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I. WSTĘP 

 

1.1. Podstawa prawna opracowania 

 

Obowiązek wykonania Programu Ochrony Środowiska wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 

Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2019r. poz. 1396 z późn. zm.). Zgodnie z zapisami ustawy, polityka 

ochrony środowiska - czyli zespół działań mających na celu stworzenie warunków niezbędnych do 

realizacji ochrony środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, prowadzona jest m.in. 

za  pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. 

 

Z wykonania programów organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza co 2 lata 

raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy. Po 

przedstawieniu raportów odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu albo radzie gminy, raporty 

są przekazywane przez organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy odpowiednio do ministra 

właściwego do spraw środowiska, organu wykonawczego województwa i organu wykonawczego powiatu. 

 

 Aktualnie obowiązujący „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz  

na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023” został przyjęty uchwałą nr XXII/151/2016 

Rady Gminy Przywidz z dnia 28 grudnia 2016r. 

 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Przywidz za lata 2017 - 2018”. Obowiązujące przepisy prawa nie określają wymagań 

dotyczących formy i struktury raportu z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska. Nie zostały 

również opracowane ogólne wytyczne opracowania Raportu, umożliwiające zachowanie układu treści i 

sposobu przedstawienia rezultatów z realizacji zadań ujętych w Programie obowiązujące we wszystkich 

jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce. 

 

Przyjęto zatem, że Raport z realizacji Programu powinien zawierać: 

 

⬧ stopień realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Środowiska, 

⬧ wnioski odnośnie przyszłego raportowania stanu realizacji Programu Ochrony Środowiska. 

 

 Raport jest zatem próbą weryfikacji i wstępnej oceny jakościowej i ilościowej realizacji celów oraz 

zadań zapisanych w Programie. Raport został opracowany na podstawie danych i informacji uzyskanych 

od jednostek samorządowych jak i innych podmiotów prowadzących działalność na terenie Gminy, których 
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działania były wpisane w harmonogram zadań w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Przywidz na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023 ".  

 

 W ramach opracowania założono, iż kontrola wdrażania Programu i oceny jego realizacji 

w  aspekcie założonych celów opierać się będzie o: 

 

⬧ monitoring wdrażania Programu, polegający na ocenie w zakresie: 

 

⬧ określenia stopnia realizacji przyjętych celów; 

⬧ oceny realizacji programów i projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska; 

⬧ określenia stopnia rozbieżności (%) pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich 

wykonaniem; 

⬧ analizy przyczyn tych rozbieżności. 

 

⬧ monitoring skutków realizacji Programu, w tym monitoring świadomości społecznej. 

 

II. CELE, KIERUNKI ORAZ ZADANIA PRZEDSTAWIONE W PROGRAMIE 

OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PRZYWIDZ NA LATA 2016 - 2019 

Z  PERSPEKTYWĄ NA LATA 2020 - 2023 

 

 Ochrona Środowiska przyrodniczego jest jedną z głównych dróg do osiągnięcia zrównoważonego 

rozwoju, czyli osiągnięcia ładu ekologicznego, społecznego, ekonomicznego, gospodarczego oraz 

przestrzennego. Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu jest realizacja przez Gminę 

Przywidz polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych 

i programowych. Program stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem 

spajającą wszystkie działania i wytyczne dokumentów dotyczących ochrony środowiska i  przyrody na 

szczeblu jednostki samorządu terytorialnego. 

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz jest dokumentem kształtującym długofalową 

Politykę Ochrony Środowiska. Przedstawione w nim zagadnienia ujęte zostały w sposób kompleksowy, z 

wyznaczeniem celów strategicznych, krótko i długoterminowych, a także przyjęciem zadań z zakresu 

wszystkich sektorów ochrony środowiska. Wypełnienie zawartych celów i zadań przyczyni się do poprawy 

środowiska naturalnego i poziomu życia mieszkańców. 

 

Realizacja zdefiniowanych ekologicznych celów strategicznych w powiązaniu z programem 

edukacji ekologicznej społeczeństwa powinno zapewnić rozwój zgodny z zasadami 

zrównoważonego rozwoju. 
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W celu realizacji Polityki ekologicznej dla Gminy Przywidz konieczne było ustalenie harmonogramu 

prowadzenia zadań ekologicznych z rozbiciem na zadania krótko i długookresowe oraz mechanizmy 

finansowo - ekonomiczne. Do najważniejszych kryteriów w skali Gminy branych pod uwagę podczas 

sporządzania planu operacyjnego na lata 2016 - 2023 należy wymienić zadania i kierunki określone 

w dokumentach strategicznych i lokalnych: 

 

⬧ Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, 

⬧ Strategia Rozwoju Kraju 2020, 

⬧ Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne I Środowisko”, 

⬧ Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020, 

⬧ Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku, 

⬧ Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Pomorskiego, 

⬧ Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Gdańskiego, 

⬧ Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przywidz. 

 

W harmonogramach realizacyjnych przygotowanych dla Gminy Przywidz poszczególnym 

obszarom interwencji, w ramach wyznaczonych celów ekologicznych, przyporządkowano konkretne 

zadania z określeniem czasu ich realizacji i instytucje, które powinny je realizować lub współrealizować. 

Z uwagi na specyfikę niektórych zadań np. edukacja ekologiczna, czy zadania kontrolne będą one 

realizowane zarówno w ramach harmonogramu krótko i długoterminowego. 

 

Cele ekologiczne, a w ich ramach kierunki działań, jakie należy podjąć w zakresie ochrony 

środowiska na terenie Gminy, stanowią podstawę dla realizacji konkretnych zadań ekologicznych na 

przestrzeni kilkunastu lat. Zadania zostały wyznaczone na podstawie analizy stanu środowiska 

przyrodniczego, przewidywanych kierunków rozwoju oraz informacji w zakresie planowanych inwestycji 

(dziedzina ochrony środowiska), które przekazane zostały przez Urząd Gminy w Przywidzu jak i instytucje 

obligatoryjnie zajmujące się ochroną środowiska na analizowanym obszarze.  

 

W przedmiotowym Programie Ochrony Środowiska wyznaczono następujące obszary: 

 

⬧ Obszar interwencji I - Klimat i powietrze, 

⬧ Obszar interwencji II - Hałas, 

⬧ Obszar interwencji III - Wody podziemne, 

⬧ Obszar interwencji IV - Wody powierzchniowe, 

⬧ Obszar interwencji V - Gospodarka wodno-ściekowa, 

⬧ Obszar interwencji VI - Gospodarka odpadami, 

⬧ Obszar interwencji VII - Ochrona przed poważnymi awariami, 

⬧ Obszar interwencji VIII - Zasoby przyrodnicze, gleby.  
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Tabela nr 1. Cele Programu, zadania i ich finansowanie 
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Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023 
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Tabela nr 2. Harmonogram realizacji zadań własnych wraz z ich finansowaniem  

 

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023
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III. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

„Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz za lata 2017 - 2018” 

opracowany został na podstawie danych i informacji uzyskanych od jednostek samorządowych jak i 

innych podmiotów prowadzących działalność na terenie Gminy, których działania były wpisane w 

harmonogram realizacyjny. W ramach realizacji zadania zwrócono się z ankietami do następujących 

jednostek: 

 

⬧ Urzędu Gminy w Przywidzu, 

⬧ Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, 

⬧ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 

⬧ Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, 

⬧ Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim, 

⬧ Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Gdańsku, 

⬧ Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim, 

⬧ Nadleśnictwa Kolbudy.  

 

Odpowiedzi uzyskano wyłącznie od: 

 

⬧ Urzędu Gminy w Przywidzu, 

⬧ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 

⬧ Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku,, 

⬧ Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Gdańsku. 

 

Poszczególne informacje przedstawiono w poniższej tabeli oraz w załącznikach do niniejszego 

opracowania. 
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Tabela nr 3. Zadania realizowane przez Urząd Gminy w Przywidzu  

 

Lp. Opis zadania 
Realizacja zadania 

Tak / Nie 
Opis realizacji zadania 

Termin realizacji 
zadania 

Koszt realizacji 
zadania 

OBSZAR INTERWENCJI I - KLIMAT I POWIETRZE 

1. 
Realizacja Programu Ochrony Powietrza 

Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej 
NIE ----- ------ ------ 

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  TAK 

Likwidacja kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie 
ich rozwiązaniami bardziej przyjaznymi dla środowiska . 

Modernizacji źródeł ciepła w lokalach i budynkach 
mieszkalnych niewykorzystywanych do prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

31.09.2018 3 237 233,41 zł 

3. 
Eko Energia od Somonina aż po Przywidz - montaż 
instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych i 

prywatnych 
W TRAKCIE  

Konkurs w trakcie rozpatrywania przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego w tatach 2017 -2018. W 2017 r. 

wykonano na potrzeby zadania projekt i audyt. W październiku 
2018 r. została podpisana umowa dotacyjna na realizację 

zadania. 

2021 ------ 

4. 

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza do  
dopuszczalnych / docelowych poziomów oraz 

osiągnięcie pułapu stężenia ekspozycji na pył PM2,5 
- Realizacja Programu Ochrony Powietrza - 

NIE  ----- ------ ------ 

5. 
Opracowanie dokumentów strategicznych dla Gminy w 

zakresie ochrony środowiska 
NIE ----- ------ ------ 

6. 
Redukcja emisji liniowej 

- Modernizacja / przebudowa / utwardzenie dróg - 
 TAK Przebudowa ul. Brzozowej - utwardzenie 380 mb 2017-2018 1 206 244,25  zł 

7. 
Głęboka termomodernizacja obiektów publicznych i 

prywatnych z wykorzystaniem OZE do produkcji energii 
i ciepła 

TAK 

Głębokiej termomodernizacji trzech budynków gminnych: GOK 
Przywidz, OSP Jodłowno, budynek gminny przy ul. Uhlenberga 

w Przywidzu. Zainstalowanie pomp ciepła, wymiany stolarki 
okiennej, wymiany instalacji elektrycznej i CO oraz dociepleniu 

2018 ok. 3,5 mln zł 
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ścian i dachów. 

Lp. Opis zadania 
Realizacja zadania 

Tak / Nie 
Opis realizacji zadania 

Termin realizacji 
zadania 

Koszt realizacji 
zadania 

OBSZAR INTERWENCJI II - HAŁAS 

8. Wytyczenie szlaków rowerowych i ścieżki edukacyjnej TAK  
Budowa Szlaku Hymnu Narodowego etap I – od miejscowości 
Przywidz do ul. Kaszubskiej w Piekle Dolnym. Trwa procedura 

pozyskania gruntów pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej.  
2021 ----- 

9. 
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi 

wojewódzkiej 
NIE ----- ----- ----- 

10. Realizacja programu ochrony przed hałasem NIE ----- ----- ----- 

11. 
Utrzymanie miejsc bez przekroczeń dopuszczalnych  

- Modernizacja / przebudowa / utwardzenie dróg - 
TAK 

Modernizacja drogi transportu rolnego  Michalin - Majdany 
Roztoka - Częstocin 

Modernizacja drogi transportu rolnego ul. Leśna Pomlewo 
Modernizacja drogi transportu rolnego Pomlewo - Huta Górna 

Modernizacja drogi transportu rolnego ul. Świętopełka  
w m. Trzepowo 

2018 r. 
2018 r. 
2017 r. 
2017 r. 

513 698,30 zł. 
119 918,85 zł. 
440 173,83 zł. 
110 000,00 zł. 

OBSZAR INTERWENCJI V - GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

12. Budowa kanalizacji sanitarnej  W TRAKCIE 
Budowa Kanalizacji Sanitarnej w miejscowościach Gromadzin, 

Jodłowno i Marszewska Góra.  
I półrocze 2020 270600 
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13. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z drogą dojazdową  W TRAKCIE Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni   ścieków. II półrocze 2020 641800 

Lp. Opis zadania 
Realizacja zadania 

Tak / Nie 
Opis realizacji zadania 

Termin realizacji 
zadania 

Koszt realizacji 
zadania 

14. 
Podłączenie mieszkańców do sieci wodociągowej 
- Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy -  

TAK  Wodociąg w Piekle Dolnym - ul. Kaszubska  2017-2018 98 999,00 

15. 
Podłączenie mieszkańców do sieci kanalizacyjnej 

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy - 
W TRAKCIE  ----- ----- ----- 

OBSZAR INTERWENCJI VI - GOSPODARKA ODPADAMI 

16. 
Informowanie mieszkańców o zagrożeniach związanych 

z wyrzucaniem odpadów do lasu / na ulicę 
- Akcje sprzątania Świata -  

TAK 
Akcja sprzątania świata przez dzieci szkół podstawowych w 
Przywidzu,  Pomlewie Nowej Wsi Przywidzkiej i Trzepowie.  

----- ----- 

OBSZAR INTERWENCJI VII - OCHRONA PRZED SKUTKAMI POWAŻNYCH AWARII 

17. Zakup samochodu strażackiego NIE Zakup samochodu bojowego dla jednostki OSP Przywidz 2019 ----- 

18. 
Wyposażenie jednostek OSP  

w sprzęt ratownika technicznego / wodnolodowego 
TAK Zakup sań lodowych 2018 6 800,00 

OBSZAR INTERWENCJI VIII - ZASOBY PRZYRODNICZE - ZIELEŃ MIEJSKA 
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19. 
Ochrona zasobów przyrodniczych / zrównoważony 

rozwój  
- Utrzymywanie obszarów cennych przyrodniczo -  

NIE ----- ----- ----- 

Lp. Opis zadania 
Realizacja zadania 

Tak / Nie 
Opis realizacji zadania 

Termin realizacji 
zadania 

Koszt realizacji 
zadania 

20. Budowa Skate Park - II etap NIE  ----- ----- ----- 

21. Budowa Fit Park NIE  ----- ----- ----- 

22. Budowa miasteczka rowerowego NIE  ----- ----- ----- 

 
Źródło: Urząd Gminy Przywidz 

 

Tabela nr 4. Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

Lp. Opis zadania 
Realizacja zadania 

Tak / Nie 
Opis realizacji zadania 

Termin realizacji 
zadania 

Koszt realizacji 
zadania 

OBSZAR INTERWENCJI I - KLIMAT I POWIETRZE 

1. Dokumenty strategiczne w zakresie ochrony powierza TAK 

Opracowanie aktualizacji Programu ochrony powietrza 
dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony 

poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz 
poziom docelowy benzo(a)pirenu 

2017 ----- 

OBSZAR INTERWENCJI VIII – ZASOBY PRZYRODNICZE 
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2. Waloryzacja przyrodnicza TAK 

Weryfikacja i waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowej dla 
wybranych obszarów chronionego krajobrazu (OChK), w 
ramach przedsięwzięcia: „Optymalizacja sieci obszarów 
chronionego krajobrazu w województwie pomorskim” - 

Przywidzki OChK 

2017 - 2018 ----- 

 
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
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IV. MONITOROWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  
 

4.1. Zasady monitoringu 

 

W procesie wdrażania Programu ważna jest kontrola przebiegu tego procesu oraz ocena stopnia 

realizacji zadań w nim wyznaczonych z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów. Z tego względu 

ważne jest wyznaczenie systemu monitorowania, na podstawie którego będzie możliwe dokonanie oceny 

procesu wdrażania, jak i również będą mogły być dokonane ewentualne modyfikacje Programu. 

Monitoring powinien być sprawowany w następujących zakresach: 

 

⬧ monitoring środowiska,  

⬧ monitoring programu, 

⬧ monitoring odczuć społecznych. 

 

W Unii Europejskiej badania dotyczące opracowania wskaźników prezentujących stan i ochronę 

środowiska w powiązaniu z rozwojem gospodarczym wykonywane są przez Europejską Agencję 

Środowiska (EEA). Opracowywane przez Agencję raporty oparte są na metodzie D-P-S-I-R - Driving 

Forces (czynniki sprawcze) - Pressures (presje) - State (stan) - Impact (wpływ) - Responce (środki 

przeciwdziałania). 

 

Metoda ta jeżeli obejmuje większy przedział czasowy pozwala na ukazanie tendencji zmian 

zachodzących w danym czasie, umożliwia porównywanie tych tendencji z przyjętymi celami polityki 

ekologicznej, a w konsekwencji prowadzi do wykorzystania wskaźników w procesie decyzyjnym. W 

przyjętej przez EEA metodzie wykorzystywane jest 14 zagadnień problemowych: 

 

⬧ rozwój społeczno - gospodarczy, 

⬧ zmiany klimatu, 

⬧ zanikanie warstwy ozonu stratosferycznego, 

⬧ zakwaszenie, 

⬧ troposferyczny ozon i inne fotochemiczne utleniacze, 

⬧ substancje chemiczne, 

⬧ odpady, 

⬧ przyroda i różnorodność biologiczna, 

⬧ woda, 

⬧ środowisko przybrzeżne i morskie, 

⬧ degradacja gleby, 

⬧ środowisko miejskie, 
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⬧ główne przypadki nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, 

⬧ sektory społeczne. 

 

Również w Polsce podjęto próbę opracowania wskaźników, które mają odzwierciedlać 

najważniejsze problemy oraz zmiany w środowisku, a poprzez wskazanie trendów ocenić szanse i 

zagrożenia w przyszłości. Wskaźniki opracowano w układzie PSR - Presja - Stan - Reakcja.  

 

Metoda P-S-R przedstawia związki przyczynowo - skutkowe zachodzące pomiędzy 

oddziaływaniem człowieka na środowisko, jakością poszczególnych komponentów środowiska i 

podejmowaniem działań zaradczych mających na celu poprawę istniejącej sytuacji. Wskaźniki dobrano w 

podziale na grupy tematyczne odpowiadające takim zagadnieniom środowiskowym jak: 

 

problemy globalne: 

 

⬧ zanikanie warstwy ozonowej, zmiany klimatu, 

 

problemy środowiskowe krajowe: 

 

⬧ zagrożenie powietrza, 

⬧ zagrożenie wód powierzchniowych i podziemnych, 

⬧ zagrożenie lasów, 

⬧ zagrożenie różnorodności biologicznej, 

⬧ środowisko miejskie, 

 

problemy sektorowe: 

 

⬧ przemysł, 

⬧ rolnictwo, 

⬧ sektor gospodarstw domowych, 

⬧ transport. 

 

Przedstawiony powyżej sposób monitorowania zadań realizowanych w ramach Programu 

Ochrony Środowiska wymaga dobrej współpracy wszystkich zaangażowanych instytucji, na czele z 

Urzędem Miejskim.  Postęp we wdrażaniu programu może być mierzony następującymi wskaźnikami:  

 

⬧ wskaźniki presji na środowisko - wskazują główne źródła problemów i zagrożeń środowiskowych 

(np. emisja zanieczyszczeń do środowiska),  
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⬧ wskaźniki stanu środowiska - odnoszące się do jakości środowiska i jakości jego zasobów (np. 

jakość wód podziemnych i powierzchniowych). Podstawą ich określenia są wyniki badań i 

pomiarów uzyskane w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Wskaźniki te 

obrazują ostateczny rezultat realizacji celów polityki ekologicznej i powinny być tak 

konstruowane, aby możliwe było dokonanie przeglądowej oceny stanu środowiska i zmian 

zachodzących w czasie,  

 

⬧ wskaźniki reakcji działań zapobiegawczych - pokazującą działania podejmowane przez 

społeczeństwo lub określoną instytucję w celu poprawy jakości środowiska lub złagodzenia 

antropogennej presji na środowisko (np. procent mieszkańców korzystających z oczyszczalni 

ścieków, obszary prawnie chronione jako procent całego obszaru).  

 

4.1.1. Monitoring środowiska  

 

System kontroli środowiska, jest narzędziem wspomagającym prawne, finansowe i społeczne 

instrumenty zarządzania środowiskiem. Dostarcza informacji o efektach wszystkich działań na rzecz 

ochrony środowiska i może być traktowany jako podstawa do oceny całej polityki ochrony środowiska. 

Jest jednym z najważniejszych kryteriów, na podstawie których tworzona jest nowa polityka.  

 

Mierniki efektów ekologicznych są w znacznym stopniu dostępne jako wielkości mierzone w 

ramach istniejących systemów kontroli i monitoringu. Pomiary poziomów emisji i imisji, zanieczyszczenia 

wód powierzchniowych i podziemnych, są wykonywane w ramach działalności np. GIOŚ, RZGW, a 

przyrost obszarów aktywnych przyrodniczo (lasów, łąk, terenów parkowych) znany jest instytucjom takim 

jak np. Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski, Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych itp. 

 

4.1.2. Monitoring programu  

 

Najważniejszym wskaźnikiem jest monitorowanie realizacji poszczególnych zadań. Urząd Gminy w 

Przywidzu będzie oceniał co dwa lata stopień wdrożenia Programu, natomiast na bieżąco będzie 

kontrolowany postęp w zakresie wykonania przedsięwzięć zdefiniowanych w programie. W 2019 roku 

nastąpi ocena postępów realizacji przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2017 - 2018. 

Wyniki oceny będą stanowiły wkład dla listy przedsięwzięć, obejmujących okres 2020 - 2023. Ten cykl 

będzie się powtarzał co każde dwa lata, co zapewni ciągły nadzór nad wykonaniem Programu.  

 

W przypadku nie osiągnięcia zaplanowanych zamierzeń należy dokonać analizy sytuacji i poznać 

jej przyczyny. Powodem mogą być np. brak czasu, pieniędzy, zasobów ludzkich lub też zmiana kolejności 

przewidzianych w programie zadań priorytetowych. 
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4.1.3. Monitoring odczuć społecznych  

 

Jest on sprawowany na podstawie badań opinii społecznej i specjalistycznych opracowań 

służących jakościowej ocenie udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska, a 

także ocenie odbioru przez społeczeństwo efektów Programu, między innymi przez ilość i jakość 

interwencji zgłaszanych do władz Urzędu Gminy w Przywidzu. 

 

4.2. Monitorowanie założonych efektów ekologicznych 

 

W ocenie postępu wdrażania Programu Ochrony Środowiska oraz jego faktycznego wpływu na 

środowisko pomocna jest analiza i monitorowanie założonych efektów ekologicznych. Powinno być ono 

realizowane przy pomocy wskaźników (mierników) stanu środowiska i zmian presji na środowisko, a także 

na wskaźnikach świadomości społecznej. 

 

W poniższej tabeli przedstawiono najistotniejsze wskaźniki, przyjmując, że lista ta nie jest 

wyczerpująca i powinna być modyfikowana. Jednocześnie zaznacza się, iż działania zawarte w tabeli są 

przykładowe i nie stanowią sztywnych założeń jakimi należy kierować się przy monitorowaniu realizacji 

POŚ. Lista ta została oparta na aktualnie obowiązującym dokumencie. 

 

 Obok wskaźników zamieszczonych w tabeli wskazano również źródło informacji, z którego mogą 

być czerpane. Pomiary poziomów emisji i imisji, zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, 

są wykonywane w ramach działalności np. GIOŚ, RZGW, a przyrost obszarów aktywnych przyrodniczo 

(lasów, łąk, terenów parkowych) znany jest instytucjom takim jak np. Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska czy Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych. 

 

Tabela nr 5. Wskaźniki monitoringowe efektywności Programu Ochrony Środowiska  

Wskaźniki 
Jednostka 

miary 

Lata 
Źródło informacji  

o wskaźnikach 
2017 2018 

OBSZAR INTERWENCJI I - KLIMAT I POWIETRZE 

Poziom pyłu zawieszonego 
PM10 w stosunku do lat ubiegłych 

Mg b.d. b.d. GIOŚ 

Termomodernizacje - liczba 
zmodernizowanych budynków  

szt. 0 3 Gmina 

Liczba osób, która skorzystała z 
dofinansowana w zakresie modernizacji 

systemów grzewczych 
osoba 0 0. Gmina 

Liczba funkcjonujących 
odnawialnych źródeł energii 

szt. b.d. b.d. Gmina 
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OBSZAR INTERWENCJI II - HAŁAS 

Długość zmodernizowanych dróg km 1,5. 2.5 
Gmina,  

Zarządcy dróg 

OBSZAR INTERWENCJI III - WODY PODZIEMNE 

Parametry wód - b.d. b.d. PSSE 

Pobór wód podziemnych m3 260388 358314 GUS, Gmina 

OBSZAR INTERWENCJI IV – WODY POWIERZCHNIOWE 

Długość cieków poddanych konserwacji km 0,0 0,0 PGWWP, RZGW 

OBSZAR INTERWENCJI V - GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

Ludność korzystająca z instalacji 
wodociągowej 

% 95,0 95,4 GUS, Gmina 

Ludność korzystająca z instalacji 
kanalizacyjnej 

% 55,8 55,8 GUS, Gmina 

Przepustowość oczyszczalni ścieków m3/dobę 430 430 GUS, Gmina 

Ilość zużytej wody / 1 mieszkańca na rok m3/osoba 39,1 54,1 GUS, Gmina 

OBSZAR INTERWENCJI VI - GOSPODARKA ODPADAMI 

Szkolenia dla mieszkańców w zakresie 
prawidłowej segregacji odpadów 

osoba b.d. b.d. ZUOK Stary Las 

Liczba zorganizowanych konkursów 
oraz akcji edukacyjnych 

szt. 0 1 Gmina 

Ilość mieszkańców objętych zbiórką 
zmieszanych odpadów komunalnych 

% 100 100 Gmina 

Ilość mieszkańców objętych selektywną 
zbiórka odpadów 

% 26,6 26,6 Gmina 

OBSZAR INTERWENCJI VII - OCHRONA PRZED POWAŻNYMI AWARIAMI 

Liczba zakupionego sprzętu szt. 0 1 Gmina 

Liczba zidentyfikowanych zagrożeń szt. 0 0 Gmina 

OBSZAR INTERWENCJI VIII - ZASOBY PRZYRODNICZE, GLEBY 

% powierzchni Gminy objęta prawną 
ochroną przyrody 

% 61,1 66,9 GUS, Gmina 

Liczba pomników przyrody szt. 8 8 RDOŚ 

Lesistość Gminy  
(% ogólnej powierzchni Gminy) 

% 42,9 42,9 GUS, Gmina 

 
Źródło: Analiza własna na podstawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz na lata 2016 - 2019 z perspektywą na 

lata 2020 - 2023 
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V. PODSUMOWANIE 

 

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska przedstawia podjęte w latach 2017 - 2018 

działania oraz potrzeby zmian w przyjętych priorytetach w kontekście zaistniałych zmian stanu środowiska 

na terenie Gminy Przywidz oraz w kontekście konkretyzacji wielu zamierzeń inwestycyjnych.  

 

W okresie sprawozdawczym podjęte zostały kierunki działań określone w obowiązującym 

Programie Ochrony Środowiska. Wszystkie realizowane przedsięwzięcia przyczyniły się do poprawy 

warunków środowiskowych na terenie Gminy. Do największych i najbardziej kosztownych działań należała 

realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Duże 

inwestycje wykonane zostały również w zakresie budowy i modernizacji sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych. Gmina poczyniła duże starania w pozyskanie środków na termomodernizację budynków 

należących do Gminy Przywidz. W latach 2017-2018 termomodernizacji uległy następująca budynki:  

GOK Przywidz, OSP Jodłowno oraz budynek gminny przy ul. Uhlenberga w Przywidzu. 

 

Duży nacisk został położony na działania inwestycyjne związane z budową i przebudową sieci 

drogowej, co z kolei przyczyniło się do polepszenia klimatu akustycznego Gminy. Ponadto duży nacisk 

kładziony jest również na ograniczanie tzw. niskiej emisji - m.in. poprzez pozyskanie środków, a w 

dalszym  czasie realizację zadania pod nazwą Eko Energia od Somonina aż po Przywidz - montaż 

instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych i prywatnych. 

 

Na terenie Gminy Przywidz prowadzone są również działania ciągłe m.in. uwzględnienie 

wymagań ochrony środowiska w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz innych 

opracowaniach planistycznych i strategicznych. 

 

Oceniając dotychczasowy stan realizacji zadań zapisanych w harmonogramach Programu 

Ochrony Środowiska jednoznacznie można stwierdzić, że zadania, zależnie od możliwości budżetowych, 

są na bieżąco realizowane. Zaawansowanie realizacji celów i zadań ekologicznych jest zróżnicowane. Są 

zadania na realizację których wydatkowano o wiele większe środki niż te planowane, gdyż udało się 

pozyskać źródło finansowania. Są również takie zadanie, których realizacja jest planowana na lata 

następne ze względu na niedostateczne środki finansowe, a także długie i skomplikowane procedury 

przetargowe.  

 

Mimo to Gmina Przywidz nieustannie stara się pozyskiwać dofinansowanie na realizację zadań ze 

środków zewnętrznych, zarówno krajowych i zagranicznych w celu realizacji zadań kosztownych, gdyż nie 

ma możliwości sfinansowania ich ze środków budżetu własnego.  
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W ostatnich latach sukcesywnie realizowano zadania określone w Programie Ochrony Środowiska 

dla Gminy Przywidz lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023.  

Stopień realizacji uwarunkowany był możliwościami finansowymi Gminy. 
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 Przy tworzeniu opracowania wykorzystano materiały i informacje z Urzędu Gminy w Przywidzu 

oraz jednostkach i podmiotach gospodarczych działających na omawianym terenie.  
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