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CZĘŚĆ I – WSTĘP
1

WPROWADZENIE

1.1 Wykaz pojęć i skrótów używanych w opracowaniu
B(a)p
BZT5
ChZT
EMEP
GDDKiA
GDOŚ
GIG
GIOŚ
GUS
IUNG
KPGO
KW
KWK
KPOŚK
KWPSP
MPW
NFOŚiGW
NSRO 07/13
NSEE
OZE
PAP
PEM
PEP
PGW
PWIS
POIiŚ
POKA
POP
POSPH

-

POŚ

-

PWP 2030
PWSK
RDW

-

RPOŚ 10/11

-

RSIP
RZGW
WFOŚiGW
WIOŚ
WPGO

-

WPOŚ

-

WPPTPiZ

-

benzoalfapiren
biologiczne zapotrzebowanie na tlen
chemiczne zapotrzebowanie na tlen
Baza emisyjna
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Główny Instytut Górniczy
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Główny Urząd Statystyczny
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014
Kompania Węglowa
Kopalnia Węgla Kamiennego
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
Metan Pokładów Węgla
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej
Odnawialne Źródła Energii
Przeciwdziałanie poważnym awariom
Pole elektromagnetyczne
Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016
Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Krajowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu
Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego
Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014-2017
z perspektywą do roku 2021
Projekt Polityki Wodnej Państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016)
Program wodno-środowiskowy kraju
Ramowa Dyrektywa Wodna
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice za lata
2010-2011
Regionalny System Informacji Przestrzennej
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Katowicach
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego
Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018
Wojewódzki
Program
Przekształceń
Terenów
Poprzemysłowych
i Zdegradowanych wraz z Koncepcją rozbudowy narzędzi informatycznych
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WSO
ZEC S.A.

6

-

Wojewódzki System Odpadowy
Zakład Energetyki Cieplnej S.A.
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1.2 Cel przygotowania programu ochrony środowiska
1.2.1

Podstawa prawna opracowania

Podstawą opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014-2017 z perspektywą
do roku 2021 (POŚ) jest art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst
jednolity Dz. U. 2013, poz. 1232 z późn. zm.), który nakłada na organy wykonawcze województwa, powiatu
i gminy obowiązek opracowania programu ochrony środowiska. Zgodnie z ww. ustawą Prezydent Miasta
Katowice w celu realizacji polityki ekologicznej państwa sporządza program ochrony środowiska. Niniejsze
opracowanie jest aktualizacją dokumentu przyjętego Uchwałą nr XXVI/491/04 Rady Miasta Katowice z dnia 28
czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla miasta Katowice" i zmienianego
Uchwałą NR XV/268/11 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przyjęcia "Programu
Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 20102013”. Raport z wykonania ww. programu został
opracowany w roku 2012 i obejmował lata 2010-2011.
1.2.2

Cel przygotowania programu ochrony środowiska

Celem przygotowania POŚ jest realizacja założeń dokumentów strategicznych kraju ze szczególnym
uwzględnieniem Polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 (PEP) oraz
Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do
roku 2018 (WPOŚ). Kolejnym celem POŚ jest zapewnienie efektywnego i sprawnego wykorzystania środków
finansowych, na działania wskazane w POŚ. Program ma także na celu dążenie do sukcesywnej poprawy stanu
środowiska w mieście oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochronę
i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie jego zasobami z uwzględnieniem konieczności
ochrony środowiska.
1.3 Metodyka opracowania
Zasadniczą misją POŚ jest potrzeba poprawy jakości życia człowieka poprzez realizację działań zmierzających do
poprawy stanu środowiska stanowiącego otoczenie człowieka, zmianę zachowań oraz podniesienie
świadomości ekologicznej mieszkańców.
Odnosi się kompleksowo do zagadnień ochrony środowiska i koordynuje działania w tym zakresie. Program
przedstawia najważniejsze problemy ochrony środowiska w mieście, proponując sposoby ich rozwiązania
w określonym czasie. Istotną częścią POŚ jest wykaz konkretnych przedsięwzięć proekologicznych wraz
z propozycją źródeł ich finansowania.
Program określa politykę środowiskową, ustala cele i zadania środowiskowe oraz szczegółowe programy
zarządzania środowiskiem, odnoszące się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według
komponentów.
1.3.1

Metodyka zbierania i analizy danych

Opracowanie POŚ wykonano zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi jak również
w oparciu o Wytyczne sporządzania Programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym
przygotowane przez Ministerstwo Środowiska (Warszawa, grudzień 2002 r.).
Główne źródła informacji wykorzystane przy sporządzaniu POŚ to:


wojewódzkie

bazy

danych

dotyczących

środowiska

takie

jak:

WSO,

baza

azbestowa
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(http://www.bazaazbestowa.pl/index.php),
roczne sprawozdania z działalności WFOŚiGW,
raporty o stanie środowiska,
roczniki statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego (GUS),

Poszczególne etapy przygotowania POŚ to:






Analiza danych wejściowych w zakresie uwarunkowań miasta, wymagań prawnych, wymagań
dokumentów strategicznych kraju, województwa i regionu, oceny aktualnego stanu środowiska oraz
oceny realizacji celów poprzedniego Programu,
Analiza problemu obejmuje główne zagrożenia środowiskowe miasta oraz ich klasyfikację
i hierarchizację,
Strategia ochrony środowiska zawiera cel nadrzędny POŚ, cele długoterminowe i krótkoterminowe
oraz plan operacyjny
Zagadnienia systemowe zawierają zagadnienia związane z zarządzaniem oraz monitorowaniem
środowiska i POŚ, zagadnienia współpracy przygranicznej, mechanizmy finansowe realizacji POŚ.

Zamieszczony poniżej schemat ukazuje proces tworzenia aktualizacji Programu ochrony środowiska, zgodny
z przedstawionymi powyżej etapami.

Rysunek 1.

Proces tworzenia aktualizacji Programu ochrony środowiska [1].

Analiza danych wejściowych
Przed przystąpieniem do aktualizacji analizie poddano specyficzne uwarunkowania miasta oraz stan środowiska
z uwzględnieniem wszystkich komponentów tj.:
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Jakość powietrza atmosferycznego [JP],
Zasoby wodne [W],
Ochrona przyrody [OP],
Hałas [H],
Odpady [GO],
Promieniowanie elektromagnetyczne [PEM],
Zasoby surowców naturalnych [ZN],
Gleby [GL],
Tereny poprzemysłowe [TP],
Poważne awarie przemysłowe [PAP],
Gospodarka leśna [L],
Gospodarowanie zielenią [ZM].

Analiza problemu
Dokonano hierarchii wskazanych problemów środowiskowych porządkując je na 3 grupy tj. począwszy od
najważniejszych do najmniej pilnych w skali miasta. Do grupy pierwszej zaklasyfikowano najważniejsze
i najpilniejsze do rozwiązania problemy środowiskowe. Do grupy drugiej zaklasyfikowano problemy ważne, ale
mniej pilne niż w grupie pierwszej. Do grupy trzeciej zaklasyfikowano problemy ważne, ale najmniej pilne
z punktu widzenia całego miasta. Tak przygotowana analiza danych wejściowych oraz dogłębna analiza
problemów pozwoliła na opracowanie założeń strategii ochrony środowiska.
Strategia ochrony środowiska
Po dokonaniu analizy danych wejściowych oraz analizy problemów opracowana została strategia ochrony
środowiska miasta Katowice.
Wyznaczenie celów ekologicznych do roku 2017 w perspektywie 2021 roku wraz z wyznaczeniem kierunków
działań, które mają prowadzić do osiągnięcia celów ekologicznych dla:














Jakość powietrza [JP],
Gospodarowanie zasobami wodnymi [W],
Ochrona przyrody, różnorodności biologicznej i krajobrazu [OP],
Zmniejszenie energochłonności, materiałochłonności i wodochłonności gospodarki [ZEMWG],
Oddziaływanie hałasu [H],
Oddziaływanie pól elektromagnetycznych [PEM],
Gospodarowanie zasobami naturalnymi [ZN],
Ochrona powierzchni ziemi, ochrona gleb, rekultywacja i rewitalizacja terenów [GL],
Racjonalna gospodarka leśna [L],
Zieleń miejska [ZM],
Gospodarka odpadami [GO],
Zagrożenia naturalne [ZNa],
Poważne awarie [PAP].

Jako cel nadrzędny przyjęto: Rozwój gospodarczy miasta Katowice przy poprawie stanu środowiska
naturalnego. Cele długoterminowe określone zostały na podstawie analizy aktualnej sytuacji i oczekiwanych
zmian w ochronie środowiska z uwzględnieniem obowiązujących i planowanych zmian przepisów prawa
polskiego i unijnego, programów rządowych, regionalnych i lokalnych, aktualnych strategii krajowych,
wojewódzkich i regionalnych oraz programów sektorowych z uwzględnieniem wytycznych wskazanych
w RPOS 10/11, a także możliwości finansowania działań w ramach określonych priorytetów. Cele zostały
określone z uwzględnieniem kryteriów takich jak:
 ocena aktualnego stanu środowiska,
 obowiązujące i planowane zmiany przepisów prawa polskiego i unijnego,
9
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 wymagania dokumentów strategicznych kraju, województwa i regionu,
 możliwości finansowania działań.
W kolejnym etapie prac zdefiniowano przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji. Przedsięwzięcia te zostały
ujęte w planie operacyjnym POŚ zawierającym terminy realizacji, wielkość nakładów i źródła finansowania oraz
jednostki odpowiedzialne za ich wykonanie.
Zagadnienia systemowe
W tej części POŚ uwzględniono także organizację procesu zarządzania POŚ i kontrolę jego realizacji, w tym
dokonano oceny efektywności dostępnych do zarządzania narzędzi, określono strukturę zarządzania
środowiskiem oraz monitoring wdrażania POŚ. W części tej opracowano również harmonogram realizacji POŚ,
z wykorzystaniem macierzy „pilne, ważne”, uwzględniający określoną hierarchię problemów środowiskowych.
Zaproponowano także usprawnienia niwelujące niektóre ze wskazanych w POŚ problemów systemowych
związanych z wdrażaniem i realizacją POŚ.
1.3.2

Metodyka prezentacji danych

Niniejszy POŚ stanowi prezentację wyników analiz dostępnych danych środowiskowych oraz zawiera diagnozę
stanu środowiska i plan rozwiązania wskazanych w nim problemów środowiskowych.
CZĘŚĆ I – WSTĘP
Zawiera informacje o celu, zakresie opracowania oraz metodyce prowadzenia prac.
CZĘŚCI II – ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU
Zawiera przegląd informacji warunkujących prowadzenie poprawnej polityki środowiskowej w Katowicach:
 informacji o regionie oraz uwarunkowaniach środowiskowych,
 dokumentów strategicznych krajowych, wojewódzkich i lokalnych,
 obowiązujących oraz planowanych zmian przepisów prawa polskiego i unijnego.
CZĘŚĆ III – AKTUALNA OCENA STANU ŚRODOWISKA
Zawiera rezultat rozważań nad danymi zestawionymi w części II identyfikacji głównych zagrożeń. W części tej
przedstawiono:




główne zagrożenia środowiskowe w mieście zidentyfikowane w poszczególnych komponentach
środowiskowych i występujące między nimi interakcje, klasyfikację zidentyfikowanych problemów
w podziale na:
o problemy środowiskowe, dla których zostanie opracowany plan działań,
o zaobserwowane problemy systemowe natury ekonomicznej, instytucjonalnej, formalnoprawnej, informacyjnej i społecznej,
hierarchię problemów środowiskowych do rozwiązania w uporządkowaniu na 3 grupy tj. począwszy od
najistotniejszych a skończywszy na najmniej istotnych dla miasta.

CZĘŚCI IV –STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DO ROKU 2021
W części tej, na podstawie danych wejściowych (cz. II), wyników analizy (cz. III) określona została diagnoza
gwarantująca rozwój gospodarczy miasta przy zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego.
POŚ składa się z następujących elementów:
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określonych (w podziale na priorytety) celów długoterminowych i krótkoterminowych wraz
z podanymi miarami ich realizacji,
zestawionego w formie tabelarycznej planu operacyjnego zawierającego opis działań niezbędnych do
realizacji w podziale na priorytety środowiska,
zaplanowanych w każdym z priorytetów ekologicznych zadań.

CZĘŚĆ V – ZAGADNIENIA SYSTEMOWE
Zawiera wskazania do monitorowania i zarządzania środowiskiem w tym:



ocenę efektywności dostępnych narzędzi do zarządzania środowiskiem,
monitoring środowiska.

Ponadto w części tej opisane zostały również mechanizmy zarządzania POŚ w tym:






uczestnicy wdrażania,
struktura zarządzania,
monitoring polityki środowiskowej,
harmonogram realizacji,
mierniki efektywności.

Dodatkowo w rozdziale tym opisano również:



mechanizmy finansowe realizacji programu,
współpracę przygraniczną w zakresie ochrony środowiska.

1.4 Zakres opracowania
1.4.1

Zakres geograficzny

Program stworzony został celem realizacji PEP na terenie miasta Katowice i swoim zakresem obejmuje
wyłącznie obszar tego miasta.
1.4.2

Zakres czasowy

Okres objęty POŚ to lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021. Okres obowiązywania niniejszego POŚ został
podzielony na:



okres operacyjny (lata 2014-2017) zdefiniowany poprzez cele krótkoterminowe i konieczne do
podjęcia konkretne działania,
okres perspektywiczny (lata 2018-2021), który został określony jako jeden cel długoterminowy dla
każdego z priorytetów ochrony środowiska w mieście Katowice.
1.4.3

Zakres rzeczowy opracowania

Zakres rzeczowy dokumentu podyktowany został funkcją jaką ma pełnić POŚ oraz umową i specyfikacją na
wykonanie aktualizacji POŚ. Program jest swego rodzaju vademecum, które wyznacza cele i kierunki działań
konieczne do realizacji w mieście w zakresie ochrony środowiska. W POŚ ujęto problemy środowiskowe
w podziale na komponenty środowiska miasta Katowice.
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Aktualna ocena stanu środowiska miasta Katowice uwzględnia między innymi:
Jakość powietrza atmosferycznego [P]
W komponencie tym przedstawiono aktualny na lata 2010-2012 r. stan jakości powietrza na terenie miasta
Katowice. W tabelach przedstawiono m.in. stężenia substancji, których stężenia przekraczały wielkości
kryterialne. Opisano emisję punktową, powierzchniową i liniową oraz napływową. Opisano zagadnienie
zaopatrzenia w ciepło oraz odnawialnych źródeł energii.
Zasoby wodne [W]
W komponencie tym opisano zasoby wodne i ich jakość w podziale na wody powierzchniowe i podziemne.
Dokonano oceny wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Opisano
również system zaopatrzenia w wodę w Katowicach. Opisano Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych w Katowicach. Przedstawiono również najważniejsze zagadnienia gospodarki
ściekowej miasta i jego ochrony przed powodzią.
Ochrona przyrody [OP]
W komponencie tym opisano obszary prawnie chronione, rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczokrajobrazowe, użytki i korytarze ekologiczne, pomniki przyrody, obszary o podwyższonej wartości przyrodniczej
występujące w mieście.
Hałas [H]
W komponencie tym określono stan środowiska na podstawie oceny stanu akustycznego środowiska- mapy
akustycznej oraz przygotowanego Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice (POSPH)
w roku 2011.
Odpady [GO]
W komponencie tym określono stan środowiska w podziale na odpady komunalne, w tym odpady ulegające
biodegradacji oraz odpady powstające w sektorze gospodarczym. Opisano nowy system gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie miasta Katowice. Wskazano również instalacje do przetwarzania odpadów
komunalnych.
Promieniowanie elektromagnetyczne [PEM]
W komponencie tym określono źródła promieniowania elektromagnetycznego oraz aktualny stan środowiska
w zakresie przekroczeń dopuszczalnych poziomów promieniowania elektromagnetycznego.
Zasoby surowców naturalnych [ZN]
W komponencie tym przedstawiono krótką charakterystykę udokumentowanych złóż kopalin na terenie miasta
Katowice.
Gleby [GL]
W komponencie tym przedstawiono aktualny stan jakości gleb na terenie miasta. Przedstawiono podział gleb ze
względu na rodzaj i klasy bonitacyjne. Określono stopień zanieczyszczenia tych gleb.
Tereny poprzemysłowe [TP]
W komponencie tym określono tereny poprzemysłowe. Opisano również tereny poprzemysłowe, które mają
zostać poddane rewitalizacji wg Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Katowice na lata 2014-2015.
12

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014 -2017 z perspektywą do roku 2021

Poważne awarie przemysłowe [PAP]
W komponencie tym określono źródła występowania poważnych awarii na terenie miasta Katowice. Opisano
zdarzenia o znamionach poważnych awarii oraz poważne awarie.
Gospodarka leśna [L]
W komponencie tym przedstawiono powierzchnię gruntów leśnych w mieście Katowice – stan aktualny na rok
2011. Opisano zagrożenia środowiska leśnego.
Gospodarowanie zielenią [ZM]
W komponencie tym opisano m.in. tereny zieleni urządzonej oraz tereny zieleni nieurządzonej.
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2

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Podstawą opracowania Programu ochrony środowiska dla miasta Katowice na lata 2014-2017 z perspektywą do
roku 2021 (POŚ) jest art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst
jednolity Dz. U. 2013, poz. 1232 z późn. zm.), który nakłada na organy wykonawcze województwa, powiatu i
gminy obowiązek opracowania programu ochrony środowiska. Zgodnie z ww. ustawą Prezydent Miasta
Katowice w celu realizacji polityki ekologicznej państwa sporządza program ochrony środowiska.
Programy ochrony środowiska są podstawowymi dokumentami strategicznymi w dziedzinie ochrony
środowiska. Na szczeblu lokalnym są one odzwierciedleniem Polityki Ekologicznej Państwa, mającym wdrożyć
jej ustalenia na odpowiednio niższym poziomie. Dokumenty te aktualizuje się co 4 lata. Są one opracowywane
na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
W POŚ ujęto analizę uwarunkowań wynikających z polityki ekologicznej państwa oraz pozostałych dokumentów
strategicznych krajowych, wojewódzkich i lokalnych:
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Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 (PEP),
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (NSRO 07/13),
Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej (NSEE),
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO),
Krajowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu (POKA),
Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej,
Projekt Polityki Wodnej Państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) (PWP 2030),
Krajowy Program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK),
Plan gospodarowania wodami (PGW) na obszarze dorzecza Odry,
Projekt Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko,
Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku,
Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem
perspektywy do roku 2018,
Plan Gospodarki Opadami dla Województwa Śląskiego 2014 (WPGO),
Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego,
Program wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych województwa
śląskiego,
Wojewódzki Program Przekształceń Terenów Poprzemysłowych i Zdegradowanych wraz z Koncepcją
rozbudowy narzędzi informatycznych (WPPTPiZ),
Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030,
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego - Śląskie 2020 (Uchwała Nr III47/1/2010 z dnia 17 lutego
2010 r.),
Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013 dla
terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych, ekspresowych, autostrad i linii
kolejowych (zaliczonych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne
oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach), na których eksploatacja spowodowała negatywne
oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałas w środowisku,
określone wskaźnikiem hałasu LDWN i LN”,
Katowice 2020 - Strategia Rozwoju Miasta (Uchwała Nr LII/1068/05 z dnia 19 grudnia 2005 r.),
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II edycja,
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice (POSPH),
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2014-2015 (Uchwała Nr XLV/1059/14, 5 luty
2014 r.),
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Katowice,
Monitorowanie podaży i zapotrzebowania energii cieplnej, energii elektrycznej i paliw gazowych
wmieście Katowice
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Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2013-2035,

Program zawiera również ocenę stanu środowiska miasta Katowice z uwzględnieniem wskaźników ilościowych
charakteryzujących poszczególne komponenty środowiska w latach 2014-2017.
Problemy środowiskowe ujęto w podziale na 12 najważniejszych komponentów środowiska dla miasta
Katowice:













Jakość powietrza atmosferycznego [JP],
Zasoby wodne [W],
Ochrona przyrody [OP],
Hałas [H],
Odpady [GO],
Promieniowanie elektromagnetyczne [PEM],
Zasoby surowców naturalnych [ZN],
Gleby [GL],
Tereny poprzemysłowe [TP],
Poważne awarie przemysłowe [PAP],
Gospodarka leśna [L],
Gospodarowanie zielenią [ZM].

Informacje środowiskowe zostały zgromadzone w rozdziałach, osobno dla każdego komponentu. Ocena
aktualnego stanu środowiska w mieście pozwoliła wskazać problemy, jakie istnieją obecnie w Katowicach
w zakresie ochrony środowiska. Za priorytetowe problemy środowiska dla Miasta Katowice należy uznać: złą
jakość powietrza, niedostateczną jakość wód, opracowanie i wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami,
ograniczenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego oraz zanieczyszczenie gleb.
Wyniki badań prowadzonych w ramach państwowego monitoringu środowiska przez WIOŚ wskazują, że jakość
powietrza atmosferycznego w Katowicach ulegała w ostatnich latach pogorszeniu. Wpływ na stan jakości
powietrza ma obok emisji liniowej i powierzchniowej emisja punktowa. Kierunek polegający na zmniejszeniu
emisji ze źródeł punktowych powinien być podejmowany przede wszystkim w stosunku do lokalnie
zidentyfikowanych instalacji przemysłowych przyczyniających się w wyraźny sposób do pogorszenia stanu
jakości powietrza. W dalszej kolejności dotyczy on również pozostałych zakładów, funkcjonujących na obszarze
miasta. Na terenach zurbanizowanych czynnikiem determinującym jakość powietrza jest najczęściej emisja ze
źródeł energetycznego spalania paliw do celów grzewczych (komunalnych i indywidualnych) oraz z komunikacji
samochodowej. Wielkość wpływu poszczególnych rodzajów źródeł zmienia się w ciągu roku. O ile emisja
związana z transportem samochodowym pozostaje na podobnym poziomie przez cały rok, o tyle „niska emisja”
wykazuje wyraźną zmienność związaną z sezonem grzewczym. Powoduje to wyraźnie zwiększenie stężeń
zanieczyszczeń podstawowych (NOX, CO, PM10, PM2,5) w okresie zimowym i poprawę sytuacji w sezonie
letnim. Dlatego działania ograniczające emisję wspomnianych substancji powinny koncentrować się na zmianie
nośników energii (np. gazyfikacja, wykorzystanie energii odnawialnej), a także rozbudowie i modernizacji
miejskiej sieci ciepłowniczej co pozwoli na obniżenie „niskiej emisji”. Dalsza poprawa jakości powietrza
powinna stać się jednym z głównych celów polityki miasta. Ochrona powietrza jest niezwykle kosztowna,
dlatego wszelkie działania powinny dawać maksymalny efekt ekologiczny. Miasto Katowice prowadzi działania
wspierające mieszkańców w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska dotyczących ograniczenia tzw.
niskiej emisji, poprzez udzielanie dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczny oraz
zainstalowania odnawialnych źródeł energii. Konieczne jest również podjęcie działań mających na celu
ograniczenie wykorzystania zasobów konwencjonalnych surowców energetycznych, obniżenie poziomu
zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery poprzez rozbudowę i modernizację instalacji wykorzystujących OZE,
a także działań mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie gazów
z komunalnych wysypisk i oczyszczalni ścieków oraz promowanie w społeczeństwie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii.
Cechą charakterystyczną powierzchniowych wód stojących na terenie Katowic są dynamiczne zmiany zasięgu
niektórych zbiorników wodnych w związku z prowadzoną na szeroką skalę eksploatacją podziemną węgla.
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W rejonie miasta znajdują się dwie Jednolite Części Wód Powierzchniowych. Na terenie miasta Katowice nie ma
zlokalizowanych punktów Państwowego Monitoringu Środowiska. Obecny stan sanitarny wód
powierzchniowych wyklucza ich gospodarcze wykorzystanie. Na podstawie szeregu wyników badań (Ocena
jakości wód podziemnych w roku 2011 oraz w 2012) stwierdza się, że wody podziemne mają zróżnicowaną
jakość plasującą się w granicach III i IV klasy jakości wód. Na podstawie badań fizykochemicznych i biologicznch
wody dostarczanej do odbiorców w Katowicach zamieszczone w serwisie internetowym spółki Katowickie
Wodociągi S.A. można stwierdzić, iż woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie miasta Katowice jest
bardzo dobrej jakości. Woda czerpana bezpośrednio u odbiorców nie przekracza norm jakości wody zawartych
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2010 r., Nr 72, poz. 466). W 2012 r. zaledwie 72,54%
mieszkańców Katowic korzystało z oczyszczalni ścieków. Niestety stan techniczny w zakresie układu
przestrzennego jak i rodzaju sieci w dużej mierze jest przestarzały i wymaga wymiany. Miasto Katowice
wdrożyło działania polegające na poprawie gospodarki ściekowej, między innymi poprzez rozbudowę
oczyszczalni, wymianę i budowę sieci kanalizacyjnej. Zagrożenie powodziowe na terenie miasta jest
umiarkowane. Charakter wezbrań na rzekach oraz występujących podtopień terenów świadczy o tym, że
głównym ich źródłem są przechodzące przez rejon Katowic deszcze nawalne o dużym natężeniu opadów.
Głównym celem w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód powierzchniowych i podziemnych
miasta Katowice jest poprawa jakości wód powierzchniowych i ograniczenie zanieczyszczania wód
podziemnych. Na terenie miasta Katowic, jak również w całym województwie śląskim, dużym problemem w
gospodarce wodno-ściekowej jest stan jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Jak wykazała analiza
stanu cieków w mieście przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wszystkie badane
wody wymagają podjęcia działań zapobiegawczych w celu poprawy ich jakości. Głównie dotyczy to wód
płynących, których stan wskazuje na intensywne oddziaływanie antropogeniczne, a zmiany polegają na zaniku
występowania znacznej części populacji biologicznych. Ponadto wody należące do klasy V nie nadają się do
wykorzystania na cele zaopatrzenia ludności w wodę i nie podlegają uzdatnianiu. Działania naprawcze obejmują
realizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz Masterplanu – uporządkowanie
gospodarki ściekowej w mieście Katowice w zakresie podłączeń do sieci kanalizacyjnej, jej napraw oraz
modernizacji oczyszczalni wraz z likwidacją oczyszczalni starych i niesprawnych. Konieczna jest również kontrola
zakładów przemysłowych w zakresie ich wyposażenia w urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniom bądź je
ograniczające. Ponadto powinny zostać podejmowane działania ochrony ujęć wodnych oraz racjonalizacja
użycia wody w tym naprawa awaryjnych wodociągów.
Do elementów struktury przyrodniczej o randze regionalnej zalicza się przede wszystkim: duże kompleksy leśne
(Lasy Murckowskie i Lasy Panewnickie) obejmujące blisko połowę obszaru miasta. Stanowią one ważne w skali
regionu biocentra. Ponadto ważnym elementem regionalnej struktury przyrodniczej jest kompleks stawów
Szopienice-Borki. Pełni on ważną rolę ekologiczną, jako jedyny duży zespół akwenów wodnych w centralnej,
silnie zurbanizowanej części Aglomeracji Górnośląskiej. W południowo-zachodniej części miasta znajdują się
bardzo ważne obszary o charakterze łącznikowym pomiędzy kompleksami Lasów Panewnickich i Lasów
Murckowskich oraz Lasami Pszczyńskimi. W ich skład wchodzi korytarz ekologiczny Mlecznej wraz z dolinami
Kaskadnik i Bielawki, Las Gniotek oraz kompleksy rolne w Zarzeczu. Ponadto należy zauważyć iż na terenie
miasta Katowice zlokalizowane są 2 parki wpisane do ewidencji zabytkowych parków i ogrodów w Polsce:
kościół i klasztor Ojców Franciszkanów wraz z parkiem z lat 1905-1908 ( A/1202/73 19.02.1973), zespół parku
im. Tadeusza Kościuszki ostatecznie ukształtowany w 1922 (A/1515/93 26.02.1993). Uzupełnieniem
wymienionych elementów struktury przyrodniczej są pasma dolin: Kłodnicy, Ślepiotki, Kokocińca, Rowu
Panewnickiego, Brynicy, Rawy wraz z Potokiem Leśnym, Boliny oraz pozostałych dopływów Mlecznej. Jednym
z elementów ochrony przyrody miasta Katowice jest idea ochrony obszarów w ciągach dolin rzecznych oraz
innych cennych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym. Ponadto, obszary cenne pod względem
przyrodniczym dotychczas nie objęte ochroną, powinny być chronione przed zainwestowaniem oraz
niekorzystnym oddziaływaniem innych czynników związanych z użytkowaniem terenu, stanowiących
potencjalne zagrożenie dla ich wartości. Głównym celem w zakresie ochrony przyrody miasta Katowice jest
konieczność pogodzenia rozwoju gospodarczego i presji urbanizacyjnej z zadaniami mającymi na celu
zachowanie różnorodności przyrodniczej. Głównym zadaniem jest zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz
odnawianie zasobów przyrody i jej składników. Konieczne są także działania na rzecz utrzymania ochrony dolin
rzecznych.
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Na podstawie mapy akustycznej Katowic opracowano Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta
Katowice, w którym szczegółowo opisano zagadnienie hałasu w mieście Katowice. W POŚPH przedstawiono
działania, których realizacja jest konieczna aby zmniejszać, lub co najmniej utrzymywać na dotychczasowym
poziomie, wielkość emisji hałasu do środowiska. Działania wskazane w wymienionym dokumencie
(za wyjątkiem działań wspomagających dla obiektów czasowego przebywania dzieci i młodzieży) muszą być
wykonywane przez jednostki do tego wskazane przez cały okres trwania programu tj. zarówno w perspektywie
krótko i długoterminowej, chyba że jest to działanie jednorazowe lub harmonogram stanowi inaczej. W mieście
Katowice klimat akustyczny kształtowany jest głównie przez ruch drogowy oraz szynowy, w małym stopniu
przez działalność przemysłową. Na podstawie informacji zawartych w POŚPH przyjęto, że uciążliwości hałasowe
powodowane są przez źródła będące w zarządzie różnych podmiotów, w związku z tym za realizację
poszczególnych działań zapisanych w POŚPH odpowiadają: Prezydent Miasta Katowice, Tramwaje Śląskie,
Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP Polskie Linie Kolejowe.
Na terenie miasta Katowice w roku 2012 odebrano ponad 149,3 tyś. Mg odpadów komunalnych w tym 101,6
tyś Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych poddanych składowany oraz 100, 5 tyś. Mg
odpadów poddanych innym niż składowanie procesom przetwarzania. Odpady odbierane selektywnie
poddano procesom odzysku R3, R13, R14 i R15 - największy udział, oraz unieszkodliwienia, głównie w procesie
D5. na terenie miasta Katowice wytworzono w 2011 r. 4 800 Mg odpadów ulegających biodegradacji w
strumieniu odpadów komunalnych, natomiast w roku 2012 5 553,6 Mg, nastąpił więc niewielki wzrost o 753,6
Mg odpadów. Brak jest możliwości sprawdzenia drogi jaką faktycznie pokonują odpady od miejsca odbioru do
miejsca odzysku lub unieszkodliwienia, brak możliwości kontroli nad ilością odpadów rzeczywiście
wytwarzanych także przez osoby fizyczne oraz niska możliwość weryfikacji rzetelności składanych sprawozdań
przez przedsiębiorców do Urzędu Marszałkowskiego. Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście Katowice
realizowana jest w zakresie:
 prowadzenia selektywnej zbiorki odpadów,
 sortowania zebranych surowców wtórnych,
 kompostowania odpadów komunalnych,
 unieszkodliwiania odpadów poprzez ich składowanie na wysypisku.
W Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów, który działa od 2012 r. wytwarzane jest paliwo
alternatywne poprzez przetworzenie frakcji positowej. W 2013 r. z 51 278 Mg odpadów wytworzono 6 969,6
Mg paliwa alternatywnego.
Od dnia 1 lipca 2013 roku zaczął obowiązywać nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Większość
szczegółowych zasad dotyczących utrzymania czystości i porządku w mieście określona została w nowym
regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. Problemem w zakresie gospodarki odpadami jest
niedostateczna świadomość ekologiczna społeczeństwa, co w konsekwencji powoduje brak postępów
w selektywnym zbieraniu, zwłaszcza odpadów ulegających biodegradacji oraz wykorzystywanie odpadów
z tworzyw sztucznych w celach opałowych. Zauważalną potrzebą na dzień dzisiejszy w zakresie przetwarzania
odpadów komunalnych w mieście Katowice jest powstanie instalacji do termicznego przekształcania odpadów
komunalnych. Istotny problem pojawia się również na nieczynnym, zrekultywowanym składowisku odpadów
przy ul. Leopolda, które wykazuje zagrożenie pożarowe. Potrzebą w zakresie składowiska odpadów przy
ul.Leopolda jest eliminacja zagrożenia samozapłonu odpadów tam składowanych. Głównym celem do
osiągnięcia dla miasta Katowice będzie dążenie do stworzenia systemu gospodarki odpadami zgodnego
z hierarchią pożądanego postępowania z odpadami.
W Katowicach występuje dużo źródeł emisji pól elektromagnetycznych. Najbardziej istotnymi źródłami są: linie
elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 110 kV i 220 kV oraz stacje elektroenergetyczne, a w tym
Główne Punkty Zasilania. Z analizy przeprowadzonych pomiarów przez WIOŚ, wynika, że na terenie miasta
Katowice nie stwierdzono przekroczenia norm w zakresie poziomów dopuszczalnych pól elektromagnetycznych
Zwiększone natężenia pól elektromagnetycznych występować mogą w pobliżu zamontowanych anten telefonii
komórkowej, dlatego uzasadnionym jest prowadzenie monitoringu natężeń pól elektromagnetycznych w więcej
niż jednej lokalizacji w mieście. Należy rozszerzyć pomiary w obecnym systemie zabezpieczenia przeciw
promieniowaniu. Przeprowadzone dotychczas badania pomiarowe pól elektromagnetycznych na ternie Katowic
miały miejsce w jednej lokalizacji i swoim zasięgiem nie obejmowały większego obszaru miasta oraz
zróżnicowanych źródeł PEM.
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Eksploatacja zasobów naturalnych w obszarze miasta Katowice prowadzona jest w trudnych warunkach
geologiczno-górniczych z uwagi na złożoną tektonikę, zmienność zalegania i miąższości pokładów oraz
zagrożenia wodne, pyłowe, pożarowe, metanowe i tąpania. Eksploatacja złóż węgla kamiennego wywołuje
i będzie wywoływać w przyszłości uciążliwości i zagrożenia odczuwalne na powierzchni terenu. Na terenie
miasta Katowice głównym problemem dotyczącym wydobywania węgla kamiennego jest degradacja
powierzchni terenu poprzez tworzenie niecek osiadań, a w konsekwencji zalewisk lub podmokłości oraz
składowanie skały płonnej. Głównym celem z zakresu ochrony zasobów naturalnych jest przede wszystkim
zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi na terenie miasta Katowice. Na terenie miasta Katowice
w ciągu roku występuje jedna lub dwie deformacje związane ze starą płytką eksploatacją górniczą. Jest to
poważny problem, lecz nie widać w tym zakresie tendencji nasilającej się. Problem jest o tyle istotny, że bardzo
ciężko jest przewidzieć gdzie dokładnie do tego dojdzie. Każda Kopalnia prowadzi Ewidencję deformacji
nieciągłych, co pozwoli uniknąć w przyszłości katastrofalnych w skutkach zapadnięć. Obecnie coraz większą
uwagę zwraca się na problem wyczerpywania się zasobów kopalin i konieczność ich racjonalnego
eksploatowania. Głównymi zadaniami jakim sprostać powinny władze miasta są niewątpliwie działania
związane z ochroną środowiska naturalnego i określenie wytycznych do planów zagospodarowania
przestrzennego. Należy również zwrócić uwagę że rekultywacja terenów zdegradowanych przemysłowo
powinna być przeprowadzana przez podmioty odpowiedzialne przy nadzorze i współpracy z gminą.
Na terenie miasta Katowice głównym problemem dotyczącym gleb jest stopień ich zanieczyszczenia,
dewastacja związana z rozwojem miasta oraz przekształcenia związane z wydobywaniem kopalin. Analiza
danych przedstawionych w niniejszym rozdziale pozwala stwierdzić, że poziom zanieczyszczenia gleb jest
bardzo poważnym problemem. Powodem tego jest specyfika transportu, infrastruktury i uprzemysłowienia
tego terenu Gleby na terenie miasta należą do najbardziej zanieczyszczonych pod względem poziomów metali
ciężkich. Spowodowane jest to zarówno wymywaniem zanieczyszczeń z hałd przez wody opadowe jak również z
opadem pyłów zawierających pierwiastki toksyczne. Odczyn badanych gleb jest zróżnicowany i w znacznym
stopniu uwarunkowany sposobem ich użytkowania. Gleby obszarów o zwartej zabudowie i terenów
przemysłowych wykazują najczęściej odczyn zasadowy, a gleby lasów i torfiastych łąk są kwaśne. Gleby
o odczynie obojętnym zajmują niewielkie obszary w północnej części miasta. Anatomia srebra, arsenu, kadmu,
miedzi, rtęci, ołowiu i cynku, występujące w glebach z obydwu zakresów głębokości w północno-wschodniej
części miasta są spowodowane historyczną działalnością hutnictwa cynku. Głównym celem w zakresie ochrony
gleb, problemów uzdatniania, rekultywacji i rewitalizacji terenów poprzemysłowych miasta Katowice jest
zapobieganie i ograniczanie degradacji gleb na terenie miasta. Zanieczyszczenia gleb na terenie miasta
Katowice jest spowodowane wieloletnią działalnością górnictwa węgla kamiennego i innych gałęzi przemysłu,
rozwojem sieci komunikacyjnej oraz intensywną urbanizacja. Do zmian właściwości gleb przyczynia się m.in.
składowanie odpadów górniczych (np. hałdy). Istotną role odgrywa również opad pyłów i gazów
przemysłowych oraz spalin motoryzacyjnych. Zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi wynikają głównie
z działalności przemysłu, warsztatów naprawczych i środków komunikacji. Lokalnie są wynikiem składowania
odpadów pogórniczych i pohutniczych oraz odpadów niebezpiecznych. Wykonano badania i dokonano analizy
chemicznej próbek obejmujący m.in. Górny Śląsk, w tym głównie obszar Katowic (dzielnice Brynów,
Muchowiec, Janów-Nikiszowiec, Giszowiec, Murcki i Kostuchana), część wschodnią Mysłowic i niewielki
południowo-zachodni fragment Tychów. Wyniki badań wykazały, że oprócz naturalnych czynników
glebotwórczych na jakość gleb wpływają czynniki antropogeniczne, które przyczyniają się do zmian ich
właściwości fizykochemicznych i budowy profili. Procesy degradacji gleb występują przede wszystkim na
terenach obiektów przemysłowych, w miejscach składowania odpadów, w dolinach rzecznych, w rejonach
urbanizowanych oraz w sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych.
Na terenie miasta nie ma zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych (ZDR) oraz
zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych (ZZR). Rejestry zakładów ZDR
oraz ZZR prowadzone są przez WIOŚ oraz przez Komendę Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Rejestr
poważnych awarii oraz zdarzeń o znamionach poważnych awarii prowadzony jest przez GIOŚ. W ostatnich
czterech latach nie odnotowano zdarzenia poważnej awarii przemysłowej na terenie miasta Katowice.
W Katowicach do grupy zakładów mogących spowodować poważne awarie, a nie będące sklasyfikowanymi
w ZZR i ZDR, można zaliczyć:
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KWK Murcki-Staszic,
KWK Mysłowice-Wesoła,
KWK Wieczorek,
KWK Wujek,
Kompania Węglowa (KW) S.A. Centrum Wydobywcze Północ,
Kompania Węglowa (KW) S.A. Centrum Wydobywcze Wschód.

Obecnie głównymi kierunkami działań Katowic w celu zabezpieczenia miasta przed wystąpieniem poważnych
awarii jest kontynuowanie działań prowadzonych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej
oraz WIOŚ, w wyniku których identyfikowane i rejestrowane są obiekty, które swoją specyfiką w istotny sposób
mogą zagrażać środowisku oraz mieszkańcom miasta. Dodatkowymi kierunkami działań, wpływającymi na
zapobieganie powstawaniu poważnych awarii przemysłowych są wykreowanie odpowiednich zachowań
społeczeństwa w sytuacji wystąpienia PAP, wyznaczanie tras poza centrum miasta dla transportu substancji
niebezpiecznych oraz planowanie miejsc bezpiecznego parkowania transportu takich załadunków.
Lasy w obrębie Katowic są najważniejszą częścią kompleksu okalającego od południa centrum aglomeracji
i spełniają funkcje ekologiczne o znaczeniu regionalnym. Lasy w mieście Katowice uznano w całości za
podlegające ochronie. Są one rozdrobnione na małe fragmenty, poprzecinane licznymi liniami energetycznymi,
gazociągami, szlakami komunikacyjnymi. Są także narażone na silne oddziaływanie przemysłu przez pyły, gazy
oraz zapadliska, a także osiadanie i zalewanie spowodowane eksploatacją kopalin W minionych latach, dzięki
zmniejszeniu zanieczyszczeń przemysłowych, znacznie poprawił się stan zdrowotny lasów. Powiększa się
również stan zwierzyny leśnej. W ciągu 10 lat dwukrotnie wzrosła liczebność populacji danieli, jeleni, saren,
dzików i lisów. Prowadzenie gospodarki leśnej jest mocno utrudnione w związku z eksploatacją węgla
kamiennego pod kompleksami leśnymi. Głównym problemem są powstające zalewiska, które powodują
konieczność czasowego lub trwałego wyłączenia gruntu z produkcji leśnej oraz najczęściej przedwczesny wyrąb
drzew. Zmieniające się dynamicznie stosunki wodne wpływają też niekorzystnie na stan zdrowotny lasów,
powodując często konieczność ich przebudowy w związku ze zmieniającymi się warunkami siedliskowymi.
W Katowicach wyodrębnia się tereny zieleni urządzonej oraz nieurządzonej. Przez tereny zieleni urządzonej
należy rozumieć tereny pokryte roślinnością skomponowaną pod względem funkcjonalnym i plastycznym,
a w szczególności parki i zieleńce. W krajobrazie miasta Katowice występują liczne obszary zieleni urządzonej,
w tym: parki, ogrody przy willach i pałacach, zieleń przy budynkach użyteczności publicznej, ogrody działkowe,
zieleń przyuliczna oraz cmentarze. W Katowicach tereny zieleni nieurządzonej, w tym w ciągach ekologicznych
zajmują powierzchnię 920,39 ha, co stanowi 4,78 % powierzchni miasta. Największe powierzchnie terenów
zieleni nieurządzonej zlokalizowane są w dzielnicach Murcki, Szopienice – Burowiec, Podlesie, Zarzecze, Ligota –
Panewniki oraz na osiedlach Paderewskiego – Muchowcu, na Os. Tysiąclecia, w Dąbrówce Małej, Janowie –
Nikiszowcu i w Piotrowicach – Ochojcu. Głównym celem w zakresie gospodarowania zielenią powinno być
stopniowe zwiększanie powierzchni terenów zieleni z jednoczesną ich ochroną i rewitalizacją. Zagrożeniem
terenów zieleni może być nadmierna intensyfikacja zabudowy (przekraczająca możliwości obsługi systemu
transportowego, eliminująca tereny zieleni w tkance miejskiej - zwłaszcza w nowych zespołach
mieszkaniowych, w których nie zapewnia się minimalnych standardów dostępności terenów zieleni).
Na podstawie stanu aktualnego, w opracowaniu dokonano hierarchizacji najważniejszych problemów
środowiskowych. Na potrzeby sporządzenia oceny ważności problemów zdefiniowano kryteria oceny. Z uwagi
na fakt, że liczne analizy wykazały korelację między zanieczyszczeniem środowiska a chorobami cywilizacyjnymi,
jako jedno z kryteriów przyjęto zagrożenie dla zdrowia i życia. Drugim kryterium są kary, jakie mogą być
nałożone za nieosiągnięcie poziomów dopuszczalnych określonych prawem. Jako kolejne kryterium przyjęto
ustawowy termin osiągnięcia parametrów środowiska w danym komponencie. Ponadto wzięto pod uwagę
nałożone w dokumentach strategicznych cele dla każdego z komponentów. W ramach kryterium dostępność
finansowania wzięto pod uwagę środki dostępne na realizację POŚ oraz terminy ich pozyskania. Dokonując
klasyfikacji problemów wzięto pod uwagę również uwarunkowania miasta.
Uwzględniając powyższe analizy, stan środowiska, główne problemy środowiskowe, obowiązujące i planowane
zmiany przepisów prawa polskiego i wspólnotowego, programy i strategie rządowe, regionalne i lokalne
koncepcje oraz dokumenty planistyczne określono w POŚ cele długoterminowe do roku 2021 oraz
krótkoterminowe na lata 2014-2017.
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Jakość powietrza atmosferycznego [JP]
Cel długoterminowy do roku 2021: Uzyskanie dobrej jakości powietrza atmosferycznego jako element trwałej
poprawy standardu życia mieszkańców i utrzymania dobrego stanu środowiska miasta.
Cele krótkoterminowe do roku 2017:
 Promocja i wspomaganie rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii i technologii
energooszczędnych oraz ograniczanie strat ciepła z budynków i sieci ciepłowniczych,
 Dotrzymanie standardów jakości powietrza w zakresie pyłu pm10 i PM2,5 oraz redukcja stężeń b(a)p
do roku 2020 roku, ulepszenie sieci wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami
miasta, oraz stworzenie zintegrowanego systemu transportu publicznego
 Kontrola dotrzymania wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza.
Gospodarowanie zasobami wodnymi [W]
Cel długoterminowy do roku 2021: Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości
wód podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania.
Cele krótkoterminowe do roku 2017:
 Całkowite wyeliminowanie zrzutów nieoczyszczonych lub niewystarczająco oczyszczonych ścieków
(komunalnych i przemysłowych) do wód,
 Ochrona źródłowych odcinków rzek i potoków, w tym minimalizacja wpływu działalności górniczej,
 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Katowice. Dalsza modernizacja sieci
kanalizacyjnej,
 Kontrola zapewnienia dobrej jakości wody pitnej oraz ochrona jej ujęć,
 Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych.
Ochrona przyrody, różnorodności biologicznej i krajobrazu [OP]
Cel długoterminowy do roku 2021: Ochrona, zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej
i krajobrazowej w tym ochrona dolin rzecznych.
Cele krótkoterminowe do roku 2017:
 Ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych przed zainwestowaniem, dewastacją
i zaśmiecaniem,
 Powołanie nowych oraz bieżąca ochrona istniejących obszarów i obiektów prawnie chronionych,
 Podejmowanie działań zapobiegających niszczeniu terenów najcenniejszych przyrodniczo w wyniku
działalności człowieka, oraz monitoring cennych przyrodniczo miejsc i obiektów
 Monitoring cennych przyrodniczo miejsc i obiektów,
 Promowanie i edukacja ekologiczna w zakresie istniejących form ochrony przyrody i miejsc cennych
przyrodniczo oraz zasad ich ochrony.
Zmniejszenie energochłonności, materiałochłonności i wodochłonności gospodarki [ZEMWG]
Cel długoterminowy do roku 2021: Racjonalne gospodarowanie wodą, zmniejszenie energochłonności
i materiałochłonności gospodarki.
Cele krótkoterminowe do roku 2017:
 Kontynuacja działań związanych ze zmniejszenie energochłonności poprzez racjonalne użytkowanie
energii przez przemysł, budynki i obiekty użyteczności publicznej oraz propagowanie oszczędzania
energii wśród mieszkańców,
 Propagowanie najlepszych dostępnych technik (BAT) wśród zakładów przemysłowych w zakresie
zmniejszenia materiałochłonności, wodochłonności i odpadowości produkcji,
 Optymalizacja zużycia wody w przemyśle oraz propagowanie wśród mieszkańców oszczędnego
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korzystania z wody.
Oddziaływanie hałasu [H]
Cel długoterminowy do roku 2021: Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców i środowiska, poprzez
obniżenie jego natężenia do wartości poziomów dopuszczalnych.
Cele krótkoterminowe do roku 2017:
 Monitoring narażenia mieszkańców miasta na ponadnormatywny hałas,
 Ograniczenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców.
Oddziaływanie pól elektromagnetycznych [PEM]
Cel długoterminowy do roku 2021: Ochrona przed polami elektromagnetycznymi.
Cele krótkoterminowe do roku 2017:
 Monitoring poziomów pól elektromagnetycznych.
Gospodarowanie zasobami naturalnymi [ZN]
Cel długoterminowy do roku 2021: Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi.
Cele krótkoterminowe do roku 2017:
 Minimalizacja strat w eksploatowanych
uniemożliwiającym ich eksploatację.

złożach

oraz

ochrona

przed

zainwestowaniem

Ochrona powierzchni ziemi, ochrona gleb, rekultywacja i rewitalizacja terenów [GL]
Cele długoterminowe do roku 2021:
 Zapobieganie i ograniczenie degradacji gleb na terenie miasta,
 Przekształcenie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych znajdujących się na terenie miasta
Katowice zgodnie z wymaganiami ekologicznymi oraz uwarunkowaniami społeczno – ekonomicznymi.
Cele krótkoterminowe do roku terenów 2017:
 Monitoring obszarów z niezadowalającym stanem gleby lub ziemi,
 Inwentaryzacja i rekultywacja gleb zniszczonych i zdegradowanych oraz zapobieganie dalszej
degradacji gleby i utrzymanie jej funkcji,
 Inwentaryzacja i rekultywacja gleb zanieczyszczonych i zdegradowanych,
 Ochrona gleb przed erozją wodną i wietrzną,
 Przeciwdziałanie degradacji gleb przez czynniki antropogeniczne,
 Wykluczenie zabudowy, szczególnie wielkokubaturowej oraz budowy dróg związanych z podcinaniem
stoków na terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych.
Racjonalna gospodarka leśna [L]
Cel długoterminowy do roku 2021: Ochrona, odnowa i pielęgnacja ekosystemów leśnych.
Cele krótkoterminowe do roku 2017:
 Ochrona i odtwarzanie różnorodności biologicznej systemów leśnych,
 Zmiana struktury gatunkowej i wiekowej lasów, odnowienie uszkodzonych ekosystemów leśnych,
 Edukacja leśna społeczeństwa, dostosowanie lasów do pełnienia zróżnicowanych funkcji
przyrodniczych i społecznych,
 Identyfikacja zagrożeń lasów i zapobiegania ich skutkom.
21

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014 -2017 z perspektywą do roku 2021

Zieleń miejska [ZM]
Cel długoterminowy do roku 2021: Utrzymanie funkcji i powiązań w ramach ekologicznego systemu zieleni
miejskiej.
Cele krótkoterminowe do roku 2017:
 Rewitalizacja i bieżące utrzymanie istniejących terenów zielonych,
 Rozwój terenów zielonych, w tym tworzenie nowych terenów zieleni urządzonej częściowo i zieleni
rekreacyjnej.
Gospodarka odpadami [GO]
Cel długoterminowy do roku 2021: Dążenie do stworzenia systemu gospodarki odpadami w gminie, zgodnego
z hierarchią pożądanego postępowania z odpadami.
Cele krótkoterminowe do roku 2017:
 Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych
najpóźniej 1 lipca 2013 r. Oraz systemem selektywnego zbierania odpadów,
 Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez
składowanie
 Przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych (papier, metal,
tworzywa sztuczne i szkło) z gospodarstw domowych oraz odpadów innego pochodzenia podobnych
do odpadów z gospodarstw domowych minimum 50% masy do 2020 r.,
 Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu
odpadów komunalnych,
 Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,
 Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
 Sukcesywne zwiększanie udziału odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne poddanych procesom
odzysku i procesom unieszkodliwiania poza składowaniem.
Zagrożenia naturalne [ZNa]
Cel długoterminowy do roku 2021: Zapobieganie zagrożeniom naturalnym oraz minimalizacja skutków w razie
ich wystąpienia.
Cele krótkoterminowe do roku 2017:
 Ochrona terenów zalewowych i realizacja działań technicznych wpływających na wzrost
bezpieczeństwa powodziowego, oraz ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych
 Ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych,
 Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zasad postępowania i zapobiegania powstawaniem
klęsk żywiołowych.
Poważne awarie [PAP]
Cel długoterminowy do roku 2021: Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz
minimalizacja ich skutków.
Cele krótkoterminowe do roku 2017:
 Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia poważnych awarii
przemysłowych,
 Zapewnienie bezpiecznego transportu substancji niebezpiecznych.
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CZĘŚĆ II – ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU
3

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

3.1 Ogólna charakterystyka miasta Katowice
Położenie miasta
2

Według danych GUS, w 2013 roku Miasto Katowice zamieszkiwało 304 362. Zajmuje ono obszar 164,5 km ,
2
a gęstość zaludnienia wynosi 1878 os./km . Jest dziesiątym co do wielkości miastem w kraju po: Warszawie,
Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy i Lublinie. Katowice graniczą
z: Siemianowicami, Czeladzią, Sosnowcem, Mysłowicami, Lędzinami, Tychami, Mikołowem, Rudą Śląską
i Chorzowem, tworzącymi sąsiedzki zespół miejski liczący około 1,2 mln mieszkańców.
Katowice są miastem na prawach powiatu, stolicą regionu oraz siedzibą władz samorządu wojewódzkiego
i rządowej administracji ogólnej. Wraz z 13 miastami na prawach powiatu (Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza,
Gliwice, Jaworzno, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice,
Tychy, Zabrze) tworzą prawie dwumilionowe, unikatowe w przestrzeni polskiej i europejskiej skupisko ludności
nazywane Aglomeracją Górnośląską. Należy ona do najbardziej zurbanizowanych i uprzemysłowionych
obszarów Europy Środkowej. Do miast centralnych Aglomeracji Górnośląskiej – obok Katowic jako metropolii
regionu – zaliczają się Gliwice i Sosnowiec. Miasta centralne Aglomeracji Górnośląskiej liczą łącznie ok. 732 tys.
mieszkańców. Pomimo wewnętrznych zróżnicowań kulturowych Aglomeracja Górnośląska stanowi zwartą
całość funkcjonalno – przestrzenną o charakterze policentrycznym. Aglomeracja stanowi obszar rdzeniowy
największego w Polsce obszaru metropolitalnego liczącego około 2,8 mln ludności, o gęstości zaludnienia
2
sięgającej 510 osób na km . Obszar ten wytwarza 66% produktu krajowego brutto województwa śląskiego oraz
9% produktu krajowego brutto Polski [2].
Katowice położone są w centralnej części południowego pasa Polski będąc głównym ośrodkiem miejskim
województwa śląskiego. Województwo śląskie graniczy od zachodu z województwem opolskim, od północy
z województwem łódzkim, od wschodu z województwami świętokrzyskim i małopolskim, a od południa
z Republiką Czeską i Słowacją [2].
Aglomeracja Górnośląska jest centralnie usytuowana w największej w Europie Środkowej konurbacji, którą
wspólnie tworzą aglomeracje: krakowska, górnośląska wraz z rybnicką i przylegająca do niej po stronie czeskiej
aglomeracja ostrawska. Wielkość tej konurbacji najlepiej określa potencjał ludnościowy obszaru wyznaczonego
promieniem 100 km od Katowic, który wynosi 9 mln osób. W promieniu 600 km od Katowic znajduje się sześć
europejskich stolic: Berlin, Praga, Wiedeń, Bratysława, Budapeszt i Warszawa. Przez Katowice przebiegają
główne arterie drogowe i kolejowe, łączące Polskę z Europą we wszystkich kierunkach. Na terenie miasta
przechodzą obok siebie dwa, przebiegające przez województwo śląskie, korytarze transeuropejskiej sieci
transportowej, tj. [2]:



korytarz III – Berlin – Wrocław – Katowice – Kraków – Lwow, w ramach którego usytuowana jest
przebiegająca przez Katowice autostrada A4,
korytarz IV – Gdańsk – Katowice – Żylina, w którego śladzie przebiega autostrada A1, znajdująca się
w bezpośrednim sąsiedztwie miasta.

a także dwie linie szybkiej kolei transeuropejskiej:



E30 - Zgorzelec – Wrocław – Katowice – Kraków – Medyka,
E65 – Gdańsk – Warszawa – Katowice – Zebrzydowice.
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W odległości ok. 30 km od Katowic w Pyrzowicach funkcjonuje nowoczesny Międzynarodowy Port Lotniczy
„Katowice”, który utrzymuje regularne bezpośrednie połączenia pasażerskie z 33 miastami, w tym m.in.
z Barceloną, Birmingham, Bolonią, Brukselą, Dortmundem, Dublinem, Dusseldorfem, Eidhoven, Frankfurtem,
Kijowem, Kolonią, Liverpool, Londynem, Mediolanem, Monachium, Oslo, Paryżem, Rzymem, Sztokholmem,
Turynem i Warszawą [2].
Strefa przestrzeni miejskiej
W skład miasta wchodzą tereny o znacznym stopniu zróżnicowania form użytkowania. Około 1/3 obszaru
Katowic stanowią krajobrazy miejsko - przemysłowe, pozostałe 2/3 to tereny biologicznie czynne [2].
W strukturze przestrzennej miasta tereny zainwestowania miejskiego stanowią około 40% powierzchni miasta.
Ich udział w poszczególnych jednostkach strukturalnych jest bardzo zróżnicowany. W dzielnicy Załęże stanowią
one prawie 100% terenów, a w dzielnicy Murcki poniżej 10% ogółu terenów. Na tak duże zróżnicowanie udziału
terenów zainwestowania miejskiego w strukturze użytkowania terenów w poszczególnych dzielnicach istotny
wpływ ma duży udział powierzchni lasów. Lasy stanowią bowiem ponad 40% powierzchni miasta. Największy
udział procentowy wśród terenów zainwestowania miejskiego mają tereny mieszkalnictwa i usług. Stanowią
one około 20% ogólnej powierzchni miasta. Udział terenów przemysłu, budownictwa, składów, komunikacji
i transportu oraz infrastruktury stanowi około 15% ogólnej powierzchni miasta. Natomiast około 5% to tereny
zieleni urządzonej w obszarach zainwestowanych [2].
Struktura użytkowania terenów niezainwestowanych, które razem wzięte stanowią około 60% powierzchni
miasta, obejmuje w przeważającej części tereny lasów (ponad 40% powierzchni ogólnej miasta), a także pól,
łąk, zieleni nieurządzonej, ogrodnictwa oraz wód i nieużytków [2].
W strukturze przestrzennej Katowic wyodrębnia się 5 zespołów dzielnic, a mianowicie: zespół dzielnic
śródmiejskich, zespół dzielnic północnych, zespól dzielnic zachodnich, zespól dzielnic wschodnich, zespół
dzielnic południowych [2].
Funkcjami, które porządkują i hierarchizują całą strukturę przestrzenną miasta Katowice są funkcje
metropolitalne. Zestaw funkcji metropolitalnych Katowic tworzą: nauka i szkolnictwo wyższe, specjalistyczne
usługi medyczne, kliniki, kultura wysoka, wydawnictwa, sztuka, media komunikacji społecznej, administracja
publiczna i związków wyznaniowych, sprzedaż hurtowa i wielkopowierzchniowa, instytucje finansowe
i ubezpieczeniowe, transport międzynarodowy, consulting prawny, ekonomiczny i technologiczny [2].
Sytuacja środowiskowa
Miasto Katowice położone jest w południowej części Wyżyny Śląskiej i wchodzi w obręb Płaskowyżu Bytomsko
– Katowickiego. Teren miasta odznacza się bardzo urozmaiconą rzeźbą, a różnice wysokości względnych
przekraczają 110 m.
W Katowicach znajdują się przestrzenie o zróżnicowanej wartości ekologicznej. W przyrodniczej strukturze
przestrzennej miasta wyróżnia się ponad 40 obszarów o podwyższonych wartościach przyrodniczych (połowę
z nich stanowią obszary o dużych wartościach) [2].
Aktualnie na terenie Katowic znajduje się 6 obiektów objętych ochroną prawną: 2 rezerwaty, 2 użytki
ekologiczne, 2 zespoły przyrodniczo – krajobrazowe oraz 34 drzewa uznanych za pomniki przyrody. Lasy
w obrębie Katowic są najważniejszą częścią kompleksu okalającego od południa centrum aglomeracji i spełniają
funkcje ekologiczne o znaczeniu regionalnym.
W klimacie Katowic zaznacza się przewaga wpływów oceanicznych nad kontynentalnymi. Najczęściej napływa
o
tu powietrze polarnomorskie. Średnia roczna temperatura dla Katowic wynosi 7,9 C. Wiatry wieją przede
wszystkim z kierunku zachodniego. Charakterystyczne są wiatry słabe, o prędkości nie przekraczającej 2 m/s.
Duże zapylenie jest przyczyną znacznego zachmurzenia i podwyższonych sum opadów. Średnioroczny opad
w Katowicach wynosi 723 mm [2].
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Wzdłuż północno wschodnich granic miasta płynie rzeka Brynica - prawobrzeżny dopływ Czarnej Przemszy,
odwadniająca 3% powierzchni Katowic. Mniej niż 2% powierzchni miasta to obszary bezodpływowe [2].
3.2 Dokumenty strategiczne kraju, województwa i miasta Katowice
3.2.1

Dokumenty krajowe

Kierunki działań w zakresie wszystkich komponentów środowiska będą zmierzały do spełnienia celów
zapisanych w dokumentach strategicznych kraju, województwa oraz miasta Katowice. Główne założenia
dokumentów strategicznych kraju, województwa i regionu miasta Katowice, a także wynikające z nich
priorytetowe działania opisane zostały poniżej.
Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 (PEP)
Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 (PEP) przyjęta została uchwałą
1
2
Sejmu RP w dniu 29 maja 2009 r . Zgodnie z Prawem ochrony środowiska (art. 13 i 14) ma ona na celu
stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska i określa w szczególności: cele ekologiczne,
priorytety ekologiczne, poziomy celów długoterminowych, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych
i środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.
Polityka ekologiczna państwa obejmuje trzy podstawowe grupy zagadnień:




kierunki działań systemowych,
ochronę zasobów naturalnych,
poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.

Według PEP, głównymi celami w zakresie działań systemowych na najbliższe lata, są m.in.:
1.

Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska poprzez podnoszenie świadomości
ekologicznej społeczeństwa.
2. Stworzenie systemu prewencyjnego w celu zapobiegania szkodom, a w przypadku wystąpienia szkód ich
naprawy.
3. Przywrócenie właściwej roli planowania przestrzennego.
Powyższe cele (w zakresie działań systemowych), zostały uwzględnione w aktualizacji POŚ poprzez wyznaczenie
następujących celów:
Ad. 1
 Promowanie i edukacja ekologiczna w zakresie istniejących form ochrony przyrody i miejsc cennych
przyrodniczo oraz zasad ich ochrony.
 Edukacja leśna społeczeństwa, dostosowanie lasów do pełnienia zróżnicowanych funkcji
przyrodniczych i społecznych,
 Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zasad postępowania i zapobiegania powstawaniem
klęsk żywiołowych.
Ad. 2.
 Wykluczenie zabudowy, szczególnie wielkokubaturowej oraz budowy dróg związanych z podcinaniem
stoków na terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
 Identyfikacja zagrożeń lasów i zapobiegania ich skutkom.
 Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zasad postępowania i zapobiegania powstawaniem
klęsk żywiołowych.

1
2

M.P. z 2009 r. Nr 34, poz. 501.
Dz. U. 2013, poz. 1232 z późn. zm
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 Zapewnienie bezpiecznego transportu substancji niebezpiecznych.
Ad. 3.
 Powołanie nowych oraz bieżąca ochrona istniejących obszarów i obiektów prawnie chronionych,
 Wykluczenie zabudowy, szczególnie wielkokubaturowej oraz budowy dróg związanych z podcinaniem
stoków na terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
Według PEP, głównymi celami w zakresie ochrony zasobów naturalnych na najbliższe lata, są m.in.:
1. zachowanie bogatej różnorodności biologicznej polskiej przyrody, wraz z umożliwieniem
zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju,
2. dalsze prace w kierunku racjonalnego użytkowania zasobów leśnych, z zachowaniem bogactwa
biologicznego,
3. racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych, aby uchronić
gospodarkę narodową przed deficytami wody i zabezpieczyć przed skutkami powodzi oraz dążenie do
maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych, zwiększenie retencji wody, ochrona głównych
zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniem,
4. rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i leśnych, przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych,
łąkowych i wodno-błotnych, zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych,
przywracając im funkcję przyrodniczą, rekreacyjną lub rolniczą,
5. racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wodę z zasobów wód
podziemnych oraz otoczenie ich ochroną przed ilościową i jakościową degradacją, doskonalenie
prawodawstwa ochrony zasobów kopalin i wód podziemnych.
Powyższe cele (w zakresie ochrony zasobów naturalnych), zostały uwzględnione w aktualizacji POŚ poprzez
wyznaczenie odpowiednio następujących celów:
Ad. 1
 Ochrona, zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej w tym ochrona dolin
rzecznych.
 Ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych przed zainwestowaniem, dewastacją
i zaśmiecaniem,
 Powołanie nowych oraz bieżąca ochrona istniejących obszarów i obiektów prawnie chronionych,
 Podejmowanie działań zapobiegających niszczeniu terenów najcenniejszych przyrodniczo w wyniku
działalności człowieka,
 Monitoring cennych przyrodniczo miejsc i obiektów.
Ad. 2.
 Ochrona i odtwarzanie różnorodności biologicznej systemów leśnych,
 Zmiana struktury gatunkowej i wiekowej lasów, odnowienie uszkodzonych ekosystemów leśnych,
 Identyfikacja zagrożeń lasów i zapobiegania ich skutkom.
Ad. 3.
 Całkowite wyeliminowanie zrzutów nieoczyszczonych lub niewystarczająco oczyszczonych ścieków
(komunalnych i przemysłowych) do wód,
 Ochrona źródłowych odcinków rzek i potoków, w tym minimalizacja wpływu działalności górniczej,
 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Katowice. Dalsza modernizacja sieci
kanalizacyjnej,
 Zapewnienie dobrej jakości wody pitnej oraz ochrona jej ujęć,
 Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych.
Ad. 4.
 Edukacja leśna społeczeństwa, dostosowanie lasów do pełnienia zróżnicowanych funkcji
przyrodniczych i społecznych,
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Ochrona, odnowa i pielęgnacja ekosystemów leśnych.
Monitoring obszarów z niezadowalającym stanem gleby lub ziemi,
Zapobieganie dalszej degradacji gleby i utrzymanie jej funkcji,
Inwentaryzacja i rekultywacja gleb zanieczyszczonych i zdegradowanych,
Ochrona gleb przed erozją wodną i wietrzną,
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Przeciwdziałanie degradacji gleb przez czynniki antropogeniczne

Ad.5.
 Kontynuacja działań związanych ze zmniejszenie energochłonności poprzez racjonalne użytkowanie
energii przez przemysł, budynki i obiekty użyteczności publicznej oraz propagowanie oszczędzania
energii wśród mieszkańców,
 Propagowanie najlepszych dostępnych technik (BAT) wśród zakładów przemysłowych w zakresie
zmniejszenia materiałochłonności, wodochłonności i odpadowości produkcji,
 Optymalizacja zużycia wody w przemyśle oraz propagowanie wśród mieszkańców oszczędnego
korzystania z wody.
Według PEP, głównymi celami w zakresie poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego na
najbliższe lata, są m.in.:
1. Dalsza poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców, w wyniku wspólnych działań sektora ochrony
środowiska z sektorem zdrowia oraz skuteczny nadzór nad instalacjami będącymi potencjalnymi
źródłami awarii przemysłowych.
2. Spełnienie zobowiązań Traktatu Akcesyjnego oraz dyrektyw dotyczących emisji zanieczyszczeń do
powietrza, całkowita likwidacja emisji substancji zubożających warstwę ozonową poprzez wycofanie
ich z obrotu i stosowania.
3. Zakończenie Krajowego programu budowy oczyszczalni ścieków dla aglomeracji powyżej 2 000 RLM
i przywrócenie dobrego stanu jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz zrealizowanie
Bałtyckiego programu walki z eutrofizacją, opracowanie dla każdego obszaru dorzecza planu
gospodarowania wodami oraz programu wodno-środowiskowego oraz ich realizacja - zgodnie
z Ramową dyrektywą wodną.
4. Urzymanie tendencji oddzielenia ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego. Znaczne
zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych. Zamknięcie wszystkich składowisk nie
spełniających norm UE, sporządzenie spisu zamkniętych oraz opuszczonych składowisk odpadów
wydobywczych oraz identyfikacja tych o znaczącym oddziaływaniu na środowisko, eliminacja
składowania sprzętu elektrycznego, elektronicznego, baterii oraz akumulatorów, pełne
zorganizowanie krajowego systemu zbierania wraków samochodowych i demontażu pojazdów
wycofanych z ruchu, zorganizowanie systemu preselekcji, sortowania i odzysku odpadów
komunalnych, aby na składowiska nie trafiało więcej niż 50% odpadów wytworzonych
w gospodarstwach domowych.
5. Dokonanie wiarygodnej oceny narażenia społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i oddziaływanie
pól elektromagnetycznych i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono
największe.
Powyższe cele (w zakresie poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego), zostały uwzględnione
w aktualizacji POŚ poprzez wyznaczenie odpowiednio następujących celów:
Ad. 1
 Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia awarii,
 Zapewnienie bezpiecznego transportu substancji niebezpiecznych.
Ad. 2.
 Dotrzymanie standardów jakości powietrza w zakresie pyłu pm10 i PM2,5 oraz redukcja stężeń b(a)p
do roku 2020 roku, ulepszenie sieci wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami
miasta, oraz stworzenie zintegrowanego systemu transportu publicznego
 Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza.
Ad. 3.
 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Katowice. Dalsza modernizacja sieci
kanalizacyjnej,
Ad. 4.
 Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych
najpóźniej 1 lipca 2013 r. Oraz systemem selektywnego zbierania odpadów,

27

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014 -2017 z perspektywą do roku 2021







Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez
składowanie:
o W 2013 r. nie więcej niż 50%,
o W 2020 r. nie więcej niż 35%
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,
Przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych (papier, metal,
tworzywa sztuczne i szkło) z gospodarstw domowych oraz odpadów innego pochodzenia podobnych
do odpadów z gospodarstw domowych minimum 50% masy do 2020 r.,
Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu
odpadów komunalnych.

Ad.5.
 Monitoring narażenia mieszkańców miasta na ponadnormatywny hałas,
 Ograniczenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców.
 Monitoring poziomów pól elektromagnetycznych.
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (NSRO 07/13)
Dokument przedstawia analizę sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i jej regionów, formułuje najważniejsze
wyzwania dla kraju w perspektywie kolejnych lat oraz określa cele zmierzające do osiągnięcia spójności
społeczno-gospodarczej i terytorialnej z krajami i regionami Wspólnoty, prezentuje alokację środków
finansowych na poszczególne programy oraz ramy systemu realizacji. Dodatkowo przedstawiono opis
programów operacyjnych, realizujących zakładane w NSRO 07/13 cele.
Celem strategicznym NSRO 07/13 dla Polski jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki
opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności
społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
Celami horyzontalnymi NSRO 07/13 są:
1. poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa,
2. poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej,
3. budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla
wzrostu konkurencyjności Polski,
4. podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora
wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług,
5. wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej,
gospodarczej i przestrzennej,
6. wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.
Powyższe zapisy zostały uwzględnione w aktualizacji POŚ poprzez wyznaczenie następujących celów:
 Powołanie nowych oraz bieżąca ochrona istniejących obszarów i obiektów prawnie chronionych,
 Podejmowanie działań zapobiegających niszczeniu terenów najcenniejszych przyrodniczo w wyniku
działalności człowieka,
 Propagowanie najlepszych dostępnych technik (BAT) wśród zakładów przemysłowych w zakresie
zmniejszenia materiałochłonności, wodochłonności i odpadowości produkcji,
 Przekształcenie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych znajdujących się na terenie miasta
Katowice zgodnie z wymaganiami ekologicznymi oraz uwarunkowaniami społeczno – ekonomicznymi.
 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych.

Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej (NSEE)
NSEE to dokument, który identyfikuje i hierarchizuje główne cele edukacji środowiskowej, wskazując
jednocześnie możliwości ich realizacji. Programem wykonawczym dla Strategii jest Narodowy Program Edukacji
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Ekologicznej, wskazujący zadania edukacyjne oraz podmioty odpowiedzialne za ich realizację. Podstawowe cele
NSEE to:
Upowszechnianie idei ekorozwoju we wszystkich sferach życia, uwzględniając również pracę i wypoczynek
człowieka, czyli objęcie permanentną edukacją ekologiczną wszystkich mieszkańców Rzeczypospolitej
Polskiej;
 Wdrożenie edukacji ekologicznej jako edukacji interdyscyplinarnej na wszystkich stopniach edukacji
formalnej i nieformalnej;
 Tworzenie wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów edukacji ekologicznej, stanowiących
rozwinięcie Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej, a ujmujących propozycje wnoszone przez
poszczególne podmioty, realizujące projekty edukacyjne dla lokalnej społeczności;
 Promowanie dobrych doświadczeń z zakresu metodyki edukacji ekologicznej.






Powyższe zapisy zostały uwzględnione w aktualizacji POŚ poprzez wyznaczenie następujących celów:
Promocja i wspomaganie rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii i technologii
energooszczędnych oraz ograniczanie strat ciepła z budynków i sieci ciepłowniczych,
Promowanie i edukacja ekologiczna w zakresie istniejących form ochrony przyrody i miejsc cennych
przyrodniczo oraz zasad ich ochrony,
Optymalizacja zużycia wody w przemyśle oraz propagowanie wśród mieszkańców oszczędnego
korzystania z wody.
Edukacja leśna społeczeństwa, dostosowanie lasów do pełnienia zróżnicowanych funkcji
przyrodniczych i społecznych,
Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zasad postępowania i zapobiegania powstawaniem
klęsk żywiołowych.

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 20143 (KPGO 2014)
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach4, KPGO jest nadrzędnym dokumentem
w zakresie gospodarki odpadami, z którym muszą być zgodne wojewódzkie plany gospodarki odpadami. Celem
dalekosiężnym KPGO 2014 jest osiągnięcie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego
rozwoju, w którym w pełni realizowane są zasady zintegrowanej gospodarki odpadami, a w szczególności
hierarchia postępowania z odpadami, która polega przede wszystkimi na zapobieganiu ich powstawaniu. z kolei
następnymi działaniami są: przygotowanie do ponownego użycia, recykling oraz inne metody odzysku
i unieszkodliwiania. Niemniej jednak, najmniej pożądanym sposobem zagospodarowania odpadów jest ich
składowanie.
Główne cele strategiczne wynikające z KPGO to m.in.:
1. zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego
z wymaganiami ochrony środowiska;
2. zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska;
3. wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
Powyższe cele, zostały uwzględnione w aktualizacji POŚ poprzez wyznaczenie odpowiednio
następujących celów:
Ad. 1
 Przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych (papier, metal,
tworzywa sztuczne i szkło) z gospodarstw domowych oraz odpadów innego pochodzenia podobnych
do odpadów z gospodarstw domowych minimum 50% masy do 2020 r.

3

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014, przyjęty uchwałą Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24.12.2010 r. (M. P. Nr 101, poz.
1183).
4
tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.
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Ad. 2.
 Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych
najpóźniej 1 lipca 2013 r. Oraz systemem selektywnego zbierania odpadów.
Ad. 3.
 Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
KPGO formułuje również dodatkowe cele szczegółowe dla poszczególnych grup odpadów.
W przypadku odpadów komunalnych są to:
1. objęcie systemem zbiórki odpadów komunalnych 100% mieszkańców, najpóźniej do 2015 r.;
2. objęcie 100% mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów, najpóźniej do 2015 r.;
3. zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, aby
nie było składowanych:
 w 2013 r. więcej niż 50%,
 w 2020 r. więcej niż 35% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.;
4. zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do poziomu maks. 60% wytworzonych
odpadów do końca 2014 r.;
5. przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych, przynajmniej takich
jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości odpadów
innego pochodzenia, podobnych do odpadów z gospodarstw domowych, na poziomie minimum 50%
ich masy do 2020 roku.
Krajowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu5 (POKA)
POKA, będący aktualizacją dotychczas obowiązującego „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” (z 2002 r.), wyznacza następujące cele dotyczące
azbestu:
1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych, spowodowanych obecnością azbestu na terytorium
kraju;
3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
Ww. cele powinny być realizowane przez następujące działania:
1. do 2012 r. przeprowadzenie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji oraz ustalenie rozmieszczenia
terytorialnego azbestu i wyrobów zawierających azbest;
2. utworzenie i uruchomienie elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej do monitoringu
usuwania wyrobów zawierających azbest;
3. podjęcie prac legislacyjnych umożliwiających egzekwowanie obowiązków nałożonych na osoby
fizyczne i prawne oraz zasilanie danymi elektronicznego systemu monitorowania realizacji programu;
4. działania edukacyjno-informacyjne;
5. realizacja zadań w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest;
6. działania w zakresie oceny narażenia i ochrony zdrowia, w tym działalność Ośrodka Referencyjnego
Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego związanych z realizacją zadań dotyczących usuwania azbestu.
Powyższe cele i zadania, zostały uwzględnione w aktualizacji POŚ poprzez wyznaczenie odpowiednio
następujących celów:
 Zapewnienie bezpiecznego transportu substancji niebezpiecznych.
 Sukcesywne zwiększanie udziału odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne poddanych procesom
odzysku i procesom unieszkodliwiania poza składowaniem.
Program (POKA) tworzy m.in. następujące możliwości:
1. składowanie odpadów azbestowych na składowiskach podziemnych,
2. wdrażanie nowych technologii umożliwiających unicestwianie włókien azbestu,
3. pozostawianie w ziemi – w dopuszczonych prawem przypadkach – wyrobów azbestowych wycofanych
z użytkowania.

5

Ministerstwo Gospodarki: Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, Warszawa, 2009.
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Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej 6
Strategia wskazuje na konieczność:
1. zachowania i/lub wzbogacenia istniejących oraz odtworzenia utraconych elementów różnorodności
biologicznej.
2. rozpoznania i monitorowania stanu różnorodności biologicznej oraz istniejących i potencjalnych
zagrożeń;
3. skutecznego usunięcia lub ograniczania pojawiających się zagrożeń różnorodności biologicznej;
Niezbędnym działaniem wg Strategii jest podniesienie wiedzy oraz ukształtowanie postaw i aktywności
społeczeństwa na rzecz ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej.
Powyższe zadania, zostały uwzględnione w aktualizacji POŚ poprzez wyznaczenie odpowiednio
następujących celów:
Ad. 1-2
 Ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych przed zainwestowaniem, dewastacją
i zaśmiecaniem,
 Powołanie nowych oraz bieżąca ochrona istniejących obszarów i obiektów prawnie chronionych,
 Monitoring cennych przyrodniczo miejsc i obiektów.
Ad. 3.
 Podejmowanie działań zapobiegających niszczeniu terenów najcenniejszych przyrodniczo w wyniku
działalności człowieka.
Projekt Polityki Wodnej Państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016)7 (PWP 2030)
PWP 2030 stanowi wieloletni dokument strategiczny, identyfikujący problemy uznane za najistotniejsze
z punktu widzenia osiągnięcia celów, przed którymi stoi gospodarka wodna oraz wytycza priorytetowe kierunki,
na których koncentrować się będą działania państwa. Obecny system gospodarki wodnej wymaga reformy
w celu osiągnięcia najlepszych możliwych efektów ekonomicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości
dostaw odpowiedniej jakości wody społeczeństwu i nienaruszaniu równowagi ekosystemów wodnych. PWP
2030 określa podstawowe kierunki reformy, która ma zostać przeprowadzona poprzez zbudowanie sprawnie
działającego zintegrowanego systemu gospodarowania wodami, wykorzystującego nowoczesne mechanizmy
prawne, instrumenty ekonomiczne, konsultacje społeczne i podstawy naukowe. Celem nadrzędnym PWP 2030
jest zapewnienie powszechnego dostępu ludności do czystej i zdrowej wody oraz istotne ograniczenie zagrożeń
wywoływanych przez powodzie i susze, w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi
ekosystemów, przy zaspokojeniu uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki, poprawie spójności terytorialnej
i dążeniu do wyrównywania dysproporcji regionalnych. Realizowane to ma być poprzez osiągnięcie m.in.
następujących celów strategicznych:
1. osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów,
2. zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie zaopatrzenia w wodę,
3. ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków powodzi i susz.
Powyższe cele, zostały uwzględnione w aktualizacji POŚ poprzez wyznaczenie odpowiednio
następujących celów:
Ad. 1
 Całkowite wyeliminowanie zrzutów nieoczyszczonych lub niewystarczająco oczyszczonych ścieków
(komunalnych i przemysłowych) do wód,

6

Ministerstwo Środowiska: Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej wraz
z programem działań, Warszawa, 2003.
7
Ministerstwo Środowiska, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej: Projekt Polityki wodnej państwa do roku 2030
(z uwzględnieniem etapu 2016), 2011
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Ochrona źródłowych odcinków rzek i potoków, w tym minimalizacja wpływu działalności górniczej,
Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

Ad. 2.
 Zapewnienie dobrej jakości wody pitnej oraz ochrona jej ujęć,
Ad. 3.
 Ochrona terenów zalewowych i realizacja działań technicznych wpływających na wzrost
bezpieczeństwa powodziowego,
8

Program wodno-środowiskowy kraju (projekt) (PWSK)
Program wodno-środowiskowy kraju (PWSK), stanowi zbiór działań, służących realizacji celów dyrektywy
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r., ustanawiającej ramy
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), niezbędnych
do prawidłowego zarządzania zasobami wodnymi. Stanowi on podstawę podejmowania decyzji mających
wpływ zarówno na stan zasobów wodnych oraz zasady gospodarowania wodami w przyszłości, jak i na warunki
rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju oraz poszczególnych regionów.
PWŚK stanowi uporządkowany zbiór działań, których realizacja pozwoli na osiągnięcie przez wody celów
środowiskowych. W myśl art. 4 RDW, cele sformułowano następująco:
1. niepogarszanie stanu części wód,
2. osiągnięcie dobrego stan wód: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla wód powierzchniowych, dobry
stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych,
3. spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych i polskim prawie,
w odniesieniu do obszarów chronionych (w tym wrażliwych na eutrofizację wywołaną
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, narażonych na zanieczyszczenia związkami
azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych, przeznaczonych do celów rekreacyjnych, do poboru wody
dla zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, przeznaczonych do ochrony gatunków
zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym, do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których
utrzymanie stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie);
4. zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do środowiska lub
ograniczone zrzuty tych substancji.
Powyższe cele, zostały uwzględnione w aktualizacji POŚ poprzez wyznaczenie odpowiednio następujących
celów:
 Całkowite wyeliminowanie zrzutów nieoczyszczonych lub niewystarczająco oczyszczonych ścieków
(komunalnych i przemysłowych) do wód,
 Ochrona źródłowych odcinków rzek i potoków, w tym minimalizacja wpływu działalności górniczej,
 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Katowice. Dalsza modernizacja sieci
kanalizacyjnej,
 Zapewnienie dobrej jakości wody pitnej oraz ochrona jej ujęć,
 Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych.
Powyższe cele powinny zostać osiągnięte do 2015 r. Działania wymienione w niniejszym Programie dla
poszczególnych SCWP i JCWPd, uwzględniają podział na działania podstawowe i uzupełniające, zgodnie z art.
113a ustawy - Prawo wodne, w zależności od wyników oceny zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych.
Zaproponowane programy dla poszczególnych SCWP stanowią zbiór efektywnych, skutecznych i realnych do
wykonania działań. Tak opracowane programy zagregowano następnie dla wszystkich obszarów dorzeczy
wyznaczonych na terenie Polski.

8

http://www.kzgw.gov.pl/pl/Program-wodno-srodowiskowy-kraju.html
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Zgodnie z RDW, realizacja działań ujętych w pierwszym PWSK powinna nastąpić do 22 grudnia 2012 r. i ma
służyć zapobieganiu pogarszania się stanu wszystkich czyści wód oraz ekosystemów od wód zależnych, a do
roku 2015 zapewnieniu osiągnięcia dobrego stanu tam, gdzie jest to technicznie oraz ekonomicznie możliwe.
W uzasadnionych przypadkach cele środowiskowe zostaną osiągnięte w późniejszym terminie.
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych9 (KPOŚK)
Dyrektywa 91/271/EWG z 21 maja 1991 r., dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, nałożyła na państwa
członkowskie Unii Europejskiej obowiązek m.in. wyposażenia aglomeracji powyżej 2000 RLM w zbiorcze
systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków oraz odprowadzania do wód ścieków komunalnych odpowiednio
oczyszczonych z substancji biologicznie rozkładalnych. W celu wypełnienia tych zobowiązań, w Polsce został
opracowany Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), który stanowi wykaz aglomeracji
powyżej 2000 RLM oraz wykaz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji urządzeń
kanalizacyjnych. Miasto Opole znajduje się w KPOŚK a na stronach internetowych Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej w sprawozdaniach z wykonania KPOŚK znajdują się m.in. informacje o stanie realizacji
inwestycji.
Program obejmuje następujące kategorie działań inwestycyjnych: budowę i modernizację zbiorczych sieci
kanalizacyjnych, a także budowę nowych oraz modernizację i rozbudowę istniejących oczyszczalni ścieków.
W najnowszym projekcie aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych znalazło się
1606 aglomeracji. Inwestycje, które umieszczono w wykazie będą traktowane priorytetowo przez instytucje
finansujące. Całkowity koszt przedsięwzięć uwzględnionych w KPOŚK w latach 2005-2015 szacuje się na ponad
42 mld zł. W tym czasie ma powstać ok. 37 tys. km sieci kanalizacyjnej oraz zostanie zmodernizowanych lub
wybudowanych ponad 1,7 tys. oczyszczalni ścieków.
Program ten był już trzykrotnie aktualizowany. Dnia 7 lipca 2011 roku na stronach Rządowego Centrum
Legislacji ukazała się trzecia aktualizacja KPOŚK. Celem tej aktualizacji była analiza stanu zaawansowania
realizacji inwestycji oraz analiza przyczyn zaistniałych opóźnień i w rezultacie ustalenie realnych terminów ich
zakończenia. Dlatego też, Aktualizacja KPOŚK 2010 swoim zakresem objęła wyłącznie zmiany dotyczące
terminów realizacji inwestycji. W wyniku analizy stanu zaawansowania realizacji inwestycji oraz przyczyn
zaistniałych opóźnień ustalono, że dotyczy to 126 aglomeracji. Wartości inne niż terminy osiągnięcia efektów
ekologicznych pozostały zgodne z dokumentem „Aktualizacja KPOŚK 2009”. Obecnie trwają prace nad czwartą
aktualizacją programu.
Cele KPOŚK znalazły swoje odzwierciedlenie w aktualizacji POŚ poprzez wyznaczenie odpowiednio
następujących celów:



Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Katowice. Dalsza modernizacja sieci
kanalizacyjnej,
Całkowite wyeliminowanie zrzutów nieoczyszczonych lub niewystarczająco oczyszczonych ścieków
(komunalnych i przemysłowych) do wód,

Projekty Planów Gospodarowania Wodami
Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (PGW) należą obok programów działań zapisanych
w programie wodno-środowiskowym kraju (PWŚK), do podstawowych dokumentów planistycznych, o których
mowa w dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.
ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej
(RDW). Są one niezbędne do prawidłowego zarządzania zasobami wodnymi i mają służyć realizacji celu
dyrektywy, a więc osiągnięciu do roku 2015 dobrego stanu wszystkich wód. Stanowią podstawę podejmowania

9

Ministerstwo Środowiska: Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Warszawa, 2003
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decyzji mających wpływ zarówno na stan zasobów wodnych oraz zasady gospodarowania wodami
w przyszłości, jak i na warunki rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju oraz poszczególnych regionów.
Istotnym elementem planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy jest podsumowanie zawartych
w programie wodno-środowiskowym (PWŚK) działań podstawowych i uzupełniających, ze wskazaniem
jednostek odpowiedzialnych za ich realizację. W planach zawarty jest również wykaz władz właściwych ds.
gospodarki wodnej oraz wszystkie pozostałe elementy wymagana przepisami RDW. Zgodnie z art. 112 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne PGW służą koordynowaniu działań mających na celu osiągnięcie lub
utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód oraz ekosystemów od wody zależnych, poprawę stanu zasobów
wodnych, poprawę możliwości korzystania z wód czy zmniejszenie ilości wprowadzanych do wód lub do ziemi
substancji mogących negatywnie oddziaływać na wody.
Projekt Programu działań przeciwpowodziowych w dorzeczu Odry oraz Projekt Programu ochrony przed
powodzią w dorzeczu górnej Wisły – dokumenty określają średniookresową strategię modernizacji systemu
ochrony przed powodzią uwzględniając potrzeby zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz sporządzenia
prewencyjnych planów ograniczenia zagrożenia powodziowego poprzez zmiany w zagospodarowaniu
przestrzennym połączonym z ochroną naturalnej retencji i środowiska przyrodniczego. Zawierają one listę
uzasadnionych potrzebami, kompleksowych projektów ochronnych przewidzianych do realizacji w obecnym
i przyszłym okresie Programowania rozwoju kraju.
Program dla Odry – 200610
Dnia 6 lipca 2001 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o ustanowieniu programu
wieloletniego „Program dla Odry – 2006". Jest to rządowy program wieloletni, a jego realizacja ma się
zakończyć w 2016 roku.
„Program dla Odry – 2006” obejmuje swym zasięgiem obszar położony w granicach administracyjnych
ośmiu województw Polski (śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, lubuskiego, wielkopolskiego,
kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego). Zadania ujęte w programie są realizowane m.in. ze środków
budżetu państwa, WFOŚiGW w Szczecinie oraz NFOŚiGW, a ich celem jest m.in.:
1. zbudowanie systemu biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
2. usunięcie szkód powodziowych,
3. ochrona środowiska przyrodniczego i czystości wód,
4. prewencyjne zagospodarowanie przestrzenne oraz renaturyzacja ekosystemów,
5. zwiększenie lesistości.
Powyższe cele, zostały uwzględnione w aktualizacji POŚ poprzez wyznaczenie odpowiednio
następujących celów:
Ad. 1 i 2
 Ochrona terenów zalewowych i realizacja działań technicznych wpływających na wzrost
bezpieczeństwa powodziowego,
Ad. 3. i Ad. 4.
 Całkowite wyeliminowanie zrzutów nieoczyszczonych lub niewystarczająco oczyszczonych ścieków
(komunalnych i przemysłowych) do wód,
 Ochrona źródłowych odcinków rzek i potoków, w tym minimalizacja wpływu działalności górniczej,
 Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych.
 Rewitalizacja i bieżące utrzymanie istniejących terenów zielonych,
 Rozwój terenów zielonych, w tym tworzenie nowych terenów zieleni urządzonej częściowo i zieleni
rekreacyjnej.
 Podejmowanie działań zapobiegających niszczeniu terenów najcenniejszych przyrodniczo w wyniku
działalności człowieka,
 Monitoring cennych przyrodniczo miejsc i obiektów,

10

Program dla Odry 2006 – aktualizacja
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Ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych przed zainwestowaniem, dewastacją
i zaśmiecaniem.
Powołanie nowych oraz bieżąca ochrona istniejących obszarów i obiektów prawnie chronionych

Ad. 5.
 Ochrona i odtwarzanie różnorodności biologicznej systemów leśnych,
 Zmiana struktury gatunkowej i wiekowej lasów, odnowienie uszkodzonych ekosystemów leśnych,
 Edukacja leśna społeczeństwa, dostosowanie lasów do pełnienia zróżnicowanych funkcji
przyrodniczych i społecznych,
 Identyfikacja zagrożeń lasów i zapobiegania ich skutkom.
Wizją programu jest Odra – rzeka bezpieczna, czysta, żeglowna i przyjazna mieszkańcom całego
dorzecza. W 2009 roku Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry – 2006 opracował projekt aktualizacji
programu. Celem strategicznym, określonym dla tego dokumentu, jest wzrost bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju terenu całego dorzecza oraz
poszanowaniem bogatych na tym obszarze zasobów przyrody i stanu środowiska.
Osiągnięcie celu strategicznego będzie możliwe dzięki realizacji m.in. następujących zadań:
1. doprowadzenie do pełnej odbudowy zniszczeń powodziowych,
2. zrealizowanie nowego, bardziej skutecznego programu ochrony przeciwpowodziowej,
uwzględniającego zarówno rozwój nauki i wiedzy, jak i doświadczenia zdobyte podczas powodzi 1997
r.,
3. zapewnienie skutecznej ochrony środowiska, w tym poprawy jakości wód powierzchniowych oraz
cennych siedlisk przyrodniczych.
Narodowa Strategia Gospodarowania Wodami 2030 (projekt)
Nadrzędnym celem Strategii jest zapewnienie powszechnego dostępu ludności do czystej i zdrowej wody oraz
istotne ograniczenie zagrożeń wywoływanych przez powodzie i susze. Ma to nastąpić w połączeniu
z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów, przy zapewnieniu uzasadnionych potrzeb
wodnych gospodarki, poprawy spójności terytorialnej.
Równorzędnymi celami strategicznymi są:
osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód i związanych z nimi ekosystemów,
zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie zaopatrzenia w wodę do picia i dla celów sanitarnych,
zaspokojenie społecznie i ekonomiczne uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki,
zapobieganie zwiększeniu ryzyka wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych, w tym powodzi i suszy, oraz
ograniczenie wystąpienia ich negatywnych skutków.
Powyższe cele, zostały uwzględnione w aktualizacji POŚ poprzez wyznaczenie odpowiednio następujących
celów:
 Całkowite wyeliminowanie zrzutów nieoczyszczonych lub niewystarczająco oczyszczonych ścieków
(komunalnych i przemysłowych) do wód,
 Ochrona źródłowych odcinków rzek i potoków, w tym minimalizacja wpływu działalności górniczej,
 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Katowice. Dalsza modernizacja sieci
kanalizacyjnej,
 Zapewnienie dobrej jakości wody pitnej oraz ochrona jej ujęć,
 Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
 Ochrona terenów zalewowych i realizacja działań technicznych wpływających na wzrost
bezpieczeństwa powodziowego.
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Cele strategiczne gospodarowania wodami uwzględniają konieczność adaptacji do zmian klimatu, wzrastające
ryzyko występowania katastrof naturalnych, możliwości tkwiące w polityce oszczędzania wody oraz ewentualne
zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym.
Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku11
Dokument określa podstawowe kierunki polityki energetycznej. Są nimi m.in.:
1. poprawa efektywności energetycznej,
2. rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,
3. rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii oraz ograniczenie oddziaływania energetyki na
środowisko.
Powyższe kierunki, zostały uwzględnione w aktualizacji POŚ poprzez wyznaczenie odpowiednio
następujących celów:
Ad. 1 i Ad. 2.
 Promocja i wspomaganie rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii i technologii
energooszczędnych oraz ograniczanie strat ciepła z budynków i sieci ciepłowniczych,
Ad. 3.
 Kontynuacja działań związanych ze zmniejszenie energochłonności poprzez racjonalne użytkowanie
energii przez przemysł, budynki i obiekty użyteczności publicznej oraz propagowanie oszczędzania
energii wśród mieszkańców,
Cele Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. mają zostać zapewnione m.in. przez racjonalne, efektywne
gospodarowanie krajowymi złożami węgla oraz dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego.
Dokument postuluje również przygotowanie infrastruktury dla energetyki jądrowej i zapewnienie warunków
inwestorom dla wybudowania i uruchomienia elektrowni jądrowych opartych na bezpiecznych technologiach.
Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2030 roku, udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym
zużyciu w Polsce ma wzrosnąć do 15% w 2020 roku i 20% w roku 2030.

Program Rządowy dla Terenów Poprzemysłowych 2004
Celem strategicznym opracowania jest stworzenie warunków i mechanizmów dla zagospodarowania terenów
poprzemysłowych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Cel strategiczny realizowany jest poprzez cele
bezpośrednie tj.:




opracowanie systemu zarządzania terenami zdegradowanymi, służącego rewitalizacji i przywróceniu
do obrotu gospodarczego terenów zdegradowanych działalnością przemysłową oraz ograniczeniu
procesu zajmowania niezdegradowanych terenów pod inwestycje przemysłowe,
rozwój sektora przedsiębiorstw zajmujących się rekultywacją terenów zdegradowanych i związane
z tym powstanie nowego segmentu rynku pracy.

Cele realizowane są w trzech obszarach:




realizacja pilotażowych projektów rewitalizacyjnych,
opracowanie systemu zarządzania terenami poprzemysłowymi,
badania naukowe i prace rozwojowe oraz popularyzacja.

Realizacja programu została zamknięta z powodu trudności wynikających z problemów formalnowłasnościowych terenów oraz braku przepisów prawnych umożliwiających jego skuteczną realizację

11

Ministerstwo Gospodarki: Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku, Warszawa, 2009, (Uchwała Rady Ministrów
Nr 202/2009).
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i przywracanie terenom poprzemysłowym właściwości gospodarczych.
3.2.2

Dokumenty regionalne

Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do
roku 2018
Program ochrony środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku
12
2018 jest dokumentem zawierającym cele oraz proponowane działania prowadzące do ich osiągnięcia.
W oparciu o diagnozę stanu środowiska, uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne polityki ochrony
środowiska oraz wymagania w zakresie jakości środowiska i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych
(określone stosownymi ustawami, aktami wykonawczymi i rozporządzeniami, implementacją dyrektyw UE) –
w WPOŚ przedstawiono priorytety jego realizacji wraz z głównymi kierunkami działań zmierzających do
systematycznej poprawy jakości środowiska i racjonalnego użytkowania jego zasobów. Wśród najważniejszych
priorytetów i kierunków działań POŚ dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z perspektywą do 2018 r. można
wyróżnić:
1. Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości powietrza oraz ograniczanie zużycia energii i wzrost
wykorzystania energii z odnawialnych źródeł
2. Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód podziemnych
i racjonalizacja ich wykorzystania
3. Minimalizacja ilości powstających odpadów, wzrost wtórnego wykorzystania i ograniczenie
składowania pozostałych odpadów
4. Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej na różnych
poziomach organizacji: na poziomie wewnątrzgatunkowym (genetycznym), gatunkowym oraz
ponadgatunkowym (ekosystemowym) oraz georóżnorodności
5. Przekształcenie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych województwa śląskiego zgodnie
z wymaganiami ekologicznymi oraz uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi
6. Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców województwa śląskiego i środowiska poprzez
obniżenie jego natężenia do poziomu obowiązujących standardów
7. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
8. Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz minimalizacja ich skutków
9. Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi
10. Racjonalne wykorzystywanie zasobów glebowych
Powyższe cele, zostały uwzględnione w aktualizacji POŚ poprzez wyznaczenie odpowiednio następujących
celów:
Ad1.
 Dotrzymanie standardów jakości powietrza w zakresie pyłu pm10 i PM2,5 oraz redukcja stężeń b(a)p
do roku 2020 roku, ulepszenie sieci wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami
miasta, oraz stworzenie zintegrowanego systemu transportu publicznego
 Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza.
Ad2.
 Całkowite wyeliminowanie zrzutów nieoczyszczonych lub niewystarczająco oczyszczonych ścieków
(komunalnych i przemysłowych) do wód,
 Ochrona źródłowych odcinków rzek i potoków, w tym minimalizacja wpływu działalności górniczej,
 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Katowice. Dalsza modernizacja sieci
kanalizacyjnej,
 Zapewnienie dobrej jakości wody pitnej oraz ochrona jej ujęć,
 Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych.
Ad3.

12

Uchwała Nr IV/6/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla
Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018.
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Ad4.



Ad5.

Ad6.


Ad7.

Ad8.


Ad9.

Ad10.






Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych
najpóźniej 1 lipca 2013 r. Oraz systemem selektywnego zbierania odpadów,
Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez
składowanie:
o W 2013 r. nie więcej niż 50%,
o W 2020 r. nie więcej niż 35%
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,
Przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych (papier, metal,
tworzywa sztuczne i szkło) z gospodarstw domowych oraz odpadów innego pochodzenia podobnych
do odpadów z gospodarstw domowych minimum 50% masy do 2020 r.,
Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu
odpadów komunalnych,
Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,
Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
Sukcesywne zwiększanie udziału odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne poddanych procesom
odzysku i procesom unieszkodliwiania poza składowaniem.
Ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych przed zainwestowaniem, dewastacją
i zaśmiecaniem,
Podejmowanie działań zapobiegających niszczeniu terenów najcenniejszych przyrodniczo w wyniku
działalności człowieka,
Promowanie i edukacja ekologiczna w zakresie istniejących form ochrony przyrody i miejsc cennych
przyrodniczo oraz zasad ich ochrony.
Przekształcenie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych znajdujących się na terenie miasta
Katowice zgodnie z wymaganiami ekologicznymi oraz uwarunkowaniami społeczno – ekonomicznymi.
Monitoring narażenia mieszkańców miasta na ponadnormatywny hałas,
Ograniczenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców.

Monitoring poziomów pól elektromagnetycznych.
Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia awarii,
Zapewnienie bezpiecznego transportu substancji niebezpiecznych.
Minimalizacja strat w eksploatowanych
uniemożliwiającym ich eksploatację.

złożach

oraz

ochrona

przed

zainwestowaniem

Monitoring obszarów z niezadowalającym stanem gleby lub ziemi,
Zapobieganie dalszej degradacji gleby i utrzymanie jej funkcji,
Inwentaryzacja i rekultywacja gleb zanieczyszczonych i zdegradowanych,
Ochrona gleb przed erozją wodną i wietrzną,
Przeciwdziałanie degradacji gleb przez czynniki antropogeniczne

Zadaniem WPOŚ jest skoordynowanie realizacji planowanych działań, aby pozostały one zgodne z administracją
rządową, samorządową, przedsiębiorstwami i społeczeństwem. WPOŚ tworzy ramy, w których będą się mieścić
założenia dokumentów mających zasięg obszaru powiatu lub gminy, takich jak powiatowe i gminne programy
ochrony środowiska, oraz inne dokumenty o znaczeniu lokalnym. Określane w programie działania wynikają
z diagnozy stanu środowiska i pozostają zgodne z innymi dokumentami strategicznymi województwa oraz kraju.
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Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego
13

Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego (POP), w których stwierdzone zostały
ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu, jest dokumentem przygotowanym w celu określenia
działań, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wartości dopuszczalnych i docelowych substancji
w powietrzu. Działania zdefiniowane w Programie są skierowane głównie na:













wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych,
wyeliminowanie spalania węgla złej jakości w kotłach i piecach domowych,
wsparcie istniejących działań i inwestycji w zakresie transportu, które przyczyniają się w istotny sposób
do poprawy jakości powietrza na obszarach przekroczeń,
ograniczanie emisji ze źródeł z transportu w tym emisji wtórnej oraz emisji z pojazdów ciężarowych,
autobusowych oraz niespełniających norm EURO na obszarach przekroczeń,
systemowe ograniczenie emisji ze źródeł przemysłowych na obszarach przekroczeń z uwzględnieniem
małych źródeł o niekorzystnych parametrach wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza (niskie
emitory zlokalizowane na obszarach zabudowanych),
stworzenie mechanizmów umożliwiających wdrożenie i zarządzanie POP,
rozbudowa i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia
powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie, np. poprzez stronę internetową lub elektroniczne tablice
informacyjne,
prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia jakie niesie ze
sobą zanieczyszczenie powietrza (szczególnie pyłem PM10 i benzo(a)pirenem) wynikające ze spalania
odpadów w kotłach grzewczych,
prowadzenie akcji promocyjnych w zakresie korzystania z transportu zbiorowego oraz rowerów
w miastach (np. w ramach obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu lub Europejskiego Tygodnia
Zrównoważonego Transportu).

Powyższe działania, zostały uwzględnione w aktualizacji POŚ poprzez wyznaczenie odpowiednio następujących
celów:
 Promocja i wspomaganie rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii i technologii
energooszczędnych oraz ograniczanie strat ciepła z budynków i sieci ciepłowniczych,
 Dotrzymanie standardów jakości powietrza w zakresie pyłu pm10 i PM2,5 oraz redukcja stężeń b(a)p
do roku 2020 roku, ulepszenie sieci wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami
miasta, oraz stworzenie zintegrowanego systemu transportu publicznego
 Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza.

Program wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego
Głównym celem Programu jest stworzenie warunków i mechanizmów dla szerokiego wykorzystania lokalnych
zasobów energii odnawialnej na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego prowadzących do
zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w lokalnym bilansie energetycznym.
Powyższy cel, został uwzględniony w aktualizacji POŚ poprzez wyznaczenie odpowiednio następujących celów:
 Promocja i wspomaganie rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii i technologii
energooszczędnych oraz ograniczanie strat ciepła z budynków i sieci ciepłowniczych,
 Kontynuacja działań związanych ze zmniejszenie energochłonności poprzez racjonalne użytkowanie
energii przez przemysł, budynki i obiekty użyteczności publicznej oraz propagowanie oszczędzania
energii wśród mieszkańców,

13

Załącznik do uchwały Nr III/52/15/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 czerwca 2010 r.
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Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego (AWPGO)
14

Dokument zawiera ocenę stanu aktualnego w gospodarce odpadami, przedstawia prognozowane zmiany
ilościowe, a także projektowany system gospodarki odpadami, cele oraz działania wraz z harmonogramem
i szacunkowymi kosztami w zakresie gospodarki odpadami.
Cele główne zawarte w AWPGO:











minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów w stosunku do tempa wzrostu gospodarczego,
zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności wdrożenie systemu odzysku energii z odpadów,
zgodnego z zasadami ochrony środowiska,
prowadzenie, zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska i normami europejskimi, systemu odzysku
i unieszkodliwiania odpadów,
zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów, w tym w szczególności
odpadów ulegających biodegradacji, wielkogabarytowych i niebezpiecznych,
zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk, które nie spełniają odpowiednich przepisów,
wyeliminowanie procedur nielegalnego składowania i zagospodarowania odpadów,
optymalne wykorzystanie pojemności istniejących składowisk, spełniających wymagania, w celu
maksymalnego wydłużenia okresu ich eksploatacji,
zapewnienie niezbędnej ilości instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
zapewnienie wiarygodnego i obszernego monitoringu pozwalającego na diagnozowanie potrzeb
w zakresie gospodarowania odpadami w województwie,
zwiększenie działań kontrolnych i skuteczna egzekucja prawa.

Powyższe cele, zostały uwzględnione w aktualizacji POŚ poprzez wyznaczenie odpowiednio następujących
celów:
 Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych
najpóźniej 1 lipca 2013 r. Oraz systemem selektywnego zbierania odpadów,
 Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez
składowanie:
o W 2013 r. nie więcej niż 50%,
o W 2020 r. nie więcej niż 35%
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,
 Przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych (papier, metal,
tworzywa sztuczne i szkło) z gospodarstw domowych oraz odpadów innego pochodzenia podobnych
do odpadów z gospodarstw domowych minimum 50% masy do 2020 r.,
 Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu
odpadów komunalnych,
 Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,
 Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
 Sukcesywne zwiększanie udziału odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne poddanych procesom
odzysku i procesom unieszkodliwiania poza składowaniem.

14

Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął „Plan gospodarki odpadami dla
województwa śląskiego 2014"
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Wojewódzki Program Przekształceń Terenów Poprzemysłowych i Zdegradowanych wraz z Koncepcją
rozbudowy narzędzi informatycznych (WPPTPiZ)
Celem głównym WPPTPiZ jest wzmocnienie i usprawnienie przekształceń terenów poprzemysłowych
i zdegradowanych, zgodnie z wymaganiami ekologicznymi (zabezpieczenie przed możliwym zagrożeniem dla
ludzi i ryzykiem środowiskowym) oraz uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi. Celem pośrednim jest
wdrożenie mechanizmu wyboru terenów do przekształcenia i określenie charakteru i skali interwencji
publicznej.
Powyższy cel, został uwzględniony w aktualizacji POŚ poprzez wyznaczenie odpowiednio następujących celów:
 Wykluczenie zabudowy, szczególnie wielkokubaturowej oraz budowy dróg związanych z podcinaniem
stoków na terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych.
Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030

15

Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030 jest w trakcie opracowywania.
Opracowanie wstępnej wersji planowane jest na listopad 2010 a jej uchwalenie na październik-listopad 2011.
Cele strategii:





realizacja wytycznych Krajowej Strategii Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności
Biologicznej,
wdrożenie jednego z kierunków działań określonych w aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa
Śląskiego „Śląskie 2020”, jakim jest zachowanie i odtworzenie bio- i georóżnorodności,
aktywne włączenie się w realizację celów Roku Różnorodności Biologicznej,
zachowanie dziedzictwa przyrodniczego Śląska dla przyszłych pokoleń.

Plan prac nad Strategią przewiduje m.in.:




sporządzenie diagnozy stanu przyrody żywej i nieożywionej, w tym czerwonej listy zagrożenia
gatunków i zbiorowisk,
sporządzenie analizy SWOT, uwzględniającej nowe tendencje, szanse, zagrożenia i wyzwania
środowiskowe dla regionu,
wypracowanie priorytetów, celów strategicznych, kierunków działań oraz przedsięwzięć niezbędnych
do realizowania zapisów Strategii.

Powyższe cele, zostały uwzględnione w aktualizacji POŚ poprzez wyznaczenie odpowiednio następujących
celów:
 Ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych przed zainwestowaniem, dewastacją
i zaśmiecaniem,
 Powołanie nowych oraz bieżąca ochrona istniejących obszarów i obiektów prawnie chronionych,
 Podejmowanie działań zapobiegających niszczeniu terenów najcenniejszych przyrodniczo w wyniku
działalności człowieka,
 Monitoring cennych przyrodniczo miejsc i obiektów,
 Promowanie i edukacja ekologiczna w zakresie istniejących form ochrony przyrody i miejsc cennych
przyrodniczo oraz zasad ich ochrony.

15

Sejmik Województwa Śląskiego uchwalił Strategię Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030 uchwałą Nr IV/28/2/2012
z dnia 12 listopada 2012 roku

41

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014 -2017 z perspektywą do roku 2021

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego (Uchwała Nr III47/1/2010 z dnia 17 lutego 2010 r), - Śląskie 2020
Zgodnie z wizją województwa w 2020 roku województwo śląskie ma być regionem zapewniającym dostęp do
usług publicznych o wysokim standardzie, o nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie gospodarce oraz
istotnym partnerem w procesie rozwoju Europy.
Osiągnięcie tak nakreślonej wizji rozwoju poprzez wykorzystanie i wzmocnienie posiadanych pozytywnych
wartości, usuwanie barier rozwojowych oraz kreowanie nowych wartości oznacza, iż województwo śląskie
będzie regionem: „czystym” we wszystkich składnikach środowiska naturalnego, zapewniającym zachowanie
bioróżnorodności obszarów, stwarzającym warunki do zdrowego życia i realizującym zasady zrównoważonego
rozwoju oraz regionem o dużych walorach przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, a także turystycznorekreacyjnych, z różnorodną ofertą spędzania czasu wolnego.
Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009 – 2013 dla terenów
poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych, ekspresowych, autostrad i linii kolejowych
(zaliczonych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na
znacznych obszarach), na których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj.
przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałas w środowisku, określone wskaźnikiem hałasu LDWN i LN”:
Ograniczenie liczby i zasięgu „gorących obszarów” uciążliwości akustycznych reprezentowanych w niniejszym
Programie w postaci odcinków dróg o priorytecie bardzo wysokim (obniżenie wartości przekroczeń
dopuszczalnych poziomów hałasu na przedmiotowych obszarach do poziomu co najmniej wysokiego priorytetu
ochrony akustycznej – tj. osiągnięcia w ich otoczeniu wartości wskaźnika M niższej niż 100).
W opracowaniu wyznaczono trzy grupy działań:
I – Działania krótkookresowe (w ramach strategii krótkookresowej), stanowiące podstawowy zakres „Programu
ochrony przed hałasem…”:








konsekwentna budowa obwodnic i dróg alternatywnych do istniejących (które znacząco odciążą
nadmierny ruch samochodowy w centrum większych miast w województwie),
remonty nawierzchni dotychczasowych odcinków dróg,
wykonanie skutecznych zabezpieczeń akustyczne zarówno przy nowobudowanych odcinkach jak
również już istniejących (w tym również liniach kolejowych). Zabezpieczenia w postaci ekranów
akustycznych proponuje się w miejscach gdzie ich budowa nie spowoduje pogorszenia warunków
bezpieczeństwa ruchu drogowego,
właściwa polityka przestrzenna w samorządach na obszarze, których stwierdzono bardzo wysoki lub
wysoki wskaźnik poziomu hałasu. Nie należy wydawać pozwoleń na budowanie nowych budynków
mieszkaniowych oraz obiektów takich jak: szpitale, szkoły, przedszkola, internaty, domy opieki
społecznej itp. w najbliższym sąsiedztwie takich inwestycji. Właściwe pod względem akustycznym
planowanie przestrzenne powinno się również charakteryzować lokalizowaniem nowych odcinków
dróg i linii kolejowych na terenach nie objętych ochroną akustyczną,
w przypadku braku technicznych możliwości ograniczenia oddziaływania hałasu pochodzącego od
ruchu pojazdów „Program…” przewiduje utworzenie obszarów ograniczonego użytkowania na
terenach, które zlokalizowane są w zasięgach oddziaływania ponadnormatywnego hałasu (priorytet
bardzo wysoki, wysoki i średni).

II - Działania długookresowe (w ramach polityki długookresowej), których realizacja przewidywana jest
w horyzoncie czasowym dłuższym niż czas obowiązywania „Programu” (w ramach sporządzanego po upływie
5 lat kolejnego Programu ochrony środowiska przed hałasem),
III - Działania związane z edukacją społeczeństwa: promowanie wśród mieszkańców województwa zbiorowych
środków transportu, proekologicznego korzystania z samochodów oraz ekonomicznej jazdy.
Powyższe działania i cele, zostały uwzględnione w aktualizacji POŚ poprzez wyznaczenie odpowiednio
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następujących celów:
 Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców i środowiska, poprzez obniżenie jego natężenia do
wartości poziomów dopuszczalnych,
 Ograniczenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców,
 Monitoring narażenia mieszkańców miasta na ponadnormatywny hałas.
3.2.3

Dokumenty lokalne

Katowice 2020 - Strategia Rozwoju Miasta (Uchwała Nr LII/1068/05 z dnia 19 grudnia 2005 r.)
Zgodnie ze Strategią Rozwoju Miasta, Katowice mają być miastem wysokich standardów jakości życia –
założenie to jest jednym z punktów strategicznej wizji rozwoju miasta. Katowice mają być miastem, w którym
w wysokim stopniu zaspokojono potrzeby mieszkańców związane z ekologicznym środowiskiem zamieszkania,
a także miastem o wysokiej pozycji w zakresie technologii użytkowanych w ochronie środowiska oraz
wzorcowej rewitalizacji terenów i obiektów poprzemysłowych.
Transport publiczny Katowic zapewniać ma sprawne i bezpieczne przemieszczanie się, a także wysoki komfort
podróżowania oraz minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko.
Pod kątem ochrony środowiska w Strategii Rozwoju Miasta określone zostały następujące cele strategiczne:
CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we
wszystkich dzielnicach miasta,
CJ2 Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo
realizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich,
CJ4 Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych umożliwiających
mieszkańcom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu,
CT2 Katowice i Aglomeracja Górnośląska obszarem zintegrowanego systemu transportu publicznego,
CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między
dzielnicami miasta.
W zakresie strategicznych kierunków działania w ochronie środowiska wymieniono:
CJ1K2 Ograniczenie eksploatacji górniczej i minimalizacja jej skutków na terenach zurbanizowanych
i inwestycyjnych,
CJ1K3 Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych przez górnictwo i przemysł,
CJ1K4 Wspieranie przebudowy komunalnych systemów energetycznych,
CJ1K7 Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej,
CJ2K1 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury miasta z wykorzystaniem najnowszych technologii,
CJ2K3 Rozwój komunalnego i społecznego budownictwa mieszkaniowego,
CJ4K1 Rewitalizacja obiektów i dzielnic zabytkowych,
CJ4K2 Tworzenie zintegrowanych systemów rekreacyjnych, m.in. przy wykorzystaniu dużych obszarów
leśnych i terenów zielonych na obrzeżach miasta,
CJ4K3 Wykorzystanie niezagospodarowanych terenów poprzemysłowych i pokopalnianych do tworzenia
atrakcyjnych przestrzeni publicznych,
CT2K1 Modernizacja i rozwój istniejącej sieci transportu szynowego, w tym stworzenie warunków dla
budowy Szybkiej Kolei Regionalnej,
CT2K2
Modernizacja i rozwój istniejącej sieci transportu drogowego,
CT2K3
Przyspieszenie realizacji autostrady A1 oraz budowa dróg serwisowych przy A4,
CT2K4 Kontynuacja budowy DTŚ wraz z modernizacją i budową poprzecznych powiązań regionalnych
i krajowych,
CT2K5 Przebudowa i modernizacja węzłów drogowych na drogach krajowych,
CT2K6 Stworzenie nowoczesnych punktów przesiadkowych,
CT2K7 Przebudowa i modernizacja istniejących sieci tramwajowej,
CT3K1 Budowa nowych oraz poprawa parametrów technicznych istniejących dróg łączących dzielnice
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i miasta sąsiednie,
CT3K2 Przebudowa układów drogowych umożliwiająca sprawną komunikację na osi Północ-Południe,
CT3K3 Budowa połączeń drogowych miedzy dzielnicami miasta z pominięciem Centrum.
W zakresie projektów strategicznych dotyczących ochrony środowiska zaplanowano:









budowę nowych odcinków kanalizacji w dzielnicach,
budowę ekranów akustycznych,
rewitalizację zdegradowanych obszarów miasta,
międzynarodowy festiwal rewitalizacji terenów poprzemysłowych – „Ożywić martwe”,
utworzenie Parku Przyrodniczo - Rekreacyjnego „Europa”,
uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice,
eksponowanie wartości przyrodniczo-krajobrazowych miasta poprzez system ścieżek rekreacyjnych,
spacerowych, rowerowych,
rozbudowę składowiska odpadów komunalnych przy ul. Żwirowej.

Powyższe działania i cele, zostały uwzględnione w aktualizacji POŚ poprzez wyznaczenie odpowiednio
następujących celów:
Ad CJ1.
 Całkowite wyeliminowanie zrzutów nieoczyszczonych lub niewystarczająco oczyszczonych ścieków
(komunalnych i przemysłowych) do wód,
 Monitoring poziomów pól elektromagnetycznych,
 Ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych,
 Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia awarii,
 Zapewnienie bezpiecznego transportu substancji niebezpiecznych.
AdCJ2
 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych,
AdCJ4
 Rewitalizacja i bieżące utrzymanie istniejących terenów zielonych,
 Rozwój terenów zielonych, w tym tworzenie nowych terenów zieleni urządzonej częściowo i zieleni
rekreacyjnej.
CT2 i CT3
 Uzyskanie dobrej jakości powietrza atmosferycznego jako element trwałej poprawy standardu życia
mieszkańców i utrzymania dobrego stanu środowiska miasta.
CJ1K2 i CJ1K3
 Wykluczenie zabudowy, szczególnie wielkokubaturowej oraz budowy dróg związanych z podcinaniem
stoków na terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych.
CJ1K4


CJ1K7

CJ2K1

CJ4K2
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Kontynuacja działań związanych ze zmniejszenie energochłonności poprzez racjonalne użytkowanie
energii przez przemysł, budynki i obiekty użyteczności publicznej oraz propagowanie oszczędzania
energii wśród mieszkańców.
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Katowice. Dalsza modernizacja sieci
kanalizacyjnej.
Propagowanie najlepszych dostępnych technik (BAT) wśród zakładów przemysłowych w zakresie
zmniejszenia materiałochłonności, wodochłonności i odpadowości produkcji.
Ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych przed zainwestowaniem, dewastacją
i zaśmiecaniem,
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CJ4K3


Powołanie nowych oraz bieżąca ochrona istniejących obszarów i obiektów prawnie chronionych,
Podejmowanie działań zapobiegających niszczeniu terenów najcenniejszych przyrodniczo w wyniku
działalności człowieka,
Monitoring cennych przyrodniczo miejsc i obiektów,
Rewitalizacja i bieżące utrzymanie istniejących terenów zielonych,
Rozwój terenów zielonych, w tym tworzenie nowych terenów zieleni urządzonej częściowo i zieleni
rekreacyjnej.
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych.

CT2K1, CT2K2, CT2K3, CT2K5, CT2K6, CT2K7, CT3K1, CT3K2 i CT3K3
 Uzyskanie dobrej jakości powietrza atmosferycznego jako element trwałej poprawy standardu życia
mieszkańców i utrzymania dobrego stanu środowiska miasta
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II edycja
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest najważniejszym dokumentem
z dziedziny planowania przestrzennego na poziomie gminy. Aktualnie obowiązującym dokumentem jest
Uchwała nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” - II edycja. Celem studium jest
określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwzględnia się ustalenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju
i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy. Studium sporządza się
dla całego obszaru zawartego w granicach administracyjnych gminy.
Podstawą określenia celów i kierunków polityki przestrzennej zawartej w projekcie Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II edycja były cele rozwoju miasta w sferze
rozwoju społecznego i gospodarczego, rozwoju infrastruktury i środowiska, przyjęte w Strategii Rozwoju Miasta
KATOWICE 2020. W oparciu o wspomniany dokument w Studium wytyczono cele polityki przestrzennej:






krystalizacja struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta,
integracja przestrzenna i funkcjonalna tkanki miejskiej,
wzrost kapitału urbanistycznego,
wysoka jakość przestrzeni miejskiej i środowiska,
równoważenie struktury przestrzennej i rozwoju przestrzennego.

Powyższe cele, zostały uwzględnione w aktualizacji POŚ poprzez wyznaczenie odpowiednio następujących
celów:
 Uzyskanie dobrej jakości powietrza atmosferycznego jako element trwałej poprawy standardu życia
mieszkańców i utrzymania dobrego stanu środowiska miasta,
 Wykluczenie zabudowy, szczególnie wielkokubaturowej oraz budowy dróg związanych z podcinaniem
stoków na terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
W trakcie opracowywania POŚ obowiązują akty sięgające datą uchwalenia roku 1997. Część planów zostało od
tego czasu uchylonych i zastąpionych. Od 1997 roku uchwalone zostały 122 akty miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego (zgodnie ze stanem na dzień 11 kwietnia 2013 r.). Miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego są dokumentami prawa miejscowego i ich zapisy determinują ustalają
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przeznaczenie terenu, którego dotyczą, a dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego
planistyczne miasta opracowywane są z uwzględnieniem ich zapisów.
Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice (POSPH)
16

Dokument został przyjęty uchwałą przez Radę Miasta w październiku 2011 r. Na podstawie Mapy akustycznej,
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu oraz dokumentów strategicznych miasta
Katowice zostały w nim określone zadania oraz jednostki odpowiedzialne za ich realizację w przewidywanych
ramach czasowych. Głównym celem Programu ochrony przed hałasem jest poprawa klimatu akustycznego
w mieście i wzrost jakości życia mieszkańców. Zaproponowane w Programie działania zostały wskazane
w oparciu o poprzedzającą je analizę możliwości technicznych redukcji hałasu.
Redukcja hałasu wg POSPH powinna być osiągana w oparciu o:








budowę ekranów akustycznych,
ograniczenie ruchu ciężkiego w rejonach mieszkalnych,
wymianę stolarki okiennej,
remonty dróg,
kontrole prędkości,
działania planistyczne,
remonty torowisk

Powyższe, zostały uwzględnione w aktualizacji POŚ poprzez wyznaczenie odpowiednio następujących celów:
 Monitoring narażenia mieszkańców miasta na ponadnormatywny hałas,
 Ograniczenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców.

Cele długoterminowe stawiane w Programie ochrony przed hałasem dla miasta Katowice sięgają 2020 r.
i dalszych lat, zakładając osiągnięcie redukcji hałasu na obszarach, na których występowały przekroczenia
wartości dopuszczalnych. Zadania prowadzące do osiągnięcia redukcji przekroczeń zostały podane w Programie
wraz ze wskazaniem ich kosztów.
Mapa akustyczna miasta Katowice sporządzona została w 2008 r. Stanowi ona podstawę POSPH. Składa się
z części opisowej oraz części graficznej, w której przedstawiony został rozkład poziomów hałasu w mieście oraz
obszary przekroczeń wartości dopuszczalnych hałasu.
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2014-2015
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2014-2015 realizuje dwa spośród pięciu
zidentyfikowanych w strategii rozwoju miasta priorytetów, dla których wyznaczono strategiczne cele i kierunki
działania. Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice, to m.in.:
CPR.I. Przywrócenie utraconych funkcji centrum miasta
CPR.II. Zachowanie dziedzictwa historyczno – kulturowego najstarszych dzielnic miasta
CPR.III. Rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich
CPR.IV. Rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych i powojskowych
W dokumencie określone zostały obszary, które przewidziano do rewitalizacji, a także kryteria jakie
zadecydowały o tym, iż dane tereny powinny zostać objęte takowym programem.

16

Uchwała NR XV/269/11 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed
hałasem dla miasta Katowice”
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Na obszarze miasta Katowice występują następujące rodzaje terenów, które sukcesywnie powinny podlegać
procesom rewitalizacji, uzyskując nowe funkcje miejskie19: tereny o charakterze poprzemysłowym,
powojskowym, pokolejowym, tereny o charakterze ogólnomiejskim zainwestowane i zabudowane: centrum
miasta, tereny o charakterze ogólnomiejskim niezabudowane: tereny zielone, parki, place, kompleksy parkowoleśne i rekreacyjno-sportowe, tereny o wyraźnie ponadlokalnym charakterze, tereny dzielnic i osiedli
mieszkaniowych.
Do niezabudowanych terenów o charakterze ogólnomiejskim, wymagających podjęcia działań
rewitalizacyjnych, zalicza się przede wszystkim kompleks rekreacyjno sportowy Doliny Trzech Stawów oraz
system zielonych ulic i placów w obszarze Centrum. Do dzielnic wymagających ochrony i rewitalizacji
historycznej struktury przestrzennej z istniejącymi obiektami i zespołami zabytkowymi oraz układami zielni
prawnie chronionymi należą m.in.: Śródmieście, Panewniki, Ligota, Piotrowice, Brynów, Dąb, Wełnowiec,
Bogucice, Załęże, Giszowiec, Murcki, Janów, Nikiszowiec, Szopienice, Dąbrówka Mała.
Celem podjęcia działań rewitalizacyjnych w tym obszarze jest zachowanie dziedzictwa historyczno –
kulturowego obszaru, zwiększenie jego potencjału kulturowego i turystycznego, a także poprawę jakości życia
mieszkańców, w tym m.in. w zakresie warunków mieszkaniowych, bezpieczeństwa publicznego, ochrony
zdrowa i pomocy społecznej.
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Katowice
Dokument został przyjęty Uchwałą nr XXXVI/478/01 Rady Miasta Katowice z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Katowice wraz
załącznikiem. Zawiera on charakterystykę energetyczną miasta w postaci opisu źródeł energii i sieci jej
dystrybucji. Celem dokumentu jest zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa energetycznego na obszarze
Miasta. Monitorowanie podaży i zapotrzebowania energii cieplnej, energii elektrycznej i paliw gazowych
w mieście Katowice” (Wykonanie uchwały nr XXXVI/478/01 Rady Miasta Katowice z dnia 21 czerwca 2001 r.
w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Katowice).
Opracowanie obejmuje w formie opisowej i graficznej zagadnienia dotyczące systemu dystrybucji i użytkowania
ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych w latach 1999 – 2003, w mieście Katowice. W trakcie opracowania
jest Plan gospodarki niskoemisyjnej.
Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2013 – 2035
Polityka finansowa Miasta bazuje na strategii wzrostu mającej zapewnić w długim okresie odpowiedni strumień
dochodów bieżących będących podstawą rozwoju w warunkach bezpieczeństwa finansowego Miasta oraz
przede wszystkim wzmocnić siłę ekonomiczną społeczności lokalnej. Tempo rozwoju Miasta jest rozłożone
w czasie z uwagi na ograniczone możliwości finansowe samorządu, jak również możliwości realizacji
poszczególnych zadań inwestycyjnych. W tej sytuacji sporządzanie planów wieloletnich tj. inwestycyjnego
i finansowego wyraźnie ze sobą powiązanych oraz skorelowanej z nimi prognozy zadłużenia pozwala na
uzyskanie pewności, że podejmowane decyzje w zakresie kierunków rozwoju mają swoje odzwierciedlenie
w finansach Miasta.
W całym okresie objętym prognozą monitorowano wysokość nadwyżki operacyjnej i jej poziomu w stosunku do
dochodów bieżących, przy czym za minimalny bezpieczny przyjęto poziom ok. 14% (którego Miasto
w prognozie od 2013 roku nie będzie osiągać, a który jest jednym z zasadniczych mierników branych pod uwagę
przy ocenie wiarygodności kredytowej przez agencję ratingową) oraz wskaźników zadłużenia w całym okresie
planowanej jego spłaty celem nie dopuszczenia do osiągnięcia wielkości granicznych.
17

W Dokumencie przedstawiono prognozę finansową miasta w perspektywie:


krótkookresowej – obejmującej lata 2013 – 2016,

17

Przyjęty Uchwałą NR XXX/677/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej miasta Katowice na lata 2013 - 2035
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średniookresowej – obejmującej lata 2017 – 2020,
długookresowej – obejmującej lata 2021 – 2035.

Wieloletnia prognoza finansowa została stworzona w oparciu o dokumenty:



Katowice 2020 – Strategia rozwoju miasta (Uchwała Nr LII/1068/05 z dnia 19 grudnia 2005 r.),
Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2013 – 201618,

oraz w oparciu o analizę:






aktualnej sytuacji finansowej Miasta,
możliwych zmian w przepisach,
ryzyk w osiąganiu dochodów miasta,
prognozowanych statystycznych danych demograficznych,
przepisy podatkowe i prognozowane zmiany stawek podatkowych

oraz innych aspektów mających wpływ na kształtowanie się finansów Miasta.
Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2035 przyjęto następujące założenia:
 przyjęcie dochodów bieżących na realnym poziomie ich uzyskania
 utrzymanie wydatków bieżących na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie obiektów
i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokajanie bieżących potrzeb
społeczności lokalnej w związku z realizacją zadań własnych Miasta, jednak w warunkach
konsekwentnej racjonalizacji wydatków bieżących,
 zachowanie w każdym roku odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi, celem
wygospodarowania nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi kategoriami,
co jest zgodnie z ustawą o finansach publicznych warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu
jednostki samorządu terytorialnego,
 poprawa wyniku operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim i stopniowy powrót salda operacyjnego do
poziomu uzyskiwanego w okresie sprzed spowolnienia gospodarczego, który kształtuje w istotny
sposób poziom wiarygodności kredytowej Miasta,
 zapewnienie wkładu własnego Miasta do projektów wykorzystujących fundusze z Unii Europejskiej,
 dążenie do racjonalizacji wydatków bieżących celem generowania nadwyżek środków przeznaczonych
na inwestycje,
 podejmowanie działań zmierzających do pozyskania zwrotnych źródeł finansowania inwestycji,
 realizowanie zadań określonych w Wieloletnich Przedsięwzięciach Inwestycyjnych,
przy czym planując wydatki majątkowe na 2013 r. zapewnienie w pierwszej kolejności środków finansowych na
realizację inwestycji kontynuowanych, projektów realizowanych z wykorzystaniem środków z funduszy Unii
Europejskiej i z innych źródeł pomocowych, przyjęcie jako strategicznego celu polityki budżetowej Miasta
w kolejnych latach pełnej realizacji zadań stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione
w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2013- 2035 zgodnie z celami wytyczonymi
w strategii rozwoju Miasta, przy czym przy konstrukcji prognozy utrzymano dotychczasowe, przyjęte w WPF na
lata 2012 – 2035 założenia i zasady uwzględniając jednak zmiany przepisów prawnych wpływających w sposób
istotny na poziom realizacji dochodów i wydatków budżetu w najbliższych latach m.in. ustawy o z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Nie zmieniono zasadniczych założeń i wskaźników oraz metodologii wyliczeń, uwzględniono jednak odczuwalne
dla finansów publicznych spowolnienie gospodarcze skutkujące obniżeniem dynamiki wzrostu dochodów
budżetu oraz brak waloryzacji opłat i stawek co również przełożyło się na niższą spodziewaną realizację

18

Przyjęty przez Radę Ministrów 27 września 2012 r.
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wpływów do budżetu. W części majątkowej budżetu korekty w stosunku do wcześniejszych założeń
podyktowane zostały natomiast zmianą harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.
Przyjęte założenia nie przedstawiają jednak satysfakcjonujących danych w zakresie wskaźników makro dla
budżetu. Dlatego też konieczne będzie wprowadzenie większej dyscypliny w zakresie wydatków bieżących,
w szczególności poprzez koncentrowanie się na zadaniach własnych a ograniczaniu zadań fakultatywnych, aby
zapobiec ryzyku utraty wysokiej oceny ratingowej nadanej Miastu.
3.3 Obowiązujące i planowane zmiany przepisów prawa polskiego i unijnego
Jakość powietrza atmosferycznego [JP]
Kwestie jakości powietrza w prawie unijnym określa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE
z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (tzw. dyrektywa CAFE).
Dyrektywa ta ustanowiła m.in. środki mające na celu zdefiniowanie i określenie celów dotyczących jakości
powietrza, wyznaczonych w taki sposób, aby unikać, zapobiegać lub ograniczać szkodliwe oddziaływanie na
zdrowie ludzi i środowisko; ocenę jakości powietrza w państwach członkowskich na podstawie wspólnych
metod i kryteriów, a także uzyskiwanie informacji na temat jakości powietrza, pomocnych w walce
z zanieczyszczeniami powietrza i uciążliwościami oraz w monitorowaniu długoterminowych trendów i poprawy
stanu powietrza wynikających z realizacji środków krajowych i unijnych. Zgodnie z dyrektywą CAFE informacja
na temat jakości powietrza powinna być udostępniana społeczeństwu, a jakość powietrza powinna być
utrzymana, tam gdzie jest ona dobra, natomiast powinna być poprawiona w pozostałych przypadkach.
Dyrektywa CAFE została wdrożona do prawa polskiego ustawą z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy –
Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 460). W prawie krajowym
kwestię ochrony powietrza reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst
jednolity Dz. U. 2013, poz. 1232 z późn. zm.) oraz jej rozporządzenia wykonawcze.
Dyrektywa wyznacza następujące główne kierunki działań:








kształtowanie standardów jakości powietrza w odniesieniu do najpoważniejszych zagrożeń –
zanieczyszczenia pyłem, dwutlenkiem siarki, ołowiem, tlenkami azotu i ozonem oraz obowiązek
podejmowania działań naprawczych na obszarach, gdzie standardy jakości powietrza są naruszone,
kształtowanie standardów jakości produktów:
o pod względem zawartości w paliwach określonych substancji (siarki, ołowiu),
o pod względem emisji substancji zanieczyszczających z silników spalinowych,
kształtowanie standardów emisyjnych przez:
o ustalenie generalnych wymagań dotyczących zasad emisji substancji zanieczyszczających
ze wskazaniem instalacji przemysłowych,
o ustalenie zasad emisji przez konkretne instalacje: energetyczne, spalarnie odpadów,
19
20
ograniczanie użytkowania określonych substancji (halony , freony , itp.),
monitoring zanieczyszczeń powietrza.

W zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE), mających niebagatelne znaczenie w poprawie jakości powietrza,
najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi prowadzenie działań dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł
odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. U. L
140/2009 r., z późn. zm.). Natomiast w prawie krajowym kwestie te reguluje ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.), ustawa z dnia 12 stycznia

19
20

Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych
gazów cieplarnianych;
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających
warstwę ozonową
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2007 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie
oceny zgodności (Dz. U. Nr 21, poz. 124) oraz ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej
(Dz. U. Nr 94, poz. 551, z późn. zm.).
Zasoby wodne [W]
Polska jako członek Unii Europejskiej od 1.05.2004 r. na mocy Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16.04.2003 r.
zobowiązała się spełnić do 31 grudnia 2015 r. wymagania dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r.
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (tzw.
Ramowa Dyrektywa Wodna - RDW), a także dyrektywy pochodne (tzw. „córki”) dotyczące specyficznych
zanieczyszczeń narzucają na kraje członkowskie także wymóg utrzymania lub osiągnięcia dobrego stanu
wszystkich wód, w tym również zachowanie i przywracanie ciągłości ekologicznej cieków.
Przepisy dotyczące wód podziemnych określa dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu.
Również kierunki działań w dziedzinie gospodarowania wodami, w krajach należących do Unii Europejskiej,
wyznacza Ramowa Dyrektywa Wodna. Szereg zapisów tej dyrektywy transponowano do polskiego prawa
poprzez ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.)
i akty wykonawcze do niej. Wprowadzone do polskiego prawa wytyczne RDW w sprawie sporządzania ocen
stanu wód powierzchniowych precyzuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm
jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545).
Ochrona wód przed zanieczyszczeniami z rolnictwa ujęta została przez tzw. dyrektywę azotanową –
tj. dyrektywę Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami
powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.
Zapisy ww. dyrektyw transponowane zostały do prawa krajowego głównie poprzez przepisy ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, a także ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.) oraz liczne
rozporządzenia wykonawcze.
Ochronę przeciwpowodziową reguluje dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, z której wynika iż: do 2011 r.
konieczne jest dokonanie wstępnej oceny ryzyka powodzi; do 2013 r. należy opracować mapy zagrożenia
powodzią oraz mapy ryzyka powodzi; natomiast do 2015 r. – plany zarządzania ryzykiem powodzi. Zapisy
dyrektywy zostały transponowane do polskiego prawa głównie poprzez przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
– Prawo wodne oraz jej rozporządzenia wykonawcze.
Zapisy dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r., zostały
transponowane do polskiego prawa głównie poprzez przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne
oraz jej rozporządzenia wykonawcze.
Ochronę przeciwpowodziową reguluje dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, z której wynika iż: do 2011 r.
konieczne jest dokonanie wstępnej oceny ryzyka powodzi; do 2013 r. należy opracować mapy zagrożenia
powodzią oraz mapy ryzyka powodzi; natomiast do 2015 r. – plany zarządzania ryzykiem powodzi. Zapisy
dyrektywy zostały transponowane do polskiego prawa głównie poprzez przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
– Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) oraz jej rozporządzenia wykonawcze.
Zapisy dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r., zostały
transponowane do polskiego prawa głównie poprzez przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 r. poz. 145) oraz jej rozporządzenia wykonawcze.
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Ochrona przyrody [OP]
Podstawowym aktem prawnym w tym zakresie jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), na podstawie której powoływane są różnego
rodzaju formy ochrony przyrody. Ponadto na podstawie tej ustawy uchwalane są dokumenty stanowiące
podstawę zarządzania obszarami chronionymi, czyli: plany ochrony parków narodowych, parków
krajobrazowych, rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000, zadania ochronne dla parków narodowych
i rezerwatów przyrody oraz plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Ustawa transponuje
do polskiego prawa zapisy Dyrektywy Ptasiej (dyrektywa 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie
ochrony dzikiego ptactwa) oraz Dyrektywy Siedliskowej (dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory), które nałożyły na państwa członkowskie
UE obowiązek utworzenia sieci obszarów Natura 2000. Zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów
leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi elementami środowiska i z gospodarką narodową
reguluje ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.)
oraz ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 121,
poz. 1266, z późn. zm.).
Z punktu widzenia ochrony krajobrazu istotne znaczenie ma ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.), a także ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).
Hałas [H]
Podstawowym przepisem europejskim odnoszącym się do problematyki ochrony przed hałasem jest dyrektywa
2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania
poziomem hałasu w środowisku. Wymagania zawarte zarówno w tej dyrektywie jak i innych aktach prawa
unijnego zostały wprowadzone do polskiego prawa poprzez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska oraz ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.). Przepisy
te wskazują, iż dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy istnieje obowiązek tworzenia map
akustycznych, które powinny zostać wykonane do dnia 30 czerwca 2012 r. Obowiązek opracowania map
akustycznych leży również na zarządzającym drogą, linią kolejową lub lotniskiem, których eksploatacja może
powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach. Ponadto z przepisów tych wynika,
iż dla terenów zagrożonych hałasem (na których występują przekroczenia poziomów dopuszczalnych hałasu
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku - Dz. U. Nr 120, poz. 826, z późn. zm.) muszą powstawać programy ochrony
przed hałasem, których celem jest dostosowanie poziomów hałasu do dopuszczalnego.
Na zarządcach dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk lub portów spoczywa obowiązek prowadzenia
pomiarów poziomów hałasu, który to jest regulowany przez rozporządzenie Ministerstwa Środowiska z dnia
16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii
w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr
140, poz. 824, z późn. zm.). Rozporządzenie to określa przypadki, dla których należy prowadzić pomiary ciągłe,
pomiary okresowe, metodyki oraz lokalizacje punktów pomiarowych, sposób ewidencjonowania wyników
pomiarów i inne.
Innymi rozporządzeniami obowiązującymi w dniu przyjęcia POŚ są:



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości
wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. Nr 215, poz. 1414),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie
odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony
akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania
i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955, z późn.
zm.),
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań
dotyczących rejestru zawierającego informacje o stanie akustycznym środowiska (Dz. U. Nr 82 poz.
500),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla
urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263,
poz. 2202, z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny
odpowiadać mierniki poziomu dźwięku, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr
105, poz. 717),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. Nr 179
poz. 1498).

Odpady [GO]
Problematykę gospodarki odpadami Unii Europejskiej porusza m.in. dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy,
dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów, itp. Przepisy unijne
w zakresie odpadów do prawa krajowego są obecnie transponowane poprzez: ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), ustawę z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138,
poz. 865, z późn. zm.), ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.), ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.), ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity
Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.), ustawę z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.), ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.), ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r.
o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, poz. 859, z późn. zm.) oraz ustawę z dnia
24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.). Przepisy zawarte w tych
ustawach regulują kwestię gospodarki odpadami w Polsce. Unijne przepisy odnoszące się do gospodarki
odpadami komunalnymi zostały wdrożone do prawa krajowego przez ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897,
z późn. zm.). Przepisy znowelizowanej ustawy weszły w życie 1 stycznia 2012 roku (z wyjątkami), jednakże nowy
system gospodarowania odpadami ma funkcjonować w pełni od 1 lipca 2013 roku. Do kluczowych zmian, jakie
wprowadza ww. ustawa, zalicza się m.in. obowiązek przejęcia obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie
odbierania odpadów komunalnych przez gminę, tryb wyboru przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne
oraz wprowadzenie obowiązku budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych jako zadania własnego gminy – realizacja
nowych inwestycji musi być zlecona w trybie przetargu lub realizowana w ramach partnerstwa publicznoprywatnego (PPP) albo koncesji na roboty budowlane bądź usługi.
Promieniowanie elektromagnetyczne [PEM]
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie - Prawo ochrony środowiska, przez pola elektromagnetyczne rozumie się
pole elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192,
poz. 1883) określa m.in. dopuszczalne poziomy tych pól dla terenów przeznaczanych pod zabudowę
mieszkaniową i dla miejsc dostępnych dla ludności.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska zawiera regulacje prawne dotyczące ochrony
środowiska przed przekroczeniami dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. Zgodnie z art. 121
ustawy, ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska
poprzez:
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utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych
poziomach,
zmniejszenie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one
dotrzymane.

Wykonanie pomiarów pół elektromagnetycznych w środowisku należy do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska. Ustawowo badania tego zanieczyszczenia przeprowadzane są dla:



terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;
miejsc dostępnych dla ludzi.

Zasoby surowców naturalnych [ZN]
Obecnie obowiązujące prawodawstwo unijne nie reguluje spraw dotyczących rozpoznania geologicznego,
pozostawiając to w kompetencji państw członkowskich. Głównym aktem prawnym obowiązującym w tym
zakresie w Polsce jest ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981,
z późn. zm.), która stanowi, że na poszukiwania i eksploatację kopalin konieczne jest uzyskanie koncesji
udzielanej przez ministra właściwego do spraw środowiska, marszałka lub starostę. Koncesja na wydobywanie
kopalin ze złóż jest poprzedzona akceptacją dokumentacji geologicznej, projektu zagospodarowania złoża oraz
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest to wymagane przez prawo. Dzięki temu
uzyskuje się kontrolę nad ochroną zasobów kopalin, w tym wód podziemnych uznanych za kopaliny, tj. wód
leczniczych, termalnych i solanek, przed nieracjonalną, rabunkową lub niszczącą eksploatacją. Ważnym,
realizowanym od szeregu lat zadaniem jest wykonanie mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000
wykazującej warstwy tematyczne dotyczące m.in. udokumentowanych złóż kopalin, waloryzacji obszarów do
składowania odpadów oraz obszarów chronionych. Mapa ta ma podstawowe znaczenie dla sporządzania
planów zagospodarowania przestrzennego na wszystkich szczeblach.
Gleby [GL]
Przepisy prawne dotyczące ochrony gleb określa ustawa - Prawo ochrony środowiska, która stanowi, iż ochrona
powierzchni ziemi polega na zapewnieniu jej jak najlepszej jakości. Natomiast w przypadku zanieczyszczenia
gleby lub ziemi podmiot zanieczyszczający ma obowiązek przeprowadzić jej rekultywację.
Zasady odpowiedzialności za zapobieganie i naprawę szkód w środowisku określa ustawa z dnia 13 kwietnia
2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493, z późn. zm.). Wartości
stężeń zanieczyszczeń w glebie lub ziemi, których przekroczenie powoduje, iż glebę i ziemię uznaje się
za zanieczyszczoną określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r.
w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359).
Tereny poprzemysłowe [TP]
Zarówno w unijnym, jak i polskim ustawodawstwie brak jest odrębnych przepisów prawnych, które
regulowałyby zagadnienia dotyczące zagospodarowania zdegradowanych terenów poprzemysłowych. Zapisy
dotyczące problematyki tych terenów można znaleźć w dyrektywach i ustawach wymienionych poniżej:




Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie
odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym
środowisku naturalnemu,
Dyrektywa 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie
gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniająca dyrektywę
2004/35/WE.

Od 1 stycznia 2012 r. głównym aktem prawnym obowiązującym w Polsce w tym zakresie jest ustawa z dnia
9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, z tym że do rekultywacji gruntów po działalności górniczej
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stosuje się przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.).
Przepisy prawne dotyczące ochrony gleb określa ustawa - Prawo ochrony środowiska, która stanowi, iż ochrona
powierzchni ziemi polega na zapewnieniu jej jak najlepszej jakości. Natomiast w przypadku zanieczyszczenia
gleby lub ziemi, podmiot zanieczyszczający ma obowiązek przeprowadzić jej rekultywację. Z kolei zasady
odpowiedzialności za zapobieganie i naprawę szkód w środowisku określa ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Wartości stężeń zanieczyszczeń w glebie lub ziemi,
których przekroczenie powoduje, iż glebę i ziemię uznaje się za zanieczyszczoną, określone zostały
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz
standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359).
Kolejnym dokumentem, który ma służyć koordynacji działań naprawczych w zakresie terenów zdegradowanych,
w tym poprzemysłowych, jest przygotowany przez Ministra Środowiska i przyjęty przez Radę Ministrów w dniu
27 kwietnia 2004 roku Program rządowy dla terenów poprzemysłowych. Obejmuje on swoimi założeniami
między innymi teren miasta Katowice. Zgodnie z jego ustaleniami na terenie województwa śląskiego
przeprowadzona została inwentaryzacja terenów wymagających rekultywacji i rewitalizacji. Pozwoliło to na
opracowanie Wojewódzkiego Programu Rekultywacji Terenów Poprzemysłowych i Zdegradowanych.
Zagadnienia związane z ochroną powierzchni ziemi oraz naprawą jej stanu, czyli rekultywacją, są obecnie
regulowane w następujących aktach prawnych:







w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.
1266, z późn. zm.),
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r.. Nr 25, poz. 150
z późn. zm.) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września
2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359),
w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr
75, poz. 493 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą szkodową oraz wydanych na jej podstawie aktach
wykonawczych:
o rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny
wystąpienia szkody w środowisku (Dz. U. Nr 82, poz. 501),
o rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów działań
naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia (Dz. U. Nr 103, poz. 664),
w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085).

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych jest aktem prawnym, który w szczególny sposób reguluje zasady
prowadzenia spraw ochrony gleb użytkowanych w celach rolnych i leśnych, w tym rekultywacji oraz poprawy
ich wartości użytkowej.
Istotnym elementem prawnej ochrony gleb rolnych i leśnych jest problematyka związana z degradacją
i rekultywacją tych gruntów. Przepisy przedmiotowej ustawy określają zasady, tryb postępowania i organy
właściwe (starosta) do działania w odniesieniu do rekultywacji i zagospodarowania gruntów rolnych i leśnych.
Przepisów tej ustawy nie stosuje się do rekultywacji gruntów, które zostały zanieczyszczone substancjami,
preparatami, organizmami i mikroorganizmami. Do rekultywacji gruntów rolnych i leśnych zanieczyszczonych
substancjami, preparatami, organizmami i mikroorganizmami stosuje się przepisy ustawy szkodowej. Pewne
ograniczenie w stosowaniu tej ustawy wprowadzono poprzez art. 5b, który mówi, że przepisów przedmiotowej
ustawy, w pełnym zakresie, nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położone w granicach
administracyjnych miast.
Ustawa – Prawo ochrony środowiska definiuje pojęcie powierzchni ziemi i gleby oraz określa zakres ich
ochrony. Wprowadza wymóg utrzymania jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie
wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska
w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, bądź na doprowadzeniu jakości gleby
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i ziemi co najmniej do wymaganych standardów, gdy na skutek zanieczyszczenia jakość gleby uległa
pogorszeniu.
Obowiązująca od dnia 30 kwietnia 2007 r. ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
uchyliła niektóre przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczące ochrony powierzchni ziemi. Jednakże,
na mocy przepisów przejściowych (art. 35) przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska zostały czasowo
zachowane w mocy w odniesieniu do szkód w środowisku w powierzchni ziemi, które wystąpiły przed dniem
30 kwietnia 2007 r. lub są konsekwencją działalności zakończonej przed tą datą. Przepisy te opierają się
o zasadę odpowiedzialności władającego powierzchnią ziemi za zanieczyszczenia znajdujące się na gruncie,
będącym w jego władaniu. Ustawa Poś określa również wyjątki od tej generalnej zasady:



przypadek kiedy władający wykaże, że zanieczyszczenie w okresie jego władania spowodował inny
wskazany podmiot – sprawca zanieczyszczenia,
przypadki kiedy obowiązek rekultywacji spoczywa na organie ochrony środowiska (obecnie - RDOŚ).

Zakres, sposób oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekultywacji określa RDOŚ, w drodze decyzji.
Zgodnie z uchylonym, jednakże czasowo utrzymanym w mocy (na podstawie art. 35 ustawy szkodowej) art.
107 ustawy Prawo ochrony środowiska na obszarach, gdzie występuje przekroczenie standardów jakości gleby
lub ziemi, RDOŚ może w drodze decyzji, nałożyć na władający powierzchnią ziemi podmiot korzystający ze
środowiska, obowiązany do rekultywacji, obowiązek prowadzenia pomiarów zawartości substancji w glebie lub
ziemi.
Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie stanowi transpozycję dyrektywy 2004/35/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko
w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (Dyrektywy ELD).
Przepisy ustawy szkodowej stosuje się do bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub do szkody
w środowisku, między innymi w powierzchni ziemi. Przedmiotowa ustawa obejmuje szkody spowodowane
przez określone w ustawie rodzaje działalności stwarzające ryzyko szkody w środowisku. Do działalności
stwarzającej ryzyko szkody w środowisku zalicza się między innymi eksploatację instalacji wymagającą
uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
Poważne awarie przemysłowe [PAP]
Właściwe organy w sprawach zarządzania kryzysowego, a także ich zadania i zasady działania w tej dziedzinie
oraz zasady finansowania działań zarządzania kryzysowego określone zostały w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007
r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.).
Podstawowym aktem prawnym w zakresie poważnych awarii jest ustawa - Prawo ochrony środowiska, w której
w tytule IV zawarte są: przepisy ogólne, instrumenty prawne służące przeciwdziałaniu poważnej awarii
przemysłowej, obowiązki prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej, obowiązki organów administracji związane z awarią przemysłową oraz zagadnienie współpracy
międzynarodowej w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej o zasięgu transgranicznym.
Zgodnie z ww. ustawą, poważna awaria to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe
podczas procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występują jedna lub więcej
niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi
lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Również z zgodnie z powołanym powyżej
aktem prawnym przez poważną awarię przemysłową rozumie się poważną awarię w zakładzie.
Wśród innych regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska związanych z przeciwdziałaniem poważnym
awariom przemysłowym można wymienić:


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych
obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 58),
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Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Gospodarka leśna [L]
Wśród innych regulacji prawnych w zakresie gospodarki leśnej można wymienić










Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z 2011 r.
Nr 34, poz. 170. z późn. zm.).
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
Rozporządzenie Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu
zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz. Urz. UE L 347 z 30.12.2005)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 955/2010 z dnia 20 października 2010 r.
ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna
(Dz. Urz. UE L 295 z 12.11.2010),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.
1220, z późn. zm.),
Dyrektywa Siedliskowa (dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory),
Dyrektywa Ptasia (dyrektywa 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego
ptactwa).

Gospodarowanie zielenią [ZM]
Podstawowym aktem prawnym dotyczącym terenów zieleni jest ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia
2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), na podstawie której powoływane są
różnego rodzaju formy ochrony przyrody.
W ustawie tej tereny zieleni otrzymują definicję - tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami
funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub
miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce,
promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń
towarzyszącą ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom
kolejowym i przemysłowym.
Ustawa o ochronie przyrody nakłada na Radę Gminy obowiązek zakładania i utrzymywania terenów zieleni
miejskiej
Z punktu widzenia urządzania terenów zieleni znaczenie ma ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) W planach zagospodarowania
przestrzennego określa się tereny zieleni, a w wybranych przypadkach wyznacza się również strefy ochronne.
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CZEŚĆ III. AKTUALNA OCENA STANU ŚRODOWISKA
4

OCENA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA MIASTA KATOWICE

4.1 Jakość powietrza atmosferycznego [JP]
4.1.1

Stan jakości powietrza

Powietrze jako jeden z najważniejszych komponentów środowiska w decydujący sposób wpływa na życie
i zdrowie człowieka oraz na stan roślinności. Na stan jakościowy powietrza wpływa szereg czynników.
Większość zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu jest pochodzenia antropogenicznego, czyli
wynikających z działalności człowieka. Znaczącymi źródłami emisji są duże zakłady przemysłowe, duże źródła
energetyczne oraz zanieczyszczenia pochodzące z tzw. niskiej emisji (głównie z palenisk domowych). Istotny
wpływ mają także zanieczyszczenia pochodzące z środków transportu.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje
się oceny jakości powietrza (Dz.U. 2012poz. 914) miasto Katowice należy do strefy Aglomeracja Górnośląska
(kod strefy PL2401).
Uchwałą Nr III/52/15/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. został przyjęty przez Sejmik Województwa Program
ochrony powietrza (POP) dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne
poziomy substancji w powietrzu. Strefa Aglomeracja Górnośląska, w której znajduje się miasto Katowice
sklasyfikowana została w zakresie zanieczyszczeń pyłem PM10 oraz benzo(a)pirenem. W wyniku
przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach ósmej oceny jakości
powietrza w województwie śląskim za 2009 r. wyznaczone zostały dodatkowo dwie strefy do opracowania
programu ochrony powietrza w zakresie ponadnormatywnych stężeń pyłu zawieszonego PM10: gliwickomikołowska i częstochowsko-lubliniecka [3].
Wojewódzki Inspektorat ochrony Środowiska w Katowicach (WIOŚ) dokonuje oceny poziomów substancji
w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni oraz odrębnie dla każdej substancji, a także klasyfikacji stref dla
dwóch grup kryteriów – ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin. Na podstawie
wyników monitoringu strefy dzieli się na [4]:




strefy, w których poziom choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji (strefa C),
strefy, w których poziom choćby jednej substancji mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym,
a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji (strefa B),
strefy, w których poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego (strefa A).

Dla wszystkich substancji podlegających ocenie, strefy zaliczono do jednej z poniższych klas [4]:






klasa A - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały odpowiednio poziomów
dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych,
klasa B - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy dopuszczalne, lecz nie
przekraczały poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji,
klasa C - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy dopuszczalne lub
docelowe powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy ten margines jest określony,
klasa D1 - jeżeli stężenia ozonu w powietrzu na jej terenie nie przekraczały poziomu celu
długoterminowego,
klasa D2 - jeżeli stężenia ozonu na jej terenie przekraczały poziom celu długoterminowego.
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Informacje te są zbierane i publikowane jako „Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim”
i publikowane przez WIOŚ m.in. na stronie internetowej Inspektoratu. Aktualnie w województwie śląskim
przeprowadzono 11 Rocznych ocen jakości powietrza. Dodatkowo na stronie WIOŚ prezentowane są bieżące
informacje dotyczące jakości powietrza łącznie z pomiarami ze stacji całego województwa.
Jak podaje WIOŚ w „Dziewiątej rocznej ocenie jakości powietrza w województwie śląskim obejmującej rok
2010” na terenie strefy Aglomeracji górnośląskiej nie były przekraczane poziomy dopuszczalne takich
zanieczyszczeń jak: benzen, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, ołów, arsen, kadm, nikiel, ozon.
Klasyfikuje to strefę ze względu na ochronę zdrowia pod względem tych zanieczyszczeń do klasy A. Dla pyłu
zawieszonego PM10, PM 2,5 i benzo(a)pirenu określono klasę C. Dla ozonu nie odnotowano przekroczeń. Ze
względu na ochronę roślin stwierdzono brak przekroczeń dopuszczalnych dla tlenku azotu i dwutlenku siarki –
klasa A. Stwierdzono natomiast przekroczenia poziomu docelowego ozonu wyrażonego jako wskaźnik AOT 40,
3
który na stacji tła regionalnego uśredniony dla kolejnych 5 lat wyniósł 21 023 (μg/m )*h, określając tym samym
klasę strefy jako klasę D2. Wyniki klasyfikacji stref, w „Dziesiątej rocznej ocenie jakości powietrza
w województwie śląskim obejmującej rok 2011”, kształtowały się podobnie jak w roku wcześniejszym zarówno
ze względu na ochronę roślin jak i zdrowia. Wyjątek stanowił ozon (zarówno ze względu na ochronę zdrowia jak
i roślin) oraz dwutlenek azotu (ze względu na ochronę zdrowia). Dla ozonu ze względu na ochronę zdrowia
określono klasę D2 - stężenie ozonu w strefie przekroczyło poziom celu długoterminowego, natomiast ze
względu na ochronę roślin dla ozonu określono klasę C i D2 czyli przekroczenie poziomu docelowego i celu
długoterminowego. Dla dwutlenku azotu określono klasę C [4, 5]. Według „Jedenastej rocznej oceny jakości
powietrza w województwie śląskim obejmującej rok 2012” wyniki klasyfikacji stref dla Aglomeracji górnośląskiej
były zbliżone do roku 2011, biorąc pod uwagę ochronę roślin oraz zdrowia. Ozon ze względu na ochronę
zdrowia został zakwalifikowany również do klasy D2 (stężenie ozonu w strefie przekroczyło poziom celu
długoterminowego), natomiast z uwagi na ochronę roślin dla ozonu ustalono klasę C i D2 (przekroczenie
poziomu docelowego oraz poziomu celu długoterminowego wyrażonego jako AOT 40, który na stacji tła
regionalnego uśredniony dla kolejnych 5 lat wyniósł 18 573 (μg/m3)*h). Dwutlenek azotu podobnie jak w roku
2011 ze względu na ochronę zdrowia określono jako klasę C [50].
W Katowicach pomiary powietrza przeprowadzane są przez WIOŚ na stacjach automatycznych i manualnych
przy: ul Kossutha 6 i autostradzie A4 - ul. Górnośląska /Plebiscytowa. Pomiar pasywny prowadzony jest na stacji
przy autostradzie A4 - ul. Górnośląska /Plebiscytowa. Na stacji automatycznej przy autostradzie A4 ul. Górnośląska /Plebiscytowa badania przeprowadzane były dopiero od 2011 r.
W poniższej tabeli zaprezentowano zestawienie stężeń zanieczyszczeń powietrza w Katowicach mierzonych na
stacji manualnej przy ul. Kossutha w latach 2010-2012.
Tabela 1.

Stężenia średnie roczne zanieczyszczeń powietrza w Katowicach mierzone na stacji manualnej przy ul. Kossutha 6
w latach 2010-2012 [6]
Stężenie średnioroczne

Parametr
PM10

Jednostka
3

[µg/m ]

2011

2012

52,3

50,0

48,6

25

42,1

30,6

34,6

3

0,5

0,042

0,053

0,056

3

5

1,4

2,0

1,4

3

6

5,2

2,4

1,9

3

20

2,8

2,1

1,7

3

1

8,1

7,4

8,1

[µg/m ]

Pb

[µg/m ]

Cd

[ng/m ]

As

[ng/m ]

B(a)p

40

2010
3

PM2,5

Ni

Norma

[ng/m ]
[ng/m ]

Na podstawie powyższej tabeli można stwierdzić, że w Katowicach zanieczyszczenia powietrza stwierdza się
w zakresie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, a także w zakresie benzo(a)pirenu. W zakresie pozostałych
zaprezentowanych zanieczyszczeń nie stwierdza się przekroczeń.
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W poniższej tabeli zaprezentowano zestawienie stężeń zanieczyszczeń powietrza w Katowicach mierzonych na
stacji automatycznej przy ul. Kossutha w latach 2010-2012.
Tabela 2.

Stężenia średnie roczne zanieczyszczeń powietrza mierzonych przez WIOŚ Katowice na stacji automatycznej przy
u. Kossutha 6 w latach 2010-2012 [6]
Parametr
Jednostka
Norma
2010
2011
2012
PM10

3

40

58

59

56

3

25

45

42

39

3

-

18

16

17

3

[µg/m ]

PM2,5

[µg/m ]

SO2

[µg/m ]

NO

[µg/m ]

-

18

19

16

NO2

[µg/m ]

3

40

33

33

32

3

10

4,33

4,81

5,18

3

-

36

45

36

3

120

159

163

146

3

30*

60

62

57

CO (8godz)

[mg/m ]

O3 (1godz)

[µg/m ]

O3 (8godz)
NOx

[µg/m ]
[µg/m ]

*poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin

Na podstawie średnich wyników pomiarów przeprowadzanych przez WIOŚ na stacji pomiarowej przy
ul. Kossutha można zaobserwować jedynie przekroczenia w zakresie ozonu i NO x (ze względu na ochronę
roślin). Inne parametry ze względy na ochronę roślin nie były przekraczane. Obserwuje się jednak znaczne
przekroczenia w zakresie pyłów PM10 i PM2,5.
Przyczyną wystąpienia przekroczeń ozonu jest napływ zanieczyszczenia z innych obszarów oraz oddziaływanie
naturalnych źródeł emisji lub zjawisk naturalnych nie związanych z działalnością człowieka. Z badań
przeprowadzonych na terenie Polski w ramach państwowego monitoringu środowiska wynika, że ozon jest
zanieczyszczeniem w strefie przyziemnej wykazującym tendencje do przekraczania poziomów dopuszczalnych
na wielu obszarach kraju i Europy. Wysokie stężenia tej substancji pojawiają się w sprzyjających warunkach
atmosferycznych tj. wysokiej temperatury i promieniowania słonecznego [7].
Na stacji manualnej przy autostradzie A4 - ul. Górnośląska /Plebiscytowa mierzone są od 2011 r. jedynie
parametry PM10 oraz PM 2,5. W poniższej tabeli zestawiono wyniki pyłów za lata 2011 i 2012.
Tabela 3.

Stężenia średnie roczne zanieczyszczeń powietrza mierzonych przez WIOŚ Katowice na stacji manualnej przy
autostradzie A4 - ul. Górnośląska /Plebiscytowa w latach 2011-2012 [6]
Parametr
Jednostka
Norma
2010
2011
2012
3

40

-

48,9

49,7

3

25

-

45,3

38,8

PM10

[µg/m ]

PM2,5

[µg/m ]

Na podstawie wyników zawartych w tabeli obserwuje się przekroczenia oby badanych substancji w badanych
latach.
Poniższa tabela prezentuje średnie parametry stężeń zanieczyszczeń powietrza mierzonych na stacji
automatycznej przy autostradzie A4 - ul. Górnośląska /Plebiscytowa.
Tabela 4.

Stężenia średnie roczne zanieczyszczeń powietrza mierzonych przez WIOŚ Katowice na stacji automatycznej przy
autostradzie A4 - ul. Górnośląska /Plebiscytowa w latach 2010-2012 [6]
Parametr
Jednostka
Norma
2010
2011
2012
SO2

3

[µg/m ]

-

-

15

15

3

NO

[µg/m ]

-

-

99

88

NO2

[µg/m ]

3

40

-

63

41

3

10

-

4,25

3,91

3

30

-

215

175

CO (8godz)

[mg/m ]

NOx

[µg/m ]
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Na omawianej stacji badania były robione od 2011 r. W dwóch prezentowanych latach obserwuje się nie
normatywne wartości NOx. W 2011 r. zaobserwowano przekroczenie w zakresie dwutlenku azotu, natomiast
w 2012 tlenku węgla.
Główną przyczyną wystąpienia przekroczeń dwutlenku azotu jest emisja ze źródeł liniowych (komunikacyjnych).
Natężenie ruchu pojazdów na przekroju drogi (Katowice – Al. Górnośląska) wynosi 120 571 pojazdów/dobę [7].
WIOŚ do ocen rocznych bierze pod uwagę wyniki rekurencyjne ze stacji manualnych. Wyniki pochodzące ze
stacji automatycznych służą do porównania wyników.
W Katowicach w 2010 roku dopuszczalne stężenie 24 godzinne PM10 przekroczone zostało 129 razy przy
normie wynoszącej 35 przekroczeń, przy czym w latach wcześniejszych przekroczenia te były niższe (2008 r. 97
razy, 2009 - 122). W raporcie WIOŚ o stanie powietrza obejmującym 2011 r. stwierdzono, że przekroczenia 24
godzinne pyłu PM10 zmniejszyły się o 5% (w stosunku do roku wcześniejszego) wynosząc ok. 123 dni w ciągu
badanego roku, natomiast w 2012 r. zmniejszyły się o kolejne kilka procent i wyniosły 107 dni. Poniższy wykres
przedstawia częstość przekraczania dopuszczalnego stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10 w latach
2010-2012 na podstawie „Rocznych ocen jakości powietrza w województwie śląskim” publikowanych przez
WIOŚ.

Rysunek 2.

Częstość przekraczania dopuszczalnego stężenia 24 godzinnego pyłu zawieszonego PM 10 w latach 2010-2012

Poniższy wykres przedstawia wyniki badań jakości powietrza w zakresie stężeń miesięcznych pyłu PM10 na
stacji przy ul. Kossutha 6 w Katowicach w latach 2010-2012.

Rysunek 3.
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Na podstawie powyższego wykresu można stwierdzić, że największe średnie stężenie pyłu PM10 w Katowicach
3
w badanym okresie wyniosło 140 µg/m w lutym 2012 r. natomiast najniższe stężenie zanotowano w lipcu
3
2011 r., które wyniosło 28 µg/m . Zaobserwowano zależność pojawiania się największych stężeń w miesiącach
od stycznia do kwietnia oraz od września do grudnia. Taki stan może być spowodowany niską emisją, która
w tych właśnie miesiącach wykazuje największy wpływ na zanieczyszczenia powietrza. Zarówno stężenia
miesięczne jak i średnioroczne – zaprezentowane na poniższym wykresie – potwierdzają zły staj jakości
powietrza w Katowicach.

Rysunek 4.

Średnioroczne stężenia pyłu PM10 na stacji manualnej przy ul Kossutha 6 w latach 2010-2012

Analizując powyższy wykres można stwierdzić, że we wszystkich badanych latach średnioroczne stężenia pyłu
3
PM10 przekroczyły wartość dopuszczalną wynoszącą 40 µg/m .
Do 1 stycznia 2010 r. zgodnie z dyrektywą 2008/50/WE obowiązywał poziom docelowy dla stężeń pyłu PM2,5,
3
wynoszący 25 µg/m dla stężeń średnich rocznych (równy wartości obecnego poziomu dopuszczalnego). Od
1 stycznia 2010 obowiązuje poziom dopuszczalny dla PM2,5, określany dla tzw. Fazy 1, z terminem osiągnięcia
do 1 stycznia 2015 r. Jest to wartość kryterialna w rocznych ocenach jakości powietrza dla roku 2010 i dla lat
następnych. Dla pyłu PM2,5 określono margines tolerancji, którego wartość stanowi 20% poziomu
dopuszczalnego (w dniu 11 czerwca 2008 r.) i który ulega stopniowemu zmniejszaniu od dnia 1 stycznia
następnego roku, a następnie co 12 miesięcy, o równe roczne udziały procentowe - aż do osiągnięcia 0% w dniu
1 stycznia 2015 r.
Rozpatrując wyniki pomiarów stężeń pyłu PM2,5 uzyskanych w 2010, 2011 i 2012 roku na stacji pomiarowej
w Katowicach przy ul. Kossutha 6 stwierdzono, że odnotowana wartość stężeń przekroczyła wartość
3
dopuszczalną ustaloną dla pyłu PM2,5 na poziomie 25 µg/m . Tę zależność można obserwować na poniższym
wykresie [8].
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Rysunek 5.

Średnioroczne stężenia pyłu PM 2,5 na stacji automatycznej przy ul Kossutha 6 w latach 2010-2012 [8]

W 2012 roku GIOŚ obliczył i podał wartości wskaźników średniego narażenia na pył PM2,5 za rok poprzedni dla
21
miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji dla każdego takiego miasta i aglomeracji
oraz wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia. Wskaźniki te obliczono zgodnie z metodą określoną
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania wskaźników
średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1029).
Podstawę obliczeń stanowiły stężenia pyłu PM2,5 uzyskane z pomiarów prowadzonych przez wojewódzkie
inspektoraty ochrony środowiska w latach 2010 i 2011 [9]. Wartość krajowego wskaźnika średniego narażenia
3
na pył PM2,5 dla 2011 roku wyniosła: 26,9 μg/m , natomiast wartości wskaźnika średniego narażenia dla
3
aglomeracji górnośląskiej dla 2011 r. wyniosła 37,5 μg/m . Wartość średniego wskaźnika narażenia dla roku
3
3
2011 wahała się od 14 μg/m (w mieście Koszalin) do 38,9 μg/m (w mieście Częstochowa).
Główną przyczyną wystąpienia przekroczeń pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu w okresie
zimowym jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków, w okresie letnim bliskość głównej drogi
z intensywnym ruchem, emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg, chodników,
boisk oraz niekorzystne warunki meteorologiczne, występujące podczas powolnego rozprzestrzeniania się
emitowanych lokalnie zanieczyszczeń, w związku z małą prędkością wiatru (poniżej 1,5 m/s) [7].
Na stacji przy autostradzie A4 -ul. Górnośląska /Plebiscytowa prowadzi się oprócz pomiarów automatycznych
i manualnych pomiary pasywne w zakresie benzenu. Pomiary te prowadzi się od 2011 roku.
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Informacja o wartości wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji oraz
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Rysunek 6.

Średnioroczne stężenia benzenu mierzone na stacji pasywnej przy autostradzie A4 -ul. Górnośląska
/Plebiscytowa w latach 2011-2012.

Na podstawie powyższego wykresu można stwierdzić, ze w zakresie benzenu obserwuje się ponadnormatywne
wartości jedynie w miesiącach zimowych (w 2011 roku listopad i grudzień, a 2012 roku luty). W pozostałych
miesiącach nie obserwuje się przekroczeń. Stan ten spowodowany jest prawdopodobnie niskimi
temperaturami w miesiącach zimowych, sprzyjającym zjawisku inwersji temperaturowej podczas, której
dochodzi do kumulacji wielu zanieczyszczeń. Dzięki temu zjawisku pojawia się również problem niskiej emisji.
4.1.2

Emisja punktowa

Do emisji punktowej zalicza się m.in. emisję z procesów przemysłowych, energetyki i elektrociepłowni. Źródła
punktowe rozumiane są jako duże instalacje spalania paliw oraz źródła technologiczne mające znaczny udział
w emitowaniu pyłów. Na terenie miasta nie funkcjonują obecnie duże przemysłowe punktowe źródła emisji.
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Do grupy największych emitentów zalicza się:









Katowicki Holding Węglowy S.A.,
instalacje na terenie dawnej Huty Baildon (działalność produkcyjna rozdzielona na liczne podmioty
gospodarcze),
Podmioty działające na terenie zlikwidowanej Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A.,
Zakłady Metalurgiczne Silesia S.A. Grupa Impexmental,
Ferrum S.A.,
Ciepłownie i elektrociepłownie ZEC („Murcki”, „Wieczorek”, „Wujek”, „Kleofas”),
Elektrociepłownię „Szopienice”,
Tauron Ciepło S.A.,

Poniższa tabela ilustruje ilość emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych na terenie miasta Katowice w latach
2010-2011.
Tabela 5.

Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych zlokalizowanych na terenie miasta Katowice
w latach 2010-2011 [10]
Emisja
Jednostka
2010
2011
2012

Zanieczyszczenia pyłowe

[t/r]

570

603

583

Zanieczyszczenia gazowe

[t/r]

933 240

1 113 341

1 179 818

Na podstawie powyższej tabeli można stwierdzić, iż emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w 2011 roku
była większa od roku poprzedniego. W 2012 r. wielkość zanieczyszczeń pyłowych zmalała. Od 2010 r. obserwuje
się tendencję wzrostową wielkość emitowanych do powietrza zanieczyszczeń gazowych. Istnieje wiele
prawdopodobnych przyczyn wzrostu wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowych lub gazowych do powietrza
z zakładów przemysłowych. Jedną z podstawowych jest wzrost produkcji w zakładach przemysłowych
spowodowany większym zapotrzebowaniem rynku, modernizacja lini technologicznych lub urządzeń, niewielki
wpływ mają również zmiany temperatur.
W Elektrociepłowni Katowice od roku 2000 funkcjonuje system wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu
z energią cieplną, uwzględniający wymagania dyrektywy IPPC. Dodatkowo emisję zanieczyszczeń pyłowych
neutralizuje wysokosprawny filtr.
Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. eksploatują dziesięć instalacji energetycznego spalania paliw, zgrupowane
w 9-ciu Wydziałach ZEC S.A., tj. osiem Ciepłowni i dwie Elektrociepłownie. Wszystkie instalacje posiadają ważne
pozwolenia z zakresu ochrony środowiska. Pięć instalacji posiada pozwolenia zintegrowane, a pozostałe pięć
pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza [11].
4.1.3

Emisja powierzchniowa

Emisja powierzchniowa, czyli tzw. emisja niska, zajmuje wśród źródeł zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10
pierwsze miejsce. Głównym źródłem emisji powierzchniowej są lokalne kotłownie i indywidualne paleniska
domowe. Ma ona decydujący wpływ na zanieczyszczenie powietrza w mieście głównie ze względu na
funkcjonujące lokalne kotłownie, pracujące dla potrzeb centralnego ogrzewania, małe i średnie
przedsiębiorstwa spalające węgiel w celach grzewczych i technologicznych oraz piece węglowe używane
w gospodarstwach domowych.
Głównym surowcem energetycznym na Śląsku używanym w ogrzewnictwie jest węgiel, co w znacznym stopniu
przyczynia się do powstawania niskiej emisji. Problemem jest także fakt, iż urządzenia funkcjonujące
w ogrzewnictwie indywidualnym często posiadają przestarzałą konstrukcję, bez możliwości regulacji i kontroli
ilości podawanego paliwa oraz bez kontroli ilości powietrza dostarczanego do procesu spalania. Często spalany
jest także węgiel niesortymentowany, a także materiały odpadowe, czy odpady komunalne. Analiza obiektów
indywidualnych wykonana na potrzeby opracowania Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla obiektów
indywidualnych na lata 2009 do 2011 pozwoliła na wyodrębnienie ok. 3 tys. obiektów indywidualnych
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wymagających modernizacji. Planuje się mich modernizację poprzez wymianę starych kotłów węglowych na
nowoczesne kotły węglowe w technologii bezdymnego spalania węgla – planowane jest zmodernizowanie
ok. 140 obiektów, lub modernizację przestarzałych systemów grzewczych w kierunku nowoczesnych o wysokiej
sprawności z zastosowaniem jako nośnika energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego, sieci miejskiej lub
drewna – ok. 120 obiektów, lub zastosowanie odnawialnych źródeł energii – ok. 40 obiektów w ciągu roku.
W wyniku realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji przewiduje się osiągnięcie efektu ekologicznego
w postaci zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z obiektów, które zostaną zmodernizowane (CO2 – o ok. 45%, CO –
o ok. 80%, NOx – o ok. 50%, SO2 – o ok. 60%, pył – o ok. 90%, substancje organiczne – o ok. 50%). Miasto
Katowice od kilku lat prowadzi działania związane z dofinansowaniem do wymiany starych, niskosprawnych
pieców węglowych, a pieniądze przeznaczone na ten cel pochodzą z budżetu miasta.
Emisja liniowa
Źródła liniowe to głównie wszystkie trasy komunikacyjne przebiegające przez miasto włączając w to: drogi
krajowe, drogi powiatowe i drogi wojewódzkie. W miastach źródłami liniowymi są arterie, węzły i skrzyżowania
komunikacyjne, charakteryzujące się dużym natężeniem ruchu samochodowego, oddziałujące w sposób istotny
na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Główne źródło emisji zanieczyszczeń pyłem frakcji PM10
do powietrza stanowi w tym względzie ruch komunikacyjny, odpowiedzialny za powstawanie emisji pyłu
w wyniku:




spalania paliw w silnikach,
ścierania jezdni, opon i hamulców,
unoszenia drobin pyłu w wyniku wzniecania go z powierzchni na skutek ruchu pojazdów (emisja
wtórna).

Katowice stanowią główny węzeł Aglomeracji Górnośląskiej. Przez miasto przebiega droga międzynarodowa
E40 (autostrada A4), węzeł z autostradą A1 zlokalizowany ok. 20 km od centrum Katowic oraz węzeł z drogą
krajową nr 1 w odległości ok. 12 km od centrum. Przez centrum przebiega Drogowa Trasa Średnicowa (główna
arteria drogowa aglomeracji, droga wojewódzka nr 902 klasy ekspresowej). Ponadto w Katowicach krzyżują się
drogi krajowe nr 79 (Warszawa-Kraków-Bytom), 81 (Katowice-Skoczów), i 86 (Wojkowice Kościelne -Tychy).
Czynnikami niekorzystnie wpływającymi na emisję komunikacyjną są:



nadmierny ruch pojazdów i brak płynności ruchu (korki, sygnalizacja świetlna)
znaczna liczba pojazdów osobowych w mieście.

Sposobami na zmniejszenie uciążliwości transportu drogowego dla środowiska są:






modernizacje dróg i ulic,
poprawa stanu technicznego samochodów i autobusów komunikacji miejskiej,
ograniczenie indywidualnego ruchu samochodów w centrum miasta na rzecz komunikacji zbiorowej,
tworzenie infrastruktury dla ruchu rowerowego,
zastosowanie mokrego czyszczenia ulic.
4.1.4

Emisja napływowa

W Aglomeracji Górnośląskiej emisja napływowa rozpatrywana była pod kątem źródeł zlokalizowanych
w sąsiadujących powiatach: gliwickim, mikołowski, tarnogórskim, będzińskim, zawierciańskim, olkuskim,
chrzanowskim, bieruńskim, pszczyńskim. Źródła znajdujące się w odległości do 30 km od granicy strefy (źródła
punktowe, liniowe i powierzchniowe z ww. powiatów) tworzą wartość tła regionalnego, natomiast tło
całkowite stanowi sumę tła regionalnego oraz oddziaływania istotnych źródeł położonych w odległości ponad
30 km od granicy strefy. Tło transgraniczne definiowane jest jako poziom zanieczyszczeń, jaki może by
wywołany przez źródła położone poza granicami Polski. Emisję transgraniczną oszacowano na podstawie
danych z baz emisyjnych EMEP, opracowań dostępnych na stronie GIOŚ2 oraz danych pomiarowych ze stacji
monitoringu tła regionalnego EMEP. Przeprowadzona analiza emisji napływowej pozwoliła na określenie
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wielkości tła na terenie strefy, uwzględniającego napływy zanieczyszczeń spoza strefy, które wynosi
odpowiednio [12]:




dla pyłu PM10 – 19,96 μg/m3, w tym wyróżnić można:
o wartość tła całkowitego: 16,26 μg/m3 (w tym wartość tła regionalnego: 6,26 μg/m3),
o wartość tła transgranicznego: 3,7 μg/m3,
dla benzo(a)pirenu – 0,24 ng/m3.

Podkreślić należy fakt, że w przypadku pyłu zawieszonego PM10 już sama wartość tła stanowi ok. 50%
dopuszczalnego stężenia średniorocznego, a dla benzo(a)pirenu blisko 24% stężenia docelowego.
4.1.5

Zaopatrzenie w ciepło

Głównym dystrybutorem energii cieplnej na terenie miasta i właścicielem sieci ciepłowniczych jest
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Katowice S.A., a obecnie TAURON Ciepło S.A. (od dnia 31.10.2006 r. PEC
S.A. znajdowało się w stanie upadłości; nowym właścicielem jest Turon-Polska Energia S.A., spółka TAURON
Ciepło S.A. powstała 1 września 2011 r. w wyniku połączenia dwóch przedsiębiorstw ciepłowniczych PEC
Katowice S.A. i PEC w Dąbrowie Górniczej S.A.). Dodatkowo energia cieplna dostarczana jest przez: Zakłady
Energetyki Cieplnej S.A. (ZEC) oraz Elektrociepłownię „Szopienice” Sp. z o.o. System zaopatrzenie mieszkańców
Katowic w ciepło uzupełniają lokalne kotłownie.
TAURON Ciepło S.A. zakupuje ciepło w PKE EC „Katowice” S.A., Elektrociepłowni Chorzów „Elcho” Sp. z o.o.,
Elektrociepłowni „Szopienice” Sp. z o.o., ZEC, oraz wytwarza je we własnych (ok. 23) kotłowniach lokalnych.
Sieć ciepłownicza należąca do TAURON Ciepło S.A. dzieli się ze względu na jej budowę na następujące rodzaje:
kanałową (ok. 111 km), preizolowaną (ok. 44 km), oraz napowietrzną (ok. 12 km). Stan techniczny sieci
preizolowanej jest dobry, sieci napowietrznej – dobry odnośnie rurociągów i zły w zakresie izolacji termicznej,
stan sieci kanałowej określa się jako zły ze względu na jej awaryjność.
Działalność w zakresie zaopatrzenia w ciepło miasta Katowice prowadzi także ZEC S.A. Do majątku ZEC S.A.
należy zaliczyć kotłownie, sieci i stacje ciepłownicze zlokalizowane w rejonie kopalń KHW S.A. Łączna moc
cieplna wszystkich kotłowni wynosi 659,008 MW. We wszystkich kotłowniach (włącznie z lokalnymi)
zainstalowanych jest łącznie 57 kotłów w tym 18 kotłów małej mocy (do 1 MW). W dwóch lokalizacjach
"Wesoła" i „Wieczorek” spalany jest obok węgla gaz z odmetanowania kopalni i w jednej kotłowni lokalnej
„Wacław” w dwóch kotłach małej mocy również spalany jest gaz pochodzący z odmetanowania kopalni.
Pozostałe kotłownie opalane są węglem, miałem lub miałem i groszkiem, którego rocznie zużywa się
sumarycznie około 240 tyś. ton. W dwóch kotłowniach zainstalowane są turbogeneratory przeciwprężne
o mocy 6,3 MW i 1,5 MW produkujące energię elektryczną a na jednej kotłowni zainstalowane są dwa silniki
gazowe zasilane metanem pochodzącym z odmetanowania kopalni o mocy elektrycznej 1,403 MW każdy.
Łączna moc elektryczna wynosi 10,606 MWe [13].
Na obszarze Katowic zlokalizowanych jest kilka wydziałów ZEC, funkcjonujących przy kopalniach, gdzie tworzą
one rozbudowane systemy ciepłownicze. Od 18 czerwca 2003 roku 100% udziałowcem EC Szopienice Sp. z o.o.
są Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Katowicach. Obecnie na potencjał produkcyjny Elektrociepłowni
składają się trzy kotły parowe typu OR – 32, o mocy osiągalnej 25,5 MW każdy, oraz turbozespół o mocy 3 MW.
EC Szopienice Sp. z o.o. produkuje ciepło w parze i w wodzie, oraz w skojarzeniu energię elektryczną. Spółka
prowadzi również działalność w zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła na terenie dzielnicy Szopienic oraz
wytwarza ciepło dla potrzeb Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A [14].
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4.1.6

Odnawialne źródła energii

Do odnawialnych źródeł energii zalicza się źródła inne niż paliwa kopalne, czyli:








energię wiatru,
promieniowania słonecznego,
geotermiczną,
fal,
przypływów,
elektrowni wodnych,
z biomasy.

Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii to jeden z podstawowych kierunków Polityki energetycznej
Polski do 2030 roku. Podstawowe kierunki Polityki energetycznej Polski do 2030 roku zakładają m.in. poprawę
efektywności energetycznej oraz rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii w tym biopaliw.
W mieście Katowice zlokalizowano kilkanaście punktów, w których znajdują się różnego typu instalacje OZE:


Kolektory słoneczne:
o Instalacja na dachu budynku przy ul. Kaszubskiej 16 - wykorzystanie instalacji do podgrzania
ciepłej wody użytkowej oraz wspomaganie centralnego ogrzewania,
o Instalacja na budynku socjalnym przy ulicy Kościuszki 138 w Katowicach - wykorzystanie
instalacji do podgrzania ciepłej wody do umywalek i natrysków,
o Instalacja na budynku socjalnym przy ulicy Pięknej ( Park Kościuszki) Katowicach wykorzystanie instalacji do podgrzania ciepłej wody do umywalek i natrysków,
o Instalacja na budynku administracyjno – socjalnym przy ulicy Francuskiej 180a ( Katowicki
Park Leśny) - wykorzystanie instalacji do podgrzania ciepłej wody do umywalek i natrysków,
o Instalacja na budynku administracyjno – socjalnym przy ulicy Gospodarczej w Katowicach
(Ogrodnictwo) - wykorzystanie instalacji do podgrzania ciepłej wody do umywalek
i natrysków,



zestaw fotowoltaiczny - jest zainstalowany na budynku warsztatów szkolnych (10 zestawów) i na
budynku szkoły (15 zestawów) Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach, ul. Sokolska
26 - zestaw oświetleniowy fotowoltaiczny z czujnikiem zmierzchowym i dosileniem z sieci
( w przypadku braku prądu z akumulatora )
Instalacja fermentacji osadu ściekowego – podczas beztlenowej fermentacji osadu ściekowego
w zamkniętych komorach fermentacyjnych powstaje biogaz, który magazynowany jest w zbiorniku
biogazu. Gaz stosowany jest, jako paliwo dla pracy kotła i bloku energetycznego (agregat
prądotwórczy); nadmiar gazu spalany jest na pochodni gazu



Podsumowanie
Miasto Katowice należące do Strefy Aglomeracji Górnośląskiej (wg POP dla stref województwa śląskiego:
uchwała Nr III/52/15/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r.) zostało sklasyfikowane w zakresie zanieczyszczeń pyłem
PM10, oraz benzo(a)pirenem.
Na podstawie „dziewiątej rocznej oceny jakości powietrza w województwie śląskim obejmującej rok 2010” oraz
oceny za 2011 i 2012 rok na terenie strefy Aglomeracji górnośląskiej nie były przekraczane poziomy
dopuszczalne takich zanieczyszczeń jak: benzen, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, ołów, arsen,
kadm, nikiel, ozon. Klasyfikuje to strefę ze względu na ochronę zdrowia pod względem tych zanieczyszczeń do
klasy A. Dla pyłu zawieszonego PM10, PM 2,5 i benzo(a)pirenu określono klasę C. Dla ozonu nie odnotowano
przekroczeń. Ze względu na ochronę roślin stwierdzono brak przekroczeń dopuszczalnych dla tlenku azotu
i dwutlenku siarki – klasa A. Stwierdzono natomiast przekroczenia poziomu docelowego ozonu wyrażonego
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jako wskaźnik AOT 40, który na stacji tła regionalnego uśredniony dla kolejnych 5 lat wyniósł 21 023 (μg/m3)*h
w 2011 r. i 18 573 (μg/m3)*h w 2012 r., określając tym samym klasę strefy jako klasę D2. W 2011 i 2012 r.
wyjątek stanowił jedynie ozon (zarówno ze względu na ochronę zdrowia jak i roślin) oraz dwutlenek azotu (ze
względu na ochronę zdrowia). Dla ozonu ze względu na ochronę zdrowia określono klasę D2 - stężenie ozonu
w strefie przekroczyło poziom celu długoterminowego, natomiast ze względu na ochronę roślin dla ozonu
określono klasę C i D2 czyli przekroczenie poziomu docelowego i celu długoterminowego. Dla dwutlenku azotu
określono klasę C [4, 5, 50].
W zakresie emisji punktowej w mieście Katowice znajduje się ok. 8 największych emitentów w zakresie
zanieczyszczeń powietrza. W 2010 r. zarejestrowano emisję zanieczyszczeń do powietrza z zakładów
szczególnie uciążliwych na poziomie 570 t/r (pyłowe) i 933 240 t/r (gazowe), natomiast w 2011 r kolejno 603
t/r (pyłowe) oraz 1 113 341 t/r (gazowe).
W zakresie emisji powierzchniowej (niskiej) analiza obiektów indywidualnych wykonana na potrzeby
opracowania Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla obiektów indywidualnych na lata 2009 do 2011
pozwoliła na wyodrębnienie ok. 3 tys. obiektów indywidualnych wymagających modernizacji. Planuje się mich
modernizację poprzez wymianę starych kotłów węglowych na nowoczesne kotły węglowe w technologii
bezdymnego spalania węgla – planowane jest zmodernizowanie ok. 140 obiektów, lub modernizację
przestarzałych systemów grzewczych w kierunku nowoczesnych o wysokiej sprawności z zastosowaniem jako
nośnika energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego, sieci miejskiej lub drewna – ok. 120 obiektów, lub
zastosowanie odnawialnych źródeł energii – ok. 40 obiektów w ciągu roku. W wyniku realizacji Programu
Ograniczania Niskiej Emisji przewiduje się osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji
zanieczyszczeń z obiektów, które zostaną zmodernizowane (CO 2 – o ok. 45%, CO – o ok. 80%, NOx – o ok. 50%,
SO2 – o ok. 60%, pył – o ok. 90%, substancje organiczne – o ok. 50%).
Ze względu na to, że Katowice stanowią główny węzeł Aglomeracji Górnośląskiej obserwuje się wpływ emisji
liniowej na zanieczyszczenia powietrza w mieście. Czynnikami niekorzystnie wpływającymi na emisję
komunikacyjną są:



nadmierny ruch pojazdów i brak płynności ruchu (korki, sygnalizacja świetlna),
znaczna liczba pojazdów osobowych w mieście.

Przeprowadzona analiza emisji napływowej (w ramach POP) pozwoliła na określenie wielkości tła na terenie
strefy, uwzględniającego napływy zanieczyszczeń spoza strefy, które wynosi odpowiednio [12]:




3

dla pyłu PM10 – 19,96 μg/m , w tym wyróżnić można:
3
o wartość tła całkowitego: 16,26 μg/m (w tym wartość tła regionalnego: 6,26 μg/m3),
3
o wartość tła transgranicznego: 3,7 μg/m ,
3
dla benzo(a)pirenu – 0,24 ng/m .

Podkreślić należy fakt, że w przypadku pyłu zawieszonego PM10 już sama wartość tła stanowi ok. 50%
dopuszczalnego stężenia średniorocznego, a dla benzo(a)pirenu blisko 24% stężenia docelowego.
W Katowicach w 2010 roku dopuszczalne stężenie 24 godzinne PM10 przekroczone zostało 129 razy przy
normie wynoszącej 35 przekroczeń, przy czym w latach wcześniejszych przekroczenia te były znacząco niższe
(2008 r. 97 razy, 2009 - 122). W raporcie WIOŚ o stanie powietrza obejmującym 2011 r. stwierdzono, że
przekroczenia 24 godzinne pyłu PM10 zmniejszyły się w stosunku do roku wcześniejszego o 5% wynosząc ok.
123 dni w ciągu badanego rok,. z kolei w 2012 r. nastąpił spadek przekroczeń 24 godzinnych pyłu PM10
wynoszący 8%.
W 2011 roku wartości 90,4 percentyla dla stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 przekroczyła poziom
3
50 μg/m na wszystkich stanowiskach, osiągając maksymalne przekroczenie w aglomeracji górnośląskiej
o 132%, natomiast rok później wskaźnik ten wyniósł 126%. Dlatego też strefę Aglomeracja górnośląska,
w ramach której znajduje się miasto Katowice zakwalifikowano do klasy C. Miasto Katowice posiada
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opracowany w marcu 2009 roku Program Ograniczania Niskiej Emisji dla obiektów indywidualnych na lata 2009
do 2011.
Na terenach zurbanizowanych czynnikiem determinującym jakość powietrza jest najczęściej emisja ze źródeł
energetycznego spalania paliw do celów grzewczych (komunalnych i indywidualnych) oraz z komunikacji
samochodowej. Wielkość wpływu poszczególnych rodzajów źródeł zmienia się w ciągu roku. O ile emisja
związana z transportem samochodowym pozostaje na podobnym poziomie przez cały rok, o tyle „niska emisja”
wykazuje wyraźną zmienność związaną z sezonem grzewczym. Powoduje to wyraźnie zwiększenie stężeń
zanieczyszczeń podstawowych (NOX, CO, PM10, PM2,5) w okresie zimowym i poprawę sytuacji w sezonie
letnim. Dlatego działania ograniczające emisję wspomnianych substancji powinny koncentrować się na zmianie
nośników energii (np. gazyfikacja, wykorzystanie energii odnawialnej), a także rozbudowie i modernizacji
miejskiej sieci ciepłowniczej co pozwoli na obniżenie „niskiej emisji”. Dalsza poprawa jakości powietrza
powinna stać się jednym z głównych celów polityki miasta. Ochrona powietrza jest niezwykle kosztowna,
dlatego wszelkie działania powinny dawać maksymalny efekt ekologiczny.
Miasto Katowice prowadzi działania wspierające mieszkańców w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska
dotyczących ograniczenia tzw. niskiej emisji, poprzez udzielanie dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania
na proekologiczny oraz zainstalowania odnawialnych źródeł energii.
Wyniki badań prowadzonych w ramach państwowego monitoringu środowiska przez WIOŚ wskazują, że jakość
powietrza atmosferycznego w Katowicach ulegała w ostatnich latach pogorszeniu. Wpływ na stan jakości
powietrza ma obok emisji liniowej i powierzchniowej emisja punktowa. Kierunek polegający na zmniejszeniu
emisji ze źródeł punktowych powinien być podejmowany przede wszystkim w stosunku do lokalnie
zidentyfikowanych instalacji przemysłowych przyczyniających się w wyraźny sposób do pogorszenia stanu
jakości powietrza. W dalszej kolejności dotyczy on również pozostałych zakładów, funkcjonujących na obszarze
miasta.
Konieczne jest również podjęcie działań mających na celu ograniczenie wykorzystania zasobów
konwencjonalnych surowców energetycznych, obniżenie poziomu zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery
poprzez rozbudowę i modernizację instalacji wykorzystujących OZE, a także działań mających na celu redukcję
emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie gazów z komunalnych wysypisk i oczyszczalni ścieków oraz
promowanie w społeczeństwie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
4.2 Zasoby wodne [W]
4.2.1

Zasoby wodne i jakość wód powierzchniowych

Zasoby wód powierzchniowych
Miasto Katowice znajduje się w dorzeczu dwóch największych rzek Polski - zlokalizowane jest między Wisłą
i Odrą. Pod względem hydrograficznym 80,2% obszaru miasta należy do lewostronnego dorzecza Wisły, z kolei
19,8% należy do prawostronnego dorzecza Odry. Dorzecze Odry rozciąga się na środkowo-zachodnią część
miasta, w jego skład wchodzi Kłodnica wraz z dopływami: Ślepotką i Potokiem Kokociniec. Rzeka Kłodnica
odwadnia Panewniki, Ligotę, Brynów (za wyjątkiem części północnej), Ochojec oraz północną część Piotrowic.
Do głównych cieków dorzecza Wisły należą: Brynica, Rawa (o nieuregulowanym do końca statusie prawnym),
22
Bolina (Południowa I - 2,8 km i Południowa II - 2,4) i Mleczna. Rawa (o nieuregulowanym do końca statusie
prawnym) odwadnia północną część miasta. Północno-wchodnią część miasta odwadnia Bolina – prawobrzeżny
23
dopływ Czarnej Przemszy, natomiast południową Mleczna wraz z Przyrwa (Potok Ławecki) . W samych
granicach miasta znajdują się źródła dwóch rzek: Kłodnicy i Ślepotki. Obie rzeki wypływają z utworów

22
23

Cieki należące do ewidencji Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
Ciek należący do ewidencji Śląśkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, w ewidencji nosi nazwę „Potok Ławecki”
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karbońskich, a ich profile są wyraźnie naznaczone załamaniami pochodzenia pogórniczego [15]. Z uwagi na
znaczne zaburzenia pierwotnego ukształtowania terenu oraz wysoki stopień zabudowy obszaru dział wodny ma
charakter niepewny i linia ta jest trudna do wyznaczenia, a na niektórych odcinkach praktycznie niemożliwa
[16].

Rysunek 7.

Sieć rzeczna w mieście Katowice [21]

Całkowita długość cieków w Katowicach wynosi około 107 km, z czego 45 km przypada na zlewnie rzeki
Mlecznej, 26 km – na zlewnie rzeki Kłodnicy, 20 km – na zlewnie rzeki Rawy (o nieuregulowanym do końca
statusie prawnym) i 16 km – na zlewnie potoku Boliny. Zlewnia rzeki Mlecznej oraz Kłodnicy to teren
najbardziej wodonośny, gdyż w podłożu występują nieprzepuszczalne, ilaste utwory mioceńskie. Poniższa
tabela charakteryzuje sieć rzeczną znajdującą się na terenie miasta Katowice z podziałem na dorzecze Wisły
oraz Odry.

Tabela 6.

Długość i powierzchnia sieci rzecznej [17]
Długość cieku
[km]

Nazwa
ogółem

Powierzchnia zlewni
2
[km ]

na terenie miasta
dorzecze Wisły
-

ogółem

na terenie miasta

2120
1040

71,4
71,4

Przemsza
Przemsza do ujścia Boliny

86,9
60,5

Brynica

57,1

4,2

496

52,3

Rawa

19,2

12,1

89

46,2

Potok Leśny

4,9

4,9

11,4

11,4

Bolina

10,2

7,1

28,5

19,1

Gostynia

32,6

-

346

60,7

Mleczna

22,0

9,7

146

60,7

Rów Piotrowicki

1,4

1,4

0,53

0,53

Rów Podleski

2,0

2,0

1,4

1,4

Malownik

3,1

3,1

3,3

3,3
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Długość cieku
[km]

Nazwa

Powierzchnia zlewni
2
[km ]

ogółem

na terenie miasta

ogółem

na terenie miasta

Rów NOT

1,9

0,2

1,9

1,0

Rów Murckowski

5,6

5,6

7,8

5,9

Pstrążnik

5,1

3,5

13,3

13,1

Przyrwa (Potok Ławecki)

12,2

2,9

36

9,6

Bagnik

1,7

1,7

1,9

1,3

Cetnik

1,8

1,8

2,1

1,4

Kaskadnik

1,8

1,7

2,2

1,4

Bielawka

2,0

3,4

1,8

Kłodnica

80

1010

32,6

Kokaciniec

2,4

2,4

4,0

4,0

Ślepotka

8,1

8,1

15,7

15,7

Rów Piotrowicki II

2,0

2,0

2,5

2,5

Rów Zielny

1,9

1,9

1,9

1,9

Rów Panewnicki

5,2

2,9

8,0

3,1

1,9
dorzecze Odry
10,7

Spośród rzek przepływających przez miasto kontrolowane hydrologicznie są Brynica, Kłodnica i Mleczna. Jednak
tylko dla Brynicy wyniki pomiarów można odnieść wprost do odcinka rzeki na wysokości Katowic. W dwóch
pozostałych przypadkach zamykają one zlewnię znacznie wykraczającą poza obszar miasta. Dla Brynicy średni
3
przepływ (SSQ) wyliczony dla wodowskazu Szabelnia (przed ujściem do Przemszy) wynosi 5,8 m /s, natomiast
3
3
najniższy niski przepływ (NNQ) wynosi 2,9 m /s. Najwyższy odnotowany przepływ (41,9 m /s) wystąpił 24 maja
1983 r. Powyższe dane świadczą o dużej regularności przepływów Brynicy. Wpływa na to w głównej mierze
duża zdolność retencyjna zbiornika Kozłowa Góra.
Rzeki płynące przez teren miasta mają na ogół koryta silnie przekształcone antropogenicznie. Przeważnie są to
koryta całkowicie sztuczne - wyprostowane w stosunku do pierwotnego ich przebiegu, często pogłębione,
miejscami obetonowane. Ich przebudowa często była wymuszana likwidacją szkód górniczych. Skrajnym
przykładem antropogenizacji koryta jest Rawa o nieuregulowanym do końca statusie prawnym, która niemal na
całej długości posiada koryto betonowe, pozbawione praktycznie łączności hydraulicznej z wodami
gruntowymi, z ograniczonym zasilaniem przez wody powierzchniowe. Ponadto znaczny jej fragment w rejonie
Śródmieścia jest zakryty.
Obecnie tylko nieliczne i krótkie fragmenty koryt rzecznych, głównie płynących przez tereny leśne, posiadają
charakter zbliżony do naturalnego. Zasadne, z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia (poprawa relacji
ekologicznych, dostępność rekreacyjna), wydaje się podjęcie działań zmierzających do częściowej
renaturalizacji niektórych cieków. Dotyczyć to powinno w pierwszym rzędzie: Kłodnicy, Ślepiotki, Boliny,
Mlecznej oraz jej dopływów.
W obrębie miasta można zlokalizować kilkadziesiąt sztucznych zbiorników wodnych, których łączna
powierzchnia stanowi blisko 170 ha [15]. W większości są to zbiorniki pochodzenia powyrobiskowego
antropogenicznego, powstałe w miejscach dawnej eksploatacji piasku lub gliny, a także w nieckach osiadań
terenu. Blisko połowa z tej powierzchni przypada na kompleks stawów położonych na pograniczu Katowic,
Sosnowca i Mysłowic, powstałych w dawnych wyrobiskach piasku (89 ha na terenie Katowic). Największy ze
stawów – Morawa zajmuje powierzchnię 35,8 ha. Stawy wraz z otoczeniem pełnią ważne funkcje rekreacyjne
i mają duże znaczenie przyrodnicze. Również duże znaczenie rekreacyjne i przyrodnicze posiada
ok. 33 hektarowy kompleks stawów zlokalizowanych w dolinie Potoku Leśnego (Dolina Trzech Stawów
i Katowicki Park Leśny). Wśród pozostałych zbiorników wodnych znaczącą funkcję rekreacyjną pełnią ponadto:
zbiornik wodny przy ośrodku wypoczynkowym „Wesoła Fala” (9 ha), zbiornik wodny przy Parku Bolina (2,8 ha).
Istotną rolę przyrodniczą pełnią: stawy w południowej części Os. Tysiąclecia, Staw Grünfeld w Brynowie, Staw
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Trzewiczek w Janowie, stawy „Janina”, „Barbara” i „Górnik” w rejonie Giszowca oraz zalewisko Ślepiotka
w dolinie górnej Ślepiotki.
Cechą charakterystyczną powierzchniowych wód stojących na terenie Katowic są dynamiczne zmiany zasięgu
niektórych zbiorników wodnych w związku z prowadzoną na szeroką skalę eksploatacją podziemną węgla.
Niewielkie zalewiska w nieckach osiadań terenu często ulegają zanikowi po zmianie ukształtowania terenu lub
są zasypywane w ramach rekultywacji technicznej. W ich miejsce powstają nowe zalewiska. Zasadne jest aby
część zalewisk pogórniczych utrwalić, gdyż mogą one w przyszłości wpływać na zwiększenie bioróżnorodności
obszaru miasta, a także wzbogacić bazę rekreacyjną.
Jakość wód powierzchniowych
Wody powierzchniowe w Katowicach, tak jak województwie śląskim, ze względu na przemysłowy charakter
miasta oraz wysoką gęstość zaludnienia, szczególnie wymagają monitoringu umożliwiającego podejmowanie
działań na rzecz poprawy stanu wód oraz ich ochrony przed zanieczyszczeniami. Liczne presje wywołane przez
działalność człowieka na środowisko wodne w połączeniu z deficytem wodnym determinują konieczność
racjonalnego gospodarowania wodami powierzchniowymi w województwie śląskim [18].
W rejonie miasta znajduje się osiem Jednolitych Części Wód Powierzchniowych. Zaliczyć do nich można:









Rawa PLRW20006212689 (o nieuregulowanym do końca statusie prawnym), '
Potok Leśny PLRW20006212684,
Bolina PLRW20005212729,
Mleczna PLRW20006211889,
Pstrążnik PLRW200062118832,
Dopływ spod Mąkołowca PLRW200062U884,
Kłodnica do Promnej PLRW60006116159),
Brynica od zb. Kozłowa Góra do ujścia PLRW2000921269.

Zgodnie rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.
U. z 2011 r. Nr 257, poz.1545) określa się stan wód, na który składa się stan ekologiczny (lub potencjał
ekologiczny) oraz stan chemiczny. Jakość wód powierzchniowych jest badana systematyczne za pomocą
pomiarów, oceny i prognoz stanu środowiska wodnego, nazywanego monitoringiem jakości wód. Zakres
i sposób prowadzenia badań monitoringowych uzależniony jest od sposobu użytkowania wód, a także od
charakteru ich zagrożenia lub ochrony. Monitoring jakości wód powierzchniowych oraz monitoring wód
podziemnych, stanowią podsystemy państwowego monitoringu środowiska. W Polsce programy monitoringu
środowiska są ustalane na trzyletnie okresy. Wyróżnia się trzy rodzaje monitoringu stanu wód:


monitoring diagnostyczny:
o
o
o



operacyjny:
o
o
o



ocena działania programów mających na celu poprawę jakości wód,
ocena zmian stanu wód wytypowanych jako zagrożone zanieczyszczeniem,
obserwacja przepływu wód,

badawczy:
o
o
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ustalenie stanu jednolitych części wód,
określenie rodzaju i skali oddziaływania działalności człowieka na wody,
zaprojektowanie przyszłych programów monitoringu,

wyjaśnienie przyczyn nie osiągnięcia celów środowiskowych dla danej jednolitej części wód,
określenie wielkości i wpływu przypadkowego zanieczyszczenia,
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o

ustalenie przyczyn rozbieżności między wynikami poszczególnych analiz.

Podstawowym celem monitoringu jest ustalenie stanu jakościowego wód, a przez to podstaw do
podejmowania działań na rzecz jego poprawy w razie potrzeby. Dodatkowo za pośrednictwem monitoringu
wód możliwe jest gromadzenie, pozyskiwanie i przetwarzanie danych o jakości wód powierzchniowych, a także
przyczynach jej zanieczyszczenia, jak również prognozowanie zmian jakości wody w zmieniających się
warunkach hydrologicznych. Badania te prowadzone są na szczeblu państwowym przez państwową służbę
hydrologiczno-meteorologiczną (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej). Badaniem jakości i monitoringiem
jakości wód zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych na terenie miasta Katowice zajmuje się WIOŚ.
Dane, które gromadzi WIOŚ pochodzą zarówno z monitoringu państwowego, jak i regionalnego.
Na podstawie informacji zamieszczonej na stronie internetowej WIOŚ zawartych w Zestawieniu punktów
monitoringowych na terenie gmin i powiatów województwa śląskiego badanych w 2011 roku zgodnie
z Aneksem nr 1 do Programu Państwowego Monitoringu Środowiska dla województwa śląskiego na lata
2010-2012 można stwierdzić, iż na terenie miasta Katowice nie ma zlokalizowanych punktów Państwowego
Monitoringu Środowiska. W ramach monitoringu regionalnego przez WIOŚ prowadzone są systematyczne
kontrole jakości wód powierzchniowych. Na terenie miasta Katowice lub w sąsiedztwie jego granic bada się
jakość wód w 6 punktach: Brynicy (powyżej ujścia Rawy oraz przed ujściem do Przemszy), Boliny i Rawy tuż
przed połączeniem z Brynicą, Mlecznej (poniżej Podlesia, przy granicy z Tychami), Przyrwy przed ujściem do
Mlecznej oraz Kłodnicy (w Brynowie i powyżej ujścia Jamny).
Obecny stan sanitarny wód powierzchniowych wyklucza ich gospodarcze wykorzystanie. Doprowadzenie ich do
poziomu III - IV klasy czystości (możliwość wykorzystania ich do celów przemysłowych i częściowe przywrócenie
życia biologicznego) wydaje się odległą perspektywą dla większości rzek. Jeszcze trudniejsze będzie
doprowadzenie ich do II klasy czystości (pełna możliwość wykorzystania wód do celów rekreacyjnych).
Konieczne jest zdecydowane ograniczenie ładunku zanieczyszczeń wprowadzanego do wód. Jest to
warunkowane przede wszystkim wdrożeniem skutecznych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków
sanitarnych obejmujących całe miasto, skuteczne podczyszczanie wód deszczowych oraz znaczące ograniczenie
przedostawania się chlorków i siarczanów do wód ze zwałowisk skały płonnej oraz osadników wód dołowych.
Na aktualny stan jakościowy zasobów wodnych w dorzeczu Odry wpływają przede wszystkim zanieczyszczenia
odprowadzane ze źródeł punktowych - głównie z miejscowości o niedostatecznie uporządkowanej gospodarce
wodno-ściekowej [19]. Do największych presji i wpływów antropogenicznych na środowisko wodne należą:
pobór wód na cele przemysłowe, rolnicze oraz eksploatacja sieci wodociągowej, odprowadzanie
nieoczyszczanych i niedostatecznie oczyszczanych ścieków przemysłowych oraz komunalnych, zanieczyszczenia
obszarowe spływające z wodami opadowymi, w tym z obszarów rolniczych, zanieczyszczenia pochodzące ze
stawów rybnych, składowisk odpadów oraz niedostateczna sanitacja obszarów wiejskich i rekreacyjnych [18].
Najbardziej zanieczyszczone rzeki przepływające przez miasto Katowice to: w zlewni Wisły: Brynica od ujścia
Szarlejki wraz z dopływami (m.in. Rawa o nieuregulowanym do końca statusie prawnym) oraz Przemsza (poza
terenem Miasta Katowice), w zlewni Odry: Odra (poza terenem miasta Katowice), Kłodnica i jej dopływy.
Głównymi przyczynami zanieczyszczenia wód powierzchniowych są nieoczyszczone i niedostatecznie
oczyszczone ścieki komunalne, ścieki z zakładów przemysłowych, zasolone wody dołowe pochodzące
z odwadniania zakładów górniczych oraz spływy obszarowe. Województwo śląskie, ze swoim przemysłowym
charakterem oraz wysoką gęstością zaludnienia, zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem ilości
wytwarzanych ścieków przemysłowych i komunalnych. Presję na środowisko wodne województwa śląskiego
powoduje przede wszystkim wysoko rozwinięta działalność przemysłowa oraz gospodarka komunalna.
W przeciągu ostatnich lat największe zanieczyszczenia, ze wszystkich dopływów Odry i Wisły przepływających
przez Katowice, wykazywała Rawa o nieuregulowanym do końca statusie prawnym. Jest ona największym
prawobrzeżnym dopływem Brynicy, która z kolei należy do zlewni rzeki Wisły. Źródła rzeki znajdują się w stawie
Marcin w Rudzie Śląskiej - Chebziu. Zlewnia rzeki obejmuje teren o powierzchni około 90 km². Sama rzeka
rozciąga się na odcinku 19,4 km. Przepływa kolejno przez miasta: Ruda Śląska, Świętochłowice, Chorzów,
Katowice i Mysłowice. Na całej swojej długości do Rawy wpadają ścieki przemysłowe i komunalne. Z tego też
powodu ilość wód naturalnych w rzece systematycznie się zmniejsza. Według wykonanych ekspertyz obecnie
Rawa prowadzi ich zaledwie 8%.
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Ze względu na swoje położenie Rawa ma ogromne znaczenie dla miasta Katowice. Stanowi ona główną zlewnię
wód opadowych dla większości jego terenów, z wyjątkiem jego południowych i wschodnich dzielnic. Przez
ostatnie lata prowadzono szereg prac związanych zarówno z regulacją (prowadzona od XIX wieku) rzeki po
prace rewitalizacyjne. Działania te miały na celu poprawę jakości rzeki poprzez oczyszczenie jej wód oraz
umożliwienie rozwoju w niej życia biologicznego.
Według danych z GUS pobór wód powierzchniowych był w miarę stabilny. Jedynie w roku 2010 pobór wód
3
3
3
spadł do 20 dam . W 2008 r. pobierano 27 dam , w 2009, 2011 i 2012 r. pobierano ok. 26 dam .
4.2.2

Zasoby wodne i jakość wód podziemnych

Znaczące zasoby wód podziemnych, mogące stanowić źródło zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do celów
pitnych zretencjonowane są w czwartorzędowych piaskach i żwirach wypełniających kopalną dolinę Kłodnicy.
Zasoby te wydzielone zostały jako Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) nr 331 Dolina kopalna rzeki
2
górna Kłodnica [49]. Powierzchnia zbiornika GZWP 331 szacowana jest na ok. 70 km , a moduł zasobów
3
2
dyspozycyjnych 278-328 m /(dkm ). [20].
Zbiornik GZWP 331 zbudowany jest z piaskowców i żwirów o miąższości od 6,5-72 m. Jest to poziom
przepływowy na znacznej powierzchni zlokalizowane są słabo przepuszczalne osady gliniaste. Zwierciadło wody
ma charakter napięty (lokalnie swobodny) i występuje na głębokości od 1,4-31,0 m. Głębokość poziomu
wzrasta w stronę do kierunku zboczy doliny kopalnej, w której występują dwa poziomy wodonośne o budowie
z osadów gliniastych. Poziom wodonośny zasilany jest wodami atmosferycznymi bezpośrednio w obszarach
odkrytych i pośrednio na drodze spływu podziemnego w obrębie jednostki [21]. Zbiornik izolowany jest od
utworów karbonu nieprzepuszczalną serią ilastych osadów miocenu, co zapobiega jego zdrenowaniu przez
kopalnie węgla, natomiast od powierzchni jest częściowo izolowany nieciągłym poziomem glin zwałowych.
Zasilanie wodami opadowymi ma miejsce na wychodniach warstw przepuszczalnych. Stopień zagrożenia wód
zbiornika jest bardzo wysoki – w sąsiedztwie dawnej odkrywki złoża piasków podsadzkowych Panewniki
(orientacyjnie na południe od Ślepiotki i Kłodnicy), a na pozostałym obszarze średni bądź niski – zależnie od
miąższości osadów nad warstwa wodonośną i obecności w profilu osadów warstw słabo przepuszczalnych.
Jakość i zasobność wód zbiornika ulega, w skali ponadlokalnej, niekorzystnym zmianom z uwagi na istniejące
powierzchniowe ogniska zanieczyszczeń oraz drenujący wpływ odwadniania kopalń węgla [49].
W opracowaniach hydrogeologicznych wyróżniany jest także karboński GZWP nr 457 Tychy - Siersza (C/2).
Obejmuje południowo – wschodnią część Katowic, generalnie położoną na południe od strefy uskoku
Książęcego. Na północ od granicy GZWP nr 457 Tychy – Siersza, karbońskie poziomy wodonośne są mniej
zasobne. Wydzielony w nich został Użytkowy Poziom Wód Podziemnych (UPWP) C II Mikołów – Sosnowiec.
Zasoby wód karbońskich są w znacznej części zczerpywane w wyniku odwadniania wyrobisk kopalń węgla
kamiennego. Jakość wód jest zmienna i pogarsza się – najszybciej w kopalniach likwidowanych, gdzie rezygnuje
się z selekcji wód lepszej jakości (infiltracyjne). Spływają one do niżej położonych wyrobisk, gdzie mieszają się
z zasolonymi wodami reliktowymi. Zmiany warunków hydrogeologicznych powodują, że karbońskie poziomy
wodonośne tracą rangę poziomów użytkowych [49].
Spośród 123 istniejących studni, jedynie z pięciu (3 w Kostuchnie i 2 w Podlesiu) pobierano wodę do celów
pitnych. W południowo – zachodniej części miasta (Kostuchna, Podlesie, Zarzecze, Zaopusta, Kopaniny)
21 studni w sytuacjach awaryjnych może zaopatrywać dodatkowych odbiorców [49].
Jakość wody w warstwie przypowierzchniowej jest bardzo zróżnicowana. Najczęściej woda zanieczyszczona jest
azotanami i amoniakiem (pochodzącym z przecieków z przewodów kanalizacyjnych) w stopniu przekraczającym
stężenia dopuszczalne dla wód pitnych. Głębiej stężenia związków azotu są mniejsze, wzrasta natomiast
stężenie żelaza i manganu do poziomu ponadnormatywnego dla wód pitnych. Metale te mogą jednak być
w prosty sposób usunięte [49].
W obecnym cyklu planistycznym obowiązującym do 2015r. w obszarze miasta Katowice znajdują się trzy
Jednolite Części Wód Podziemnych JCWPd 133, JCWPd 134 i JCWPd 141. Poniższa mapa obrazuje podział
JCWPd obowiązujący w cyklu planistycznym do 2015r.
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Rysunek 8.

Obecnie obowiązujące (do 2015 r.) Jednolite Części Wód Podziemnych [JCWPd] zlokalizowane w rejonie miasta
Katowice [22].

JCWPd 133
2

Powierzchnia zbiornika wynosi 460,21 km . Poziom wodonośny w czwartorzędzie występuje lokalnie, tworząc
dwie do trzech warstw. Na obszarze całej jednostki występują utwory wodonośne karbonu. Są to
przewarstwienia piaskowców mułowców iłowców i węgla kamiennego. Cechą szczególną JCWPd jest to, że na
przeważającej części jednostka jest drenowana przez podziemne wyrobiska kopalń węgla kamiennego
(maksymalnie do 1100 m ppt).
JCWPd 134
2

Zbiornik po powierzchni 573,19 km położony jest w czwartorzędowym poziomie wodonośnym, składa się z 1-3
warstw, występuje na całym obszarze jednostki. Lokalnie może pozostawać w więzi hydraulicznej z licznymi
poziomami w profilu karbonu górnego. Najszerszy zasięg w jednostce ma poziom porowy w piaskach oraz
poziomy szczelinowo-porowe w piaskowcach. Lokalnie utwory piaskowcowo-mułowcowe zalegają na
powierzchni. Poziomy wodonośne zostały na ogół osuszone, obszar pozostaje w regionalnym leju depresyjnym,
byłych kopalń węgla kamiennego i kopalń piasku, tylko lokalnie w dolinach rzek warunki wodonośne są
korzystne.
JCWPd 141
2

Powierzchnia zbiornika wynosi 269,95 km natomiast poziom wodonośny w czwartorzędzie występuje lokalnie.
Podobnie jak poziom wodonośny triasu. Najszerszy zasięg w jednostce ma poziom górnokarboński
wykształcony w postaci kilku warstw piaskowcowych. JCWPd pozostaje lokalnie w zasięgu regionalnego leja
depresji kopalń węgla kamiennego.
Wody podziemne zalegające na terenie miasta Katowice, według nowego podziału na części wód podziemnych
obowiązującego od 2015, należą do czterech JCWPd o numerach JCWPd 111,JCWPd 1121JCWPd129, JCWPd
145,. Poniższa mapa obrazuje położenie nowowydzielonych JCWPd w stosunku do miasta Katowice.
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Rysunek 9.

Jednolite Części Wód Podziemnych [JCWPd] zlokalizowane w rejonie miasta Katowice w nowym cyklu
planistycznym obowiązującym od 2015 r. [22].

JCWPd 111
2

Powierzchnia zbiornika wynosi 497,1 km . Najszerszy zasięg w granicach zbiornika ma poziom węglanowy triasu
środkowego. Lokalnie, pod nim, występuje poziom wodonośny w utworach klastycznych triasu dolnego lub
węglanowych dewonu (poziomy triasu środkowego i dewonu mogą pozostawać w więzi hydraulicznej). Poziom
wodonośny w czwartorzędzie występuje jedynie lokalnie, miejscami pozostaje w więzi hydraulicznej
z poziomami kredy/triasu[22].
JCWPd 112
2

Powierzchnia zbiornika wynosi 558,9 km , obszar zbiornika odwadniany jest licznymi ujęciami wód
podziemnych i pozostaje w leju depresyjnym kopalń węgla kamiennego, rud cynku i ołowiu. Poziom wodonośny
w czwartorzędzie występuje tylko lokalnie, może pozostawać w więzi hydraulicznej z górnymi warstwami
triasu/karbonu. Najszerszy zasięg w jednostce ma poziom węglanowy triasu środkowego. Lokalnie podściela go
poziom wodonośny w utworach węglanowych dewonu (poziomy triasu środkowego i dewonu mogą
kontaktować się wertykalnie lub lateralnie). W północno-zachodniej części obszaru jednostki utwory dewonu
występują na powierzchni terenu [22].
JCWPd 129
2

Na obszarze całego zbiornika o powierzchni 431,6 km występują utwory wodonośne karbonu górnego,
wykształcone w postaci cyklotemów węglowych, w których wodonośne są głównie zeszczelinowacone
piaskowce. Poziom wodonośny w czwartorzędzie, występuje lokalnie, wzdłuż rzek, gdzie wykształcony jest
w postaci dwóch/trzech warstw. Cechą szczególną JCWPd 129 jest drenowanie przez podziemne wyrobiska
kopalń węgla kamiennego, na przeważającej części w granicach leja depresyjnego, (do głębokości 1100
m p.p.t.) [22].

JCWPd 145
2

Zbiornik o obszarze 344,7 km pozostaje lokalnie w zasięgu regionalnego leja depresyjnego, wywołanego
długotrwałym drenażem górniczym. Poziom wodonośny w czwartorzędzie występuje lokalnie w postaci jednej
i/lub dwóch warstw. Lokalnie występują wodonośne, piaszczyste utwory neogenu. Poziom wodonośny triasu
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środkowego występuje tylko lokalnie w postaci płatów. Najszersze rozprzestrzenienie, w granicach jednostki,
ma poziom karbonu górnego, wykształcony w postaci szczelinowatych piaskowców o zmiennej miąższości.
Punkty pomiarowe dla wód podziemnych monitorowane przez WIOŚ są zlokalizowane w:




Piotrowicach (studnia na terenie firmy „Kabe”) – punkt 2679/K,
Załężu (studnia na terenie firmy „Haller”) – punkt 2686/K,
Ligocie (na terenie Szpitala Kolejowego) – punkt 2713/K - badania prowadzone do 2011 r.

W poniższej tabeli przedstawiono wynik oceny jakości wód podziemnych w rejonie Katowic, badanych
w ramach monitoringu diagnostycznego przez WIOŚ w 2011 i 2012 roku.
Tabela 7.

Wyniki oceny jakości wód podziemnych w roku 2011 i 2012 [23, 51]

Punkt

Miejscowość

2679/K

Piotrowice
(studnia na terenie firmy „Kabe”)

2686/K
2713/K

JCWPd

-

mg NO3 /l

Klasa

133

0,15-0,18

Załęże
(studnia na terenie firmy „Haller”)

134

Ligota
(na terenie Szpitala Kolejowego)

133

Wskaźniki w klasie:
III

IV

III

Temp, O2

Fe

6,59-7,41

IV

O2, Cl, Ca

pH, Ni

14,10

IV

-

pH, Ni

2011 r.

2012 r.
2679/K

Piotrowice
(studnia na terenie firmy „Kabe”)

133

0,20

III

Temp, O2

Fe

2686/K

Załęże
(studnia na terenie firmy „Haller”)

134

10,10

IV

Temp, Ca

pH, Cl, Ni

Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że wody podziemne w badanych punktach
(zlokalizowanych w Katowicach i w miejscowościach sąsiadujących) mają zróżnicowaną jakość. W 2011 r.
w dwóch punktach pomiarowych stwierdzono wody o jakości zadowalającej (III klasa) , w jednym punkcie
pomiarowym, w badanym roku, stwierdzono niezadowalającą jakość (IV klasa). W 2012 r. w dwóch punktach
pomiarowych zlokalizowanych na terenie miasta Katowice stwierdzono wody o jakości zadowalające - III klasa
(Piotrkowice) oraz niezadowalającej - IV klasa (Załęże).
Według danych z GUS pobór wód podziemnych w ostatnich latach zmniejszał się. W 2008 r. pobierano aż
3
3
3
22 dam , w 2009 - 12 dam mniej natomiast w 3 ostatnich latach tylko 10 dam .
4.2.3

Zaopatrzenie w wodę

Katowice zaopatrywane są w wodę pitną przez spółkę Katowickie Wodociągi S.A. (dawniej Rejonowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.), które pozyskują ją od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach jest producentem i hurtowym
dostawcą wody przeznaczonej do spożycia. Woda jest produkowana na dziewięciu Stacjach Uzdatniania Wody
i dwóch Zakładach Uzdatniania Wody a następnie transportowana siecią rurociągów magistralnych do
sieciowych zbiorników wyrównawczych. Woda wychodząca ze zbiorników wyrównawczych dalej jest
transportowana rurociągami magistralnymi do klientów. Jako jedyne rejonowe przedsiębiorstwo wodociągowe
w Polsce w razie awarii lub klęski żywiołowej jest w stanie podać wodę na drugi kraniec Górnego Śląska. Taką
możliwość elastycznego i szybkiego reagowania stwarza pierścieniowy system ponad 900 km sieci magistralnej
o średnicach nawet do 1800 mm w powiązaniu z 9 kompleksami sieciowych zbiorników wyrównawczych
3
o pojemności łącznej 374 tys. m [24]. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe S.A. przekazuje wodę do
przedsiębiorstw lokalnych min do spółki Katowickie Wodociągi S.A., które jest usługodawcą w zakresie
dostarczania wody i odprowadzania ścieków wyłącznie na terenie miasta Katowice [25]. Badania
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fizykochemiczne i biologiczne wody dostarczanej do odbiorców w Katowicach zamieszczone w serwisie
internetowym spółki Katowickie Wodociągi S.A. prezentuje poniższa tabela.
Tabela 8.

Jakość wody dostarczana do odbiorców – wyniki badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych [26]
Analizy

Jednostka

Norma

Woda mieszana

Stężenie jonów wodoru (pH)

-

6,5 - 9,5

7,46

15

2,27

3

Barwa

mgPt/dm

Mętność

NTU

1

0,71

Przewodność elektryczna

µS/cm

2500

204,82

Zapach

-

akceptowalny

akceptowalny

Amonowy jon
Chlor wolny
Mangan AAS
Żelazo

mgNH4/dm
mgCl2/dm

3

0,5

<0,04

3

0,30

0,16

3

µgMn/dm

50

8,42

3

200

106,81

3

200

<40

µgFe/dm

Glin

µgAl/dm

Smak

-

akceptowalny

akceptowalny

Ogólna liczba mikroorganizmów
w 36°C±2°C po 48h

jtk/1 ml

-

1

Ogólna liczba mikroorganizmów
w 22°C±2°C po 72h

jtk/1 ml

bez nieprawidłowych
zmian

0

Bakerie grupy coli

jtk/100 ml

0

0

Escherichia coli

jtk/100ml

0

0

Enterokoki

jtk/100 ml

0

0

Clostridum perfringens
(łącznie z przetrwalnikami)

jtk/100 m

0

0

Na podstawie powyższej tabeli można stwierdzić, iż woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie
miasta Katowice jest bardzo dobrej jakości. Woda czerpana bezpośrednio u odbiorców nie przekracza norm
jakości wody zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2010 r., Nr 72, poz. 466).
W obszarze miasta jest 19 ujęć wierconych oraz 133 studni kopanych. Czynne są dwa ujęcia o stosunkowo
3
niewielkiej wydajności: w Załężu (zatwierdzone zasoby: 6 m /h) oraz w Piotrowicach (zatwierdzone zasoby:
3
5 m /h). Maksymalna dobowa ilość wody pitnej w Katowicach możliwa do zagospodarowania w czasie kryzysu,
3
wynosi: 968 m . Stwarza to możliwość zaopatrzenia w wodę dla 65 000 osób (przy założeniu 15,0 l/osobę), lub
dla 130 000 osób (przy założeniu 7,5 l/osobę). Ponadto Stacja Uzdatniania Wód dołowych KWK „Wujek” oraz
KWK „Mysłowice-Wesoła” posiadają możliwości pozyskania wody w czasie kryzysu na poziomie odpowiednio
3
3
1000 m /d i 4000 m /d.

78

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014 -2017 z perspektywą do roku 2021

3

Według GUS w 2012 roku ogólne zużycie wody w Katowicach wyniosło 23,6 hm . Na cele przemysłowe zużyto
3
3
7,5 hm , a na cele gospodarstw domowych 11,2 hm .
Tabela 9.

Zaopatrzenie w wodę [10]
Wodociągi

Jednostka

2009 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.

długość czynnej sieci rozdzielczej

km

654,5

676,0

669,7

676,0

połączenia prowadzące do budynków
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania

szt.

15 030

15 097

15 317

15 462

woda dostarczona gospodarstwom
domowym

dam

3

11 751,0

11 492,5

11 298,1

11 198,8

ludność korzystająca z sieci wodociągowej

osoba

302 248

300 576

b.d.

b.d.

korzystający z instalacji wodociągowej w %
ogółu ludności

%

98,0

98,0

b.d.

b.d.

Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że co roku w mieście Katowice wzrasta długość
połączeń sieci wodociągowej prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. Według
danych GUS w roku 2012 r. długość czynnej sieci rozdzielczej wyniosła 676,0 km, co pozwoliło objąć zasięgiem
98% ogółu ludności.
Ilość wody zużywanej na potrzeby przemysłu, według danych z GUS, w ostatnich latach wyraźnie się wahała.
3
3
W 2008 r. zużycie wynosiło 8374 dam , w następnych latach poziom zużycia spadł do 8071 dam w 2009 r. oraz
3
do 7852 dam w 2010 r. Natomiast w roku 2011 zużycie wody na potrzeby przemysłu wzrosło do wartości
3
3
8171 dam . W stosunku do roku wcześniejszego ilość zużytej wody w 2012 r zmalała do wartości 7542 dam .
W strukturze materiałowej sieci wodociągowej dominującym materiałem wykorzystywanym w budowie sieci
wodociągowej jest stal. Stan techniczny sieci wodociągowej i przyłączy na obszarze miasta jest niezadowalający.
Rejestruje się bardzo wysoką awaryjność sieci, co skutkuje dużymi stratami wody (do 30%). Ponadto powstałe
uszkodzenia sieci magistralnej są częściowo wynikiem działalności górniczej kopalń. W ostatnich latach
podejmowane były działania zmierzające do ograniczenia strat wody, które polegają na: wymianie najbardziej
awaryjnych wodociągów, lokalizowaniu wycieków i ich usuwaniu, stosowaniu sprzętu usprawniającego
lokalizacje miejsc występowania awarii i uszkodzeń. Nie przewiduje się zasadniczych zmian w systemie
zaopatrzenia w wodę. Według projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Katowice – II edycja dla miasta Katowice najważniejszymi zadaniami w dziedzinie zaopatrzenia w wodę
są: działania związane z ograniczaniem strat wody, co oznacza dalszą rozbudowę systemu monitoringu sieci
wodociągowej, wymiana sieci wodociągowej, w tym w koordynacji z modernizacją sieci kanalizacyjnej, zadania
związane z dostosowywaniem sieci i obiektów wodno – kanalizacyjnych do warunków związanych z planowaną
eksploatacją górniczą.
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będący w posiadaniu
przedsiębiorstwa Katowickie Wodociągi S.A. na terenie miasta Katowice na lata 2010-2011 przewiduje m.in.
wymianę rurociągów, nakłady na awaryjność sieci oraz monitoring sieci wodociągowej, co przyczynić się ma do
zmniejszenia strat wody.
4.2.4

Gospodarka ściekowa

Na terenie miasta znajduje się 473,5 km sieci kanalizacyjnej (2011 r.), w tym kolektory stanowią 40,9 km, sieć
rozdzielcza – 292,6 km, a przyłącza – 69,3 km co pozwoliło na objęcie 89,5% systemem kanalizacji ludności
miasta (pozostała część ludności korzystała z przydomowych szamb). W 2012 r. długość sieci kanalizacyjnej
w mieście wzrosła do 485,8 km. Jednak zaledwie 72,54% mieszkańców Katowic korzystało z oczyszczalni
ścieków (pozostała część ścieków poprzez nieprawidłową sieć przyłączy, nieszczelną kanalizację przesiąkała do
gruntu oraz do Rawy, jak również odprowadzana była bezpośrednio od odbiorników). Niestety stan techniczny
w zakresie układu przestrzennego jak i rodzaju sieci w dużej mierze jest przestarzały i wymaga wymiany. Miasto
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Katowice wdraża działania polegające na poprawie gospodarki ściekowej, między innymi poprzez rozbudowę
oczyszczalni, wymianę i budowę sieci kanalizacyjnej.
W mieście Katowice funkcjonują dwa przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarką wodno-ściekową. Są to
Katowickie Wodociągi S.A. oraz Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Miasta Katowice,
o której utworzeniu zadecydowano podejmując Uchwałę nr LXIV/1540/06 Rady Miasta Katowice z dnia 04.0
9.2006 r. Zadaniem Spółki jest zarządzanie majątkiem wodno-ściekowym oraz rozwój infrastruktury
wodociągowo-kanalizacyjnej poprzez wykonywanie zadań, w tym związanych z pozyskiwaniem i zarządzaniem
środkami m.in. Funduszu Spójności dla realizacji modernizacji katowickiego systemu wodociągowokanalizacyjnego [27].
Spółka Katowickie Wodociągi S.A. jest jedynym przedsiębiorstwem zajmującym się zbiorowym zaopatrzeniem
w wodę i odprowadzaniem ścieków z terenu miasta Katowice oraz oczyszcza ścieki z miast Siemianowice
3
Śląskie, Czeladź i części miasta Sosnowiec łącznie jest to blisko 80 tys. m ścieków na dobę. Wynika to
z ukształtowania terenu – układu zlewni rzek. Na terenie miasta Katowice pracuje osiem oczyszczalni. Cztery
największe: Gigablok, Dąbrówka Mała - Centrum, Panewniki i Podlesie oraz dwie mniejsze: Kostuchna,
Giszowiec to oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne. Pozostałe dwie: Dąbrówka Mała i Szopienice to
3
oczyszczalnie mechaniczne. Łączna przepustowość eksploatowanych oczyszczalni wynosi ponad 100 tys. m
ścieków na dobę [25].
Oczyszczalnia Ścieków Gigablok znajduje się w Katowicach Szopienicach. Jest to druga oczyszczalnia
wybudowana w tym miejscu. Na początku października 2006 roku wyłączono dotychczas działającą
oczyszczalnię i rozpoczęto proces uruchomiania nowej. Właścicielem nowej oczyszczalni Gigablok jest
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. Spółka Katowickie Wodociągi S.A. prowadzi
eksploatację obiektu. Budowę rozpoczęto w 2004 roku w ramach Kontraktu „Projektowanie, Budowa
i Uruchomienie Oczyszczalni Ścieków (OŚ) Katowice, Polska Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/004-04"
współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności. Jest to oczyszczalnia typu mechanicznobiologiczno z podwyższonym oczyszczaniem biogenów (azotu i fosforu). Jakość ścieków oczyszczonych spełnia
wymogi prawa unijnego. Do oczyszczalni Gigablok odprowadzane są ścieki z północnych dzielnic Katowic:
Załęża, Os. Tysiąclecia, Os. Koszutka, Śródmieścia oraz Os. Paderewskiego. W okresie bezdeszczowym w ciągu
3
doby oczyszczalnia może przyjąć 40 tys. m ścieków (180 tyś. RLM). Ścieki oczyszczone z oczyszczalni Gigablok
są odprowadzane do rzeki Rawy [25].
Oczyszczalnia ścieków Dąbrówka Mała – Centrum znajduje się w Katowicach Dąbrówce Małej. Obsługuje
dzielnicę Katowic Dąbrówka Mała oraz miasta: Siemianowice Śląskie, Czeladź oraz Milowice - dzielnicę miasta
Sosnowiec. Właścicielem i eksploatatorem oczyszczalni jest spółka Katowickie Wodociągi S.A. Oczyszczalnia
Dąbrówka Mała jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczno-chemiczną z podwyższonym usuwaniem związków
biogennych (azotan, fosfor) . Jakość ścieków oczyszczonych spełnia wymogi prawa unijnego. Oczyszczalnia
ścieków Dąbrówka Mała – Centrum jest pierwszą w Polsce oczyszczalnią ścieków z napowietrzaniem
3
drobnopęcherzykowym. Maksymalna przepustowość oczyszczalni- 80 000 m /d, średnio-dobowa
3
przepustowość oczyszczalni - 20 000 m /d. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Brynica. [25].
Oczyszczalnia Ścieków Panewniki znajduje się w Katowicach Panewnikach. Obsługuje dzielnice: Ligota,
Panewniki i Brynów oraz część dzielnicy Ochojec. Spółka Katowickie Wodociągi S.A. jest eksploatatorem
oczyszczalni, zaś jej właścicielem jest Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Oczyszczalnia Panewniki jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczno-chemiczną z podwyższonym
oczyszczaniem biogenów czyli związków nawozowych azotu i fosforu. Ukończona w czerwcu 2012r.
modernizacja obiektu umożliwia oczyszczanie ścieków spełniających wymogi prawa unijnego i właściwą
3
tlenową stabilizację powstających osadów ściekowych. W ciągu doby oczyszczalnia oczyszcza średnio 15 tys. m
ścieków. Po oczyszczaniu wody odprowadzane są do rzeki Kłodnicy.[25].
Oczyszczalnia Ścieków Podlesie znajduje się w Katowicach Podlesiu. Obsługuje dzielnice: Piotrowie wraz
z Os. Odrodzenia, Podlesie, Kostuchna i Murcki. Spółka Katowickie Wodociągi S.A. jest eksploatatorem
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oczyszczalni, zaś jej właścicielem jest Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Oczyszczalnia Podlesie jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczno-chemiczną z podwyższonym oczyszczaniem
biogenów, czyli związków nawozowych azotu i fosforu.. Została uruchomiona w 1989 r. Okres rozruchu trwał
do 1991. Ukończona w październiku 2012r. modernizacja obiektu umożliwia oczyszczanie ścieków spełniających
wymogi prawa unijnego i właściwą tlenową stabilizację powstających osadów ściekowych. W ciągu doby
oczyszczalnia przyjmuje średnio 6 tys. m3 ścieków. Zmodernizowana oczyszczalnia posiada rezerwę
przepustowości, aby przyjąć ścieki z rozwijającego się w tym rejonie budownictwa mieszkaniowego. Ścieki
oczyszczone odprowadzane są do rzeki Mleczne [25].W poniższej tabeli przedstawiono informacje dotyczące
m.in. ilości ścieków, długości czynnej sieci kanalizacyjnej oraz liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej.
Tabela 10. Odprowadzenie ścieków [10]
Kanalizacja

Jednostka

2009 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.

długość czynnej sieci kanalizacyjnej

km

462,3

478,9

473,5

485,5

połączenia prowadzące do budynków
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania

szt.

7 297

7 306

7 366

7 654

ścieki odprowadzone

dam

3

16 772,4

15 384

15 206

15 084

ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

osoba

276 114

274 585

276 890

b.d.

korzystający z instalacji wodociągowej w %
ogółu ludności

%

89,5

89,5

b.d.

b.d.

Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że co roku w mieście Katowice wzrasta długość
połączeń sieci kanalizacyjnej prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania.
W poniższej tabeli przedstawiono ilość ścieków przemysłowych odprowadzonych w ciągu roku.
Tabela 11. Ścieki przemysłowe odprowadzone w ciągu roku w latach 2009-2012 [10]
2009 r.
2010 r.
Ścieki przemysłowe odprowadzone w ciągu roku
3
3
[dam ]
[dam ]

2011 r.
3
[dam ]

2012 r.
3
[dam ]

ścieki odprowadzone ogółem

17 121

18 490

18 688

15 866

ścieki odprowadzone do sieci kanalizacyjnej

651

572

550

549

ścieki odprowadzone bezpośrednio do wód lub do ziemi

16 470

17 918

18 138

15 370

ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla
środowiska wodnego

18

25

20

956

ścieki odprowadzone bezpośrednio do wód lub do ziemi
wymagające oczyszczania

16 470

17 918

18 138

ścieki oczyszczane razem

10 558

11 349

11 141

9 225

ścieki oczyszczane mechanicznie

10 265

11 095

10 844

8 957

ścieki oczyszczane chemicznie

13

8

16

b.d.

ścieki oczyszczane biologicznie

280

246

281

2 68

ścieki nieoczyszczane

5 912

6 569

6 997

6 092

15 317

Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych co
roku ma tendencję wzrostową, jedynie w 2012 r. ilość ta uległa spadkowi. Do 2011 roku odnotowano również
wzrost ilości ścieków odprowadzonych bezpośrednio do wód lub do ziemi wymagających oczyszczania,
natomiast w 2012 r. wartość ta zmalała.
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W poniższej tabeli przedstawiono ładunki zanieczyszczeń w ściekach odprowadzonych do wód lub do ziemi.
Tabela 12. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach odprowadzonych do wód lub do ziemi [10]
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach
odprowadzonych do wód lub do ziemi

2009 r.
[kg/rok]

2010 r.
[kg/rok]

2011 r.
[kg/rok]

2012 r.
[kg/rok]

BZT5

38 419

52 617

86 428

127 878

ChZT

177 807

264 425

613 494

541 793

zawiesina ogólna

215 069

236 926

224 311

181 234

suma jonów chlorków i siarczanów

49 160 331

43 517 411

36 588 845

34 672 138

fenole lotne

41

12

46

47

azot ogólny

8 357

6 804

4 188

2 461

fosfor ogólny

1 536

1 780

2 047

2 180

Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że suma jonów chlorków i siarczanów co rocznie
maleje. Zmniejszeniu ulega również zawartość w ściekach azotu ogólnego.
Głównym celem w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód powierzchniowych i podziemnych
miasta Katowice jest poprawa jakości wód powierzchniowych i ograniczenie zanieczyszczania wód
podziemnych.
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. realizuje projekt „Uporządkowanie gospodarki
ściekowej w mieście Katowice - Etap II. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Projekt powstał na bazie opracowanego na zlecenie
Miasta Katowice tzw. „Masterplanu” czyli planu uporządkowania gospodarki ściekowej. Na podstawie
przeprowadzonych inwentaryzacji rozpoznane zostały potrzeby budowy i modernizacji kanalizacji.
„Masterplan” stanowił podstawę do prac projektowych, decyzji inwestycyjnych i faz przygotowawczych
projektu. Projekt Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II jest również kontynuacją
zakończonego już pierwszego etapu projektu pn. Katowice - oczyszczanie ścieków. Pierwszy etap, realizowany
w latach 2002-2008, obejmował modernizację oczyszczalni ścieków Gigablok w dzielnicy Zawodzie i budowę
sieci kanalizacyjnych w centrum miasta (plan sieci zrealizowanych w pierwszym etapie). Drugi etap, planowany
do realizacji w latach 2010-2015, obejmuje budowę sieci kanalizacyjnych w pozostałej części miasta Katowice
oraz modernizację kolejnych dwóch oczyszczalni ścieków w Panewnikach i Podlesiu (plany sieci do realizacji w
drugim etapie). Część projektu, która spełniała wymogi konkursu, została w listopadzie 2009 roku zgłoszona do
dofinansowania z Funduszu Spójności. Formalna i merytoryczna ocena wniosku zakończyła się wynikiem
pozytywnym i 1 października 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie, pomiędzy Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Katowicką Infrastrukturą WodociągowoKanalizacyjną Sp. z o.o. 24 stycznia 2013 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą wkład finansowy
z Funduszu Spójności dla projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - etap II,
stanowiącego część programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla pomocy strukturalnej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. Realizacja projektu „Uporządkowanie
gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II” ma na celu zapewnienie skutecznego i efektywnego
systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie miasta Katowice. Zapewni poprawę stanu
środowiska naturalnego poprzez zredukowanie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych wraz ze ściekami do wód
i ziemi, poprawę jakości wód oraz wpłynie na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta i poprawę jakości
zarządzania siecią. Ponadto przyczynia się do realizacji założeń KPOŚK.
Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II”” obejmuje:
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Budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych,
Przebudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej,
Modernizację oczyszczalni ścieków Panewniki [Q=18.000 m3/d] - zakończona w 2012 r.,
Modernizację oczyszczalni ścieków Podlesie [Q=14.000 m3/d]. - zakończona w 2012 r
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Rzeczowy zakres projektu obejmuje:








Kanalizację sanitarną - 161 km,
Kanalizację ogólnospławną - 20 km,
Kanalizację deszczową - 49 km,
Wodociągi - 0,7 km,
Przelewy burzowe - 5 szt.,
Przepompownie - 23 szt.,
Oczyszczalnie ścieków - 2 obiekty.

Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II” jest jednym z większych
projektów inwestycyjnych realizowanych w Katowicach. Jego szacunkowa wartość wynosi ok. 640 mln złotych.
Oprócz dofinansowania, które Spółka otrzymała w ramach dotacji unijnej, pozostałą część środków
finansowych stanowią środki własne i kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W dniu 05.04.2012 roku
Spółka podpisała z NFOŚiGW umowę nr 190/2012/WN12/OW-KI-PSIB o dopłaty do oprocentowania kredytu
bankowego na realizację zadania pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap
II współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 o wartości
maksymalnej, łącznej kwocie dopłat w wysokości 7.917.758,38 PLN [27]. Budowa oraz renowacja istniejącej
sieci kanalizacyjnej ma m.in. na celu [28]:








likwidację wylotów ścieków sanitarnych, które powodują znaczące zanieczyszczenie środowiska
wodnego,
eliminację zagrożenia epidemiologicznego mieszkańców,
eliminację podtopień piwnic i niekontrolowany wyciek ścieków,
eliminację uciążliwego fetoru dla mieszkańców,
likwidację nieszczelności i pęknięć, które zwiększają eksfiltrację ścieków do gruntu oraz infiltrację wód
gruntowych do kanalizacji (nadmierny, niepotrzebny dopływ czystej wody na oczyszczalnię – większe
zużycie energii i podwyższone koszty oczyszczania),
likwidację źle funkcjonujących, przestarzałych oczyszczalni ścieków i szamb, których szczelność nie jest
wystarczająca do zapewnienia odpowiedniej ochrony środowiska gruntowo wodnego.

Niezbędne jest opracowanie programu przebudowy i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej. Program ten
powinien zawierać [studium II]:








wykonanie inwentaryzacji sieci deszczowych w tym wylotów do wód i do ziemi,
ocenę stanu technicznego istniejących sieci deszczowych,
wykonanie koncepcji przebudowy i rozbudowy systemu transportu wód opadowych,
wykonanie oceny przepływów tzn. zdolności hydraulicznych odbioru wód opadowych przez
poszczególne kanały oraz cieki powierzchniowe,
wykonanie zbiorowej mapy funkcjonującego układu kanalizacji deszczowej w formie cyfrowej, która
w przyszłości mogłaby posłuży do stworzenia systemu zarządzania siecią,
oszacowanie kosztów przebudowy i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej
propozycje rozwiązania problemu własności gruntów w rejonie płynących wód i cieków
powierzchniowych, pełniących rolę odbiornika wód deszczowych.

Źródłem silnie oddziałującym na wody powierzchniowe obok ścieków bytowych są ścieki z przemysłu.
W Katowicach funkcjonuje 1 oczyszczalnia ścieków przemysłowych. W większości ścieki przemysłowe po
podczyszczeniu trafiają na oczyszczalnie komunalne. Szczególnie trudne do wyeliminowania są wody
kopalniane (np. zrzut wód z odwadniania zakładu do rzeki Kłodnicy przez kopalnię Wujek). Techniki
oczyszczania tych wód są znane, ale bardzo kosztowne. Kolejnym trudnym do rozwiązania problemem są
spływy z zanieczyszczonych terenów przemysłowych, w tym z terenów składowisk odpadów pogórniczych.
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4.2.5

Zapobieganie powodziom

Charakter sieci rzecznej oraz stan sanitarny wód sprawiają, że wody płynące nie są i w przyszłości
prawdopodobnie nie będą wykorzystywane gospodarczo, bardzo istotna jest analiza przepływów o charakterze
wezbraniowym z uwagi na możliwe zagrożenie powodziowe.
W poniższej tabeli zestawiono wartości przepływów o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia (od
prawdopodobieństwa 1% występującego raz na 100 lat do prawdopodobieństwa 50% występującego raz na
2 lata). W przypadku Brynicy uzyskany wynik obliczono na podstawie statystyk przepływów, w pozostałych
przypadkach (zlewnie niekontrolowane) posłużono się wzorami empirycznymi.
Tabela 13. Maksymalne przepływy roczne o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia [17]
Powierzchnia zlewni
2
w km do przekroju
obliczeniowego

3

Przepływ [m /s]

Nazwa
p=1%

p=50%

Ogółem
365

Dorzecze Wisły
Brynica wodowskaz Czeladź

21,12

5,50

Brynica wodowskaz Szabelnia

43,0

18,6

483

Rawa powyżej Potoku Leśnego

29,6

9,2

61,6

Dorzecze Mlecznej
Rów Piotrowicki

0,8

0,12

0,53

Mleczna linia kolejowa Katowice-Tychy

10,0

1,51

4,5

Bagnik

2,0

0,30

1,9

Rów Graniczny

1,1

0,17

0,57

Mleczna ujście Rowu Granicznego

13,5

2,04

7,9

Cetnik

3,3

0,50

2,1

Mleczna ujście Cetnika

16,0

2,42

10,5

Rów Podleski

1,7

0,26

1,4

Kaskadnik

2,8

0,42

2,2

Mleczna ujście Kaskadnika

19,5

2,95

15,3

Bielawka

4,2

0,63

3,4

Malownik

2,8

0,42

3,3

Mleczna ujście Matownika

23,5

3,55

22,5

Rów NOT

2,4

0,36

1,9

Rów Murckowski

8,5

1,28

7,8

Pstrążnik

8,3

1,25

13,3

33,0

4,98

51,2

Mleczna ujście Pstrążnika

Drzecze Odry
Dorzecze Kłodnicy
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Kłodnica ulica Kościuszki

3,09

0,48

3,5

Kłodnica przed ujściem Kokocińca

5,91

0,92

6,7

Kokociniec

4,00

0,66

4,0

Kłodnica poniżej ujściu Kokocińca

10,15

1,57

11,5

Kłodnica przed ujściem Ślepiotki

15,09

2,34

17,1

Ślepiotka przed ujściem Rowu Zielnego

6,10

2,08

3,7

Rów Zielny

3,12

1,05

1,9

Ślepiotka poniżej ujścia Rowu Zielnego

7,50

2,55

5,9

Ślepiotka most w ul. Śląskiej

9,10

3,10

8,8
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3

Przepływ [m /s]

Nazwa

Powierzchnia zlewni
2
w km do przekroju
obliczeniowego

p=1%

p=50%

Ogółem

Ślepiotka przed ujściem Rowu Piotrow. II

10,40

3,58

11,6

Rów Piotrowicki II

1,53

0,51

2,5

Ślepiotka ujście do Kłodnicy

12,33

1,90

15,7

Kłodnica poniżej ujścia Ślepiotki

27,37

4,27

31

Kłodnica przed ujściem Rowu Panewnickiego

29,14

4,52

33

Rów Panewnicki

7,09

1,09

8,0

Kłodnica poniżej ujścia Rowu Panewnickiego

36,20

5,61

41

Zagrożenie powodziowe na terenie miasta jest umiarkowane. W przeszłości zjawiska powodziowe odnotowano
wzdłuż Rawy oraz Mlecznej. W latach 1995, 1997 i 1998 wystąpiły wezbrania Rawy, które spowodowały
zagrożenie powodziowe w rejonie ul. Brackiej, Huty Baildon, ul. Bankowej oraz ul. Bogucickiej, skutkujące
zalaniem niewielkich terenów wzdłuż rzeki. W ostatnich latach stosunkowo często dochodziło do wystąpienia
z koryta wód Mlecznej i zalewania posesji w rejonie ul. Uniczowskiej. Ponadto w przeszłości notowano lokalne
podtopienia wywołane ulewnymi deszczami, w związku z niesprawnym systemem kanalizacji deszczowej.
Charakter wezbrań na rzekach oraz występujących podtopień terenów świadczy o tym, że głównym ich źródłem
są przechodzące przez rejon Katowic deszcze nawalne o dużym natężeniu opadów. Taki typ opadów stanowi
największe zagrożenie w małych zlewniach, jakie występują na terenie miasta. Z analizy danych opadowych
wynika, że maksymalne 1-godzinne sumy opadów jakie towarzyszyły zjawiskom powodziowym w ostatnich
12 latach nie były szczególnie duże. Najwyższy 1-godzinny opad zanotowano w czerwcu 2002 r. - ok. 35 mm
słupa wody, czyli wyraźnie poniżej wyliczonego statystycznie prawdopodobieństwa = 1%, które wynosi dla
Katowic ok. 50 mm. Ponieważ najwyższe na Wyżynie Śląskiej sumy opadów 1-godzinnych wielokrotnie
przekraczały zanotowane w Katowicach wartości, istnieje stosunkowo duże niebezpieczeństwo wystąpienia
w przyszłości zalań i podtopień w dolinie Rawy oraz w dolinach niektórych innych cieków.
Podsumowanie
Miasto Katowice znajduje się w dorzeczu dwóch największych rzek Polski - zlokalizowane jest między Wisłą
i Odrą. Całkowita długość cieków w Katowicach wynosi około 107 km (wg danych z tabeli z RPOŚ 84,7) co
2
stanowi 474,63 km powierzchni zlewni na terenie całego miasta. Rzeki płynące przez teren miasta mają na
ogół koryta silnie przekształcone antropogenicznie. Przeważnie są to koryta całkowicie sztuczne wyprostowane w stosunku do pierwotnego ich przebiegu, często pogłębione, miejscami obetonowane.
Obecnie tylko nieliczne i krótkie fragmenty koryt rzecznych, głównie płynących przez tereny leśne, posiadają
charakter zbliżony do naturalnego. W obrębie miasta można zlokalizować kilkadziesiąt sztucznych zbiorników
wodnych, których łączna powierzchnia stanowi blisko 170 ha [15]. Cechą charakterystyczną powierzchniowych
wód stojących na terenie Katowic są dynamiczne zmiany zasięgu niektórych zbiorników wodnych w związku
z prowadzoną na szeroką skalę eksploatacją podziemną węgla.
W rejonie miasta znajdują się dwie Jednolite Części Wód Powierzchniowych. Na terenie miasta Katowice nie ma
zlokalizowanych punktów Państwowego Monitoringu Środowiska. Obecny stan sanitarny wód
powierzchniowych wyklucza ich gospodarcze wykorzystanie. W przeciągu ostatnich lat największe
zanieczyszczenia, ze wszystkich dopływów Odry i Wisły przepływających przez Katowice, wykazywała Rawa o
nieuregulowanym do końca statusie prawnym. Według danych z GUS pobór wód powierzchniowych był w
3
3
miarę stabilny. Jedynie w roku 2010 pobór wód spadł do 20 dam . W 2008 r. pobierano 27 dam , w 2009, 2011 i
3
2012 r. pobierano ok. 26 dam .
Na terenie miasta Katowic znajdują się dwa Główne Zbiorniki Wód Podziemnych o numerze GZWP nr 331
o nazwie Dolina kopalna rzeki górna Kłodnica oraz GZWP 329 o nazwie Zbiornik Bytom. Wody podziemne
zalegające na terenie miasta Katowice należą do dwój Jednolitych Części -Wód Podziemnych (JCWPd)
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o numerach JCWPd 111 oraz 129. Punkty pomiarowe dla wód podziemnych monitorowane przez WIOŚ są
zlokalizowane w:




Piotrowicach (studnia na terenie firmy „Kabe”) – punkt 2679/K,
Załężu (studnia na terenie firmy „Haller”) – punkt 2686/K,
Ligocie (na terenie Szpitala Kolejowego) – punkt 2713/K - badania przeprowadzane do 2012 r.

Na podstawie szeregu wyników badań (Ocena jakości wód podziemnych w roku 2011 oraz w 2012) stwierdza
się, że wody podziemne mają zróżnicowaną jakość plasującą się w granicach III i IV klasy jakości wód.
Katowice zaopatrywane są w wodę pitną przez spółkę Katowickie Wodociągi S.A., a woda przesyłana do
odbiorców przez spółkę jest produkowana na dziewięciu Stacjach Uzdatniania Wody i dwóch Zakładach
Uzdatniania Wody a następnie transportowana siecią rurociągów magistralnych do sieciowych zbiorników
wyrównawczych. woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie miasta Katowice jest bardzo dobrej
jakości. Woda czerpana bezpośrednio u odbiorców nie przekracza norm jakości wody zawartych
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2010 r., Nr 72, poz. 466).
Z roku na rok w mieście Katowice wzrasta długość połączeń sieci wodociągowej prowadzących do budynków
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. Według danych GUS w roku 2012 r. długość czynnej sieci rozdzielczej
wyniosła 676,0 km, co pozwoliło objąć zasięgiem 98% ogółu ludności.
Na terenie miasta znajduje się 473,5 km sieci kanalizacyjnej (2011 r.), w tym kolektory stanowią 40,9 km, sieć
rozdzielcza – 292,6 km, a przyłącza – 69,3 km co pozwoliło na objęcie 89,5% systemem kanalizacji ludności
miasta (pozostała część ludności korzystała z przydomowych szamb). W 2012 r. długość sieci kanalizacyjnej
w mieście wzrosła do 485,8 km . Jednak zaledwie 72,54% mieszkańców Katowic korzystało z oczyszczalni
ścieków (pozostała część ścieków poprzez nieprawidłową sieć przyłączy, nieszczelną kanalizację przesiąkała do
gruntu oraz do Rawy, jak również odprowadzana była bezpośrednio od odbiorników). Niestety stan techniczny
w zakresie układu przestrzennego jak i rodzaju sieci w dużej mierze jest przestarzały i wymaga wymiany. Miasto
Katowice wdrożyło działania polegające na poprawie gospodarki ściekowej, między innymi poprzez rozbudowę
oczyszczalni, wymianę i budowę sieci kanalizacyjnej jednak działania te należy kontynuować.
Zagrożenie powodziowe na terenie miasta jest umiarkowane. Charakter wezbrań na rzekach oraz
występujących podtopień terenów świadczy o tym, że głównym ich źródłem są przechodzące przez rejon
Katowic deszcze nawalne o dużym natężeniu opadów. Taki typ opadów stanowi największe zagrożenie
w małych zlewniach, jakie występują na terenie miasta. W przeszłości zjawiska powodziowe odnotowano
wzdłuż Rawy oraz Mlecznej. Ponadto w przeszłości notowano lokalne podtopienia wywołane ulewnymi
deszczami, w związku z niesprawnym systemem kanalizacji deszczowej. Ponieważ najwyższe na Wyżynie
Śląskiej sumy opadów 1-godzinnych wielokrotnie przekraczały zanotowane w Katowicach wartości, istnieje
stosunkowo duże niebezpieczeństwo wystąpienia w przyszłości zalań i podtopień w dolinie Rawy oraz
w dolinach niektórych innych cieków.
Głównym celem w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód powierzchniowych i podziemnych
miasta Katowice jest poprawa jakości wód powierzchniowych i ograniczenie zanieczyszczania wód
podziemnych.
Na terenie miasta Katowic, jak również w całym województwie śląskim, dużym problemem w gospodarce
wodno-ściekowej jest stan jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Jak wykazała analiza stanu cieków
w mieście przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Środowiska wszystkie badane wody wymagają
podjęcia natychmiastowych działań zapobiegawczych w celu poprawy ich jakości. Głównie dotyczy to wód
płynących, których stan wskazuje na intensywne oddziaływanie antropogeniczne, a zmiany polegają na zaniku
występowania znacznej części populacji biologicznych. Ponadto wody należące do klasy V nie nadają się do
wykorzystania na cele zaopatrzenia ludności w wodę i nie podlegają uzdatnianiu.
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Działania naprawcze powinny obejmować realizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
oraz Masterplanu – uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice w zakresie podłączeń do sieci
kanalizacyjnej, jej napraw oraz modernizacji oczyszczalni wraz z likwidacją oczyszczalni starych i niesprawnych.
Konieczna jest również kontrola zakładów przemysłowych w zakresie ich wyposażenia w urządzenia
zapobiegające zanieczyszczeniom bądź je ograniczające. Ponadto powinny zostać podejmowane działania
ochrony ujęć wodnych oraz racjonalizacja użycia wody w tym naprawa awaryjnych wodociągów.
4.3 Ochrona przyrody [OP]
W mieście Katowice można dostrzec tereny o znacznym stopniu zróżnicowania form użytkowania. Około
33% obszaru miasta Katowice to m.in. tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny przemysłowe, tereny
komunikacyjne i transportowe (krajobrazy miejsko-przemysłowe), a blisko 67% to lasy 6817, 62 ha, użytki rolne
320, 19 ha, tereny zieleni urządzonej 724, 17 ha (tereny biologicznie czynne).
Tereny otwarte Katowic stanowią ważny element struktury ekologicznej regionu, zapewniający ciągłość
przestrzenną terenów biologicznie czynnych oraz natlenianie obszaru. Do elementów struktury przyrodniczej
o randze regionalnej zalicza się przede wszystkim: duże kompleksy leśne (Lasy Murckowskie i Lasy Panewnickie)
obejmujące blisko połowę obszaru miasta. Stanowią one ważne w skali regionu biocentra. Ponadto ważnym
elementem regionalnej struktury przyrodniczej jest kompleks stawów Szopienice-Borki. Pełni on ważną rolę
ekologiczną, jako jedyny duży zespół akwenów wodnych w centralnej, silnie zurbanizowanej części Aglomeracji
Górnośląskiej. W południowo-zachodniej części miasta znajdują się bardzo ważne obszary o charakterze
łącznikowym pomiędzy kompleksami Lasów Panewnickich i Lasów Murckowskich oraz Lasami Pszczyńskimi.
W ich skład wchodzi korytarz ekologiczny Mlecznej wraz z dolinami Kaskadnik i Bielawki, Las Gniotek oraz
kompleksy rolne w Zarzeczu.
Ponadto należy zauważyć iż na terenie miasta Katowice zlokalizowane są 2 parki wpisane do ewidencji
zabytkowych parków i ogrodów w Polsce:



kościół i klasztor Ojców Franciszkanów wraz z parkiem z lat 1905-1908, A/1202/73 19.02.1973,
zespół parku im. Tadeusza Kościuszki ostatecznie ukształtowany w 1922 A/1515/93 26.02.1993.

Uzupełnieniem wymienionych elementów struktury przyrodniczej są pasma dolin: Kłodnicy, Ślepiotki,
Kokocińca, Rowu Panewnickiego, Brynicy, Rawy wraz z Potokiem Leśnym, Boliny oraz pozostałych dopływów
Mlecznej. Przeważnie południkowy i równoleżnikowy przebieg dolin stanowi o możliwości powstania „rusztu”
ekologicznego, który łącząc wszystkie zasadnicze obszary węzłowe struktury przyrodniczej, umożliwi
prawidłowe funkcjonowanie mniejszych i niepowiązanych z nim bezpośrednio obszarów o charakterze „wysp”
oraz może wpływać na poprawę warunków życia mieszkańców miasta [17].
Obszary prawnie chronione
W granicach administracyjnych miasta znajduje się 232 ha obszarów prawnie chronionych. W poniższej tabeli
zawarto podział obszarów prawnie chronionych wpisanych w teren miasta Katowice.
Tabela 14. Rodzaje i powierzchnia obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie miasta Katowice w 2011 r.
[10]
Obszary prawnie chronione

Powierzchnia [ha]

Ogółem

232

Rezerwaty przyrody

127,4

Użytki ekologiczne

4,2

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

100,4

Ochrona prawna realizowana może być w formie parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku
krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego,
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użytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, pomników przyrody i ich otulin oraz stref ochrony ostoi
roślin, grzybów lub zwierząt objętych ochroną gatunkową.
Na terenie Katowic ochroną prawną w oparciu o ustawę o ochronie przyrody aktualnie objęte są 4 obszary.
Należą do nich 2 rezerwaty przyrody ("Las Murckowski", "Ochojec"), zespół przyrodniczo-krajobrazowy ("Źródła
Kłodnicy"), oraz użytek ekologiczny ("Płone Bagno"). Ponadto 34 drzewa objęto ochroną jako pomniki przyrody
ożywionej i 11 obszarów zielonych mających status parków, z których największym jest Katowicki Park Leśny
(2 parki wpisane są do ewidencji zabytkowych parków i ogrodów w Polsce) [17,47].
Użytkowanie obszarów objętych ochroną prawną dopuszcza się tylko w ograniczonym zakresie umożliwiającym
zachowanie ich walorów przyrodniczych respektując wprowadzone na tych terenach zakazy i nakazy.
Zagospodarowanie i użytkowanie ich otoczenia należy kształtować w sposób nienaruszający równowagi
przyrodniczej. W sąsiedztwie drzew uznanych za pomniki przyrody ożywionej zakazuje się lokalizacji obiektów
mogących stanowić zagrożenie dla ich zachowania oraz wykonywania powierzchni nieprzepuszczalnych dla
wody, a roboty ziemne nie mogą naruszać ich systemu korzeniowego.
Do obszarów o wysokich walorach krajobrazowych należą: Park im. Tadeusza Kościuszki, Katowicki Park Leśny,
kompleks stawów „Szopienice-Borki” wraz z przylegającym od południowego zachodu kompleksem rolnym,
Stawy na Osiedlu Tysiąclecia, obrzeża i tereny przylegające bezpośrednio do kompleksów Lasów Murckowskich
i Lasów Panewnickich oraz śródpolne łąki i obszary wodo-błotne, doliny Kłodnicy, Ślepiotki i Mlecznej, dzielnica
Zarzecze, Park Zadole i kilka mniejszych. Oprócz walorów przyrodniczych i krajobrazowych doliny rzeczne
stanowią również rolę korytarzy migracyjnych bardzo ważną z punktu widzenia przemieszczających się nimi
wielu drobnych ptaków, ssaków czy płazów. Problem utrudnionych i ograniczonych połączeń między obszarami
jest najbardziej widoczny w północnej części miasta, gdzie występuje zwarta zabudowa.
Jednym z elementów ochrony przyrody miasta Katowice jest idea ochrony obszarów w ciągach dolin rzecznych
oraz innych cennych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym. Podstawowe kierunki przeznaczenia tych
terenów to:




tereny rolnicze z przewagą trwałych użytków zielonych, wody,
tereny chronione zgodnie z ustawą o ochronie przyrody,
tereny zieleni, w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody.

Użytkowanie terenów dopuszczalne powinno być tylko w takim zakresie, w jakim nie koliduje z ich wiodącą
funkcją, którą jest zachowanie równowagi przyrodniczej, w tym:






utrzymanie właściwych proporcji terenów otwartych do zainwestowania oraz ochrona ciągłości
przestrzennej ekosystemów w skali ponadlokalnej i lokalnej,
zachowanie bioróżnorodności, zwłaszcza zbiorowisk roślinnych o naturalnym charakterze
towarzyszących ciekom wodnym, łąk i remiz śródpolnych,
ochrona i kształtowanie warunków odtwarzania się zasobów wód podziemnych,
ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem,
zapewnienie właściwego przewietrzania obszarów zurbanizowanych.

Ponadto, obszary cenne pod względem przyrodniczym dotychczas nie objęte ochroną, powinny być chronione
przed zainwestowaniem oraz niekorzystnym oddziaływaniem innych czynników związanych z użytkowaniem
terenu, stanowiących potencjalne zagrożenie dla ich wartości.
Obszary o podwyższonej wartości przyrodniczej mogą być natomiast zagospodarowane jako tereny zieleni
urządzonej, pod warunkiem doboru sposobu zagospodarowania sprzyjającego zachowaniu ich walorów oraz
wzbogaceniu struktury przyrodniczej. Przy czym należy wykluczać stosowanie gatunków roślin obcego
pochodzenia i niezgodnych z warunkami siedliskowymi.
Wszelkie obiekty budowlane powstające na terenach o wysokich walorach krajobrazowych powinny być
projektowane i sytuowane w sposób niezakłócający walorów krajobrazu.
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4.3.1

Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody „Las Murckowski”
Lokalizacja rezerwatu zaprezentowana jest poniżej.

Rysunek 10. Lokalizacja Rezerwatu przyrody Las Murckowski na mapie Katowic

Rezerwat przyrody Las Murckowski zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części Wyżyny Katowickiej,
w dzielnicy Katowice Murcki. Został utworzony na powierzchni 7,04 ha mocą zarządzenia Ministra Leśnictwa
i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 grudnia 1953 roku (M.P. nr A-1, poz. 18 z dnia 13.01.1954 r.) w celu
zachowania fragmentu lasu mieszanego o cechach naturalnych, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie
aglomeracji przemysłowej. Rezerwat powiększono zarządzeniem ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 10 maja 1989 roku. Obecnie Las Murckowski zajmuje powierzchnię 102,56 ha
[29].
Rezerwat chroni lasy bukowe i mieszane porastające, pocięte parowami, zbocza Wzgórza Wandy –
357 m n.p.m.. Na terenie rezerwatu zlokalizowana jest również Góra Kamienna o wysokości ok. 267 m n.p.m.
Oprócz okazałych, ponad stuletnich, buków i dębów na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie
15 gatunków roślin chronionych i rzadkich. Bogaty jest również świat zwierzęcy reprezentowany przede
wszystkim przez wiele gatunków ssaków i ptaków. Na obszarze rezerwatu zabronione jest:













wycinanie drzew i pobór użytków drzewnych z wyjątkiem usuwania drzew martwych, wywrotów
i złomów w sposób nie narażający na zniszczenie otoczenia, a w szczególności podrostów i nalotów
oraz z pozostawieniem w ziemi karpiny,
zbiór owoców oraz nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion niezbędnych do zaspokojenia potrzeb
odnowienia lasu w rezerwacie w miejscach, gdzie odnowienie naturalne jest niedostateczne,
zbiór ziół leczniczych oraz innych roślin lub ich części,
zbiór ściółki leśnej i pasanie zwierząt gospodarskich oraz wykonanie wszelkich innych czynności
gospodarczych z wyjątkiem stosowania koniecznych zabiegów odnowieniowych gatunkami rodzimymi
rezerwatu, właściwymi do poszczególnych jego siedlisk, zmierzających do regeneracji i utrzymania
naturalnego typu lasu,
niszczenie lub uszkadzania drzew i innych roślin,
niszczenie gleby i pozyskiwanie kamieni,
polowanie, chwytanie i zabijanie dziko żyjących zwierząt,
zanieczyszczanie terenu, wzniecanie ognia i zakłócanie ciszy,
umieszczanie tablic, napisów i innych znaków,
wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń
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technicznych;
przebywanie na terenie rezerwatu poza miejscami specjalnie w tym celu wyznaczonymi przez
konserwatora przyrody.

Zagrożeniem dla rezerwatu, a zwłaszcza jego części położonej na zachód od ul. Bielskiej, jest niekorzystne
oddziaływanie ruchu samochodowego, sąsiednich terenów przemysłowych i rekreacyjnych oraz wpływów
podziemnej eksploatacji węgla (prognozowane odkształcenia II i III kategorii oraz osiadania do 6 m). Rezerwat
nie posiada wyznaczonego obszaru otuliny [17].
Rezerwat przyrody „Ochojec”
Poniższa mapa obrazuje położenie rezerwatu w granicach miasta Katowice.

Rysunek 11. Lokalizacja Rezerwatu przyrody „Ochojec” na mapie Katowic.

Rezerwat został utworzony w 1982 r. (Zarządzenie MLiPD, M.P. z 1982 r. Nr 10, poz. 74) w celu ochrony
stanowiska liczydła górskiego. Jest częściowym rezerwatem florystycznym, o powierzchni 26,77 ha. Rezerwat
chroni kolonię roślin górskich (kilkanaście gatunków) o reliktowym charakterze, a w szczególności stanowiska
liczydła górskiego – gatunku rzadkiego w niżowej części Polski. Flora rezerwatu jest bogata i zróżnicowana. Poza
kolonią roślin górskich występują również licznie inne rośliny chronione i rzadkie, zwłaszcza charakterystyczne
dla terenów torfowisk oraz obszarów podbagnionych i wodnych. Na obszarze rezerwatu bytuje wiele gatunków
zwierząt, w tym chronionych, głównie owadów, płazów i ptaków. Na obszarze rezerwatu zabrania się:
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wycinania drzew i pobór użytków drzewnych z wyjątkiem wypadków uzasadnionych potrzebami
gospodarstwa rezerwatowego,
zmieniania stosunków wodnych naruszających w sposób istotny warunki ekologiczne, zbierania ziół
leczniczych i innych roślin oraz zbiór owoców i nasion drzew i krzewów, z wyjątkiem nasion na
potrzeby odnowienia lasu,
pozyskiwania ściółki leśnej i pasania zwierząt gospodarczych,
niszczenia gleby i pozyskiwania kopalin,
zanieczyszczania wody i terenu, wzniecanie ognia i zakłócania ciszy,
stosowania wszelkich środków chemicznych, niszczenie drzew i innych roślin, polowania, chwytania,
płoszenia i zabijanie dziko żyjących zwierząt, niszczenia gniazd, wybierania jaj piskląt wszystkich
gatunków ptaków , umieszczania tablic, napisów i innych znaków, z wyjątkiem tablic i znaków
związanych z ochroną rezerwatu, wznoszenia budowli oraz zakładania i budowy urządzeń
komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych,
przebywania poza miejscami wyznaczonymi.
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Zagrożeniem dla rezerwatu jest zabudowa mieszkaniowa rozwijająca się w bezpośrednim sąsiedztwie po jego
zachodniej stronie; w związku z budową nowych budynków fragment terenu położony na obrzeżu rezerwatu
został zdewastowany. Penetracja terenu rezerwatu przez ludzi powoduje jego zaśmiecenie. Potencjalnym
zagrożeniem są propozycje budowy tzw. drogi południowej lokalnej mającej pełnić funkcję łącznika pomiędzy
dzielnicami Piotrowice i Ochojec. Rezerwat nie posiada wyznaczonego obszaru otuliny. Projekty miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, podobnie jak studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, w części dotyczącej rezerwatów przyrody, wymagają uzgodnienia z
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w zakresie ich ustaleń, mogących mieć negatywny wpływ na cele
ochrony rezerwatu przyrody.

4.3.2

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Źródła Kłodnicy”
Omawiany zespół przyrodniczy został utworzony w 2001 r. uchwałą nr XXXIV/453/2001 Rady Miasta Katowic
z dn. 26.04.2001 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 25/01, poz. 606) oraz uchwałą nr LIII/718/2002 Rady Miasta Katowic
z dn. 23.09.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 85/02, poz. 3009). Przedmiotem ochrony jest obszar źródliskowy rzeki
Kłodnicy o łącznej powierzchni 100,4 ha. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy obejmuje fragmenty wiekowego
lasu łęgowego z ponad stuletnimi okazami olchy oraz bogatym w rzadkie i chronione gatunki roślin runem.
Koryto i rozlewiska Kłodnicy stanowią dogodne miejsce bytowania wielu gatunków płazów. Przesłanką do
objęcia ochroną tego terenu była potrzeba ochrony zasobów wodnych w strefie głównego wododziału Wisły
i Odry, a także ponadprzeciętne walory przyrodniczo-krajobrazowe. Na terenie zespołu przyrodniczokrajobrazowego zabrania się:









niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,
wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym,
uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości,
zaśmiecania obiektu i terenów wokół niego,
dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody
i zrównoważone wykorzystanie użytków leśnych,
likwidowania małych zbiorników wodnych oraz obszarów wodno – błotnych,
budowy budynków, budowli, obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych
mogących mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony bądź spowodować degradację krajobrazu.
4.3.3

Użytki ekologiczne

Użytek ekologiczny „Płone Bagno”
Przedmiotem ochrony jest torfowisko wysokie z fragmentami boru wilgotnego i bagiennego o pow. 4,22 ha.
Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych
torfowiska wysokiego z fragmentami boru wilgotnego i bagiennego, ze stanowiskami regionalnie rzadkich
i ustępujących gatunków roślin. Na terenie użytku ekologicznego zabrania się:







niszczenia, uszkadzania i przekształcania obiektu,
wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, w tym wydobywania torfu,
uszkadzania i zanieczyszczania gleby, wysypywania, zakopywania, i wylewania odpadów lub innych
nieczystości,
zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego,
dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody,
likwidowanie małych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych,
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budowy budynków, budowli, obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych
mogących mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony lub spowodować degradację krajobrazu.
4.3.4

Korytarze ekologiczne

Na terenie miasta Katowice bardzo ważną rolę odgrywają korytarze ekologiczne stanowiące obszary
umożliwiające migracje roślin, zwierząt lub grzybów. W skład wyznaczonych na terenie gminy korytarzach
ekologicznych wchodzą [17]:
Międzynarodowy korytarz spójności obszarów chronionych: „Mleczna”
Jest to najważniejszy w mieście korytarz ekologiczny, łączący kompleksy leśne. Wzdłuż Mlecznej i jej dopływów
występują zarośla olchowo-wierzbowe oraz płaty łąk wilgotnych i świeżych. Niektóre łąki bogate florystycznie.
Występowanie kilku rzadkich i chronionych gatunków roślin. Podmokła część doliny poniżej Podlesia (Dupina)
jest siedliskiem płazów i ptaków wodnobłotnych.
Krajowe korytarze spójności obszarów chronionych:



„Las Murckowski-Ochojec”, stanowiący śródleśne łąki wilgotne i świeże, ze stanowiskami rzadkich
i chronionych roślin. Główna ostoja zwierzyny w południowej części Lasów Murckowskich.
„Ślepotka-Kłodnica” - Tereny otwarte stanowiące zasadniczą część zdegradowanego (głównie w Ligocie
i Ochojcu), wymagającego regeneracji korytarza ekologicznego. W części zachodniej - wysokie walory
krajobrazowe i duże zróżnicowanie florystyczne.

Regionalny korytarz spójności obszarów chronionych: „Brynica”
Stanowią tereny otwarte będące zasadniczą częścią zdegradowanego, wymagającego regeneracji, korytarza
ekologicznego Brynicy.
Regionalny przystanek ptasi „Stawy Szopienickie”
Duże powierzchniowo zbiorniki wodne wraz z otoczeniem o wysokich walorach przyrodniczych
i krajobrazowych. Występowanie 1 gatunku rośliny chronionej oraz gatunków chronionych zwierząt: ptaków
(liczne kolonie) oraz płazów, gadów i ssaków.
Korytarze migracji ssaków kopytnych:
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„K/LPK-KATW” - łaczy zachodni fragment Lasów Pszczyńsko – Kobiórskich z kompleksem leśnym
otaczającym od zachodu Katowice,
„Lasy Murckowskie” - obszar węzłowy dla ssaków kopytnych,
K/LPK-LM/1” - łączy Lasy Pszczyńsko-Kobiórskie z Murckowskimi (przecina doliny potoków
Żwakowskiego i Browarnianego, a dalej wąskim pasem zadrzewień i luźnej zabudowy pomiędzy
Tychami i Mikołowem dochodzi do Lasu Gniotek i Lasów Murckowskich; fragment newralgiczny:
pomiędzy Tychami i Mikołowem.
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4.3.5

Pomnik przyrody

Na terenie miasta Katowice zarejestrowanych jest 33 pomniki.
Tabela 15. Pomniki przyrody na terenie miasta Katowice [17]
Nr
Lokalizacja

Gatunek i nr rejestru

Pomniki przyrody ustanowione Rozporządzeniem nr 63/95 Wojewody Katowickiego z 25 kwietnia 1995 r. w sprawie uznania
za pomniki przyrody - Dz. Urz. Woj. Katowickiego nr 7 poz. 60
1

Giszowiec, ul. Samoobrony 43

Buk zwyczajny 000517

2

Giszowiec, ul. Barbórki obok ogrodów działkowych

Buk zwyczajny 000520

3

Giszowiec, ul. Barbórki obok kościoła

Buk zwyczajny 000521

4

Giszowiec, ul. Barbórki obok ul. Wojciecha

Buk zwyczajny 000522

5

Giszowiec, ul. Barbórki obok 000522

Buk zwyczajny 000523

6

Giszowiec, ul. Barbórki obok alejki do kościoła

Buk zwyczajny 000524

7

Giszowiec, ul. Wojciecha

Buk zwyczajny 000525

8

Giszowiec, ul. Górniczego Stanu 18

Buk zwyczajny 000527

9

Giszowiec, ul. Górniczego Stanu 16,18

Buk zwyczajny 000528

10

Giszowiec, ul. Górniczego Stanu 12

Buk zwyczajny 000529

11

Giszowiec, ul. Górniczego Stanu 10, 12

Buk zwyczajny 000531

12

Giszowiec, ul. Samoobrony

Buk zwyczajny 000533

13

Giszowiec, ul. Górniczego Stanu 12, 6

Buk zwyczajny 000534

14

Giszowiec, ul. Górniczego Stanu 12, 6

Buk zwyczajny 000535

15

Giszowiec, park przy gospodzie

Buk zwyczajny 000547

16

Giszowiec, park przy gospodzie

Buk zwyczajny 000547

17

Giszowiec, park przy gospodzie

Buk zwyczajny 000549

18

Giszowiec, park przy gospodzie

Buk zwyczajny 000552

19

Giszowiec, park przy gospodzie

Buk zwyczajny 000553

20

Giszowiec, park przy gospodzie

Buk zwyczajny 000554

21

Giszowiec, park przy gospodzie

Buk zwyczajny 000555

22

Giszowiec, park przy gospodzie

Buk zwyczajny 000556

23

Giszowiec, park przy gospodzie

Buk zwyczajny 000557

24

Giszowiec, park przy gospodzie

Buk zwyczajny 000558

25

Giszowiec, obok przedszkola nr 64

Buk zwyczajny 000572

26

Giszowiec, obok przedszkola nr 64

Buk zwyczajny 000573

27

Giszowiec, obok przedszkola nr 64

Buk zwyczajny 000574

28

Giszowiec, ul. Wojciecha 31

Dąb szypułkowy 000586

29

Giszowiec, ul. Pszczyńska obok hali sportowej

Buk zwyczajny 000589

Pomniki przyrody ustanowione Decyzją nr 311 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w Katowicach z 06.12.1973r. nr RLop831/11/73 – 5/57 i nr RLop-831/30/73 - 5/57
30

Kostuchna, ul. Sołtysia 129

Klon zwyczajny 138

31

Kostuchna, ul. Sołtysia 129

Jesion wyniosły 139

Pomnik przyrody ustanowiony orzeczeniem nr 00035 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w Katowicach RL 13/163/53 z
12.12.1953r.
32

Panewniki, ul. Panewnicka teren Klasztoru
OO.Franciszkanów

Dąb szypułkowy 5

Pomnik przyrody ustanowiony Rozporządzeniem nr 38/97 Woj. Kat. z 27 lutego 1997r. w sprawie wprowadzenia ochrony
indywidualnej, w drodze uznania za pomniki przyrody pojedynczych tworów przyrody ożywionej i nieożywionej, na terenie
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Nr

Lokalizacja

Gatunek i nr rejestru

gmin: Katowice... (Dz. Urz. Nr 6, poz. 51)
33

Piotrowice, ul. Grotgera 10c

4.3.6

Grusza pospolita poz. I.1 rozp

Obszary o podwyższonej wartości przyrodniczej

Na terenie miasta znajduje się 19 obszarów o ponadprzeciętnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych,
które powinny być zachowane ze względu na ich znaczenie dla ochrony cennych gatunków roślin i zwierząt,
bioróżnorodności, zapewnienia ciągłości ekologicznej oraz ochronę naturalnego krajobrazu. Część terenów
(Kompleks Stawów „Szopienice-Borki, „Stawy na Tysiącleciu”, „Staw Grunfeld”) była w przeszłości objęta
ochroną prawną, lecz później utraciła status ochronny [17]. Poniższa tabela zawiera listę obszarów
o podwyższonej wartości przyrodniczej, które dotychczas nie zostały objęte ochroną prawną. Większość
z pozostałych obszarów była w przeszłości proponowana do objęcia ochroną prawną.
Tabela 16. Lista obszarów o podwyższonej wartości przyrodniczej, które dotychczas nie zostały objęte ochroną prawną
Powierzchnia
Lp.
Nazwa obszaru
Charakterystyka obszaru
[ha]
1

stawy na Osiedlu
Tysiąclecia

12,1

Siedlisko życia płazów i ptaków wodnobłotnych; 4 gatunki chronionych płazów,
stanowisko rozrodu 5 gatunków ptaków chronionych.

2

dolina Brynicy

25,0

Tereny otwarte stanowiące zasadniczą część zdegradowanego, wymagającego
regeneracji, korytarza ekologicznego Brynicy

3

stawy SzopieniceBorki

157,8

Duże powierzchniowo zbiorniki wodne wraz z otoczeniem o wysokich walorach
przyrodniczych

4

Potok Kokociniec

12,8

Dolna, niezabudowana, część doliny, łącząca się z korytarzem ekologicznym
Kłodnicy. Fragmenty siedlisk łęgowych z płatami lasu i zarośli olchowowierzbowych.

5

dolina Kłodnicy

54,5

Tereny otwarte stanowiące zasadniczą część zdegradowanego (głównie w Ligocie
i Ochojcu), wymagającego regeneracji korytarza ekologicznego. W części
zachodniej - wysokie walory krajobrazowe i duże zróżnicowanie florystyczne.

6

Stary Panewnik

12,6

Obszar leśno-łąkowy, miejscami podmokły, w dolinie Rowu Panewnickiego
i częściowo Kłodnicy. Fragmenty rzadkich zbiorowisk torfowiskowych i leśnych (bór
bagienny). Stwierdzono występowanie 4 gatunków roślin chronionych i kilku
rzadkich oraz kilka gatunków chronionych płazów i ptaków

7

Staw Grunfeld

5,0

Dogodne miejsce lęgowe ptactwa wodnobłotnego i tarła ryb.

8

Dolina Trzech
Stawów

65,5

Obszar położony w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych, dość intensywnie
wykorzystywany rekreacyjnie. Dość duże zróżnicowanie siedliskowe, 3 gatunki
roślin chronionych i kilka gatunków chronionych płazów, miejsce żerowania na
trasie przelotu wielu gatunków ptaków.

9

Katowicki Park
Leśny

232,0

Tereny o charakterze parkowym oraz półnaturalne zbiorowiska leśne i wodne,
z licznymi stanowiskami roślin chronionych, a także miejscami żerowania i rozrodu
szeregu gatunków zwierząt chronionych (głównie płazów).

10

Staw Trzewiczek

5,8

Silnie zarośnięty staw wraz otoczeniem; miejsce rozrodu płazów.

11

dolina Boliny

38,5

Tereny otwarte w głównej części zdegradowanego korytarza ekologicznego. Wody
powierzchniowe bardzo silnie zanieczyszczone. W zbiorowiskach leśnych
występuje kilku gatunków rzadkich i chronionych gatunków roślin oraz kilku
chronionych gatunków ptaków i ssaków.

12

stawy "JaninaBarbara"

33,5

Fragmenty lasu łęgowego ze stawami śródleśnymi w dolinie Boliny; stanowiska
4 gatunków roślin chronionych i 5 rzadkich oraz 6 gatunków chronionych płazów.

13

staw "Górnik"

6,6

Krajobraz zbliżony do naturalnego. Wystepuje 5 gatunków roślin chronionych
i 6 rzadkich oraz 6 gatunków chronionych płazów.

14

dolina Ślepiotki

41,8

Stosunkowo wąskie dno doliny Ślepiotki w jej środkowym i dolnym biegu,
oddzielone dość wysokim zboczem od terenów sąsiadujących. Zachowane płaty
roślinności o charakterze półnaturalnym i naturalnym z kilkoma stanowiskami
rzadkich i chronionych gatunków roślin
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Powierzchnia
[ha]

Lp.

Nazwa obszaru

Charakterystyka obszaru

15

górny bieg
Ślepiotki

-

górny bieg Ślepiotki Dolina rzeki z rozlewiskami powyżej rezerwatu „Ochojec”.
Zachowane płaty roślinności o charakterze naturalnym i półnaturalnym.
Występowanie 5 gatunków płazów chronionych.

16

dolina Mlecznej

224,5

Najważniejszy w mieście korytarz ekologiczny, łączący kompleksy leśne. Wzdłuż
Mlecznej i jej dopływów występują zarośla olchowo-wierzbowe oraz płaty łąk
wilgotnych i świeżych. Niektóre łąki bogate florystycznie. Występowanie kilku
rzadkich i chronionych gatunków roślin. Podmokła część doliny poniżej Podlesia
(Dupina) jest siedliskiem płazów i ptaków wodnobłotnych.

17

Las Gniotek

159,5

Remiza leśna o charakterze węzła. Kilka rzadkich i chronionych gatunków roślin.
Ostoja zwierzyny płowej i wielu gatunków ptaków leśnych.

18

Hamerla

112,0037

Śródleśne łąki wilgotne i świeże, ze stanowiskami rzadkich i chronionych roślin.
Główna ostoja zwierzyny w południowej części Lasów Murckowskich.

19

Góra Kamienna

20,9

Zbiorowisko leśne (las mieszany) z obfitym stanowiskiem rośliny prawnie
chronionej – wawrzynka wilczełyko oraz innych rzadkich gatunków roślin.

20

Buczyna pomiędzy
Murckami a
Kostuchną

54,1

Zbiorowiska leśne z wartościowym starodrzewem bukowym

Podsumowanie
Największymi obszarami objętymi ochroną prawną z 232 ha terenów chronionych zlokalizowanych na obszarze
miasta Katowice najbardziej wyróżniają się rezerwaty przyrody ("Las Murckowski", "Ochojec"). Na omawianym
terenie występuje również zespół przyrodniczo-krajobrazowy ("Źródła Kłodnicy"),użytek ekologiczny ("Płone
Bagno") oraz pomniki przyrody ożywionej Do obszarów o wysokich walorach krajobrazowych należą: Park im.
Tadeusza Kościuszki, Katowicki Park Leśny, kompleks stawów „Szopienice-Borki” wraz z przylegającym od
południowego zachodu kompleksem rolnym, Stawy na Osiedlu Tysiąclecia, obrzeża i tereny przylegające
bezpośrednio do kompleksów Lasów Murckowskich i Lasów Panewnickich oraz śródpolne łąki i obszary wodobłotne, doliny Kłodnicy, Ślepiotki i Mlecznej, dzielnica Zarzecze, Park Zadole i kilka mniejszych.
Trwałe zmiany krajobrazu Katowic mogą następować wskutek eksploatacji surowców, składowania odpadów,
odprowadzania do wód ścieków komunalnych i przemysłowych, a także zasolonych wód z kopalń, rozwoju
przemysłu, rozbudowy miasta i jego infrastruktury komunikacyjnej. Innym zagrożeniem jest nasilająca się
tendencja do zasiedlania terenów atrakcyjnych przyrodniczo, która powoduje kurczenie się terenów otwartych,
występujących zwłaszcza w południowej części miasta. Kolejny problem to dewastacja różnorodności
biologicznej cieków i zbiorników wodnych np. poprzez betonowanie ich brzegów.
Głównym celem w zakresie ochrony przyrody miasta Katowice jest konieczność pogodzenia rozwoju
gospodarczego i presji urbanizacyjnej z zadaniami mającymi na celu zachowanie różnorodności przyrodniczej.
Głównym zadaniem jest zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów przyrody i jej
składników. Konieczne są także działania na rzecz utrzymania ochrony dolin rzecznych.
4.4 Hałas [H]
Hałas jest niepożądanym zjawiskiem akustycznym, traktowanym jako zanieczyszczenie środowiska. Jego
powstawanie związane jest z mnogością źródeł istniejących na terenie zurbanizowanych miast, do których
zaliczyć należy głównie ciągi komunikacyjne, ale również, w mniejszym stopniu, lokalnie przemysł. Najbardziej
narażone na hałas są duże miasta o gęstej sieci dróg, linii kolejowych i tramwajowych, które znajdując się
w sąsiedztwie zabudowy cywilnej wpływają na powstawanie niekorzystnego klimatu akustycznego. Wpływ
hałasu na człowieka jest często bagatelizowany, ponieważ skutki jego oddziaływania nie są dostrzegalne
natychmiast, jednak jego niepożądane skutki są zauważalne w dalszej perspektywie czasu. Szkodliwy wpływ
hałasu na zdrowie związany jest między innymi z częściową lub pełną utratą słuchu, zwiększonym zagrożeniem
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chorobą nadciśnieniową, zaburzeniami nerwowymi oraz snu, zaburzeniami przemiany materii, czy utrudnionym
wypoczynkiem.
W 2011 roku uchwałą rady miasta Katowice przyjęty został Program ochrony środowiska przed hałasem dla
miasta Katowice, który w sposób szczegółowy opisuje klimat akustyczny miasta. Zagadnienie hałasu
w niniejszym opracowaniu Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Katowice, w stopniu ogólnym
jest odniesione do POSPH, przy uwzględnieniu aktualnych danych dotyczących stanu środowiska.
Główne źródła hałasu w Katowicach





Hałas komunikacyjny:
o Hałas drogowy,
o Hałas kolejowy,
o Hałas tramwajowy,
Hałas lotniczy (Lotnisko Katowice – Muchowiec),
Hałas przemysłowy.

Dokonując oceny obszarów zagrożonych hałasem posłużono się wskaźnikiem M zdefiniowanym
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań,
jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem. Wskaźnik M jest wielkością
bezwymiarową, wiążącą wielkość przekroczeń wartości dopuszczalnych hałasu z liczbą ludności przebywającej
w obszarach, na których te przekroczenia występują . W POSPH przyjęto wskaźnik M rozumiany jako wartość
obliczoną w odniesieniu do sumy wskaźników M budynków objętych danym obszarem. Uzyskane wartości
wskaźnika M stanowią o kolejności realizacji zadań programu na terenach zamieszkanych. Kolejność ustala się
zaczynając od terenów o najwyższej wartości wskaźnika M do terenów o wartości wskaźnika M najniższej.
Wskaźnik M przyjmuje wartość „0” na obszarach, na których nie ma mieszkańców lub nie ma przekroczeń
wartości dopuszczalnych. Na pozostałych obszarach przyjmuje skończone wartości liczbowe [30].
W POŚPH została przyjęta określona metodyka klasyfikacji poziomów dźwięku przekraczających wartości
dopuszczalne.
Tabela 17. Założenia do kolejności podejmowania działań w zależności od poziomu przekroczenia wartości dopuszczalnych
[31]
Założenia do kolejności podejmowania działań w zależności od poziomu przekroczenia wartości dopuszczalnych
>10 dB

Podjęcie akcji w pierwszej kolejności

5 dB <()< 10 dB

Istnieje pewien czas do podjęcia akcji, podczas którego
powinny być skoordynowane działania naprawcze

<5 dB

Nie jest uzasadnione podjęcie nadzwyczajnych działań

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice określa działania, których celem jest
spowodowanie poprawy klimatu akustycznego w tych miejscach, gdzie przekroczenia dopuszczalnych wartości
hałasu w środowisku są w chwili obecnej największe oraz tam gdzie na oddziaływanie hałasu narażona jest
największa liczba osób. Wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Katowice na terenach najbardziej wrażliwych na hałas (zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i młodzieży, domów opieki społecznej i szpital) znajdują się 22 przedszkola, 30 szkół, 1 szpital
oraz 3 placówki opieki społecznej.
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4.4.1. Hałas komunikacyjny
Hałas komunikacyjny, którego składowymi są hałas drogowy i hałas szynowy, a w tym tramwajowy i kolejowy
jest dominującym źródłem hałasu w mieście. Wynika to w znacznej mierze z wysoko rozwiniętej infrastruktury,
zarówno drogowej i szynowej, które tworzą rozbudowaną sieć połączeń komunikacyjnych. Zgodnie
z obowiązującym Rozporządzeniem z dnia 1 października 2012 r. w najbliższych latach celem jest redukcja
hałasu do poziomów nie przekraczających wartości wskaźników hałasu określonych w rozporządzeniu.
W poniższej tabeli zestawiono cele w zakresie redukcji hałasu zawartych w Poziomach operacyjnych do
osiągnięcia w latach 2014-2020 zamieszczonych w POŚPH i odniesiono je do aktualnych wartości
dopuszczalnych z rozporządzenia z dnia 1 października 2012 r.
Tabela 18. Cele w zakresie redukcji hałasu zawarte w Poziomach operacyjnych do osiągnięcia w latach 2014-2020 w POSPH
[30]
Cel do roku 2017
Drogi i koleje
Przeznaczenie terenu

Wskaźnik

Wskaźnik

LDWN

LN

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

Redukcja poziomów przekroczeń
powyżej 64 dB

Redukcja poziomów przekroczeń
powyżej 59 dB

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

Redukcja poziomów przekroczeń
powyżej 68 dB

Redukcja poziomów przekroczeń
powyżej 59 dB

Tereny w strefie śródmiejskiej miast
powyżej 100 tys. mieszkańców

Redukcja poziomów przekroczeń
powyżej 70 dB

Redukcja poziomów przekroczeń
powyżej 65 dB

Względem wskaźników hałasu zapisy w powyższej tabeli różnią się od wskaźników zapisanych w POŚPH,
a różnica wynika bezpośrednio ze zmiany rozporządzenia ministra środowiska zmieniającego Rozporządzenie
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2012 r., poz. 1109).
W poniższej tabeli zostały przedstawione regiony miasta Katowice z wyszczególnieniem liczby mieszkańców
narażonych na poszczególne poziomy hałasu
Tabela 19. Regiony miasta Katowice z wyszczególnieniem liczby mieszkańców narażonych na poszczególne poziomy hałasu
[17]
Nazwa Obszaru

Liczba ludności zamieszkująca obszary o wartościach hałasu przekraczających
50dB

55dB

60dB

65dB

70dB

75dB

PORA DNIA (LDWN)
Miasto ogółem

179205

97351

48457

18137

4279

Zespół dzielnic północnych

45269

21659

9312

3465

193

Zespół dzielnic wschodnich

41409

20850

8940

3749

1692

Zespół dzielnic zachodnich

23507

11855

5569

1794

211

Zespół dzielnic śródmiejskich

53121

35180

21210

8636

2168
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Nazwa Obszaru

Liczba ludności zamieszkująca obszary o wartościach hałasu przekraczających
50dB

Zespół dzielnic południowych

55dB

60dB

65dB

70dB

75dB

15899

7807

3426

493

15

4659

420

PORA NOCY (LN)
Miasto ogółem

102926

51182

19727

Zespół dzielnic północnych

22828

9859

3999

224

0

Zespół dzielnic wschodnich

23095

9459

3979

1821

160

Zespół dzielnic zachodnich

11700

5964

1695

279

0

Zespół dzielnic śródmiejskich

37006

22269

9463

2320

252

Zespół dzielnic południowych

8297

3631

591

15

8

Na hałas wyrażany wskaźnikiem LDWN przekraczający 70 dB narażonych jest ponad 22 tysiące mieszkańców
miasta. Z analizowanych danych wynika, że największa liczba mieszkańców miasta zamieszkująca obszary
o wartościach hałasu przekraczających wartości dopuszczalne zlokalizowana jest w dzielnicach śródmiejskich
oraz północnych i wschodnich. Dzielnice południowe, na których występują przekroczenia poziomów hałasu
zasiedla zdecydowanie najmniejsza liczba osób.
W poniższej tabeli zostały przedstawione powierzchnie w ha obszarów narażonych na poszczególne poziomy
hałasu.
Tabela 20. Powierzchnia w ha obszarów narażonych na poszczególne poziomy hałasu [17]
Nazwa Obszaru

Powierzchnia (ha) obszarów charakteryzujących się wartościami hałasu przekraczającymi
50dB

55dB

60dB

65dB

70dB

75dB

4951

2609

1207

467

PORA DNIA (LDWN)
Miasto ogółem

8346

Zespół dzielnic północnych

1068

686

393

200

75

Zespół dzielnic wschodnich

2582

1408

696

298

109

Zespół dzielnic zachodnich

1216

786

423

197

73

Zespół dzielnic śródmiejskich

1279

983

627

326

150

Zespół dzielnic południowych

2201

1088

470

186

60

497

163

PORA NOCY (LN)
Miasto ogółem

5171

2741

1282

Zespół dzielnic północnych

712

406

212

81

18

Zespół dzielnic wschodnich

1496

740

319

116

31

Zespół dzielnic zachodnich

795

441

205

78

33

Zespół dzielnic śródmiejskich

1015

654

345

156

61

Zespół dzielnic południowych

1154

501

201

65

20

Największą powierzchnię spośród obszarów charakteryzujących się wartościami hałasu przekraczającymi
wskaźnik LDWN na poziomach 70 dB i 75 dB zajmują dzielnice śródmiejskie oraz dzielnice wschodnie.
Skład zespołu dzielnic śródmiejskich:
 Śródmieście,
 Osiedle Paderewskiego – Muchowiec,
 Koszutka,
 Bogucice.
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Skład zespołu dzielnic północnych:






Załęże,
Osiedle Witosa,
Osiedle Tysiąclecia,
Dąb,
Wełnowiec – Józefowiec.

Skład zespołu dzielnic zachodnich:




Załęska Hałda – Brynów część zachodnia,
Brynów część wschodnia – Osiedle Zgrzebnioka.
Ligota – Panewniki.

Skład zespołu dzielnic wschodnich:






Zawodzie,
Dąbrówka Mała,
Szopienice-Biurowiec,
Janów-Nikiszowiec,
Giszowiec.

Skład zespołu dzielnic południowych:






Murcki,
Piotrowice-Ochojec,
Zarzecze,
Kostuchna,
Podlesie.

Hałas drogowy
Najbardziej uciążliwy w skali całego miasta jest hałas drogowy. Obejmuje on swoim zasięgiem znaczną część
miasta i powoduje największe przekroczenia poziomów dopuszczalnych, powyżej 10 dB na fasadach budynków
przy głównych trasach komunikacyjnych. Drogi lokalne i osiedlowe odznaczają się dużą zmiennością natężenia
ruchu w ciągu doby i największe natężenie obserwuje się w godzinach porannych oraz popołudniowych.
Na sieć dróg publicznych na terenie miasta Katowice składają się [30]:





drogi krajowe o łącznej długości 44,3 km, a w tym:
o Autostrada A4 – ok. 11 km,
o DK 1 – będąca fragmentem wschodniej obwodnicy GOP – S1 – ok. 1,37 km,
o DK 81 – łącząca miasto Katowice z autostradą A4 i będąca ogólnej relacji Katowice – Mikołów
– Łaziska Górne – Żory – Skoczów – Harbutowice – ok. 10,7 km,
o DK 86 – relacji Podwarpie – Psary – Będzin – Sosnowiec – Katowice – Tychy – ok. 14,8 km,
o DK 79 – relacji Bytom – Warszawa – ok. 11,4 km,
drogowa trasa średnicowa o długości ok. 6,45 km,
drogi powiatowe, gminne, osiedlowe i inne o łącznej długości 895,5 km
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Na poniższym rysunku przedstawiona została sieć głównych dróg na terenie miasta Katowice.

Rysunek 12. Sieć głównych dróg na terenie miasta Katowice [30]

Istotnym problemem w Katowicach jest brak czytelnego układu na osi północ-południe. Istniejące połączenia
przebiegają przez tereny gęsto zamieszkałe i nie posiadają alternatywy [17]. Najtrudniejsze warunki ruchu
drogowego w Katowicach panują w godzinach szczytu na drogach wlotowych do Katowic oraz na
skrzyżowaniach ulic – głównie w rejonie śródmieścia [30]. W przekroju całego miasta największy ruch drogowy
generowany jest przez samochody osobowe i jest rzędu 75-95% spośród wszystkich samochodów tworzących
ruch drogowy w mieście [17].
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Rysunek 13. Mapa przekroczeń dopuszczalnego wskaźnika LDWN – hałas drogowy, po aktualizacji [30]

W POSPH dokonano charakterystyki głównych źródeł hałasu oraz zaproponowano możliwości jego redukcji.
Wg wyżej wymienionego dokumentu, oddziaływanie hałasu przekraczającego 10 dB poziomu dopuszczalnego
zlokalizowano na ulicach:
Tabela 21. Oddziaływanie hałasu przekraczającego 10 dB poziomu dopuszczalnego [30]
Ulica

Obiekt w obszarze naruszenia

Autostrada A4 – Od Francuskiej do Mikołowskiej

Szpital Kliniczny Śląskiej Akademii Medycznej

Aleja Róździeńskiego – od granicy wschodniej do węzła Hallera

Budynek mieszkalny przy ul. Dytrycha

Chorzowska – od estakady trasy średnicowej do ulicy Piastów,

Budynki mieszkalne

Kościuszki – od granicy z Mikołowem do Sobocińskiego,

Tereny przy ul. Okoniowej i ul. Pstrągowej

Kościuszki – od Brynowskiej do Autostrady A4,

Budynki mieszkalne

Brynowska

Budynki mieszkalne

Mikołowska – od Brynowskiej do Autostrady A4

Budynki mieszkalne

Murckowska – od 1 Maja do Bagiennej

Budynki mieszkalne

Warszawska – od Granicznej do Druckiego - Lubeckiego

Budynki mieszkalne

Hallera – od Kuśnierskiej do Obrońców Westerplatte,

Budynki mieszkalne

Obrońców Westerplatte – od ul. Brynicy do ul. Hallera

Budynki mieszkalne
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Ulica

Obiekt w obszarze naruszenia

Wiosny Ludów –Od granicy wschodniej miasta do ul. Przelotowej

Budynki mieszkalne

Wiosny Ludów – od ul. Przelotowej do ul. Bednorza

Budynki mieszkalne

Morawa

Budynki mieszkalne

Bocheńskiego - od ul. Obroki do ul. Gliwickiej

Budynki mieszkalne

Boya-Żeleńskiego

Budynki mieszkalne

Szarych Szeregów

Budynki mieszkalne

Ściegiennego

Budynki mieszkalne

Ligocka

Budynki mieszkalne

Lwowska

Budynki mieszkalne

Słowackiego

Budynki mieszkalne

Sokolska – od Placu Wolności do Skargi

Budynki mieszkalne

Na hałas drogowy wpływa wiele czynników, między innymi kategoria drogi, natężenie ruchu i jego płynność,
ograniczenia prędkości, lokalizacja sygnalizacji świetlnej, nachylenie drogi, rodzaj nawierzchni i stan jej
utrzymania.
Hałas szynowy
W skali całego miasta, hałas szynowy (tramwajowy i kolejowy) jest mniej uciążliwy niż drogowy. Zasięg
oddziaływania to przede wszystkim budynki znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie szlaków
komunikacyjnych.
Sieć kolejowa w mieście Katowice jest dobrze rozwinięta i służy do przewozu zarówno osób jak i towarów.
W obrębie miasta przebiegają 22 linie kolejowe, których długość na ternie miasta wynosi około 107 km.
Wszystkie linie kolejowe są zelektryfikowane. Przez Katowice przebiega 12 linii tramwajowych w tym 1 linii
kursujących wyłącznie w obrębie Katowic.
Głównym czynnikiem wpływającym na emisję hałasu, pochodzącego od linii tramwajowych oraz kolejowych są:




przestarzały tabor linii tramwajowych i kolejowych (szczególnie towarowych),
zły stan torowisk (kolejowych i tramwajowych),
kolejowy ruch towarowy.

Najbardziej zagrożone hałasem są tereny położone wzdłuż linii kolejowych relacji: Wrocław- Katowice-Kraków
oraz Bielsko – Biała – Katowice - Warszawa.
W POSPH dokonano charakterystyki głównych źródeł hałasu oraz zaproponowano możliwości jego redukcji.
Wg wyżej wymienionego dokumentu, oddziaływanie hałasu tramwajowego przekraczającego 10 dB poziomu
dopuszczalnego zlokalizowano w rejonie ulic:




1 Maja,
Obrońców Westerplatte,
Wiosny Ludów.

Oddziaływanie hałasu kolejowego przekraczającego 10 dB poziomu dopuszczalnego zlokalizowano na ulicy
Tunelowej.
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Poniższe rysunki przedstawiają rozkład sieci tramwajowej oraz kolejowej.

Rysunek 14. Sieć tramwajowa [30]
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Rysunek 15. Sieć kolejowa [30]

Rysunek 16. Mapa przekroczeń dopuszczalnego wskaźnika LDWN – hałas szynowy, po aktualizacji [30]

Hałas przemysłowy
Hałas powodowany pracą zakładów przemysłowych, urządzeń, zakładów handlowych oraz parkingów ma zasięg
lokalny i w niewielkim stopniu kształtuje klimat akustyczny środowiska. Pomimo lokalizacji dużych zakładów
przemysłowych (głównie pochodzących z przemysłu wydobywczego i przetwórstwa węgla) jego udział jest
nieznaczny.
Emisja hałasu przemysłowego na terenie Katowic występuje:




na terenie dużych zakładów przemysłowych,
na obszarach przemysłowych od pojedynczych mniejszych warsztatów rzemieślniczych,
na terenach sąsiadujących z parkingami obiektów wielko powierzchniowych.

Przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu przemysłowego występują głównie w sąsiedztwie obiektów
infrastruktury zakładów górniczych oraz w rejonie huty Baildon, a w szczególności pomiędzy ul. Gliwicką a Hutą
Baildon, na wysokości ul. Bocheńskiego, w rejonie skrzyżowania ul. Bażantów i Armii Krajowej, w rejonie
skrzyżowania ul. Mysłowickiej i Kosmicznej, w rejonie ul. Szopienickiej 13 i 27 i w rejonie ul. Bocznej.
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Podsumowanie
Na podstawie mapy akustycznej Katowic opracowano Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta
Katowice, w którym szczegółowo opisano zagadnienie hałasu w mieście Katowice. W POŚPH przedstawiono
działania, których realizacja jest konieczna aby zmniejszać, lub co najmniej utrzymywać na dotychczasowym
poziomie, wielkość emisji hałasu do środowiska. Działania wskazane w wymienionym dokumencie (za
wyjątkiem działań wspomagających dla obiektów czasowego przebywania dzieci i młodzieży) muszą być
wykonywane przez jednostki do tego wskazane przez cały okres trwania programu tj. zarówno w perspektywie
krótko i długoterminowej, chyba że jest to działanie jednorazowe lub harmonogram stanowi inaczej. W POSPH
zaproponowano następujące doraźne środki redukcji hałasu:



budowa ekranów akustycznych w wybranych lokalizacjach,
zmiany organizacji ruchu (ograniczenie ruchu ciężkiego).

Jako działania wspomagające:








wymiana stolarki okiennej w obiektach czasowego przebywania dzieci i młodzieży,
remonty oraz modernizacja (konserwacja) nawierzchni drogowych na proponowanych ulicach,
kontrola prędkości ruchu (fotoradary),
działania planistyczne z zakresu organizacji ruchu drogowego,
remonty torowisk tramwajowych,
eliminacja nierówności oraz połączeń łubkowych szyn tramwajowych i kolejowych,
uwzględnienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego różnych funkcji
zagospodarowania terenu, a więc również dopuszczalnych norm natężenia hałasu.

W mieście Katowice klimat akustyczny kształtowany jest głównie przez ruch drogowy oraz szynowy, w małym
stopniu przez działalność przemysłową.
Na podstawie informacji zawartych w POŚPH przyjęto, że uciążliwości hałasowe powodowane są przez źródła
będące w zarządzie różnych podmiotów, w związku z tym za realizację poszczególnych działań zapisanych
w POŚPH odpowiadają: Prezydent Miasta Katowice, Tramwaje Śląskie, Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP Polskie Linie Kolejowe.
4.5 Odpady [GO]
Dokumentem obowiązującym zakresie gospodarki odpadami w Katowicach jest uchwalony w dniu 24 sierpnia
2012 roku Plan gospodarki odpadami dla województwa Śląskiego 2014 uwzględniający nowe przepisy
wynikające głównie z ustawy o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) oraz z ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399).
W Planie zawarto przede wszystkim analizę stanu aktualnego dla poszczególnych grup odpadów wraz z opisem
systemu gospodarowania odpadami, prognozę zmian, cele i wyznaczone kierunki działań, harmonogram
realizacji tych działań wraz z ich finansowaniem.
4.5.1

Odpady komunalne, w tym odpady ulegające biodegradacji

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. t. j. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) definiuje
odpady komunalne jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów
wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających
w gospodarstwach domowych.
Skład morfologiczny (wg KPGO) wytwarzanych odpadów komunalnych jest inny w zależności od liczby
mieszkańców zamieszkujących dany teren. W dużych miastach (powyżej 50 tys. mieszkańców), w tym
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w Katowicach, największy udział mają odpady kuchenne i ogrodowe (28,9%), papier i tektura (19,1%) oraz
tworzywa sztuczne (15%) i szkło (10%). Pozostałe odpady komunalne wytwarzane są w znacznie niższych
ilościach, przy czym najmniej liczna jest frakcja drewna (0,2%).

Rysunek 17. Skład morfologiczny odpadów wytwarzanych w dużych miastach [32].

Poniżej przedstawiono szacunkową ilość odpadów wytwarzanych na terenie miasta Katowice, którą obliczono
w oparciu o wyżej przedstawiony skład morfologiczny, wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych zgodnie
z KPGO (dla dużych miast > 50 tys. mieszkańców = 0,394 Mg/M, rok) oraz liczbą ludności wg GUS (310 434–
w 2011 r., 308 269 – w 2012 r.).
Tabela 22. Szacunkowe ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w Katowicach w podziale na frakcje [32]
Lp.

Frakcje odpadów

Wysokość wskaźnika
wytwarzania wg KPGO 2014 [%]

Masa [Mg]
2011r.

2012r.

1

Papier i tektura

19,2

23 361,4

3718,4

2

Szkło

10

12 231,1

1686,1

3

Metale

2,6

3 180,1

2367,1

4

Tworzywa sztuczne

15,1

18 469,0

371

5

Odpady wielomateriałowe

2,5

3 057,8

374,12

6

Odpady kuchenne i ogrodowe

28,9

35 347,9

100,7

7

Odpady mineralne

3,2

3 914,0

3667,2

8

Frakcja <10 mm

4,2

5 137,1

5888,9

9

Tekstylia

2,3

2 813,2

176,8

10

Drewno

0,2

244,6

58,2

11

Odpady niebezpieczne

0,8

978,5

21347,2

12

Inne kategorie

3,2

3 914,0

103486,6

13

Odpady wielkogabarytowe

2,6

3 180,1

4547,6

14

Odpady z terenów zielonych

5,3

6 482,5

1499,5

100

122 311

149 289

Razem

Według powyższych danych przyjmuje się, że na terenie miasta Katowice wytworzono w 2011 r. ponad 122 tys.
Mg odpadów komunalnych, natomiast w roku 2012 ponad 149 tys. Mg, nastąpił więc wzrost o ponad 22%.
Z informacji dotyczących odebranych i zebranych odpadów komunalnych, otrzymanych z UM, wynika, że
w 2011r. odebrano ogółem ponad 135,4 tys. Mg odpadów komunalnych w tym ponad 102,2 tys. Mg
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, a w roku 2012 ponad 149,3 tys. Mg odpadów
komunalnych w tym ponad 103,5 tys. Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
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Poniższa tabela prezentuje dane dotyczące ilości poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych
z terenu miasta Katowice w 2012 roku. W tabeli zamieszczono także ilości wybranych odpadów z grupy 15, 17
i 19, które ze względu na swój charakter powinny być zakwalifikowane do grupy 20, a które w sprawozdaniach
składanych przez przedsiębiorców wykazano jako odpady z grupy 15, 17 i 19.
Tabela 23. Masa poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych z terenu miasta Katowice w latach
2011-2012 [44]
Masa odpadów odebranych
[Mg]
Lp.
Kody odpadów
Nazwa odpadu
Rok 2011
Rok 2012
1

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

0

1036,2

2

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

0

310,7

3

15 01 03

Opakowania z drewna

0

58,2

4

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

0

374,0

5

15 01 07

Opakowania ze szkła

0

103,9

6

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

0

4028,8

7

17 01 02

Gruz ceglany

0

4126,5

8

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i wyposażenia

0

0,1

9

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06

0

10764,2

10

17 02 03

Tworzywa sztuczne

0

4,4

11

17 04 05

Żelazo i stal

0

10,8

12

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06
03

0

29,1

13

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne
niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

0

88,8

14

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

0

0

15

19 12 09

Minerały (np. piasek, kamienie)

0

0

16

19 12 12

17

20 01 01

Papier i tektura

2 751,39

2682,2

18

20 01 02

Szkło

1 086,19

1582,2

19

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

0

15,9

20

20 01 10

Odzież

0

88,4

21

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

0,01

0

22

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

0,20

0

23

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

12,86

12,2

24

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne
składniki

1,90

0

25

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

6,86

0,12

26

20 01 39

Tworzywa sztuczne

175,36

55,9

27

20 01 40

Metale

0

0,9

28

20 01 99

Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

1 782,30

0

29

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

2 010,73

1498,4

30

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

8 919,98

3667,2

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej
0
obróbki odpadów
1076,3 inne niż wymienione
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Lp.

Kody odpadów

Nazwa odpadu

Masa odpadów odebranych
[Mg]
Rok 2011

Rok 2012

31

20 02 03

Inne odpady nie ulegające biodegradacji

924,36

1249,2

32

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

102 207,08

101642,6

33

20 03 02

Odpady z targowisk

36,30

10,2

34

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

6 311,05

5799,1

35

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

120,72

89,8

36

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

7 516,44

4547,6

37

20 03 99

Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

1 582,48

1828,2

38

Ex 20 01 10

Odzież z włókien naturalnych

0

176,8

39

Ex 20 01 99

Odpady metali I tworzyw sztucznych
Razem

0

2 355,4

135 446,21

146 314,3

Powyższe dane wskazują na zwiększającą tendencję ilości odpadów odbieranych w sposób selektywny. Ilość ta
w 2012 roku zwiększyła się o 10,22% w stosunku do ilości z 2011 r. Zwiększenie ilości odpadów zebranych
selektywnie prawdopodobnie wynika m. in. z faktu, że przedsiębiorcy rzetelniej niż w latach poprzednich
przedkładali sprawozdania. W roku 2012 wykazano również odpady pochodzące spoza sektora komunalnego,
tj. odpady z grupy 15 (odpady opakowaniowe), 17 (działalności budowlanej) oraz i 19 (odpady z instalacji
i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów).
W roku 2012 w strumieniu odpadów komunalnych z selektywnej zbiórki dominowały zmieszane odpady
z betonu, gruzu ceglanego, w następnej kolejności najwięcej odpady z czyszczenia ulic i placów.
Odpady odbierane selektywnie poddano procesom odzysku R3, R13, R14 i R15 - największy udział, oraz
unieszkodliwienia, głównie w procesie D5 w przypadku wszystkich analizowanych lat.
Odpady komunalne ulegające biodegradacji (OUB)
Na odpady komunalne składają się także odpady ulegające biodegradacji, do których wg definicji
przedstawionej w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. t. j. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243, z późn.
zm.) należą odpady ulegające rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu, przy udziale mikroorganizmów.
KPGO zalicza do tej kategorii odpadów następujące frakcje:








papier i tekturę,
odzież i tekstylia z materiałów naturalnych (50%),
odpady z terenów zielonych,
odpady kuchenne i ogrodowe,
drewno (50%),
odpady wielomateriałowe (40%),
frakcję drobną <10 mm (30%).

W nawiasach podano procent, w jakim dany rodzaj odpadów ulega biodegradacji. Przyjmuje się, że pozostałe
odpady są biodegradowalne w 100% (wg KPGO).
Należy zaznaczyć, iż zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.
t. j. z 2012 r., poz. 391) gminy zobowiązane są ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania:
 do 16 lipca 2013r. - do nie więcej niż 50% wagowo,
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 do 16 lipca 2020r. - do maksymalnie 35% wagowo,
całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku
do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.
Poniższa tabela przedstawia rzeczywiste ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji odebranych
z terenu Katowic oraz poddanych odzyskowi w 2011 i 2012 roku.
Tabela 24. Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji odebranych z terenu miasta Katowice oraz poddanych
odzyskowi w latach 2011-2012 roku na podstawie danych z UM Katowice sporządzonych w oparciu
o sprawozdania przedsiębiorców [44]
Masa odpadów odebranych
[Mg]
Lp.
Kody odpadów
Nazwa odpadu
Rok 2011
Rok 2012
1

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

2

15 01 03

Opakowania z drewna

0

58,2

3

20 01 01

Papier i tektura

2 751,39

2682,2

4

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

0

15,9

5

Ex 20 01 10

Odzież

0

88,4

6

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

12,86

12,2

7

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

2 010,73

1 498,4

8

20 03 02

Odpady z targowisk

36,30

10,2

4 811,28

5 401,7

Razem

0

1036,2

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że na terenie miasta Katowice wytworzono w 2011 r. 4,8 tys. Mg
odpadów ulegających biodegradacji w strumieniu odpadów komunalnych, natomiast w roku 2012 ponad 5 tys.
Mg, nastąpił więc niewielki wzrost o 15,4%.
Wśród odpadów ulegających biodegradacji w strumieniu odpadów komunalnych największą ilość odpadów
stanowiły papier i tektura. Najmniejsze ilości odpadów zebranych oraz odebranych stanowiły odpady olejów
i tłuszczy jadalnych.
Ponadto, zgodnie z rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi w 2012 rok na terenie miasta Katowice, nie przekazano do składowania na składowisku odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji Tym samym osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 1,12%.
4.5.2

Odpady powstające w sektorze gospodarczym

Odpady przemysłowe, powstające w sektorze gospodarczym, stanowią dominujący strumień odpadów
wytwarzanych w województwie śląskim, co wynika z wysokiego stopnia uprzemysłowienia tego regionu.
Odpady te wytwarzane są w skali masowej w dużych zakładach (kopalnie, huty, elektrownie, koksownie,
zakłady branży metalowej), lecz znacząca w ogólnym bilansie ilość odpadów przemysłowych powstaje również
w sektorze średnich i małych przedsiębiorstw, których ilość stale rośnie w związku z powstawaniem nowych
inwestycji oraz wdrażaniem nowych technologii.
Odpady niebezpieczne
Zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi,
zawartymi w strumieniu odpadów komunalnych, odpowiadają firmy odbierające odpady z terenu miasta.
Natomiast za odpady, wytworzone w wyniku działalności gospodarczej, odpowiedzialność ponoszą wytwórcy.
Sposób postępowania z tego rodzaju odpadami zdefiniowany jest w zezwoleniach uregulowanych ustawą
o odpadach.

109

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014 -2017 z perspektywą do roku 2021

4.5.3

System gospodarki odpadami

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391), która wprowadza szereg zmian w istniejącym systemie
gospodarki odpadami w mieście. Zgodnie z tą ustawą nowy system gospodarki odpadami komunalnymi
powinien zacząć funkcjonować nie później niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Większość szczegółowych zasad dotyczących utrzymania czystości i porządku w mieście określona została przez
Radę Miasta Katowice w nowym regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. Regulamin ten musi
być zgodny z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, a także z uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie
jego wykonania, będącą aktem prawa miejscowego.
W obecnym kształcie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada obowiązek
ponoszenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na właścicieli każdej
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Zmiany w obowiązującym systemie gospodarowania
odpadami polegają głównie na:












obowiązku gmin do zapewnienia, budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi
gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną opłatę na rzecz gminy,
osiągnięciu określonych w art. 3b i art. 3c znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. t. j. z 2012 r., poz. 391) odpowiednich poziomów:
o recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50%
wagowo,
o recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70%
wagowo,
o ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania:
- do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
- do dnia 16 lipca 2020 r. — do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy
tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,
organizowaniu przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy lub na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne lub organizowaniu przetargów na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów,
ustanowieniu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w którym selektywne zbieranie będzie
obejmować przynajmniej następujące frakcje: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań
wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów
opakowaniowych ulegających biodegradacji,
tworzeniu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy
dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. Gminy wskazują także miejsca, w których mogą być
prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw
domowych,
podejmowaniu działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania
odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Poniższy rysunek przedstawia uproszczony schemat nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
obowiązującego na terenie województwa śląskiego od 1 lipca 2013 r.
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Rysunek 18. Uproszczony schemat nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi obowiązującego od 1 lipca 2013 r. [45]

111

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014 -2017 z perspektywą do roku 2021

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązuje również podmioty odbierające odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości do:






przekazywania odebranych selektywnie zebranych odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania
odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określoną w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21),
przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych,
sporządzania i przekazywania do gminy kwartalnych sprawozdań do końca miesiąca następującego po
kwartale.

Celem wprowadzanych zmian do obecnie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
jest:








dostosowanie systemu gospodarowania odpadami do wymagań UE i uniknięcie kar,
wprowadzenie systemu opartego na hierarchii postępowania z odpadami,
prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na
składowiska odpadów,
zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania
odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie,
całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk,
prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi.

Zgodnie z założeniami nowego systemu gospodarowania odpadami, wszystkie wytworzone zmieszane odpady
komunalne w granicach jednego regionu muszą być również odpowiednio przetworzone i zagospodarowane
w tym regionie. Natomiast odpady zebrane selektywnie mogą być przetwarzane i zagospodarowywane poza
granicami regionu, w którym zostały selektywnie zebrane.
Wprowadzenie zaproponowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w regionach przyczyni się do
uzyskania niezbędnych poziomów odzysku i recyklingu frakcji odpadów komunalnych, do czego obliguje
znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. t.j.
z 2012 r., poz. 391) oraz znaczącego ograniczenia składowania odpadów, w tym również składowania odpadów
ulegających biodegradacji.
Nowy system opiera się na hierarchii postępowania z odpadami określonej w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.), zgodnie z którą zmieszane odpady
komunalne (po uwzględnieniu selektywnej zbiórki u źródła) powinny trafiać do przetworzenia do regionalnych
instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) - termicznego lub mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów. W przypadku instalacji MBP, strumień odpadów w pierwszej kolejności kierowany jest
do części mechanicznej (gdzie następuje np. sortowanie, przesiewanie, separacja, rozdrabnianie). W drugiej
kolejności następuje biologiczne przetwarzanie odpadów wydzielonych w procesie mechanicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów, które odbywa się w części biologicznej instalacji MBP.
Zgodnie z założeniami nowego systemu gospodarowania odpadami, regionalne i zastępcze składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie będą mogły przyjmować zmieszanych odpadów komunalnych
(20 03 01). Na tego rodzaju składowiska odpadów kierowane będą odpady z procesu mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych powstających w instalacjach MBP, a także pozostałe odpady inne niż niebezpieczne i obojętne
(z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych).
W instalacjach regionalnych i zastępczych do przetwarzania odpadów zielonych i innych odpadów ulegających
biodegradacji zbieranych selektywnie (kompostowniach), będą przetwarzane już tylko selektywnie zebrane
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odpady zielone i inne bioodpady. W wyniku procesów biologicznych w instalacjach tych wytwarzany będzie
produktu końcowy o właściwościach nawozowych, czyli kompost.
Założenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz kryteria określone dla regionalnych
instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (w szczególności dotyczące rodzajów przyjmowanych
i przetwarzanych lub unieszkodliwianych odpadów) w sposób pośredni wskazują na konieczność uzyskania
nowych bądź dostosowania posiadanych decyzji administracyjnych regulujących stan formalno-prawny
w zakresie gospodarki odpadami, tak aby istniejące i planowane instalacje do przetwarzania odpadów
komunalnych mogły pełnić funkcję instalacji regionalnych i zastępczych.
4.5.4

Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych

Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 określa cztery regiony gospodarki odpadami:





Region I;
Region II;
Region III;
Region IV.

Miasto Katowice należy do Regionu II. Na terenie miasta Katowice istnieją następujące instalacje do
przetwarzania odpadów komunalnych:
Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów:


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Obroki 140, adres instalacji:
ul. Milowicka 7a, 40-833 Katowice, status instalacji- regionalna, wydajność instalacji część mechaniczna:
72 000 Mg/rok, część biologiczna 30 951 Mg/rok.

Sortownie odpadów




Sortownia odpadów komunalnych selektywnie zebranych, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o. ul. Obroki 140, adres instalacji: ul. Milowicka 7a, 40-833 Katowice, wydajność
instalacji 1 675 Mg/rok (na 1 zmianę),
Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych wraz z produkcją RDF, Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Obroki 140, adres instalacji: ul. Milowicka 7a,
40-833 Katowice, wydajność instalacji 65 000 Mg/rok (na 1 zmianę), status instalacji- zastępcza.

Kompostownie odpadów komunalnych


Kompostowanie w pryzmach, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Obroki
140, adres instalacji: ul. Milowicka 7a, 40-833 Katowice, wydajność instalacji 15 000 Mg/rok (20020110 000), status instalacji- zastępcza.

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne


Składowisko odpadów komunalnych w Katowicach, ul. Żwirowa, zarządzający: Zakład Utylizacji
Odpadów, ul. Hutnicza 8, 40-241 Katowice."

Zauważalną potrzebą na dzień dzisiejszy w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych w mieście Katowice
jest budowa spalarni odpadów komunalnych.
Podsumowanie
Na terenie miasta Katowice w roku 2012 odebrano ponad 149,3 tys. Mg odpadów komunalnych w tym ponad
103,5 tys. Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych czyli o około 13,9 tys. Mg więcej
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od szacowanych ilości wytworzonych dla tego roku. Odpady odbierane selektywnie poddano procesom odzysku
R3, R13, R14 i R15 - największy udział, oraz unieszkodliwienia, głównie w procesie D5. na terenie miasta
Katowice wytworzono w 2011 r. 4,8 tys. Mg odpadów ulegających biodegradacji w strumieniu odpadów
komunalnych, natomiast w roku 2012 ponad 5 tys. Mg, nastąpił więc wzrost o 15,4%. Brak jest możliwości
sprawdzenia drogi jaką faktycznie pokonują odpady od miejsca odbioru do miejsca odzysku lub
unieszkodliwienia, brak możliwości kontroli nad ilością odpadów rzeczywiście wytwarzanych także przez osoby
fizyczne oraz niska możliwość weryfikacji rzetelności składanych sprawozdań przez przedsiębiorców do Urzędu
Marszałkowskiego. Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście Katowice realizowana jest w zakresie:





prowadzenia selektywnej zbiorki odpadów,
sortowania zebranych surowców wtórnych,
kompostowania odpadów komunalnych,
unieszkodliwiania odpadów poprzez ich składowanie na wysypisku.

Od dnia 1 lipca 2013 roku obowiązuje nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Większość
szczegółowych zasad dotyczących utrzymania czystości i porządku w mieście określona została w nowym
regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie.
Problemem w zakresie gospodarki odpadami jest niedostateczna świadomość ekologiczna społeczeństwa,
co w konsekwencji powoduje brak postępów w selektywnym zbieraniu, zwłaszcza odpadów ulegających
biodegradacji oraz wykorzystywanie odpadów z tworzyw sztucznych w celach opałowych.
Zauważalną potrzebą na dzień dzisiejszy w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych w mieście Katowice
jest budowa instalacji do termicznego przekształcenia odpadów komunalnych. Istotny problem pojawia się
również na nieczynnym, zrekultywowanym składowisku odpadów przy ul. Leopolda, które wykazuje zagrożenie
pożarowe. Potrzebą w zakresie składowiska odpadów przy ul. Leopolda jest eliminacja zagrożenia samozapłonu
odpadów tam składowanych.
Głównym celem do osiągnięcia dla miasta Katowice będzie dążenie do stworzenia systemu gospodarki
odpadami zgodnego z hierarchią pożądanego postępowania z odpadami.
4.6 Promieniowanie elektromagnetyczne [PEM]
Promieniowanie elektromagnetyczne jest zjawiskiem powszechnym. Ilekroć człowiek używa urządzeń
zasilanych energią elektryczną w pewnym stopniu znajduje się w obszarze promieniowania
elektromagnetycznego, które jest rozchodzącym się w przestrzeni zaburzeniem pola elektromagnetycznego
(falą) o danej częstotliwości. Pole elektromagnetyczne o różnych częstotliwościach jest czynnikiem środowiska
(naturalnym i antropogenicznym), który towarzyszy działalności człowieka i znajduje liczne zastosowania
praktyczne. Szczególnie zauważalny w ostatnim dwudziestoleciu rozwój przemysłu telekomunikacyjnego
spowodował wzrost liczby stacji bazowych telefonii komórkowych, które swym zasięgiem fal obejmują obecnie
100% powierzchni miast Polski.
Głównymi źródłami antropogenicznych pól elektrycznych i magnetycznych są:



źródła pól o niskiej częstotliwości - głównie stacje i linie elektroenergetyczne, o częstotliwości 50 Hz
(promieniowanie, które nie przenika przez ściany budynków),
źródła pól o wysokiej częstotliwości – obiekty radiolokacyjne i obiekty radiokomunikacyjne, w tym:
stacje nadawcze radiowe i telewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowych i inne – wytwarzają one
pola elektromagnetyczne o częstotliwościach w zakresie od ok. 0,1 MHz do około 60 GHz.

Przykładami pól elektromagnetycznych pochodzenia naturalnego są:
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wiatr słoneczny.

Mówiąc o polu elektromagnetycznym, zgodnie z art. 3 pkt. 18 ustawy Prawo ochrony środowiska, będzie ono
oznaczało pole elektryczne, magnetyczne lub elektromagnetyczne o częstotliwościach z zakresu 0 Hz do
300 GHz.
Dokonując opisu promieniowania elektromagnetycznego niezbędnym jest wprowadzenie wielkości fizycznych
charakteryzujących zagadnienie, takich jak:




2

Gęstość mocy pola [W/m ],
Natężenie składowej elektrycznej pola [V/m],
Natężenie składowej magnetycznej pola [A/m].

Natężenia pól elektrycznego i magnetycznego maleją wraz ze wzrostem odległości od źródła (linii
elektromagnetycznej etc). W badaniach monitoringowych mierzalnym parametrem i odnoszonym do wartości
dopuszczalnej jest V/m.
Na kształtowanie pola elekromagnetycznego na terenie Katowic wpływają wszystkie źródła pól o częstotliwości
z zakresu 50 Hz oraz źródła promieniowania elektromagnetycznego pracujące przy częstotliwościach z zakresu
0,1 MHz-300 GHz.
4.6.1

Źródła promieniowania elektromagnetycznego zlokalizowane w Katowicach

Źródła pól o niskiej częstotliwości
Oddziaływanie stacji i linii elektroenergetycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawne nie zostało
wyszczególnione w postaci stref tego oddziaływania. PEM tego typu urządzeń jest mierzalne w ich
bezpośrednim otoczeniu mieszczącym się w odległości od kilku do kilkunastu metrów. Występowanie
ponadnormatywnych wartości natężenia składowej elektrycznej pola może występować jedynie w sąsiedztwie
tego typu urządzeń elektroenergetycznych.
Na terenie Katowic przebiegają napowietrzne linie 220 kV:




Linia relacji Łagisza – Byczyna – Halemba,
Linia relacji Łagisza – Katowice,
Linia relacji Katowice – Kopanina.

Wyżej wymienione linie są w dyspozycji Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A.
Zasilanie miasta w energię elektryczną z Pobliskich Elektrowni odbywa się za wykorzystaniem sieci wysokich
napięć 110 kV. Następnie przekazanie energii z sieci wysokich napięć ma miejsce w stacjach
elektroenergetycznych, a w tym w stacji nadrzędnej 220/110 kV „Katowice – Północ”. Stacje transformatorowe
w przypadkach awaryjnych mogą być wzajemnie połączone i są zasilane liniami kablowymi 20 kV i 6 kV. Istnieją
również połączenia wykorzystujące średnie napięcie. Na terenie miasta nie występują skablowane odcinki sieci
wysokich napięć, oprócz jednego krótkiego odcinka na północ od Silesia City Center.
W obrębie miasta jest zlokalizowanych 14 Głównych Punktów Zasilających (GPZ) o przekładni 110 kV na średnie
napięcie. Są nimi: Wełnowiec, Klimzowiec, Obroki, Załęże, Dąb, Torkat, Bogucice, Szopienice, Francuska, Janów,
Brynów, Ligota, Piotrowice i Róździeński.
Poza wymienionymi GPZ w obrębie miasta, na terenie zakładów działają stacje transformatorowe zasilane
z sieci 110 kV. Są nimi: stacja 220/110 kV „Katowice” (stacja nadrzędna), oraz stacje o przekładni 110/6 kV takie
jak: Huta Baildon, Ferrum, Szopienice Wschód, Płuczka Wujek, KWK Wujek, Giszowiec, KWK Staszic,
KWK Murcki, Emag, Szyb Bronisław i Szyb Wacław.
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Źródła pól o wysokiej częstotliwości
W obrębie miasta Katowice znajdują się urządzenia emitujące PEM o wysokich częstotliwościach i są nimi
nadajniki radiowe i telewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej oraz stacje bazowe ruchome i stałe
systemów radiokomunikacji (taxi, lokalne sieci internetowe itp.). Największa ilość nadajników radiowych
dotyczy nadajników GSM/UMTS, które w Polsce pracują na częstotliwościach fali – GSM 900 i 1800 MHz oraz
UMTS 2100 MHz.
Stacje bazowe telefonii komórkowej rozlokowane są na terenie całego miasta. Zazwyczaj montowane są na
dachach wysokich budynków, masztach, wysokich kominach i wieżach kościołów. Zasięg ich możliwego
ponadnormatywnego działania wynosi od około 30 do 100 m w poziomie oraz do około 40 m w pionie.
Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) z siedzibą w Warszawie i Delegaturą w Siemianowicach Śląskich
gromadzi dane na temat liczby, lokalizacji, a także podstawowych parametrów technicznych wszystkich
rodzajów obiektów telefonii komórkowej, radiowej i telewizyjnej, mogących być źródłami pól
elektromagnetycznych. Dostępny jest również wykaz pozwoleń radiowych wydanych przez prezesa UKE (ilość
wydanych pozwoleń nie jest ilością fizycznie istniejących nadajników).
Ze stanem zgodnym na 11.03.2013 r. w mieście Katowice znajduje się około 200 lokalizacji nadajników
GSM/UMTS.
4.6.2

Monitoring PEM

Oceny poziomu promieniowania elektromagnetycznego i jego zmian dokonuje się w ramach Państwowego
monitoringu Środowiska W mieście Katowice do 2011 r. WIOŚ nie prowadził badań monitoringowych
dotyczących oddziaływania pól elektromagnetycznych. Najnowszym raportem monitoringu PEM jest raport
zawarty w opracowanym przez WIOŚ w 2012 r. Stanie środowiska w województwie Śląskim w 2011 r.
Pomiary PEM w Katowicach przeprowadzono za pomocą szerokopasmowego miernika pól
elektromagnetycznych działającego w zakresie częstotliwości od 0,1 do 3 GHz. Pomiaru wartości składowej
elektrycznej pola dokonano w północnej części strefy śródmiejskiej Katowic, w miejscu ogólnie dostępnym dla
ludności przy ul. Plebiscytowej 48. Czynność wykonano zgodnie z Rozporządzeniem opisującym metodykę
badań. Wybrany punkt pomiaru mieści się w odległości d>100 m w kierunku zachodnim od rzutu anten
radiokomunikacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji przy u. Lompy 19, oraz w odległości d>100 m w kierunku
wschodnim od rzutu anten radiokomunikacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji zlokalizowanych na dachu
budynku biurowego przy ul. Wita Stwosza 31. Trwającego 2 godziny pomiaru dokonano 23 maja 2011 r. a jego
wartość nie przekroczyła poziomu dopuszczalnego i wyniosła 0,32 V/m.
W Katowicach nie prowadzono pomiaru poziomów PEM wielopunktowych w sąsiedztwie lokalizacji bazowych
nadajników GSM/UMTS.
Podsumowanie
W Katowicach występuje dużo źródeł emisji pól elektromagnetycznych. Najbardziej istotnymi źródłami są: linie
elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 110 kV i 220 kV oraz stacje elektroenergetyczne, a w tym
Główne Punkty Zasilania. Z analizy przeprowadzonych pomiarów przez WIOŚ, wynika, że na terenie miasta
Katowice nie stwierdzono przekroczenia norm w zakresie poziomów dopuszczalnych pól elektromagnetycznych
Zwiększone natężenia pól elektromagnetycznych występować mogą w pobliżu zamontowanych anten telefonii
komórkowej, dlatego uzasadnionym jest prowadzenie monitoringu natężeń pól elektromagnetycznych w więcej
niż jednej lokalizacji w mieście. Należy rozszerzyć pomiary w obecnym systemie zabezpieczenia przeciw
promieniowaniu.
Przeprowadzone dotychczas badania pomiarowe pól elektromagnetycznych na ternie Katowic miały miejsce
w jednej lokalizacji i swoim zasięgiem nie obejmowały większego obszaru miasta oraz zróżnicowanych źródeł
PEM.
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4.7 Zasoby surowców naturalnych [ZN]
Na terenie miasta Katowice występują udokumentowane złoża kopalin węgla kamiennego oraz metanu.
Węgiel kamienny
Wielkość wydobycia węgla kamiennego na trenie miasta Katowice szacuje się na blisko 116 785 tyś ton. Niemal
cały teren miasta Katowice (ok. 80%) zajmują obszary górnicze czynnych kopalń węgla kamiennego.
W granicach miasta znajdują się złoża węgla kamiennego m.in. : Murcki, Staszic, Mysłowice, Wesoła, Wieczorek
i Wujek.
Ogólnie na terenie występuje 15 (istniejących i zlikwidowanych) obszarów górniczych. Powierzchnia tych
2
obszarów wynosi około 149,45 km , co stanowi 90,81% powierzchni miasta po uwzględnieniu zlikwidowanego
2
obszaru kopalni „Siemianowice”, który wynosił ok. 12 km oraz obszaru górniczego „Katowice I” zlikwidowanej
2
kopalni „Katowice – Kleofas”, który wynosił 13,5 km . Obecnie na terenie miasta istnieje 13 obszarów
2
górniczych o łącznej wielkości 123,95 km co stanowi 75,34% powierzchni miasta [2].
Aktualnie na terenie Katowic eksploatację prowadzi następujące kopalnie:





KWK Murcki-Staszic,
KWK Mysłowice-Wesoła,
KWK Wieczorek,
KWK Wujek.

Oprócz wyżej wymienionych, na terenie miasta Katowice prowadzą prace eksploatacyjne dwie kopalnie –
Kopalnia Halemba-Wirek i Kopalnia Ziemowit.
KWK Murcki- Staszic
Obszar górniczy KWK Murcki-Staszic położony jest w centralnej i zachodniej części miasta. Początek górnictwa
datuje się na rok 1657, kiedy zaczęto wydobywać węgiel z pokładów wychodzących wprost na powierzchnię
w miejscu zwanym Rudne Kotliska. W 1755 r. rozpoczęto budowę pierwszego szybu, a w 1815 r. kopalnia
posiadała już 30 szybów. W 1976 r. do kopalni Murcki włączono kopalnię Boże Dary, która jest prawdopodobnie
najstarszą kopalnią węgla kamiennego w Polsce. Jej obiekty zlokalizowane są w pobliżu dzielnicy Kostuchna
w południowo-zachodniej części miasta. W latach 1956-1964 oprócz eksploatacji podziemnej przy kopalni
Murcki funkcjonowały trzy odkrywki. KWK Staszic, jedna z najnowocześniejszych kopalń w polskim górnictwie
węglowym, rozpoczęła eksploatację w 1964 r. W skład spółki KWK Murcki-Staszic wchodzi od roku 2010 [33].
Ze złoża Murcki eksploatuje się pokłady węgla warstw orzeskich (grupy 300). Wydobywane są węgle
energetyczne, gazowe i gazowo-płomienne o średniej wartości opałowej 26 100 kJ/kg, średniej zawartości
popiołu 15,3% i średniej zawartości siarki 0,89%. Miąższość pokładów węgla w części bilansowej waha się od
1,0 do 2,9 m. W złożu Staszic z warstw siodłowych i rudzkich eksploatowane są węgle energetyczne
o miąższości pokładów bilansowych w granicach 1,0-11,6 m. Charakteryzuje je średnia zawartość popiołu 9,0%,
siarki całkowitej 0,6% i wartość opałowa 28 518 kJ/kg [34].
KWK Mysłowice -Wesoła
Centrum wydobywcze KWK Mysłowice-Wesoła utworzono w 2007 r. z połączenia kopalń Mysłowice i Wesoła.
Uruchomienie kopalni Mysłowice datuje się na 1887 rok. W jej historii szczególnym wydarzeniem było
wprowadzenie w 1901 r. (po raz pierwszy w górnictwie światowym) podsadzki hydraulicznej na skalęprzemysłową. KWK Wesoła powstała w 1942 r., a w latach 1967-1989 funkcjonowała pod nazwą Lenin.
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Z warstw siodłowych i rudzkich grupy 500 i 400 w złożu Mysłowice wydobywane są węgle energetyczne
o średniej kaloryczności 26 584 kJ/kg, o średniej zawartości popiołu 8,89% i zawartości siarki 0,78%. Miąższość
pokładów bilansowych waha się od 1,0 do 11,0 m.
W złożu Wesoła eksploatowany jest węgiel energetyczny (z warstw rudzkich i siodłowych) o miąższości
1,0-12,5 m i średnich zawartościach: 12% popiołu, 0,6% siarki całkowitej i wartości opałowej 26 700 kJ/kg [33].
2
Powierzchnia terenu, jaką obejmuje teren górniczy należący do KWK Mysłowice-Wesoła to około 57,45 km
KWK Wieczorek
Kopalnią o prawie dwustuletniej tradycji jest KWK Wieczorek. Na jej obszarze (w rejonie katowickich dzielnic
Nikiszowiec, Giszowiec i Janów) węgiel wydobywano już na początku XVIII w., a pierwsza kopalnia o nazwie
Bergthal powstała w 1788 r. W następnych latach działało kilka małych kopalń, które w 1884 r. skonsolidowano
w jedną kopalnię Giesche. Od 1945 r. nosiła ona nazwę Janów, a od 1951 r. funkcjonuje jako KWK Wieczorek.
Kopalnia wydobywa węgiel wysokiej jakości i stosuje nowoczesne rozwiązania produkcyjne.
Ze złoża Wieczorek wydobywany jest węgiel energetyczny o średniej popielności 6,0%, średniej zawartości
siarki całkowitej 0,6% i wartości opałowej wynoszącej średnio 29 273 kJ/kg [33].
KWK Wujek
W 2005 roku nastąpiło połączenie Kopalni „Wujek” i Kopalni „Śląsk” i powstała Kopalnia o nazwie KWK
„Wujek”.
Wydobywany tu węgiel ma kaloryczność rzędu 31000 kJ/kg, zasiarczenie 0,5 - 0,6%, a zapopielenie poniżej 5%.
Kopalnia eksploatuje zasoby przemysłowe w pokładach grupy rudzkiej (pokłady grupy 400) o relatywnie
niższych parametrach oraz w pokładach grupy siodłowej (pokład 502, 504, 507 i 510) o bardzo wysokich
parametrach jakościowych.
Stopień rozpoznania zasobów i stan zagospodarowania, a także wielkość wydobycia węgla kamiennego
z poszczególnych złóż w obszarze Katowic zestawiono w poniższej tabeli (zasoby z dokumentacji przyjętych
w czerwcu 2011 r.).
Tabela 25. Wykaz złóż węgla kamiennego [35]
Nazwa złoża

Stan zag. złoża

Zasoby geologiczne
bilansowe

Halemba II

E

159 846

88 808

205

Katowice

Z

116 785

-

-

Zasoby poprzemysłowe

Wydobycie

tys. [Mg]

Kleofas

Z

169 084

-

-

Lędziny

R

140 586

-

-

Mikołów

R

294 070

-

-

Murcki

E

514 973

114 043

1 240

Murcki (głębokie)

-

-

-

-

Mysłowice

E

33 251

14 684

387

Paniowy-MikołówPanewniki

-

-

-

-

Polska-Wirek

Z

153 516

-

-

Siemianowice

Z

44 765

-

-

Siemianowice-Szopienice I

Z

36 465

-

-

Siemianowice- Pole
rezerwowe

-

-

-

-
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Nazwa złoża

Stan zag. złoża

Zasoby geologiczne
bilansowe

Staszic

E

628 109

113 413

1970

Śląsk

E

149 369

28 470

851

Śląsk - Pole Panewnickie

E

114 266

11 512

86

Wesoła

E

739 249

103 304

2 797

Wieczorek

E

118 838

28 977

1 227

Wujek

E

112 372

11 073

268

Wujek - cz. południowa

R

253 428

-

-

Wujek - cz. Stara Ligota

E

93 804

43 705

771

914 560

102 123

4 053

Zasoby poprzemysłowe

Wydobycie

tys. [Mg]

Ziemowit
E
Wyjaśnienie:
E- złoże eksploatowane
Z- złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane
R- złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo

Metan
Metan pokładów węgla (MPW) udokumentowany został jedynie w złożach Górnośląskiego Zagłębia
Węglowego. Wykorzystanie metanu pokładów węgla podyktowane jest z jednej strony względami
bezpieczeństwa prowadzenia robót górniczych, a z drugiej strony, traktowane jest jako pozyskiwanie gazu
z niekonwencjonalnych źródeł, ze względu na formę jego występowania, która wymaga zastosowania
specjalnych desorpcyjnych technologii odzysku. Udokumentowane zasoby MPW występują w 11 złożach
w obszarze miasta Katowice.
Stopień rozpoznania zasobów i stan zagospodarowania, a także wielkość wydobycia zestawiono w tabeli
poniższej tabeli.
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Tabela 26. Wykaz złóż metanu pokładów węgla (MPW)[35]
Stan
zagospodarowania
złoża

bilansowe

pozabilansowe

E

212.73

R

Katowice
Kleofas

Zasoby wydobywalne
Zasoby przemysłowe

Emisja z wentylacją

Wydobycie
(odmetanowienie)

-

89.78

1.87

0.93

1216,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R

12 444,80

3 191,50

-

-

-

Mikołów

R

221,37

-

-

-

-

Murcki

P

3 765,33

-

-

1,12

-

Murcki (głębokie)

P

6 568,50

6 306,50

-

-

-

Mysłowice

-

-

-

-

-

-

Paniowy-MikołówPanewniki

P

7 589,00

-

-

-

-

Polska-Wirek

-

-

-

-

-

-

Siemianowice

-

-

-

-

-

-

SiemianowiceSzopienice I

-

-

-

-

-

-

Siemianowice- Pole
rezerwowe

-

-

-

-

-

-

Staszic

E

847,214

-

37,60

26,14

8,30

Śląsk

-

-

-

-

-

-

Śląsk - Pole Panewnickie

-

-

-

-

-

-

Wesoła

E

1 825,92

-

224,53

32,99

14,07

Wieczorek

E

72,82

412,62

-

22,87

-

Wujek

-

-

-

-

-

-

Nazwa złoża

Halemba II

Lędziny
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Nazwa złoża

Stan
zagospodarowania
złoża

bilansowe

pozabilansowe

Wujek - cz. Południowa

-

-

Wujek - cz. Stara Ligota

E

Ziemowit

P

Zasoby wydobywalne
Zasoby przemysłowe

Emisja z wentylacją

Wydobycie
(odmetanowienie)

-

-

-

-

17,15

-

-

0,12

-

898,50

-

-

-

-

Wyjaśnienie:
E- złoże eksploatowane
R- złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo
P- złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie
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Złoża objęte prawem własności nieruchomości gruntowej
Na terenie Katowic znajdują się złoża iłów ceramiki budowlanej i piasku podsadzkowego. Tereny sąsiadujące ze
złożami iłów ceramiki budowlanej są użytkowane w sposób uniemożliwiający bezkonfliktowe podjęcie
wydobycia kopaliny. Wyrobiska w złożach „Brynów” i „Karbowa” zostały zasypane gruntami
antropogenicznymi. Złoża „Karbowa” i „Ligota-Katowice” są w istotnej części zabudowane.
Stan geologicznych zasobów bilansowych, stan rozpoznania i zagospodarowania oraz wielkość wydobycia dla
poszczególnych złóż zestawiono w poniższej tabeli.
Tabela 27. Wykaz złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej oraz piasków podsadzkowych [35]
Nazwa złoża

Panewniki
Bogucice

Stan zagospodarowani złoża

Zasoby geologiczne bilansowe
3
tys. [m ]

Wykaz złóż piasków podsadzkowych
Z
Wykaz złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej
Z

18 435
253

Brynów

Z

119

Karbowa

Z

152

Ligota-Katowice
R
Wyjaśnienie:
Z- złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane

804

R- złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie (prowadzono wcześniej eksploatację iłów w obecnych
granicach złoża)
W związku z wyczerpaniem zasobów istniejących złóż kopalin pospolitych, a w szczególności iłów ceramiki
budowlanej istniejących na terenie miasta, zasadne jest zaprzestanie dalszej ich ochrony i ich wykreślenie z
bilansu zasobów [35]. Aktualnie prowadzona jest procedura rozliczenia zasobów iłów ceramiki budowlanej
złoża „Karbowa” zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Krzemienna-Szybowcowa, mająca na celu wykreślenie
przedmiotowego złoża z bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce.
Podsumowanie
Eksploatacja zasobów naturalnych w obszarze miasta Katowice prowadzona jest w trudnych warunkach
geologiczno-górniczych z uwagi na złożoną tektonikę, zmienność zalegania i miąższości pokładów oraz
zagrożenia wodne, pyłowe, pożarowe, metanowe i tąpania. Eksploatacja złóż węgla kamiennego wywołuje
i będzie wywoływać w przyszłości uciążliwości i zagrożenia odczuwalne na powierzchni terenu.
Na terenie miasta Katowice głównym problemem dotyczącym wydobywania węgla kamiennego jest degradacja
powierzchni terenu poprzez tworzenie niecek osiadań, a w konsekwencji zalewisk lub podmokłości oraz
składowanie skały płonnej.
Głównym celem z zakresu ochrony zasobów naturalnych jest przede wszystkim zrównoważona gospodarka
zasobami naturalnymi na terenie miasta Katowice.
Zagrożenia występujące na terenie miasta związane z eksploatacją kopalin podzielić możemy na dwie grupy:
I.
II.
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występujące na powierzchni terenu w konsekwencji prowadzenia prac pod ziemią,
występujące pod powierzchnią ziemi (w kopalniach ) na skutek prowadzenia prac.
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Do pierwszej grupy zaliczyć można:





wstrząsy powodowane eksploatacją,
występowanie szkód górniczych,
zachwianie bilansu wodnego, zanik wody lub utrata jej przydatności,
powstawanie hałd.

Do grupy zagrożeń występujących pod powierzchnią ziemi:



zagrożenie tąpnięciami w eksploatowanych pokładach i w przygotowywanych do eksploatacji,
zagrożenia pożarami endogenicznymi w eksploatowanych pokładach i w przygotowywanych do
eksploatacji,

Wstrząsy górotworu indukowane robotami górniczymi prognozowane są krótkookresowo, w planach ruchu
zakładów górniczych. Ocenę wpływu wstrząsów na ludzi i ich bezpośrednie otoczenie, na obiekty budowlane
oraz na środowisko przyrodnicze dokonuje się za pomocą obowiązującej skali intensywności wstrząsów GSIGZW. W przypadku występowania na obszarze projektowanej inwestycji wstrząsów powodowanych
eksploatacją górniczą należy ten fakt uwzględniać przy projektowaniu obiektów budowlanych. Bardzo poważny
problem stanowią występujące na terenie miasta Katowice negatywne skutki tak zwanej starej płytkiej
eksploatacji górniczej, powstałe na skutek reaktywacji pustek powstałych po eksploatacji prowadzonej do
głębokości 100 m p.p.m. Na terenie miasta Katowice w ciągu roku występuje jedna lub dwie deformacje
związane ze starą płytką eksploatacją górniczą. Jest to poważny problem, lecz nie widać w tym zakresie
tendencji nasilającej się. Problem jest o tyle istotny, że bardzo ciężko jest przewidzieć gdzie dokładnie do tego
dojdzie. Każda Kopalnia prowadzi Ewidencję deformacji nieciągłych, co pozwoli uniknąć w przyszłości
katastrofalnych w skutkach zapadnięć.
Poza bezpośrednimi zagrożeniami, jakie niesie za sobą eksploatacja kopalin istnieją również problemy
pośrednio związane z kopalniami. Obecnie coraz większą uwagę zwraca się na problem wyczerpywania się
zasobów kopalin i konieczność ich racjonalnego eksploatowania. Głównymi zadaniami jakim sprostać powinny
władze miasta są niewątpliwie działania związane z ochroną środowiska naturalnego i określenie wytycznych
do planów zagospodarowania przestrzennego. Należy również zwrócić uwagę że rekultywacja terenów
zdegradowanych przemysłowo powinna być przeprowadzana przez podmioty odpowiedzialne przy nadzorze
i współpracy z gminą.
4.8 Gleby [GL]
Według Lokalnego programu rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2014-2015, na obszarze miasta Katowice
dominują gleby brunatne i czarne ziemie zdegradowane. Znaczny jest również udział gleb bielicowych
i pseudobielicowych. W obrębie płaskich den dolinnych o płytko zalegających wodach gruntowych występują
także gleby organiczne (torfowe i mułowo- torfowe). Inne typy gleb mają niewielki zasięg przestrzenny.
Podział gleb ze względu na rodzaj i klasy bonitacyjne przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 28. Użytki rolne według rodzaju i klas bonitacyjnych [17]
Rodzaj i klasa bonitacyjne
Ogółem

I, II

III

IV

V

VI

Użytki rolne
zabudowane (Br)

Grunty pod stawami
(Wsr) i rowy (W)

Powierzchnia
[ha]

1 971,86

0

113,65

1 064,30

622,44

124,57

13,19

33,72

Udział [%]

100,00

0

5,76

53,97

31,57

6,32

0,67

1,71
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Wśród gruntów ornych największy udział wynoszący 53,97% stanowią gleby średnie (IV klasa). Dominują one
w północnej części miasta, sięgając na południu po Załęże, Brynów i Janów, wyraźnie przeważają również
w Zarzeczu i Podlesiu. Gleby słabe i najsłabsze (V i VI klasa) stanowią około 38% powierzchni gruntów,
przeważają w Murckach, Giszowcu, Panewnikach, Piotrowicach i Ochojcu. Udział gleb dobrych (III klasa)
stanowi 5,76 %, występują głównie w bardziej zurbanizowanej części miasta (Wełnowiec, Bogucice, Janów,
Brynów), w postaci niewielkich enklaw, nie użytkowanych rolniczo. Gleby najlepszych klas I oraz II nie
występują. Około 2 %powierzchni stanowią grunty pod stawami oraz rowy. Ogólnie, gleby opisanego obszaru
należą do średnich pod względem możliwości ich rolniczego użytkowania.
Zanieczyszczenie gleb
Źródłem zanieczyszczenia gleby może być działalność człowieka związana z działalnością przemysłową,
turystyką, rozwojem miast z także intensywnym rolnictwem i leśnictwem.
Glebę lub ziemię uznaje się za zanieczyszczoną, gdy stężenie co najmniej jednej substancji przekracza wartość
dopuszczalną, z zastrzeżeniem, iż jeżeli przekroczenie wartości dopuszczalnej stężenia substancji w badanej
glebie lub ziemi wynika z naturalnie wysokiej jej zawartości w środowisku, uważa się, że przekroczenie
dopuszczalnej wartości stężeń w glebie lub ziemi nie nastąpiło.
Zagadnienie standardów jakości gleb i ziemi reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września
2002 r. (Dz. U. Nr 165, poz. 1359). Wartości dopuszczalne stężeń podane są w zależności od sposobu
użytkowania dla trzech grup gruntów:
Ocenę stopnia zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi, reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. z 2002 r., Nr 165,
poz. 1359). W poniższej tabeli przedstawiono dopuszczalne stężenia podane w zależności od sposobu
użytkowania dla trzech grup gruntów.
Tabela 29. Grupy gruntów [36]
Grupa gruntu

Charakterystyka
nieruchomości gruntowe wchodzące w skład obszaru poddanego ochronie na podstawie
przepisów ustawy - Prawo wodne,

Grupa A
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obszary poddane ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody; jeżeli utrzymanie
aktualnego poziomu zanieczyszczenia gruntów nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi lub
środowiska (dla obszarów tych stężenia zachowują standardy wynikające ze stanu
faktycznego)

Grupa B

grunty zaliczone do użytków rolnych z wyłączeniem gruntów pod stawami i gruntów pod
rowami, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, nieużytki, a także grunty
zabudowane i zurbanizowane z wyłączeniem terenów przemysłowych, użytków kopalnych
oraz terenów komunikacyjnych;

Grupa C

tereny przemysłowe, użytki kopalne, tereny komunikacyjne.

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014 -2017 z perspektywą do roku 2021

Wartości dopuszczalnych stężeń w części dotyczącej metali ciężkich w glebie lub ziemi zamieszczono
w poniższej tabeli.
Tabela 30. Wartości dopuszczalne stężeń metali ciężkich w glebie lub ziemi mg/kg suchej masy [36]
Grupa B
Grupa C
Głębokość [m ppt]
Lp.

Zanieczyszczenia

Grupa A

0-0,3

0,3-15,0

>15

do

poniżej

do

-7

2-15

poniżej

do

-7

1x10
1.

0-2

Wodoprzepuszczalność gruntów [m/s]
poniżej
-7

1x10

1x10

Arsen

20

20

20

25

25

55

60

25

100

2.

Bar

200

200

250

320

300

650

1000

300

3000

3.

Chrom

50

150

150

190

150

380

500

150

800

4.

Cyna

20

20

30

50

40

300

350

40

300

5.

Cynk

100

300

350

300

300

720

1000

300

3000

6.

Kadm

1

4

5

6

4

10

15

6

20

7.

Kobalt

20

20

30

60

50

120

200

50

300

8.

Miedź

30

150

100

100

100

200

600

200

1000

9.

Molibden

10

10

10

40

30

210

250

30

200

10.

Nikiel

35

100

50

100

70

210

300

70

500

11.

Ołów

50

100

100

200

100

200

600

200

1000

12

Rtęć

0,5

2

3

5

4

10

30

4

50

Odczyn gleb
Zarówno w warstwie powierzchniowej jak i na głębokości 0,8-1,0 m przeważają gleby o odczynie kwaśnym.
Bardzo kwaśnym odczynem (pH<5) charakteryzują się gleby warstwy powierzchniowej w lasach. Gleby
o odczynie zasadowym (pH>7,4), a miejscami silnie zasadowym (pH=8), występują w dzielnicach z zabudową
miejską oraz w otoczeniu kopalń. Gleby o odczynie obojętnym (pH 6,8-7,4) występują na niewielkich obszarach
w południowo wschodniej i północnej części Katowic.
Zawartość metali ciężkich
Rozpraszanie pyłów z Katowic, Mysłowic i innych Miat aglomeracji oraz z terenów ciepłowni kopalnianych
zaznacza się w przestrzennym rozkładzie zawartości wapnia. W powierzchniowej warstwie gleby o zawartości
>0,50% wapnia zajmują większe obszary niż na głębokości 0,8-1,0 m. Generalnie bogatsze w wapń są gleby
położone bliżej centrum aglomeracji górnośląskiej. Zawartość węgla organicznego w powierzchniowej warstwie
gleb pozostaje najczęściej w zakresie 1,5-6,0%. Ilości przekraczające 12% występują w rejonach wydobycia,
składowania i sortowania węgla. A w najbliższym sąsiedztwie kopalń (przy Kopalni Węgla kamiennego Staszic,
w rejonie szybu kopalni Węgla Kamiennego Wieczorek) koncentracja węgla organicznego osiąga 30-58,2% na
skutek domieszek węgla w glebie.
Przeciętna zawartość fosforu w powierzchniowej warstwie gleb wynosi 0,022%. Źródłem tego pierwiastka są
nawozy sztuczne, stosowane kiedyś na polach, które obecnie są w większości nieużytkami. Gleby o zawartości
siarki >0,160% występują lokalnie w pobliżu hałd i szybów kopalnianych. Maksymalną zawartość siarki (2,166%)
stwierdzono na terenie KWK Wieczorek w Nikiszowcu, gdzie występuje też wyraźna anatomia rtęci
(1,60 mg/kg) oraz wzbogacenie gleb w arsen, bar, wapń, ołów, i stront. Wraz z głębokością zmniejsza się
zawartość siarki i fosforu.
W latach 1841-1871 w hucie Arnold produkowano cynk. Prowadziły do niej drogi leśne przystosowane do
przewozu rud cynku i węgla. W celu ich utwardzenia wysypywano je szlaką pokutniczą, co spowodowało
zanieczyszczenia gleb istniejące do czasów współczesnych. Obszar dawnej huty w Katowicach wyznaczają ulice:
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Strumienna, Leśnego Potoku i Spacerowa. Pozostałością po jej działalności są bryły żużlowych spieków
pozostawione w lesie w prawym brzegu Boliny, w miejscu, gdzie znajdowały się hale hutnicze.
Lokalne wzbogacenia powierzchniowej warstwy gleb w metale wiążą się z różnymi źródłami
antropogenicznymi. W rejonie szybów kopalni Murcki w dzielnicy Boże Dary gleby są wzbogacone w srebro
(>4 mg/kg), glin (>1,60%), miedź (>160 mg/kg), rtęć (>0,40 mg/kg), ołów (>250 mg/kg) i stront (80 mg/kg).
Wzbogacenia w kadm, miedź, ołów, nikiel, stront i cynk zanotowano w glebach dzielnicy Muchowiec
w Katowicach. Przyczyną zwiększonych zawartości metali są prawdopodobnie zanieczyszczone gruntu
antropogeniczne wykorzystane do budowy lotniska, kompleksu rekreacyjnego i parkingów dla parku Dolina
Trzech Stawów. Na terenie częściowo zlikwidowanej stacji kolejowej Katowice Muchowiec występują
zwiększone ilości kadmu, chromu, miedzi, manganu, niklu, ołowiu, strontu i cynku, a także wapnia i magnezu,
związane prawdopodobnie z przeładunkiem towarów oraz ściekami i spływami powierzchniowymi ze stacji.
W pobliżu hałd i obiektów kopalń gleby zawierają zwiększone ilości niektórych metali. Przykładem jest teren
zakładów kopalni Murcki, gdzie stwierdzono wzbogacenie gleb w chrom i nikiel (>40 mg/kg). W pobliżu
Cegielni-Murcki zawartość żelaza w glebach przekracza 8%, a manganu 3200 mg/kg.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby
oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. z 2002 r., Nr 165, poz. 1359), dla zbadanych gleb przeprowadzono ocenę
stopnia zanieczyszczania metalami, klasyfikując je do grup użytkowania A, B i C na podstawie zawartości
dopuszczalnych. Wyniki wykazały, że względu na zawartość metali 14,97% spośród badanych gleb zaliczono do
grupy A. Do grupy B zakwalifikowano 32,28% analizowanych próbek, a do grupy C- 52,75%. Warunki
wielofunkcyjnego użytkowania spełniają gleby zaliczone do grup A i B. Gleby zakwalifikowane do grupy
C występują głównie na terenach zabudowy miejsko- przemysłowej Katowic. Klasyfikacja wskazuje, jak
powinien by użytkowany dany teren zgodnie z wytycznymi w/w rozporządzeniem Ministra Środowiska. W wielu
przypadkach aktualne użytkowanie jest niewłaściwe i wymaga co najmniej monitorowania, a niekiedy
rekultywacji. Stężenia metali w glebach niektórych lasów, pól, łąk i ogrodów są tak duże, że tereny te powinny
być użytkowane tylko jako obszary przemysłowe [33].
Podsumowanie
Na terenie miasta Katowice głównym problemem dotyczącym gleb jest stopień ich zanieczyszczenia,
dewastacja związana z rozwojem miasta oraz przekształcenia związane z wydobywaniem kopalin. Analiza
danych przedstawionych w niniejszym rozdziale pozwala stwierdzić, że poziom zanieczyszczenia gleb jest
bardzo poważnym problemem. Powodem tego jest specyfika transportu, infrastruktury i uprzemysłowienia
tego terenu Gleby na terenie miasta należą do najbardziej zanieczyszczonych pod względem poziomów metali
ciężkich. Spowodowane jest to zarówno wymywaniem zanieczyszczeń z hałd przez wody opadowe jak również
z opadem pyłów zawierających pierwiastki toksyczne.
Odczyn badanych gleb jest zróżnicowany i w znacznym stopniu uwarunkowany sposobem ich użytkowania.
Gleby obszarów o zwartej zabudowie i terenów przemysłowych wykazują najczęściej odczyn zasadowy, a gleby
lasów i torfiastych łąk są kwaśne. Gleby o odczynie obojętnym zajmują niewielkie obszary w północnej części
miasta. Anatomia srebra, arsenu, kadmu, miedzi, rtęci, ołowiu i cynku, występujące w glebach z obydwu
zakresów głębokości w północno-wschodniej części miasta są spowodowane historyczną działalnością
hutnictwa cynku.
Głównym celem w zakresie ochrony gleb, problemów uzdatniania, rekultywacji i rewitalizacji terenów
poprzemysłowych miasta Katowice jest zapobieganie i ograniczanie degradacji gleb na terenie miasta.
Zanieczyszczenia gleb na terenie miasta Katowice jest spowodowane wieloletnią działalnością górnictwa węgla
kamiennego i innych gałęzi przemysłu, rozwojem sieci komunikacyjnej oraz intensywną urbanizacja. Do zmian
właściwości gleb przyczynia się m.in. składowanie odpadów górniczych (np. hałdy). Istotną role odgrywa
również opad pyłów i gazów przemysłowych oraz spalin motoryzacyjnych. Zanieczyszczenia gleb metalami
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ciężkimi wynikają głównie z działalności przemysłu, warsztatów naprawczych i środków komunikacji. Lokalnie
są wynikiem składowania odpadów pogórniczych i pohutniczych oraz odpadów niebezpiecznych.
Ocenę skażenia gleb oparto o badania prowadzone na terenie Górnego Śląska, jakie w latach 2007- 2010
prowadził Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy mieszczący się w Warszawie. Są to
jedyne kompleksowe badania gleb jakie były prowadzone na terenie Katowic w minionym okresie. Ponieważ
brak jest bardziej aktualnych pomiarów, a gleby skażone metalami ciężkimi ulegają bardzo powolnym
procesom samooczyszczania, wyniki tych badań pozwalają na wyciągnięcie ogólnych wniosków co do stopnia
skażenia gleb oraz ograniczeń w produkcji rolnej, jakie z tego wynikają.
Wykonano badania i dokonano analizy chemicznej próbek obejmujący m.in. Górny Śląsk, w tym głównie obszar
Katowic (dzielnice Brynów, Muchowiec, Janów-Nikiszowiec, Giszowiec, Murcki i Kostuchna), część wschodnią
Mysłowic i niewielki południowo-zachodni fragment Tychów.
2

Z każdego 1 km pobrano 16 próbek, łącznie pobrano próbki gleb z 1 329 miejsc. W każdym miejscu pobrano
gleby z głębokości: 0,0-0,3 m i 0,8-1,0 m. Analizy chemiczne wykonano w laboratorium chemicznym
Państwowego Instytutu Geologicznego- Państwowego Instytutu Badawczego.
Wyniki badań wykazały, że oprócz naturalnych czynników glebotwórczych na jakość gleb wpływają czynniki
antropogeniczne, które przyczyniają się do zmian ich właściwości fizykochemicznych i budowy profili. Procesy
degradacji gleb występują przede wszystkim na terenach obiektów przemysłowych, w miejscach składowania
odpadów, w dolinach rzecznych, w rejonach urbanizowanych oraz w sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych.
4.9 Tereny poprzemysłowe [TP]
Według Programu Rządowego dla Terenów Poprzemysłowych z 27 kwietnia 2004 r wydanego przez
Ministerstwo Środowiska tereny poprzemysłowe definiuje się jako zdegradowane, nie użytkowane lub nie
w pełni wykorzystane tereny przeznaczone pierwotnie pod działalność gospodarczą, która została zakończona
[37].
W skład terenów poprzemysłowych zalicza się: zwały odpadów węglowych, zwały górnictwa cynku i ołowiu,
zwały energetyczne, zwały hutnictwa żelaza, zwały i osadniki przemysłu metali nieżelaznych, zwały górnicze
z eksploatacji wapieni, zwały odpadów chemicznych i osadów ściekowych, składowiska stałych odpadów
komunalnych, kamieniołomy (czynne, nieczynne), piaskownie (czynne, nieczynne), glinianki (czynne,
nieczynne), tereny przesuszone i nieużytkowane, zalewiska, tereny zabagnione, zbiorniki wodne
nieużytkowane, tereny pogalmanowe.
Według artykułu pn.: Rewitalizacja poprzemysłowych przestrzeni symbolicznych miasta autorstwa Krzysztofa
Wrany dla miast aglomeracji – w tym również górnośląskiej – zjawisko rekultywacji terenów poprzemysłowych
stanowi w dalszym ciągu trudne wyzwanie, zarówno w kontekście rozwoju bieżącego, jak również
w odniesieniu do ukształtowania procesów rozwojowych w sensie strategicznym. Pozornie problem ten zamyka
się w granicach pewnego obszaru, stanowiącego najczęściej stosunkowo niewielką część powierzchni gminy.
W rzeczywistości jednak istnienie terenów poprzemysłowych może w dużej mierze decydować o strategicznym
rozwoju gminy. Wycinkowe rozwiązania prowadzą bowiem najczęściej do nieefektywnego wykorzystania
środków [38]. Dlatego też bardzo istotnym elementem przekształceń terenów poprzemysłowych jest
funkcjonowanie wojewódzkiej bazy danych o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych, będącej
elementem Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP). Baza została uruchomiona w 2007 roku na
podstawie ankietyzacji przeprowadzonej w latach 2004-2005. W bazie zarejestrowanych jest 487 terenów
z całego kraju, wskazanych przez gminy, powiaty i inne podmioty, o łącznej powierzchni 11 304,8 ha. Poza
powierzchnią zajmowaną przez dany teren baza gromadzi również: lokalizację (powiat, gmina, ulica), nazwę
terenu, rodzaj terenu oraz jego opis. Za jej pomocą można dowiedzieć się nie tylko o ilości i jakości terenów
poprzemysłowych, stanowi ona również źródło informacji na temat planowanych przekształceń tych terenów.
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Tereny znajdujące się w bazie RSIP zostały zhierarchizowane ze względu na:



tereny stwarzające największe zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi,
tereny najbardziej przydatne do pełnienia nowych funkcji gospodarczych, usługowych czy
rekreacyjnych.

Obecnie funkcjonująca baza danych o terenach poprzemysłowych nie jest platformą ogólnodostępną.
Między innymi w związku z potrzebą jej publicznego udostępnienia, w lutym 2009 r., Uchwałą Zarządu
Województwa Śląskiego Nr 227/235/III/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. podjęto decyzję, w sprawie zawarcia
umowy o wspólnym przedsięwzięciu pn. Ogólnodostępna Platforma Informacji: Tereny poprzemysłowe
i zdegradowane, jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP) pomiędzy
Urzędem Marszałkowskim w Katowicach i GIG Katowice.
Cele główne projektu rozbudowy systemu RSIP (OPI-TPP) to:





intensyfikacja procesu przekształcania terenów zdegradowanych,
integracja działań na rzecz zrównoważonego rozwoju,
poprawa systemu zarządzania środowiskiem w województwie śląskim,
powszechny i nieodpłatny dostęp społeczeństwa do informacji o środowisku.

Cele pośrednie OPI-TPP są następujące:







skuteczniejsze Programowanie rozwojem województwa śląskiego zarówno na poziomie regionalnym
jak i lokalnym,
wsparcie działań inwestycyjnych na terenach poprzemysłowych i zdegradowanych (łatwiejsze i szybsze
przygotowywanie ofert),
efektywne wykorzystanie środków finansowych w tym dotacyjnych,
wsparcie merytoryczne podczas sporządzania prognoz oddziaływania na środowisko oraz przy
przeprowadzaniu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko (SOOS),
przyspieszenie postępowań w zakresie uzyskania środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację
przedsięwzięcia,
zwiększenie udziału społeczeństwa w procesach konsultacyjnych i podniesienie świadomości
ekologicznej mieszkańców województwa.

W ostatnich latach na terenie miasta Katowice zrealizowano kilka istotnych (z punktu widzenia gospodarczego
i rekreacyjnego wykorzystania) projektów zagospodarowania terenów poprzemysłowych. Należą do nich m.in.:





„Silesia City Center” – Katowice (teren byłej KWK „Kleofas”),
Powierzchnie biurowe – Katowice Szopienice,
Górnośląski Park Przemysłowy (tereny po dawnej hucie cynku „Silesia” S.A.)
„Park Przemysłowy Euro Centrum Katowice” (tereny poprzemysłowe przy ul. Ligockiej 103 – spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością „Euro - Centrum”, na terenie po dawnych zakładach „Wimach”).

Strategicznym zadaniem rewitalizacyjnym w trakcie realizacji jest „Strefa Kultury” w ramach której mają
powstać:




obiekt Międzynarodowego Centrum Kongresowego,
Nowa Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia,
Nowa Siedziba Muzeum Śląskiego na terenie dawnej kopalni Katowice.

Tereny o charakterze poprzemysłowym, powojskowym, pokolejowym zlokalizowane w Katowicach, które
zostały zgłoszone do wojewódzkiej bazy danych terenów poprzemysłowych prowadzonej przez Śląski Urząd
Marszałkowski, zajmują blisko 654 ha, co stanowi ok. 4% powierzchni miasta. Dodatkowo w mieście
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zidentyfikowano tereny zagrożone występowaniem deformacji nieciągłych (np. progi, szczeliny, spękania, leje,
zapadliska – pojawiają się na powierzchni terenu wskutek prowadzenia eksploatacji płytkich), które obejmują
2200 ha, tj. 13,4% powierzchni Katowic. Według Lokalnego Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata
2014-2015 następujące rodzaje terenów powinny sukcesywnie podlegać procesom rewitalizacji, uzyskując
nowe funkcje miejskie [2]:






tereny o charakterze poprzemysłowym, powojskowym, pokolejowym,
tereny o charakterze ogólno miejskim zainwestowane i zabudowane: centrum miasta,
tereny o charakterze ogólno miejskim niezabudowane: tereny zielone, parki i place, kompleksy
parkowo leśne, rekreacyjno sportowe,
tereny o wyraźnie ponadlokalnym charakterze,
tereny dzielnic i osiedli mieszkaniowych.

Miasto Katowice zgłosiło 30 terenów do wojewódzkiej bazy danych terenów poprzemysłowych. W większości
obszary te nie są własnością miasta Katowice. W Katowicach wśród terenów przeznaczonych do rewitalizacji
dominują tereny pogórnicze węgla kamiennego oraz tereny pohutnicze [39]:








teren poprzemysłowy po zlikwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego Katowice (na części terenu ma
powstać Centrum Kultury),
wyrobisko po iłołupkach karbońskich (Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Bytom” –
rekultywacja w trakcie),
teren poprzemysłowy KWK „Katowice Kleofas” i zwałowisko górnictwa węgla kamiennego (Budowa
centrum handlowo-usługowo-rekreacyjnego Silesia City Center),
hałda w Katowicach – Kostuchnie, rejon szybów głównych (KWK Murcki planuje stworzenie parku
rekreacyjno-sportowego „Południe”),
teren poprzemysłowy po dawnej hucie cynku (Zakłady Metalurgiczne „Silesia” S.A. Grupa Impexmetal rekultywacja w trakcie),
teren poprzemysłowy zdegradowany działalnością górniczą i hutniczą, Katowice-Szopienice-Borki,
powierzchnia około 140 ha, prace na etapie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,
teren poprzemysłowy zdegradowany działalnością górniczą i hutniczą Katowice-Zawodzie, powierzchni
około 56 ha, prace na etapie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Jako teren, który powinien zostać przewidziany do rekultywacji należy wymienić również hałdę przy ul. Dobrego
Urobku w Katowicach Załężu – na podstawie badań z listopada 2008 r. wykonanych przez OBiKŚ w Katowicach.
Kolejnym terenem, który powinien być poddany ponownej rekultywacji jest składowisko odpadów przy ulicy
Leopolda na którym dochodzi do samozapłonu odpadów wcześniej poddanych rekultywacji.
W Katowicach rewitalizacji wymagały tereny trzech samodzielnych niegdyś kopalń: „Gottwald” („Eminencja”),
„Kleofas” i „Katowice”, które w wyniku scalania związanego z ich restrukturyzacją, w ostatnich latach swego
istnienia funkcjonowały wspólnie. Poniższy rysunek ilustruje kopalnie węgla istniejące oraz zrekultywowane
mieszczące się w Katowicach.
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Rysunek 19. Kopalnie węgla kamiennego w Katowicach w XXI w.

Jako pierwsza z nich zamknięta została kopalnia „Gottwald”, następnie „Katowice”, a ostatnia „Kleofas”.
Program rewitalizacji dwóch pierwszych jest już realizowany, nie ma natomiast decyzji co do zagospodarowania
terenu po trzeciej z nich. Teren po kopalni „Gottwald” („Eminencja”) przeznaczono, w ramach „Programu
Rewitalizacji Miasta Katowice” (2004), pod budowę centrum handlowo-rozrywkowego Silesia City Center.
W projekcie udało się zachować dwa pokopalniane budynki, w których mieści się kaplica św. Barbary oraz
dyrekcja centrum, galeria sztuki i restauracja, oraz wieżę szybu kopalnianego „Jerzy”, która stała się symbolem
centrum.
Na terenie po kopalni „Katowice” od kilku lat trwały prace nad nową siedzibą Muzeum Śląskiego, której
integralną częścią mają być zabytkowe budynki kopalniane z przełomu XIX i XX wieku. Na omawiany terenie
powstają również inwestycje Międzynarodowe Centrum Kongresowe oraz NOSTR. [20, 25, 26, 27].
W skład terenów poprzemysłowych, które mają zostać poddane rewitalizacji wg Lokalnego Programu
Rewitalizacji miasta Katowice na lata 2007-1013 zalicza się [2]:








OBSZAR KOLONIA ALFRED, w skład którego wchodzą tereny dawnej kolonii robotniczej, stanowiące
część jednostki pomocniczej Wełnowiec – Józefowiec,
OBSZAR SZOPIENICE-BORKI, w skład którego wchodzą tereny podlegające skutkom działalności Huty
Metali Nieżelaznych Szopienice oraz eksploatacji górniczej z XIX wieku, stanowiące część jednostki
pomocniczej Szopienice – Burowiec,
OBSZAR WEŁNOWIEC-JÓZEFOWIEC-ENERGETYKÓW, w skład którego wchodzą tereny stanowiące część
jednostki pomocniczej Wełnowiec – Józefowiec,
OBSZAR DĄB – BAILDONA, w skład którego wchodzą tereny byłej Huty „Baildon”, stanowiące część
jednostek pomocniczych: Dąb i Załęże,
OBSZAR SZOPIENICE – WOŹNIAKA, w skład którego wchodzą głownie tereny byłej Huty Metali
Nieżelaznych Szopienice” S.A., w granicach jednostki pomocniczej Szopienice – Burowiec.

Obszar Szopienice-Borki
Wyznaczony do rewitalizacji obszar Szopienice – Borki to w większości teren o charakterze rolniczym (nieużytki
rolne), nieliczne zakłady przemysłowe i usługowe znajdują się w południowo-zachodniej części obszaru, przy
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ul. Korczaka oraz na terenach po Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym Przemysłu Węglowego
w likwidacji (wschodnia część, niedaleko stawu Borki). Zabudowania mieszkalne zlokalizowane są wzdłuż ulicy
Borki (Kolonia Borki) oraz Korczaka, a od strony południowej wzdłuż ul. Morawa i Siewnej. Charakterystycznym
elementem zabudowy jest wieża ciśnień z 1912 roku, przy ul. Korczaka. Obszar wyznaczony do rewitalizacji
zaprezentowany jest poniżej.

Rysunek 20. Szopienice – Borki – obszar wyznaczony do rewitalizacji

W omawianym rejonie prowadzona była w latach 1859-1969 działalność wydobywcza węgla kamiennego.
Prowadzona eksploatacja prowadziła do deformacji powierzchni terenu o charakterze ciągłym i nieciągłym. Na
podstawie wykonanych przez GIG i Geoprojekt badań wskazane zostały obszary o niekorzystnych warunkach
zabudowy, gdzie należy wykonać prace rekultywacji (stabilizacji podłoża). Na analizowanym obszarze występują
także deformacje powierzchni natury antropogenicznej. Są to wyrobiska piaskowe w okolicach wieży ciśnień
i w północno-zachodniej części terenu oraz formy nadpoziomowe (składowiska odpadów komunalnych, skały
płonnej), z których największe zlokalizowane są na zachód od wieży ciśnień i na południe od terenów byłej bazy
transportowej PR-BPB. W ramach robot przygotowujących niezbędnym będzie usunięcie wymienionych form
poprzez zasypanie (np. skałą płonną) lub wywiezienie warstw posiadających niedogodną charakterystykę
fizyko-chemiczną, niekorzystną charakterystykę budowlaną.
Wyznaczono 3 obszary priorytetowe z uwagi na możliwość stosunkowo szybkiego zagospodarowania
(po uregulowaniu spraw własnościowych). Wybrane obszary priorytetowe mają łączną powierzchnię ok. 23 ha.
Omawiany obszar jest doskonale połączony z siecią dróg krajowych i lokalnych. Na granicach omawianego
obszaru istnieje pełne uzbrojenie terenu. Szopienice są dzielnicą, gdzie oprócz Burowca nie stworzono w ciągu
ostatnich 10 lat nowych osiedli mieszkaniowych. Przyczyną są przekonania o szkodliwej lokalizacji „w cieniu”
HMN Szopienice SA oraz złym skomunikowaniu z centrum. Omawiany obszar jest co prawda zanieczyszczony
metalami ciężkimi, jednak jest to efektem ostatnich 100 lat działalności, a nie obecnego funkcjonowania huty.
Łatwy dojazd do DK86 i sąsiedztwo terenów zielonych są więc szansą na rozwój nowoczesnego budownictwa
mieszkaniowego, wprowadzenie nowych ludzi i ożywienie tej dzielnicy Katowic [2].
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Obszar Wełnowiec - Józefowiec - Energetyków
Obszar Wełnowiec - Józefowiec - Energetykow (o powierzchni ok. 12 ha) stanowi część jednostki pomocniczej
Wełnowiec - Józefowiec ,a dokładniej część osady przemysłowej Józefowiec, która ukształtowała się w drugiej
połowie XIX wieku. Obszar wyznaczony do rewitalizacji zaprezentowany jest poniżej.

Rysunek 21. Wełnowiec – Józefowiec – Energetyków – obszar wyznaczony do rewitalizacji

W wyznaczonym obszarze zlokalizowane są istniejące i opuszczone obiekty o charakterze przemysłowym,
w tym obiekt przy ulicy Słonecznej 34 stanowiący niedokończoną inwestycję upadłych zakładów „Opta”. Izba
Celna w Katowicach złożyła wniosek do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice, którego
przedmiotem byłaby budowa siedziby Izby Celnej na bazie szkieletu budynku, a przez to zmiana wizerunku
terenu ściśle przylegającego do obszaru Centrum. W 2011 r. budynek po zakładach Opta zaadaptowany został
na siedzibę Izby Celnej w Katowicach. W trakcie sporządzania jest miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla tego obszaru [2].
Obszar Dąb - Baildona
Wyznaczony Obszar Dąb - Baildona, o powierzchni 58 ha, w przeważającej części znajduje się na terenie
jednostki pomocniczej Dąb, a jego niewielki południowo – zachodni fragment wchodzi w skład jednostki Załęże
(granica jednostek przebiega po linii rzeki Rawy w południowej części Obszaru). Obszar jest zlokalizowany
w północno - zachodniej części miasta Katowice i cechuje się słabnącą dominacją funkcji przemysłowej. Obszar
zaliczono do typu terenów poprzemysłowych. W Dębie znajdował się prawdopodobnie pierwszy ośrodek
górnictwa kruszcowego i węglowego na terenach wchodzących w skład dzisiejszych Katowic, które na dobre
rozkwitło tu w I połowie XVI w. W I połowie XIX wieku – oprócz górnictwa węglowego – na obszarze Dębu
rozwijało się także hutnictwo. Powstała huta cynku „Frieden” i huta żelaza – pudlingarnia Johna Baildona.
W drugiej połowie XIX w. Dąb przekształcał się powoli w osadę przemysłową. Wokół kopalni i pudlingarni
wyrosły domy mieszkalne dla robotników (w końcu lat 50-tych huta wybudowała dla swych pracowników bloki
mieszkalne przy ul. Błękitnej i Jasnej). Obszar wyznaczony do rewitalizacji zaprezentowany jest poniżej.
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Rysunek 22. Dąb – Baildona – obszar wyznaczony do rewitalizacji

Ponadto, istotnym jest, że w ramach Obszaru Dąb – Baildona Miasto przystąpiło do sporządzenia nowego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (170p.) [2].
Obszar Szopienice - Woźniaka
Obszar zlokalizowany jest w południowo - wschodniej części jednostki pomocniczej Szopienice - Burowiec
i zajmuje powierzchnię 88 ha. Obszar ograniczony jest ulicami: Lwowską od zachodu, Krakowską od południa
oraz linią kolejową od wschodu. Obszar zaliczono do typu terenów poprzemysłowych. W drugiej połowie XIX
wieku na obszarze Szopienic funkcjonowała huta szkła Sonnenfelda, na obszarze której na początku XX wieku
zbudowano fragment nowego zespołu hut cynku. Obszar wyznaczony do rewitalizacji zaprezentowany jest
poniżej.
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Rysunek 23. Obszar Szopienice – Woźniaka – obszar wyznaczony do rewitalizacji

Aktualnie, na miejscu huty Wilhelmina znajduje się Zakład Przetwórstwa Miedzi Huty Metali Nieżelaznych
„Szopienice” – obecnie w likwidacji. Wraz z rozbudową zakładu i układu komunikacyjnego ulegała likwidacji
zabudowa kolonii. W chwili obecnej HMN nie prowadzi żadnej działalności produkcyjnej, jedynie działalność
likwidacyjną polegającą na przygotowaniu do zbycia nieruchomości i ich zbywaniu. W okresie 2 letniego
procesu likwidacji Huta zbyła ok. 13 ha gruntów częściowo zabudowanych. Nowi właściciele, którzy nabyli już
nieruchomości prowadzą lub mają zamiar prowadzić następujące działalności gospodarcze:






Bumech S.A. – naprawa i modernizacja urządzeń górniczych,
Piekarnia „Kłos” – produkcja pieczywa,
INWEST DOM - przedsiębiorstwo budowlane,
Silesia Jeans - sprzedaż odzieży seansowej,
Plakat XL - działalność handlowa, usługowa oraz reklama.

Ze względu na wymagającą rekultywacji powierzchnię oferowanych działek do sprzedaży, proces likwidacyjny
przebiega stosunkowo powoli. W roku 2007 Miasto zakończyło realizację zadania o wartości przekraczającej
5 mln zł pn.: "Przebudowa ul. ks. mjr. Woźniaka" w celu zaktywizowania terenów zlokalizowanych w niniejszym
obszarze [2].
Obszar Kolonia Alfred
W skład obszaru Kolonia Alfred wchodzi część osady robotniczej Alfred (o powierzchni ok. 2,2 ha) w granicach
ochrony wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego. Obszar wyznaczony do rewitalizacji
zaprezentowany jest poniżej.
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Rysunek 24. Kolonia Alfred – obszar wyznaczony do rewitalizacji

Osada robotnicza Alfred wyrosła w połowie XIX wieku wokół kopalni „Alfred", założonej w 1834 roku.
Zabudowa osady, składająca się w większości z jednopiętrowych domów mieszkalnych, powstała w końcu
ubiegłego wieku. Po roku 1923 budynki wokół szybu „Alfred", m.in. kuźni, cechowni, maszyny wyciągowej,
nadszybia, kotłowni, administracyjny oraz Zakłady Hohenlohego będące właścicielem kopalni przystosowały do
innych potrzeb, m.in. na mieszkania dla robotników. Dziś w zabytkowych budynkach przy placu Alfreda
zamieszkuje ok. 100 os. Administratorem budynków jest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (KZGM).
Obszar objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy
Wełnowiec – Józefowiec uchwalonym dnia 25 czerwca 2007 roku uchwałą nr XII/218/07 Rady Miasta Katowice.
Doskonała lokalizacja, bliskość telewizji, parku WPKiW, infrastruktura komunikacyjna (m.in. bezpośrednia linia
tramwajowa zapewniająca połączenie z centrum miasta) i właściwości krajobrazowe są dodatkowymi atutami
przemawiającymi za realizacją kompleksowego projektu rewitalizacji zagospodarowania dawnej kolonii
robotniczej [2].
Kryteria, jakimi kierowano się przy wyborze wyżej wymienionych obszarów to [2]:
 wysoka stopa bezrobocia w powiązaniu z niskim poziomem wykształcenia ludności,
 wysoka stopa przestępczości,

wysoki poziom ubóstwa oraz trudne warunki mieszkaniowe, wysoki poziom degradacji infrastruktury
technicznej i budynków,
 duża ilość obiektów o wartości kulturowej i architektonicznej, w tym wpisanych do rejestru zabytków,
 występowanie obszarów nieekonomicznie wykorzystanej przestrzeni oraz wolnych obiektów o dużym
potencjale gospodarczym,
 występowanie terenów i obiektów zdegradowanych na skutek prowadzonej działalności produkcyjnej,
przemysłowej, możliwych do ponownego zagospodarowania.

 Urząd miasta w ostatnich latach przeprowadził wiele prac rekultywacyjnych na terenie miasta
Katowice. Nadal są przeprowadzane działania rewitalizacyjne, obecnie jeszcze niezakończone są:
 rekultywacja techniczna i biologiczna Osadnika „Zuzanna” KWK Staszic obszar o powierzchni 0,3 ha
 rekultywacja techniczna i biologiczna HMN Szopienice Kompleks II (szlamy cynkonośne) firmy Florex
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Sp. z o. o. obszar o powierzchni 2.6 ha.

Podsumowanie
Tereny o charakterze poprzemysłowym, powojskowym, pokolejowym zlokalizowane w Katowicach, które
zostały zgłoszone do wojewódzkiej bazy danych terenów poprzemysłowych prowadzonej przez Śląski Urząd
Marszałkowski, zajmują blisko 654 ha, co stanowi ok. 4% powierzchni miasta. Dodatkowo w mieście
zidentyfikowano tereny zagrożone występowaniem deformacji nieciągłych (np. progi, szczeliny, spękania, leje,
zapadliska – pojawiają się na powierzchni terenu wskutek prowadzenia eksploatacji płytkich), które obejmują
2200 ha, tj. 13,4% powierzchni Katowic. Miasto Katowice zgłosiło 30 terenów do wojewódzkiej bazy danych
terenów poprzemysłowych. W większości obszary te nie są własnością miasta Katowice. W Katowicach wśród
terenów przeznaczonych do rewitalizacji dominują tereny pogórnicze węgla kamiennego oraz tereny
pohutnicze [39]:








teren poprzemysłowy po zlikwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego Katowice (na części terenu ma
powstać Muzeum Śląskie),
wyrobisko po iłołupkach karbońskich (Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Bytom” –
rekultywacja w trakcie),
teren poprzemysłowy KWK „Katowice Kleofas” i zwałowisko górnictwa węgla kamiennego (Budowa
centrum handlowo-usługowo-rekreacyjnego Silesia City Center),
hałda w Katowicach – Kostuchnie, rejon szybów głównych (KWK Murcki planuje stworzenie parku
rekreacyjno-sportowego „Południe”),
teren poprzemysłowy po dawnej hucie cynku (Zakłady Metalurgiczne „Silesia” S.A. Grupa Impexmetal rekultywacja w trakcie),
teren poprzemysłowy zdegradowany działalnością górniczą i hutniczą, Katowice-Szopienice-Borki,
powierzchnia około 140 ha, prace na etapie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,
teren poprzemysłowy zdegradowany działalnością górniczą i hutniczą Katowice-Zawodzie, powierzchni
około 56 ha, prace na etapie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Jako teren, który powinien zostać przewidziany do rekultywacji należy wymienić również hałdę przy ul. Dobrego
Urobku w Katowicach Załężu – na podstawie badań z listopada 2008 r. wykonanych przez OBiKŚ w Katowicach.
W Katowicach rewitalizacji wymagały tereny trzech samodzielnych niegdyś kopalń: „Gottwald” („Eminencja”),
„Kleofas” i „Katowice”, które w wyniku scalania związanego z ich restrukturyzacją, w ostatnich latach swego
istnienia funkcjonowały wspólnie.
4.10 Poważne awarie przemysłowe [PAP]
Poważne awarie to zdarzenia, w szczególności emisje, pożar lub eksplozja powstała w trakcie procesu
przemysłowego magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych
substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub
powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.
Wystąpienie poważnej awarii przemysłowej związane jest z bezpośrednim zagrożeniem środowiska
naturalnego. Ochrona środowiska przed poważną awarią oznacza zapobieganie zdarzeniom mogącym
powodować awarię oraz ograniczenie jej skutków dla ludzi i środowiska. Prowadzący zakład stwarzający
zagrożenie wystąpienia awarii, dokonujący przewozu substancji niebezpiecznych oraz organy administracji są
obowiązani do ochrony środowiska przed awariami.
Zdarzenie o charakterze poważnej awarii może mieć miejsce:
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w zakładach o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zwanych dalej zakładami
o dużym ryzyku (ZDR),
w zakładach o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zwanych dalej

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014 -2017 z perspektywą do roku 2021



zakładami o zwiększonym ryzyku (ZZR),
w zakładach, których działalność może spowodować poważną awarię, spełniającą każde z kryteriów
dla awarii, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
(Dz. U. z 2003r. Nr 5, poz. 58).

O klasyfikacji zakładu do danej grupy ryzyka decyduje ilość i rodzaj substancji niebezpiecznych znajdujących się
na terenie zakładu, które jest regulowane przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r.
w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje
o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej.
Na terenie miasta nie ma zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych (ZDR) oraz
zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych (ZZR). Rejestry zakładów ZDR
oraz ZZR prowadzone są przez WIOŚ oraz przez Komendę Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Rejestr
poważnych awarii oraz zdarzeń o znamionach poważnych awarii prowadzony jest przez GIOŚ. W ostatnich
czterech latach nie odnotowano zdarzenia poważnej awarii przemysłowej na terenie miasta Katowice.
Katowice, podobnie jak cały region, są znaczącym w skali kraju ośrodkiem przemysłowym, który jest objęty
Katowicką specjalną strefą ekonomiczną. Wg prowadzonych przez KWPSP i WIOŚ w Katowicach oraz GIOŚ
rejestrów wynika, że w obrębie miasta nie znajdują się zakłady o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia
poważnych awarii przemysłowych. W kontekście zagrożeń poważnymi awariami należy także zwrócić uwagę na
zakłady, które nie zostały zaliczone do kategorii ZZR i ZDR ze względu na relatywnie mniejsze ilości substancji,
niż ustalone w rozporządzeniu z dnia 9 kwietnia 2002 r. Skutki awarii w takich zakładach mogą być również
bardzo poważne. Ponadto należy zauważyć, że liczne substancje nie zostały ujęte w kryteriach kwalifikacyjnych
dla obiektów zagrażających poważną awarią przemysłową. Takie substancje są często stosowane w obiektach
przemysłowych w wielkich ilościach, a ich uwolnienie do otoczenia w wyniku awarii może również stanowić
zagrożenie dla życia lub zdrowia.
W Katowicach do grupy zakładów mogących spowodować poważne awarie, a nie będące sklasyfikowanymi
w ZZR i ZDR, można zaliczyć:









Zakłady Metalurgiczne Silesia S.A.,
MPGK Sp. z o.o. w Katowicach - Kompostownia Odpadów Komunalnych,
KWK Murcki-Staszic,
KWK Mysłowice-Wesoła,
KWK Wieczorek,
KWK Wujek,
Kompania Węglowa (KW) S.A. Centrum Wydobywcze Północ,
Kompania Węglowa (KW) S.A. Centrum Wydobywcze Wschód.

Drugim źródłem zdarzeń o charakterze poważnych awarii może być transport substancji niebezpiecznych.
W transporcie mamy zazwyczaj do czynienia z mniejszymi ilościami (od kilku do kilkudziesięciu ton) tych
substancji niż na terenie zakładów. Czynnikiem, który w transporcie utrudnia podejmowanie działań
w przypadku wystąpienia poważnej awarii, jest nieprzewidywalność miejsca jej wystąpienia. Źródłami
poważnych awarii mogą być następujące rodzaje transportu: kolejowy, drogowy, rurociągowy oraz wodny.
Przez Katowice przebiegają główne arterie drogowe i kolejowe, łączące Polskę z Europą we wszystkich
kierunkach. Na terenie miasta przecinają się dwa, przebiegające przez województwo śląskie korytarze
transeuropejskiej sieci transportowej: korytarz III – Berlin – Wrocław – Katowice – Kraków – Lwów, w ramach
którego usytuowana jest przebiegająca przez Katowice autostrada A-4, korytarz IV – Gdańsk – Katowice –
Żylina, w którego śladzie przebiega autostrada A-1, znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta, oraz
dwie linie szybkiej kolei transeuropejskiej: E-30 – Zgorzelec – Wrocław – Katowice – Kraków – Medyka, E-65 –
Gdańsk – Warszawa – Katowice – Zebrzydowice.
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Obecnie głównymi kierunkami działań Katowic w celu zabezpieczenia miasta przed wystąpieniem poważnych
awarii jest kontynuowanie działań prowadzonych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej
oraz WIOŚ, w wyniku których identyfikowane i rejestrowane są obiekty, które swoją specyfiką w istotny sposób
mogą zagrażać środowisku oraz mieszkańcom miasta. Dodatkowymi kierunkami działań, wpływającymi na
zapobieganie powstawaniu poważnych awarii przemysłowych są wykreowanie odpowiednich zachowań
społeczeństwa w sytuacji wystąpienia PAP, wyznaczanie tras poza centrum miasta dla transportu substancji
niebezpiecznych oraz planowanie miejsc bezpiecznego parkowania transportu takich załadunków.
Podsumowanie
Na terenie miasta nie ma zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych (ZDR) oraz
zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych (ZZR). Rejestry zakładów ZDR
oraz ZZR prowadzone są przez WIOŚ oraz przez Komendę Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Rejestr
poważnych awarii oraz zdarzeń o znamionach poważnych awarii prowadzony jest przez GIOŚ. W ostatnich
czterech latach nie odnotowano zdarzenia poważnej awarii przemysłowej na terenie miasta Katowice.
W Katowicach do grupy zakładów mogących spowodować poważne awarie, a nie będące sklasyfikowanymi
w ZZR i ZDR, można zaliczyć:









Zakłady Metalurgiczne Silesia S.A.,
MPGK Sp. z o.o. w Katowicach - Kompostownia Odpadów Komunalnych,
KWK Murcki-Staszic,
KWK Mysłowice-Wesoła,
KWK Wieczorek,
KWK Wujek,
Kompania Węglowa (KW) S.A. Centrum Wydobywcze Północ,
Kompania Węglowa (KW) S.A. Centrum Wydobywcze Wschód.

Obecnie głównymi kierunkami działań Katowic w celu zabezpieczenia miasta przed wystąpieniem poważnych
awarii jest kontynuowanie działań prowadzonych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej
oraz WIOŚ, w wyniku których identyfikowane i rejestrowane są obiekty, które swoją specyfiką w istotny sposób
mogą zagrażać środowisku oraz mieszkańcom miasta. Dodatkowymi kierunkami działań, wpływającymi na
zapobieganie powstawaniu poważnych awarii przemysłowych są wykreowanie odpowiednich zachowań
społeczeństwa w sytuacji wystąpienia PAP, wyznaczanie tras poza centrum miasta dla transportu substancji
niebezpiecznych oraz planowanie miejsc bezpiecznego parkowania transportu takich załadunków.

4.11 Gospodarka leśna [L]
Lasy w obrębie Katowic są najważniejszą częścią kompleksu okalającego od południa centrum aglomeracji
i spełniają funkcje ekologiczne o znaczeniu regionalnym.
Na ogólną powierzchnię miasta Katowice wynoszącą 16 464 ha według GUS z 2011 r. grunty leśne zajmują
powierzchnię 6 869,10 ha, w tym lasy 6 566,10 ha, co daje lesistość średnią na poziomie 39,9%.
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W poniższej tabeli przedstawiono powierzchnię gruntów leśnych w mieście Katowice w latach 2008-2011.
Tabela 31. Leśnictwo –miasto Katowice [10]
Powierzchnia gruntów leśnych

2008

2009

2010

2011

[ha]

lasy ogółem

6 790,70

6 790,50

6 861,10

6 869,10

grunty leśne publiczne ogółem

6 707,40

6 707,40

6 778,00

6 759,10

grunty leśne publiczne Skarbu Państwa

6 661,40

6 661,40

6 732,00

6 732,20

grunty leśne publiczne Skarbu Państwa w
zarządzie Lasów Państwowych

6 661,40

6 661,40

6 732,00

6 732,20

grunty leśne prywatne

83,30

83,10

83,10

110,00

2008

2009

2010

2011

Powierzchnia lasów
[ha]
lasy ogółem

6 503,40

6 503,20

6 558,30

6 566,10

Powierzchnia gruntów nieleśnych zalesionych
i przeznaczonych do zalesienia

2008

2009

2010

2011

Lesistość w %

39,50

39,50

39,80

39,90

W powyższej tabeli przedstawiony został podział powierzchni gruntów leśnych w mieście Katowice na
przestrzeni lat 2008-2011. Zauważalny jest wzrost ogólnej powierzchni gruntów leśnych o 1,15%, w tym grunty
publiczne o około 0,77%, a prywatne o 32% w porównaniu z rokiem 2008. Wzrosła również średnia lesistość
z 39,50% w roku 2009 do 39,90% w roku 2011, co świadczy o realizowaniu Krajowego Programu Zwiększenie
Lesistości.
Lasy w mieście Katowice uznano w całości za podlegające ochronie. Są one rozdrobnione na małe fragmenty,
poprzecinane licznymi liniami energetycznymi, gazociągami, szlakami komunikacyjnymi. Są także narażone na
silne oddziaływanie przemysłu przez pyły, gazy oraz zapadliska, a także osiadanie i zalewanie spowodowane
eksploatacją kopalin [42].
Zagrożenia środowiska leśnego
Według dokumentu Raport o stanie lasów w Polsce 2011, zagrożenie środowiska leśnego w Polsce należy do
najwyższych w Europie. Wynika to ze stałego, równoczesnego oddziaływania wielu czynników powodujących
niekorzystne zjawiska i zmiany w stanie zdrowotnym lasów. Negatywnie oddziałujące czynniki, określane często
jako stresowe, można sklasyfikować z uwzględnieniem:




pochodzenia – jako abiotyczne, biotyczne i antropogeniczne,
charakteru oddziaływania – jako fizjologiczne, mechaniczne i chemiczne,
długotrwałości oddziaływania – jako chroniczne i okresowe.

Podstawowymi zagrożeniami dla trwałości lasów i ich zrównoważonego rozwoju na obszarze Katowic są nie
tylko przemysłowe zanieczyszczenia atmosfery - pyły i gazy oraz odkształcenia powierzchni ziemi spowodowane
przez górnictwo, ale także zagrożenia abiotyczne, biotyczne oraz antropogeniczne.
Zagrożenia abiotyczne (nieożywione)
W ostatnich latach w Polsce zauważono wzrost szkód spowodowanych czynnikami abiotycznymi. Szczególne
nasilenie obserwuje się w coraz częstszym występowaniu szkód spowodowanych działaniami wiatru. Na terenie
Nadleśnictwa Katowice zarejestrowano również szkody związane z wahaniem poziomu wód gruntowych.

139

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014 -2017 z perspektywą do roku 2021

Zagrożenia biotyczne (ożywione)
Polska należy do krajów, w których niekorzystne zjawiska w lasach, związane z masowym pojawianiem się
szkodników owadzich oraz grzybowych chorób infekcyjnych, występują w dużej różnorodności i znacznym
nasileniu. Pojawiające się cyklicznie owady roślinożerne niszczą aparat asymilacyjny drzew i krzewów leśnych
[43].
Istotne szkody o charakterze gospodarczym na terenie lasów katowickich powodują: zeliniak pospolity, osnuja
gwiaździsta, osnuja czerwonogłowa i zwójka zieloneczka. Mniejsze znaczenie mają cetyńce (większy i mniejszy)
oraz brudnica mniszka. Leśnicy na miarę swych możliwości, chronią las przed tymi szkodliwymi czynnikami,
m.in. W celu zwalczania osnuj przeprowadzano zabiegi chemiczne. Jednym z istotnych problemów w ochronie
lasu są szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną, głównie przez jelenie, daniele, sarny i zające. W przeciągu
ostatnich lat większość gatunków podwoiła swoją liczebność, co spowodowało zwiększenie szkód. Najbardziej
narażone są młodniki. W celu ich ochrony Nadleśnictwo w Katowicach drzewka zabezpiecza repelentami,
poprzez grodzenie upraw, a w przypadku modrzewia stosowano palikowanie.
Zagrożenia antropogeniczne (spowodowane przez człowieka)
Las jest w coraz większym stopniu wykorzystywany także do celów rekreacyjnych. Przebywanie ludzi
w środowisku leśnym może stwarzać określone problemy związane choćby z wydeptywaniem siedlisk przez
turystów. Największe zagrożenie stwarzają turyści o małej świadomości ekologicznej, nie rozumiejący zasad
funkcjonowania skomplikowanego ekosystemu leśnego. Olbrzymim problemem pozostaje zaśmiecanie
terenów leśnych. Często las stanowi dla wielu ludzi bezpłatne składowisko śmieci i innych odpadów. Z uwagi na
gęstość zaludnienia, lasy w Katowicach narażone są na powstawanie pożarów. W tym celu Nadleśnictwo
w Katowicach dysponuje systemem ochrony przeciwpożarowej, na który składa się:






punkt alarmowo-dyspozycyjny (PAD) w Nadleśnictwie,
2 wieże p-poż w leśnictwach Reta i Murcki,
patrole naziemne Służby Leśnej,
obserwacja lotnicza,
dyżury domowe kierownictwa nadleśnictwa.

Podsumowanie
W minionych latach, dzięki zmniejszeniu zanieczyszczeń przemysłowych, znacznie poprawił się stan zdrowotny
lasów. Powiększa się również stan zwierzyny leśnej. W ciągu 10 lat dwukrotnie wzrosła liczebność populacji
danieli, jeleni, saren, dzików i lisów. Prowadzenie gospodarki leśnej jest mocno utrudnione w związku
z eksploatacją węgla kamiennego pod kompleksami leśnymi. Głównym problemem są powstające zalewiska,
które powodują konieczność czasowego lub trwałego wyłączenia gruntu z produkcji leśnej oraz najczęściej
przedwczesny wyrąb drzew. Zmieniające się dynamicznie stosunki wodne wpływają też niekorzystnie na stan
zdrowotny lasów, powodując często konieczność ich przebudowy w związku ze zmieniającymi się warunkami
siedliskowymi [17].
4.12 Gospodarowanie zielenią [ZM]
Tereny zieleni to tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte
roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne,
rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody
botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń towarzysząca ulicom,
placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym
i przemysłowym.
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W Katowicach wyodrębnia się tereny zieleni urządzonej oraz nieurządzonej. Przez tereny zieleni urządzonej
należy rozumieć tereny pokryte roślinnością skomponowaną pod względem funkcjonalnym i plastycznym,
a w szczególności parki i zieleńce.
Tereny zieleni urządzonej
W krajobrazie miasta Katowice występują liczne obszary zieleni urządzonej, w tym: parki, ogrody przy willach
i pałacach, zieleń przy budynkach użyteczności publicznej, ogrody działkowe, zieleń przyuliczna oraz cmentarze.
Wg struktury użytkowania terenu miasta Katowice w jego granicach znajdują się:
Tereny zieleni urządzonej o łącznej powierzchni 724,17 ha, co stanowi 4,4% powierzchni miasta, a w tym:







parki i inne tereny zieleni urządzonej – o powierzchni 276,08 ha,
usługi rekreacji i rozrywki - stadiony, boiska, baseny, ośrodki jazdy konnej, itp. – o powierzchni
39,87 ha,
tereny zieleni w osiedlach mieszkaniowych – o powierzchni 23,54 ha,
ogrody działkowe – o powierzchni 251,8 ha,
tereny rekreacji indywidualnej – o powierzchni 57,2 ha,
cmentarze – o powierzchni 75,68 ha.

Największą powierzchnie terenów zieleni urządzonej znajdują się w dzielnicy Osiedle Paderewskiego –
Muchowiec (Katowicki Park Leśny, Dolina Trzech Stawów) i zajmują około 28% powierzchni tej części miasta
oraz we wschodniej części Brynowa gdzie zajmują około 38% terenu (Katowicki Park Leśny, Park Kościuszki).
Odsetek kilkunastu procent terenów zieleni urządzonej występuje w dzielnicach Bogucice, Załęże i Wełnowiec –
Józefowiec. W pozostałych częściach miasta odsetek ten nie przekracza 10%.
Tereny zieleni urządzonej w mieście Katowice:







Parki (w tym 9 parków miejskich), m. in.:
o Park Kościuszki – 50,95 ha,
o Katowicki Park Leśny– 284,67 ha (w tym 159 ha przypada na lasy) (część północna – Dolina
Trzech stawów),
o Park Zadole – 7,76 ha,
o Park w Murckach – 9,83 ha,
o Park Wełnowiecki – 4,18 ha,
o Park Alfreda – 2,2 ha,
o Park przy ul. Migdałowców,
o Park Bolina – ośrodek wypoczynkowy – 4,71 ha,
o Park Karczma Śląska – 3,39 ha,
o Park Bogucki – 3,78 ha,
o Park Olimpijczyków – 2,81 ha,
o Park przyklasztorny przy bazylice św. Ludwika w Panewnikach – 10,55 ha,
o Las zagospodarowany rekreacyjnie w kwartale ulic: Pszczyńskiej, Górniczego Stanu, Wojciecha
i Barbórki – 4,43 ha,
o Park przy ul. Strzelców Bytomskich,
o Park przy ul. Gliwickiej.
Skwery i zieleńce w liczbie 53 w administracji Zakładu Zieleni Miejskiej o łącznej powierzchni 40,6 ha,
m. in.: przy ul. Koszalińskiej i Słupskiej, Biskupa Bednorza, Plac gen. Hallera – 2,11 ha, Rów
Wełnowiecki – 4,18 ha, Skwer „Zakłady cynkowe” – 2,48 ha, Plac Sokolska Łąka, Plac Miast
Partnerskich, Plac Hlonda, Plac Wolności, Plac Miarki, Plac Andrzeja, Plac Grunwaldzki. W administracji
innych podmiotów znajdują się tereny zieleni o powierzchni 51,2 ha,
Ogrody działkowe o powierzchni ok. 250 ha,
Zieleń uliczna o łącznej powierzchni 49,8 ha (dane za 2011 rok),
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Zieleń osiedlowa o łącznej powierzchni 317,3 ha (dane za 2011 rok),
Inne tereny zieleni urządzonej:
o Bulwary Rawy,
o Plac Św. Herberta.

Krótka charakterystyka wybranych terenów zieleni będących w administracji Zakładu Zieleni Miejskiej
Katowicki Park Leśny - (jest to oficjalna nazwa, na podstawie Uchwały Nr LII/1071/10 Rady Miasta Katowice z
dnia 25.10.2010 r.) jest największym obszarem zielonym Katowic. Charakteryzuje się odmienną niż pozostałe
parki, zachowaną pierwotną formą w znacznej jego części. Część zachodnia parku użytkowana jest wspólnie z
Lasami Państwowymi - Nadleśnictwem Katowice. Na terenie parku znajdują się rzeźby i instalacje artystyczne,
rzeźby przeniesione z byłego Pałacu Ślubów (na rogu ul. Francuskiej/Trzech Stawów), infrastruktura sportowa tor do jazdy na rolkach, boiska do tenisa ziemnego, stoliki szachowe, boisko piłkarskie, boiska do gry w
siatkówkę, boiska do tenisa stołowego, staw kąpielowy (inwestycja ukończona w 2010 roku), place zabaw, w
tym ukończony w 2010 roku plac zabaw ze strefą fitness oraz nowopowstały w 2011 roku plac zabaw o
charakterze leśnym wraz ze strefą fitness oraz tzw. "tyrolką", restauracje oraz "ogródki letnie", całoroczny
kemping (prowadzony przez MOSiR), wypożyczalnia sprzętu wodnego, SKATEPARK PLAZA przy ul. Pułaskiego /
Granicznej - skatepark do jazdy na rolkach oraz deskorolkach (inwestycja zakończona w 2011 roku), 4 parkingi
dla osób przyjeżdżających samochodami, 3 przystanki autobusowe (ul. Francuska, Pułaskiego / Graniczna,
Murckowska), ścieżka edukacyjna - utrzymywana przez Nadleśnictwo Katowice (na części leśnej parku).
Park Kościuszki - początki tego parku sięgają roku 1888, kiedy na obszarze 6 ha podmiejskiego lasu
uporządkowano teren tworząc zalążek parku. Obecnie w parku znajdują się: Kościół św. Michała Archnioła
zbudowany w 1510 w Syryni (powiat wodzisławski), w 1938 przeniesiony do Katowic jako pierwszy obiekt
w powstającym wówczas skansenie, który ostatecznie nie powstał; Wieża spadochronowa – 35-metrowa
stalowa konstrukcja w Parku im. Tadeusza Kościuszki do lat 50. XX wieku była wykorzystywana do
początkowego szkolenia lotniczego i szkolenia skoczków spadochronowych. Obecnie pomnik poświęcony
obrońcom Katowic, poległym i zamordowanym przez Niemców w 1939 r. Jest jedyną tego typu budowlą
w Polsce; Cmentarz żołnierzy radzieckich poległych przy wyzwalaniu Katowic w 1945 r.; Lapidarium; Płyta
pamiątkowa, ufundowana patronowi Tadeuszowi Kościuszce; zimowy tor saneczkowy; boisko do gry
w petanque (bulodrom); plac zabaw ze ścianką wspinaczkową dla dzieci - tzw. "Dzieciniec".
Park Zadole - trzeci co do wielkości park rekreacyjno-przyrodniczy w Katowicach, powstał na początku XX wieku
z terenów Lasu Ligockiego, w dużej mierze park zachował do dnia dzisiejszego swój leśny charakter. W parku
zlokalizowany jest również Miejscowy Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku (MROiW). Na jego terenie usytuowane
są korty tenisowe, tory deskorolkowe, basen kąpielowy ze zjeżdżalnią. Park posiada amfiteatr na 800 osób,
którego remont zakończono w 2009, place zabaw (w tym jeden gruntownie przebudowany w 2008 r.) oraz
liczne alejki i deptaki.
Tereny zieleni nieurządzonej
W Katowicach tereny zieleni nieurządzonej, w tym w ciągach ekologicznych zajmują powierzchnię 920,39 ha,
co stanowi 4,78 % powierzchni miasta, a w tym:




użytki zielone i zadrzewienia w dolinach cieków, tereny podmokłe – o powierzchni 396,13 ha,
tereny zadrzewień i inne tereny zieleni, głównie o funkcji izolacyjnej – o powierzchni 239,65 ha,
nieużytki zadrzewione, odłogi rolne – o powierzchni 284,61 ha.

Największe powierzchnie terenów zieleni nieurządzonej zlokalizowane są w dzielnicach Murcki, Szopienice –
Burowiec, Podlesie, Zarzecze, Ligota – Panewniki oraz na osiedlach Paderewskiego – Muchowcu, na
Os. Tysiąclecia, w Dąbrówce Małej, Janowie – Nikiszowcu i w Piotrowicach – Ochojcu.
Podsumowanie
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Głównym celem w zakresie gospodarowania zielenią powinno być stopniowe zwiększanie powierzchni terenów
zieleni z jednoczesną ich ochroną i rewitalizacją.
Zagrożeniem terenów zieleni może być nadmierna intensyfikacja zabudowy (przekraczająca możliwości obsługi
systemu transportowego, eliminująca tereny zieleni w tkance miejskiej - zwłaszcza w nowych zespołach
mieszkaniowych, w których nie zapewnia się minimalnych standardów dostępności terenów zieleni).

5

OCENA REALIZACJI CELÓW POPRZEDNIEGO PROGRAMU

Celem nadrzędnym poprzedniego programu była konieczność pogodzenia rozwoju gospodarczego i presji
urbanizacyjnej z zadaniami mającymi na celu zachowanie różnorodności przyrodniczej. Głównym zadaniem
było zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów przyrody i jej składników, a także ochrona
dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.
Realizacja celów długoterminowych do 2017 roku i kierunków działań
W poniższych tabelach dokonano oceny realizacji działań stosując metodę oznaczenia kolorami wg poniższej
legendy:
Cel osiągnięty w latach 2010-2011
Cel nieosiągnięty w latach 2010-2011
Brak danych nt. realizacji danego zadania
Cel częściowo osiągnięty

5.1

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych
5.1.1

Ochrona przyrody, różnorodności biologicznej i krajobrazu (Och)

Ochrona, zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, w tym ochrona dolin rzecznych
Cel długoterminowy do 2017 roku
1

Ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych przed zainwestowaniem, dewastacją i zaśmiecaniem

2

Ochrona dolin rzecznych

3

Ochrona miejsc przyrodniczo cennych o znaczeniu lokalnym poprzez stworzenie właściwych zapisów w planach
zagospodarowania przestrzennego

4

Powołanie nowych oraz bieżąca ochrona istniejących obszarów i obiektów prawnie chronionych

5

Podejmowanie działań zapobiegających niszczeniu terenów najcenniejszych przyrodniczo w wyniku działalności
człowieka

6

Zapewnienie migracji dziko żyjących roślin i zwierząt

7

Monitoring cennych przyrodniczo miejsc i obiektów

8

Promowanie istniejących form ochrony przyrody i miejsc cennych przyrodniczo oraz zasad ich ochrony

9

Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony przyrody
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5.1.2

Zmniejszenie energochłonności, materiałochłonności i wodochłonności gospodarki
(EN)

Racjonalne gospodarowanie wodą, zmniejszenie energochłonności i materiałochłonności gospodarki
Cel długoterminowy do 2017 roku
1

Dalsze zmniejszenie energochłonności poprzez racjonalne użytkowanie energii przez przemysł, budynki i obiekty
użyteczności publicznej oraz propagowanie oszczędzania energii wśród mieszkańców

2

Optymalizacja zużycia wody poprzez zapobieganie stratom na przesyle, wprowadzanie zamkniętych obiegów wody
w przemyśle oraz propagowanie wśród mieszkańców oszczędnego korzystania z wody

3

Promocja najlepszych dostępnych technik (BAT) wśród zakładów przemysłowych w zakresie zmniejszenia
materiałochłonności i odpadowości produkcji

4

Analiza możliwości uzasadnionego technicznie i ekonomicznie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na
terenie miasta Katowice, na rekomendowanym poziomie nie niższym niż 6-8 proc. w 2020 r. i 12-15 proc. w 2030 r.
(w związku z koniecznością spełnienia wymogu polegającego na wzroście udziału odnawialnych źródeł energii w
finalnym zużyciu energii do poziomu 15 proc. W 2020 r. i 20 proc. w 2030 roku)

5

Promocja podmiotów gospodarczych posiadających certyfikaty i znaki jakości

6

Monitorowanie przez Miasto działań lokalnego rynku energetycznego m. in. poprzez opracowanie i wdrożenie
trwałego systemu zarządzania energią i środowiskiem w mieście

7

Koordynacja przez Miasto działań związanych z planowaniem energetycznym poprzez współpracę, wymianę
informacji z przedsiębiorstwami działającymi na terenie Katowic oraz aktualizację „Założeń do Planu Zaopatrzenia
w Energię Elektryczną, Ciepło i Gaz Ziemny dla Miasta Katowice”

8

Inicjowanie oraz kształtowanie przez Miasto kierunków przebudowy infrastruktury energetycznej

9

Upowszechnianie przez Miasto projektów promujących działania racjonalizujące użytkowanie energii

10

Działania podnoszące świadomość energetyczną mieszkańców (np. organizowanie konkursów, strona internetowa
poruszająca zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i efektywności energetycznej)

11

Stworzenie Platformy Koordynacyjnej na poziomie Zarządu Miasta na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki
Energetycznej Miasta Katowice

12

Opracowanie Programu zwiększania efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii
w obiektach i budynkach komunalnych i użyteczności publicznej

13

Analiza możliwości uzasadnionego technicznie i ekonomicznie wykorzystywania istniejących zasobów metanu na
potrzeby produkcji energii cieplnej i elektrycznej (we współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A.)

14

Analiza możliwości uzasadnionego technicznie i ekonomicznie wykorzystywania gazu wysypiskowego na potrzeby
produkcji energii cieplnej i elektrycznej (we współpracy z ZUOSiK w Katowicach)

5.1.3

Racjonalna gospodarka leśna (L)
Ochrona, odnowa i pielęgnacja ekosystemów leśnych
Cel długoterminowy do 2017 roku

1

Poprawa struktury gatunkowej Lasów Państwowych i zwiększanie ich odporności

2

Sukcesywne wprowadzanie gatunków odpornych na zanieczyszczenia przemysłowe

3

Monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (pożary, szkodniki, choroby)

4

Przystosowanie lasów do pełnienia zróżnicowanych funkcji przyrodniczych i społecznych

5

Prowadzenie zalesień gruntów (zgodnie ze wskazaniami projektu Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II edycja), z uwzględnieniem zróżnicowania struktury
gatunkowej lasów

6

Ochrona lasów przed nadmiernym eksploatowaniem w celu pozyskiwania biomasy
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5.1.4

Utrzymanie i rozwój zieleni miejskiej (Z)

Utrzymanie funkcji i powiązań w ramach ekologicznego systemu zieleni miejskiej

24

Cel długoterminowy do 2017 roku
1

Rewitalizacja i bieżące utrzymanie istniejących terenów zielonych

2

Zapewnienie dostępności do terenów zieleni i wypoczynku

3

Rozwój terenów zielonych, w tym tworzenie nowych terenów zieleni urządzonej częściowo i zieleni rekreacyjnej

4

Ochrona, rewitalizacja, rewaloryzacja i rekompensowanie koniecznych ubytków

5

Wprowadzanie powierzchni biologicznie czynnej na terenach przeznaczanych pod zainwestowanie

6

Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście

5.1.5

Racjonalna eksploatacja zasobów naturalnych oraz ochrona struktury geologicznej
i powierzchni ziemi (ZN)
Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych
Cel długoterminowy do 2017 roku

1

Określenie wytycznych do planów zagospodarowania przestrzennego

2

Ochrona środowiska naturalnego przed negatywnym oddziaływaniem kopalni

3

Ustalenie na terenie miasta obszarów chronionych

4

Ochrona złóż kopalin głównych i pospolitych przed nieracjonalną eksploatacją

5

Rekultywacja terenów zdegradowanych przemysłowo

6

Poprawa bezpieczeństwa na terenach kopalni i terenach związanych z ich działalnością

5.1.6

Ochrona gleb, problemy uzdatniania, rekultywacji i rewitalizacji terenów
poprzemysłowych (GiTP)

Zapobieganie i ograniczanie degradacji gleb na terenie miasta.
Rekultywacja terenów zdegradowanych poprzez przywracanie im wartości ekologicznych i społecznych
Cele długoterminowe do 2017 roku

24

1

Monitoring zanieczyszczenia gleb

2

Zapobieganie dewastacji i degradacji gleb o poprawnym profilu

3

Rekultywacja terenów w myśl Wojewódzkiego Programu Rekultywacji Terenów Poprzemysłowych
i zdegradowanych.

4

Kontrola i właściwe prowadzenie prac rekultywacyjnych

Cel ten jest zgodny z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Katowice 2014-2015
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5.2 Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego
5.2.1

Ochrona i racjonalne wykorzystanie wód powierzchniowych i podziemnych (W)

Poprawa jakości wód powierzchniowych i ograniczenie zanieczyszczania wód podziemnych
Cel długoterminowy do 2017 roku
1

Całkowite wyeliminowanie zrzutów nieoczyszczonych lub niewystarczająco oczyszczonych ścieków (komunalnych
i przemysłowych) do wód

2

Ochrona źródłowych odcinków rzek i potoków, w tym minimalizacja wpływu działalności górniczej

3

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice

4

Dalsza modernizacja sieci kanalizacyjnej

5

Zwiększenie możliwości zaopatrzenia miasta w wodę w sytuacjach awaryjnych

5.2.2

Ochrona powietrza atmosferycznego (P)

Uzyskanie dobrej jakości powietrza atmosferycznego jako element trwałej poprawy standardu życia mieszkańców i
utrzymania dobrego stanu środowiska miasta
Promocja i wspomaganie rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii i technologii energooszczędnych oraz
ograniczanie strat ciepła z sieci ciepłowniczych
Dotrzymanie standardów jakości powietrza w zakresie pyłu pm10 i PM2,5 oraz redukcja stężeń b(a)p do roku 2020 roku,
ulepszenie sieci wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta, oraz stworzenie zintegrowanego
systemu transportu publicznego
Cele długoterminowe do 2017 roku

1

Ograniczanie niskiej emisji:
 inicjowanie kierunków przebudowy infrastruktury ciepłowniczej, elektroenergetycznej i gazowej
(w porozumieniu z przedsiębiorstwami energetycznymi),
 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz miejskich zasobów mieszkalnych wraz
z monitoringiem i wprowadzeniem systemu zarządzania nośnikami energii,
 wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych,
 wyeliminowanie spalania węgla złej jakości w kotłach i piecach domowych,
 edukacja ekologiczna oraz pomoc podmiotom gospodarczym i mieszkańcom miasta w modernizacji
niskosprawnych źródeł ciepła,
 na ograniczenie niskiej emisji pozytywnie wpływać będą kierunki działań ujęte w rozdziale „Zmniejszenie
energochłonności, materiałochłonności i wodochłonności gospodarki (EN)”

2

Ograniczenie emisji liniowej i punktowej:
 wyprowadzanie ruchu z centrum miasta,
 rozwój transportu zbiorowego,
 budowa centrów przesiadkowych,
 budowa parkingów poza centrum miasta,
 wsparcie istniejących działań i inwestycji w zakresie transportu, które przyczyniają się w istotny sposób do
poprawy jakości powietrza na obszarach przekroczeń,
 ograniczanie emisji ze źródeł komunikacyjnych w tym emisji wtórnej oraz emisji z pojazdów ciężarowych,
autobusowych oraz niespełniających norm EURO na obszarach przekroczeń,
 zakaz stosowania materiałów pylących (żużli energetycznych oraz innych pylących) do utwardzania
powierzchni,
 tworzenie pasów zieleni ochronnej w sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych.

3

Ograniczenie emisji przemysłowej:
 systemowe ograniczenie emisji ze źródeł przemysłowych na obszarach przekroczeń z uwzględnieniem
małych źródeł o niekorzystnych parametrach wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza (niskie emitory
zlokalizowane na obszarach zabudowanych).

4

Ograniczenie emisji z hałd:
 właściwa eksploatacja,
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właściwa rekultywacja hałd,
zazielenianie terenów niezadarnionych.

5.2.3

Gospodarka odpadami (O)

Centralizacja systemu gospodarki odpadami poprzez rozbudowę istniejących instalacji odzysku i unieszkodliwiania
odpadów oraz budowę zakładów zagospodarowania odpadów, w tym również rozbudowa instalacji do termicznego
unieszkodliwiania odpadów medycznych
Cel długoterminowy do 2017 roku
1

Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów u źródła

2

Wprowadzenie nowoczesnego systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów poprzez budowę zakładów
zagospodarowania odpadów w mieście Katowice

3

Stworzenie scentralizowanego sytemu gospodarki odpadami

4

Osiągnięcie w kolejnych latach ustawowych poziomów odzysku odpadów biodegradowalnych

5

Zebranie w 2012 r. 25% zużytych baterii i akumulatorów

5.2.4

Oddziaływanie hałasu (H)

Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców i środowiska, poprzez obniżenie jego natężenia do wartości poziomów
dopuszczalnych.
Cel długoterminowy do 2017 roku

1

Wdrażanie rozwiązań inwestycyjnych - ekrany akustyczne na rzecz ograniczania hałasu komunikacyjnego oraz zmiana
organizacji ruchu (ograniczenie ruchu ciężkiego)
W ramach wdrażania rozwiązań inwestycyjnych, związanych z budową ekranów akustycznych, należy wziąć pod
uwagę podstawowe parametry takie jak lokalizacja, długość i wysokość ekranu. Ponadto projektowanie techniczne
ekranów powinno być poprzedzone projektem akustycznym
Zadania z dziedziny organizacji ruchu mają na celu wyeliminowanie źródła uciążliwości (w tym przypadku części
ruchu ciężkiego)

2

Działania wspomagające program ochrony środowiska przed hałasem, do których należy zaliczyć:
 wymianę stolarki okiennej w obiektach czasowego przebywania dzieci i młodzieży (są to działania
wykraczające poza regulacje dyrektywy 2002/49/UE oraz Prawa Ochrony Środowiska, które odnoszą się
jedynie do hałasu w środowisku, a nie do klimatu akustycznego wewnątrz pomieszczeń; nie są
obligatoryjne z punktu widzenia programów ochrony środowiska przed hałasem);
 remonty oraz modernizacja (konserwacja) nawierzchni drogowych (działania te mogą znacznie przyczynić
się do obniżenia poziomu hałasu poprzez eliminację kolein, ubytków, źle osadzonych studzienek oraz
generalne remonty nawierzchni drogowych);
 kontrola prędkości ruchu (proponuje się uzupełnienie sieci fotoradarów na wymienionych w POŚPH
odcinkach dróg);
 działania planistyczne z zakresu organizacji ruchu drogowego (oznaczają konieczność opracowania Studium
wyprowadzenia ruchu ciężkiego zarówno z centrum Katowic jak i pozostałych obszarów gęsto
zamieszkałych);
 remonty torowisk tramwajowych (jako zadania wspomagające w dziedzinie torowisk, w POŚPH
zaproponowano następujące działania: remont torowisk wbudowanych w jezdnię oraz remont torowisk
wydzielonych; efektem tych działań ma być stłumienie drgań);
 eliminacja nierówności oraz połączeń łubkowych szyn tramwajowych i kolejowych;
 działania z zakresu planowania przestrzennego (w ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz indywidualnych decyzjach w sprawie zabudowy i zagospodarowania terenu należy
przeciwdziałać powstawaniu konfliktów przestrzennych, wynikających z narażenia na oddziaływanie hałasu
terenów, które zalicza się do chronionych przed hałasem w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska,
poprzez nie dopuszczanie do zagospodarowania takich terenów w obszarach o niekorzystnym klimacie
akustycznym).
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5.2.5

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych (PR)

Kontrola i ograniczenie emisji promieniowania niejonizującego do środowiska
Cel długoterminowy do 2017 roku
1

Przeprowadzenie badań kontrolnych poziomów pól elektromagnetycznych

2

Wprowadzanie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapisów dotyczących pól
elektromagnetycznych z uwzględnieniem stref ograniczonego użytkowania m.in. wokół urządzeń
elektroenergetycznych, radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych, gdzie jest rejestrowane przekroczenie
dopuszczalnych poziomów promieniowania niejonizującego

5.2.6

Poważne awarie (AWP)

Minimalizacja zagrożeń zdrowia i życia mieszkańców miasta Katowice wywołanych awariami przemysłowymi i
25
transportem materiałów niebezpiecznych
Cel długoterminowy do 2017 roku
1

Wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń środowiska z tytułu poważnych
awarii (w tym transportu substancji niebezpiecznych)

2

Wyznaczenie miejsc bezpiecznego parkowania samochodów przewożących materiały niebezpieczne

3

Poprawa nadzoru nad logistyką transportową, w tym minimalizacja transportu substancji niebezpiecznych przez
obszary zamieszkałe

4

Usuwanie skutków zagrożeń środowiska poprzez bezpieczne, tymczasowe magazynowanie odpadów powstałych w
czasie usuwania skutków poważnej awarii

5

Wsparcie jednostek straży pożarnej do prowadzenia działań ratowniczych, zapobiegania i przeciwdziałania
poważnym awariom

5.2.7

Zagrożenia naturalne (ZN)

Przeciwdziałanie występowaniu zagrożeń powodziowych na terenie miasta Katowice
Cel długoterminowy do 2017 roku
1

Realizacja działań technicznych wpływających na wzrost bezpieczeństwa powodziowego w dolinie Rawy

2

Ochrona terenów zalewowych znajdujących się w pobliżu rzeki Mlecznej oraz Kłodnicy

5.3 Zagrożenia systemowe
5.3.1

Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych

Zapewnienie włączenia celów ochrony środowiska do wszystkich sektorowych dokumentów strategicznych
i przeprowadzenia oceny oddziaływania ich realizacji na środowisko przed ich zatwierdzeniem
Cel długoterminowy do 2017 roku
1

25
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Objęcie dokumentów polityk/strategii/programów/planów sektorowych, strategicznymi ocenami oddziaływania na
środowisko

Cel jest kontynuacją działań z Programu Ochrony Środowiska dla miasta Katowice 2004-2007
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5.3.2

Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska

Wdrożenie mechanizmów umożliwiających tworzenie zielonych miejsc pracy
Cel długoterminowy do 2017 roku
1

Wspieranie i promocja firm działających zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju

2

Uruchomienie programu „zielonych miejsc pracy” na poziomie miasta, z wykorzystaniem środków pomocowych UE

3

Koordynacja podejmowanych działań w zakresie ochrony środowiska na terenie miasta Katowice

5.3.3

Rozwój badań i postęp techniczny

Promocja placówek naukowo-badawczych realizujących innowacyjne projekty z zakresu ochrony środowiska
Cel długoterminowy do 2017 roku
1

Realizacja programów na rzecz promocji innowacyjnych technologii dla przemysłu wspólnie z placówkami
badawczymi

2

Wspieranie realizacji szkoleń, konferencji i konkursów promujących innowacyjne technologie

5.3.4

Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym

Zabezpieczenie i ochrona obszarów przyrodniczo cennych w prowadzonych procesach inwestycyjnych poprzez
uwzględnianie uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Cel długoterminowy do 2017 roku
1

Uwzględnianie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego wymagań przepisów ochrony środowiska, identyfikacja konfliktów
środowiskowych i przestrzennych oraz sposobów zarządzania nimi

2

Opracowanie ekofizjografii uwzględniające w swej treści wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dotyczące ochrony terenów naturalnych oraz terenów o wysokiej wartości przyrodniczej przed
urbanizacją

5.3.5

Edukacja ekologiczna
Kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców miasta Katowice
Cel długoterminowy do 2017 roku

1

Cykliczna realizacja programów edukacji ekologicznej dla przedszkoli i szkół na terenie miasta Katowice

2

Prowadzenie przez władze samorządowe działań (imprezy, akcje, konkursy) propagujących postawy proekologiczne
mieszkańców miasta Katowice

3

Popularyzacja walorów przyrodniczych miasta i problemów środowiskowych miasta Katowice

5.3.6

Dostęp do informacji o środowisku

Kontynuacja aktualizacji systemów informacji o środowisku i jego ochronie dla miasta Katowice
Cel długoterminowy do 2017 roku
1

Kontynuacja i rozwój coraz atrakcyjniejszych form informowania mieszkańców miasta o zasadach dostępu do
informacji o środowisku i formach społecznego udziału w procesach decyzyjnych (w tym bieżąca aktualizacja
uruchomionego portalu internetowego www.katowice.energiaisrodowisko.pl)

2

Aktualizacja informacji o środowisku w publicznych wykazach danych
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CZĘŚĆ IV - STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DO ROKU 2021
6

CEL NADRZĘDNY I PRIORYTETY POLITYKI EKOLOGICZNEJ MIASTA KATOWICE DO ROKU 2021

Naczelną zasadą przyjętą w POŚ jest zasada zrównoważonego rozwoju, która umożliwia
zharmonizowany rozwój gospodarczy i społeczny zgodny z ochroną walorów środowiska. W związku
z tym nadrzędnym celem POŚ jest:

WIELOWYMIAROWY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIASTA KATOWICE PRZY
POPRAWIE STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Problemy i zagrożenia związane z jakością powietrza
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wg POP dla stref województwa śląskiego miasto Katowice należące do Strefy Aglomeracji Górnośląskiej
zostało sklasyfikowane w zakresie zanieczyszczeń pyłem PM10, oraz benzo(a)pirenem,
aktualnie w województwie śląskim przeprowadzono 11 Rocznych ocen jakości powietrza.
w roku 2010 dla pyłu zawieszonego PM10, PM 2,5 i benzo(a)pirenu określono klasę C,
w roku 2010 przekroczenia poziomu docelowego ozonu wyrażonego jako wskaźnik AOT 40, który na
stacji tła regionalnego uśredniony dla kolejnych 5 lat wyniósł 21 023 (μg/m3)*h, określając tym samym
klasę strefy jako klasę D2,
w roku 2011 dla ozonu ze względu na ochronę zdrowia określono klasę D2 - stężenie ozonu w strefie
przekroczyło poziom celu długoterminowego, natomiast ze względu na ochronę roślin dla ozonu
określono klasę C i D2 czyli przekroczenie poziomu docelowego i celu długoterminowego,
w roku 2011 dla dwutlenku azotu określono klasę C,
w 2012 roku ozon ze względu na ochronę zdrowia został zakwalifikowany również do klasy D2
(stężenie ozonu w strefie przekroczyło poziom celu długoterminowego), natomiast z uwagi na ochronę
roślin dla ozonu ustalono klasę C i D2 (przekroczenie poziomu docelowego oraz poziomu celu
długoterminowego wyrażonego jako AOT 40, który na stacji tła regionalnego uśredniony dla kolejnych
5 lat wyniósł 18 573 (μg/m3)*h),
Dwutlenek azotu w 2012 r. ze względu na ochronę zdrowia określono jako klasę C,
w 2010 r. zarejestrowano emisję zanieczyszczeń do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych na
poziomie 570 t/r (pyłowe) i 933 240 t/r (gazowe), natomiast w 2011 r. kolejno 603 t/r (pyłowe) oraz
1 113 341 t/r (gazowe),
analiza obiektów indywidualnych wykonana na potrzeby opracowania PONE pozwoliła na
wyodrębnienie ok. 3 tys. obiektów indywidualnych wymagających modernizacj,
czynnikami niekorzystnie wpływającymi na emisję komunikacyjną są:
o nadmierny ruch pojazdów i brak płynności ruchu (korki, sygnalizacja świetlna),
o znaczna liczba pojazdów osobowych w mieście,
w 2010 roku dopuszczalne stężenie 24 godzinne PM10 przekroczone zostało 129 razy przy normie
wynoszącej 35 przekroczeń, przy czym w latach wcześniejszych przekroczenia te były znacząco niższe
(2008 r. 97 razy, 2009 - 122),
w 2011 r. stwierdzono, że przekroczenia 24 godzinne pyłu PM10 zmniejszyły się w stosunku do roku
wcześniejszego o 5% wynosząc ok. 123 dni w ciągu badanego roku,
W 2011 roku wartości 90,4 percentyla dla stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 przekroczyła
poziom 50 μg/m3 na wszystkich stanowiskach, osiągając maksymalne przekroczenie w Aglomeracji
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Górnośląskiej o 132%. Dlatego też strefę Aglomeracja Górnośląska, w ramach której znajduje się
miasto Katowice zakwalifikowano do klasy C,
w 2012 r. zmniejszyły się o kolejne kilka procent i wyniosły 107 dni,
3
największe średnie stężenie pyłu PM10 w Katowicach w badanym okresie wyniosło 140 µg/m w lutym
3
2012 r. natomiast najniższe stężenie zanotowano w lipcu 2011 r., które wyniosło 28 µg/m ,
Wartość krajowego wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 dla 2011 roku wyniosła: 26,9 μg/m3,
natomiast wartości wskaźnika średniego narażenia dla aglomeracji górnośląskiej dla 2011 r. wyniosła
37,5 μg/m3. Wartość średniego wskaźnika narażenia dla roku 2011 wahała się od 14 μg/m3 (w mieście
Koszalin) do 38,9 μg/m3 (w mieście Częstochowa),
na terenach zurbanizowanych czynnikiem determinującym jakość powietrza jest najczęściej emisja ze
źródeł energetycznego spalania paliw do celów grzewczych (komunalnych i indywidualnych) oraz
z komunikacji samochodowej.
wyniki badań prowadzonych w ramach państwowego monitoringu środowiska przez WIOŚ wskazują,
że jakość powietrza atmosferycznego w Katowicach ulegała w ostatnich latach pogorszeniu.

Problemy i zagrożenia związane z zasobami wodnymi












cechą charakterystyczną powierzchniowych wód stojących na terenie Katowic są dynamiczne zmiany
zasięgu niektórych zbiorników wodnych w związku z prowadzoną na szeroką skalę eksploatacją
podziemną węgla,
obecny stan sanitarny wód powierzchniowych wyklucza ich gospodarcze wykorzystanie,
w przeciągu ostatnich lat największe zanieczyszczenia, ze wszystkich dopływów Odry i Wisły
przepływających przez Katowice, wykazywała Rawa o nieuregulowanym do końca statusie prawnym,
na podstawie szeregu wyników badań (Ocena jakości wód podziemnych w roku 2011) stwierdza się, że
wody podziemne mają zróżnicowaną jakość plasującą się w granicach III i IV klasy jakości wód,
systemem kanalizacji objęto 89,5% ludności miasta (pozostała część ludności korzysta z przydomowych
szamb),
ok. 72,54% mieszkańców Katowic korzysta z oczyszczalni ścieków (pozostała część ścieków poprzez
nieprawidłową sieć przyłączy, nieszczelną kanalizację przesiąkała do gruntu oraz do Rawy, jak również
odprowadzana była bezpośrednio od odbiorników),
zagrożenie powodziowe na terenie miasta jest umiarkowane. W przeszłości zjawiska powodziowe
odnotowano wzdłuż Rawy oraz Mlecznej. Ponadto w przeszłości notowano lokalne podtopienia
wywołane ulewnymi deszczami, w związku z niesprawnym systemem kanalizacji deszczowej. Ponieważ
najwyższe na Wyżynie Śląskiej sumy opadów 1-godzinnych wielokrotnie przekraczały zanotowane
w Katowicach wartości, istnieje stosunkowo duże niebezpieczeństwo wystąpienia w przyszłości zalań i
podtopień w dolinie Rawy oraz w dolinach niektórych innych cieków,
dużym problemem w gospodarce wodno-ściekowej jest stan jakości wód powierzchniowych
i podziemnych. Jak wykazała analiza stanu cieków w mieście przeprowadzona przez WIOŚ wszystkie
badane wody wymagają podjęcia natychmiastowych działań zapobiegawczych w celu poprawy ich
jakości. Głównie dotyczy to wód płynących, których stan wskazuje na intensywne oddziaływanie
antropogeniczne, a zmiany polegają na zaniku występowania znacznej części populacji biologicznych.
Ponadto wody należące do klasy V nie nadają się do wykorzystania na cele zaopatrzenia ludności
w wodę i nie podlegają uzdatnianiu.

Problemy i zagrożenia związane z ochroną przyrody




trwałe zmiany krajobrazu Katowic mogą następować wskutek eksploatacji surowców, składowania
odpadów, odprowadzania do wód ścieków komunalnych i przemysłowych, a także zasolonych wód
z kopalń, rozwoju przemysłu, rozbudowy miasta i jego infrastruktury komunikacyjnej (transportowej),
zagrożeniem jest nasilająca się tendencja do zasiedlania terenów atrakcyjnych przyrodniczo, która
powoduje kurczenie się terenów otwartych, występujących zwłaszcza w południowej części miasta.
Kolejny problem to dewastacja różnorodności biologicznej cieków i zbiorników wodnych np. poprzez
betonowanie ich brzegów.
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Problemy i zagrożenia związane z ochroną przed hałasem


w mieście Katowice klimat akustyczny kształtowany jest głównie przez ruch drogowy oraz szynowy,
w małym stopniu przez działalność przemysłową.

Problemy i zagrożenia związane z gospodarką odpadami




na terenie miasta Katowice w roku 2012 odebrano ponad 136,6 tys.. Mg odpadów komunalnych w tym
ponad 94,9 tys. Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych czyli o około 15,1 tys. Mg
więcej od szacowanych ilości wytworzonych dla tego roku.
odpady odbierane selektywnie poddano procesom odzysku R3, R13, R14 i R15 - największy udział, oraz
unieszkodliwienia, głównie w procesie D5.

Problemy i zagrożenia związane z oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego




w Katowicach występuje dużo źródeł emisji pól elektromagnetycznych. Najbardziej istotnymi źródłami
są: linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 110 kV i 220 kV oraz stacje
elektroenergetyczne, a w tym Główne Punkty Zasilania.
zwiększone natężenia pól elektromagnetycznych występować mogą w pobliżu zamontowanych anten
telefonii komórkowej.

Problemy i zagrożenia związane z zasobami surowców naturalnych










eksploatacja zasobów naturalnych w obszarze miasta Katowice prowadzona jest w trudnych
warunkach geologiczno-górniczych z uwagi na złożoną tektonikę, zmienność zalegania i miąższości
pokładów oraz zagrożenia wodne, pyłowe, pożarowe, metanowe i tąpania. Eksploatacja złóż węgla
kamiennego wywołuje i będzie wywoływać w przyszłości uciążliwości i zagrożenia odczuwalne na
powierzchni terenu,
głównym problemem dotyczącym wydobywania węgla kamiennego jest degradacja powierzchni
terenu poprzez tworzenie niecek osiadań, a w konsekwencji zalewisk lub podmokłości oraz
składowanie skały płonnej.
zagrożenia występujące na terenie miasta związane z eksploatacją kopalin podzielić możemy na dwie
grupy:
o występujące na powierzchni terenu w konsekwencji prowadzenia prac pod ziemią (wstrząsy
powodowane eksploatacją, występowanie szkód górniczych, zachwianie bilansu wodnego,
zanik wody lub utrata jej przydatności, powstawanie hałd),
o występujące pod powierzchnią ziemi (w kopalniach ) na skutek prowadzenia prac (zagrożenie
tąpnięciami w eksploatowanych pokładach i w przygotowywanych do eksploatacji, zagrożenia
pożarami endogenicznymi w eksploatowanych pokładach i w przygotowywanych do
eksploatacji),
bardzo poważny problem stanowią występujące na terenie miasta Katowice negatywne skutki tak
zwanej starej płytkiej eksploatacji górniczej, powstałe na skutek reaktywacji pustek powstałych po
eksploatacji prowadzonej do głębokości 100 m p.p.m. Problem jest o tyle istotny, że bardzo ciężko jest
przewidzieć gdzie dokładnie do tego dojdzie. Każda Kopalnia prowadzi Ewidencję deformacji
nieciągłych, co pozwoli uniknąć w przyszłości katastrofalnych w skutkach zapadnięć,
poza bezpośrednimi zagrożeniami, jakie niesie za sobą eksploatacja kopalin istnieją również problemy
pośrednio związane z kopalniami. Obecnie coraz większą uwagę zwraca się na problem wyczerpywania
się zasobów kopalin i konieczność ich racjonalnego eksploatowania.

Problemy i zagrożenia związane z glebami
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głównym problemem dotyczącym gleb jest stopień ich zanieczyszczenia, dewastacja związana
z rozwojem miasta oraz przekształcenia związane z wydobywaniem kopalin,
gleby na terenie miasta należą do najbardziej zanieczyszczonych pod względem poziomów metali
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ciężkich,
zanieczyszczenia gleb na terenie miasta Katowice jest spowodowane wieloletnią działalnością
górnictwa węgla kamiennego i innych gałęzi przemysłu, rozwojem sieci komunikacyjnej oraz
intensywną urbanizacja. Do zmian właściwości gleb przyczynia się m.in. składowanie odpadów
górniczych (np. hałdy). Istotną role odgrywa również opad pyłów i gazów przemysłowych oraz spalin
motoryzacyjnych. Zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi wynikają głównie z działalności przemysłu,
warsztatów naprawczych i środków transportu. Lokalnie są wynikiem składowania odpadów
pogórniczych i pohutniczych oraz odpadów niebezpiecznych,
procesy degradacji gleb występują przede wszystkim na terenach obiektów przemysłowych,
w miejscach składowania odpadów, w dolinach rzecznych, w rejonach urbanizowanych oraz
w sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych.

Problemy i zagrożenia związane z terenami poprzemysłowymi





bardzo dużą trudność w rekultywacji gleb stanowi, poza zanieczyszczeniami metalami i antropopresją,
obecność terenów dotkniętych szkodami górniczymi. Zapadliska i szczeliny będące deformacjami
nieciągłymi zaburzają strukturę profilu glebowego, co tylko potęguje degradację powierzchni
i uniemożliwia procesy naprawcze.
na terenie miasta zidentyfikowano tereny zagrożone występowaniem deformacji nieciągłych, które
obejmują 2200 ha, tj. 13,4% powierzchni Katowic,
głównym problemem dotyczącym gleb jest stopień ich zanieczyszczenia, dewastacja związana
z rozwojem miasta oraz przekształcenia związane z wydobywaniem kopalin.

Problemy i zagrożenia związane z poważnymi awariami przemysłowymi




tereny o charakterze poprzemysłowym, powojskowym, pokolejowym zlokalizowane w Katowicach,
które zostały zgłoszone do wojewódzkiej bazy danych terenów poprzemysłowych prowadzonej przez
Śląski Urząd Marszałkowski, zajmują blisko 654 ha, co stanowi ok. 4% powierzchni miasta.
w mieście zidentyfikowano tereny zagrożone występowaniem deformacji nieciągłych (np. progi,
szczeliny, spękania, leje, zapadliska – pojawiają się na powierzchni terenu wskutek prowadzenia
eksploatacji płytkich), które obejmują 2200 ha, tj. 13,4% powierzchni Katowic.

Problemy i zagrożenia związane z gospodarką leśną




dzięki zmniejszeniu zanieczyszczeń przemysłowych, znacznie poprawił się stan zdrowotny lasów.
Powiększa się również stan zwierzyny leśnej. W ciągu 10 lat dwukrotnie wzrosła liczebność populacji
danieli, jeleni, saren, dzików i lisów. Prowadzenie gospodarki leśnej jest mocno utrudnione w związku
z eksploatacją węgla kamiennego pod kompleksami leśnymi,
głównym problemem są powstające zalewiska, które powodują konieczność czasowego lub trwałego
wyłączenia gruntu z produkcji leśnej oraz najczęściej przedwczesny wyrąb drzew. Zmieniające się
dynamicznie stosunki wodne wpływają też niekorzystnie na stan zdrowotny lasów, powodując często
konieczność ich przebudowy w związku ze zmieniającymi się warunkami siedliskowymi.

Problemy i zagrożenia związane z gospodarowaniem zielenią


zagrożeniem terenów zieleni może być nadmierna intensyfikacja zabudowy (przekraczająca możliwości
obsługi systemu transportowego, eliminująca tereny zieleni w tkance miejskiej - zwłaszcza w nowych
zespołach mieszkaniowych, w których nie zapewnia się minimalnych standardów dostępności terenów
zieleni).
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PRIORYTETY ŚRODOWISKOWE MIASTA KATOWICE:
PRIORYTET I





Jakość powietrza [JP]:
o osiągniecie wymaganych standardów jakości powietrza atmosferycznego
Gospodarowanie zasobami wodnymi [W]:
o ograniczenie zanieczyszczenia wód ładunkami zanieczyszczeń,
o zwiększenie obszaru skanalizowania miasta,
Gospodarka odpadami [GO]:
o opracowanie i wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami.

PRIORYTET II





Oddziaływanie hałasu [H]:
o ograniczenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego
Ochrona przyrody, różnorodności biologicznej i krajobrazu [OP]:
o przygotowanie pełnej inwentaryzacji przyrodnicza miasta (w zakresie terenów chronionych),
następnie monitoring (szczególnie odnośnie drzew i ich wycinki),
o odpowiednie zagospodarowanie przestrzenne, które nie naruszy ciągłości ekologicznej
terenów zielonych i walorów przyrodniczych dolin rzecznych.
Ochrona powierzchni ziemi, ochrona gleb, rekultywacja i rewitalizacja terenów [GL]
o rekultywacja i rewitalizacja powierzchni zdegradowanych terenów poprzemysłowych,
o monitoring stopnia zanieczyszczenia gleb.

PRIORYTET III
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Racjonalna gospodarka leśna [L]:
o zwiększenie obszarów zalesionych.
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7

STRATEGIA KRÓTKOTERMINOWA OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA 2014-2017

Wyznaczenie celów ekologicznych na lata 2014-2017 wraz z wyznaczeniem kierunków działań, które mają
prowadzić do osiągnięcia celów ekologicznych
7.1 Jakość powietrza [JP]
Cele krótkoterminowe do roku 2017

JP1.

Promocja i wspomaganie rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii i technologii
energooszczędnych oraz ograniczanie strat ciepła budynków i sieci ciepłowniczych

Miary realizacji celu:




JP2.

zmniejszenie zużycia energii pierwotnej,
zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych,
zmniejszenie zużycia energii końcowej na mieszkańca.

Dotrzymanie standardów jakości powietrza w zakresie pyłu PM10 i PM2,5 oraz redukcja stężeń
B(a)P do roku 2020 roku, ulepszenie sieci wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między
dzielnicami miasta, oraz stworzenie zintegrowanego systemu transportu publicznego

Miary realizacji celu:





JP3.

redukcja emisji pyłu PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu w wyniku działań inwestycyjnych dotyczących
źródeł emisji powierzchniowej, redukcja emisji liniowej i punktowej w efekcie realizacji zadań
wynikających z POP,
zmiana organizacji i zasad ruchu,
rozwój transportu zbiorowego.

Kontrola dotrzymania wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza

Miary realizacji celu:


zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

7.2 Gospodarowanie zasobami wodnymi [W]
Cele krótkoterminowe do roku 2017

W1.

Całkowite wyeliminowanie zrzutów nieoczyszczonych lub niewystarczająco oczyszczonych ścieków
(komunalnych i przemysłowych) do wód
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Miary realizacji celu:


W 2.

rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

Ochrona źródłowych odcinków rzek i potoków, w tym minimalizacja wpływu działalności górniczej

Miary realizacji celu:




W 3.

ustalenie warunków szczegółowego korzystania z wód podziemnych w pozwoleniach wodno
prawnych,
zwiększenie kontroli terenów ochronnych dla GZWP i eliminacja zagrożeń ich zanieczyszczeń,
kontrola działalności górniczej na terenach zalegania wód podziemnych oraz powierzchniowych
przeznaczonych do spożycia.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice. Dalsza modernizacja sieci
kanalizacyjnej

Miary realizacji celu:


W 4.

przywrócenie wodom podziemnym przeznaczonym do spożycia przez ludzi klasy I-III.

Kontrola zapewnienia dobrej jakości wody pitnej oraz ochrona jej ujęć

Miary realizacji celu:





W 5.

wprowadzenie innych lub nowych metod oczyszczania wody,
zachowanie ciągłości cieków wodnych i odtworzenie właściwych warunków hydrologicznych,
wymienione te części instalacji przeznaczonej do poboru/przesyłu wody, które nie spełniają wymogów
sanitarnych oraz minimalizują prędkość i jakość jej poboru/przesyłu,
zwiększona ochrona ujęć wody pitnej.

Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych

Miary realizacji celu:
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zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków (oczyszczonych i nieoczyszczonych, przemysłowych
i komunalnych) oraz ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód ze ściekami,
podwyższenie klas jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
przeprowadzenie szkoleń w każdej z gmin woj. śląskiego z zakresu ochrony wód i racjonalnego
korzystania z zasobów wodnych.
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7.3 Ochrona przyrody, różnorodności biologicznej i krajobrazu [OP]
Cele krótkoterminowe do roku 2017

OP1.

Ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych przed zainwestowaniem, dewastacją
i zaśmiecaniem

Miary realizacji celu:


OP2.

zapewnienie odpowiedniej ochrony obszarów i obiektów prawnie chronionych.

Powołanie nowych oraz bieżąca ochrona istniejących obszarów i obiektów prawnie chronionych

Miary realizacji celu:



OP3.

prowadzenie ochrony istniejących obiektów i obszarów chronionych,
analiza i wprowadzenie nowych obszarów i obiektów objętych ochroną prawną.
Podejmowanie działań zapobiegających niszczeniu terenów najcenniejszych przyrodniczo w
wyniku działalności człowieka oraz monitoring cennych przyrodniczo miejsc i obiektów.

Miary realizacji celu:



OP4.

wprowadzenie odpowiedniego oznakowania terenów chronionych,
kontrola obszarów terenów najcenniejszych przyrodniczo.

Promowanie i edukacja ekologiczna w zakresie istniejących form ochrony przyrody i miejsc
cennych przyrodniczo oraz zasad ich ochrony

Miary realizacji celu:




uzupełnienie brakujących inwentaryzacji przyrodniczych niezbędnych do właściwego zarządzania
obszarami chronionymi,
Prowadzenie edukacji ekologicznej,
zorganizowanie kampanii promocyjnej ukazującej walory przyrodnicze miasta.

7.4 Zmniejszenie energochłonności, materiałochłonności i wodochłonności gospodarki [ZEMWG]
Cele krótkoterminowe do roku 2017

ZEMWG1.

Kontynuacja działań związanych ze zmniejszenie energochłonności poprzez racjonalne
użytkowanie energii przez przemysł, budynki i obiekty użyteczności publicznej oraz
propagowanie oszczędzania energii wśród mieszkańców
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Miary realizacji celu:





zmniejszenie zużycia energii pierwotnej,
zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych,
zmniejszenie zużycia energii końcowej na mieszkańca
wykorzystanie energooszczędnych rozwiązań w przemyśle, budynkach, obiektach użyteczności
publicznej.

ZEMWG2.

Propagowanie najlepszych dostępnych technik (BAT) wśród zakładów przemysłowych
w zakresie zmniejszenia materiałochłonności, wodochłonności i odpadowości produkcji

Miary realizacji celu:



rozwój energooszczędnych technologii,
prowadzenie działań doradczych, szkoleniowych, edukacyjnych i badawczych w celu rozwój
innowacyjnych technologii poszanowania energii.

ZEMWG3.

Optymalizacja zużycia wody w przemyśle oraz propagowanie wśród mieszkańców oszczędnego
korzystania z wody

Miary realizacji celu:



wzrost wielkości zasobów dyspozycyjnych poprzez zmniejszenie zużycia wody w przemyśle,
działania podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie oszczędnego korzystania z wody.

7.5 Oddziaływanie hałasu [H]
Cele krótkoterminowe do roku 2017

H1.

Monitoring narażenia mieszkańców miasta na ponadnormatywny hałas

Miary realizacji celu:





H2.

stworzenie i prowadzenie systemu monitoringu hałasu w mieście,
tworzenie punktów pomiarów hałasu w rejonach miasta nieobjętych systemem monitoringu hałasu,
opracowanie aktualizacji mapy akustycznej dla miasta Katowice,
realizacja Programów ochrony przed hałasem oraz opracowanie ich aktualizacji.

Ograniczenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców

Miary realizacji celu:
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obniżenie oddziaływania hałasu na środowisko w miejscach naruszenia standardów akustycznych,
uwzględnienie zagrożenia hałasem w planach zagospodarowania przestrzennego,
zwiększenie ilości nowego i zmodernizowanego taboru,
zwiększenie ilości nowego i zmodernizowanego taboru
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wzrost długości wyremontowanych nawierzchni dróg w km,
wzrost długości wyremontowanych torowisk komunikacji miejskiej,
zwiększenie długości ścieżek rowerowych.

7.6 Oddziaływanie pól elektromagnetycznych [PEM]
Cele krótkoterminowe do roku 2017

PEM1.

Monitoring poziomów pól elektromagnetycznych

Miary realizacji celu:


zwiększenie liczby punktów pomiarowych celem zwiększenia zasięgu monitoringu.

7.7 Gospodarowanie zasobami naturalnymi [ZN]
Cele krótkoterminowe do roku 2017

ZN1.

Minimalizacja strat w eksploatowanych złożach objętych własnością górniczą oraz ochrona
przed zainwestowaniem uniemożliwiającym ich eksploatację

Miary realizacji celu:






ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas prowadzenia prac geologicznych i eksploatacji
kopalin poprzez zwiększenie zastosowania nowoczesnych technologii wydobywczych,
ochrona środowiska naturalnego przed negatywnym oddziaływaniem kopalni,
ochrona złóż objętych własnością górniczą przed nieracjonalną eksploatacją,
rekultywacja terenów zdegradowanych przemysłowo,
poprawa bezpieczeństwa na terenach kopalni i terenach związanych z ich działalnością.
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7.8 Ochrona powierzchni ziemi, ochrona gleb, rekultywacja i rewitalizacja terenów [GL]
Cele krótkoterminowe do roku 2017

GL1.

Monitoring obszarów z niezadowalającym stanem gleby lub ziemi

Miary realizacji celu:



GL2.

zinwentaryzowanie gleb zanieczyszczonych i zdegradowanych, wymagających oczyszczenia bądź
rekultywacji,
znane obszary i podjęcie działań poprawiających jakość gleby i ziemi.
Inwentaryzacja i rekultywacja gleb zanieczyszczonych i zdegradowanych oraz zapobieganie dalszej
degradacji gleby i utrzymanie jej funkcji

Miary realizacji celu:



GL3.

prowadzenie monitoring stanu jakości gleb
podejmowanie działań zobowiązujących podmioty korzystające ze środowiska, niepodejmujących
działań zapobiegawczych i naprawczych do doprowadzenia środowiska do stanu właściwego.

Inwentaryzacja i rekultywacja gleb zanieczyszczonych i zdegradowanych

Miary realizacji celu:




GL4.

zinwentaryzowanie gleb zanieczyszczonych i zdegradowanych w województwie śląskim, wymagających
oczyszczenia bądź rekultywacji,
sporządzenie aktualnej mapy glebowo-rolniczej pokazującej występowanie gleb zanieczyszczonych
i zdegradowanych w województwie śląskim,
sukcesywne oczyszczanie i rekultywacja gleb zamieszczonych na wyżej wymienionej mapie.

Ochrona gleb przed erozją wodną i wietrzną

Miary realizacji celu:


GL5.

wzrost ilości zakrzewień śródpolnych i wzdłuż cieków.

Przeciwdziałanie degradacji gleb przez czynniki antropogeniczne

Miary realizacji celu:
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prowadzenie na terenie województwa śląskiego szkoleń dla rolników w zakresie rolnictwa
ekologicznego i integrowanego,
ograniczanie wykorzystania gospodarczego „terenów zielonych” poprzez przywracanie wartości
użytkowych gruntom zdegradowanym, w tym poprzemysłowym.
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GL6.

Wykluczenie zabudowy, szczególnie wielkokubaturowej oraz budowy dróg związanych
z podcinaniem stoków na terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

Miary realizacji celu:


GL7.

wprowadzenie odpowiednich zapisów do tworzonych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych

Miary realizacji celu:





modernizacja (stworzenie) bazy RSIP poprzez poszerzenie jej o aspekty środowiskowe danego terenu
oraz udostępnienie zawartych w niej informacji społeczeństwu,
przeprowadzenie kompleksowej inwentaryzacji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych na
terenie miasta Katowice,
sukcesywna eliminacja zagrożeń stwarzanych przez tzw. „bomby ekologiczne” ujętych w bazie terenów
zdegradowanych i poprzemysłowych,
sukcesywna rekultywacja i rewitalizacja zinwentaryzowanych i zapisanych w bazie terenów
poprzemysłowych.

7.9 Racjonalna gospodarka leśna [L]
Cele krótkoterminowe do roku 2017

L1.

Ochrona i odtwarzanie różnorodności biologicznej systemów leśnych

Miary realizacji celu:





L2.

wzrost powierzchni zalesionej według Krajowego Programu Zwiększania Lesistości,
prowadzenie działań według Polityki Leśnej Państwa,
prowadzenie waloryzacji przyrodniczej obszarów leśnych,
wykonanie przebudowy drzewostanów i odnowień po rębni według planu rządzenia lasów.

Zmiana struktury gatunkowej i wiekowej lasów, odnowienie uszkodzonych ekosystemów leśnych

Miary realizacji celu:


właściwy stan terenów leśnych, określonych w planach urządzenia lasów.
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Edukacja leśna społeczeństwa, dostosowanie lasów do pełnienia zróżnicowanych funkcji
przyrodniczych i społecznych

L3.

Miary realizacji celu:




L4.

prowadzenie przez leśników edukacji przyrodniczej,
działania mające na celu zwalczanie, zaśmiecania i dewastacji terenów leśnych,
udostępnianie obiektów do korzystania z lasu w celach rekreacyjnych (parkingi leśne, zadaszenia
i miejsca wypoczynku).

Identyfikacja zagrożeń lasów i zapobiegania ich skutkom

Miary realizacji celu:



działania mające na celu ograniczenie występowania szkodników owadzich w lasach,
wzrost działań dotyczących ograniczenia zagrożeń pożarowych w lasach.

7.10 Zieleń miejska [ZM]
Cele krótkoterminowe do roku 2017

ZM1.

Rewitalizacja i bieżące utrzymanie istniejących terenów zielonych.

Miary realizacji celu:



ZM2.

prowadzenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
działania związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej.

Rozwój terenów zielonych, w tym tworzenie nowych terenów zieleni urządzonej częściowo
i zieleni rekreacyjnej.

Miary realizacji celu:
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wyznaczanie nowych terenów zieleni miejskiej.

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014 -2017 z perspektywą do roku 2021

7.11 Gospodarka odpadami [GO]
Cele dla gospodarki odpadami zostały przyjęte zgodnie z Krajowym planem gospodarki odpadami 2014 oraz
Planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014.
ODPADY KOMUNALNE, W TYM ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
Cele krótkoterminowe do roku 2017

GO1.

Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych
oraz systemem selektywnego zbierania odpadów

Miary realizacji celu:


GO2.

liczba nieruchomości objętych systemem odbierania odpadów.

Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez
składowanie

Miary realizacji celu:


stosunek masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska do
masy tych odpadów dopuszczonej do składowania.

GO3.

Przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych (papier,
metal, tworzywa sztuczne i szkło) z gospodarstw domowych oraz odpadów innego pochodzenia
podobnych do odpadów z gospodarstw domowych minimum 50% masy do 2020 r.

Miary realizacji celu:


stosunek masy odpadów przekazanych do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów
odpadowych (papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło) z gospodarstw domowych oraz odpadów
innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych do masy wytworzonych
odpadów tego rodzaju.
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GO4.

Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu
odpadów komunalnych

Miary realizacji celu:


GO5.

masa odpadów niebezpiecznych.

Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów

Miary realizacji celu:


liczba zidentyfikowanych składowisk odpadów (w stosunku do danych z roku ubiegłego)

ODPADY SEKTORA GOSPODARCZEGO

GO6.

Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Miary realizacji celu:


GO7.

masa wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Sukcesywne zwiększanie udziału odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne poddanych
procesom odzysku i procesom unieszkodliwiania poza składowaniem

Miary realizacji celu:



masa odpadów przemysłowych poddawanych procesom odzysku
masa odpadów przemysłowych poddawanych składowaniu

7.12 Zagrożenia naturalne [ZNa]
Cele krótkoterminowe do roku 2017

ZNa1.
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Ochrona terenów zalewowych i realizacja działań technicznych wpływających na wzrost
bezpieczeństwa powodziowego oraz ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych
Miary realizacji celu: stała kontrola, renowacja i modernizacja systemów przeciwpowodziowych,
w momencie zaistniałych potrzeb rozbudowa systemów przeciwpowodziowych
ciągły rozwój systemu monitoringowo-ostrzegawczego
zapobieganie powodziom poprzez właściwe planowanie przestrzenne i odbudowę retencji wodnej
rozbudowa, renowacja i modernizacja systemów przeciwpowodziowych
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ZNa2.

Ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych

Miary realizacji celu:


ZNa3.

ilość wykonanych działań/zadań zapobiegających wystąpieniu klęsk żywiołowych.

Zwiększenie świadomości społecznej
powstawaniem klęsk żywiołowych

dotyczącej

zasad

postępowania

i

zapobiegania

Miary realizacji celu:


ilość działań edukacyjno-informacyjnych dla mieszkańców w zakresie postępowania i zapobiegania
powstawaniu klęsk żywiołowych.

7.13 Poważne awarie przemysłowe [PAP]
Cel krótkoterminowy do roku 2017

PAP1.

Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia poważnych
awarii przemysłowych

Miary realizacji celu:



PAP2.

liczba awarii przemysłowych na terenie miasta,
liczba przeprowadzonych akcji likwidacji skutków awarii przemysłowych na terenie miasta.

Zapewnienie bezpiecznego transportu substancji niebezpiecznych

Miary realizacji celu:


wzrost liczby kontroli w transporcie substancji niebezpiecznych.
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8

STRATEGIA DŁUGOTERMINOWA OCHRONY ŚRODOWISKA DO ROKU 2021 Z UWZGLĘDNIENIEM
TENDENCJI ROZWOJOWYCH MIASTA, OKREŚLENIE CELÓW STRATEGICZNYCH I ZASAD ICH REALIZACJI

Wyznaczenie celów ekologicznych w perspektywie 2021 roku wraz z wyznaczeniem kierunków działań, które
mają prowadzić do osiągnięcia celów ekologicznych
8.1 Jakość powietrza [JP]
Cel długoterminowy do roku 2021

UZYSKANIE DOBREJ JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO JAKO ELEMENT TRWAŁEJ
POPRAWY STANDARDU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I UTRZYMANIA DOBREGO STANU
ŚRODOWISKA MIASTA

8.2 Gospodarowanie zasobami wodnymi [W]
Cel długoterminowy do roku 2021

PRZYWRÓCENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH ORAZ OCHRONA JAKOŚCI
WÓD PODZIEMNYCH I RACJONALIZACJA ICH WYKORZYSTANIA

8.3 Ochrona przyrody, różnorodności biologicznej i krajobrazu [OP]
Cel długoterminowy do roku 2021

OCHRONA, ZACHOWANIE I WZMOCNIENIE RÓŻNORODNOŚCI
I KRAJOBRAZOWEJ, W TYM OCHRONA DOLIN RZECZNYCH

BIOLOGICZNEJ

8.4 Zmniejszenie energochłonności, materiałochłonności i wodochłonności gospodarki [ZEMWG]
Cel długoterminowy do roku 2021

RACJONALNE GOSPODAROWANIE WODĄ,
I MATERIAŁOCHŁONNOŚCI GOSPODARKI
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ENERGOCHŁONNOŚCI
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8.5 Oddziaływanie hałasu [H]
Cel długoterminowy do roku 2021

ZMNIEJSZENIE UCIĄŻLIWOŚCI HAŁASU DLA MIESZKAŃCÓW I ŚRODOWISKA, POPRZEZ
OBNIŻENIE JEGO NATĘŻENIA DO WARTOŚCI POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH

8.6 Oddziaływanie pól elektromagnetycznych [PEM]
Cel długoterminowy do roku 2021

OCHRONA PRZED POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI

8.7 Gospodarowanie zasobami naturalnymi [ZN]
Cel długoterminowy do roku 2021

ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA ZASOBAMI NATURALNYMI

8.8 Ochrona powierzchni ziemi, ochrona gleb, rekultywacja i rewitalizacja terenów [GL]
Cel długoterminowy do roku 2021

ZAPOBIEGANIE I OGRANICZENIE DEGRADACJI GLEB NA TERENIE MIASTA
PRZEKSZTAŁCENIE TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH I ZDEGRADOWANYCH ZNAJDUJĄCYCH
SIĘ NA TERENIE MIASTA KATOWICE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI EKOLOGICZNYMI ORAZ
UWARUNKOWANIAMI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYMI
RACJONALNE WYKORZYSTYWANIE ZASOBÓW GLEBOWYCH

8.9 Racjonalna gospodarka leśna [L]
Cel długoterminowy do roku 2021

OCHRONA, ODNOWA I PIELĘGNACJA EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH
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8.10 Zieleń miejska [ZM]
Cel długoterminowy do roku 2021

UTRZYMANIE FUNKCJI I POWIĄZAŃ W RAMACH EKOLOGICZNEGO SYSTEMU ZIELENI
MIEJSKIEJ

8.11 Gospodarka odpadami [GO]
Cel długoterminowy do roku 2021

DĄŻENIE DO STWORZENIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE, ZGODNEGO
Z HIERARCHIĄ POŻĄDANEGO POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI
8.12 Zagrożenia naturalne [ZNa]
Cel długoterminowy do roku 2021

ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM NATURALNYM ORAZ MINIMALIZACJA SKUTKÓW W RAZIE
ICH WYSTĄPIENIA
8.13 Poważne awarie [PAP]
Cel długoterminowy do roku 2021

OGRANICZENIE RYZYKA WYSTĄPIENIA POWAŻNYCH AWARII PRZEMYSŁOWYCH ORAZ
MINIMALIZACJA ICH SKUTKÓW

9

UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE Z UWGLĘDNIENIEM KOSZTÓW WDRAŻANIA PROGRAMU WRAZ
Z HARMONOGRAMEM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ I SPOSOBEM FINANSOWANIA REALZIACJI ZADŃ
ORAZ OKREŚLENIEM PODMIOTÓW ZOBOWIĄZANYCH DO REALIZACJI PROGRAMU

W rozdziale przedstawione zostały szczegółowe cele i proponowane do realizacji w latach 2014-2017 działania
w podziale na wszystkie komponenty. Wskazane w planie działania uznano za bardzo ważne z punktu widzenia
poprawy stanu środowiska w mieście Katowicach.
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Tabela 32. Plan operacyjny [1]
Termin realizacji
[2014-2021]

Działanie

Jednostka realizująca

Szacunkowe koszty
realizacji zadania
[zł]

Źródło finansowania

Priorytet: Jakość powietrza [JP]
Cel strategiczny (długoterminowy):

UZYSKANIE DOBREJ JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO JAKO ELEMENT TRWAŁEJ POPRAWY STANDARDU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
I UTRZYMANIA DOBREGO STANU ŚRODOWISKA MIASTA

Cel operacyjny (krótkoterminowy): JP1.

Promocja i wspomaganie rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii i technologii energooszczędnych oraz ograniczanie strat
ciepła budynków i sieci ciepłowniczych
należących

do

Spółdzielni

mieszkaniowych

2012-2017

Zarządzający
Spółdzielniami
Mieszkaniowymi

52 950 000

Środki własne SM,
NFOŚiGW, WFOŚiGW,
środki UE, kredyty
BOŚ

JP1.1.

Termomodernizacja budynków
w Katowicach (etap 2)

JP1.2.

Przebudowa sieci ciepłowniczej ZEC S.A. w wydziale V „Wieczorek” w Katowicach
w celu ograniczenia strat energii

2014-2015

Zakład Energetyki
Cieplnej

21 800 000

Środki własne ZEC,
NFOŚiGW

JP1.3.

Budowa silnika gazowego o mocy 1,5MWe w Wydziale VI „Wujek” w Katowicach
w celu ograniczenia emisji CH4 z kopalń do atmosfery

2014-2015

Zakład Energetyki
Cieplnej

13 500 000

Środki własne ZEC,
WFOŚiGW

JP1.4.

Opracowanie „Analizy możliwości uzasadnionego technicznie i ekonomicznie
wykorzystywania istniejących zasobów metanu na potrzeby produkcji energii cieplnej
i elektrycznej na terenie miasta Katowice” (we współpracy z Katowickim Holdingiem
Węglowym S.A.)

2015-2016

Urząd Miasta,
Katowicki Holding
Węglowy, MPGK Sp. z

60 000

Środki własne UM,
WFOŚiGW, KHW,

MPGK Sp. z o.o.

o.o.

JP1.5.

Szeroko rozwinięta oferta edukacji ekologicznej obejmującej zarówno młodzież
szkolną jak i wszystkich mieszkańców Aglomeracji, mająca na celu propagowanie
ekologicznych rozwiązań w zakresie spalania paliw, korzystania z sieci cieplnej,
energooszczędności

Zadanie ciągłe

Urząd Miasta

Wg kosztów

Środki własne UM,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW, środki UE

JP1.6.

Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymogów dotyczących
zaopatrywania w ciepło ze szczególnym uwzględnieniem stopniowej eliminacji
spalania paliw stałych.

Zadanie ciągłe

Urząd Miasta

Wg kosztów

Środki własne UM

JP1.7.

Wymiana taboru komunikacji miejskiej na pojazdy konwencjonalne spełniające
normy emisji spalin Euro 4 oraz zastosowanie w komunikacji miejskiej środków

Zadanie ciągłe

Urząd Miasta, PKM
Katowice Sp. z o.o.

1 000 000/ autobus

Środki własne UM,
środki własne PKM,
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Termin realizacji
[2014-2021]

Działanie

Jednostka realizująca

Szacunkowe koszty
realizacji zadania
[zł]

transportu zasilanych alternatywnym paliwem gazowym CNG lub paliwem
odnawialnym (bioetanol) w miejsce oleju napędowego
26

JP1.8.

Zakup ekologicznego taboru typu B i C

JP1.9.

Aktualizacja „Projektu założeń do Planu Zaopatrzenia w Energię Elektryczną, Ciepło
i Gaz Ziemny dla Miasta Katowice” na zasadzie pełnego oprzyrządowania (środki,
27
instrumenty)

JP1.10.

Opracowanie i realizacja „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”

Cel operacyjny (krótkoterminowy): JP2.

Źródło finansowania
środki UE

2014-2020

Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej
Sp. z o.o.

150 000 000

Środki własne PKM,
środki UE

2013-2018

Urząd Miasta

380 000

Środki własne UM

20 060 000

Środki własne UM,
środki UE, środki
własne podmiotów
uczestniczących w
realizacji planu

2014-2021

Urząd Miasta

Dotrzymanie standardów jakości powietrza w zakresie pyłu PM10 i PM2,5 oraz redukcja stężeń B(a)P do roku 2020 roku, ulepszenie sieci
wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta, oraz stworzenie zintegrowanego systemu transportu publicznego

JP2.1.

Kontynuacja prowadzenia dotacji celowych dla mieszkańców na zmianę systemu
ogrzewania na proekologiczny, zainstalowanie odnawialnych źródeł energii oraz
usuwanie wyrobów zawierających azbest

Zadanie ciągłe

Urząd Miasta

3 000 000/ rok

Środki własne UM

JP2.2.

Likwidacja indywidualnych palenisk węglowych celem podłączenia obiektów do
miejskiej sieci ciepłowniczej, budowa stacji wymienników c.o. i c.w.u., wykonanie
wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u, termomodernizacja

2013-2017
2018-2021

Komunalny Zakład
Gospodarki
Mieszkaniowej

17 950 000
11 550 000

Środki własne UM,
środki UE

JP2.3.

Realizacja „Programu ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego”

Wg. Programu Ochrony

Urząd Miasta

Wg. Programu

Wg. Programu

26

Tabor B to autobusy o długości nie większej niż 12 metrów i pojemności co najmniej 90 miejsc, tabor C to autobusy przegubowe o długości ponad 12 metrów i pojemności co najmniej 140
miejsc.
27
Zadanie wieloletnie, koszt realizacji w latach 2013-2014 (230 000 zł.), w latach 2017-2018 (150 000 zł.)
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Termin realizacji
[2014-2021]

Działanie

Jednostka realizująca

Powietrza

Szacunkowe koszty
realizacji zadania
[zł]

Źródło finansowania

Ochrony Powietrza

Ochrony Powietrza

JP2.4.

Utrzymanie czystości dróg w celu ograniczenia emisji wtórnej (czyszczenie metodą
mokrą)

Zadanie ciągłe

Urząd Miasta,
Zarządy dróg

Wg kosztów

Środki własne UM

JP2.5.

Rozwój niskoemisyjnego transportu poprzez wprowadzenie Inteligentnego Systemu
Zarządzania Transportem

2014-2016

Urząd Miasta

176 808 580

Środki własne UM,
środki UE

JP2.6.

Zrównoważona Mobilność Miejska - SUM - Zwiększenie udziału samochodów
28
z napędem elektrycznym w codziennym użytkowaniu

2014

Urząd Miasta

30 316

Środki własne UM,
środki UE

JP2.7.

Stworzenie Programu budowy centrów przesiadkowych w tym systemów Park&Ride
oraz Bike&Ride - realizacja węzłów przesiadkowych o różnych funkcjach (przesiadka
autobus-tramwaj, autobus-tramwaj-samochód, autobus-kolej-samochód), w tym
realizacja 5 węzłów przesiadkowych

2013-2017

Urząd Miasta

175 000 000

Środki własne UM,
środki UE

JP2.8.

Rozbudowa Drogi Krajowej nr 81 (w tym 3 zadania)

2014-2017

Urząd Miasta

559 387 861

Środki własne UM,
środki UE

JP2.9.

Rozbudowa ścieżek rowerowych

Urząd Miasta

200 000

Środki własne UM

JP2.10.

Modernizacja infrastruktury tramwajowej w mieście poprzez modernizację torowisk
31
tramwajowych oraz zakup i modernizację taboru tramwajowego

29

30

2013

28

2013-2020

154 673 348
Środki własne UM
Tramwaje Śląskie S.A. (w tym 17 783 348-w Środki UE (Fundusz
2014 r. środki własne Spójności w ramach

Kontynuacja zadania. Zadanie realizowane od 2012 r. Łączny koszt całego przedsięwzięcia w latach realizacji (2012-2014) 303 183 zł – zadnia Miasta Katowice.
Zadanie wieloletnie, w tym 3 zadania, łączny koszt realizacji inwestycji 559 387 861 zł., koszt I etapu realizacji inwestycji (356 413 508 zł.), koszt etapu IIIA (40 500 000zł), koszt etapu IV
inwestycji (162 474 353 zł.). W budżecie 2013r. zabezpieczono środki w kwocie 70.000 zł na opracowanie koncepcji rozwiązań drogowych i organizacji ruchu dla połączenia rozbudowanego
węzła dróg krajowych nr 81 i 86 z autostradą A4 umożliwiającej uzyskanie wstępnego uzgodnienia z GDDKiA. Realizacja etapu I i IV uzależniona jest od pozyskania środków z UE na ten cel.
Zadanie do kontynuacji w latach kolejnych
30
Zadanie do kontynuacji w latach kolejnych
29
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JP2.11.

JP2.12.

Jednostka realizująca

Szacunkowe koszty
realizacji zadania
[zł]

Urząd Miasta

UM)

2015

Zakład Energetyki
Cieplnej

6 000 000

2014-2020

PKP Koleje Regionalne,
Urząd Marszałkowski
Województwa
Śląskiego,
Urząd Miasta

Termin realizacji
[2014-2021]

Działanie

Modernizacja układów odpylania kotłów w wydziale V „Wieczorek” w Katowicach

Rozbudowa systemu komunikacji publicznej w ramach Szybkiej Kolei Regionalnej
32
łączącej miasta aglomeracji (centra przesiadkowe przy dworcach PKP)

Cel operacyjny (krótkoterminowy): JP3.

Źródło finansowania
Programu
Infrastruktura i
Środowisko)
Środki własne ZEC,
WFOŚiGW

Wg kosztów

Budżet województwa,
Środki własne UM,
środki UE

Kontrola dotrzymania wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza

JP3.1.

Prowadzenie monitoringu jakości powietrza

Zadanie ciągłe

Wojewódzki
Inspektorat Ochrony
Środowiska

W ramach zadań
własnych

Środki własne WIOŚ,
WFOŚiGW, NFOŚiGW

JP3.2.

Kontrola gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania
odpadów w paleniskach domowych

Zadanie ciągłe

Urząd Miasta , Straż
Miejska

Wg kosztów

Środki własne UM

Priorytet: Gospodarowanie zasobami wodnymi [W]
Cel strategiczny (długoterminowy):

PRZYWRÓCENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH ORAZ OCHRONA JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH I RACJONALIZACJA ICH
WYKORZYSTANIA

Cel operacyjny (krótkoterminowy): W1.

Całkowite wyeliminowanie zrzutów nieoczyszczonych lub niewystarczająco oczyszczonych ścieków (komunalnych i przemysłowych) do
wód

31

Pierwsza część zadania realizowana w latach 2013-2014, koszty zadania 136 890 000 zł. (Tramwaje Śląskie S.A.) oraz 47 586 348 (środki własne UM 2013r.- 29 803 000 zł, 2014r. 17 783 348
zł.) druga część zadania realizowana w latach 2014-2020, koszty realizacji zadania bd.
32
Zadanie wieloletnie, lata realizacji inwestycji 2009-2020
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Działanie

Termin realizacji
[2014-2021]

Jednostka realizująca

Szacunkowe koszty
realizacji zadania
[zł]

Źródło finansowania

W1.1.

Kontrola istniejących źródeł zanieczyszczeń pod kątem ich wyposażenia
w urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniom bądź je ograniczające

Zadanie ciągłe

Urząd Miasta, WIOŚ

W ramach zadań
własnych

Środki własne UM,
środki własne WIOŚ

W1.2.

Optymalizacja wykorzystania istniejących oczyszczalni ścieków

Zadanie ciągłe

Katowickie Wodociągi
S.A.

W ramach zadań
własnych

Środki własne KW
S.A., WFOŚiGW,
NFOŚiGW, środki UE

W1.3.

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mysłowickiej i ul. Ogrodzińskiego w
Katowicach, w ramach inwestycji "Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
systemu transportu ścieków w zlewni oczyszczalni: "Gigablok", "Podlesie",
"Panewniki", "Radocha" (Projekt P-F)"

2014

Katowicka
Infrastruktura
WodociągowoKanalizacyjna Sp. z o.o

2 851 832

Środki własne KIWK,
środki UE, kredyty

W1.4.

Modernizacja Oczyszczalni Dąbrówka Mała-Centrum

2017-2019

Katowickie Wodociągi
S.A.

35 000 000

Środki własne KW
S.A.

W1.5.

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni
oczyszczalni RADOCHA w Katowicach - Faza I Masterplanu / zadanie 45 przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ulic: Wojciecha i
Mysłowickiej wraz z wylotem do cieku Bolina

2014

Katowicka
Infrastruktura
WodociągowoKanalizacyjna Sp. z o.o

12 713 346

Środki własne KIWK,
środki UE, kredyty

W1.6.

Budowa kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni
oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach-Faza I Masterplanu Podlesie w
rejonie ulic Boya-Żeleńskiego, Kałuży, Smugowej, Wantuły i Adamczyka w
Katowicach oraz Kanalizacja grawitacyjna w dzielnicy Kostuchna w rejonie ulic
Sołtysia, Boya-Żeleńskiego - projekt P16

2014

Katowicka
Infrastruktura
WodociągowoKanalizacyjna Sp. z o.o

5 773 449

Środki własne KIWK,
środki UE, kredyty

461 373

W ramach Programu
ochrony przed
powodzią w dorzeczu

Cel operacyjny (krótkoterminowy): W2.
W2.1.

33

Ochrona źródłowych odcinków rzek i potoków, w tym minimalizacja wpływu działalności górniczej.

Dokumentacja projektowa dla zadania „Regulacja rzeki Mlecznej w km 17+30033
21+800 w m. Katowice

2014

Zadanie wieloletnie, lata realizacji zadania 2012-2014, całkowity koszt realizacji podany w harmonogramie
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Śląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych
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Termin realizacji
[2014-2021]

Działanie

Jednostka realizująca

Szacunkowe koszty
realizacji zadania
[zł]

Źródło finansowania
górnej Wisły

13 050 000

W ramach Programu
ochrony przed
powodzią w dorzeczu
górnej Wisły

2020-2022

Śląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych

450 000

W ramach Programu
ochrony przed
powodzią w dorzeczu
górnej Wisły

2014-2016

RZGW Gliwice

2 000 000

Środki własne RZGW
Gliwice

400 000-600 000

Środki własne RZGW
Gliwice, środki
własne ŚZMiUW
Katowice, środki
własne UM

2016-2020

Śląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych

W2.3.

Uregulowanie spraw własnościowych związanych z zadaniem „Regulacja rzeki
Mlecznej w km 17+300- 21+800 w m. Katowice”

W2.4.

Remont ubezpieczeń Rawy w km 1+800 do 4+000 wraz z oczyszczeniem skarp
z drzew i zakrzewień w km 0+000 do 1+800

W2.2.

Roboty montażowo-budowlane związane z zadaniem „Regulacja rzeki Mlecznej
w km 17+300 - 21+800 w m. Katowice”

W2.5.

Utrzymanie i konserwacja najbardziej zagrożonych odcinków rzek w granicach
administracyjnych miasta Katowice

2013-2021

RZGW Gliwice,
ŚZMiUW Katowice,
Urząd Miasta

W2.6.

Bieżące utrzymanie cieków i rowów odwadniających przebiegających w
granicach administracyjnych miasta Katowice

2013-2021

Urząd Miasta

319 400

Środki własne UM

W2.7.

Konserwacja i utrzymanie rzeki Rawy na odcinku od Oczyszczalni Ścieków
Klimzowiec do ujścia Leśnego Potoku

2013-2014

Urząd Miasta

1 401 200

Środki własne UM

2014-2020

Katowicki Holding
Węglowy

10 650 000

Środki własne KHW

W2.8.

Zagospodarowanie wód dołowych i odpadów uwodnionych w zrobach kopalnirozbudowa sieci rurociągów tłocznych, modernizacja instalacji przy szybie
Wacław celem zmniejszenia ładunku soli w odprowadzanych wodach

dołowych

34

34

Zadanie wieloletnie, lata realizacji 2011-2020, wartość kosztowa zadania 12 835 900 zł., koszt realizacji zadania w latach 2014-2017 (6 150 000 zł.), w latach 2018-2020 (4 500 000 zł.)
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Termin realizacji
[2014-2021]

Działanie

W2.9.

Modernizacja 3 komór osadnika czterokomorowego odprowadzających wodę
do potoku Pstrążnik, celem zmniejszenia ładunku zawiesiny w

2013-2016

odprowadzanych wodach dołowych

W2.10.

Wyznaczenie podmiotu do realizacji konserwacji i utrzymania Rawy
o nieuregulowanym do końca statusie prawnym na odcinku od Oczyszczalni
Ścieków Klimzowiec do ujścia Leśnego Potoku – po zakończeniu prac
prowadzonych przez WZK

Cel operacyjny (krótkoterminowy): W3.
W3.1.

W3.2.

2014-2015

Jednostka realizująca
Katowicki Holding
Węglowy
KWK „MysłowiceWesoła”

UM, RZGW Gliwice,
Katowickie Wodociągi
S.A.

Szacunkowe koszty
realizacji zadania
[zł]

Źródło finansowania

5 900 000

Środki własne KHW

W ramach zadań
własnych

Środki własne UM,
środki własne RZGW
Gliwice, środki
własne KW

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Katowice. Dalsza modernizacja sieci kanalizacyjnej

Usuwanie awarii instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych nie będących w
eksploatacji Katowickich Wodociągów jak i innych podmiotów

Wymiana sieci wodociągowej

W3.3.

Naprawy bieżące i utrzymanie wypustów oraz
przebiegających w granicach miasta

sieci kanalizacyjnych

W3.4.

Konserwacja wypustów oraz sieci kanalizacyjnych przebiegających w granicach
miasta

W3.5.

Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
rejonach miasta
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Zadanie ciągłe

Urząd Miasta, WIOŚ

W ramach zadań
własnych

Środki własne UM

2014-2016

Katowicka
Infrastruktura
WodociągowoKanalizacyjna Sp. z o.o

530 000

Środki własne KIWK

Zadanie ciągłe

Urząd Miasta,
Katowicka
Infrastruktura
WodociągowoKanalizacyjna Sp. z o.o.

325 000

Środki własne UM,
Środki własne KIWK

Zadanie ciągłe

Urząd Miasta,
Katowickie Wodociągi
S.A.

500 000

Środki własne UM,
środki własne KW S.A.

2013-2016

Katowicka
Infrastruktura
WodociągowoKanalizacyjna

131 156 445

Środki własne KIWK,
środki UE, kredyty
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Szacunkowe koszty
realizacji zadania
[zł]

Źródło finansowania

Do końca 2014

Katowicka
Infrastruktura
WodociągowoKanalizacyjna
Sp. z o. o

36 349 653

Środki własne KIWK,
środki UE, kredyty

2017-2019

Katowickie Wodociągi
S.A.

10 500 000

Środki własne KW
S.A.

Termin realizacji
[2014-2021]

Działanie

Jednostka realizująca
Sp. z o. o

W3.6.

Budowa kolektorów kanalizacyjnych (m.in. wzdłuż Rowu Podleskiego, kolektor
„Bolina”)

W3.7.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz wymiana sieci kanalizacyjnej

W3.8.

Awaryjne remonty wpustów deszczowych z przykanalikami oraz studni
rewizyjnych zabudowanych w drogach gminnych i powiatowych na terenie
miasta Katowice

Zadanie ciągłe

Miejski Zarząd Ulic
i Mostów

Wg budżetu

Środki własne UM

W3.10.

Awaryjne czyszczenie wpustów deszczowych z przykanalikami, cieków
odwodnieniowych oraz studni rewizyjnych zabudowanych w drogach gminnych
i powiatowych na terenie miasta Katowice.

Zadanie ciągłe

Miejski Zarząd Ulic
i Mostów

Wg budżetu

Środki własne UM

Zadanie ciągłe

Katowickie Wodociągi
S.A.

bd.

Środki własne KW
S.A.

Zadanie ciągłe

Zarząd Województwa,
Wojewódzka Stacja
Sanitarno
Epidemiologiczna

12 000 000

Środki własne ZW,
środki własne WSSE,
WFOŚiGW, środki UE

Cel operacyjny (krótkoterminowy): W4.

Kontrola zapewnienia dobrej jakości wody pitnej oraz ochrona jej ujęć

W4.1.

Rozbudowa systemu monitoringu sieci wodociągowej

W4.2.

Prowadzenie wojewódzkiego systemu informowania społeczeństwa o jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wykorzystywanej w kąpieliskach

Cel operacyjny (krótkoterminowy): W5.

Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych

W5.1.

Prowadzenie monitoringu jakości wód podziemnych i powierzchniowych

Zadanie ciągłe

WIOŚ, Państwowy
Instytut Geologiczny

W ramach zadań
własnych

Środki własne WIOŚ,
środki własne PIG

W5.2.

Identyfikacja źródeł odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do środowiska
oraz zobowiązywanie odpowiedzialnych podmiotów do przestrzegania prawa

Zadanie ciągłe

WIOŚ, SM

W ramach zadań
własnych

Środki własne WIOŚ,
Środki własne UM

176

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014 -2017 z perspektywą do roku 2021

Termin realizacji
[2014-2021]

Działanie

Szacunkowe koszty
realizacji zadania
[zł]

Jednostka realizująca

Źródło finansowania

Ochrona przyrody, różnorodności biologicznej i krajobrazu [OP]
Cel strategiczny (długoterminowy):

OCHRONA, ZACHOWANIE I WZMOCNIENIE RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZOWEJ, W TYM OCHRONA DOLIN RZECZNYCH.

Cel operacyjny (krótkoterminowy): OP1.

Ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych przed zainwestowaniem, dewastacją i zaśmiecaniem.

OP1.1.

Tworzenie obszarów chronionego krajobrazu, użytków ekologicznych, zespołów
przyrodniczo-krajobrazowych, stanowisk dokumentacyjnych i pomników
przyrody

Cel operacyjny (krótkoterminowy): OP2.

OP2.1.

Urząd Miasta

W ramach zadań
własnych

Środki własne UM

W ramach zadań
własnych

Środki własne UM

Powołanie nowych oraz bieżąca ochrona istniejących obszarów i obiektów prawnie chronionych.

Utrzymanie form ochrony przyrody, w tym ochrona, modernizacja prowadzenie
rejestrów form ochrony przyrody

Cel operacyjny (krótkoterminowy): OP3.

Zadanie ciągłe

Zadanie ciągłe

Urząd Miasta

Podejmowanie działań zapobiegających niszczeniu terenów najcenniejszych przyrodniczo w wyniku działalności człowieka oraz monitoring
cennych przyrodniczo miejsc i obiektów.

OP3.1.

Ochrona zieleni poprzez stosowanie zabiegów poprawiających strukturę gleby,
działania profilaktyczne związane z ochroną drzewostanu, a także w zakresie
ochrony przed chorobami i szkodnikami oraz zapobieganie niszczeniu terenów
zielonych w wyniku działalności człowieka.

Zadanie ciągłe

Urząd Miasta

W ramach zadań
własnych

Środki własne UM

OP3.2.

Prowadzenie działań ochronnych dla terenów cennych przyrodniczo poprzez
wprowadzenie odpowiedniego ich oznakowania oraz wprowadzenia
niezbędnych zakazów

Zadanie ciągłe

Urząd Miasta

W ramach zadań
własnych

Środki własne UM

Cel operacyjny (krótkoterminowy): OP4.

Promowanie i edukacja ekologiczna w zakresie istniejących form ochrony przyrody i miejsc cennych przyrodniczo oraz zasad ich ochrony.

OP4.1.

Popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie

OP4.2.

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad
zrównoważonego rozwoju

177

Zadanie ciągłe

Urząd Miasta

W zależności od skali
działań

Środki własne UM,
WFOŚiGW

2013-2014

Urząd Miasta

30 000

Środki własne UM
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Termin realizacji
[2014-2021]

Działanie

Jednostka realizująca

Szacunkowe koszty
realizacji zadania
[zł]

Źródło finansowania

Priorytet: Zmniejszenie energochłonności, materiałochłonności i wodochłonności gospodarki [ZEMWG]
Cel strategiczny (długoterminowy):

RACJONALNE GOSPODAROWANIE WODĄ, ZMNIEJSZENIE ENERGOCHŁONNOŚCI I MATERIAŁOCHŁONNOŚCI GOSPODARKI

Cel operacyjny (krótkoterminowy): ZEMWG 1.

Kontynuacja działań związanych ze zmniejszenie energochłonności poprzez racjonalne użytkowanie energii przez przemysł, budynki i
obiekty użyteczności publicznej oraz propagowanie oszczędzania energii wśród mieszkańców

ZEMWG1.1.

Zakup i montaż urządzeń redukujących pobór zużytej energii elektrycznej
w obwodach instalacji oświetlenia ulicznego, których zastosowanie pozwoliło
na obniżenie realnych kosztów poboru energii elektrycznej na poziomie ~ 20%

ZEMWG1.2.

Wymiana wyeksploatowanych opraw oświetleniowych na energooszczędne

ZEMWG1.3.

Opracowanie i wdrożenie trwałego systemu zarządzania energią i środowiskiem
w mieście

2014

Miejski Zarząd Ulic i
Mostów

100 000
(w zależności od
pozyskanych środków)

Środki własne UM

Zadanie ciągłe

Miejski Zarząd Ulic i
Mostów

Wg budżetu

Środki własne UM

2016-2021

Urząd Miasta

400 000

Środki własne UM

ZEMWG1.4.

Rozwinięcie publicznie dostępnego internetowego wykazu danych o
dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
zapewniającego sprawny wgląd społeczeństwa do ww. danych

2014 - 2021

Urząd Miasta

50 000

Środki własne UM,
WFOŚiGW,
środki UE

ZEMWG1.5.

Monitoring nośników energii wraz z usługą eksploatacji w wybranych obiektach
na terenie miasta Katowice – utrzymanie i rozbudowa

2014-2021

Urząd Miasta

1 250 000

Środki własne UM,
WFOŚiGW

Cel operacyjny (krótkoterminowy): ZEMWG 2.

Propagowanie najlepszych dostępnych technik (BAT) wśród zakładów przemysłowych w zakresie zmniejszenia materiałochłonności,
wodochłonności i odpadowości produkcji

ZEMWG2.1.

Rozwój energooszczędnych technologii

2014-2017

Przedsiębiorstwa

W ramach zadań
własnych

Środki własne
przedsiębiorstw,
środki UE

ZEMWG2.2.

Prowadzenie działań doradczych, szkoleniowych, edukacyjnych i badawczych w
celu rozwój innowacyjnych technologii poszanowania energii

2014-2017

Przedsiębiorstwa

W ramach zadań
własnych

Środki własne
przedsiębiorstw,
środki UE
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Termin realizacji
[2014-2021]

Działanie
Cel operacyjny (krótkoterminowy): ZEMWG 3.

Jednostka realizująca

Szacunkowe koszty
realizacji zadania
[zł]

Źródło finansowania

Optymalizacja zużycia wody w przemyśle oraz propagowanie wśród mieszkańców oszczędnego korzystania z wody

ZEMWG3.1.

Działania zmierzające do zmniejszenie zużycia wody w przemyśle

ZEMWG3.2.

Prowadzenie edukacji ekologicznej w celu podniesienia
mieszkańców w zakresie oszczędnego korzystania z wody

świadomość

2014-2017

Przedsiębiorstwa

W ramach zadań
własnych

Środki własne
przedsiębiorstw,
środki UE

2014-2017

Urząd Miasta

W ramach zadań
własnych

Środki własne UM,
WFOŚiGW

Priorytet: Oddziaływanie hałasu [H]
Cel strategiczny (długoterminowy):

ZMNIEJSZENIE UCIĄŻLIWOŚCI HAŁASU DLA MIESZKAŃCÓW I ŚRODOWISKA, POPRZEZ OBNIŻENIE JEGO NATĘŻENIA DO WARTOŚCI
POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH.

Cel operacyjny (krótkoterminowy): H1.

Monitoring narażenia mieszkańców miasta na ponadnormatywny hałas

H1.1.

Pomiary poziomów hałasu drogowego, szynowego oraz przemysłowego

2014 - 2017

Właściciele źródeł
hałasu, zarządcy dróg
i kolei, WIOŚ

bd.

Środki własne
właścicieli źródeł
hałasu, środki własne
zarządców dróg i
kolei, środki własne
WIOŚ, WFOŚiGW

H1.2.

Aktualizacja mapy akustycznej dla miasta Katowice

2014 - 2017

Urząd Miasta (prawa
powiatu)

1 000 000

Środki własne UM,
środki UE

H1.3.

Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta
Katowice

2014 - 2017

Urząd Miasta (prawa
powiatu)

500 000

Środki własne UM,
środki UE

2018-2021

Urząd Miasta,
jednostki
odpowiedzialne za
emisję hałasu

Wg kosztów
określonych w POH

Środki własne UM,
Środki UE, środki
jednostek
odpowiedzialnych za
emisję hałasu

H.1.4.

Realizacja programu ochrony środowiska przed hałasem

Cel operacyjny (krótkoterminowy): H2.

Ograniczenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców
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Termin realizacji
[2014-2021]

Jednostka realizująca

Szacunkowe koszty
realizacji zadania
[zł]

Źródło finansowania

2014 - 2017

Urząd Miasta,
WIOŚ

W ramach zadań
własnych

Środki własne UM,
środki WIOŚ

2014 - 2017

Urząd Miasta,
Zarządcy dróg m.in.
GDDKiA

Wg kosztorysu

Środki własne UM,
środki własne
zarządców dróg,
WFOŚiGW, środki UE

H2.3.

Ograniczenie uciążliwości akustycznej w miejscach występowania szczególnych
uciążliwości akustycznych dla mieszkańców (szczególnie w okolicach takich
budynków jak: szpitale, szkoły, przedszkola, internaty, domy opieki społecznej
itp.) poprzez budowę ekranów przeciwakustycznych, tworzenie pasów zieleni
przy głównych trasach komunikacyjnych

2014 - 2017

Urząd Miasta,
Zarządcy dróg i linii
kolejowych

Wg kosztorysu

Środki własne UM,
środki własne
zarządców dróg,
WFOŚiGW, środki UE

H2.4.

Opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem
poziomu hałasu, zwłaszcza ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji nowych
dróg, jak i lokalizacji centrów handlowych oraz lokalizacji budownictwa
mieszkaniowego w sąsiedztwie już istniejących tras komunikacyjnych oraz
wprowadzenie zapisów odnośnie standardów akustycznych dla poszczególnych
terenów

2014 - 2017

Urząd Miasta

W ramach zadań
własnych

Środki własne UM

H2.5.

Interwencyjna działalność organów kontroli środowiska w przypadku
stwierdzenia poważnych naruszeń zasad przestrzegania emisji hałasu
przemysłowego do środowiska

2014 - 2017

WIOŚ

W ramach zadań
własnych

Środki własne WIOŚ

Działanie

H2.1.

Podejmowanie działań w stosunku do podmiotów, których działalność skutkuje
przekroczeniem dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
Eliminacja narażenia mieszkańców na hałas poprzez następujące działania:

H2.2.



budowę obwodnic i dróg alternatywnych do istniejących (wraz ze
skutecznymi zabezpieczeniami akustycznymi),



prowadzenie remontu nawierzchni odcinków dróg,



opracowanie i wdrożenie zasad organizacji ruchu sprzyjających
obniżeniu emisji hałasu do środowiska,



utworzenie obszarów ograniczonego użytkowania (w przypadku braku
technicznych możliwości)
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Działanie

Termin realizacji
[2014-2021]

Jednostka realizująca

Szacunkowe koszty
realizacji zadania
[zł]

Źródło finansowania

2013-2015

Urząd Miasta

198 602 876

Środki własne UM,
kredyty EBI i BRRE

2014

Urząd Miasta

200 000

Środki własne UM

2014-2015

Katowicki Holding
Węglowy S.A.

5 000 000

Środki własne KHW

35

H2.6.

Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice (w tym 2 zadania)

H2.7.

Rozbudowa ścieżek rowerowych

H2.8.

Obniżenie poziomu hałasu o ok. 10 dB poprzez „Modernizację wraz z zabudową
37
urządzeń płynnej regulacji wentylatora szybu V”

36

Priorytet: Oddziaływanie pól elektromagnetycznych [PEM]
Cel strategiczny (długoterminowy):

OCHRONA PRZED POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI

Cel operacyjny (krótkoterminowy): PEM1.

Monitoring poziomów pól elektromagnetycznych

PEM1.1.

Przeprowadzenie badań kontrolnych poziomów pól elektromagnetycznych

2014-2017

WIOŚ

W ramach zadań
własnych

Środki własne WIOŚ

PEM1.2.

Preferowanie wybierania niekonfliktowych lokalizacji nadajników będących
źródłem PEM

2014-2017

Urząd Miasta

W ramach zadań
własnych

Środki własne UM

PEM1.3.

Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem
zagrożeń powstania pól elektromagnetycznych

2014-2017

Urząd Miasta

W ramach zadań
własnych

Środki własne UM

Priorytet: Gospodarowanie zasobami naturalnymi [ZN]
Cel strategiczny (długoterminowy):

ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA ZASOBAMI NATURALNYMI

Cel operacyjny (krótkoterminowy): ZN1.

Minimalizacja strat w eksploatowanych złożach objętych własnością górniczą oraz ochrona przed zainwestowaniem uniemożliwiającym
ich eksploatację

35

Zadanie jest przedsięwzięciem wieloletnim o szacunkowej wartości 281 574 068 zł. i latach realizacji 2005-2015
Zadanie do kontynuacji w latach kolejnych
37
Zadanie wieloletnie, lata realizacji 2007-2015, wartość kosztowa zadania 6 323 400 zł.
36
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Działanie

ZN1.1.

Opiniowanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie
uzgadnianie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
zapisów „Studium uwarunkowań i kierunków
przestrzennego” w sposób zapewniający maksymalną
zabudowanych

złóż kopalin oraz
z uwzględnieniem
zagospodarowania
ochronę terenów

Termin realizacji
[2014-2021]

Jednostka realizująca

Szacunkowe koszty
realizacji zadania
[zł]

Źródło finansowania

Zadania ciągłe

Urząd Miasta

W ramach zadań
własnych

Środki własne UM,

WIOŚ

Zadanie statutowe

Środki własne UM,
środki własne WIOŚ

Priorytet: Ochrona powierzchni ziemi, ochrona gleb, rekultywacja i rewitalizacja terenów [GL]
Cel strategiczny (długoterminowy):

ZAPOBIEGANIE I OGRANICZENIE DEGRADACJI GLEB NA TERENIE MIASTA

Cel operacyjny (krótkoterminowy): GL1.

Monitoring obszarów z niezadowalającym stanem gleby lub ziemi

GL1.1.

Monitoring jakości gleb

Cel operacyjny (krótkoterminowy): GL2.

GL2.1.

GL2.2.

GL2.3.

Zadanie ciągłe

Inwentaryzacja i rekultywacja gleb zanieczyszczonych i zdegradowanych oraz zapobieganie dalszej degradacji gleby i utrzymanie jej
funkcji

Przywracanie glebom wartości przyrodniczej lub użytkowej

Rekultywacja i koordynacja rekultywacji terenów zdegradowanych

Promocja przestrzegania Kodeksu Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej

Cel operacyjny (krótkoterminowy): GL3.

Ochrona gleb przed erozją wodną i wietrzną
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Środki własne
rolników Środki
własne UM, środki UE

Zadanie ciągłe

Rolnicy,
Urząd Miasta

2014-2015

jednostki
odpowiedzialne za
rekultywację

Wg kosztorysu

Środki własne UM,
środki własne
jednostek
odpowiedzialnych za
rekultywację

2014-2015

Agencja
Restrukturyzacji i
Modernizacji
Rolnictwa

W ramach zadań
własnych

Środki własne ARiMR

W ramach zadań
własnych
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Działanie

GL3.1.

Zakrzewiania śródpolne i wzdłuż cieków wodnych oraz przeciwdziałanie erozji
i wypłukiwaniu zanieczyszczeń: np. Stosowanie międzyplonów i wsiewek
poplonowych

Cel operacyjny (krótkoterminowy): GL4.
GL4.1.

GL5.1.

Jednostka realizująca

Szacunkowe koszty
realizacji zadania
[zł]

Źródło finansowania

2014

Urząd Miasta

W ramach zadań
własnych

Środki własne UM,
środki UE

Urząd Miasta,
Właściciele
gospodarstw rolnych

W ramach zadań
własnych

Środki UE

Przeciwdziałanie degradacji gleb przez czynniki antropogeniczne

Zapobieganie zanieczyszczeniom gleb, zwłaszcza środkami ochrony roślin i
metalami ciężkimi

Cel operacyjny (krótkoterminowy): GL5.

Termin realizacji
[2014-2021]

2014

Wykluczenie zabudowy, szczególnie wielkokubaturowej oraz budowy dróg związanych z podcinaniem stoków na terenach zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych

Wprowadzenie zapisów w planowaniu przestrzennym, uwzględniających
wykluczenie zabudowy, szczególnie wielkokubaturowej oraz budowy dróg
związanych z podcinaniem stoków na terenach zagrożonych osuwaniem się
mas ziemnych

2014

Urząd Miasta

W ramach zadań
własnych

Środki własne UM

Cel strategiczny (długoterminowy):

PRZEKSZTAŁCENIE TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH I ZDEGRADOWANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE MIASTA KATOWICE ZGODNIE
Z WYMAGANIAMI EKOLOGICZNYMI ORAZ UWARUNKOWANIAMI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYMI

Cel operacyjny (krótkoterminowy): GL6.

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych

GL6.1.

Rekultywacja terenu po Oczyszczalni Giszowiec

GL6.2.

Niwelacja, rekultywacja i zalesianie terenu po rozbiórce hałdy. Rekultywacja
38
terenu o powierzchni 21,8 ha , teren obejmuje Miasto Katowice, w rejonie ul.
Beskidzkiej.

38

2021

Na obecnym etapie realizacji inwestycji nie można określić jej wartości kosztowej
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2013-2023

Katowickie Wodociągi
S.A.
Katowicki Holding
Węglowy S.A.

KWK „MysłowiceWesoła”

4 500 000

Środki własne KW S.A.

bd.

Środki własne KHW
S.A.
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Działanie

GL6.3.

GL6.4.

GL6.5.

Rewitalizacja terenu po byłej KWK Katowice poprzez kompleksowe
zagospodarowanie terenu – Budowa Międzynarodowego Centrum
Kongresowego w Katowicach, Muzeum Śląskiego, Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach wraz z układem komunikacyjnym

Utrzymanie zwałowiska w Katowicach - Kostuchnie (czyszczenie rowów,
osadniki)

41

przywrócenia
użytkowej terenowi po zakończonej działalności górniczej
Rekultywacja

osadników

„Krystyna”

celem

wartości

42

GL6.6.

Rekultywacja odsadników „Zuzanna” celem rewitalizacji terenu

GL6.7.

Likwidacja zagrożeń spowodowanych przez osadniki szlamów cynkowych Huty

Termin realizacji
[2014-2021]

Jednostka realizująca

2014

Urząd Miasta

Szacunkowe koszty
realizacji zadania
[zł]

Wg kosztorysu

39

Źródło finansowania

Środki własne UM,
środki UE

Katowicki Holding
Węglowy S.A.
Katowicki Holding
Węglowy S.A.
KWK „Murcki-Staszic”
ruch „Boże Dary”

ok. 50 000/ rok

Środki własne KHW
S.A.

2016

Katowicki Holding
Węglowy S.A.
KWK „Murcki-Staszic”
ruch „Boże Dary”

60 000

Środki własne KHW
S.A.

2014-2020

Katowicki Holding
Węglowy S.A.
KWK „Murcki-Staszic”
ruch „Staszic”

8 500 000

Środki własne x S.A.

do 2017

Likwidator

2014-2021

40

43

28 000 000

NFOŚiGW, WFOŚiGW,

39

Lata realizacji 2008-2014, budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach (324 309 776 zł) Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach (292 552 240
zł) z układem komunikacyjnym (154 072 689 zł.).
40

Utrzymanie bieżące wg. potrzeb
Zadanie wieloletnie, lata realizacji 2005-2016, wartość kosztowa zadania 9 150 000 zł., zadanie zakończone w 2012 roku, planowane koszty dotyczą wyłącznie prac pielęgnacyjnych
42
Zadanie wieloletnie, lata realizacji 2004-2020, wartość kosztowa zadania 10 000 000 zł., rewitalizacja terenu o powierzchni 10 ha, koszt realizacji w latach 2014-2017 (5 500 000 zł.), w latach
2018-2020 (3 000 000 zł.)
41
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Termin realizacji
[2014-2021]

Działanie
Metali Nieżelaznych „Szopienice" w Katowicach

Jednostka realizująca

Szacunkowe koszty
realizacji zadania
[zł]

Źródło finansowania
środki własne HMN

HMN Szopienice
S.A. (współnadzór

Szopienice S.A. (w
likwidacji

WIOŚ i UM
Katowice)
Priorytet: Racjonalna gospodarka leśna [L]
Cel strategiczny (długoterminowy):

OCHRONA, ODNOWA I PIELĘGNACJA EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH

Cel operacyjny (krótkoterminowy): L1.

Ochrona i odtwarzanie różnorodności biologicznej systemów leśnych

L1.1.

Realizacja „Krajowego programu zwiększania lesistości”

2014-2017

Lasy Państwowe

bd.

Środki własne LP,
środki UE

L1.2.

Prowadzenie waloryzacji przyrodniczej obszarów leśnych

2014-2017

Właściciele gruntów

bd.

Środki własne
właścicieli gruntów,
środki UE

Cel operacyjny (krótkoterminowy): L2.

Zmiana struktury gatunkowej i wiekowej lasów, odnowienie uszkodzonych ekosystemów leśnych

L2.1.

Realizacja planów urządzenia lasów

ciągły

Lasy Państwowe

bd.

bd.

L2.2.

Techniczna rekultywacja terenów leśnych oddz. 31b, 31c, oraz 22k związana z
usuwaniem szkód górniczych w potoku Bolina Płd.I.

2016

Katowicki Holding
Węglowy S.A.

100 000

bd.

Cel operacyjny (krótkoterminowy): L3.
L3.1.

Edukacja leśna społeczeństwa, dostosowanie lasów do pełnienia zróżnicowanych funkcji przyrodniczych i społecznych

Podnoszenie świadomości przyrodniczej społeczeństwa

2014-2017

43

Lasy Państwowe

bd.

Środki własne LP,
środki UE

Koszt całego przedsięwzięcia oceniany jest na ponad 28 mln zł. Dotacja z Narodowego Funduszu pokryje połowę kosztów kwalifikowanych, pozostałą kwotę pokryje beneficjent – HMN
Szopienice S.A. w likwidacji (10 mln zł) – oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (4 mln zł); (źródło danych: http://www.nfosigw.gov.pl/onfosigw/aktualnosci/art,394,bomba-z-opoznionym-zaplonem-i-odroczona-platnoscia.html)
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Działanie

L3.2.

Udostępnienie lasów poprzez utrzymanie i rozwój posiadanej infrastruktury w
celach rekreacyjnych

Cel operacyjny (krótkoterminowy): L4.

Termin realizacji
[2014-2021]

Jednostka realizująca

Szacunkowe koszty
realizacji zadania
[zł]

Źródło finansowania

2014-2017

Lasy Państwowe

bd.

Środki własne LP,
środki UE

bd.

Identyfikacja zagrożeń lasów i zapobiegania ich skutkom

L4.1.

Monitorowanie oraz ograniczanie występowania szkodników owadzich w
lasach

2014-2017

Lasy Państwowe

bd.

L4.2

Monitorowanie oraz ograniczanie zagrożenia pożarowego w lasach

2014-2017

Lasy Państwowe

bd.

Środki własne
środki UE

LP,

L4.3

Działania mające na celu ochronę lasu przed szkodami wyrządzonymi przez
zwierzyną leśną

2014-2017

Lasy Państwowe

Wg budżetu

Środki własne
środki UE

LP,

Priorytet: Zieleń miejska [ZM]
Cel strategiczny (długoterminowy):

UTRZYMANIE FUNKCJI I POWIĄZAŃ W RAMACH EKOLOGICZNEGO SYSTEMU ZIELENI MIEJSKIEJ

Cel operacyjny (krótkoterminowy): ZM1.

Rewitalizacja i bieżące utrzymanie istniejących terenów zielonych.

ZM1.1.

Koordynowanie i nadzorowanie budowy i wykonywania zabiegów
pielęgnacyjnych przez wszystkich administratorów terenów zielonych w mieście

Zadanie ciągłe

Urząd Miasta,
administratorzy
terenów zielonych

W ramach zadań
własnych

Środki własne UM

ZM1.2.

Umieszczanie tablic o ograniczeniach i zakazach lub innych oznakowań o
poddaniu pod ochronę – na obrzeżach ochranianych kompleksów
przyrodniczych i w pobliżu chronionych form przyrody

2013-2014

Urząd Miasta,
administratorzy
terenów zielonych

W ramach zadań
własnych

Środki własne UM

Cel operacyjny (krótkoterminowy): ZM2.

Rozwój terenów zielonych, w tym tworzenie nowych terenów zieleni urządzonej częściowo i zieleni rekreacyjnej

ZM2.1.

Identyfikacja niezagospodarowanych terenów oraz ich zagospodarowanie,
poprzez zakładanie terenów zieleni niskiej i wysokiej oraz elementów
architektury ogrodowej (ławki, stoły, place zabaw)

ZM2.2

Opracowanie Strategii Rozwoju Terenów Zieleni Miasta Katowice

Priorytet: Gospodarka odpadami [GO]
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Zadanie ciągłe

Urząd Miasta

b.d.

Środki własne UM,
WFOŚiGW

2014-2017

Urząd Miasta

b.d.

Środki własne UM
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Termin realizacji
[2014-2021]

Działanie

Jednostka realizująca

Szacunkowe koszty
realizacji zadania
[zł]

Źródło finansowania

Cel strategiczny (długoterminowy):

DĄŻENIE DO STWORZENIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE, ZGODNEGO Z HIERARCHIĄ POŻĄDANEGO POSTĘPOWANIA
Z ODPADAMI

Cel operacyjny (krótkoterminowy): GO1.

Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych najpóźniej oraz systemem
selektywnego zbierania odpadów

GO1.2.

Kontrolowanie stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych

Cel operacyjny (krótkoterminowy): GO2.

GO2.1.

Wg kosztów

Środki własne UM

Zadanie ciągłe

Urząd Miasta,
przedsiębiorcy

bd.

Środki własne UM,
środki własne
przedsiębiorców

Przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych (papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło)
z gospodarstw domowych oraz odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych minimum 50% masy do
2020 r.

GO3.1.

Zapewnienie przepływu strumieni odpadów komunalnych zgodnie
wyznaczonymi w Planie regionami gospodarki odpadami komunalnymi

GO3.2.

Doskonalenie funkcjonowania systemów selektywnego zbierania odpadów
opakowaniowych oraz prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych,
celem osiągnięcia wzrostu poziomu odzysku i recyklingu oraz poziomu
świadomości ekologicznej mieszkańców

Cel operacyjny (krótkoterminowy): GO4.

Urząd Miasta, Straż
Miejska

Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie

Kontynuacja działań związanych ze zmniejszaniem wytwarzanych i
deponowanych ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
zagospodarowanie ich poprzez zmianę infrastruktury i działania podejmowane
w regionach gospodarki odpadami

Cel operacyjny (krótkoterminowy): GO3.

Zadanie ciągłe

z

2013-2014

2013-2014

Przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy, Urząd
Miasta

Wg budżetu

Środki krajowe i UE
opłata za
zagospodarowanie
odpadów
komunalnych, środki
własne

Wg budżetu

Budżet miasta w tym
środki z kar i opłat za
korzystanie ze
środowiska, środki
własne, środki
krajowe i UE

Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych
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GO4.1.

Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych

GO4.2.

Aktualizacja inwentaryzacji obiektów zawierających wyroby azbestowe na
terenie miasta Katowice

GO4.3.

Usuwanie azbestu (płyt azbestowych, elewacji itd.)

Cel operacyjny (krótkoterminowy): GO5.
GO5.1.

GO6.1

GO7.1.

44

Szacunkowe koszty
realizacji zadania
[zł]

Źródło finansowania

Zadanie ciągłe

Urząd Marszałkowski
Województwa
Śląskiego (Marszałek)

Wg kosztów

Środki własne UM

2014

Urząd Miasta

W ramach zadań
własnych

Środki własne UM

2013-2014

Urząd Miasta

W ramach zadań
własnych

Środki własne UM

Urząd Miasta

Wg kosztów

Środki własne UM

bd.

bd.

Zadanie ciągłe

Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Odzysk odpadów energetycznych, wykorzystanie odpadów energetycznych dla
44
profilaktyki p.poż. i doszczelnienia wyrobisk poeksploatacyjnych kopalni

Cel operacyjny (krótkoterminowy): GO7.

Jednostka realizująca

Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów

Bieżąca likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów

Cel operacyjny (krótkoterminowy): GO6.

Termin realizacji
[2014-2021]

2014-2018

Katowicki Holding
Węglowy S.A.
KWK „MysłowiceWesoła”

Sukcesywne zwiększanie udziału odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne poddanych procesom odzysku i procesom
unieszkodliwiania poza składowaniem

Utworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi
zapewniających; zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających
w regionach gospodarki odpadami, minimalizację masy składowanych odpadów
komunalnych oraz budowa, utrzymanie i eksploatacja własnych lub wspólnych z
innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania, zagospodarowania i
minimalizacji powstających odpadów komunalnych (w tym instalacji do

Zadanie wieloletnie, lata realizacji zadania od 1996 do 2018 roku.
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2013-2021

Przedsiębiorcy,
Urząd Miasta

Wg potrzeb

Opłata za
zagospodarowanie
odpadów
komunalnych, środki
własne
przedsiębiorców i
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Termin realizacji
[2014-2021]

Działanie

Jednostka realizująca

Szacunkowe koszty
realizacji zadania
[zł]

termicznego przekształcania odpadów komunalnych)

Źródło finansowania
UM, środki krajowe i
UE

GO7.2.

Zamknięcie i rekultywacja II kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych przy
ul. Żwirowej w Katowicach

2013-2014

Przedsiębiorcy

11 000 000

Środki własne
przedsiębiorców,
WFOŚiGW

GO7.3.

Budowa III kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych przy ul. Żwirowej
w Katowicach

2013-2014

Urząd Miasta
(Przedsiębiorcy)

10 152 397

Środki własne
przedsiębiorców,
WFOŚiGW

2015-2016

Przedsiębiorcy

5 000 000- 7 000 000

Środki własne
przedsiębiorców,
WFOŚiGW

Zadanie ciągłe

Urząd Miasta, WFOŚ

Wg kosztów

Środki własne UM

GO7.4.

GO7.5.

Budowa lub modernizacja kompostowni

Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii
odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na
odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach ich przekształcania

Priorytet: Zagrożenia naturalne [ZNa]
Cel strategiczny (długoterminowy):

ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM NATURALNYM ORAZ MINIMALIZACJA SKUTKÓW W RAZIE ICH WYSTĄPIENIA

Cel operacyjny (krótkoterminowy): ZNa1.

Ochrona terenów zalewowych i realizacja działań technicznych wpływających na wzrost bezpieczeństwa powodziowego oraz ochrona
ludności przed skutkami klęsk żywiołowych

ZNa1.1.

Uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
wymogów ochrony przeciwpowodziowej

2014-2017

Urząd Miasta

bd.

Środki własne UM

ZNa1.2.

Współdziałanie z Wojewodą w celu ochrony ludności przed skutkami klęsk
żywiołowych

2014-2017

Urząd Miasta

bd.

Środki własne UM

ZNa1.3.

Poprawa stanu technicznego urządzeń zabezpieczenia przeciwpowodziowego

2014-2017

Urząd Miasta

bd.

Środki własne UM
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Termin realizacji
[2014-2021]

Działanie
Cel operacyjny (krótkoterminowy): ZNa2.

ZNa2.1.

ZNa2.2.

Jednostka realizująca

Szacunkowe koszty
realizacji zadania
[zł]

Źródło finansowania

Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zasad postępowania i zapobiegania powstawania klęsk żywiołowych

Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych dla mieszkańców w zakresie
postępowania i zapobiegania powstawaniu klęsk żywiołowych

Informowanie mieszkańców o wystąpieniu zagrożeń naturalnych

2014-2017

Urząd Miasta, KW
PSP, KP PSP, OSP ,
Straż Miejska, szkoły,
organizacje
pozarządowe

bd.

Środki własne UM

2014-2017

Urząd Miasta, Straż
Pożarna, Straż
Miejska, Policja,
szkoły, media

bd.

Środki własne UM

Priorytet: Poważne awarie [PAP]
Cel strategiczny (długoterminowy):

OGRANICZENIE RYZYKA WYSTĄPIENIA POWAŻNYCH AWARII PRZEMYSŁOWYCH ORAZ MINIMALIZACJA ICH SKUTKÓW

Cel operacyjny (krótkoterminowy): PAP1.

Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych

PAP1.1

Prowadzenie i weryfikacja elektronicznej bazy danych, w zakresie zakładów mogących
powodować poważną awarię

Zadanie ciągłe

WIOŚ

Brak kosztów
dodatkowych

bd.

PAP1.2.

Prowadzenie i aktualizacja rejestru poważnych awarii przemysłowych

Zadanie ciągłe

WIOŚ

Brak kosztów
dodatkowych

bd.

PAP1.3.

Doposażenie jednostek straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa technicznochemiczno-ekologicznego

Zadanie ciągłe

KW PSP, KP PSP, OSP

Wg potrzeb

WFOŚiGW

PAP1.4.

Usuwanie skutków poważnych awarii przemysłowych w środowisku

Zadanie ciągłe

Sprawcy awarii

Wg potrzeb

bd.

Cel operacyjny (krótkoterminowy): PAP2.

Zapewnienie bezpiecznego transportu substancji niebezpiecznych

PAP2.1.

Nadzór nad przestrzeganiem bezpiecznego transportu ładunków toksycznych poprzez
systematyczne kontrole transportów

Zadanie ciągłe

Policja

Brak kosztów
dodatkowych

bd.

PAP2.2.

Wyeliminowanie transportu materiałów niebezpiecznych przez centrum miasta oraz
aktualizacja tras optymalnych dla przewozu substancji niebezpiecznych

Zadanie ciągłe

Zarząd Województwa,
Gminy, Zarządcy dróg

Brak kosztów
dodatkowych

bd.
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PAP2.3.

Wyznaczanie i budowa miejsc postojowych dla pojazdów przewożących materiały
niebezpieczne

*Harmonogram opracowany na dzień 30 września 2013 r.
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Termin realizacji
[2014-2021]

Jednostka realizująca

Szacunkowe koszty
realizacji zadania
[zł]

Źródło finansowania

2014-2017

Wojewoda, Zarząd
Województwa, Gminy

Brak kosztów
dodatkowych

bd.

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014 -2017 z perspektywą do roku 2021

CZĘŚĆ V - ZAGADNIENIA SYSTEMOWE
10

SPOSÓB MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PROGRAMU ORAZ SKUTKÓW JEGO REALIZACJI

Niniejszy rozdział opisuje zagadnienia systemowe dotyczące zarządzania i monitoringu środowiska w mieście
Katowicach. W rozdziale tym skupiono się na wskazaniu dostępnych narzędziach służących do zarządzania
środowiskiem oraz ocenie ich efektywności i przydatności w zarządzaniu, a także monitorowaniu realizacji
polityki środowiskowej.
10.1 Zasady zarządzania środowiskiem
Zarządzanie środowiskiem ma na celu zarządzanie działaniami i procesami w ochronie środowiska w taki
sposób, aby minimalizować czynniki niekorzystnie wpływające na jego stan. Skierowane jest na działania
związane z zarządzaniem użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem środowiska. Możliwe jest pod warunkiem
zapewnienia odpowiednich narzędzi. Narzędzia do zarządzania środowiskiem można podzielić na instrumenty:





prawno-administracyjne,
finansowe,
oddziaływania społecznego,
planistyczne.

Instrumenty prawno-administracyjne
Do instrumentów prawno-administracyjnych należą m.in.: zakazy i nakazy, standardy (normy), pozwolenia
administracyjne oraz proekologiczne procedury administracyjne.
Zakazy i nakazy
Zakazy i nakazy stanowią najbardziej rygorystyczny instrument. Zakazy dotyczą m.in.: emisji związków
niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia ludzi (np. dioksyn, arsenu), stosowania technologii niebezpiecznych
dla środowiska, stosowania pierwiastków/związków/materiałów niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia ludzi
(np. rtęci, azbestu), uruchamiania zakładów bez odpowiednich urządzeń ochronnych, wstępu na teren ścisłego
środowisko (OOŚ).
Standardy
Wśród standardów wyróżniamy m.in.: standardy emisyjne, standardy jakości środowiska oraz inne np. normy
produktowe, normy techniczno-technologiczne, normy właściwego postępowania. Standardy emisyjne
dopuszczalne wielkości emisji, które mogą być określone indywidualnie dla danej instalacji lub ogólnie dla
poszczególnych typów instalacji w rozporządzeniach. Standardy jakości środowiska czyli wymagania, które
muszą być spełnione w określonym czasie przez środowisko jako całość lub jego poszczególne elementy
przyrodnicze. Określają one maksymalne, dopuszczalne stężenie substancji w powietrzu, w wodzie, w glebie
i ziemi oraz dopuszczalne poziomy hałasu lub promieniowania, mogą być zróżnicowane w zależności od
obszarów. Inne, w tym m.in.: normy produktowe (np. dopuszczalne stężenie ołowiu w benzynie), normy
techniczno-technologiczne (określają rodzaj i ilość zanieczyszczeń), które mogą powstawać w danym procesie
produkcyjnym lub podczas użytkowania danego urządzenia, normy właściwego postępowania (np. przewóz
substancji niebezpiecznych).
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Pozwolenia
Pozwolenie emisyjne np. na emisję pyłów i gazów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub
powierzchni ziemi, wytwarzanie odpadów, emitowanie hałasu, emitowanie pól elektromagnetycznych,
zintegrowane oddziaływanie na środowisko. Pozwolenie eksploatacyjne np. koncesje na poszukiwanie lub
rozpoznanie złóż, koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesje na bezzbiornikowe magazynowanie
substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, pozwolenie wodnoprawne w zakresie wykonania
urządzeń wodnych, poboru wód podziemnych, rolniczego wykorzystania ścieków, decyzje o wyłączeniu
gruntów rolnych i leśnych z produkcji.
Proekologiczne procedury administracyjne
W tym np. procedury postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, procedury
postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000,
procedury postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, procedury dostępu
społeczeństwa do informacji o środowisku, procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w ochronie
środowiska.
Instrumenty finansowe
Do instrumentów finansowych należą: instrumenty o charakterze opłat i podatków, instrumenty oparte na
transakcjach rynkowych, zachęty finansowe, administracyjne kary pieniężne i inne instrumenty dobrowolnego
stosowania.
Instrumenty o charakterze opłat i podatków
Instrumenty o charakterze opłat i podatków np. opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które
ponoszą podmioty korzystające ze środowiska.
Zachęty finansowe
Zachęty finansowe, czyli pomoc finansowa udzielana przez państwo skierowana do podmiotów gospodarczych.
Zadaniem zachęt finansowych jest wspieranie inwestycji proekologicznych. Pochodzą z budżetu państwa lub
samorządów lokalnych, funduszy ekologicznych, pomocy zagranicznej. Mogą mieć one formę dotacji, kredytów
i pożyczek udzielanych na preferencyjnych warunkach.
Administracyjne kary pieniężne
Administracyjne kary pieniężne, czyli przymusowe bezzwrotne świadczenie ponoszone za przekroczenie lub
naruszenie warunków korzystania ze środowiska ustalonych przepisami prawnymi.
Instrumenty oddziaływania społecznego
Celem instrumentów oddziaływania społecznego jest ukierunkowanie proekologicznego zachowania
społeczeństwa w tym przestrzegania zakazów i nakazów. Oparte są one na założeniu, że zachowanie
podmiotów i grup następuje w wyniku pozyskiwania informacji. Do instrumentów oddziaływania społecznego
zaliczyć można:
Edukacja ekologiczna
Edukacja ekologiczna, czyli działania mające na celu usprawnienie działań samorządów poprzez profesjonalne
dokształcanie i systemy szkoleń, wdrożenie interdyscyplinarnego modelu pracy, współpraca i partnerstwo
między instytucjami, a także budowanie powiązań między władzami samorządowymi a społeczeństwem.
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Działania edukacyjne oraz szkolenia powinny być organizowane dla:







pracowników administracji rządowej i samorządowej,
samorządów mieszkańców,
nauczycieli szkół wszystkich szczebli,
członków organizacji pozarządowych,
dziennikarzy,
dyrekcji i kadry zakładów produkcyjnych.

Dostęp społeczeństwa do informacji
Dostęp społeczeństwa do informacji poprzez udział społeczeństwa w zarządzaniu należy zapewnić przy użyciu
narzędzi takich jak konsultacje społeczne, debaty publiczne czy uzgodnienia.
Instrumenty dobrowolnego stosowania
Instrumenty dobrowolnego stosowania to m.in. umowy, porozumienia oraz dobrowolne procedury. Wynikają
z różnych dokumentów o nieobligatoryjnym charakterze. Przykładem mogą być procedury technologiczne,
procedury określone w normach zarządzania środowiskowego.
Zalecenia ekologiczne
Zalecenia ekologiczne wskazują określone działania lub rozwiązania technologiczne, techniczne i organizacyjne,
które jednostka może wdrożyć w celu uzyskania wyższej ekologiczno-ekonomicznej efektywności
funkcjonowania. Przykładem może być zbiór zaleceń w zakresie oszczędzania energii w jednostkach
administracji publicznej.
Instrumenty planistyczne
Do instrumentów planistycznych zalicza się dokumenty tj. np. plany, programy, polityki z zakresu
zagospodarowania przestrzennego, rozwoju społeczno-gospodarczego oraz inne powiązane z ochroną
środowiska.
Strategia rozwoju jest dokumentem nadrzędnym, wytyczającym główne tendencje i kierunki działań w ramach
rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska. Dokument ten jest bazą dla programów
sektorowych (np. dotyczących rozwoju przemysłu, turystyki, ochrony środowiska, itd.). W jego obecnym
kształcie ochrona środowiska ma niewystarczający priorytet. W związku z tym zasadnym może się wydawać
zmiana zapisów tego dokumentu pod kątem nadania środowiskowym aspektom wyższej rangi.
Ze wszystkich dokumentów planistycznych, tylko miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mają
rangę obowiązującego powszechnie przepisu prawa (akty prawa miejscowego). Jakiekolwiek plany, programy,
bądź strategie mają szansę realizacji wyłącznie wtedy, gdy znajdą w nich swoje odzwierciedlenie.
10.2

Struktura zarządzania programem

POŚ pełni szczególną rolę w procesie realizacji zrównoważonego rozwoju. Stanowi on narzędzie koordynacji
działań podejmowanych w sferze ochrony środowiska przez służby administracji publicznej oraz instytucje
i przedsiębiorstwa. Poniższy rysunek przedstawia obowiązujące i umocowane w prawie etapy aktualizacji
i zarządzania POŚ.
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Rysunek 25. Etapy aktualizacji i zarządzania Programem ochrony środowiska [1].

Podstawową zasadą realizacji POŚ jest ustalenie systemu zarządzania tym Programem. Dobra organizacja
zarządzania Programem umożliwi jego sprawne wdrożenie oraz monitorowanie. Na jego realizację będą miały
wpływ również opisane wyżej instrumenty.
Uczestnikami wdrażania programu są:





samorządowe władze miasta przygotowujące i uchwalające program oraz oceniające efektywność jego
realizacji,
organizacje pozarządowe przyjmujące na siebie rolę pośredniczenia pomiędzy administracją
i społeczeństwem,
podmioty gospodarcze, szczególnie te, które posiadają istotny wpływ na stan środowiska,
mieszkańcy miasta jako beneficjenci i uczestnicy realizacji POŚ.

Bezpośrednią odpowiedzialność za wdrożenie POŚ ponosi Prezydent Miasta Katowice i działający z jego
upoważnienia naczelnicy wydziałów oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych miasta. Realizacja szeregu
zadań wymaga udziału administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego oraz przedsiębiorców.
Wymaga także szerokiego wsparcia społecznego, w tym pozarządowych organizacji ekologicznych. Równie
ważne jest wsparcie realizacji przedsięwzięć przez parlamentarzystów i radnych samorządu województwa
śląskiego z terenu Katowic, polegające na tworzeniu lobby na rzecz zrównoważonego rozwoju Miasta
i udzielaniu pomocy w zdobywaniu zewnętrznych środków finansowych na realizację dobrze przygotowanych
przedsięwzięć.
Realizatorem zadań określonych w POŚ w przeważającej części jest miasto Katowice jako jednostka samorządu
terytorialnego wraz z podległymi jej jednostkami organizacyjnymi, a także przedsiębiorcy, inspekcje, straż oraz
mieszkańcy miasta.
Do podmiotów kontrolujących przebieg realizacji i efekty wdrażania POŚ zaliczyć należy przede wszystkim
służby ochrony środowiska (administracja rządowa, samorządowa oraz specjalna) w dyspozycji, których
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znajdują się instrumenty kontroli i monitoringu. Podmioty te kontrolują respektowanie prawa, prowadzą
monitoring stanu środowiska. Ostatecznymi beneficjentami przedsięwzięć podejmowanych w ramach
Programu będą mieszkańcy Katowic.
POŚ pełni szczególną rolę w procesie realizacji zrównoważonego rozwoju. POŚ stanowi narzędzie koordynacji
działań podejmowanych w sferze ochrony środowiska przez służby administracji publicznej oraz instytucje
i przedsiębiorstwa.
Uczestnikami wdrażania programu są:





samorządowe władze miasta przygotowujące i uchwalające program oraz oceniające efektywność jego
realizacji,
organizacje pozarządowe przyjmujące na siebie rolę pośredniczenia pomiędzy administracją
i społeczeństwem,
podmioty gospodarcze , szczególnie te, które posiadają istotny wpływ na stan środowiska,
mieszkańcy miasta jako beneficjenci i uczestnicy realizacji POŚ.

10.3 Monitoring wdrażania programu
W celu oceny realizacji POŚ należy użyć model przyczynowo- skutkowy prezentacji zagadnień środowiskowych
(model wskaźnikowy). Pełny model wskaźnikowy DPSIR (driving force - siły sprawcze, pressure - presja na
środowisko, state - stan środowiska, impact -oddziaływanie na środowisko, response - reakcja „naprawcza") nie
jest możliwy do zastosowania z powodu trudności w pozyskaniu poszczególnych grup wskaźników, które
należałoby użyć do oceny.
Bardziej realny jest model uproszczony DSR (presja, stan, reakcja) pod warunkiem użycia łatwo dostępnych
wskaźników, których źródłem jest Urząd Statystyczny (obowiązkowa sprawozdawczość) oraz inne instytucje,
które są zobowiązane do gromadzenia/raportowania w określony sposób swojej działalności (Urzędy:
Marszałkowski i Wojewódzki, urzędy samorządowe, służby związane z ochroną środowiska na obszarze
województwa, RZGW, WIOŚ, stacje chemiczno rolnicze, PIS i inne wymienione w tym dokumencie).
W ten sposób pozyskane informacje będą mogły być użyte do sporządzenia obowiązkowych raportów
z realizacji PEP POŚ na obszarze miasta, które mogą być porównywalne z innymi regionami kraju.
Taki sposób monitorowania zadań realizowanych w ramach POŚ wymaga dobrej współpracy wszystkich
zaangażowanych instytucji z centrum monitorowania POŚ- Urzędem Miasta Katowice.
Postęp we wdrażaniu programu można mierzyć wskaźnikami:
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wskaźniki presji na środowisko, które wskazują główne źródła problemów i zagrożeń środowiskowych
(np. emisja zanieczyszczeń do środowiska),
wskaźniki stanu środowiska, odnoszące się do jakości środowiska i jakości jego zasobów (np. jakość
wód powierzchniowych i podziemnych). Podstawą ich określenia są wyniki badań i pomiarów uzyskane
w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). 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, pokazujące 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).
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10.4 Wskaźniki wdrażania programu

L.p.

Wskaźnik

Jednostka

Miejsce
pozyskiwania Oczekiwany trend zmian w
danych do
wyniku realizacji POŚ lub
określenia wartość docelowa wskaźnika
wskaźnika

Jakość powietrza atmosferycznego [JP]

1. Pył zawieszony PM10

stężenie średnioroczne

µg/m

częstość przekraczania
poziomu dopuszczalnego
stężeń 24-godzinnych
w roku kalendarzowym
liczba przypadków powyżej
progu alarmowego
3
(200 µg/m )

WIOŚ

docelowo < 40

wielkość
niemianowana

WIOŚ

docelowo < 35

wielkość
niemianowana

WIOŚ

docelowo 0

3

WIOŚ

docelowo < 25 (20)

3

WIOŚ

docelowo < 1

wielkość
niemianowana

WIOŚ

< 25

gazowa (NO2, SO2)

Mg/r

Urząd
Marszałkowski



pyły

Mg/r

Urząd
Marszałkowski



2.

Pył zawieszony PM2,5
stężenie średnioroczne

µg/m

3.

Benzo(a)piren
stężenie średnioroczne

ng/m

Ozon
ilość dni, w których maksimum dobowe ze stężeń 86.
godzinnych średnich kroczących przewyższało
3
wartość docelową 120 µg/m

7.

3

Emisja przemysłowa

8.

Udział energii odnawialnej w zużyciu energii
elektrycznej w mieście

GJ/kWh

UM



9.

Liczba wymienionych wysokoemisyjnych źródeł
ogrzewania

szt

UM

ilość wymieninych instalacji

10.

Liczba wymienionych/zakupionych autobusów
komunikacji zbiorowej

szt

UM

ilość nowych autobusów

11.

Liczba instalacji do produkcji energii ze źródeł
odnawialnych

szt

UM

ilość instalacji

WIOŚ



stan wód/potencjał
2 Jakość wód powierzchniowych w granicach Katowic ekologiczny/stan
chemiczny

WIOŚ

dobry/dobry/dobry

3

Rekultywacja rzeki Rawy

km

RZGW

długość rzeki poddana
rekultywacji

3

JCWPd na terenie Katowic i jakość wód
podziemnych

klasa wód

WIOŚ

II i III klasa

5

Ilość wody pobranej na potrzeby gospodarki
komunalnej i przemysłu

dam /rok

GUS, KW,
KIWK

umiarkowany spadek

8

Jednostkowe zużycie wody w gospodarstwach
domowych

m /rok/mieszkańca

GUS, KW,
KIWK

umiarkowany spadek

9

Odsetek mieszkańców korzystających z sieci

%

GUS, KW,



Zasoby wodne [W]
Odsetek monitorowanych JCWP w obrębie
1 Wrocławia, dla których stwierdzono dobry stan wód
(bez JCWP Odra w granicach Wrocławia)

%

3

3
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L.p.

Wskaźnik

Jednostka

wodociągowej

Miejsce
pozyskiwania Oczekiwany trend zmian w
danych do
wyniku realizacji POŚ lub
określenia wartość docelowa wskaźnika
wskaźnika
KIWK

10

Długość ogólnomiejskiej sieci wodociągowej,
z przyłączami

km

GUS, KW,
KIWK

umiarkowany wzrost

11

Ścieki komunalne ogółem

dam /rok

3

GUS, KIWK

umiarkowany spadek

12

Długość komunalnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej
i ogólnospławnej, z przyłączami

km

KIWK

umiarkowany wzrost

13

Odsetek mieszkańców korzystających z miejskiej
sieci kanalizacyjnej

%

GUS, KIWK

dąży do 98%

14

Odsetek wałów przeciwpowodziowych w należytym
stanie technicznym

%

RZGW

dąży do 100%

15

Odsetek utrzymywanych (konserwowanych
i remontowanych), budowanych,
przebudowywanych i modernizowanych wałów
przeciwpowodziowych w danym roku

%

RZGW

dąży do 100%

%

RZGW

dąży do 100%

szt

RZGW

ilość nowych urządzeń
systemowych

Odsetek utrzymywanych (konserwowanych
16 i udrażnianych), modernizowanych i regulowanych
koryt cieków wodnych w danym roku
System monitoringu środowiska

Ochrona przyrody [OP]
Tereny o szczególnych walorach przyrodniczych
prawnie chronione; powierzchnia/udział
w stosunku do powierzchni miasta

ha/%

RDOŚ, UM

2.

Modernizacja ogrodów botanicznych,
zoologicznych, naturalnych obszarów i obiektów
chronionej przyrody

ha/%

RDOŚ

3.

Użytki Ekologiczne; Powierzchnia/udział
w stosunku do powierzchni miasta

ha/%

UM


ilość zmodernizowanych
obiektów


Hałas [HA]
1.

Liczba zakładów, których działalność powoduje
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu

wielkość
niemianowana

WIOŚ



3.

Liczba punktów pomiaru hałasu w rejonach miasta
nie objętych monitoringiem

szt

WIOŚ

ilość nowych punktów
pomiaru



4.

Liczba mieszkańców zagrożona hałasem

wielkość
niemianowana

Na podstawie
mapy
akustycznej
(wskaźnik
określany raz
na 5 lat)

5.

Długość wyremontowanych nawierzchni dróg

km

UM



6.

Zwiekszenie długości ścieżek rowerowych

km

UM



Gospodarka odpadami [GO]
Ilość odpadów odebranych przez przedsiębiorców

Mg



2

Masa składowanych odpadów komunalnych

Mg



3

Ilość odpadów komunalnych poddanych odzyskowi
i recyklingowi w stosunku do odpadów odebranych

%



4

Ilość odebranych odpadów komunalnych

%



1
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L.p.

Wskaźnik

Jednostka

Miejsce
pozyskiwania Oczekiwany trend zmian w
danych do
wyniku realizacji POŚ lub
określenia wartość docelowa wskaźnika
wskaźnika

ulegających biodegradacji składowana na
składowisku w stosunku do ilości dopuszczonej do
składowania
5

Ilość odpadów przemysłowych poddawanych
procesom odzysku w stosunku do wytwarzanych
odpadów przemysłowych

%

UM

6

Ilość usuniętych wyrobów i odpadów azbestowych

Mg


UM



WIOŚ



Pola elektromagnetyczne [PEM]
Liczba punktów pomiarowych , na których
1. stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości
promieniowania elektromagnetycznego

wielkość
niemianowana

Zasoby surowców naturalnych [ZN]
Ilość zastosowanych nowoczesnych technologii
wydobywczych

wielkość
niemianowana



Gleby [GL]
1.

Monitoring stopnia zanieczyszczenia gleb

wielkość
niemianowana

WIOŚ



2.

Inwentaryzacja gleb zanieczyszczonych i
zdegradowanych wymagających oczyszczenia lub
rekultywacji

wielkość
niemianowana

WIOŚ



Rekultywacja i zagospodarowanie terenów na cele
rolnicze lub leśne gruntów zdegradowanych lub
zdewastowanych

wielkość
niemianowana

UM



Tereny poprzemysłowe [TP]
Liczba obiektów o dużym ryzyku wystąpienia awarii
1.
przemysłowej

wielkość
niemianowana

WIOŚ



2.

Liczba obiektów o zwiększonym ryzyku wystąpienia
awarii przemysłowej

wielkość
niemianowana

WIOŚ



3.

Liczba awarii spowodowanych przez przemysł

wielkość
niemianowana

WIOŚ



4.

Liczba awarii spowodowanych przez transport

wielkość
niemianowana

WIOŚ



Poważne awarie przemysłowe [PAP]
Liczba obiektów o dużym ryzyku wystąpienia awarii
1.
przemysłowej



2.

Liczba obiektów o zwiększonym ryzyku wystąpienia
awarii przemysłowej

wielkość
niemianowana

WIOŚ



3.

Liczba awarii spowodowanych przez przemysł

wielkość
niemianowana

WIOŚ



4.

Liczba awarii spowodowanych przez transport

wielkość
niemianowana

WIOŚ



5.

Liczba obiektów o dużym ryzyku wystąpienia awarii
przemysłowej

1

Powierzchnia lasów

ha

UM



2.

Powierzchnia lasów w stosunku do powierzchni
miasta i ilości mieszkańców

(%)/(m /mieszk.)

2

UM



3

Waloryzacja przyrodnicza obszarów leśnych

ha

właściciele





Gospodarka leśna [L]

199

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014 -2017 z perspektywą do roku 2021

L.p.

Wskaźnik

Jednostka

Miejsce
pozyskiwania Oczekiwany trend zmian w
danych do
wyniku realizacji POŚ lub
określenia wartość docelowa wskaźnika
wskaźnika
gruntów

Gospodarowanie zielenią [ZM]
1.

Powierzchnia terenów zieleni miejskiej

ha

UM

2.

Powierzchnia parków, parków zabytkowych,
ogrodów zabytkowych o powierzchni powyżej 2 ha
/udział w stosunku do powierzchni miasta

ha/%

UM





Objęcie miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego terenów zieleni miejskiej/udział w
3.
stosunku do całkowitej powierzchni terenów zieleni
miejskiej
4.

Parki, zieleńce

ha/%

UM

m /mieszkańca

2

UM



2

UM



2

UM



2

UM



5.

Zieleń uliczna

m /mieszkańca

6.

Zieleń cmentarna

m /mieszkańca

7.

Ogrody działkowe

11



m /mieszkańca

MECHANIZMY FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU

Wdrażanie i realizacja POŚ w znaczącym stopniu determinowana jest przez środki finansowe. Ze względu na to,
ze szacunek kosztów w okresach dłuższych jest obarczony dużym błędem szacunkowym, w niniejszym rozdziale
kalkulacja kosztów dotyczy wykonania zaplanowanych działań w Planie operacyjnym POŚ w latach 2014-2017.
Oszacowanie kosztów dla poszczególnych komponentów i realizacji wskazanych w nich celów i działań
nastąpiło na podstawie:





analogii do wydatków inwestycyjnych i nie inwestycyjnych poniesionych w latach poprzednich,
potrzeb finansowych,
analizy wydatków budżetu miasta,
zgłoszonych i już rozpoczętych dużych inwestycji w mieście.

11.1 Potrzeby finansowe na realizację programu
Poniższa tabela prezentuje zestawienie szacunkowych kosztów realizacji działań zapisanych w planie
operacyjnym POŚ dla poszczególnych komponentów środowiskowych wraz z zestawieniem kosztów związanych
z wdrażaniem i monitorowaniem realizacji POŚ i środowiska w latach 2014-2017.
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Tabela 33. Koszty realizacji planu operacyjnego Programu w latach 2014-2017 [1]
L.p.

Priorytet środowiska

Koszt
[tys. zł]

1.

Jakość powietrza [JP]

1 373 263 105

2.

Gospodarowanie zasobami wodnymi [W]

282 331 698 -282 531 698

3.

Ochrona przyrody, różnorodności biologicznej i krajobrazu [OP]

30 000

4.

Zmniejszenie energochłonności, materiałochłonności i wodochłonności
gospodarki [ZEMWG]

1 800 000

5.

Oddziaływanie hałasu [H]

205 302 876

6.

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych [PEM]

-

7.

Gospodarowanie zasobami naturalnymi [ZN]

-

8.

Ochrona powierzchni ziemi, ochrona gleb, rekultywacja i rewitalizacja
terenów [GL]

43 060 000

9.

Racjonalna gospodarka leśna [L]

100 000

10.

Zieleń miejska [ZM]

-

11.

Gospodarka odpadami [GO]

26 152 397 - 28 152 397

12.

Zagrożenia naturalne [Zna]

-

13.

Poważne awarie [PAP]

-

45

46

SUMA

1 924 123 216 – 1 945 523 216

Wszystkie wyznaczone do realizacji zadania w POŚ mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia poprawy złego
stanu środowiska w mieście Katowice. Przewiduje się, że nakłady na realizację inwestycji w zakresie ochrony
środowiska w długofalowej perspektywie będą wzrastały. Pogarsza się bowiem stan środowiska, a wzrasta
świadomość społeczeństwa, które wymaga od władz lokalnych efektywnej realnej jego poprawy.
Na wzrost kosztów w zakresie ochrony środowiska wpływ będą miały również tworzone systemy informatyczne
zbierające i gromadzące dane o środowisku (RSIP, SEKAP). Ciągły rozwój badań i monitoringu stanu środowiska,
coraz większe nakłady na edukację ekologiczną społeczeństwa oraz efektywne wdrażanie założeń POŚ
i zarządzanie środowiskiem przyczynią się do zwiększenia potrzebnych środków finansowych.
W rozdziale tym wskazano możliwości finansowania wskazanych w planie operacyjnym POŚ działań.
Tabela 34. Źródła finansowania [1]
Źródło finansowania

Komponenty środowiska
[P]

[W]

[OP]

[TP]

[H]

[PEM] [ZN]

[GL]

[L]

[ZM]

[GO] [PAP]

NFOŚiGW
WFOŚiGW
LIFE+
Program Intelligent Energy
Europe
RPO WŚ

45

Koszt uzależniony od rozpiętości kosztów w poszczególnych zadaniach związany m.in. z pozyskaniem środków
zewnętrznych, środkami z budżetu miasta i innymi uwarunkowaniami.
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zewnętrznych, środkami z budżetu miasta i innymi uwarunkowaniami.
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kredyty i pożyczki
preferencyjne
kredyty międzynarodowych
instytucji finansujących
kredyty i pożyczki udzielane
przez banki komercyjne
Projekt GDOŚ
EFRR
Środki WIOŚ
PP OiZRL
POIiŚ
Objaśnienia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jakość powietrza atmosferycznego [P]
Zasoby wodne [W]
Ochrona przyrody [OP]
Hałas [H]
Odpady [GO]
Promieniowanie
elektromagnetyczne
[PEM]

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zasoby surowców naturalnych [ZN]
Gleby [GL]
Tereny poprzemysłowe [TP]
Poważne awarie przemysłowe [PAP]
Gospodarka leśna [GL]
Gospodarowanie zielenią [ZM]

Poniżej zostały opisane źródła finansowania ze wskazaniem możliwych do dofinansowania działań w rozbiciu na
poszczególne komponenty środowiska.
11.2 Analiza źródeł finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska
Jakość powietrza [JP]
Zadania określone w Programie dotyczące powietrza atmosferycznego mogą być finansowane ze źródeł
opisanych poniżej.
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Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
o Program dla przedsięwzięć w zakresie ograniczania emisji lotnych związków organicznych,
o Program finansowania funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, w tym
prowadzenie Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji i realizacja zadań Krajowego
Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz zadań dotyczących
monitorowania wielkości emisji substancji objętych tym systemem,
o Program dla przedsięwzięć związanych z opracowaniem, zgodnie z art. 89-91 ustawy,
Programów ochrony powietrza i planów działania,
o Program dla przedsięwzięć w zakresie ograniczenia emisji z procesów energetycznego
spalania paliw.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:
o wdrażanie projektów wysokosprawnych i efektywnych układów lub systemów
ciepłowniczych,
o budowa lub zmiana systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie i energetycznie,
o wdrażanie obszarowych Programów ograniczenia niskiej emisji,
o wymiana autobusów komunikacji miejskiej z wprowadzeniem do eksploatacji pojazdów
z napędem hybrydowym,
o zmniejszenie emisji spalin pochodzących z taboru komunikacji miejskiej
o modernizacja układów technologicznych z wprowadzaniem nowoczesnych technik spalania
paliw,
o poprawa efektywności energetycznej źródeł, przesyłu i wykorzystania ciepła,
o wykorzystanie metanu z kopalń węgla kamiennego,
o budowa i modernizacja systemów redukcji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych,
o instalacje do produkcji paliw niskoemisyjnych i biopaliw,
o wdrażanie projektów z zastosowaniem odnawialnych i alternatywnych źródeł energii,
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o
o
o

wdrażanie projektów nowoczesnych, efektywnych i przyjaznych środowisku układów
technologicznych, przesyłu i użytkowania energii,
termoizolacja budynków w zakresie wynikającym z audytu energetycznego,
wdrażanie Programów ograniczenia zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych.

Plan działalności Funduszu na rok 2013 w ramach wspomagania zadań ochrony powietrza zakłada
dofinansowanie w wysokości 176,869 mln zł.


Program LIFE+ 2007-2013, w perspektywie Program LIFE 2014-2020:
o wymiana kotłów/pieców na: podłączenie do sieci ciepłowniczej, gazowe, olejowe, elektryczne,
retortowe,
o odnawialne, niskoemisyjne źródła energii np. kolektory słoneczne, pompy ciepła,
o modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych,
o termoizolacja/termomodernizacja budynków,
o kampanie promocyjno-edukacyjne, tworzenie systemu organizacyjnego do realizacji POP,
o działania planistyczne (zapisy w lokalnych planach zagospodarowania przestrzennego
dotyczące paliw, planowanie korytarzy - dobrego przewietrzania itp.),
o systemy park&ride – składnik 2: polityka i zarządzanie w zakresie środowiska,
o wymiana/modernizacja taboru komunikacji autobusowej,
o rozwój innych rodzajów komunikacji zbiorowej (tramwaje),
o promocja komunikacji rowerowej (budowa tras rowerowych, bezpłatne wypożyczalnie
rowerów),
o czyszczenie ulic,
o strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej,
o zintegrowany system transportowy.
W opracowaniu jest program LIFE na lata 2014-2020. Program został zatwierdzony przez Komisję Europejską.
 Program Inteligent Energy Europe II finansuje projekty wzmacniające i promujące efektywność
energetyczną, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (również w transporcie) oraz dywersyfikację
energii. Finansowane są projekty o charakterze analityczno-promocyjnym, zawierające następujące
elementy:
o wymiana doświadczeń,
o transfer know-how,
o tworzenie polityk,
o wzrost świadomości,
o szkolenia i edukacja,
o wsparcie organizacyjne (np. tworzenie agencji poszanowania energii).
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013, w perspektywie RPO na lata
2014-2020:
o modernizacja i rozwój miejskich systemów ciepłowniczych stanowiących własność publiczną
w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i poprawy efektywności energetycznej,
o przekształcenia istniejących systemów ogrzewania obiektów publicznych w bardziej przyjazne
dla środowiska, w szczególności ograniczenie „niskiej emisji”.
Gospodarka Zasobami wodnymi [W]
Finansowanie kosztów wynikających z realizacji poszczególnych zadań związanych z ochroną
przeciwpowodziową na terenie województwa śląskiego pochodzi głownie ze środków budżetowych wojewody.
Do innych źródeł zaliczyć można: budżety samorządów, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W przypadku
działań w zakresie edukacji ekologicznej fundusze można pozyskać z dotacji unijnych lub kredytów/ pożyczek
bankowych.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2013 rok obejmuje
takie działania, jak:
o realizacja inwestycji zgodnych z krajowym Programem oczyszczania ścieków komunalnych,
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o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

realizacja zadań z zakresu gospodarki ściekowej uzyskujących dofinansowanie ze środków
zagranicznych,
budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji
o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 2000,
budowa i modernizacja sieci kanalizacji w aglomeracjach o równoważnej liczbie mieszkańców
(RLM) powyżej 2000,
budowa oczyszczalni przydomowych i systemów odprowadzania ścieków,
budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przemysłowych lub bytowych i systemów
odprowadzania ścieków,
budowa i modernizacja obiektów gospodarki osadowej w zakresie przeróbki osadów
ściekowych w oczyszczalniach ścieków ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków
Komunalnych.
budowa
i
modernizacja
urządzeń
wodnych
zwiększających
bezpieczeństwo
przeciwpowodziowe,
budowa i modernizacja zbiorników małej retencji w szczególności ujętych w „Programie małej
retencji dla województwa śląskiego”,
uzupełnienie w sprzęt wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych,
udział w usuwaniu skutków powodzi w urządzeniach wodnych, brzegach rzek i potoków oraz
urządzeniach ochrony środowiska,
wsparcie inwestycji hydroenergetycznych mających istotne znaczenie dla poprawy
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej, uzyskujących dofinansowanie ze środków
zagranicznych,
wymiana odcinków sieci wodociągowych azbestowo – cementowych i ołowianych,
wymiana zdegradowanych sieci wodociągowych, w których występują znaczne straty wody,
zaopatrzenie w wodę do celów pitnych na obszarach wiejskich,
modernizacja stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych dla przeciwdziałania
wtórnemu zanieczyszczaniu wody, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody pitnej
dla strategicznych obszarów województwa.

Pierwszeństwo w dofinansowaniu WFOŚiGW mają zadania wspierane środkami Unii Europejskiej (lub innymi
środkami zagranicznymi) oraz zadania zapisane w krajowych i wojewódzkich Programach i planach;
w przypadku gospodarki wodno-ściekowej są to w szczególności:
o
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sieci wodociągowe i/lub kanalizacje zbiorcze zapewniające odpowiedni poziom jakości wody
i/lub oczyszczania ścieków w kolejności: dla aglomeracji powyżej 100 000 RLM, od 15 000 do
100 000 RLM, od 2 000 do 15 000 RLM,
o obiekty i urządzenia zwiększające bezpieczeństwo przeciwpowodziowe,
o zapewnianie bezpieczeństwa dostaw wody pitnej dla strategicznych obszarów województwa.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w perspektywie POIŚ na lata 2014-2020:
Priorytet I, Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tysięcy RLM:
o budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych lub/i budowę
i modernizację systemów kanalizacji zbiorczej w aglomeracjach powyżej 15 000 RLM ujętych
w krajowym Programie oczyszczania ścieków komunalnych,
o dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach może zostać włączona budowa i modernizacja
systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowa kanalizacji deszczowej (z zastrzeżeniem, że
budowa kanalizacji deszczowej, która jest przedmiotem dofinansowania ze środków FS może
mieć miejsce jedynie w przypadku rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację
sanitarną i deszczową).
Priorytet III, Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
Działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego:
o przywracanie pierwotnego kształtu doliny i koryta cieku poprzez przebudowę wałów, zabiegi
biotechniczne, budowę lub przebudowę budowli regulacyjnych (ostrogi, opaski brzegowe
itp.), odtworzenie pierwotnej trasy koryta cieku;
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o

budowa ponadregionalnych systemów małej retencji wraz z budową urządzeń piętrzących,
modernizacja polderów depresyjnych z budową lub modernizacją przepompowni;
o utrzymanie rzek nizinnych, rzek i potoków górskich oraz związanej z nimi infrastruktury
w dobrym stanie poprzez budowę oraz modernizację budowli regulacyjnych podłużnych
(ostrogi, opaski brzegowe, tamy podłużne) i poprzeczne tj. progi korekcyjne a także
ukształtowanie trasy regulacyjnej, budowa lub modernizacja wałów przeciwpowodziowych;
o budowa, modernizacja i poprawa stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych
(np. wały, przepompownie, poldery, suche zbiorniki),
o zwiększanie naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem równowagi stanu
ekologicznego i technicznego utrzymania rzeki poprzez budowę polderów zalewowych,
modernizację wałów przeciwpowodziowych oraz śluz wałowych;
o w uzasadnionych przypadkach realizacja wielozadaniowych zbiorników retencyjnych i stopni
wodnych,
o modernizacja i budowa nowych zbiorników wielozadaniowych piętrzących wodę (zgodnie
z wytycznymi KE),
o w uzasadnionych przypadkach modernizacja i poprawa stanu bezpieczeństwa technicznego
urządzeń wodnych,
o plany gospodarowania wodami,
o budowa i modernizacja systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych do
akwenów morskich,
o prace przygotowawcze dla projektów w ramach działania, umieszczonych na indykatywnej
liście projektów kluczowych
Działanie 3.3. Monitoring środowiska, m.in.:
o wdrażanie nowych metod obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu
środowiska,
o wzmocnienie infrastruktury informacyjnej w zakresie diagnozy stanu wód na potrzeby
zrównoważonego gospodarowania wodami.
Priorytet IV: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
Działanie 4.2. Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach, m.in.:
o ograniczenie wodochłonności procesu produkcyjnego,
Działanie 4.4. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
o inwestycje mające na celu zmniejszenie zużycia wody oraz ilości substancji niebezpiecznych
odprowadzanych wraz ze ściekami poprzez np. przebudowa ciągu technologicznego
ograniczająca ilość produkowanych ścieków i/lub ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych
do odbiornika,
o budowa lub modernizacja oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków przemysłowych.
Priorytet V: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
Działanie 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych
(ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, m.in.:
o przywracanie właściwych stosunków wodnych siedlisk wodno-błotnych,
5.2. Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych, m.in.:
o zniesienie lub ograniczenie barier dla przemieszczania się zwierząt, które tworzy istniejąca
infrastruktura techniczna.
W trakcie opracowania jest również POIŚ na lata 2014-2020.
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, w perspektywie RPO na
lata 2014-2020:
Priorytet V: Środowisko Cel szczegółowy Programu: Ochrona oraz poprawa jakości środowiska
Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa
o budowa sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz budowa sieci kanalizacji
deszczowej, o ile przyczyni się do wdrożenia dyrektywy 91/271/EWG84.
o budowa (w tym rozbudowa) i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych.
o budowa (w tym rozbudowa) i modernizacja elementów systemów zaopatrzenia w wodę.
Działanie 5.4. Zarządzanie środowiskiem, m.in.:
o tworzenie map zalewowych dla obszarów określonych w ustawie Prawo wodne.
W trakcie opracowania jest również RPO na lata 2014-2020.
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Gospodarka odpadami
Działania zakresu gospodarki odpadami mogą być finansowane ze środków Unii Europejskiej a także ze
środków Narodowego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego i dotyczą następujących działań:




Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, w perspektywie RPO na lata 2014-2020:
Priorytet V. Środowisko
Działanie 5.2. Gospodarka odpadami
Przykładowe rodzaje projektów:
o rozwój selektywnej zbiórki odpadów wraz z akcją promocyjno-edukacyjną,
o budowa i rozwój zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów (za wyjątkiem składowisk
odpadów),
o kompleksowe oczyszczanie terenu z odpadów zawierających azbest, a także usuwanie azbestu
z budynków użyteczności publicznej wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania
odpadów,
o rekultywacja obszarów zdegradowanych oraz likwidacja składowisk odpadów, w tym dzikich
wysypisk na cele przyrodnicze.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko2007-2013, w perspektywie POIŚ na lata 2014-2020:
Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Działanie 2.1 kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze
szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych:
o działania w zakresie zapobiegania oraz ograniczania wytwarzania odpadów komunalnych,
wdrażania technologii odzysku, w tym recyklingu, wdrażania technologii unieszkodliwiania
odpadów komunalnych,
o likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowym
i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami.

Działanie realizowane będzie poprzez rozwój nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, w tym termicznego przekształcania odpadów oraz intensyfikację odzysku, w tym recyklingu
odpadów oraz ich unieszkodliwiania w procesach innych niż składowanie, ze szczególnym uwzględnieniem
odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. W ramach działania budowane
będą kompleksowe obiekty, obejmujące instalacje umożliwiające przygotowanie odpadów do procesów
odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych w procesach
innych niż składowanie. Ponadto, będzie realizowane tworzenie kompleksowych systemów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów niebezpiecznych, a także odpadów
wielkogabarytowych i budowlanych oraz odpadów opakowaniowych i zielonych (z ogrodów i parków). Będą
podejmowane również działania na rzecz likwidacji zagrożeń wynikających zeskładowania odpadów, w tym
rekultywacja składowisk, zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami. Instalacje
przeznaczone będą do obsługi regionów zamieszkałych przez minimum 150 tys. mieszkańców.
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, w perspektywie RPO na
lata 2014-2020:
Priorytet V. Środowisko
o rozwój selektywnej zbiórki odpadów wraz z akcją promocyjno-edukacyjną,
o budowa i rozwój zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów (za wyjątkiem składowisk
odpadów),
o kompleksowe oczyszczanie terenu z odpadów zawierających azbest, a także usuwanie azbestu
z budynków użyteczności publicznej wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania
odpadów,
o rekultywacja obszarów zdegradowanych oraz likwidacja składowisk odpadów, w tym dzikich
wysypisk na cele przyrodnicze.
LIFE+ 2007-2013, w perspektywie Program LIFE 2014-2020:
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Zasoby naturalne i odpady - rozwój i realizacja polityki mającej na celu zapewnienie zrównoważonej gospodarki
zasobami naturalnymi i odpadami oraz ich zrównoważonego wykorzystania, poprawa ekologiczności
produktów, zrównoważone modele produkcji i konsumpcji, zapobieganie powstawaniu odpadom, odzysk
odpadów i recykling; przyczynianie się do skutecznej realizacji strategii tematycznej w sprawie zapobiegania
powstawaniu odpadów i ich recyklingu.





Kredyty i pożyczki preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska, Fundację Rozwoju
Śląska;
Kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank
Światowy);
Kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:
o Realizacja inwestycji zgodnych z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami.
o Realizacja zadań ograniczających i zapobiegających powstawaniu odpadów.
o Realizacja zadań służących wykorzystaniu odpadów.
o Realizacja zadań służących unieszkodliwianiu odpadów (z wyłączeniem budowy, rozbudowy
i modernizacji składowisk odpadów).
o Pokrywanie kosztów zagospodarowania odpadów z wypadków, zgodnie z obowiązkiem
ustawowym.
o Zapobieganie lub usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska w przypadku nieustalenia
podmiotu za nie odpowiedzialnego.
o Współfinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami uzyskujących dofinansowanie ze
środków zagranicznych.
o Zapewnienie bezpiecznego dla środowiska składowania odpadów
o Budowa, rozbudowa i modernizacja składowisk odpadów w ramach Planu Gospodarki
Odpadami dla Województwa Śląskiego.
o Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu.
o Likwidacja zagrożeń środowiskowych powodowanych zdeponowaniem niebezpiecznych
odpadów.
o Zamykanie składowisk odpadów.
o Likwidacja mogilników i magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin oraz „dzikich
wysypisk”.

Ochrona przyrody


Projekt Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska:
o finansowanie opracowania planów zadań ochronnych dla części obszarów Natura 2000
o zachowanie i ochrona typów siedlisk oraz gatunków zwierząt i roślin wymienionych
w załącznikach I i II Dyrektywy Siedliskowej oraz gatunków ptaków wymienionych
w załączniku I Dyrektywy Ptasiej oraz gatunków migrujących nie wymienionych w załączniku
występujących na terenach SOO oraz OSO sieci Natura 2000 w Polsce,
o zapewnienie warunków harmonijnego, zgodnego z zasadami ekorozwoju, rozwoju gmin
położonych na terenie obszarów Natura 2000 oraz jasne określenie kierunków i zasad tego
rozwoju,
o edukacja ekologiczna społeczeństwa, wypracowanie metod podnoszenia poziomu akceptacji
społecznej dla istnienia obszarów Natura 2000,
o poszerzenie stanu wiedzy o obszarach Natura 2000 poprzez analizę wartości przyrodniczych
tych obszarów, w tym weryfikacji istniejących opracowań, dokumentacji i prac naukowobadawczych pod kątem ich przydatności do realizacji celów ochrony,
o określenie koniecznych, niezbędnych uzupełnień w zakresie opracowań specjalistycznych,
prac naukowo-badawczych – do realizacji w czasie obowiązywania planu zadań ochronnych
na potrzeby opracowania planu ochrony,
o identyfikacja zagrożeń ich analiza oraz identyfikacja konfliktów (pomiędzy celami ochrony
obszaru Natura 2000 a rozwojem gospodarczym regionu,
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określenie priorytetów i działań związanych z osiągnięciem celów ochrony na obszarach
Natura 2000 w Polsce,
o określenie etapów osiągnięcia celów,
o wypracowanie metod podnoszenia poziomu akceptacji społecznej istnienia obszaru Natura
2000 i zasad w nim obowiązujących,
o skuteczne wykorzystanie zasobów finansowych, ludzkich oraz wiedzy,
o stworzenie platformy komunikacyjno – informacyjnej (PIK) jako narzędzia współpracy
wszystkich zainteresowanych oraz komunikacji pomiędzy nimi.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Celem działań z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu, będzie czynna ochrona przyrody prowadząca do
ograniczenia degradacji środowiska oraz strat zasobów różnorodności biologicznej, zgodnie z Polityką
Ekologiczną Państwa oraz Krajową Strategią Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania różnorodności
biologicznej.
Cele szczegółowe (podstawowe kierunki wsparcia):
o
o



opracowanie planów ochrony i dokumentacji stanowiących podstawowe instrumenty,
wykonywanie ochrony dla najcenniejszych z punktu widzenia ochrony przyrody obszarów
kraju oraz opracowanie krajowych Programów ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk
przyrodniczych,
o kompleksowa ochrona siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych oraz zachowanie
różnorodności gatunkowej wraz z oceną efektów (monitoringiem) realizowanych prac,
o ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej roślin, zwierząt
i grzybów w warunkach in situ i ex situ,
o ograniczenie antropopresji na najcenniejsze tereny chronione, wynikającej z rozwoju
turystyki,
o ochrona szczególnie cennych elementów krajobrazu przyrodniczo-kulturowego,
o eliminacja bezpośrednich niekorzystnych oddziaływań na obszary parków narodowych
poprzez ograniczenie niskiej emisji, uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej i usuwanie
materiałów zawierających azbest, z gruntów/obiektów będących własnością skarbu państwa,
o zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych,
o opracowanie i wdrażanie krajowych Programów mających na celu eliminację, powstrzymanie
rozprzestrzeniania oraz kontrolę liczebności gatunków obcych wskazanych przez ministra
właściwego ds. środowiska, które najbardziej zagrażają rodzimym zasobom różnorodności
biologicznej.
Program Priorytetowy Ochrona i zrównoważony rozwój lasów:

Celem działań z zakresu ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów, będzie zachowanie trwałej
wielofunkcyjności lasów, zgodnie z Polityką Leśną Państwa.
Cele szczegółowe (podstawowe kierunki wsparcia):
o
o
o
o
o
o
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zwiększenie odporności biologicznej i rewitalizacja lasów poprzez ich przebudowę na terenach
poklęskowych oraz szczególnie zagrożonych wystąpieniem szkód,
ochrona ekosystemów leśnych przed szkodami powodowanymi przez czynniki biotyczne
i abiotyczne,
zwiększenie lesistości kraju poprzez zalesianie gruntów porolnych i nieużytków,
ochrona różnorodności biologicznej oraz zachowanie leśnych zasobów genowych, (w tym
nasiennictwo, selekcja i genetyka),
przeciwdziałanie degradacji wilgotnych i bagiennych siedlisk leśnych (ich renaturalizacja),
racjonalizacja gospodarki wodnej poprzez zwiększenie możliwości retencyjnych siedlisk
leśnych oraz zapobieganie gwałtownym spływom powierzchniowym w górach łącznie
z zabudową przeciwerozyjną i przeciwpowodziową,

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014 -2017 z perspektywą do roku 2021

o

wzmocnienie rekreacyjnej funkcji lasów na terenach leśnych kompleksów promocyjnych oraz
w otoczeniu miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców.
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - przedsięwzięcia
priorytetowe w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu w roku 2013:
o rozwój systemu obszarów chronionych w województwie śląskim,
o ochrona obszarów i obiektów cennych przyrodniczo,
o ochrona i działania na rzecz ochrony zagrożonych wyginięciem roślin i zwierząt wolnożyjących,
o ochrona i działania na rzecz zachowania bioróżnorodności,
o zapobieganie występowaniu i likwidacja zagrożeń w lasach,
o naprawianie szkód w środowisku przyrodniczym,
o zadrzewianie i zakrzewianie,
o wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony przyrody,
o rozwój ogrodów botanicznych,
o działania na rzecz utrzymania i poprawy właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych,
dla których zachowania zostały wyznaczone specjalne obszary ochrony siedlisk NATURA 2000,
o ochrona i rehabilitacja zagrożonych rodzimych gatunków zwierząt lub roślin,
o renaturalizacja cieków wodnych z uwzględnieniem ich drożności dla organizmów żywych,
o naprawianie szkód w środowisku przyrodniczym spowodowanych nadzwyczajnymi
zagrożeniami: wichurami, pożarami i gradobiciem,
o zakładanie mini ogrodów botanicznych, mini arboretów, w szczególności przy szkołach
i przedszkolach,
 Life 2007-2013 + komponent I „Przyroda i różnorodność biologiczna”, , w perspektywie Program LIFE
2014-2020
Do otrzymania dofinansowania kwalifikują się następujące działania:
o działania operacyjne organizacji pozarządowych zaangażowanych w ochronę i poprawę
jakości środowiska na poziomie europejskim oraz w tworzenie i wdrażanie ustawodawstwa
i polityki ochrony środowiska unii europejskiej,
o tworzenie i utrzymywanie sieci, baz danych i systemów komputerowych związanych
bezpośrednio z wdrażaniem ustawodawstwa i polityki ochrony środowiska UE,
w szczególności gdy działania te poprawiają publiczny dostęp do informacji o środowisku,
o analizy, badania, modelowanie i tworzenie scenariuszy,
o monitorowanie stanu siedlisk i gatunków, w tym monitorowanie lasów,
o pomoc w budowaniu potencjału instytucjonalnego,
o szkolenia, warsztaty i spotkania, w tym szkolenia podmiotów uczestniczących w inicjatywach
dotyczących zapobiegania pożarom lasów,
o platformy nawiązywania kontaktów zawodowych i wymiany najlepszych praktyk,
o działania informacyjne i komunikacyjne, w tym kampanie na rzecz zwiększania świadomości
społecznej, a w szczególności kampanie zwiększające świadomość społeczną na temat
pożarów lasów,
o demonstracja innowacyjnych podejść, technologii, metod i instrumentów dotyczących
kierunków polityki,
o zarządzanie gatunkami i obszarami oraz planowanie ochrony obszarów, w tym zwiększenie
ekologicznej spójności sieci Natura 2000,
o monitorowanie stanu ochrony, w szczególności ustalenie procedur i struktur monitorowania
stanu ochrony,
o rozwój i realizacja planów działania na rzecz ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych,
o zwiększenie zasięgu sieci Natura 2000 na obszarach morskich,
o nabywanie gruntów pod następującymi warunkami:
• nabycie to przyczyniłoby się do utrzymania lub przywrócenia integralności obszarów
objętych siecią Natura 2000,
• nabycie gruntu jest jedynym lub najbardziej efektywnym sposobem osiągnięcia
pożądanego skutku w zakresie ochrony przyrody,
• nabywany grunt jest długookresowo przeznaczony na wykorzystanie w sposób
zgodny z celami szczegółowymi komponentu I „LIFE+ przyroda i różnorodność
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biologiczna” oraz dane państwo członkowskie zapewnia długookresowe wyłączne
przeznaczenie takich gruntów na cele związane z ochroną przyrody.
W opracowaniu jest program LIFE na lata 2014-2020. Program został zatwierdzony przez Komisję Europejską
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w perspektywie POIŚ na lata 2014-2020:
o planowanie działań ochrony, ochrona i odbudowa zdegradowanych siedlisk lądowych
i wodnych, w tym morskich,
o usuwanie i ograniczanie niekorzystnych wpływów inwazyjnych gatunków obcych,
o kształtowanie strefy ekotonów na granicy siedlisk leśnych i nieleśnych,
o usuwanie nalotu roślinności drzewiastej i krzewiastej na siedliskach nieleśnych,
o przywracanie właściwych stosunków wodnych siedlisk wodno-błotnych,
o wykup gruntów kluczowych dla ochrony przyrody i ich renaturalizacja,
o zachowanie i poprawa różnorodności biologicznej na terenach niezurbanizowanych,
o ochrona ex situ i in situ gatunków chronionych i gatunków o zagrożonych pulach genowych,
o reintrodukcja gatunków,
o realizacja Programów ochrony puli genowej krajowych gatunków drzew leśnych, selekcji
i testowania potomstwa,
o budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej udostępnianiu dla turystów obszarów
chronionych oraz ich ochronę przed nadmierną presją turystów, w tym: budowa ścieżek
dydaktycznych, ścieżek rowerowych, szlaków, parkingów, punktów widokowych, wież
widokowych, zadaszeń,
o budowa centrum/centrów przetrzymywania gatunków cites i ośrodków rehabilitacji zwierząt,
o budowa lub rozbudowa obiektów dla zwierząt i roślin w ogrodach zoologicznych lub
w ogrodach botanicznych w ramach krajowych Programów ochrony gatunków,
o przywracanie drożności i funkcjonowania ekologicznych korytarzy lądowych w tym korytarzy
umożliwiających funkcjonowanie sieci Natura 2000,
o zniesienie lub ograniczenie barier dla przemieszczania się zwierząt, które tworzy istniejąca
infrastruktura techniczna,
o przygotowanie kompleksowej dokumentacji niezbędnej do wnioskowania i realizacji
przedsięwzięcia w ramach działania,
o ogólnopolskie lub ponadregionalne projekty szkoleniowe lub Programy edukacyjne dla
wybranych grup społecznych i zawodowych mające na celu podnoszenie kwalifikacji
i kształtowanie świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju,
o kampanie informacyjno-promocyjne, w tym kampanie audiowizualne oraz Programy
edukacyjne dotyczące ochrony przyrody i wybranych aspektów ochrony środowiska
prowadzone z udziałem środków masowego przekazu, społecznych organizacji ekologicznych
i innych podmiotów, w tym badania opinii publicznej ex-ante i ex-post,
o ogólnopolskie i międzynarodowe imprezy masowe, których celem jest popularyzacja wiedzy
o środowisku oraz kształtowanie proekologicznych postaw społecznych,
o organizacja ogólnopolskich i ponadregionalnych konkursów oraz festiwali ekologicznych,
o budowanie sieci partnerstwa na rzecz ochrony środowiska, moderowanie platform dialogu
społecznego jako elementu integrującego społeczeństwo, zwłaszcza organizacje społeczne
w procesie podejmowania decyzji,
o opracowanie dokumentacji niezbędnej do zarządzania obszarami specjalnej ochrony ptaków
i specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 i parków narodowych oraz innych
obszarów chronionych,
o opracowanie krajowych Programów ochrony wybranych gatunków lub siedlisk
przyrodniczych.
W trakcie opracowania jest również POIŚ na lata 2014-2020.
Tereny poprzemysłowe
Źródłem finansowania dla działań z zakresu przekształceń terenów poprzemysłowych jest Narodowy
i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz fundusze UE. Środki finansowe w części
pochodzą również od właścicieli terenów zaklasyfikowanych do przekształceń i rekultywacji.
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - przedsięwzięcia
priorytetowe w zakresie terenów poprzemysłowych w roku 2013:
o Zagospodarowanie krajobrazowo - przyrodnicze zniszczonych terenów poprzemysłowych
i zdegradowanych.
o Usuwanie skutków zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w przypadku nieustalenia podmiotu
za nie odpowiedzialnego.
o Realizacja zadań z zakresu ochrony powierzchni ziemi, uzyskujących dofinansowanie ze
środków zagranicznych.

Środki unijne mogą być pozyskiwane w ramach RPO WSL oraz POIiŚ.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, w perspektywie RPO na lata 2014-2020:
VI. Zrównoważony rozwój miast
Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Poddziałanie 6.2.1. Rewitalizacja - „duże miasta”
Przykładowe rodzaje projektów:
o przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych, powojskowych, popegeerowskich,
łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne
i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do
likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym
(za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym),
o zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym budowa, przebudowa i remont obiektów
na cele gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne wraz
z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych
problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem
budynków o charakterze mieszkalnym),
o uzupełnienie i remont istniejącej zabudowy, w tym zabudowa plomb, remont użytkowanych
oraz niezagospodarowanych budynków na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne,
rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia,
przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na
obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym),
o kompleksowe przygotowanie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą,
z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom,
o tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu w celu podniesienia bezpieczeństwa
w przestrzeniach publicznych,
o zastępowanie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych materiałami
mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka, tylko wraz z utylizacją azbestu.
W trakcie opracowania jest również RPO na lata 2014-2020.
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w perspektywie POIŚ na lata 2014-2020:
Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Działanie 2.2: Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów
morskich
Przykładowe rodzaje projektów:
o rekultywacja terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo
(włącznie z działaniami udostępniającymi tereny do rekultywacji - usuwanie min,
zanieczyszczeń ropopochodnych i chemicznych),
o projekty związane z zabezpieczeniem/stabilizacją osuwisk,
o modernizacja i budowa umocnień brzegowych
W trakcie opracowania jest również POIŚ na lata 2014-2020.
Hałas
Działania ochrony przed hałasem mogą być finansowane ze środków Unii Europejskiej a także ze środków
Narodowego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, który obejmuje następujące działania:
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o rozwój baz danych, systemów informacji i monitoringu środowiska,
o rozwój systemów zarządzania środowiskiem w oparciu o technologie informatyczne,
o modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej,
o budowa i przebudowa liniowej infrastruktury transportu publicznego,
o zakup i modernizacja taboru i inne.
Kredyty i pożyczki preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska, Fundację Rozwoju
Śląska,
Kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank
Światowy),
Kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne.

Pola elektromagnetyczne
Finansowanie kosztów wynikających z realizacji poszczególnych zadań związanych z kontrolą pola
elektromagnetycznego na terenie województwa śląskiego pochodzi głownie ze środków budżetowych
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Do innych źródeł zaliczyć można: budżety samorządów,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W przypadku działań w zakresie edukacji ekologicznej fundusze można
pozyskać z dotacji unijnych lub kredytów/ pożyczek bankowych.
Zapobieganie powstawaniu poważnych awarii przemysłowych
Dofinansowanie działań w ramach tego priorytetu możliwe jest z:


Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:
o tworzenie warunków do przeciwdziałania poważnym awariom,
o usuwanie skutków poważnych awarii w środowisku i doposażenie służb ratowniczych,
o zapobieganie lub usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska w przypadku nieustalenia
podmiotu za nie odpowiedzialnego.

Zasoby Naturalne
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Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podaje następujące Programy jakie
będą finansowane w latach 2010-2012:
o poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarki zasobami złóż kopalin i wód
podziemnych,
o badania i prace geologiczne dla ochrony środowiska,
o kartografia geologiczna, hydrogeologiczna i geośrodowiskowa,
o dokumentowanie zasobów wód podziemnych oraz głównych zbiorników wód podziemnych,
o rozpoznawanie możliwości wykorzystania energii geotermalnej oraz wód mineralnych
i leczniczych,
o regionalne badania budowy geologicznej kraju,
o ocena perspektyw surowcowych kraju i gospodarka zasobami złóż kopalin,
o zadania Państwowej Służby Geologicznej i Państwowej Służby Hydrogeologicznej,
o zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin.
o rekultywacja powierzchni ziemi na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą,
o wprowadzanie technologii ograniczających powstawanie odpadów w trakcie wydobycia
i przeróbki surowców,
o ochrona powierzchni ziemi przed skutkami eksploatacji podziemnej i otworowej między
innymi poprzez podsadzanie i lokowanie odpadów mineralnych,
o ujmowanie i uzdatnianie wód kopalnianych i wód zasolonych,
o doposażenie jednostek powołanych do prowadzenia działań ratowniczych w górnictwie w
aparaturę i sprzęt ratowniczy,
o wspieranie działalności wydawniczej Wyższego Urzędu Górniczego z zakresu ochrony
środowiska,
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o
o

doposażenie organów nadzoru górniczego w sprzęt służący do monitorowania eksploatacji
kopalin,
badania i prace dla ochrony środowiska.

Gleby użytkowane rolniczo
Informacje o działalności WFOŚiGW w Katowicach nie zawierają wyszczególnionych środków przeznaczonych
na ochronę gleb użytkowanych rolniczo (podana jest ilość środków przeznaczonych na ochronę powierzchni
ziemi-mogąca również obejmować działania polegające na rekultywacji terenów poprzemysłowych).
W zakresie zabezpieczania i usuwania powstających w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych osuwisk
na terenie województwa śląskiego, środki finansowe w części zabezpieczania gleb mogą być pozyskiwane
w ramach POIiŚ.


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w perspektywie POIŚ na lata 2014-2020:
Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Działanie 2.2: Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów
morskich
Przykładowe rodzaje projektów:
o rekultywacja terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo
(włącznie z działaniami udostępniającymi tereny do rekultywacji – usuwanie min,
zanieczyszczeń ropopochodnych i chemicznych),
o projekty związane z zabezpieczeniem/stabilizacją osuwisk, modernizacja i budowa umocnień
brzegowych.
W trakcie opracowania jest również POIŚ na lata 2014-2020.

Nowa perspektywa finansowa 2014 – 2020
We Wspólnych Ramach Strategicznych i propozycjach rozporządzeń na przyszłą perspektywę Komisja
Europejska wskazała 11 celów tematycznych, które będą musiały uwzględnić państwa członkowskie
przygotowując zasady podziału Funduszy Europejskich w latach 2014-2020. Są to:












Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje,
Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych,
Podnoszenie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora
rybołówstwa i akwakultury,
Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach,
Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem,
Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów,
Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu
najważniejszych infrastruktur sieciowych,
Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników,
Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,
Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie,
Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 72,9 mld euro


Regionalne Programy Operacyjne:

Zgodnie z zapisami projektu Umowy Partnerstwa, na realizację 15 regionalnych programów zostanie
przeznaczone ok. 60 proc. funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski
Fundusz Społeczny) dla regionów słabiej rozwiniętych. Przydział funduszy wynika z podziału opartego na
metodologii stosowanej przez Komisję Europejską. Ich składowymi są także dodatkowe fundusze pochodzące
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z podziału rezerwy programowej, czyli środki na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz inne Obszary
Strategicznej Interwencji (OSI). Celem regionalnych programów operacyjnych będzie zwiększanie
konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów
regionalnych i skoncentrowane niwelowanie barier rozwojowych. Nacisk położony będzie przede wszystkim na
wspieranie przedsiębiorczości, edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego, technologii informacyjnokomunikacyjnych, infrastruktury ochrony środowiska, energetyki oraz transportu. Programy te realizować będą
wszystkie cele tematyczne określone w Umowie Partnerstwa.
Obecnie (stan na sierpień 2013 r.) trwają konsultacje drugiej wersji Projektu Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, który został przyjęty uchwałą Zarządu
Województwa Śląskiego Nr 1465/266/IV/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku.


Programy krajowe:

W ramach funduszy polityki spójności będzie realizowanych 6 krajowych programów, w tym jeden
ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej.
Ze względu na niezakończone jeszcze w Parlamencie Europejskim prace nad budżetem UE na lata 20142020, na programy krajowe nie została rozdzielona pełna kwota środków. Nie zostały także określone
ostateczne proporcje w ogólnej alokacji pomiędzy Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego
a Europejskim Funduszem Społecznym. Dlatego też, na obecnym etapie nie można określić ostatecznych
budżetów dla poszczególnych programów.
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12

WSPÓŁPRACA PRZYGRANICZNA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Współpraca przygraniczna [WP]
Ze względu na przemysłowy charakter obszaru pogranicza, jest on narażony częstszym występowaniem
zagrożeń przemysłowych, komunikacyjnych oraz oddziaływaniem zdarzeń nadzwyczajnych. Poważne awarie
w zakładach (pożary, wybuchy, wycieki substancji niebezpiecznych itd.) stanowią bezpośrednie zagrożenie dla
znacznej liczby mieszkańców oraz środowiska o zasięgu transgranicznym. Także katastrofy przyrodnicze:
powodzie lub rozległe pożary terenów leśnych w swoich skutkach mają oddziaływanie transgraniczne. Ponadto
poważnym zagrożeniem są transgraniczne przewozy towarów (zwłaszcza transport ciężarowy - TIR oraz
kolejowy oraz przewóz substancji niebezpiecznych) i związane z nimi ryzyko wypadków drogowych i awarii. Aby
ograniczyć ewentualne negatywne skutki powyższych zdarzeń konieczna jest ścisła współpraca organów
zarządzania kryzysowego oraz zintegrowanego ratownictwa.
Celem współpracy przygranicznej jest ochrona wartości przyrodniczych - tych, które jeszcze się zachowały,
monitorowanie zmian zachodzących w przyrodzie, prowadzenie wspólnych badań naukowych, a przede
wszystkim wymiana doświadczeń oraz wspólne prowadzenie edukacji ekologicznej. Dlatego ważnym
elementem jest współpraca transgraniczna i doskonalenie systemu transgranicznej ochrony środowiska.
Współpraca transgraniczna odgrywa znaczącą rolę, ponieważ koncentruje się na wspólnych problemach
sąsiadujących regionów i ma na celu uczynienie regionów bardziej konkurencyjnymi i atrakcyjnymi. Ponadto
tworzy ona związki i sieci pomiędzy regionami o różnych poziomach rozwoju społeczno – gospodarczego,
Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa uregulowane zostały umowami międzynarodowymi:



umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy
i wzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków,
umowa między Rzeczpospolitą Polską oraz Republiką Czeską o współpracy i wzajemnej pomocy
w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń.

Określają one zasady współpracy i dobrowolnego udzielania wzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk
żywiołowych i innych poważnych wypadków, które powodują zagrożenie życia i zdrowia ludzi, mienia
i środowiska naturalnego oraz określają podstawowe warunki tej pomocy.Na obszarze województwa śląskiego
realizowane są ponadto:




Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Jednym
z jego celów szczegółowych jest Poprawa stanu i jakości środowiska przyrodniczego w obszarze
pogranicza polsko-czeskiego.
Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013, którego
jednym z celów szczegółowych jest Poprawa stanu infrastruktury ochrony środowiska na terenach
przygranicznych.

Miasto Katowice prowadzi obecnie współpracę z 22 miastami partnerskimi bądź stowarzyszeniami na całym
świecie. W zakresie ochrony środowiska współpracuje jednak głównie z poniższymi:





Miasto partnerskie - Ostrawa / cz.I
Podpisano umowę o stosunkach partnerskich między obydwoma miastami m.in. na płaszczyźnie
ochrony środowiska. W ramach umowy przedstawiciele Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz
Wydziału Kształtowania Środowiska, a także MPGK, udali się do Ostrawy w celu zapoznania
z tamtejszym procesem gospodarki odpadami komunalnymi, sposobami ich przetwarzania
i składowania (2008 rok).
Miasto partnerskie - Ostrawa / cz.II
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W dniu 13 września 2012r. odbyło się w Katowicach spotkanie władz miast Katowic i Ostrawy. Z wizytą
do Katowic przybył Prezydent Ostrawy inż. Petr Kajnar, Wiceprezydent inż. Dalibor Madej oraz
specjaliści z dziedziny ochrony środowiska. Tematem rozmów były możliwości współpracy w zakresie
poprawy stanu jakości powietrza w regionie, która miałaby się opierać na wspólnym proekologicznym
projekcie unijnym w ramach umowy partnerskiej miast. Spotkanie miało charakter rozmów
wstępnych, podczas których strona czeska przedstawiła podstawowe informacje o projekcie.
Miasto partnerskie - Koszyce
W dniach 21-22 czerwca 2012 r. odbyła się "II Międzynarodowa Konferencja Zieleń Miejska Katowice
2012", w której udział wzięli m.in. inż. Tibor Roth oraz inż. Julian Tomastik z Nadleśnictwa Koszyce.
Tematy konferencji to: skuteczne zarządzanie i gospodarowanie zielenią na przykładzie miast Polski
i Europy, praktyczne utrzymanie zieleni w mieście połączone z pokazem sprzętu specjalistycznego
i wykorzystaniem techniki, prezentacja terenowa zieleni Katowic, jej problemy i zagrożenia. Goście
z Koszyc zaprezentowali temat poprawy warunków środowiskowych na pograniczu obszarów
miejskich na podstawie projektu pilotowego "Park Moniok i Bankov w Koszycach"
Miasto partnerskie – Shenyang
Obecnie Shenyang jest jednym z najważniejszych i najprężniej rozwijających się centrów
przemysłowych Chin. Władze miasta zainteresowane są współpracą z partnerami zagranicznymi m.in.
w zakresie ciepłownictwa i ochrony środowiska. Shenyang jest przykładem nowego, wrażliwego
podejścia Chin do problematyki ochrony środowiska. W sposób modelowy, przy współpracy z Unią
Europejską, przebiegają tam procesy restrukturyzacji i modernizacji przemysłu ciężkiego, który
przechodzi na czyste technologie nowej generacji.
Miasto partnerskie – Kolonia
Pomiędzy urzędami obu miast prowadzona jest ścisła współpraca przejawiająca się w wymianie
doświadczeń w różnych dziedzinach zarządzania miastem oraz udział w projektach
współfinansowanych przez Unię Europejską. Przykładem takich projektów są : "Współpraca dla
Lepszego Środowiska" - 1994 r., "COSIMA" (system zarządzania terenami skażonymi - 1996 r.),
"Integra-Sites" (rewitalizacja terenów poprzemysłowych - od października 2004 r. do czerwca 2006 r.).
Miasto partnerskie - Odense
Kontakty z miastem Odense zostały zainicjowane jeszcze w 1992 r. W tym samym roku Katowice
odwiedził wiceburmistrz Odense z grupą fachowców zainteresowanych funkcjonowaniem służb
komunalnych, ochrony środowiska naturalnego oraz nauki i oświaty. Podczas wizyty delegacji władz
Katowic w Odense 16 lutego 1993 r. podpisany został list intencyjny o współpracy między obydwoma
miastami. W październiku 1993 r. firmy z Odense zajmujące się utylizacją odpadów uczestniczyły
w katowickiej wystawie "Prezentacje 93".
Miasto partnerskie - Miszkolc
W dniach 11.12.-14.12.2002 r. przedstawiciele Katowic, na zaproszenie władz miasta Miszkolc,
uczestniczyli w konferencji na temat Działań środowiskowych oraz wszelkich systemów zarządzania
środowiskowego wykorzystywanych przez miasta partnerskie.
Wyróżnienia Rady Europy dla Katowic
Komisja ds. Środowiska, Planowania Regionalnego i Władz Lokalnych Zgromadzenia Parlamentarnego
Rady Europy co roku przyznaje gminom wyróżnienia w uznaniu osiągnięć na rzecz propagowania
ideałów Unii Europejskiej.
Katowice zostały wyróżnione za współpracę z zagranicznymi miastami partnerskimi jak Saint-Etienne
(Francja), Kolonia (Niemcy), Groningen (Holandia), Hrabstwo Płd. Dublin (Irlandia), Odense (Dania),
Linz i Graz (Austria), Ostrawa (Czechy), Mobile (USA) oraz działalność w organizacjach europejskich Eurocities, ICLEI (Międzynarodowa Rada Inicjatyw Środowiskowych) czy IAEC (Międzynarodowe
Stowarzyszenie Miast Edukacyjnych)
Miasto zostało również zauważone jako pomagające innym gminom dotkniętym kataklizmami. Dzięki
umowom z miastami bliźniaczymi udało się zorganizować pomoc dla dotkniętego skutkami powodzi
w1997r. miasta Racibórz.
Organizacja międzynarodowa - IAEC
W dniach 25-29 kwietnia 2012 roku delegacja miasta Katowice wzięła udział w XII Międzynarodowym
Kongresie Miast Edukacyjnych w Changwon (Korea Południowa), który zgromadził ponad 2 tys.
uczestników z 40 państw z całego świata. Tematyka Kongresu oscylowała wokół trzech osi
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tematycznych:
o polityki, zielonego planowania miejskiego i zrównoważonej infrastruktury w miastach
edukacyjnych,
o sprawiedliwości społecznej oraz wzmocnienia możliwości miast edukacyjnych,
o zielonej gospodarki, ekopracy, odnawialnych energii i nowych technologii w miastach
edukacyjnych.
Przedstawiciele miasta uczestniczyli również w sesjach plenarnych Kongresu (Ku harmonii człowieka
z naturą; Sprawiedliwość społeczna, edukacja i zielone miasta; Zmiany klimatyczne a sprawiedliwość
społeczna), w obradach okrągłego stołu prezydentów (Melbourne, Changwon, Tampere, Phuket) gdzie
przedstawione zostały wyzwania środowiskowe jakie stoją przed miastami, w warsztatach
dotyczących ochrony środowiska, odnawialnej energii, recyklingu, kreatywnej i ekologicznej
przestrzeni miejskiej.
Organizacja międzynarodowa – ICLEI
Od 25 października 1993 roku miasto Katowice jest członkiem organizacji ICLEI - The International
Council for Local Environmental Initiative - Międzynardowej Rady na rzecz Lokalnych Inicjatyw
Środowiskowych. Siedzibą organizacji jest Toronto w Kanadzie.
Cele ICLEI są następujące:
o Pełnienie roli międzynarodowego przedstawiciela władz lokalnych w celu wzmocnienia
lokalnej zdolności i poziomu wiedzy fachowej w zakresie ochrony środowiska;
o Funkcjonowanie w charakterze "izby rozrachunkowej" informacji dotyczących lokalnych
programów i polityki w zakresie ochrony środowiska;
o Zapewnienie i koordynacja usług technicznych w oparciu o platformę międzynarodową, na
rzecz rozwoju lokalnej polityki i programów w zakresie ochrony środowiska;
o Ułatwianie współpracy pomiędzy władzami lokalnymi na świecie, aby zając się globalnymi
problemami ochrony środowiska i wspierać koordynowanie programów ochrony środowiska
pomiędzy społecznościami w krajach uprzemysłowionych i rozwijających się;
o Inicjowanie i wspieranie konkretnych lokalnych programów dot. środowiska, które w pełni
uwzględniają kwestie ekologiczne;
o Współpraca z przedsiębiorstwami prywatnymi i instytucjami badawczymi w zakresie
rozwijania i wymiany wiedzy na temat środowiska oraz stosownych technologii
środowiskowych;
o Reagowanie na niebezpieczeństwa i sytuacje nadzwyczajne dot. środowiska, które wywierają
wpływ na konkretne miejscowości;
o Promocja roli władz lokalnych jako koniecznego czynnika innowacyjnego i wdrażającego
zdrową i rozsądną politykę w zakresie środowiska;
o Prowadzenie kampanii na rzecz zwiększenia możliwości władz lokalnych w zakresie tworzenia
polityki środowiskowej;
o - Reprezentowanie interesów władz lokalnych w kontaktach z władzami szczebla
międzynarodowego i ogólnokrajowego i
stowarzyszeniami, aby zapewnić właściwe
zrozumienie wagi działań władz lokalnych w zakresie środowiska.
Korzyści dla miasta Katowice wynikające z członkostwa w ICLEI:
o Możliwość uczestnictwa w międzynarodowych kampaniach (np. Lokalna Agenda 21, Miasta na
rzecz Zmiany Klimatu, Kampania w sprawie Wody) oraz projektach (Cities 21, ecoProcura)
realizowanych przez ICLEI.
o Bezpłatny dostęp do publikacji wydawanych przez ICLEI.
o Subskrypcja publikacji "Local Environment"
o Przynależność do światowej sieci przedstawicieli władz lokalnych zajmujących się podobnymi
problemami zarządzania środowiskiem.
o Reprezentanci spotykają się podczas warsztatów, konferencji a także poprzez elektroniczne
konferencje on-line.
o Pokrycie kosztów uczestnictwa w spotkaniach międzynarodowych;
o Informacje oraz pomoc jak i gdzie uzyskać dotacje na przedsięwzięcia lokalne.
Organizacja międzynarodowa - EUROCITIES
Organizacja składa się z siedmiu Forów, m.in. w zakresie środowiska. Tematyka forum środowiskowego
dotyczy zapewnienia czystego, bezpiecznego, zdrowego i atrakcyjnego środowiska przy pomocy
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zintegrowanych i harmonijnych metod planowania środowiskowego i miejskiego, zarządzania
i odnowy, w tym promowanie bardziej odpowiedzialnego podejścia do konsumpcji towarów, usług,
energii i innych źródeł. Organizacja posiada następujące grupy robocze:
o Jakość Powietrza, Zmiana Klimatu i Wydajność Energetyczna
o Czyste Miasta
o Środowisko i Zdrowie
o Odnowa Gospodarki Lokalnej
o Tereny Zielone
o Polityka Hałasu
o Zrównoważone Zarządzanie Miejską Gospodarką Wodną
Każdego roku ustalany jest plan współpracy z zagranicą. Zadania w zakresie współpracy z zagranicą
zaplanowane do realizacji wynikają z umów o współpracy partnerskiej miasta Katowice z innymi miastami,
deklaracji przystąpienia do międzynarodowych stowarzyszeń, strategii rozwoju miasta oraz udziału
w projektach wymiany międzynarodowej finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Biorąc pod uwagę przemysłowy charakter miasta Katowice w połączeniu z jego bogactwem w zasoby mineralne
oraz walory przyrodnicze, które wymagają ścisłej ochrony oraz rozwój miasta, konieczne jest określenie celu
szerszej współpracy międzynarodowej w dziedzinie ochrony środowiska.
Jako cel długoterminowy do roku 2021 przyjmuje się:

KONTYNUACJA I ROZWÓJ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W DZIEDZINIE
OCHRONY ŚRODOWISKA
Cele krótkoterminowe do roku 2017

WP1.

Współpraca i wzajemna pomoc w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych
wypadków z Republiką Czeską oraz Republiką Słowacką

Miary realizacji celu:


realizację współpracy i wzajemnej pomocy w czasie katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych
wypadków.

WP2.

Dalsze budowanie relacji, wymiana doświadczeń oraz wspólne projekty w sferze ochrony
środowiska

Miary realizacji celu:
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prowadzenie współpracy dwustronnej ze Słowacją w kontekście realizacji zobowiązań wobec Unii
Europejskiej oraz ochrony przyrody,
udział w Programach proekologicznych, wymiana wiedzy i doświadczeń w ramach współpracy
międzyregionalnej,
prowadzenie projektów demonstracyjnych dotyczących kwestii związanych ze środowiskiem miejskim
oraz prowadzenie działań monitorujących postęp prac w tym zakresie,
rozwinięcie współpracy międzynarodowej – nawiązanie współpracy z Siecią Regionów i Samorządów
Lokalnych UE oraz innymi organizacjami zajmującymi się problematyką zrównoważonego rozwoju,
bezpieczeństwa ekologicznego i bioróżnorodności.

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014 -2017 z perspektywą do roku 2021

13

ŹRÓDŁA DANYCH

[1]

Opracowanie własne- ATMOTERM S.A.

[2]

Lokalny program rewitaliza cji Miasta Katowice na lata 2014 -2015

[3]

Program ochrony powietrza dla stref gliwicko -mikołowskiej i częstochowsko lublinieckiej województwa śląskiego, w których s twierdzone zostały ponadnormatywne
poziomy substancji w powietrzu, Uchwała Nr IV/16/7/2011 Sejmiku Województwa
Śląskiego z dnia 19 grudnia 2011 r.

[4]

Dziewiąta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca rok
2010, WIOŚ Katowice 2011

[5]

Strona
internetowa
ZEC
Katowice,
dostępne
w
http://www.zec.katowice.pl/site/majatek.html , [dostęp dnia:21 03.2013 ]

[6]

Opracowanie własnednia:15.04.2014 r.]

[7]

Dziesiąta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca rok
2011, WIOŚ Katowice 2012

[8]

[9]

[10]

ATMOTERM

S. A.

na

podstawie

danych

Strona
internetowa
WIOŚ
Katowice,
dostępna
http://www.katowice.pios.gov.pl/ , [dostęp dnia 29.03.2013 r.]

z

w

Interne cie:

WIOŚ,

[dostęp

Internecie

:

Informacja o wartości wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców
większej niż 100 tysięcy i aglomeracji oraz wartości krajowego wskaźnika średniego
n a r a ż e n i a d l a p y ł u P M 2 , 5 w P o l s c e z a r o k 2 0 1 1 , G I O Ś, W a r s z a w a 2 0 1 2 r .
Główny

Urząd

Statystyczny,

Bank

Danych

Lokalnych,

dostępny

w

Internecie

http://www.stat.gov.pl/gus, [dostęp od 20.03.2013 do 16.08.2013 r.]

[11]

Strona
internetowa
ZEC
Katowice,
dostępne
w
http://www.zec.katowice.pl/site/majatek.html , [dostęp dnia:21 03.2013

[12]

Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone
zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu, Uchwała Nr III/52/15/2010
Sejmiku Województwa z dnia 16 czerwca 2010 r.

[13]

Strona
internetowa
ZEC
Katowice,
dostępne
w
http://www.zec.katowice.pl/site/majatek.html , [dostęp dnia:21 03.2013

Internecie:

[14]

Strona
internetowa
EC
Sz o p i e n i c e ,
dostępna
h t t p : / / w w w . e c s z o p i e n i c e . p l / i n d e x. p h p , [ d o s t ę p d n i a : 2 1 . 0 3 . 2 0 1 3 ]

Internecie:

[15]

Nowicki Z. (r ed),: „Wody Podziemne miast wojewódzkich
P a ń s t w o w e j S ł u ż b y H y d r o g e o l o g i c z n e j , P SH , W a r s z a w a , 2 0 0 7

[16]

Machowski R.: „Przemiany geosystemów zbiorników wodnych powstałych w nieckach
osiadania na Wyżynie Katowickiej ”, Uniwersytet Śląski, Katowice, 2010,

[17]

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Katowice
– II edycja (Uchwała Nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012 r.)

[18]

Wrześniak A., Kopyczok J. (pod kierunkiem):”Stan środowiska w wo jewództwie
śląskim”, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Katowice, 2011

[19]

„Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, KZGW, Warszawa, 2011

[20]

„Program dla Odry 2006 – aktualizacja”, Wrocław, 2011

[21]

PSH: Charakterystyka JCWPd. [online]. [dostęp 01 marca 2013]. Dostępny
w Internecie:
http://mjwp.gios.gov.pl/g2/oryginal/2012_11/e81072c5aad21e8331067c05574ce191.p
df

w
Polski”

Internecie:

Informator

219

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014 -2017 z perspektywą do roku 2021

[22]

PSH: Charakterystyka JCWPd. [online]. [do stęp 01 marca
w I n t e r n e c i e : http://www.psh.gov.pl/plik/id,5295,v,artykul_3745.pdf

[23]

Klasyfikacja i wyniki badań jakości wód podziem nych przeprowadzonych w 2011 roku
w sieci krajowej (badania wykonane na zlecenie GIOŚ przez Państwowy Instytut
Geologiczny), WIOŚ Katowice

[24]

G ó r n o ś l ą s k i e P r z e d s i ę b i o r s t w o W o d o c i ą g o w e S. A. : s t r o n a s p ó ł k i . [ o n l i n e ] . [ d o s t ę p 0 1
m a r c a 2 0 1 3 ] . D o s t ę p n y w i n t e r n e c i e : http://www.gpw.katowice.pl/jakosc-wody.php

[25]

Katowickie Wodociągi S.A.: strona spółki. [online]. [dostęp 30 sierpnia 2013].
D o s t ę p n y w I n t e r n e c i e : http://www.wodociagi.katowice.pl/spolka/oczyszczalnie_sciekow.html

[26]

http://www.wodociagi.katowice.pl/spolka/wyniki_analiz00.html, badania na grudzień
2012

[27]

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.: informacje. [online].
[ d o s t ę p 0 5 m a r c a 2 0 1 3 ] . D o s t ę p n y w I n t e r n e c i e http://www.kiwk.katowice.pl./projekt.php

[28]

Propozycja Planu Aglomeracji Katowice o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej
2 0 0 0 , o b e j m u j ą c a c z ę ś ć : K a t o w i c , C z e l a d z i , Si e m i a n o w i c i So s n o w c a K a t o w i c e , l i p i e c
2009
Przyroda

[29]

Województwa

Śl ą s k i e g o ,

dostępna

w

http://www.2007.przyroda.katowice.pl/rezerwat_las_murckowski.html ,

2013].

Dostępny

Internecie
dostęp

:
dnia

27,03,2013

220

[30]

P r o g r a m o c h r o n y ś r o d o w i s k a p r z e d h a ł a s e m d l a m i a s t a K a t o w i c e , U c h w a ł a NR
XV/269/11 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2011 r , Katowice 2010 r.

[31]

Opracowanie własne- ATMOTERM S.A. na podstawie POH Katowice

[32]

K r a j o w y P l a n G o s p o d a r k i O d p a d a m i , - Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm

[33]

S z c z e g ó ł o w a m a p a g e o c h e m i c z n a G ó r n e g o Śl ą s k a - a r k u s z K a t o w i c e , K a r t o g r a f i a
geochemiczna w Polsce, Państwowy Instytut Geologiczny -Państwowy Instytut
B a d a w c z y , h t t p : / / w w w . m a p g e o c h e m . p g i . g o v . p l / k a t o w i c e / i n d e x. h t m l

[34]

J O C H E M C Z Y K L . , O L S Z E W S K A K , ST R Z E M I Ń SK A J C , K R I E G E R W . , B O J A K O W S K A I . , L I S J . ,
P A S I E C Z N A A , S T R Z E L E C K I R . , W O Ł K O W I C Z S. , 2 0 0 2 - M a p a g e o ś r o d o w i s k o w a P o l s k i w
skali 1:50 000, ark. Katowice. Państw. Inst. Geol., Warsz awa].

[35]

B I L A N S Z A S O B Ó W Z Ł Ó Ż K O P AL I N W P O L S C E w g s t a n u n a 3 1 X I I 2 0 1 2 r . , P a ń s t w o w y
Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 201 3

[36]

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów
j a k o ś c i g l e b y o r a z s t a n d a r d ó w j a k o ś c i z i e m i ( D z . U . z 2 0 0 2 r . , Nr 1 6 5 , p o z . 1 3 5 9 )

[37]

Program Rządowy dla Terenów Poprzemysłowych z 27 kwietnia 2004 r.

[38]

W r a n a K . , . : „ R e w i t a l i z a c j a p o p r z e m y s ł o w y c h p r z e s t r z e n i s y m b o l i c z n y c h m i a s t a ” Śl ą s k i e
Studia Regionalne, Periodyk nt polityki spójności i rozwoju regionalnego, nr II(I)2011,
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice, 2011. [dostęp 06 marca
2013].
Dostępny
w
Internecie:
http://ssr.slaskie.pl/zalaczniki/2012/02/02/1328171968.pdf

[39]

Integra
Sites:
„Zintegrow ane
zarządzanie
i
rewitalizacja
zanieczyszczonych
terenów”.[online].
[dostęp
06
marca
2013].
Dostępny
w
Internecie:
http://www.um.katowice.pl/strony/integrasites/pol/katowice.html

[40]

Chmielewska M.,: „Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, 3
p o d r e d . P . P . Z a g o ż d ż o n a i M . M a d z i a r z a , U n i w e r s y t e t Śl ą s k i , W r o c ł a w , 2 0 1 0 . [ d o s t ę p
07
marca
2013].
Dostępny
w
internecie:
http://www.historia gornictwa.pwr.wroc.pl/wp -content/uploads/05Chmielewska.pdf

[41]

Szajnowska – Wysocka A., Rewitalizac ja obszarów pogórniczych (na przykładzie KWK
„ K a t o w i c e – K l e o f a s ” ) . [ w : ] G e o g r a f i c z n e a s p e k t y a n t r o p o p r e s j i . P o d r e d . Ab s a l o n a D . ,
H i b s z e r a A . P T G O d d z i a ł K a t o w i c k i . So s n o w i e c . 2 0 0 8 , 1 1 5 – 1 2 0 .

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014 -2017 z perspektywą do roku 2021

[42]

Raport o stanie miasta Katowice, styczeń 2005

[43]

Raport o stanie lasów w Polsce 2011

[44]

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie miasta Katowice za rok 2011 oraz 2012, Urząd Miasta
Katowice

[45]

Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014

[46]

[47]

P a r u s e l J . B . , S k o w r o ń s k a K . , W o w e r A. ( r e d . ) „ K o r y t a r z e e k o l o g i c z n e w w o j e w ó d z t w i e
śląskim koncepcja do planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Etap I.”
C e n t r u m D z i e d z i c t w a P r z y r o d y G ó r n e g o Śl ą s k a , K a t o w i c e 2 0 0 7

Katowice - portal miejski. [Dostęp 28.07.2013 r.]. Dostępny
http://www.katowice.eu/pl/nasze-miasto/ekologia/rezerwaty-przyrody.htm
Muzeum

[48]

Śląskkie.

[Dostęp

29.07.2013

r.].

Dostępny

w

w

Internecie:

Internecie:

http://www.muzeumslaskie.pl/o-muzeum-nowe-muzeum-slaskie-kalendarium-budowy-nowejsiedziby-muzeum-slaskiego.php

[49]

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice
- II edycja. Uchwała Nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012 r.

[50]

Jedenasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca rok 2012, WIOŚ
Katowice 2012 r.

[ 5 1]

Klasyfikacja i wyniki badań jakości wód podziemnych przeprowadzonych w 2011 roku
w sieci krajowej (badania wykonane na zlecenie GIOŚ przez Państwowy Instytut
Geologiczny), WIOŚ Katowice

221

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014 -2017 z perspektywą do roku 2021

14

SPIS TABEL

Tabela 1.

Stężenia średnie roczne zanieczyszczeń powietrza w Katowicach mierzone na stacji manualnej
przy ul. Kossutha 6 w latach 2010-2012 [6] ................................................................................. 58

Tabela 2.

Stężenia średnie roczne zanieczyszczeń powietrza mierzonych przez WIOŚ Katowice na stacji
automatycznej przy u. Kossutha 6 w latach 2010-2012 [6] ......................................................... 59

Tabela 3.

Stężenia średnie roczne zanieczyszczeń powietrza mierzonych przez WIOŚ Katowice na stacji
manualnej przy autostradzie A4 - ul. Górnośląska /Plebiscytowa w latach 2011-2012 [6] ......... 59

Tabela 4.

Stężenia średnie roczne zanieczyszczeń powietrza mierzonych przez WIOŚ Katowice na stacji
automatycznej przy autostradzie A4 - ul. Górnośląska /Plebiscytowa w latach 2010-2012 [6] .. 59

Tabela 5.

Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych zlokalizowanych na terenie
miasta Katowice w latach 2010-2011 [10] ................................................................................... 64

Tabela 6.

Długość i powierzchnia sieci rzecznej [17] ................................................................................... 70

Tabela 7.

Wyniki oceny jakości wód podziemnych w roku 2011 i 2012 [23, 51] ........................................ 77

Tabela 8.

Jakość wody dostarczana do odbiorców – wyniki badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych
[26]............................................................................................................................................... 78

Tabela 9.

Zaopatrzenie w wodę [10] ........................................................................................................... 79

Tabela 10.

Odprowadzenie ścieków [10] ...................................................................................................... 81

Tabela 11.

Ścieki przemysłowe odprowadzone w ciągu roku w latach 2009-2012 [10] ............................... 81

Tabela 12.

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach odprowadzonych do wód lub do ziemi [10] ....................... 82

Tabela 13.

Maksymalne przepływy roczne o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia [17] ............ 84

Tabela 14.

Rodzaje i powierzchnia obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie miasta
Katowice w 2011 r. [10] ............................................................................................................... 87

Tabela 15.

Pomniki przyrody na terenie miasta Katowice [17] ..................................................................... 93

Tabela 16.

Lista obszarów o podwyższonej wartości przyrodniczej, które dotychczas nie zostały objęte
ochroną prawną ........................................................................................................................... 94

Tabela 17.

Założenia do kolejności podejmowania działań w zależności od poziomu przekroczenia wartości
dopuszczalnych [31]..................................................................................................................... 96

Tabela 18.

Cele w zakresie redukcji hałasu zawarte w Poziomach operacyjnych do osiągnięcia w latach
2014-2020 w POSPH [30] ............................................................................................................. 97

Tabela 19.

Regiony miasta Katowice z wyszczególnieniem liczby mieszkańców narażonych na poszczególne
poziomy hałasu [17]..................................................................................................................... 97

Tabela 20.

Powierzchnia w ha obszarów narażonych na poszczególne poziomy hałasu [17] ...................... 98

222

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014 -2017 z perspektywą do roku 2021

Tabela 21.

Oddziaływanie hałasu przekraczającego 10 dB poziomu dopuszczalnego [30] ......................... 101

Tabela 22.

Szacunkowe ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w Katowicach w podziale na frakcje
[32]............................................................................................................................................. 106

Tabela 23.

Masa poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych z terenu miasta Katowice
w latach 2011-2012 [44] ............................................................................................................ 107

Tabela 24.

Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji odebranych z terenu miasta Katowice
oraz poddanych odzyskowi w latach 2011-2012 roku na podstawie danych z UM Katowice
sporządzonych w oparciu o sprawozdania przedsiębiorców [44] ............................................. 109

Tabela 25.

Wykaz złóż węgla kamiennego [35] ........................................................................................... 118

Tabela 26.

Wykaz złóż metanu pokładów węgla (MPW)[35] ...................................................................... 120

Tabela 27.

Wykaz złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej oraz piasków podsadzkowych [35] ........ 122

Tabela 28.

Użytki rolne według rodzaju i klas bonitacyjnych [17] .............................................................. 123

Tabela 29.

Grupy gruntów [36] ................................................................................................................... 124

Tabela 30.

Wartości dopuszczalne stężeń metali ciężkich w glebie lub ziemi mg/kg suchej masy [36] ..... 125

Tabela 31.

Leśnictwo –miasto Katowice [10] .............................................................................................. 139

Tabela 32.

Plan operacyjny [1] .................................................................................................................... 169

Tabela 32.

Koszty realizacji planu operacyjnego Programu w latach 2014-2017 [1] ................................. 201

Tabela 34.

Źródła finansowania [1] ............................................................................................................. 201

223

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014 -2017 z perspektywą do roku 2021

15

SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1.

Proces tworzenia aktualizacji Programu ochrony środowiska [1]. ............................................. 8

Rysunek 2.

Częstość przekraczania dopuszczalnego stężenia 24 godzinnego pyłu zawieszonego PM 10
w latach 2010-2012 .................................................................................................................. 60

Rysunek 3.

Przebieg miesięcznych stężeń pyłu PM10 na stacji automatycznej przy ul Kossutha 6 w latach
2010-2012 ................................................................................................................................. 60

Rysunek 4.

Średnioroczne stężenia pyłu PM10 na stacji automatycznej przy ul Kossutha 6 w latach 20102012 .......................................................................................................................................... 61

Rysunek 5.

Średnioroczne stężenia pyłu PM 2,5 na stacji automatycznej przy ul Kossutha 6 w latach 20102012 [8] ..................................................................................................................................... 62

Rysunek 6.

Średnioroczne stężenia benzenu mierzone na stacji pasywnej przy autostradzie A4 -ul.
Górnośląska /Plebiscytowa w latach 2011-2012. ..................................................................... 63

Rysunek 7.

Sieć rzeczna w mieście Katowice [21] ....................................................................................... 70

Rysunek 8.

Obecnie obowiązujące (do 2015 r.) Jednolite Części Wód Podziemnych [JCWPd] zlokalizowane
w rejonie miasta Katowice [22]. ............................................................................................... 75

Rysunek 9.

Jednolite Części Wód Podziemnych [JCWPd] zlokalizowane w rejonie miasta Katowice w
nowym cyklu planistycznym obowiązującym od 2015 r. [22]. ................................................. 76

Rysunek 10.

Lokalizacja Rezerwatu przyrody Las Murckowski na mapie Katowic ........................................ 89

Rysunek 11.

Lokalizacja Rezerwatu przyrody „Ochojec” na mapie Katowic. ................................................ 90

Rysunek 12.

Sieć głównych dróg na terenie miasta Katowice [30] ............................................................. 100

Rysunek 13.

Mapa przekroczeń dopuszczalnego wskaźnika LDWN – hałas drogowy, po aktualizacji [30] ... 101

Rysunek 14.

Sieć tramwajowa [30] ............................................................................................................. 103

Rysunek 15.

Sieć kolejowa [30] ................................................................................................................... 104

Rysunek 16.

Mapa przekroczeń dopuszczalnego wskaźnika LDWN – hałas szynowy, po aktualizacji [30] .... 104

Rysunek 17.

Skład morfologiczny odpadów wytwarzanych w dużych miastach [32]. ................................ 106

Rysunek 18.

Uproszczony schemat nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi obowiązującego
od 1 lipca 2013 r. [45] ............................................................................................................. 111

Rysunek 19.

Kopalnie węgla kamiennego w Katowicach w XXI w. ............................................................. 130

Rysunek 20.

Szopienice – Borki – obszar wyznaczony do rewitalizacji ....................................................... 131

Rysunek 21.

Wełnowiec – Józefowiec – Energetyków – obszar wyznaczony do rewitalizacji .................... 132

224

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014 -2017 z perspektywą do roku 2021

Rysunek 22.

Dąb – Baildona – obszar wyznaczony do rewitalizacji ............................................................ 133

Rysunek 23.

Obszar Szopienice – Woźniaka – obszar wyznaczony do rewitalizacji .................................... 134

Rysunek 24.

Kolonia Alfred – obszar wyznaczony do rewitalizacji .............................................................. 135

Rysunek 25.

Etapy aktualizacji i zarządzania Programem ochrony środowiska [1]..................................... 195

225

