

Tabela 18. Ocena stanu JCWP z terenu powiatu olsztyriskiego w 2017 r

KOD lCwP NAZWA
KLASYFIKACJA

STANU/POTENCIAT.U
EKOLOGICZNECO

KLASYFIKACIA
STANU

CHEMICZNEGO

OCENA STANU

JCWP

1. RW7000205845 11
Lyna od dopi. z jez. feiguri

(leleuhskiesol do Kanalu Dywrtv
slaby stan ekologiczny

stan chemiczny
poni2ei dobrego

zly stan w6d

2. RW7000205844899
Kiermas od wyplywu z jez. Ko5no
do uiScia z iez. Umlss i Kiermas

umiarkowany stan
ekologiczny

nie badano zly stan w6d
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LP, KODICWP NAZWA
KtAS}'FIKACJA

STANU/POTENCJAI,U
EKOLOGICZNEGO

KLASYFIKACJA
STANU

CHEMICZNEGO

OCENA STANU

JCWP

RW7000 185 8448899
Kanal Klebarski z jez. Klebarskim

(EW. i Silickim/Kuklasl zty stan ekologiczny nie badano zly stan w6d

4. RW700020584579
tyna od Kanalu D1ruity do Kirsny

z lez. Mos4g
umiarkowany stan

ekologiczny
nie badano zly stan w6d

5. RW700020584599 tyna od Kirsny do Syrnsarny
umiarkowany stan

ekologiczny
nie badano zly stan w6d

6. RW20001856139 Paslqka do wyplywu zjezioraSarEE
umiarkowany potencjai

ekologiczny
nie badano zty stan w6d

7 RW20001856299
Gilwa z jez. Swigtalno,

jez. Wulpifiskiego, jez. Gilwa
nie badano

stan chemiczny
poni2ej dobrego

zly stan w6d

8. RW7000255844579 Wad4g do wyptyru z jez.Pisz umiarkowany stan
ekologiczny

nie badano zly stan w6d

Zr6dlo: oprac. wlasne na podstawie http://ww.wios.olsztyn.pl/gios-rwms-w-olsztynie/monitoring/monitoring-rzek/

3.2.5.2 IAKOSC W6D PODZTEMNYCH

Obecnie przedmiotem badari monitoringowych jako6ci w6d podziemnych sq jednolite czqsci w6d
podziemnych (JCWPdl. Pojqcie to, wprowadzone ptzez Ramow4 Dyrektywq Wodnq, oznacza okre(lonE objqto66
w6d podziemnych w obrqbie warstwy wodono6nej lub zespolu warstlv wodono6nych.

W latach 2009'20t5 obowi4zywal podzial w6d podziemnych na 161 JCWPd, natomiast od roku 2016
zweryfikowano przebieg JCWPd - nowa wersja podzialu dzieli wody podziemne na terenie kraju na 77L czqici.
Zgodnie z obowiEzujEcym podzialem (na 171 ICWPdJ teren powiatu olsztyfiskiego polozony jest w granicach
pigciu jednolitych czqSci w6d podziemnych:

- PLGW7O0020;

- PLGW200050;

- P1GW200039;

- PLGWZ00031;

- PLGWz00019.

Dominuj4cq JCWPd na terenie powiatu jest |CWPd o kodzie PLGW7O0020.

Stan chemiczny i stan ilo(ciowy wszystkich ww. ICWPd jest dobry, wobec tego cel 6rodowiskowy (dobry stan
chemiczny i dobry stan iloSciowy] zostal osiEgniqty. Powy2sze JCWPd nie zostaly zakwalifikowane jako zagro2one
w aktualnie obowi4zuj4cych planach zagospodarowania wodami.

Oceng jako5ci w6d podziemnych w punktach pomiarowych przeprowadzono w odniesieniu do 322 punkt6w
wykorzystanych do oceny stanu ICWPd wg danych z 2077 r., z cze1o 295 punkt6w zostalo opr6bowanych
w ramach monitoringu operacyjnego (wtym 286 posiada 2 analizy,z wiosny i jesieniJ, a 27 w ramach innych zadari
paristwowej slu2by hydrogeologicznej. Zaden z punkt6w nie zostal zlokalizowany w granicach powiatu
olsztyriskiego. Ocena stanu chemicznego nie byla prowadzona w granicach f CWPd, w kt6rych znajduje siq powiat.
Opr6bowana zostala jedynie ]CWPd o kodzie PLGWZ00031, dla kt6rej okre3lono klasq jako5ci w6d jako II (wody
dobrej jakoSci).13

M6wiqc o ochronie przed powodziq, Zarzqd Zlewni w Olszt5rnie posiada na terenie powiatu olsztyriskiego
okolo 12 km wal6w przeciwpowodziowych IV klasy, w dobrym stanie technicznym oraz jeden zbiornik retencyjny
o powierzchni 1,8 ha, znajdujqcy siq w granicach miejscowo(ci Biskupiec.

Gospodarowanie wodami odbywa siQ poprzez realizacjgprzedsiqwziq6, takich jak konserwacia rzek, kana}6w,
row6w, budowa i utrzymanie zbiornik6w retencyjnych, opracowanie plan6w operacyjnych ochrony przed
p owo dzi ami or az plan6w zarz4dzania kryzys owe go [Tab. 1 9.).

13 Raport o stanie:irodowiska wojew5dztwa warmifisko-mazurskiego w 2017 r., Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
w Olsztynie.
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Tabela 19. Przedsiqwzigcia z zakresu gospodarowania wodami na terenie powiatu olszryfiskiego w latach 2017'2018

;::mll,*l,l,ll"

KIERUNKI
INTERWENC'I

TYPY ZADAII PROPONOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH

POSZCZEG6LNYCH KIERUNK6W INTERWENCJI
JEDNOSTKA

REALIZU'ACA ZADNIE
OPIS PRZEDSIQWZIECIA

KOSZTY REALIZACII lzll
20t7 2018

Gospodarowanle wodaml

Gospodarowanie
wodamidla
ochrony przed
powodzi4, suszq
i deficytem wody

Zwiqkszenie
retencji wodnei

WstEpna ocena ryzyka powodziowego;
Mapy zagro2enia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego;
Plan zarz4dzania ryzykiem powodziowym dla region6w
wodnych;
Plan przeciwdzialania skutkom suszy w regionach wqdnych

RZGW Warszawa /
RZGW Gdahsk

Brak danych o realizacji zadania

Plany utrzymania w6d w regionach wodnych
PGW Wody Polskie

Zarz4dZlewni
w 0lsztynie

Utrzymanie w6d i urzqdzeri wodnych na terenie
dzialania Zarzqdu Zlewni w 0lsztynie

5t9 297,31
dotacja z Budzetu

Pafistwa

Inwestycie dot. urzqdzeri ochrony przed powodzi4 i retencii
wodnej

PGW Wody Polskie
Zarz4dZlewni

w 0lsztynre
Utrzymanie stacii pomp

49 799,42
dolacja z Bud2etu

Pafistwa

Budowa i utrzymanie zbiornik6w retencyjnych/
przeciwpowodziowych

gminy powiatu Brak danych o realizacji zadania

Zwiqkszenie
retencji wodnei Konserwacja rzek, kanal6w, row6w

Gmina Barczewo Zagospodarowanie brzeg6w rzeki Pisy
62 176,50

5.w, RP0WiM

Starostwo Powiatowe
w 0[sztynie

Wykonanie udro2nienia rowu melioracy)nego
polo2onego na dzialce 490/5 obrgb Kwiecewo,
gmina Swiqtki poprzez odmulenie dna rowu na

glgbokoSi ok. 0,50 m na dziatce nr 490/1 od
przepustu na dzialce nr 488 do dzialki nr 490/5,
usuniqcie wyrarrot6w na dzialce nr 490 f5 wraz
z odmuleniem 96rnej czgSci dna rowu na
glqboko56 ok. 0,20 m z usuniqciem roilinnoSci
i rozolantowaniem urobku wvdobweso z dna

5 503,20 11 696,80

Starostvvo Powiatowe
w 0lsztynie

Wykonanie zabezpieczenia zbocza rowu
melioracyjnego zlokalizowanego na dzialce
stanowi4ce j wlasno 5i S karb u Pafi stwa oznaczonej
w ewidenc)i grunt6w obrqbu Mokiny, gmina
Barczewo numerem 226, na diugo6ci dzialki
nr 222/7

11 500,00

Starostwo Powiatowe
w 0lsztynie

Odmulenie rowu melioracfnego zlokalizowanego
na dzialce stanowiEcei wlasnoii Skarbu Paristwa
oznaczonej w ewidenc)i grunt6w obrqbu
Labuszewo, gmina Biskupiec numerem 182 na
dlugo3ci ok. 200 metr6w od przepustu
kolejowego wraz z wyciqciem krzak6w oraz
r.rryhako wani em ro Slinno Sci

5 977,80
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KIERUNKI
INTERWENCII

Zwiqkszenie
retencji wodnej

TYPY ZADAI( PROPONOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH
POSZCZEG6TNYCH KIERUNK6W INTERWENC'I

Konserwacja rzek, kanal6w, row6w

JEDNOSTKA
REALTZUfACA ZADNIE

oPIS PRZEDST4WZTqCTA
KoszTY REALIzAcfI [zI]

20t7 zola

Starostwo Powiatowe
w 0lsztynie

Udro2nienie rowu melioracyjnego
zlokalizowanego na dzialce stanowiacej wlasnoS6
Skarbu Paristwa oznaczone) w ewidencji grunt6w
obrqbu Labuszewo, gmina Biskupiec numerem
L8Z

700,00

Zwiqkszanie
b ezpieczerlstwa
powodziowego;
Minimalizacja
ryzyka
powodziowego

Weryfikacja: map zagro2enia powodziowego (MZP), map ryzyka
Powodziowego [MRP), przeglqd i aktualizacja plan6w
zarzEdzania ryzykiem powodziowym [PZRP)

RZGW Warszawa /
RZCW Gdafsk

Brak danych o realizacji zadania

Inwestycje dot. urzqdzeri ochrony przed powodziA

Gmina Barczewo 0dwodnienie ul. Akacjowej w t qgajnach 6 100,00
3.w.

Gmina Barczewo
0pracowanie projektu budowy odwodnienia
terenu zielonego w Legainach

3 936,00
5.w.

Gmina Barczewo
Opracowanie projektu budowy odwodnienia
ul. Slowackiego w Barczewie

19 188,00
5.w.

Gmina Barczewo
Opracowanie projektu budowy odwodnienia
ul. Cedrowei wW6itowie

| 094,70
S.w.

Gmina Barczewo Budowa odwodnienia ul. Lipowej w lqgajnach 170 806,00
3.w.

274 078,67
5.w.

Gmina Barczewo
Budowa odcinka odwodnienia ul. Modrzewiowej
wW6jtowie

93 111,00
3.w.

Utrzymanie wal6w przeciwpowodziowych ZarzqdZlewni
w 0lsztynie

Utrzymanie wa16w przeciwpowodziowych na
terenie dzialania Zarzqdu Zlewni w 0lsztynie

58 422,00
dotacia z Bud2etu

Paristwa

Plany operaryjne ochrony przed powodziami oraz plany
zarz4dzania kryzysowe go

Starostwo Powiatowe
w 0lsztynie

Wo)ewoda Warmi6sko-Mazurski zatwierdzri
zaktualizowany Powiatowy Plan Zarz4dzania
Kryzysowego

w.b.

Starostwo Powiatowe
w 0lsztynie

Zaktualizowanie Plan 0peraryjny Ochrony Przed
Powodzia Powiatu 0lszryriskiego

w.b.

Uwzglgdnianie w mpzp obsza16w zagroienia powodziowego Gmina Olsztynek

Mpzp w obrqbach geodezyjnych Platyny, Warlity
Male, Wigwald, Gaj i Drwqck - uchwala
XLI/368/2017 Rady Miejskiej w 0lsztynku z dnia
29 grudnia 2017 r.

w'b.

0chrona
i z16wnowaZone
gospodarowanie
zasobami wodnymi

Monitoring w6d WI0S 0lsztyn

Monitoring w punktach pomiarowo-kontrolnych
zgodnie z zaptsami Programu Parisduowego
M o nito ring u S ro d ow iska w oj ew 6 dztw a w a rm i risko -

mazurskiego na lata 2016-2020 wraz z aneksami
bud2et paristwa oraz WF0SiGW w 0lsztynie
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KIERUNKI
INTERWENCJI

0chrona
i z16wnowa2one
gospodarowanie
zasobami wodnymi

TYPY ZADAN PROPONOWANYCH DO REALIZACII W RAMACH
POSZCZEG6TNYCH KIERUNK6W INTERWENCJI

Monitoring w6d

oPrs PRzEDSTEWZTICrA
KoszTY REALIzAcIt lztl

2018

PSS-E w 0lsztynie

Realizacja zadafi zwiqzanych z nadzorem nad
bezpieczehstlvem zdrowotnym wody pitnej w 86
wodociqgach zbiorowego zaopatrzenia orazw 28
wodoci4gach indywidualnych

w.b. w.b.

PSS-E w 0lsztynie

Nadz6r oraz raportowanie jakoSci wody w 5

k4pieliskach oraz miejscach okazionalnie
wykorzystyrvanych do k4pieli Ina podstawie

dostarczonych wynik6w kontroli wewnqtrznej
wykonanych p rzez or ganizatora) zgodnie

z obowi4zuj4cym prawem wodny,rn

w.b. w.b.

0ptymalizacja
zuiyciawody

Programy obni2ania strat wody
gminy powiatu

/ podmioty
gosDodarcze

Brak danych o realizacji zadania

Dzialania edukacyjne oraz akcje promuiqce oszczqdzanie wody
powiat / gminy

powiatu / plac6wki
oiwiatowe / NGO

Zadania wymienione w Tabeli 30.

Dq2enie do
osi4gniqcia
dobrego stanu w6d

Weryfikacja wykaz6w w6d dla regionu wodnego
RZGW Warszawa f

RZGW Gda6sk
Brak danych o realizacji zadania

Identyfikacja znaczqcy ch o ddziaipvaf antropogenicznych
i ocena ich wplywu na stan w6d powierzchniowych
i podziemnych w regionie wodnym

RZGW Warszawa /
RZGW Gdarisk

Brak danych o realizacji zadania

0pracowanie projektu warunk6w korzystania z w6d dla
wybranych zlewni

RZGW Warszawa /
RZGW Gdafisk

Brak danych o realizacji zadania

Zadania wskazane do realizacji w aktualizacii programu
wodno-Srodowiskowego kraju

RZGW Warszawa f
RZGW Gdafisk

Brak danych o realizacji zadania

0bjaSnienia:
w.b. - w bud2ecie; zadania wpisane do bud2etu jednostki

b.d. - brak danych

S.w. - Srodki wlasne

5.2. - Srodki zewnQtrzne
fr6dlo: oprac. wlasne na podstawie danych udostqpnionych przez jednostki zlokalizowane na terenie powiatu olsztyriskiego
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3.2.6 OBSZAR INTERWENCJT: OCHRONAZASOB6WpRZYRODNICZyCH

Na obszarze powiatu olsztyriskiego wystqpujE r62ne typy ekosystem6w zr6?nicowanvch pod wzglqdem
przyrodniczym i krajobrazowym, jednak dominuje krajobraz rolniczy. Tereny prawnie chronione zajmujq
powierzchnig 749 857,23 ha, co stanowi 52,80/o powierzchni calkowitej powiatu. Na tereny prawnie chronione
sklada siq:

- 71, rezerwat6w przyrody,
* 71 obszar6w chronionego krajobrazu,

- 10 obszar6w Natura 2000,

- 20 u2ytk6w ekologicznych,

- 6 zespol6w przyrodniczo-krajobrazowych.

Na terenie powiatu olsztyriskiego , zar6wno w 2077 ,jak i 2018 r. znajdowaly siq 104 pomniki przyrody.

Wedlug danych Gl6wnego Urzqdu Statystycznego, powierzchnia las6w w powiecie olsztyriskim wynosila
709 774,67 ha fstan na20L7 r.J. Lesisto66 ksztaltowa]a siq na poziomie38,7o/o,przewyiszajEc tym samym warto66
dla wojew6dztwa warmirisko-mazurskie go (31,4o/o) oraz dla Polski [29,6%J. Wiqksze kompleksyleSne w powiecie
olsztyfiskim zlokalizowane sq w jego poludniowej czq6ci fgminy: Gietrzwa]d, Olsztynek, Purda oraz Stawiguda).
Najbardziej zalesionq gmin4 w powiecie jest gmina Stawiguda, a jej lesisto(d wynosi 55,1% powierzchni.

Tabela 20. Powierzchnia las6w na terenie powiatu olsztyriskiego wedlug form wlasnoSciw 2077 r

216dlo: Bank Danych Lokalnych Gi5wnego Urzqdu Statystycznego, www.stot.gov.pl/bdl

Na terenie powiatu olsztyriskiego, wedlug danych Gl6wnego Urzqdu Statystycznego, w 2077 r. bylo
5 park6w spacerowo-wypoczynkowych o l4cznej powierzchni 11,90 ha oraz 44 zielefrce, kt6re w sumie zajmowaty
77,46ha. Zieleri uliczna pokrywala 77,46ir.a, natomiast tereny zieleni osiedlowej - 77,39 ha. W powiecie znajduje
siq 105 cmentarzy, kt6rych granice obejmujq 69,93ha.

Tabela 2l.Tereny zieleni powiatu olsztyriskiego w 201,7 r,

ZIELEN
ULICZNA

TERENY
ZIELENI

Isztl lsztl lhal lhal lhal l lhal

POWIAT
OLSZTYNSKI

5 Lt,90 44 17,46 L7,43 77,39 105 69,93 82,1.9

216dlo: Bank Danych Lokalnych Gi5wnego Urzqdu Statystycznego , www.stot.gov.pl/bdl

W ramach ochrony przyrody wykonuje siq dzialania maj4ce na celu przlrwr6cenie lub utrzymanie wla6ciwego
stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunk6w fauny i flory w ramach sieci Natura 2000, tworzy siq nowe
formy ochrony przyrody, chroni siq gatunki, krajobraz, jak r6wnie2 tworzy zielonq infrastrukturq.

W omawianym okresie sprawozdawczym, na obszarze powiatu, realizowano wskazane w tabeli poni2ei
przedsiqwziqciazwi4zane z utrzymaniem las6w, zieleni oraz po6rednio z ochron4 przyrody.

'IAI{DAllD

POWIAT OLSZTYNSKI L09 774,67 102 570,87 102 403,83 82,L9 7 203,74
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Tabela 22, Przedsiqwzigcia z zakresu ochrony zasob6w przyrodniczych na terenie powiatu olsztyfiskiego w latach 20L7'2018

rR\ilr\1\ 1{ri r) \rlr)l{x\l\ti^\{ rl

5IIt{DII{D

KIERUNKI INTERWENCJI
TYPY ZADAN PROPONOWANYCH DO

REALIZACJI W RAMACH
POSZCZEG6LNYCH KIERUNK6W INTERWENCJI

JEDNOSTKA
REATIZUJ4CA ZADANIE

oPIS PRZEDSIqWZT4CTA
KoszTY REALIzACfI [zl]

20t7 2018

Zasoby przyrodnicze

Przywr6cenie/utrzymanie
wla6ciwego stanu
ochrony siedlisk
przyrodniczych
i gatunk6w fauny i flory
w ramach sieci
Natura 2000

Ustanawianie plan6w zadafi ochronnych dla
obszar6w Natura 2000

RD0S 0lsztyn Brak danych o realizacji zadania

Realizacja dzialari ochronnych wynikaj4cych
z ustanowionych plan6w zadari ochronnych dla
obszar6w Natura 2000

RD0S olsztyn Brak danych o realizacji zadania

Wsp6lpraca z instytuciami zarz4dzajqcymi
obszarami Natura 2000

powiat / gminy powiatu Brak danych o realizacii zadania

Ochrona form ochrony
przyrody i innych
obsza16w cennych
przyrodniczo, tworzenie
nowych form ochrony
przyrody

Realizacja dzialari ochronnych r,vynikaiqcych
z ustanowionych plan6w ochrony i zadafi
ochronnych dla rezerwat6w przwody

RD0S 0lsztyn Brak danych o realizacji zadania

0chrona istniei4cych form ochrony przyrody oraz
prace pielqgnacyjne i ochronne ztymzwiEzane
fw tvm inwentarvzacia)

RD0S 0lsztyn
0znakowanie rezerwat6w przyrody, w tyrn polo2onych
na terenie powiatu olsztyriskiego

b.d.

Tworzenie nowych form ochrony przyrody

Gmina Dobre Miasto

Ustanowienie pomnik6w przyrody - 3 sz. drzew,
w drodze uchwaly nr XLVIII/300/2017 Rady Mieiskiej
w Dobrym Mie3cie z dnia 25 X 2017 r. opublikowanej
w Dzienniku Urzgdowym Woj. Warm.-Maz. z dnia
9.77.2017 r.oo2.4388

b.d. b.d.

Gmina Barczewo
Uchwala Nr XLII/300/17 Rady Miejskiej w Barczewie
w spr. utworzenia u2ytku ekologicznego ,,Bogdany"
na terenie gminy Barczewo z dnia 25 lipca 2017 r.

w.b.

0chrona gatunkowa

DoraZna realizacja dzialah ochrony czynnej RDoS Olsztyn
Dofinansowanie oirodka rehabilitacji zwierzEt
w Bukwaldzie

b.d. b.d.

Program ochrony kasztanowc6w gminy powiatu Brak danych o realizacji zadania

Usuwanie barszczu Sosnowskiego

Gmina Dobre Miasto Usuwanie barszczu Sosnowskiego 7 230,00

Gmina )eziorany

Poprawa walo16w przyrodniczych i gospodarczych
Gminy )eziorany poprzez zwalczanie barszczu
Sosnowskiego

41005,67 29 665,05

Gmina Purda Usuwanie barszczu Sosnowskiego 2 000,00 2 000,00

Program ochrony starych drzew na terenach
zurbanizowanych

Gmina Dobre Miasto
Dzialania dora2ne polegalqce na pielggnacji 20 szt
drzew

4 000,00
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KIERUNKI INTERWENCJI

0chrona gatunkowa

rypy z.qnaN PRoPoNowANycH Do
REALIZACJI W RAMACH

poszczEc6ttrlycs xrrRuru16w TNTERwENCJI

IEDNOSTKA
REALIZUJACA ZADANIE

oPrs PRzEDSTEwZTICrA
KoSZTY REALIzACfI [zl]

2017 20t8

0 graniczanie klusownictwa na akwenach
wodnych

zwi4zki wqdkarskie /
straz rybacka

/ odpowiednie sluiby
Brak danych o realizacji zadania

Racjonalne gospodarowanie na obwodach
lowieckich zwiEzki i kola lowieckie Brak danych o realizacji zadania

Trwale z16wnowa2ona
gospodarka leSna

Realizacja planu urzqdzenia lasu dla nadleSnictw
w zakresie trwale zr6wnowa2onej gospodarki
leSnej

nadleSnictwa Brak danych o realizacji zadania

Utrzymanie i zwigkszenie obecnego stanu
zalesienia

powiat / gminy powiatu
/ nadleSnictwa / ARiMR Brak danych o realizacji zadania

Sporz4dzanie i aktualizacja uproszczonych plan6w
urz4dzania las6w niestanowiqrych wlasnoSci
Skarbu Paristwa

Starostwo Powiatowe
w 0lsztlrrie

Wykonanie upul dla gmin Barczewo, Biskupiec, Dywity,
Kolno i czqSi obrqbu Stawiguda w gminie Stawiguda-
powierzchnia wykonania 2459,2802 ha

74 204,55

Nadz6r nad lasami niestanowiqcymi wlasnoici
Skarbu Pafistwa

Starostwo Powiatowe
w Olszwnie

Nadz6r nad lasami niestanowi4cymi wlasnoSci Skarbu
Pafistwa 726 708,88 132 538,38

Stworzenie warunk6w
ochrony korytarzy
ekologicznych
i przeciwdzialanie
fragmentacii przestrzeni
przyr o dniczej, utrzymanie
i odtwarzanie
ekosystem6w i ich funkcji

Zalesianie lulg nieu2ytk6w oraz niewielkich
fragment6w teren6w rolniczych, powoduj4cych
defragmentacie obsza16w leinych

nadleSnictwa Brak danych o realizacji zadania

0chrona, pielqgnacja i odtwarzanie poprzez
nasadzanie zadrzewiei i zakrzewiefl S16dpolnych
tworzacvch korytarze ekologiczne

wla6ciciele grunt6w
/ gminy powiatu /

powiat
Brak danych o realizacii zadania

0chrona zadrzewieh, zakrzaczeir oraz teren6w
zieleni naturalnej zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami prawa

Starostwo Powiatowe
w Olsztynie

W ramach prowadzonych postgpowaf o wydanie
zezwolenia na usuniqcie drzew i krzew6w rosn4cych na
gruntach gminnych, sprawdzano i analizowano czy
wycinka nie spowoduje zniszczenia lub calkowitej
likwidacj i zadrzewieit przydro2nych i S16dpolnych

w.b w.b.

Gmina Dobre Miasto
Usuwanie iedynie drzew i zekrzaczefi zagraLajqcych
bezpieczehstwu powszechnemu 1 814,00

Ochrona krajobrazu Konserwacja/rewitalizacja i prace pielqgnacy.ine
park6w, teren6w rekreacyjnych, zieleni miejskiej

Starostwo Powiatowe
w 0lsztynie

W ramach prowadzonych postqpowari o wydanie
zezwolenia na usuniqcie drzew i krzew6w rosn4cych na
gruntach gminnych, w ramach kompensacli
przyrodniczej wskazywano warunek wykonania
nasadzeri zastqpczych [w zale2noSci od dostqpnoSci
miejsc do nasadzeri i walor6w przyrodniczo-
krajobrazowych danego mie jscal

w.b. w.b.

Gmina Stawiguda
Gmina Stawiguda wykonata nasadzenia drzew
i krzew6w na terenach stanowiqcych wlasnoS6 gminy 20 000,00

Gmina 0lsztynek Co roku wykonywane sE prace pielqgnacyjne na
terenach zielonych miasta Olsztynek

w.b.

Gmina Dobre Miasto Pielqgnacja trawnik6w b,d,
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KoSZTY REALIZACJI [zl]

2017 2018

0chrona krajobrazu
Konserwacja/rewitalizacja i prace pi elqgnacyjne
park6w, teren6w rekreacyjnych, zieleni miejskiej

Gmina Dobre Miasto Rewitalizacja plaZy mie jskiej 80 000,00

Gmina Dobre Miasto
Utworzenie terenu zielonego w ramach inwestycii
budowy parku nad Lvna

B0 000,00

Gmina Dobre Miasto Nasadzenia kompensacfne na terenach gminnych 1 000,00

Gmina Purda Rewaloryzacja parku w Patrykach (2078/2019) 773 317,00

Starostwo Powiatowe
w Olsztynie

Wykonanie wycinki martwej lipy o obwodzie pnia

320 cm polo2onej na dzialce nr 176 obrqb Wygoda, gm.

Purda, zgodnie z decyzj4W6jla Gminy Purda z dnia 1,2

grudnia 2017 r.

3 150,00

Starostwo Powiatowe
w 0lsztynie

Wykonanie wycinki 4 lip drobnolistnych zgodnie

z decyzjami W6ita Gminy SwiEtki i Wdjta Gminy

Gietrzwald

4 320,00

Starostwo Powiatowe
w 0lsztynie

Wykonanie vlycinki 5 drzew [olsza czarnal rosnqcych

na dzialce nr 30/3 w obr. Lqguty, gmina Gietrzwald
pochylonych na budynek Malej Elektrowni Wodnej

w Lqguckim Mlynie oraz na drogq publicznq

1 080,00

Starostwo Powiatowe
w 0lsztynie

Wykonanie wycinki drzewa rosnqcego na terenie

O3rodka w Lgguckim Mtynie, tj. na dzialce nr 30/3, obr.

tqguty, gmina Gietrzwald, pochylonego na drogq
wojew6dzk4

864,00

Tworzenie zielonej
infrastruktury

Zieleh drogowa, oslonowa, izolacyina

Gmina 0lsztynek
Prace pielqgnacyjne park6w; teren6w rekreacyjnych;
zieleni miejskiej

b.d. b.d.

Gmina Dobre Miasto Wykonanie alei przydro2nych przy ul. Zwycigstwa 2 000,00

0bjainienia:
w.b. - w bud2ecie; zadania wpisane do bud2etu jednostki

b.d. - brak danych

3.w - Srodki wlasne

3.2. - Srodki zewnqtrzne
216dlo:oprac.wlasnenapodstawiedanychudostqpnionychprzezjednostki zlokalizowanenatereniepowiatuolszty6skiego
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3.2.7 OBSZARY INTERWENCIT: OCHRONA GLEB I ZASOB6W GEOLOGICZNYCH

Program Monitoring chemizmu gleb ornych Polski stanowi element Paristwowego Monitoringu Srodowiska
[PtvtSJ w zakresie jakoSci gleb i ziemi. Celem programu jest ocena stanu zanieczyszczenia i zmian w]a5ciwoSci gleb
w wymiarze czasowym i przestrzennym. Monitorowanie chemizmu gleb ornych prowadzone jest przez Instytut
Uprawy Nawo2enia i Gleboznawstwa IUNG) - Pafstwowy Insg/tut Badawczy, na zlecenie Gl6wnego Inspektoratu
Ochrony Srodowiska. Badania te wykony,wane s4 cyklicznie, w okresach piqcioletnich. Ostatnie badania gleb byty
prowadzone w roku 2015.

W ramach krajowei sieci, na kt6rq skladalo siq 216 punkt6w pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych
na glebach u2ytkowanych rolniczo na terenie kraju, w powiecie olsztyriskim wytypowano do badari tylko jeden
punkt badawczy, w Gminie Purda, w miejscowoSci Klebark Maly. Ustalono,2e w miejscu badania wystgpuje
kompleks 3 (pszenny wadliwy) o typie B fgleby brunatne w]a6ciwe) i klasie bonitacyjnej IVa.

Wyniki badari poszczeg6lnych parametr6w obrazuie poni2sza tabela.

Tabela 23' Wyniki badari chemizmu gleb ornych w punkcie badawczym w miejscowoSci Klebark Maly, w 2010 i 2015 r.

PARAMETR JEDNOSTKA

ROK

2010 2015

ODCZYN

Odczyn "pH" w zawiesinie HzO pH 7,8 74

Odczyn "pH" w zawiesinie KCI pH 7,0 6,8

SUBSTANCJA ORGANICZNA

Pr6chnica o/o Z,86 2,67

Wqgiel organiczny o/o L,66 1,5 5

Azot o96lny o/o 0,155 0,18

Stosunek C/N L0,7 8,6

zr5dro:rnstvtutu'*y,il1ilffix1,t:x3,i:;il1,!1,'j,!i;fi 
rffix::'iil:'i3iiffi!

Regionalne dyrekcje ochrony Srodowiska sE zobowi4zane do prowadzenia rejestru historycznych
zanieczyszczeli powierzchni ziemi, o kt6rych mowa w art. 101c ustawy Prawo ochrony irodowiska (Dz.lJ.z 2018 r.
poz.799 zp6in.zm.) oraz rejestru bezpo6rednichzagro2efiszkod4 w Srodowisku i szk6d w Srodowisku, o kt6rych
traktuie arL 26a ustawy o zapobiegoniu szkodom w irodowisku i ich naprawie (Dz. tJ. z 20lB r. poz. 954 z p6in.
zm.). Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Olsztynie nie stwierdzila przekroczenia standard6w jako(ci
gleby lub ziemi na terenie powiatu olsztyriskiego w latach 2Ol7-2olg.

Zlo2a kopalin wystqpujEce w granicach powiatu olsztyriskiego zostaly scharakteryzowane w podrozdziale 2.5.

W latach 2077 i 2018 Starostwo Powiatowe w Olsztynie prowadzilo monitoring ponad 60 osuwisk
znajdujqcych siE na terenie powiatu olsztyriskiego.

W analizowanym okresie sprawozdawczym realizowano wymienione w poni2szej tabeli przedsigwziqcia
z zakresu ochrony gleb i zasob6w geologicznych.
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Tabela 24. Przedsiqwziqciaz zakresu ochrony zasob6w geologicznych i gleb na terenie powiatu olsztyfskiego w latach ?0L7-2078

0bja5nienia:
w.b. - w bud2ecie; zadania wpisane do bud2etu jednostki

b.d. - brak danych
5.w. - Srodki wlasne

6.2. - Srodki zewnqtrzne
216dio:oprac.wlasnenapodstawiedanychudostqpnionychprzezjednostki zlokalizowanenatereniepowiatuolsztytiskiego
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KIERUNKI
INTERWENCJI

TYPY ZADA( PROPONOWANYCH DO REATIZACJI W
RAMACH

POSZCZEG6TNYCH KIERUNK6W INTERWENC'I

IEDNOSTKA
REALIZUI{CAZADANIE

oPls PRzEDSTEWZI4CIA
KOSZTY REALIzACJI Izll

20t7 2 018

Zasoby geologiczne

Racjonalne i efektywne
gospodarowanie
zasobami kopalin ze z162

Wprowadzanie odpowiednich zapis6w w mpzp

Starostlvo Powiatowe
w 0lsztynie

Analizowanie otrzymanych do
zaopiniowania projekt6w mie jscor,r,ych
plan6w zagospodarowania przestrzennego
w zakresie kopalin, osuwisk i w6d
podziemnych

w.b. w.b

Gmina Barczewo
Uchwaia N XXXVlll / 267 / 17 Rady Miejskie j

w Barczewie z dnia 28 marca 2017 r w.b.

Zabezpieczanie cennych
gospodarczo zl62
surowc6w mineralnych

0chrona z162 przed zabudowE poprzez uwzglgdnienie zl62
w mpzp

gminy powiatu 0pracowane przez gminy miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego uwzglgdniaj4ce ochronq z162 wymienione w Tabeli 7

0chrona teren6w
zagro2onych ruchami
masowymi i osuu,rskami

Uwzglqdnianie w mpzp teren6w zagro2onych ruchami
masowymi i teren6w osuwisk

Starostvvo Powiatowe
w 0lsztynie

Prowadzenie postqpowaf w sprawach
rekultywacji Brunt6w [na wniosek lub
w terminach rvynikajqcych z decyzji
o terminie i kierunku rekultywacii; decyzii
o osobie zobowiqzanej do rekultywacji,
decyzji o zakofczeniu rekultywacji lub
decyzji o utracie lub ograniczeniu wartosci
uivtkowei sruntul

w.b. w.b

Starostwo Powiatowe
w 0lsztynie

Bie24ce prowadzenie monitoringu osuwisk
(wykaz zamieszczony na stronie BIPJ

12 300,00 6 500,00

Gleby

Ochrona i zapewnienie
wlaiciwego sposobu
uZytkowania
powierzchni ziemi

Wykonywanie badafi glebowych
wla3ciciele grunt6w /

powiat
/ gminy powiatu

Brak danych o realizacji zadania

Rekulq'wacia
i dekontaminacia
teren6w
poprzemyslowych

Remediacja zanieczyszczonego terenu w ramach budowy drogi GDDKiA Olsztyn Brak danych o realizacji zadania

Rekultywacja teren6w zdegradowanych, poprzemyslowych,
poeksploatacyjnych

powiat / gminy powiatu
/ podmioty gospodarcze

/ wlaSciciele srunt6w
Brak danych o realizacji zadania
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3,2,8 OBSZAR INTERWENC]I: GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU

ODPAD6W

Powiat olsztyriski wchodzi w sklad centralnego [gminy: Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity,
Gietrzwald, leziorany, Kolno, Purda i Stawigudal i zachodniego (gminy: |onkowo, Olsztynek i Swiqtki) regionu
gospodarki odpadami komunalnymi w wojew6dztwie warmirisko-mazurskim. Regiony zostaly wydzielone
w Planie gospodarki odpadami dla wojewidzhua warmirisko-mazurskiego na lata 2016-2022. Wojew6dztwo
warmifisko-mazurskie podzielono na 5 region6w, w kt6rych wyznaczono regionalne i zastgpcze instalacie
do przetwarzania odpad6w komunalnych.

W 2017 r. z gmin powiatu olsztyfiskiego odebrano ponad B 632,875 Mg odpad6w komunalnych, natomiast
w 2078 r. - ponad 10 182,19 Mg. Udzial os6b objqtych systemem zbi6rki odpad6w komunalnych w og6lnej liczbie
mieszkafc6w gminy, zaleinie od gminy, jest staty, malej4cy lub rosn4cy - brak danych nie pozwala wyliczy(.
Sredniej wartofci dla powiatu. Udzial os6b, kt6re zadeklarowaty selektywn4 zbi6rkq odpad6w w og6lnej liczbie
os6b objgtych systemem przyjmuje tendenciq wzrostowE.

Zgodnie z ustaw4 o utrzymaniu czystoici i porzqdku w gminach [Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z p6in. zm.)

oraz stosownych akt6w wykonawczych, gminy powinny osi4gnq6 nastqpujqce poziomy:

- poziom ograniczenia masy odpad6w komunalnych ulegajqcych biodegradacji przekazanych
do skladowania:
o poziom ograniczenia masy odpad6w komunalnych ulegajqcych biodegradacji przekazywanych

do skladowania w roku 2077 to nie wiqcej ni2 450/0,

o poziom ograniczenia masy odpad6w komunalnych ulegaj4cych biodegradacji przekazywanych
do skladowania w roku 2018 to nie wiqcej ni2 40o/o,

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego u2ycia nastqpuj4cych frakcji odpad6w komunalnych:
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkla:
o poziom recyklingu wymagany w roku 2017 r. to minimum 20%0,

o poziom recyklingu wymagany w roku 2018 r. to minimum 30%0,

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego u2ycia i odzysku innymi metodami ni2 niebezpieczne
odpad6w budowlanych i rozbi6rkowych:
o poziom recyklingu wymagany w roku 2017 r. to minimum 45%0,

o poziom recyklingu wymagany w roku 2018 r. to minimum 50%0.

Analizujqc utrzymanie poziom6w recyklingu stwierdza siq, 2e poziom ograniczenia masy odpad6w
komunalnych ulegaj4cych biodegradacji przekazywanych do skladowania zostal dotrzymany we wszystkich
gminach, dla kt6rych posiadano dane, zar6wno w 2017, jak i 2018 r. Poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego u2ycia papieru, metali, tworzyw szt\cznych i szkla zostal dotrzymany dla wszystkich gmin w latach
2077-20L8, za wyjqtkiem gminy f eziorany, kt6rej w 2077 r. nie udalo siq dotrzyma6 wymaganego poziomu.
Spo(16d gmin, dla kt6rych posiadano niezbqdne dane, tylko gmina Stawigu da w 2077 r. nie dotrzymala poziomu
recyklingu, przygotowania do ponownego u2ycia i odzysku innymi metodami ni2 niebezpieczne odpad6w
budowalnych i rozbi6rkowych,

Najwa2niejszym dzialaniem w zakresie zapobiegania powstawaniu odpad6w s4 dzialania edukacyjne, kt6re
majq na celu podniesienie Swiadomo5ci ekologicznej spoleczeristwa. Posiadanie wiedzy stanowi bardzo wainy
argument w podejmowaniu proekologicznych wybor6w, takich jak segregacja odpad6w czy u2ywanie rzeczy
wielorazowego u2ytku. Gminy umo2liwiajq mieszkarlcom dbanie o Srodowisko poprzez uczestnictwo w systemie
selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych, m.in. prowadzqc odpowiedniq politykq gospodarki odpadami
i inwestujqc w kontenery do segregacji odpad6w, jak r6wnie2 prowadzqc Punkty Selektywnej Zbi6rki Odpad6w
Komunalnych [PSZOK).
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Tabela 25. Analiza gospodarki odpadami komunalnymi gmin powiatu olsztyriskiego w latach 2017-20L8

tP. JEDNOSTKA
ADMINISTRACYJNA

MASA ODEBRANYCH
ODPAD6W

KoMUNATNYCH [Mg]

UDZIAL 0568
OB'ITYCH SYSTEMEM
2816RKI oDPAD6W
KOMUNALNYCH W
OG6LNEJ LICZBIE
MIESZKAIC6W

GMINY

UDZIAL 0568, KT6RE
ZADEKLAROWALY

SETEKTYWNA 2816RK4
ODPAD6WWOG6LNEJ

TICZBIE OSOB

OB'ETYCH SYSTEMEM

CZY SPEI.NIONO WYMAGANE POZIOMYY RECYKLINGU?

POZIOM
OGRANICZENIA MASY

ODPAD6W
KOMUNALNYCH
ULEGA'ACYCH

BIODEGRADACJI
PRZEKAZANYCH DO

SKT,ADOWANTA

POZIOM RECYKLINGU,

PRZYGOTOWANIA DO

PONOWNEGO UZYCIA

NASTEPUJ4CYCH

FRAKCII ODPAD6W

KOMUNALNYCH:

PAPIERU, METALI,

TWORZYW

SZTUCZNYCH I SZKI.A

POZIOM RECYKLINGU,

PRZYGOTOWANIA DO

PONOWNEGO UzYCIA I
ODZYSKU INNYMI

METODAMI NIz
NIEBEZPIECZNE

ODPAD6W
BUDOWLANYCH I
ROZBIORKOWYCH

20t7 20 18 2017 20L8 2017 2018 zo77 2.014 2017 20t8 20t7 zola

7. Biskupiec 2 377,L98 2373,744 270/o 7 60/o 360/o b.d. tak tak tak tak tak tak

2. Barczewo 3 727,500 3 666,030 85o/o 87o/o 55o/o 73o/o tak tak tak tak tak tak

3. Dobre Miasto 4 783,480 5 470,809 78o/o 78o/o 77o/o 78o/o tak tak tak tak tak tak

4. Dylvity 2 929,693 3 L23,091 960/o 90o/o 520/o s8% tak tak tak tak tak tak

5. Gietrzwald 7 286,940 1 358,840 84o/o 850/o 8So/o 830/o tak tak tak tak tak nie

6. Swiqtki b.d. 90o/o b.d. b.d. b.d. tak b.d. tak b.d. tak b.d.

leziorany 1 810,858 t 6s7,z7 70o/o 700/o 370/o 460/o tak tak nie tak tak
nie

dotyczy

8. Jonkowo t377,45 7 407,80 81o/o 8Zo/o 34% 34o/o tak tak tak tak tak tak

9. Kolno 1233,423 1 390,580 b.d. b.d. b.d. b.d. tak tak tak tak b.d. b.d.

10 0lsztynek 3527,925 3 77t,23 760/o 7 60/o 33% 37o/o tak tak tak tak tak tak
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b.d. - brak danych
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fr6dlo: oprac, wlasne na podstawie Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2077 rok,
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2018 rok"
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Barczewo za 2077 rok,
Analizystanugospodarkiodpadamikomunalnyminaterenie GminyBarczewoza20lSrok,

Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobre Miasto za ZO17 t ok,
Analizystanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dobre Miasto za 2018 rok

Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dywity za 2017 rok"
Analizystanugospodarkiodpadamikomunalnyminaterenie GminyDywityza20lsroh

Analizystanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gietrzwaldza2OlT rok,
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gietrzwald za 2018 rok,

Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Swi4tki za 20L7 rok,
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Swi4tki za 2018 rok,

Analizystanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy)eziorany 2a2017 rol<,

Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy )eziorany za 2078 rok,
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kolno za 2077 rok,
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kolno za 2018 rok,
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Purda za 2077 rok,
Analizystanugospodarkiodpadamikomunalnyminaterenie GminyPurdaza2018roh

Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stawiguda za 2017 rok,
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stawiguda za 2018 rok,

danych Zwiqzku Gmin Regionu 0str6dzko-liawskiego "Czyste Srodowisko"

IIANOtr[DEr(o

L7. Purda 7 584,280 7 757,379 b.d. b.d. b.d. b.d, b.d. b.d. tak b.d. b.d. b.d.

L2. Stawiguda 2 832,690 3 004,890 b.d. b.d. b.d. b.d. tak tak tak tak tak nle

POWIAT
OLSZTYI(SKI

>a 632,875 >70 182.,19
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Na terenie powiatu olsztyriskiego znajduje siq osiem nieeksploatowanych i zamkniqtych skladowisk odpad6w,

kt6re zostaty zrekultywowane. S4 to:

- skladowisko odpad6w w miejscowo6ci Podlerina w gminie Dobre Miasto [rekultywacia zakoitczona
w 2007 r.),

- skladowisko odpad6w w miejscowo6ci Wilkowo w gminie Olsztynek (rekultywacja zakoficzona
w 2072 r.),

- skladowisko odpad6w w miejscowo(ci Dywity w gminie Dywity (rekultywacja zakoficzona w 2013 r.J,

- skladowisko odpad6w w miejscowo6ci G6rowo w gminie Kolno frekultywacjazakoficzona w 2013 r.),

- skladowisko odpad6w w miejscowo6ci Adamowo w gminie Biskupiec (rekultywacja zako(tczona

w 2013 r.J,

skladowisko odpad6w w miejscowoSci Lqgajny w gminie Barczewo frekultywacla zakoficzona w 2014 r.),

- skladowisko odpad6w w miejscowo6ci Biesal w gminie Gietrzwald (rekultywacja zakoitczonaw 2074 r.),

- skladowisko odpad6w w miejscowo6ci Unieszewo w gminie Gietrzwald (rekultywacja zakoriczona

w 20L4 r.).ta

Gminy prowadz4 monitoring zamkniqtych skladowisk odpad6w.

Azbest znajduje sig w wykazie substancji niebezpiecznych sporzqdzonym przez Ministra Zdrowia jako

substancia o udokumentowanym dzialaniu rakotw6rczym stanowiqcym powa2ne zagroienie zdrowia
przy dlugotrwalym oddzialywaniu na drogi oddechowe. Od 28 wrze(nia 1998 r. w Polsce obowi4zuje calkowity
zakaz produkowania wyrob6w zawieraj4cych azbest. Wykorzyst5rwanie wyrob6w zawieraj4cych azbest

dopuszcza siq w u2ytkowanych urz4dzeniach nie dlu2ej ni2 do dnia 3 1 grudnia 2032 r.

Usuwanie wyrob6w zawierajqcych azbest wymaga zachowania szczeg6lnych procedur postqpowania

i przestrzegania przepis6w, aby nie nastqpowala emisja wl6kien azbestowych do Srodowiska i nie powodowala

nara2enia zdrowia ludzkiego.

Biorqc pod uwagq uplyw czasu i naturalne procesy zuiycia, stan tych element6w bqdzie siq w miarq uplywu
lat pogarszal, a problem zgodnego z prawem zagospodarowania odpad6w azbestowych bqdzie z roku na rok
narastal. Prognozq ilo6ci usuwanych wyrob6w zawierajEcych azbest oparto o zalo?enia Programu usuwanio

azbestu i wyrob6w zawierajqcych azbest stosowanych na terytorium Polski. Ustalono, 2e zewidencjonowana iloS6

wyrob6w zawierajqcych azbest zostanie usuniqta do 2032 r. w spos6b systematyczny.

Na obszarze powiatu olsztyfiskiego wyroby zawierajEce azbest wystqpujE przede wszystkim w obiektach

budowlanych mieszkalnych i gospodarczych, gl6wnie w postaci r62nego rodzaju plyt azbestowo-cementowych

wykorzystywanych w latach ubiegtych do wykonania pokryi dachowych oraz elewacji budynk6w: W01 - ptyty

azbestowo-cementowe plaskie stosowane w budownictwie i W02 - plyry azbestowo-cementowe faliste dla

budownictwa.

Masa wyrob6w zawieraj4cych azbest wg posiadaczy na terenie powiatu olsztyfskiego zostala przedstawiona

w poni2szej tabeli.

Tabela 26. Masa wyrob6w zawierajqrych azbest wg posiadaczy na terenie powiatu olsztyriskiego

2r 6dlo: Baza Azbestowa, www.bo zao zbestowa.g ov.pl stan na dn. 24.06.2019 r.

IEDNOSTKA
ADMINISTRACYJNA

ZINWENTARYZOWANE

tkel tkcl

POZOSTAI.E

DO UNIESZKODLIWIENIA

lkel

OGOI,EM
OSOBY

FIZYCZNE
OSOBY

PRAWNE
OGOIEM

OSOBY
FIZYCZNE

OSOBY
PRAWNE

OGOLEM
OSOBY

FIZYCZNE
OSOBY

PRAWNE

POWIAT OLSZTYNSKI 12 333 065 9 437 871 2 895 194 z 37r 903 7 7AA Zag 583 615 9 96t 163 7 649 543 z 31t 579

14 Plan gospodarki odpadami dla wojew6dztwa warmifisko-mazurskiego na lata Z0l6-2022.
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Masa wyrob6w azbestowych zinwentaryzowanych na terenie powiatu stanowi 7,100/o wszystkich wyrob6w
zawieraiqcych azbest z terenu wojew6dztwa warmifisko-mazurskiego. Wedlug danych zawartych w Bazie

Azbestowej do dnia 24.06.2079 r. z terenu analizowanei jednostki administracyinej unieszkodliwiono zaledwie
0,790/o wyr ob6w azb estowych.

W latach 2077-2078 realizowano na terenie powiatu nastqpujqce zadania zwiqzane z gospodarkq odpadami,
kt6re zostaty przedstawione poni2ej.

NDAR!trrr!o
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Tabela 27. Przedsiqwziqcia z zakresu gospodarki odpadami i zapobiegania powstawaniu odpad6w na terenie powiatu olsztyfiskiego w latach 2077 -2078

KIERUNKI
INTERWENCJI

TYPY ZADAN PROPONOWANYCH DO
REATIZAC'I W RAMACH

POSZCZEG6LNYCH KIERUNK6W
INTERWENCII

JEDNOSTKA
REALIZUIACA

ZADANIE
OPIS PRZEDSIEWZI4CIA

KOSZTY REALIZACII Iz]l

20t7 20la

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpad6w

Racjonalne
gospodarowanie
odpadami
zgodnie
z hierarchiE
postqpowania
z odpadami,
w tym
rvykorzystanie
ich na cele
energetyczne

Odbieranie i zagospodarowanie odpad6w
komunalnych

Gmina Dobre Miasto 0dbi6r i zagospodarowanie odpad6w komunalnych 2 022 766,45 2 r93 547,08

Gmina Jeziorany 0dbi6r i zagospodarowanie odpad6w komunalnych 807 827,63 990 971,8t

Gmina 0lsztynek

Gmina 0lsztynek nale2y do Zwiqzku Gmina Regionu
0str6dzko-llawskiego,,Czyste Srodowisko", kt6ry przejql
od gminy zadani e zwiEzane z gospodark4 odpadami
komunalnymi

Gmina Purda

Usluga odbioru i zagospodarowania odpad6w od

mieszkaric6w dzierLawa kontener6w i poiemnik6w,

utrzymanie Punkt6w Selektywnej Zbi6rki Odpad6w

Komunalnych, oplata do ZGOK oraz worki na Smieci

dla Solectw

1767 583,82

Gmina Barczewo 0dbi6r i zagospodarowanie odpad6w komunalnych
7 838 1.2L,64

5.w.

7 9ZA 422,53
5.w.

Gmina Swi4tki 0dbi6r i zagospodarowanie odpad6w komunalnych b.d. b.d.

Zakup pojemnik6w i kontene16w na odpady
Gmina Dobre Miasto Zakup pojemnik6w i kontener6w na odpady 20 000,00 20 000,00

Gmina Jeziorany Zakup pojemnik6w na odpady 1.4 524,25 634,64

Budowa
infrastruktury
do selektywnego
zbierania
odpad6w
komunalnych

Zakup kontene16w / pojemnik6w do selektywnej
zbi6rki odpad6w komunalnych

Gmina Dobre Miasto
Zakup pojemnik6w i kontene16w na odpady zebrane
selektywnie

15 000,00 15 000,00

Gmina leziorany Zakup pojemnik6w do selekB.,rarnej zbi6rki odpad6w 58 347,70

Budowa/modernizacia PSZ0 K Gmina leziorany Dokumentacja projektowa na budowg PSZ0K 32 284,04 1803,81

Minimalizacja
iloici
skladowanych
odpad6w

Dzialania edukaryjne dla mieszkahc6w

powiat / gminy
powiatu

/ plac6wki oSwiatowe
/ NGo

Tabela 30.

Gospodarowanie
odpadami
innymi
ni2 komunalne

Demonta2 i utylizacia azbestu

Gmina Olsztynek
Zwi4zek Gmin Regionu 0str6dzko-llawskiego,,Czyste
Srodowisko"

Gmina Dobre Miasto Unieszkodliwienie 432,79 Mg odpad6w zawieraj4cych azbest

774 492,47
i.w., !;.2.,

Idofinansowanie
z wFosiGW w

wvsokoSci 85%l

Gmina Jeziorany
Usuwanie wyrob6w zawieraj4cych azbest z terenu gminy
Ieziorany

24 342,39
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KIERUNKI
INTERWENCII

Gospodarowanie
odpadami
innymi
ni2 komunalne

TYPY ZADAN PROPONOWANYCH DO
REALIZACJI W RAMACH

POSZCZEGOLNYCH KIERUNKOW
INTERWENCJI

Demonta2 i utylizacja azbestu

IEDNOSTKA
REALIZUJACA

ZADANIE
oPrs PRzEDSTEWZTECTA

201^7 20tB

Gmina Stawiguda
Gmina Stawiguda przy wsp5ludziale WF0SiGW w 0lsztynie
zrealizowala projekt pn.: Usuwanie wyrob6w zawierajqcych
azbest z terenu Gminy Stawiguda

89 126,78

Gmina 0lsztynek

Realizacja zadania,,Usuwanie wyrob6w zawreraj4cych azbest
z terenu Gminy Olsztynek" - rok2017. W ramach zadania
iqcznie odebrano i zutylizowano 7 0,0 72 Mg wyr ob 6w
azbestowych

27 547,45
WFOSiGW w

0lsztynie, Srodki
wla6cicieli

nieruchomoici

Gmina 0lszrynek

Realizacja zadania,,Usuwanie wyrob6w zawierajqcych azbest
z terenu Gminy 0lsztynek" - rok 2018. W ramach zadania
l4cznie odebrano i zutylizowano 63,002 Mg wyrob6w
azbestowych

25 799,26
wFosicww

Olsztynie, bud2et
Gminy, Srodki

wiaScicieli
nieruchomoSci

Gmina Swiqtki Usuwanie wyrob5w zawiera)4cych azbest b.d.

Gmina Barczewo Demonta2 i unieszkodliwianie odpad6w azbestowych
30 000,00

5.w., 5.2.

rwFOsiGr\n

30 000,00
3.w.,3.2.

rwFosiGW)
Zagospodarowanie odpad6w powstaj4cych
z produkt6w [rzw. pou2ytkowychJ, odpad6w
niebezpiecznych oraz pozostalych odpad6w
zgodnie z zapisami Planu gospodarki odpadami
dla wo jew6dztwa warmif sko-mazurskiego na
Iata201,6-2022

powiat / gminy
powiatu Brak danych o realizacji zadania

Zagospodarowanie osad6w Sciekowych Gmina Purda Rolnicze wykorzystanie osad6w Sciekowych 1 000,00 1 000,00
Zapewnienie
wiarygodnych
informacji
o stanie
6rodowiska

Monitoring zamkniqtych skladowisk odpad6w

Gmina Dobre Miasto Prowadzenie monitoringu zamkniQtych skladowisk odpad6w w.b. w.b.

Gmina Olsztynek Monitoring zrekultywowanego wysypiska Smieci w Wilkowie 5 410,78 5 470,78

0bjaSnienia:
w.b. - w budZecie; zadania wpisane do bud2etu jednostki

b.d. - brak danych
6.w. - Srodki wlasne

6.2. - Srodki zewnqtrzne

216dlo: oprac. wlasne na podstawie danych udostqpnionych przez jednostki zlokalizowane na terenie powiatu olsztyfiskiego
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3.2.9 OBSZAR TNTERWENCJI: ZAGROzETTa pOWaZNyMI AWARTAMT

Szczeg6lnym rodzaiem zagroLeir wystqpuiEcych w (rodowisku sE tzw. ,,nadzwyczajne zagroienia"
charakteryzujqce sig naglym przebiegiem. Do zagroiei takich zaliczyt naleiy albo klqski o charakterze
naturalnym, jak powodzie, huragany, trzqsienia ziemi, albo katastrofy i wypadki zwi4zane z technologiami
i wytworami ludzkimi, jak uwalnianie siq niebezpiecznych substancji chemicznych, wybuchy, katastro[r
komunikacyjne itp. zwane powa2nymi awariami. Najwa2niejsza w przeciwdzialaniu powstania zagro2eti jest
prewencja, czyli ograniczenie do minimum prawdopodobierlstwa wyst4pienia katastrofy lub awarii.

W fatach 2Ol7-2078 Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Olsztynie przeprowadzil l4cznie 556
kontroli zaklad6w korzystajqcych ze 6rodowiska, gdzie wykazal 73 nieprawidlowo6ci. Charakter i liczba dzialait
pokontrolnych zostaly przedstawione w tabeli poni2ej.

Tabela 28. Wyniki kontroli WIOS w Olsztynie zaklad6w korzystajqcych ze Srodowiska na terenie powiatu olsztyriskiego
w latach 2Ol7-2018

ir6dlo: Woiewodzki Inspektorat 0chrony Srodowiska w 0lsztynie

Na terenie powiatu olsztyriskiego nie wystqpujE zaklady du2ego ryzyka, znajdujq siq wyl4cznie zaklady
zwiqkszonego ryzyka, takie jak:

- BARTER S.A., Regionalne Centrum Dystrybucji Gazu LPG w Barczewie, ul.Zatorze 1, 11-010 Barczewo,

- Indykpol S.A., ul. )esienna 3, 10-370 Olsztyn, Ferma Drobiu wTrqkusku, Trqkusek 11, 11-030 Purda.

Na terenie powiatu w latach 20L7-2078 nie bylo zdarzei majqcych znamiona powa2nych awarii lub kt6re
zostaty zakwalifikowane iako powa2ne awarie.

Dla zapobiegania powstawania powa2nych awarii stosuje sig szereg dzialaf prewencyjnych, takich iak
wprowadzenie systemu ostrzegania dla mieszkaric6w o nadzwyczajnych zagro2eniach, modernizacja punkt6w
alarmowych oraz doposa2enie wyspecjalizowanych jednostek w specjalistycznysprzqt do wykrywania i likwidacji
awarii i zagro2efi.

W poni2szej tabeli przedstawiono zadania realizowane na terenie powiatu olsztyfskiego w latach 2077-2OlB
w przedmiotowym obszarze interwencji.

zaklad6w korzystaiqcych ze (rodowiska w Iatach 201 na terenie

Liczba dzialaf pokontrolnych

Liczba kontroli
zaklad6w w terenie

Liczba kontroli
ze stwierdzonymi

naruszeniami

dl!.F' 
E .F

FNO

d*.E
uO
!o

o-.
gE
oli

NO
or

a
Eos5
Gr
N=
6O
N .lt

3!
-6

3=91hE;
,5sE

o

o
U

o.

cE SfFo;qo=E
q.=
or

556 73 2.L 72 24 40 0 0 58
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Tabela 29. Przedsiqwzigcia z zakresu ochrony przed powa2nymi awariami zrealizowane na terenie powiatu olsztyflskiego w latach 2077 -2078

5 rill0tItDl(O

KIERUNKI
INTERWENCII

TVPY
w IEDNOSTKA

REALTZUJ4CA ZADANTE
oPrs PRzEDSTIWZTECTA

KOSZTY REALIZACJI [zI]

20t7 20L8

Zagr o?enia powainymi awariami

Minimalizacja
potencjalnych
negatl,wnYch skutk6w
awarii i zagro2eri
Srodowiska dla ludzi,
Srodowiska, dziedzictwa
kulturowego, dzialalnoSci
gospodarczej

Wprowadzenie systemu alarmowania /
ostrzegania dla mieszkaric6w o nadzwyczajnych
zagro2eniach

Starostwo Powiatowe
w Olsztynie

System wykrl,wania i alarmowania oraz
wczesnego ostrzegania mieszkaric6w powiatu
olsztyriskiego wprowadzony zostal w 2014 r.
Zarzqdzeniem Nr 94 Starosty 0lsztyhskiego -
Szefa 0brony Cywilne.l Powiatu z dnia 28.08.2014
r, w sprawie przygotowanid i zapewnienio
dzialania systemu wykrywania i alarmowania
(SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SW))
nq terenie powiatu olsztyfiskiego oraz tworzenia
i funkcj o nowania fo rma cj i ob ro ny cyw il nej
p rzew idzia ny ch do wy ko nywani a po zo staly ch
zadaf,: przeprowadzono 3 treningi rocznie
uruchamiania svstemu i orognozowania ska2efi

b.d. b.d.

Modernizacja punkt6w alarmowych gminy Brak danych o realizacji zadania

Doposa2enie wyspecjalizowanych jednostek
w specjalistyczny sprzqt do wykrywania
i likwidacji awarii i zagro2efl

Starostwo Powiatowe
w Olsztynie

Dofinansowanie zakupu sprzqt6w slu24cych do
likwidacji awarii i zagroZeri dla Srodowiska przez

iednostki ochrony przeciwpo2arowej [zadania
wymienione w Tabeli 3.1.

119 500,00 120 000,00

Starostwo Powiatowe
w 0lsztynie

Dofinansowanie zadania pod nazwq Poprawa
bezpieczertstwa Warmii i Mazur poprzez zakup
sp e cj al [sty czn e g o s am och o du ra tow niczo -

gainiczego dla 0SP w Szqbruku oraz doposa2enie
0SP w Olsztynku w specialistyczny sprzet

15 000,00
dotacji,

calkowity
koszt zadania:

949 560,00

Starostwo Powiatowe
w Olsztynie

Dofinansowanie zadania modernizac)i ciq2kiego
wozu bojowego f elcz GCBA 6/32 OSP w SwiEtkach

15 000,00
dotacji,

calkowity
koszt zadania:

15 000,00

Starostwo Powiatowe
w 0lsztynie

Dofinansowanie zakupu 29 smartfon6w i 4
komputer6w do obslugi Syste mu ZarzEdzania
Bezpieczefl stwem Publicznym DART
zprzeznaczeniem dla slu2by dzielnicowej oraz
ofi cera prasowe go na rzecz komisariat6w Policji
w powiecie olsztyhskim

47 933,64
dotacji,

calkowity
koszt zadania:

52 700,57

Strona | 59



RAPORT Z WYKONANIA W LATACH 2017 -2078

PROGRAMU OCHRONY SRODOW]SKA POWIATU OLSZryNSKIEGO DO 2O2O ROKU

KIERUNKI
INTERWENC'I

DO
JEDNOSTKA

REATIZUJ4CA ZADANIE
OPIS PRZEDSIIWZIICIA

KOSzTY REALIzACfI [zl]

20t7 20L8

Minimalizacja
potencjalnych
negatywnych skutk5w
awarii i zagro2eri
6rodowiska dla ludzi,
6rodowiska, dziedzictwa
kulturowego, dzialalnoici
gospodarczej

Doposaienie wyspecjalizowanych jednostek
w specjalistyczny sprzgt do wykry'lvania
i likwidacji awarii i zagro2eri

Starostwo Powiatowe
w Olsztynie

Dofinansowanie zakupu 2 ps6w patrolowo-
tropiqcych z wyposa2eniem dla Komendy
Miejskiej Polic,i w 0lsztynie

75 999,95
dotacii

calkowita
wartoSi
zadania:

15 999.95

Starostwo Powiatowe
w Olsztynie

Do[inansowanie zadania pod nazw4 0pracowanie
projektu remontu oraz modernizacja zaplecza
Komisariatu Policji w Biskupcu, w tym garaiy,
o g ro dze nia, oiwietl e nia zewnq trzneg o i uzb roj enia
terenu oraz remont i modernizacja Komisariatu
Policji w Biskupcu, w tym wymiana instalacji
elektrycznei

30 000,00
dotacii,

calkowita
wartoSi

zadania: 103
277,75

Starostlvo Powiatowe
w Olsztynie

Dofinansowanie modernizacji systemu lqczno6ci
radiowej ,ednostki Ratowniczo-Gainiczei Nr 3
w Biskupcu

60 000,00,
caikowita
wartoSi
zadania:

60 000,00

Starostwo Powiatowe
w 0lsztynie

Dofinansowanie zakupu Sredniego samochodu
ratowniczo-gaSniczego z napqdem 4X4
i wyposa2eniem dla 0SP Pomoc Maltafska
w Klebarku Wielkim

15 000,00
dotacji,

calkowity
koszt zadania:

799 500

Starostwo Powiatowe
w 0lsztynie

Dofinansowanie adaptacji czqSci Gminnej
Biblioteki w Swiqtkach na garai dla trzech
samochod6w 0SP w Swi4tkach

15 000,00,
calkowity

koszt zadania
24 600,00

Starostwo Powiatowe
w 0lsztynie

Dofinansowanie zakupu iodzi motorowej do
ratownictwa wo dnego wraz z wyposa2eniem dla
0SP w Stawigudzie

15 000,00
dotacji,

calkowity
koszt zadania

54 525,25

Starostwo Powiatowe
w 0lsztynie

Dofinansowanie zakupu 6 samochod6w
slu2bowych dla Komendy Miejskiej Policji
w 0lsztynie

170 000,00,
calkowity

koszt zadania
897 978,68

Starostwo Powiatowe
w Olsztynie

Sfinansowanie zab udowy pomieszczenia dyiurki
Komisariatu Policii w 0lsztynku

4 000,00
dotacji,

calkowity
koszt zadania

4 000,00
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KIERUNKI
INTERWENCII

TYPY ZADAN PROPONOWANYCH DO
REALIZACJI W RAMACH

poszczEc6rruycs xrrnurvx6w TNTERwENCII

IEDNOSTKA
REALIZU)4CA ZADANIE

oPrs PRzEDSr4wzr4CrA
KOSZTY REALIZACJI IzII

zotT 20L8

Minimalizacja
potencjalnych
negatywnych skutk6w
awarii i, zagroLeit
Srodowiska dla ludzi,
irodowiska, dziedzictwa
kulturowego, dzialalno6ci
gospodarczej

Doposa2enie wyspec.lalizowanych .iednostek
w specjalistyczny sprzqt do wykrywania
i likwidac.ii awarii i zagro2eri

Starostwo Powiatowe
w 0lsztynie

Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego
dla Komendy Mielskiej Parlstwowej StraZy
Po2arnei w 0lsztynie

3 5 000,00
dotacji,

caikowity
koszt zadania

69 747,00

Komenda Miejska
Pahstwowej StraZy

Po2arnej w 0lsztynie

Doposazenie wyspecjalizowanych jednostek w
specjalistyczny sprzQt do wykrywania i likwidacji
powstalych zagro2eh, m. in. dawkomierze osobiste
promieniowania gamma i rentgenowskiego,
ubrania gazoszczelne, zestaw do poboru i ob16bki
p16bek

228 578,87 379 948,94

Gmina Swiqtki

Wykonanie projektu budowlano-kosztorysowego
dla inwestycji polegajqcej na adaptacji czq6ci
Gminnej Biblioteki w Swiqtkach na gara2 dla
trzech samochod6w 0chotniczej StraZy Po2arnej
w Swiqtkach

24 600,00
Srodki Zarzqdu

Powiatu w
0lsztynie,

Srodki Gminy
Swiatki

w.b. - w bud2ecie; zadania wpisane do bud2etu jednostki

b.d. - brak danych

5.w. - Srodki wlasne

S.z. - Srodki zewnQtrzne

216dlo:oprac.wlasnenapodstawiedanychudostqpnionychprzezjednostki zlokalizowanenatereniepowiatuolszty6skiego
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11 r. ],. \1.,141|l\l]lill,]

3.2.10 OBSZAR INTERWENCfI: EDUKACJA EKoLoGICZNA

Edukacja ekologiczna na terenie powiatu olsztyriskiego prowadzona jest w gl6wnej mierze w plac6wkach

o6wiatowych: szkolach i przedszkolach. System ksztalcenia uczni6w nastawiony jest na wyksztalcenie u nich
umiejqtnoSci obserwowania Srodowiska i zmian w nim zachodz4cych, wra2liwoSci na pigkno przyrody
i szacunku dla niej. We wszystkich szkolach realizowane s4 programy ekologiczne, zgodnie z Polsk4 Strategiq

Edukacji Ekologicznej. RealizujEc takie programy szczeg6lnq uwagq zwraca siq na prowadzenie lekcji terenowych:
obserwacji i prostych badaf w terenie. Ukazuje siq efekty zar6wno negatywnej, iak i pozytywnej dzialalnoSci

czlowieka w Srodowisku, jako drogi wla6ciwego i realnego rozwiqzywania problem6w ekologicznych. W szkolach

Srednich i v'ryiszych w6r6d cel6w nauczania pojawiaj4 siq zagadnienia dotyczqce wiedzy o (rodowisku i relacjach

w nim zachodzqcych, zlo2ono(ci proces6w, kt6rym podlega Srodowisko i koniecznoSci zachowania r6wnowagi
ekologicznej.

Du2y udzial w zadaniach edukacyjnych maj4 organizowane konkursy dla mlodzie2y szkolnej, warsztaty

edukacyjne oraz akcie tematyczne skierowane tak2e do wszystkich mieszkaric6w powiatu olsztyriskiego.

W tabeli poni2ei zamieszczono informacle na temat zrealizowanych w powiecie dzialaf w ramach edukacji
ekologicznej.

'IANOIliD
tru(o
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Tabela 30. Przedsiqwziqciaz zakresu edukacji ekologicznej zrealizowane na terenie powiatu olsztyfiskiego w latach 2077-2018

RAPORT Z WYKONANIA W LATACH 2077.201.8

;::m:si,l,lJ,

KIERUNKI
INTERWENCJI

TYPY ZADAN PRoPoNoWANYCH Do
REATTZACT| W RAMACH

PoszczEG6LNYCH xleRur{x6w
INTERWENCII

IEDNOSTKA
REALIZU'ACA ZADANIE oPIS PRZEDSTEWZIECIA

KOSzTY REALIZACII Iz]l

20t7 2018

Edukacia

Zwiqkszanie
6wiadomoSci
ekologicznej
mieszkaric6w
r zmiana ich
zachowa6 na
proekologiczne

0rganizacja wystaw i konferencji;

Produkcja materiai6w na potrzeby
organizowanych akcji, kampanii
edukacyjnych, konferencji;

Prowadzenie zajqi edukacyjnych;

Prowadzenie oSrodk6w edukacji
przyrodniczej;

Konsultacje spoleczne dokument6w
z zakresu ochrony Srodowiska,
gospodarki wodnej, ochrony przyrody;

Popularyzacja wiedzy na temat
walo16w przyrodniczych regionu;

Dzialania informacyjno-edukacyjne;

Poradniki i zalecenia na wypadek
zagroie6;

Starostwo Powiatowe
w 0lsztynie

Dofinansowanie realizacji zad,ania Nasza wiedza i umiejqtnoici chroniq
dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Powiatut przez Oddzial Powiatowy
Zwiqzku 0chotniczych Stra2y Po2arnych Rzeczypospolitej Polskiej
w 0lsztynie

5 000,00 5 000,00

Starostwo Powiatowe
w 0lsztynie

Dofinansowanie realizacji zadania Sad ekologiczno - przyrodntczy oazq
dla wy chow ank6w przez Stowarzyszenie Wspierania 0s6b
Niepelnosprawnych i Ich Rodzin 2ardeniki2

3 000,00

Starostwo Powiatowe
w 0lsztynie

Dofinansowanie realizacji zadania: Kot we wsi przez Stowarzyszenie
Miasto dobre dla zwierz4t3

3 000,00

Spec.ialny 0Srodek
Szkolno-Wychowawczy

w 2ardenikach

Zajgcia edukacyjne na temat segregacji i recyklingu odpad6w;
oszczqdzania wody, energii cieplnej, elektrycznej; ekologicznego
pod162owania; zakup6w i 2yrvnoSci ekologicznej ; ZSE|E - ZuLytego
Sprzqtu Elektrycznego i Elektronicznego

w.b. w.b

Spec)alny 0Srodek
Szkolno-Wychowawczy

w 2ardenikach
Wycieczka do NadleSnictwa Wipsowo w.b. w.b

Specjalny 0Srodek
Szkolno-Wychowawczy

w Zardenikach

Udzial w XI edycji og6lnopolskiej akcji ekologicznej pod haslem ODDAJ
UzYWANY TELEFON KOM6RKOWry - DZiEri ZiCMi 2018

w.b

Gmina Dobre Miasto
Tydziefl zr6wnowa2onego rozwoju Cittaslow: wyklady dot. oszczgdzania
wody, selektywnej zbi6rki odpad6w itp. b.d. b.d.

Gmina Dobre Miasto Edukacja ekologiczna 6 360,00 3 000,00

Gmina Dobre Miasto Dziefipszczoly - film edukacyjny o pszczolach l,owcy Mtodu 3 69,0 0

Gmina Dobre Miasto Tworzenie pokazortych pszczelich wiosek z roSlinami miododajnymi 1 000,00 2 000,00

Gmina Dobre Miasto Dobromiejski Dzieri Ziemi 6 300,00 3 000,00

Gmina Dobre Miasto Wyklad o ksztaltowaniu zieleni miejskiej 615,0 0

Gmina Dobre Miasto
Akcja sadzenia dqb6w na 100-lecie niepodleg)oiciwrazz ustawieniem
tablic upamigtniaiqcych 7 500,00

Gmina Dobre Miasto
Ci4gla edukacja ekologiczna w plac6wkach oSwiatowych zgodnie
z programem nauczania w.b. w.b.
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PROGRAMU OCHRONY SRODOWISKA POWIATU OLSZTYIiSKIEGO DO 2O2O ROKU III|lDirtDtrrlto

KIERUNKI
INTERWENC'I

TYPY ZADAIT PRoPoN0WANYCH DO
REALIZACJI W RAMACH

poszczEcOlt'tvcH xlrnuxxdw
INTERWENCII

JEDNOSTKA
REALIZU'4CA ZADANIE

OPIS PRZEDSIEWZI4CIA

KOSZTY REALIZACII [zI]

20t7 207A

Zwiqkszanie
6wiadomoSci
ekologicznej
mieszkaic6w
izmiana ich
zachowah na
proekologiczne

0rganizacja wystaw i konferencji;

Produkcja material6w na potrzeby
organizowanych akcji, kampanii
edukacyj nych, konferencji;

Prowadzenie zajq6 edukacyjnych;

Prowadzenie o6rodk6w edukacji
przyrodniczei;

Konsultacje spoleczne dokument6w
z zakresu ochrony Srodowiska,
gospodarki wodnej, ochrony przyrody;

Popularyzacja wiedzy na temat
walo16w przyrodniczych regionu;

Dzialania informaryjno-edukacyj ne;

Poradniki i zalecenia na wypadek
zagroieA

Gmina Dobre Miasto
Udzial szk6l w kampaniach 5rodowiskowych m.in. Kochasz dzieci, nie pal

fmieci - happening ulicami miasta
b.d. b.d.

Gmina Dobre Miasto Udzial szk6l w wojew6dzkich konkursach ekologicznych b.d. b.d.

Gmina Dobre Miasto Konkursy plastyczne organizowane przez plac6wki oSwiatowe b.d. b.d,

Gmina Dobre Miasto Apele z okazji Dnia Ziemi w.b. w.b.

Gmina Dobre Miasto Udzial w o96lnopolskim konkursie na zbi6rkq baterii, zbi6rkg makulatury b.d. b.d

Gmina Stawiguda
Szkola podstawowa w Rusi zorganizowala szkolny konkurs plastyczno
techniczny na EK0 ZABAWKE

w.b.

Gmina Stawiguda

Szkola podstawowa w Rusi zorganizowaia spotkanie z ornitologiem
w ramach projektu pt, Ochrona wybranych gatunk6w ptak6w strefowych
na 4 obszarach Naturo 2000 w p6!nocno-wschodniej Polsce

nr P0tS.02.04.00 -00-0032 / 16 realizowanego przez Polskie Towarzystwo
Ochrony Ptak6w

w.b.

Gmina Stawiguda

Szkola podstawowa w Rusi zorganizowala spotkanie z przedstawicielem
Zakladu Gospodarki 0dpadami Komunalnymi w 0lsztynie. W czasie

spotkania uczniowie uczyli siq jak segregowai odpady aby przyczyni6 siq

do ochrony Srodowiska, poznali wiele ciekawostek zwi4zanych z

recvklinsiem odpad6w

w.b.

Gmina Stawiguda

Gmina Stawigudazrealizowala zadanie pt. Eko-Stawiguda - myilqc o

przyszloici, segregujg dzisiaj wsp6lfinansowane ze Srodk6w WF0SiGW
w 0lsztynie. Proiekt polegal na przeprowadzeniu kampanii edukacylno-
informacyjnej wS16d spoleczehstwa Gminy Stawiguda w zakresie
gospodarki odpadami i ksztaltowaniu postawy proekologicznych poprzez
wyrobienie wlaiciwych zachowa6 dotyczqcych segregacji odpad6w
komunalnvch

t 2BB,70

Gmina Stawiguda

Gmina Stawiguda zrealizowala zadanie pt. Kino letnie pod chmurkq
wsp6lfinansowane ze 6rodk6w WF0SiGW w Olsztynie. Celem projektu
byio promowanie proekologicznych postaw i zachowafi w5r6d dzieci
i doroslych poprzez selektywn4 zbi6rkq odpad6w; podniesienie wiedzy
mieszkaric6w nt. metod ochrony 3rodowiska, recyklingu, zdrowego
od2ywiania siq; obcowanie uczestnik6w z przyrod4 poprzez wsp6lne
sprzEtanie solectw, a tak2e wsp6lne oglqdanie material6w edukacyjnych
na 6wie2ym powietrzu

5 457,00

Gmina Barczewo Dzialania edukacyjne mieszkaric6w
1 200,00

5.w.
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KIERUNKI
INTERWENCJI

Zwiqkszanie
3wiadomoici
ekologicznej
mieszkafic6w
i zmiana ich
zachowari na
proekologiczne

TYPY ZADAN PROPONOWANYCH DO
REALIZACII W RAMACH

POSZCZEG6LNYCH KIERUNK6W
INTERWENCJI

0rganizacja wystaw i konferencji;

Produkcja material6w na potrzeby
organizowanych akc.ii, kampanii
edukacyjnych, konferencji;

Prowadzenie zajqi edukacyjnych;

Prowadzenie oSrodk6w edukacji
przyrodniczej;

Konsultacje spoleczne dokument6w
z zakresu ochrony 6rodowiska,
gospodarki wodnej, ochrony przyr ody ;

Popularyzacja wiedzy na temat
walo16w przyrodniczych regionu;

Dzialania informaryjno-edukacyjne;

Poradniki i zalecenia na wypadek
zagroieit

JEDNOSTKA
REALIZUJACA ZADANIE oPrs PRzEDSIf,WZTECTA

KOSZTY REALIZACJI [zU

2017 2018

RD0S w 0lsztynie,
UWM w 0lsztynie

Szkolenie pn,,,Termomodernizacia a ochrona przyrody" [zasiqg
og6lnowojew6dzki)

wydarzenia odbyiy siq bez
koszt6w lub byly finansowane

ze Srodk6w wiasnych lub ze
2r5del zewnetrznvch

RDO5 w 0lsztynie
Konferencja pn. ,,Przemystowe fermy zwierz4t a ochrona Srodowiska"
[zasiqg o 96lnowo jew5dzki)

wydarzenia
odbyly siq

bez koszt6w
lub byty

finansowane
ze Srodk6w

wlasnych lub
ze 2r6del

zewnetrznych

RD0S w Olsztynie
Szkolenie pn.: ,,Razem o prawnej ochronie przyrody" [zasiqg
o96lnowojew6dzkiJ

RDOS w Olsztynie
Miqdzynarodowy Dzie6 Krajobrazu - spacer krajobrazowy w olsztyriskim
Lesie Miejskim (zasiQg miasto 0lsztyn i powiat olsztyriski]

wydarzenia odbyly siq bez
koszt6w lub byly finansowane

ze Srodk6w wtasnych lub ze
2r6del zewnqtrznych

RD0S w 0lsztynie
Szkolenie pn.: ,,0chrona alei przydro2nych jako siedlisko gatunk6w
chronionych" [zasiqg o96lnowoiew6dzki)

wydarzenia
odbyly siq

bez koszt6w
lub by.ty

finansowane
ze Srodk6w

wlasnych lub
ze 2r6del

zewnqtrznych

Fundacja Albatros
i RD0S w 0lsztynie

Konferencja w sprawie oirodk6w rehabilitacii zwierzat

RD0S w 0lsztynie
Spotkanie z okazji Swiatowego Dnia Mokradei [zasiqg miasto 0lsztyn
i powiat olsztyfskiJ

wydarzenia
odbyly siq bez
koszt6w lub

bvlv
[inansowane
ze Srodk6w

wlasnych lub
ze 2r6del

zewngtrznych

RDOS w Olsztynie
Konferencja pn.: ,,Czy taki wilk straszny, iak go malujq" [zasiqg miasto
0lsztyn i powiat olsztyriski)

RD0S w
0lsztynie - zlecajqcy

Wykonanie projektu graficznego Inaniesienie logotyp6w RD0S
w 0lsztynie) i wykonanie material6w edukary;no-promocyjnych
na potrzeby spaceru krajobrazowego

Zesp6I Szk6l w Dobrym
MieScie

Zbi6rka zuiBch baterii b.d. b.d.
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PROGRAMU OCHRONY SRODOWISKA POWATU OLSZTYNSKIEGO DO 2O2O ROKU ,Itr}tOIrlD

KIERUNKI
INTERWENCII

Zwiqkszanie
6wiadomoSci
ekologicznej
mieszka6c6w
i zmiana ich
zachowai na
proekologiczne

TYPY ZADAN PROPONOWANYCH DO
REALIZACJI W RAMACH

POSZCZEG6LNYCH KIERUNK6W
INTERWENCII

Akcje informacl no-edukacyjne;
ok6lniki, ulotki;

Konkursy o tematyce ekologicznej /
przyrodniczej;

Budowa 6cie2ek edukacyinych, budowa
centr6w edukacji przyrodniczej; rajdy
rowerowe, pikniki ekologiczne;

Zielone szkoly; akcie o tematyce
ekologiczne j (np. sp rzqtanie iwi ata,
dziefi zieml

JEDNOSTKA
REALIZU'4CA ZADANIE

KOSzTY REALIzAcfl [zI]

2017 2018

Zesp6l Szk6I w Dobrym
MieScie

Udzial uczni6w w akc)i Sprzqtanie iwiata b.d. b.d.

Zesp6l Szk6i w Dobrym
MieScie

Udzial uczni6w w szkolnej 0limpiadzie Wiedzy Ekologicznej b.d. b.d.

Specjalny 0Srodek
Szkolno-Wychowawczy

w 2ernikach

Edukacja ekologiczna dotyczqca oszczgdzania i ochrony zasob6w
naturalnych - w tym wody. Oznaczenie symbolami graficznymi przy
zlewach pro6bq o zakrqcanie kran6w

b.d. b.d.

Gmina Stawiguda Gmina zorganizowala ryklicznie rajdy rowerowe dla mieszkafic6w w.b. w.b,

Gmina Stawiguda

Gminny OSrodek Kultury w Stawigudzie organizuje cykliczne warsztaty
promujqce ekologiczne postawy oraz zwiqkszajqce Swiadomo5i
ekologiczn4 mieszkaric6w prowadzqce do zmiany zachowari na
proekologrczne tj.: warsztaty kulinarne i Nordic Walking w ramach
projektu Dodajmy iyciu lat wsp6lfinansowanego przez Fundacjq BGK z

projektu Generacja; piknik integracyjno-edukacyjny Naturalnie w
Wymoju; spotkania z Naturopata w ramach projektu Szczgiliwe 2ycie w
harmonii z naturq

w.b.

Gmina Stawiguda
Plac6wki oiwiatowe z terenu Gminy Stawiguda corocznie organizuiq akcje
ekologiczne, tj. Dziefi ziemi oraz sprzEtanie Swiata

w.b. w.b.

Gmina Stawiguda
Corocznie na terenie Gminy Stawiguda organizowane jestprzez
poszcze96lne solectwa sprz4tanie iwiata, w kt6rym uczestniczq
mieszkaricy gminy

w.b. w.b.

Gmina 0lsztynek

Kochasz dzieci nie pal lmieci - udostqpnianie plakat6w i ulotek
zwr4zanychztematyka palenia odpad6w w piecach domowych - ulotki i
plakaty zakupione w latach wcze6nieiszych

w.b. w.b.

Sprzqtanie iwiata - akcja realizowana zar6wno na poziomie szk6l
i przedszkoli jak i solectw. Zakupione zostaly worki, rqkawiczki
jednorazowe, slodycze dla dzieci bior4cych udzial w akcji

2 000,00 2 000,00

Specjalny OSrodek
Szkolno-Wychowawczy

w 2ardenikach

Udzial uczni6w w akcji Sprzqtanie iwiato - Akcja segregacja - 2x wigcej, 2x
czySciej

w.b. w.b.

Specjalny OSrodek
Szkolno-Wychowawczy

w Zardenikach
Rajdy rowerowe w ramach realizacji projektu - Rowerem po zdrowie w.b. w.b.

Gmina Dobre Miasto Gmina przyjazna pszczolom - ulotki informacyjne 256,00

Gmina Purda Scie2ka edukacy.ina Przykop-Nowy Przykop b.d.
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sb, - w budiEclej zda.l. wllsa.e do budr.t! j.dnos*i
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KOSZTY REAtIZACfI [zt]
JEDNOSTKA

REALIZUJACA ZADANIE
oPrs PRzEDSrqwzrEcrA

20L7 20t8

Gmina Barczewo Budowa Scie2ki dydaktycznej w Wipsowie

268 861,50
S.w.,5.2. IRPO

wiM
z014-2070)

KIERUNKI
INTERWENCJI

Zwiqkszanie
3wiadomoici
ekologicznej
mieszkarlc6w
i zmiana ich
zachowah na
proekologiczne

Akcje informaclno-edukacyjne;
ok6lniki, ulotki;

Konkursy o tematyce ekologicznej /
przyrodniczej;

Budowa jcie2ek edukacyjnych, budowa
centr6w edukacji przyrodniczej; rajdy
rowerowe, pikniki ekologiczne;

Zielone szkoly; akcie o tematyce
ekologiczne j (np. sprzqtanie iw i ata,
dziefi zieml

ANYCH DOTYPY

Gmina SwiEtki

Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej polqczona z edukaci4
w zakresie SwiadomoSci ekologcznej, historycznej i kulturowej regionu
Ipark wiejski w Swi4tkach], nasadzenia sosny i Swierk6w, wydanie
albumu o tematyce historyczno-kulturowej i przyrodniczej regonu

312 848,46
Srodki

Europejskiego
Funduszu
Rolnego
na fzecz
Rozwoju

0bszar6w
Wiejskich,

6rodki Gminy
SwiEtki
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RAPORT Z \A,ryKONANIA W LATACH 2077-2074
PROGRAMU OCIIRONY SRODOWISKA POWIATU OTSZTYNSKIEGO DO 2O2O ROKU

3.2.1t OBSZAR INTERWENCf I: MONITORING

Monitoring Srodowiska przyrodniczego stanowi podstawq wiedzy z zakresu stanu i stopnia przeksztalcenia

Srodowiska, zar6wno przed podejmowanymi dzialaniami inwestycyjnymi, jak i po ich realizacji. Monitoring jest

prowadzony przez jednostki administracji publicznej w ramach Paristwowego Monitoringu Srodowiska
orazprzez poszczeg6lnych przedsiqbiorc6w prowadz4cych wlasn4 dzialalnoS6 gospodarczq lub zawodow4,

na kt6rych zostal nalo2ony obowiqzek monitoringu. Wyniki pomiar6w uzyskane przez jednostki administracji
publicznej sE jawne i udostqpniane pod postaci4 sprawozdari i raport6w lub na wniosek zainteresowanego,

napodstawieart.Biart.9ustawyzdnia3paZdziernika2003r.oudostgpnianiuinformacjioirodowiskuijego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie irodowiska oraz o ocenach oddzialywania na irodowisko (Dz. U.

z 2078 r. poz.208! z p62n. zm.).

Spos6b, czqstotliwoSd oraz jednostki odpowiedzialne za prowadzenie pomiar6w stanu poszczeg6lnych

komponent6w (rodowiska opisano w poszczeg6lnych rozdzialach Raportu, a zadania inwestycyine i kontrolne
dotycz4ce monitoringu wpisano w tabele traktuj4ce o realizacji przedsiqwziq6 z zakresu obszar6w interwencji.

Jednym z dokument6w strategicznych na poziomie lokalnym majqcych na celu ochronq (rodowiska jest

program ochrony (rodowiska, kt6rego realizacja jest weryfikowana poprzez sporz4dzanie raport6w w cyklu

dwuletnim. Obecnie w granicach powiatu olsztyriskiego obowiqzuje Program Ochrony Srodowiska Powiatu

Olsztyriskiego do 2020 roku, z realizacji kt6rego sporzEdzono prezentowany Roport z wykonania w latach 2017'
2018 Programu Ochrony Srodowiska Powiatu Olsztyfiskiego do 2020 roku. Koszty sporzqdzenia Programu,

jak r6wnie2 koszty opracowania Raportu ponosi Starostwo Powiatowe w Olsztynie.
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PROGRAMU OCIIRONY SITODOWISKA POWIATU OI,SZTYIi]SKIEG0 DO 2O2O ROKT' :j'ffirrHryln

3.3 wsxaZrurxr

W Tabeli 31. zamieszczono wykaz wskaZnik6w i miernik6w realizacji zadaf zawartych w Programie.Poza
gl6wnymi wskaZnikami, przy ocenie skutecznoSci realizacji Programu brano pod uwagq r6wnie2 wskaZniki
spoleczno-ekonomiczne, wska2niki presji na Srodowisko i stanu (rodowiska oraz wskaZniki aktywno6ci paristwa
i spoleczeristwa. WskaZniki te ze wzglgdu na ich opisowy charakter oraz trudno6ci w definiowaniu ich warto6ci
nale2y traktowa6 jako fakultatywne.

Analizq trend6w zmian zobrazowano poprzez zastosowanie strzalek. Strzalki skierowane w g6rq pokazuj4
pozytywnE zmiang lub jej brak, wynikaj4cq zpo2qdanego stanu rzeczy, w por6wnaniu do roku bazowego. Strzalki
zwr6cone ku dolowi odzwierciedlaj4zmiang negatywnq ze wzglgd6w 6rodowiskowych, kt6ra jednak nie zawsze
jest negatywna pod wzglqdem spoleczno-ekonomicznym. Strzalki skierowane w prawo pokazujq zmiennq
tendencjq danego wskaZnika lub miernika lub utrzymywanie siq stanu niepo2qdanego.

W obszarze, jakim jest ochrona klimatu i jako(ci powietrza, wyr62niono 10 kierunk6w interwencji, w ramach
kt6rych zrealizowano ai 773 przedsiqwziq6 i dotacji celowych. Najwiqcej dzialari wykonano w ramach budowy
i modernizacji dr6g. Gminy w szczeg6lno6ci skoncentrowaly siq na uwzglqdnieniu w mpzp zapis6w dotycz4cych
korzystania z odnawialnych ir6del energii oraz na monta2u efektywnego energetycznie oiwietlenia
ulicznego/drogowego. Aktywno(i inwestycyjnq wykazano r6wnie2 w instalacjach OZE na budynkach
u2yteczno(ci publicznej i mieszkalnych oraz promocji OZE. W przypadku 9 typ6w proponowanychzadafiadna
zwsp6lpracujErych jednostek nie wykazala aktywno6ci inwesgrcyjnei, co jednak nie oznacza,2e zadania te nie
zostaly podjqte, z uwagi na fakt,2e nie wszystkie gminy przekazaly informacje o zrealizowanych zadaniach.

Analizuj4c stan jako6ci powietrza w Programie odniesiono siq do wskaZnika, iakim s4zanieczyszczenia dla
kt6rych stwierdzono klasq C wg kryterium ochrony zdrowia w strefie, w kt6rej polo2ony jest powiat. W 2015 r.
zostala przekroczona dopuszczalna norma pylu zawieszonego PM10 oraz bezno[a]pirenu, natomiast w 2077 r.
przekroczenie odnotowano tylko dla bezno(a]pirenu, co daje trend pozytywny. Przekroczenie poziomu celu
dlugoterminowego i docelowego ozonu ze wzglqdu na ochronq zdrowia ludzi w strefie, w kt6rej polo2ony jest
powiat nie zmienilo siq - trend negatywny, staly. Emisja zanieczyszczeri powietrza z zaklad6w szczeg6lnie
uciq2liwych w przypadku pyl6w byla zmienna, natomiast znacznie wzrosla w przypadku gaz6w - trend
negatywny, nasilajqcy siq. Mo2e to by6 spowodowane zwiqkszeniem siq aktywnoSci podmiot6w gospodarczych,
co ze spoleczno-ekonomicznego punktu widzenia jest po24dane, jednak rozw6j przemyslu nie powinien
negatywnie wptywa6 na ekosystemy. Czynne przyl4cza sieci gazowej oraz ludno6d korzystaj4ca z sieci gazowej siq
zwigksza ftrend pozytywnyJ, iednak d]ugo56 sieci ciep]owniczejprzemyslowej ulegla nieznacznemu zmniejszeniu
(trend negatywny).

W obszarze, w kt6rym rozwaLano zapobieganie i zmniejszanie zagroienia halasem, wyr62niono dwa
zasadnicze kierunki interwencji fochrona przed ha]asem i zmniejszanie ha]asuJ, w ramach kt6rych
zaproponowano 9 zadari inwestycyjnych. Zrealizowano 11 przedsiqwziqt z wyl4czeniem zadafi dot. budowy
i modernizacji dr6g, kt6re wliczono do zadafi z zakresu ochrony klimatu i jako(ci powietrza. Najwa2niejszym
zrealizowanym zadaniem, kt6re zapobiega ekspozycji ludzi na halas, jest budowa obwodnicy Olsztyna w ciqgu
drogi krajowej nr 16. Przedsigwziqcie jest realizowane przez Generalnq Dyrekcjq Dr6g Krajowych i Autostrad,
Oddzial w Olsztynie i w 2018 r.przeznaczono na ten cel 401 000 000,00 zl.

W Programie jako wskaZnik zagroienia halasem wskazano liczbq zaklad6w, w kt6rych stwierdzono
przekroczenia poziom6w dopuszczalnych halasu w trakcie kontroli, jednak ani w roku 2015 ani w latach 2017-
2018 nie udalo siq pozyska6 danych dla tego wskaZnika. W zamian zaproponowano miernik, jakim jest dlugo36
6cie2ek rowerowych. Zmiana nawyk6w ludno6ci i wyb6r zielonego (rodka transportu jakim jest rower jest
niezmiernie wa2na nie tylko dla zmniejszania halasu, ale r6wnie2 dla ograniczenia emisji zanieczyszczen
i poprawy stanu zdrowia obywateli. Dlugo36 Scie2ek rowerowych, liczona od roku bazowego, wzrosla jedynie
o 1 km, co jednak wskazuje pozytywny trend rozwoju tego rodzaju inwesrycji.
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RAPORT Z WYKONANIA W LATACH 2017-2018
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Ochronq przed ponadnormat,,u/nym promieniowaniem elektromagnetycznym zaproponowano przez

wprowadzenie do mpzp zapis6w uwzglgdniajqcych ochronq przed oddzialpvaniem p6l elektromagnetycznych
oraz ograntczanie koncentracji 216del promieniowania elektromagnetycznego na etapie planowania i r,tydawania

decyzji lokalizacyjnych i (rodowiskowych. Pierwsze zadanie zostalo realizowane, jednak drugie nie zostalo

ruykazane przez wsp6lpracuj4ce j ednostki.

WskaZnik dla tego obszaru interwencji to przypadki przekroczeri warto(ci dopuszczalnych poziom6w p6l

elektromagnetycznych. Zar6wno w roku bazowym, jak i w 2077 r., dla kt6rego sq dostqpne dane, nie odnotowano
takich przypadk6w - trend pozytywny staty.

W obszarze interwencji jakim jest gospodarowanie wodami, wyr62niono 6 kierunk6w inwestycji.
Zrealizowano 20 przedsiqwzigt. z wyl4czeniem dzialafi edukacyjnych, kt6re ujqto w obszarze interwencji pod

nazwE,,edukacja ekologiczna". Szczeg5lnq aktywno6ci4 wykazala siq gmina Barczewo, realizuj4c inwestycje doL

urzqdzefr ochrony przed powodziq.

Do analizy poziomu gospodarowania wodami, w Programie zaproponowano miernik, jakim jest liczba

[odsetek) ]CWPd o stanie/potencjale ekologicznym co najmniej dobrym - badanych w danym roku. Dla roku

bazowego (2015) wskaZnik byl r6wny 7 (25o/o).W 2077 r. wskalnik przyjql warto66 5 (100%J - trend pozytywny.

Rozbie2no66 w licznie ICWPd wynika ze zmiany podzialu w6d podziemnych z 161 JCWPd na 17! czq6ci, kt6ra
nastqpila w 2O16 r.Zuiycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludno(ci zmalalo, co z punktu widzenia

ochrony (rodowiska, a w szczeg6lno6ci zasob6w wodnych, jest po2qdane, wobec tego trend zmian okre(lono jako

pozytywny. Natomiast zu2ycie wody w gospodarstwach domowych na 1 mieszkarica oraz zuiycie wody
na potrzeby przemyslu wzroslo, co mo2e wiqzat siq z rozwojem gospodarczym, jednak nie jest wskazane

ze wzglqd6w ekologicznych ftrend negatywny). Ilo56 Sciek6w przemys]owych i komunalnych wymagajqcych

oczyszczenia byla w 2017 r. wigksza ni2 w roku 2015, jednak ilo66 Sciek6w nieoczyszczonych nie zmienila siq -
licz4c procentowy udzial Sciek6w nieoczyszczonych w (ciekach og6lem otrzymano trend pozytywny.

W obszarze interwencji jakq jest gospodarka wodno-Sciekowa wyr6Zniono dwa gl6wne kierunki inwestycji

i zrealizowano 23 zad.ania. Gminy nalwiqkszq wagq przywiqzaty do rozbudowy sieci wodociqgowej

i kanalizacyjnej, co jest zrozumiale ze wzglqd6w bytowych i higienicznych. Dziqki temu dlugo(6 sieci

wodociqgowej i kanalizacyjnej oraz odsetek ludnoSci korzystajqcej z sieci wodociqgowej i kanalizacyjnej zwiqksza

siq - trend pozytywny. Ilo56 Sciek6w bytowych odprowadzanych sieciq kanalizacyjnq zwiqksza siq ftrend
negatywny). Liczba oczyszczalni Sciek6w jak i wielko(t oczyszczalni komunalnych w RLM wzrosty ftrend
pozytywny).

Wyr62niono trzy kierunki interwencli w obszarze ochrony zasob6w geologicznych i zrealizowano 4 zadania

zwylqczeniem zadaf dot. ochrony z162 kopalin poprzez uwzglqdnienie z162 w mpzp, kt6re to wymieniono

w obszarze interwencji, jakim jest ochrona klimatu i jakoSci powietrza. Z uwagi na brak danych, zaproponowany

w Programie wskaZnik oceny zasob6w geologicznych nie moie byt poddany analizie. W obszarze interwencji
dotyczqcym gleb, sformulowano dwa kierunki interwencji i nie wykonano 2adnego z proponowanych zadari.

Warto56 zaproponowanego w Programie wskalnika tj. ilo56 teren6w, na kt6rych stwierdzono przekroczenia

standard6w jako6ci ziemi i gleby wyniosla 0 (trend pozytywnyJ.

W obszarze interwencji zwi4zanym z gospodark4 odpadami i zapobieganiem powstawaniu odpad6w

wyr62niono pig6 kierunk6w, w jakich powinny i(i planowane inwestS/cje. W latach 2017-2018 wykonano

22 zadania [za wyjqtkiem dzialafiedukacyjnychJ, z kt6rych wiqkszo6t to zadania ciqgle, wpisuj4ce siq w obowiEzki

gmin.

Wedlug Gl6wnego Urzqdu Statystycznego, masa zebranych zmieszanych odpad6w komunalnych z terenu

powiatu zwiqkszyla siq, co ,est ziawiskiem negatywnym. Zar6wno w roku bazowym [2015], jak i 2017 r.

zlikwidowano 4 ,,dzikie" wysypiska imieci, co dowodzi, 2e mieszkaricy nie s4 wystarczai4co wyedukowani

w zakresie swoich praw i obowiqzk6w dot. gospodarowania odpadami lub 2e systemy funkcjonujqce w gminach

posiadajq wady.
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PROGRAMU OCHRONY SRODOWISKA POWIATU OLSZTYNSKIEGO DO 2O2O ROKU ,jjEm,raNoal?D

Ochrona zasob6w przyrodniczych byla realizowana w oSmiu kierunkach interwencji. Urzeczywistniono 22

przedsiqwziqcia, skupiaj4c sig w szczeg6lno6ci na konserwacji/rewitalizacji i pracach pielqgnacyjnych park6w,
teren6w rekreacyjnych, zieleni miejskiej oraz wprowadzeniu zieleni drogowej, oslonowei i izolacyjnej.

Lesisto66, powierzchnia grunt6w leinych i las6w zwiqksza siq, co daje trend pozytywny. Udzial obszar6w
chronionych w powierzchni og6lem (bez obszar6w Natura 2000J zmniejszyl siq, co stanowi trend negatywny.
Liczba pomnik6w przyrody w stosunku do roku bazowego zmniejszyla siq, co jednak najprawdopodobniej wynika
z naturalnych proces6w starzenia siq i rozkladu twor6w biotycznych. Stosunek nasadzefi i ubytk6w drzew
w por6wnaniu do roku bazowego wykazuje trend negatywny, natomiast stosunek nasadzefi i ubytk6w krzew6w
daje trend pozytywny.

Analizujqc zagroienie powaZnymi awariami skoncentrowano siq na kierunku inwestycji, jakim jest
minimalizacja potencjalnych negatywnych skutk6w awarii i zagroLeit Srodowiska dla ludzi, Srodowiska,
dziedzictwa kulturowego oraz dzialalnoSci gospodarczej. Zrealizowano 75 zadafi, polegajEcych gi6wnie
na dofinansowaniu zakupu sprzQtu niezbqdnego do przeprowadzania akcji minimalizuj4cych szkody
w 6rodowisku, kt6re sE skutkiem awarii, wypadk6w oraz zdarzeit losowych.

Wskalnikiem tego obszaru interwencji jest liczba powainych awarii na terenie powiatu, kt6re zar6wno
w roku bazowym, jak i analizowanym,20TT r., byla r6wna 0 - trend pozytywny staty.

Edukacja ekologiczna na terenie powiatu miata charakter ci4gly oraz czasory, odbywala siq m.in. poprzez
organizacjq wystaw i konferencji, akcji, kampanii edukacyjnych oraz innych dzialafi promuj4cych ochrong
Srodowiska i ekologiczny tryb 2ycia. W latach 2017-2078 na terenie powiatu olsztyriskiego zrealizowano 50
przedsiqwziqi majqcych na celu podniesienie Swiadomo6ci ekologicznej spoleczeristwa.

Tabela 31. Wska2niki i mierniki stanu Srodowiska i presji na Srodowisko dla powiatu olsztyriskiego w latach 20L7-20L8

OBSZAR INTERWENCJI
Zn6nro
DANYCH

WARTOSC
WSKAZNIKA

WROKU
BAZOWYM

WARTOSC
WSK,ITZNIKA TREND

ZMIAN20t7 2018

OCHRONA KLIMATU
I JAKOSCI POWIETRZA

zanie czy szo,enia, dla kt6rych
stw"ierdzono klasq C wg kryterium
ochrony zdrowia w strefie, w kt6rej
polo2ony iest powiat

WIOS
PM10. B[aJP

2015 B(alP b.d.

przekroczenie poziomu celu
dlugoterminowego i docelowego ozonu
ze wzglqdu na ochrong zdrowia ludzi
w strefie, w kt6rej polo2ony iest powiat
- poziom docelowy
- poziom dlugoterminowy

WIOS
nie
tak

2075

nie
tak

b.d.

emisia zanieczyszczet powiet(za
z zaklad6w szczeg6lnie uciq2liwych:
- pylowych
- gazowych

GUS
6 r/r

34 027 t/r
2 015

9 t/r
3A 979 r/r

I t/r
47 619 t/r

czynne przyl4cza sieci gazowej og6lem GUS
4 965 szL

2075 S 617 szL b.d. t
ludnoS6 korzystaj4ca z sieci gazowej GUS

31 800 os.
2015 32 215 os. b.d. 1

dlugoS6 sieci cieplnej przesylowej GUS
168329 m

20L5 768 236 b.d.

ZAGROZENIE HAT.ASEM

liczba zaklad6w, w kt6rych stwierdzono
przekroczenia poziom6w
dopuszczalnych halasu w trakcie
kontroli

WIOS
b.d.

201.5
b.d. b.d.

.:

,a-+

dlugoSi Scie2ek rowerowych CUS
11,2 km

2 015
12,2km b.d.
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oBszAR INTERWENCII wsKAzNtK/MTERNTK
zRoDto
DANYCH

WARTOSC
WSKAZNIKA

WROKU
BAZOWYM

WARTOSC
WSKAZNIKA TREND

ZMIAN
2017 2018

POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE

przypadki przekroczefi wartoSci
dopuszczalnych poziom6w p6l
elektromagnetycznych

WIOS
0

2015 0 b.d.

GOSPODAROWANIE
WODAMI

liczba (odsetek) JCWPd
o stanie/potenc.jale ekologicznym co
naimniei dobrym - badanych w danym
roku

WIOS
L l25o/o)

2 015
s (100%l 0 t

zu2ycie wody na potrzeby gospodarki
narodowej i ludnoSci

GUS
10 852,5 dam3

2 015
9997,7 dam3 b.d.

zu2ycie wody w gospodarstwach
domowych na 1 mieszka6ca

GUS
29,7 m3

z0t5 30,1 m3 b.d.

zu2ycie wody na potrzeby przemyslu GUS
| 296 dam3

2015 1452 dam3 b.d.

6cieki przemyslowe i komunalne
wymagajace oczyszczenia
odprowadzane do w6d lub do ziemi:
- ogolem
- nieoczvszczone

GUS

3 354,0 dam3
1,0 dam3

20]-5

3 983,0 dam3
1,0 dam3

b.d. t

GOSPODARKA

WODNO.SCIEKOWA

dlugo66 sieci wodoci4gowej GUS
1 800,4 }cn

2075
1 910,0 km b.d.

dlugoSi sieci kanalizaryjnej GUS
1 011,4 km

2015
1 027,5 km b.d.

odsetek ludnoSci korzystaiEce,
z wodociqgu

GUS
9t,to/o
2015

99,to/o b.d.

odsetek ludnoici korzystajEcei
z kanalizacji

GUS
64,40/o
2075

65,60/o b.d.

(cieki bytowe doprowadzone sieciq
kanalizacyjnE

GUS
2 858,3 dam3

2015
3 185,7 dam3 b.d.

wielkoSi oczyszczalni komunalnych
wRLM GUS

LZ3 76L os.
20t5 123 761 os. 124 583 os.

liczb a o czy szczalni 5 ci ek6w;
- og6lem
- z podwyiszonl,rn usuwaniem
biogen6w

GUS
27
7

2015

31
7

3Z
7

ZASOBY GEOLOGICZNE

powierzchnia grunt6w wlmagaj4cych
rekultywacli powstalych w wyniku
eksploatacji surowc6w mineralnych

GUS
b.d.

20t5 b.d. b.d. -:l
GLEBY

ilo36 teren6w, na kt6rych stwierdzono
przekroczenia standard6w jakoSci ziemi
i gleby

RDOS
7 szt.
2015 0 szt. 0 szt.

GOSPODARKA
ODPADAMI

I ZAPOBIEGANIE
POWSTAWANIU

ODPADOW

masa zebranych zmieszanych odpad6w
komunalnych

gminy 29 07A,5Mg
2015

3L SO7,43

GUS
b.d.

istniejace dzikie wysypiska odpad6w:
- liczba
- powierzchnia

GUS
1 szt.
2O m2

zo75

0 szt.
0m2

b.d.

zlilnaridowane dzikie wysypiska
odpad6w

GUS 4 szt. 4 szL b.d.

:t

-**+
ZASOBY

PRZYRODNICZE IesistoS6 GUS
38,to/o
20t5 38,70/o b.d.
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2017

powierzchnia:
- grunt5w leSnych
- las6w

GUS

111 168,85 ha
l0A 027,37 ha

2015

ttz 97L,50
ha

t09 774,61
ha

b.d.

udzial obszar6w chronionych
w powierzchni og6lem
[bez obszar6w Natura 2000)

GUS
54,30/o
2015 52,80/o b.d.

Iiczba pomnik6w przyr ody RDOS
727 szL
2015

104 szt. 104 szt.

tereny zieleni [z wylEczeniem las6w
gminnychl GUS

147,62ha
2015 194,17ha b.d.

nasadzenia/ubytki drzew GUS
622/457 szL

2015 489 /696 b.d.

OBSZAR INTERWENCJI

ZASOBY
PRZYRODNICZE

nasadzenia/ubytki krzew6w GUS
1.152/270

20L5 1703/298 b.d.

ZAGRO2ENIE
POWAzNYMI AWARIAMI

liczba powa2nych awarii WIOS
0

2 015
0 0

0bjaSnienia:
GUS - Gl6wny Urz4d Statystyczny
RDOS - Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
WI0S - Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska

2r6dlo: oprac. wlasne na podstawie Programu Ochrony Srodowiska Powiatu 0lsztyriskiego do 2020 r.
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Program ochrony Srodowiska jest narzqdziem slu24cym do prowadzenia polityki ochrony (rodowiska

na poziomie jednostek samorz4dowych. Dokument stanowi przeniesienie istotnych zagadnieli okreSlonych

w polityce ochrony Srodowiska paristwa na ni2sze poziomy administracji, z jednoczesnym uwzglqdnieniem

lokalnej specyfiki i uwarunkowari. Podstawov'rym zaloieniem program6w ochrony Srodowiska na wszystkich

szczeblach jest d42enie do poprawy stanu Srodowiska przyrodniczego oraz efektywnego zarzqdzania

Srodowiskiem.

Niniejszy raport przedstawia analizg stanu Srodowiska na terenie powiatu olsztyriskiego oraz stopiei
realizacji zad,ait zawartych w Programie Ochrony Srodowiska dla Powiatu Olsztyrtskiego do 2020 roku

w latach 2077-2018.

Podstaw4 opracowania raportu weryfikujqcego wykonanie zadai z powiatowego programu ochrony

Srodowiska byly ankiety sporzqdzone i rozeslane do podmiot6w zobowi4zanych do realizacji poszczeg6lnych

zadafi. Ponadto, wykorzystano informacje uzyskane od instytucji posiadajqcych bazy danych m.in. Gl6wnego

Urzqdu Statystycznego czy Wolew6dzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Olsztynie w odniesieniu

do powiatu.

Podjqte w okresie sprawozdawczym dzialania finansowane bylygl6wnie z bud2etu powiatu orazprzyudziale
Srodk6w zewnqtrznych [Srodki uniine, WFOSiGW itp.J.

Utrzymanie i poprawa stanu Srodowiska jest dzialaniem dlugookresowym, zaleZnym od wielu czynnik6w,

wsp6}dzialania wielu podmiot6w oraz posiadania niezbgdnych 6rodk6w finansowych. Po przeanalizowaniu

danych pozyskanych od r62nych jednostek oraz danych statystycznych i monitoringowych, strvierdzono,

2e na terenie powiatu olsztytiskiego prowadzi siq szereg dziala(r inwestycflnych, koordynacyjnych

oraz informacyjno-edukacyjnych, kt6re w przyszloici bqdq skutkowaly realnymi efektami ekologicznymi

i sukcesylvnq popraw4 stanu lokalnego (rodowiska przyrodniczego oraz zdrowia i 2ycia mieszkaric6w powiatu.

Wnioski:

1. Zwigkszenie emisji zanieczyszczert powietrza z zaklad6w szczeg6lnie uci42liwych oraz utrzymuj4ce

siq przekroczenia dopuszczalnych poziom6w benzo(a)pirenu i poziomu dlugoterminowego

dla stq2enia ozonu jest zjawiskiem niekorzystnym. Iednak pozytywnie nale?y ocenii podejmowanie

licznych dzialafi maj4cych na celu poprawq stanu jakoSci dr6g, wykorzystywanie odnawialnych

216del energii oraz termomodernizacjq budynk6w u2ytecznoSci publicznei.

2. Negatywnie nale2y ocenit zty stan w6d powierzchniowych oraz zwigkszenie ilo(ci 6ciek6w

przemyslowych i komunalnych wymagaj4cych oczyszczenia. R6wnie2 niekorzystne jest zwiqkszenie

iloSci zu2ycia wody na 1 mieszkarica. Nale2y jednak zauwaiyt, ie dzialania gmin koncentrujq siq

na stalym rozwoju sieci wodociqgowo-kanalizacyjnych oraz dostarczaniu mieszkaricom wody dobrej
jako6ci. Pozytywnym jest natomiast fakt zwiqkszenia iloici oczyszczalni 5ciek5w.

3. Niekorzystnym zjawiskiem jest wzrost masy zebranych zmieszanych odpad6w komunalnych.

NapozytywnE ocenq zasluguje jednak podeimowanie licznych dzialaft edukacyjnych dotyczqcych

segregacji odpad6w.
+. Negatywnie nale2y oceni6 pozostalq do unieszkodliwienia du2q ilo(6 wyrob6w azbestowych

znajdujqcych sig na terenie powiatu. Na uwagq zasluguie jednak fakt, 2e gminy podejmui4 realizacjq

zada6majqcych na celu sukcesywne usuwanie azbestu.

5. Na pozytywnq ocenq zasluguje zwiqkszenie powierzchni las6w oraz powierzchni teren6w zieleni

w powiecie.

6. Pozytywnie naleLy oceni6 r6wnie2 wysoki poziom wyposa2enia jednostek przeciwpoiarowych

w sprzqt slu2qcy do ochrony 6rodowiska Iikwidacji skutk6w powstatych zagro2ef).
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WSr6d zad,ait Programu, kt6re wymagaj4 wiqkszego zaanga2owania samorz4du ter)rtorialnego i innych
jednostek lub kontynuacji w kolejnych latach naleiy wymieni6 w szczeg6lnoSci:

- dalszq termomodernizacjE budynk6w mieszkalnych i u2yteczno(ci publicznej oraz sukcesywnq wymianq
kot}6w wqglowych na urzqdzenia wykorzystuj4ce bardziej ekologiczne no6niki energii (gaz, olej,
biomasqJ, a tak2e wsparcie dzialafi majqcych na celu pozyskanie energii ze ir6del odnawialnych typu
energia geotermalna, pompy ciepla itp.,

- poprawQ stanu jako6ci w6d powierzchniowych i podziemnych poprzez staty rozw6j sieci wodno-
kanalizacyjnej oraz prowadzenie jakoSciowej i ilo6ciowej inwentaryzacji zbiornik6w bezodptywowych

fszamb) oraz przydomowych oczyszczalni (ciek6w, szczeg6lnie na obszarach, na kt6rych rozw6j sieci
kanalizacyjnej j est niemo2liwy,

- kont5rnuacjq edukacji ekologicznej, uwzglqdniaj4cej sektory problemowe [tj. problem niskiej emisji
czy gospodarka odpadami) opartej m.in. na systemie stosownych szkolef, konkurs6w, warsztat6w
i imprez proekologicznych w powiecie,

- uwzglgdnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego aspekt6w ochrony wartoSci
przyrodniczych i krajobrazowych oraz przestrzeganie tych zapis6w przy realizacji podejmowanych
dzialafr inwestycyj nych,

- dalsze dzialania maj4ce na celu zmniejszenie uci42liwo(ci halasu, przede wszystkim halasu
komunikacyjnego,

- zwigkszenie naklad6w na przedsiqwzigcia zwiqzane z usuwaniem wyrob6w azbestowych oraz wiqksze
zaangaiowanie jednostek koordynujqcych w pomoc osobom fizycznymprzy realizacii tego zadania.
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ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

BDL - Bank Danych Lokalnych (www.statgov.pl/bdl)

CRFOP - Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody

CWU - ciepla woda u2ytkowa

GDDKiA - Generalna Dyrekcja D16g Krajowych i Autostrad

GDOS - Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska

GIOS - Gt6wny Inspektorat Ochrony Srodowiska

GUS - Gl6wny Urzqd Statystyczny

GZWP - Gl6wny Zbiornik W6d Podziemnych

IUNG - tnstytut Uprawy, Nawo2enia i Gleboznawstwa

fCWP - jednolita czqSi w6d powierzchniowych

fCWPd - jednolita czq3i w6d podziemnych

KOWR - Krajowy OSrodek Wsparcia Rolnictwa

LZWP - Lokalny Zbiornik W6d Podziemnych

MPZP - mielscowy plan zagospodarowania przestrz ennego

MRP - mapy ryzyka powodziowego

MZP -mapy zagro2enia powodziowego

NFoSiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej

NGO -organizacje pozarz4dowe

OZE - odnawialne 216dla energii

PEM - promieniowanie elektromagnetyczne

PGW - Pafistwowe Gospodarstwo Wodne

PIG-PIB - Paristwowy InstJ^ut Geologiczny - Pafstwowy Insq ut
Badawczy

PM10 - pyl z mieszaniny czastek zawieszonych w powietrzu
o Srednicy mniejszej ni2 10 mikrometr6w

PM2,5 - pyl z mieszaniny cz4stek zawieszonych w powietrzu
o Srednicy mniejszei ni2 2,5 mikrometra

PMS - Pafistwowy Monitoring Srodowiska

POtiS- Program Operaryjny Infrastruktura i Srodowisko

POH - Program ochrony 6rodowiska przed halasem

POP - Program ochrony powietrza

PO5 - Program ochrony Srodowiska

PROW - Program Rozwoju 0bszar6w Wiejskich

PRGiPID - Program Rozwoju Gminnel iPowiatowej lnfrastruktury
Drogowej

PSH - Pahstwowa Slu2ba Hydrogeologiczna

PSS-E - Powiatowa Stac,a Sanitarno-Epidemiologiczna

PSZOK - punkt selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych

PZRP - Plan zarzqdzania ryzykiem powodziowym

RDLP - Regionalna Dyrekcia Las6w Paristwowych

RDOS - Regionalna Dyrekcja 0chrony Srodowiska

Ochrona gatunkowa

RLM - r5wnowa2na liczba mieszkaric6w

RPOWiM - Regionalny Program Operacyjny Woj ew6dztwa
Warmirisko-Mazurskiego

RZGW - RegionalnyZarz4d, Gospodarki Wodnej

SWA - system wykrywania i alarmowania

SWO - system wczesnego ostrzegania

UPUL - uproszczony plan urzqdzania lasu

UWM - Uniwersytet Warmifi sko-Mazurski

WFOSiGW - wojew6dzki Fundusz Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnel

WIOS - Wolew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska

WSS-E - Wojew6dzka Stac.ja Sanitarno-Epidemiologiczna

ZDR - zaklady o du2ym ryzyku wysqpienia powaznei awarii

ZDW - ZarzEd Dr6g Wolew6dzkich

ZEC - Zaklad Energetyki Cieplnej

ZSEiE - zu2yty sprzqt elektryczny i elektroniczny

ZWiK - Zaklad Wodociq96w i Kanalizacji

ZZR - zaklady o zwiqkszonym ryzyku wysQpienia powa2nei awarii
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