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1. WSTĘP
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U.
z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) organ wykonawczy gminy co 2 lata sporządza raporty
z wykonania programów ochrony środowiska. „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017”,
opracowana w 2010 roku i przyjęta Uchwałą Nr VII/42/11 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 31 marca 2011 r., obejmowała cele zgodne z „Polityką Ekologiczną Państwa na lata 20092012 z perspektywą do roku 2016”. Ustawa „Prawo ochrony środowiska” nie określa wymagań
dotyczących formy i struktury sprawozdania z realizacji gminnego Programu ochrony środowiska.
W samym Programie założono, iż analiza realizacji programu polegać będzie przede wszystkim na
monitorowaniu, czyli obserwacji zmian w wielu wzajemnie ze sobą powiązanych sferach
funkcjonowania danego obszaru (ekonomicznej, społecznej, ekologicznej itp.).
W obowiązującym Programie Ochrony Środowiska założono, że system monitoringu dla gminy
powinien zawierać n/w działania, które pozwolą na bieżące monitorowanie jego realizacji:
1. systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji
poszczególnych zadań Programu; wynikiem tych działań będzie materiał empiryczny
stanowiący podstawę do analiz i ocen,
2. uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych empirycznych; otrzymany materiał będzie
służył przygotowaniu raportów,
3. przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w Programie,
4. analiza porównawcza osiągniętych wyników z założeniami Programu; określenie stopnia
wykonania zapisów przyjętego Programu oraz identyfikacja ewentualnych rozbieżności,
5. analiza przyczyn odchyleń oraz określenie działań korygujących polegających na
modyfikacji dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie nowych instrumentów
wsparcia,
6. przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących.

2. ZAKRES DANYCH PODSTAWOWYCH, DOKUMENTY
BAZOWE DO RAPORTU O STANIE ŚRODOWISKA W GMINIE
KATY WROCŁAWSKIE ZA LATA 2011-2013
Dane podstawowe do wykonania Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Kąty Wrocławskie za lata 2011-2013 stanowią głównie:
 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kąty Wrocławskie na lata
2010-2013 z perspektywą do roku 2017,
 sprawozdania opisowe z realizacji budżetu gminy za lata 2011-2013,
 informacje statystyczne GUS,
 raporty o stanie środowiska w województwie dolnośląskim wykonywane przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
 informacje z innych źródeł oraz opracowania własne.
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3. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY
ŚRODOWISKA ZA LATA 2011-2013 WRAZ Z ANALIZĄ
WYDATKÓW
3.1 Kierunki działań systemowych
3.1.1 Upowszechnienie i wspieranie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego
 doskonalenie systemu informowania społeczeństwa o stanie środowiska, udziału społeczeństwa
w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska (w tym, prowadzenie w formie elektronicznej publicznie
dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz
ich udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej)
Realizacja zadania:
W dobie szybkiego rozwoju technologii informacyjnych, również ochrona środowiska oraz udział społeczeństwa
w ochronie środowiska nabierają coraz szerszego wymiaru. Coraz powszechniejszy dostęp już nie tylko do kilku
ogólnopolskich kanałów informacyjnych (oferujących informacje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu),
ale również do szerokopasmowego Internetu oraz informatyzacja urzędów administracji - skutkuje
postępującym skróceniem czasu dostępu od chwili pojawienia się informacji do momentu dotarcia jej do
masowego odbiorcy. Dotyczy to także informacji o środowisku i jego ochronie, zagrożeniach ekologicznych czy
udostępnianiu projektów dokumentów istotnych dla ochrony środowiska.
Bieżące informacje umieszczane są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz na
stronie internetowej biuletynu informacji publicznej (BIP) Urzędu:
- http://www.katywroclawskie.pl/,
- http://bip.katywroclawskie.pl/.
Na wspomnianych stronach internetowych umieszczane są dokumenty strategiczne Gminy oraz projekty
dokumentów poddawane konsultacjom społecznym zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.
1235 z późn. zm.).
Zgodnie z zaleceniami obowiązującej od lutego 2005 r. Dyrektywy UE 2003/4 w sprawie publicznego dostępu
do informacji dotyczących środowiska, Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie publikuje w internecie na ogólnopolskiej stronie www.ekoportal.gov.pl - karty informacyjne przedsięwzięć mogących oddziaływać na
środowisko, realizowanych na terenie gminy Kąty Wrocławskie. Wzór kart informacyjnych zgodny jest
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu
publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(Dz. U. Nr 186/2010 poz. 1249).
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy uczestniczą na bieżąco w szkoleniach z zakresu publicznego dostępu do
informacji o środowisku, w tym organizowanych nieodpłatnie przez administrację szczebla powiatowego
i wojewódzkiego, przy wykorzystaniu funduszy unijnych.
 współpraca z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi
Realizacja zadania:
Lokalne akcje proekologiczne podejmowane są przez wspólnoty społeczne, które sprawują społeczną kontrolę
nad działaniami przedsiębiorstw i instytucji. Aby mogły skutecznie wypełniać tę rolę, konieczne jest zapewnienie
im dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o działaniach instytucji w sektorze ochrony
środowiska.
Szczególną rolę pełnią tu pozarządowe organizacje ekologiczne, które grupują najbardziej aktywnych,
świadomych członków społeczeństwa, a tym samym są najbardziej cenionym partnerem kontrolującym
działania organów państwowych oraz przedsiębiorstw z punktu widzenia ochrony środowiska. Przepisy prawa
gwarantują udział społeczeństwa, w tym w szczególności organizacji ekologicznych, w postępowaniu w sprawie
ochrony środowiska, w opiniowaniu projektów aktów prawnych, a także projektów finansowanych ze środków
publicznych, w tym przede wszystkim ze środków Unii Europejskiej.
Współpraca z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi realizowana jest na bieżąco w ramach działań
wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich. Gmina współpracuje m.in.
z następującymi organizacjami: Fundacja Ekologiczna ARKA, Fundacja EkoRozwoju z siedzibą we Wrocławiu,
REBA Organizacja Odzysku S.A., Liga Ochrony Przyrody okręg we Wrocławiu.
 wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska
Realizacja zadania:
W analizowanych latach zadanie nie było realizowane.
 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska, Planu Gospodarki Odpadami
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Realizacja zadania:
Gmina Kąty Wrocławskie przystąpiła do wykonania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska w 2014 r. obecnie dokument jest na etapie opracowywania.
Obowiązek sporządzania Planów Gospodarki Odpadami zarówno na szczeblu gminnym jak i powiatowym
został zniesiony wraz z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z
późn. zm.).
3.1.2 Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj
lokalnie”
 wspieranie merytoryczne i finansowe aktywnych form edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży
np. organizowanie konkursów i sesji popularno-naukowych związanych z tematyką środowiskową,
 wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji ekologicznej,
 edukacja ekologiczna oraz promowanie działalności proekologicznej
Realizacja zadania:
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane były głównie przez placówki oświatowe z terenu gminy
Kąty Wrocławskie, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz przez organizacje pozarządowe. Działania związane
z edukacją ekologiczną były wspierane przez Gminę Kąty Wrocławskie poprzez m.in.:
- wspieranie akcji proekologicznych, w tym zapewnienie materiałów do sprawnego przeprowadzenia akcji
(m.in. „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”),
- wprowadzenie nauczania racjonalnej gospodarki odpadami począwszy od pierwszych etapów
edukacyjnych, poprzez współpracę ze szkołami w organizacji cyklicznych imprez ekologicznych
o znaczeniu ponadlokalnym i organizację imprez proekologicznych,
- propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju,
- prowadzenie kampanii edukacyjnej poprzez publikowanie informacji w Biuletynie Informacyjnym, na
stronie internetowej, wydanie ulotek i udział w zebraniach wiejskich.
Silnym instrumentem kształtowania postaw proekologicznych są środki masowego przekazu. Najbardziej
powszechnym źródłem informacji o problemach ochrony środowiska w skali gminy jest Internet, prasa, radio
i telewizja.
Dobrze przeprowadzona edukacja w prasie lokalnej ma na celu rozbudzenie świadomości mieszkańców
przejawiającej się w ich konkretnych działaniach związanych z troską o otaczające ich najbliższe środowisko.
Ważny jest również wybór odpowiednich treści, położenie szczególnego nacisku na uświadomienie, że
pojedyncze zachowania każdego mieszkańca mają wielkie znaczenie w zachowaniu czystości i estetyki całej
gminy. Dlatego niezbędna jest tematyka związana z odpadami, recyklingiem oraz ochroną przyrody. Media
z reguły przybliżają te tematy kilkakrotnie, stosując odmienne, interesujące formy przekazu. Edukacja
ekologiczna w mediach, przede wszystkim w prasie, jest stosunkowo prosta do przeprowadzenia, wymaga
jednak odpowiedniego przygotowania dziennikarzy, a także współpracy z instytucjami posiadającymi właściwe
informacje i opiniotwórczymi.
3.1.3 Opracowanie dla całego obszary gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
które powinny być podstawą lokalizacji nowych inwestycji
 uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymagań ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, w szczególności wynikających z opracowań ekofizjograficznych, prognoz oddziaływania
na środowisko
Realizacja zadania:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z 2003 r., jest podstawowym instrumentem kształtowania ładu przestrzennego pozwalającym
gminom na racjonalną gospodarkę terenami.
Gmina Kąty Wrocławskie posiada aktualne plany zagospodarowania przestrzennego (uchwalane od 1996 r.),
pokrywające teren całej gminy oraz uchwalone Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy.
Zadanie realizowane jest na bieżąco - w obowiązujących planach miejscowych oraz prowadzonych na bieżąco
zmianach, przestrzegane są obecnie obowiązujące w tym zakresie uwarunkowania prawne.
 wprowadzenie mechanizmów ochrony zasobów złóż kopalin przed zagospodarowaniem powierzchni
uniemożliwiającym przyszłe wykorzystanie
Realizacja zadania:
W granicach administracyjnych Gminy Kąty Wrocławskie wg „Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce, stan na
31.12.2012 r.” Państwowego Instytutu Geologicznego, udokumentowane są następujące zasoby geologiczne
i przemysłowe złóż:
- kruszywa naturalne: Kamionna - złoże rozpoznane szczegółowo, Kilianów - złoże rozpoznane
szczegółowo, Kilianów II - złoże zagospodarowane, Kilianów III - złoże rozpoznane szczegółowo, Nowa
Wieś Kącka - eksploatacja złoża zaniechana, Siedlakowice I - złoże zagospodarowane, Stoszyce -
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-

Złoże - rozpoznane szczegółowo, Stoszyce II - złoże rozpoznane szczegółowo, Stoszyce III - złoże
rozpoznane szczegółowo, Stoszyce IV - złoże rozpoznane szczegółowo, Zachowice - złoże
zagospodarowane;
surowce ilaste ceramiki budowlanej: Kąty Wrocławskie - złoże rozpoznane szczegółowo, Kąty
Wrocławskie I - złoże zagospodarowane, Sośnica - złoże eksploatowane okresowo, Zachowice eksploatacja złoża zaniechana.

Rekultywacja wyrobisk realizowana będzie w kierunkach określonych w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.
 uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego wyników monitoringu środowiska,
w szczególności w zakresie powietrza, wód i hałasu
Realizacja zadania:
Integracja wyników monitoringu środowiska z planami zagospodarowaniem przestrzennym będzie następowała
sukcesywnie w kolejnych latach. Nadchodzące lata będą się charakteryzowały dalszym wzrostem
zainwestowania terenu i rozbudową sieci infrastruktury. Procesy te w niektórych przypadkach mogą zagrażać
walorom przyrodniczym i krajobrazowym gminy.
 przeprowadzanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko już na etapie studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Realizacja zadania:
Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty dokumentów
o charakterze strategicznym takie jak m.in.: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy, plany zagospodarowania przestrzennego, strategia rozwoju gminy, ale także np.
program ochrony środowiska.
Gmina Kąty Wrocławskie jest obecnie na etapie opracowywania projektu ostatniego z wymienionych
dokumentów. Wobec powyższego, zgodnie z ustawą o ocenach oddziaływania na środowisko, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekt
dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu dokumentu.
Obowiązkiem Gminy jest zagwarantowanie obywatelom, organizacjom społecznym i innym podmiotom
możliwości udziału w określonym postępowaniu przed przyjęciem tych dokumentów lub ich zmianą.
Udział społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko polega na składaniu uwag
i wniosków do projektu danego dokumentu (na określonym etapie jego opracowywania) i może mieć istotne
znaczenie dla ostatecznego kształtu dokumentu strategicznego. Elementem tego udziału jest również
informowanie społeczeństwa przez Gminę o kolejnych etapach związanych z opracowywaniem projektu
dokumentu a następnie jego uchwaleniem.

3.2 Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego
3.2.1 Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wszystkich wód
 budowa kanalizacji sanitarnej w Smolcu,
 budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bogdaszowice
Realizacja zadań:
Rok realizacji
Lp.
Opis zadania
zadania
1.
2011
Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolcu
2.
2011
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogdaszowicach
3.
2012
Budowa przyłącza kanalizacji w Smolcu i w Bogdaszowicach
Suma:
 budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Kąty Wrocławskie - II etap
Realizacja zadania:
Rok realizacji
Lp.
Opis zadania
zadania
Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Kąty Wr. 1.
2011
II etap
Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Kąty Wr. 2.
2012
II etap
Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Kąty Wr. 3.
2012
II etap

Poniesiony
koszt [zł]
138 600,00
5 999 653,00
359 100,50
6 497 353,50

Poniesiony
koszt [zł]
1 236 560,00
2 675 013,70
4 135 986,27
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Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Katy Wr.,
347 538,59
II etap oraz odcinek kanalizacji w Sośnicy
Suma:
8 395 098,56
 współpraca ze środowiskami rolniczymi w zakresie wdrażania dobrych praktyk rolniczych, niezbędnych
dla skutecznej ochrony wód przed zanieczyszczeniem obszarowym
Realizacja zadania:
Działania prowadzone są na bieżąco przez Gminę Kąty Wrocławskie. Należy jednak zwrócić uwagę, że
osiąganie coraz wyższego poziomu czystości wód powierzchniowych jest uwarunkowane systematycznymi
działaniami na szeregu płaszczyznach, w tym m.in.:
- systematyczną rozbudową kanalizacji sanitarnej,
- właściwym odprowadzaniem wód opadowych,
- dążeniem do trwałego stanu 100% skanalizowania obszaru gminy,
- poprawą szczelności zbiorników przydomowych (szamb),
- wdrażaniem właściwych nawyków wśród mieszkańców, zmierzających do optymalnego korzystania
z zasobów wodnych gminy.
 rozwój współpracy ze wszystkimi instytucjami wpływającymi na jakość wód, wspieranie edukacji
ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki wodami i jej ochrony przed zanieczyszczeniem
Realizacja zadania:
Zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kąty Wrocławskie w analizowanych latach
realizował głównie Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, który sukcesywnie
rozbudowywał i modernizował sieć wodociągową i kanalizacyjną w poszczególnych miejscowościach.
Częstotliwość występowania awarii ocenia się jako niską. Zaopatrzenie gminy w wodę oraz parametry
jakościowe wody określa się jako dobre. W wyniku przeprowadzonych modernizacji woda wprowadzona do
sieci wodociągowej odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz standardom
obowiązującym w Unii Europejskiej.
 modernizacja rowów melioracyjnych
Realizacja zadania:
W ramach zawartej umowy z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Środzie Śląskiej, wykonano prace
polegające przede wszystkim na konserwacji i udrożnieniu rowów melioracyjnych oraz odtworzeniu systemu
odwadniającego.
Rok realizacji
Poniesiony
Lp.
Opis zadania
zadania
koszt [zł]
Utrzymanie urządzeń wodnych i kanalizacji burzowych
1.
2011
151 000,00
na terenie gminy Kąty Wrocławskie
Utrzymanie urządzeń wodnych i kanalizacji burzowych
2.
2012
255 000,00
na terenie gminy Kąty Wrocławskie
Utrzymanie urządzeń wodnych i kanalizacji burzowych
3.
2013
312 600,00
na terenie gminy Kąty Wrocławskie
Suma:
718 600,00
Zadania inne z zakresu gospodarki wodno-ściekowej:
Rok realizacji
Poniesiony
Lp.
Opis zadania
zadania
koszt [zł]
1.
2011
Budowa zbiornika wody przy SUW w Sadkowie
350 676,00
Przejęcia sieci wodociągowych i budowa ujęcia wody
2.
2011
520 000,00
w Bogdaszowicach
Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu polegająca
3.
2011
4 050 000,00
na przebudowie i budowie sieci
4.
2011
Budowa kanalizacji w Jaszkotlu
3 816,00
Budowa
przyłącza
kanalizacji
do
budynku świetlicy
5.
2011
16 096,00
w Czerńczycach
Budowa
rurociągu
przesyłowego
sieci
wodociągowej
6.
2012
195 206,59
w ul. Chłopskiej w Smolcu
7.
2012
Budowa ujęcia wody w Bogdaszowicach
537 479,16
Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu polegająca
8.
2012
456 772,61
na przebudowie i budowie sieci
Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu polegająca
9.
2012
809 822,21
na przebudowie i budowie sieci
10.
2012
Budowa kanalizacji w Jaszkotlu
395 187,49
11.
2013
Budowa ujęcia wody w Bogdaszowicach - zatwierdzenie
11 842,66
4.

2013
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zasobów wody w DUM
Budowa
rurociągu
przesyłowego
sieci
wodociągowej
12.
2013
303 256,84
w ul. Chłopskiej w Smolcu
13.
2013
Budowa sieci wodociągowej w Czerńczycach
92 442,00
14.
2013
Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowicach i Bliżu
228 079,91
15.
2013
Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie
1 259 593,50
Suma:
9 230 270,97
3.2.2 Utrzymanie i poprawa jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami
jakości środowiska
 prowadzenie remontów istniejących dróg m.in. zmiana nawierzchni,
 budowa dróg osiedlowych
Realizacja zadania:
Rok realizacji
Poniesiony
Lp.
Opis zadania
zadania
koszt [zł]
Modernizacja drogi transportu rolnego Jaszkotle - Mokronos
1.
2011
212 830,00
Górny
Udzielenie pomocy Województwu Dolnośląskiemu na projekt
2.
2011
6 150,00
przebudowy chodnika
3.
2011
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346
6 150,00
4.
2011
Modernizacja poboczy dróg - chodniki
350 091,00
5.
2012
Budowa chodnika w ul. Popiełuszki w Katach Wrocławskich
9 475,92
Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na
realizację zadania: Budowa chodnika w m. Kąty Wrocławskie
6.
2012
98 588,00
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 347 wraz z budową ścieżki
rowerowej.
7.
2012
Budowa chodnika w Krobielowicach
188 183,44
Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe i plac
8.
2012
1 201 870,97
w Gniechowicach
9.
2012
Mokronos Górny - droga dojazdowa do gruntów rolnych
335 478,38
Pomoc
finansowa
dla
Województwa
Dolnośląskiego
10.
2013
27 880,00
(modernizacja i remonty dróg wojewódzkich)
11.
2013
Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe
1 272 658,08
12.
2013
Przebudowa drogi Smolec-Krzeptów
293 230,77
Wojtkowice-Strzeganowice - droga dojazdowa do gruntów
13.
2013
833 180,51
rolnych
Suma:
4 835 767,07
W punkcie 3.2.3 dotyczącym hałasu ujęto modernizacje nawierzchni dróg jak i budowę nowych dróg, które
również przyczyniają się do poprawy jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji wtórnej.
 upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach technicznych wykorzystania potencjału
energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii
 prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła energii
Realizacja zadania:
Prowadzone działania zmierzały do zwiększenia efektywności edukacji ekologicznej poprzez:
- promowanie najskuteczniejszych jej form i najważniejszych treści,
- wskazanie sposobów optymalnej alokacji środków finansowych,
- uporządkowanie przepływu informacji i usprawnienie procesu decyzyjnego związanego z edukacją
ekologiczną.
Promowanie odnawialnych źródeł energii odbywało się głównie pod kątem możliwości dofinansowania przez
Gminę działań związanych z montażem urządzeń odnawialnych źródeł energii, takich jak kolektory słoneczne
(solary).
 realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych
Realizacja zadania:
Niska emisja (w tym pył zawieszony PM10) może zostać ograniczona poprzez odpowiednią termomodernizację
budynków i kotłowni oraz korzystanie z ekologicznych i odnawialnych źródeł energii. W opisywanym okresie
prowadzono działania termomodernizacyjne w istniejących obiektach prywatnych i komunalnych. Działania te
w bieżącej i dalszej perspektywie pozwolą na ograniczenie niskiej emisji.
Rok realizacji
Poniesiony
Lp.
Opis zadania
zadania
koszt [zł]
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1.

2011

Modernizacja pokrycia dachowego na SP w Sadkowie
63 557,00
Dokończenie modernizacji poddasza szkoły w Smolcu i zakup
2.
2011
76 973,00
maszyny czyszczącej i odśnieżającej
Modernizacja dachu w SP 1 w Kątach Wr., podjazd dla
3.
2011
215 900,00
niepełnosprawnych i modernizacja Sali
Wykonanie systemu grzewczego na świetlicy wiejskiej
4.
2011
5 300,00
w Górzycach
Modernizacja pokrycia dachowego na SP w Sadkowie oraz
5.
2012
146 017,45
odwodnienie wokół budynku szkoły w Smolcu
Modernizacja instalacji wentylacyjno-grzewczej przedszkola
6.
2013
71 941,47
w Kątach Wrocławskich
7.
2013
Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Małkowicach
7 174,00
Remont i przebudowa dachów w świetlicach wiejskich
8.
2013
311 288,44
w Czerńczycach i Wojtkowicach
9.
2013
Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Małkowicach
7 174,00
Suma:
905 325,36
 szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie wymagań dotyczących ochrony środowiska
Realizacja zadania:
W latach 2011-2013 zadanie nie było realizowane - z powodu braku środków finansowych.
3.2.3 Dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie
kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe
 modernizacja i budowa nawierzchni dróg gminnych
Realizacja zadania:
Rok realizacji
Poniesiony
Lp.
Opis zadania
zadania
koszt [zł.]
1.
2011
Modernizacja dróg gminnych - nakładki asfaltowe
789 066,00
2.
2011
Budowa drogi w ul. Akacjowej w Smolcu
200 000,00
3.
2012
Budowa drogi w ul. Agrestowej w Smolcu
223 983,00
4.
2012
Budowa drogi w ul. Akacjowej w Smolcu
517 358,53
Budowa dróg z kanalizacją deszczową na os. Kwiatowym
5.
2012
445 333,97
w Kątach Wrocławskich
6.
2012
Modernizacja nawierzchni drogi w ul. Głównej w Romnowie
62 605,79
7.
2013
Budowa drogi w ul. Jarzębinowej w Smolcu
997 625,17
Budowa drogi w ul. Tymiankowej i Ziołowej w Krzeptowie wraz
8.
2013
123 426,10
z oświetleniem
Budowa dróg z kanalizacją deszczową na os. Kwiatowym
9.
2013
1 064 694,83
w Kątach Wr.
Suma:
4 424 093,39
 usprawnianie organizacji ruchu drogowego
Realizacja zadania:
Zadanie realizowane na bieżąco przez Gminę Kąty Wrocławskie przede wszystkim poprzez: przebudowę dróg,
modernizacje nawierzchni. montaż barier bezpieczeństwa, luster drogowych, dodatkowych znaków drogowych,
konserwację oznakowania pionowego i odnowę poziomego, konserwację sygnalizacji świetlnej - realizację
działań w tym zakresie opisano w poprzednim zadaniu.
 przestrzeganie zasad strefowania w planowaniu przestrzennym m.in. lokalizowania w sąsiedztwie
przedsięwzięć o zbliżonej uciążliwości hałasu,
 wprowadzanie stref wolnych od ruchu samochodowego
Realizacja zadania:
Obowiązujące w kraju procedury lokalizacyjne pozwalają na skuteczne egzekwowanie ograniczeń emisji hałasu
w nowo powstających obiektach przemysłowych oraz drogowych. Dotyczy to również obiektów
modernizowanych i rozbudowywanych. Wszystko to skutecznie eliminuje powstawanie nowych obiektów
emitujących ponadnormatywny hałas do środowiska. Zadanie realizowane jest na bieżąco na etapie
sporządzania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 budowa drogi wraz z oświetleniem w Smolcu ul. Hebanowa
Realizacja zadania:
Rok realizacji
Poniesiony
Lp.
Opis zadania
zadania
koszt [zł]
1.
2011
Budowa drogi w ul. Hebanowej w Smolcu
299 905,00
2.
2012
Budowa drogi w ul. Hebanowej w Smolcu
421 538,00
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Suma:
721 443,00
 budowa dróg osiedlowych z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Gruszkowej, Morelowej,
Brzoskwiniowej, Czereśniowej i Jabłoniowej w Smolcu
Realizacja zadania:
Rok realizacji
Poniesiony
Lp.
Opis zadania
zadania
koszt [zł]
Budowa dróg osiedlowych z kanalizacją deszczową
1.
2011
i oświetleniem w ul. Gruszkowej, Morelowej, Brzoskwiniowej,
363 693,00
Czereśniowej i Jabłoniowej w Smolcu
Suma:
363 693,00
 budowa drogi ul. Lipowej w Gniechowicach
Realizacja zadania:
W 2013 roku w ramach remontów cząstkowych dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej przeprowadzono m.in.
remont ul. Lipowej w Gniechowicach.
 budowa drogi ul. Kwiatowej w Kątach Wrocławskich
Realizacja zadania:
Rok realizacji
Poniesiony
Lp.
Opis zadania
zadania
koszt [zł]
Budowa dróg w ul. Kwiatowej i ul. Jaśminowej w Kątach
1.
2011
718 264,00
Wrocławskich oraz nadzór archeologiczny i inwestorski
Suma:
718 264,00
 budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich
Realizacja zadania:
Rok realizacji
Poniesiony
Lp.
Opis zadania
zadania
koszt [zł]
Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką Nr 346
1.
2011
2 384 690,00
i 347 w Kątach Wrocławskich
Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką Nr 346
2.
2012
267 531,88
i 347 w Kątach Wrocławskich
Suma:
2 652 221,88
 budowa ścieżek rowerowych
Realizacja zadania:
W latach 2011-2013 na terenie gminy nie wybudowano żadnych ścieżek rowerowych. Realizacja zadania w tym
zakresie planowana jest na przyszłe lata przy okazji budowy chodnika w ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich
na odcinku od ul. Nowowiejskiej do wiaduktu nad autostradą o długości ok. 1,1 km.
W 2011 r. Gmina Kąty Wrocławskie złożyła wniosek do Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie
wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa chodnika w m. Kąty Wrocławskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 347
wraz z budową ścieżki rowerowej". Porozumienie podpisane z Województwem Dolnośląskim obejmowało
wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Prace projektowe zostały zakończone w 2013 r.
3.2.4 Ochrona mieszkańców gminy przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych
 wnikliwe prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięć
Realizacja zadania:
Zadanie realizowane na bieżąco przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.
 wyznaczenie miejsc na lokalizację masztów telefonii komórkowej poza terenami zabudowy
Realizacja zadania:
Zadanie to jest realizowane przez Gminę Kąty Wrocławskie podczas opracowywania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego przy uwzględnieniu zapisów dotyczących ochrony przed promieniowaniem.
3.2.5 Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przez nadzór nad wszystkimi
instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej awarii
 prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej dla ogółu społeczeństwa dotyczącej zasad postępowania
w razie wystąpienia poważnej awarii, w celu ukształtowania właściwych postaw i zachowań
Realizacja zadania:
Kształtowanie świadomości mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie w zakresie postępowania podczas
zagrożeń i poważnych awarii przemysłowych odbywa się głównie poprzez lokalne media, w których
zamieszczane są informacje dotyczące sposobów informowania o zagrożeniach, racjonalnego postępowania
podczas zagrożenia oraz jednostek i lokalizacji centrów kryzysowych Podnoszenie świadomości
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społeczeństwa odbywa się poprzez uświadamianie spektrum i kategorii zagrożeń ekologicznych, zarówno
tych dotykających lokalną społeczność - na które nie ma ona większego wpływu (np. dziura ozonowa), jak
i tych, z którymi mieszkańcy gminy stykają się na co dzień np. nielegalne wysypiska, wypadki nagłego
zanieczyszczenia wód powierzchniowych, pożar, powódź. Odbywa się to drogą systematycznych publikacji,
artykułów prasowych, powiadamiania o aktualnościach na stronie internetowej gminy, czy w postaci różnych
form edukacji prowadzonej tak wśród dorosłych mieszkańców jak i wśród młodzieży i dzieci (np. przez Straż
Pożarną).
3.2.6 Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
 upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach technicznych wykorzystania potencjału
energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii
Realizacja zadania:
Zarówno w budynkach komunalnych jak i prywatnych oraz u podmiotów gospodarczych i instytucji, obserwuje
się stałe dążenie do ograniczenia stosowania węgla jako podstawowego nośnika energii cieplnej, na rzecz
innych nośników - zwłaszcza drewna i odpadów drzewnych oraz oleju opałowego i gazu. Wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii notowane jest do tej pory tylko w indywidualnych przypadkach i stosowane jest
przez mieszkańców w budownictwie jednorodzinnym do podgrzewania wody lub do ogrzewania pomieszczeń
(m.in. pompy cieplne, instalacje solarne).
 prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła energii
Realizacja zadania:
Zadanie realizowane jest przez Gminę Kąty Wrocławskie poprzez informowanie mieszkańców gminy
o pojawiających się programach dofinansowań w przedmiotowym zakresie. Informacje zamieszczane są na
tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy (http://www.katywroclawskie.pl/) oraz na
stronie internetowej biuletynu informacji publicznej (BIP) Urzędu (http://bip.katywroclawskie.pl/).

3.3 Ochrona zasobów naturalnych
3.3.1 Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej
 zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych
Realizacja zadania:
Działania prowadzone są głównie przez Nadleśnictwo Miękinia m.in. w następujących tematach:
- zwiększanie różnorodności gatunkowej biocenoz oraz różnorodności ekosystemów kompleksów leśnych
regionu,
- utrzymywanie zgodności składów gatunkowych drzewostanów z potencjalną roślinnością naturalną,
to jest zgodności biocenozy z biotopem,
- monitorowanie krzewów i zielnych roślin reliktowych, endemitów, ginących i zagrożonych,
- uzupełnianie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych,
- prowadzenie prac związanych z zachowaniem i odtwarzaniem śródleśnych bagien, oczek wodnych, łąk
oraz innych cennych biotopów,
- zakładanie, konserwacja i naprawa budek lęgowych dla ptaków i schronów dla nietoperzy, wykładanie
karmy,
- grodzenie mrowisk,
- wzbogacanie bazy żerowej dla zwierzyny płowej powodującej szkody w roślinności drzewiastej,
- ciągła aktualizacja w opracowanych „Programach ochrony przyrody” dla nadleśnictw występowania
gatunków rzadkich i zagrożonych, identyfikacja przyczyn zagrożenia rzadkich gatunków i eliminacja
źródeł zagrożenia,
- stosowanie czynnych metod ochrony rzadkich gatunków roślin i zwierząt,
- kontrola normowanego zbioru i skupu płodów runa leśnego na cele przemysłowe w postaci owoców
i ziół, a zwłaszcza grzybów jadalnych, w tym owocnikujących grzybów mikoryzowych.
 ochrona różnorodności biologicznej
Realizacja zadania:
Zadanie realizowane głównie przez Nadleśnictwo Miękinia. Celem ochrony i zwiększania różnorodności
biologicznej jest bogactwo i duża różnorodność biologiczna lasów, skuteczna ochrona zasobów genetycznych,
gatunków i ekosystemów leśnych, wzmagające odporność lasów, ich atrakcyjność i możliwość spełniania
wielofunkcyjnej roli. W ochronie różnorodności biologicznej w praktyce leśnej wzorcem działań jest dążenie na
ile to możliwe w wielofunkcyjnym lesie do utrzymywania lub odtwarzania metodami aktywnej hodowli i ochrony
ekosystemów leśnych w całej swojej złożoności zbliżonej do lasów naturalnych. Działaniami prowadzonymi
w większości przez nadleśnictwo (w tym związane z Realizacją postanowień Zarządzenia Nr 11A Dyrektora
Generalnego LP (1999) są m.in.:
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-

zachowanie i wzmaganie biologicznej różnorodności lasów, w tym ochrona, introdukcja i reintrodukcja
rzadkich gatunków fauny i flory,
- ochrona i zachowanie siedlisk priorytetowych,
- zachowanie w stanie naturalnym i odtwarzanie śródleśnych zbiorników wodnych, bagien, mszarów,
torfowisk, trzęsawisk, wrzosowisk, wydm, remiz, rzadkich zbiorowisk roślinnych, stanowisk rzadkich
roślin i zwierząt,
- zmniejszenie intensywności użytkowania w lasach zbliżonych do naturalnych w zamian za wzmożenie
intensywności gospodarki poza tymi ekosystemami,
- doskonalenie programów ochrony przyrody nadleśnictwa poprzez dokładniejsze poznawanie ich
wartości przyrodniczych i aktualizowanie zapisów w programach,
- tworzenie stref ekotonowych na granicy las-pole, las-woda, las-arterie komunikacyjne,
- doskonalenie profilaktyki, stosowania biologicznych i mechanicznych metod ochrony lasu; traktowanie
metody chemicznej jako ostatecznej - ratowniczej,
- doprowadzenie stanów zwierzyny do poziomu niezagrażającego celom hodowli i ochrony lasu.
 ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem użytkowania
Realizacja zadania:
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ujmuje się tereny o szczególnych walorach
przyrodniczych oraz tereny chronione, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Nieodzownym warunkiem sporządzenia poprawnego planu zagospodarowania przestrzennego i uwidocznienia
w nim różnych form ochrony przyrody jest posiadanie pełnego rozeznania walorów przyrodniczych danego
terenu. Gmina Kąty Wrocławskie posiada aktualne, obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, stanowiące podstawę dla polityki również w zakresie ochrony systemu
przyrodniczego Gminy. Zasady określone w tym opracowaniu znajdują odzwierciedlenie w planach
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów Gminy, już uchwalonych oraz będących w trakcie
sporządzania.
 ochrona fauny i flory
Realizacja zadania:
Ochrona fauny i flory odbywa się w ramach ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów oraz w ramach
istniejących na terenie gminy Kąty Wrocławskie następujących form ochrony przyrody:
- Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy” - znajduje się on w południowej części gminy i stanowi 23 % jej
ogólnej powierzchni (4 100 ha); jest niezwykle cenny z punktu widzenia przyrodniczego, gdyż stanowi
liniowy korytarz ekologiczny Doliny Odry;
- Obszar Natura 2000 „Przeplatki nad Bystrzycą” PLH020055 - obszar o pow. 834,57 ha, zlokalizowany
niemal w całości w obrębie Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”, w południowej części gminy;
teren objęty programem ma kluczowe znaczenie dla zachowania w Polsce południowo-zachodniej
populacji przelatki maturna - motyla z rodziny rusałkowatych;
- Obszar Natura 2000 „Łęgi nad Bystrzycą” PLH020103 - obszar o powierzchni 2084.4 ha, obejmujący
dolinę rzeki Bystrzycy od Kątów Wrocławskich do Leśnicy we Wrocławiu, a także odcinek doliny
Strzegomki od Stoszyc do ujścia tej rzeki do Bystrzycy; obszar stanowi uzupełnienie sieci w zakresie
ochrony siedlisk związanych z doliną dużej rzeki, a zwłaszcza lasów łęgowych i grądów, jak i łąk trzęślicowych i selernicowych;
- użytek ekologiczny „Stara piaskownia” - obszar o pow. 0,57 ha położony w Skałce, obejmujący teren
byłej piaskowni; celem ustanowienia użytku jest ochrona cennych przyrodniczo gatunków fauny i flory,
- pomniki przyrody - 5 dębów szypułkowych.
Na terenie gminy Kąty Wrocławskie nie występują obecnie obszary chronionego krajobrazu ani rezerwaty
przyrody. Jednakże w północnym rejonie gminy Kąty Wrocławskie, znajduje się projektowany rezerwat przyrody,
który położony jest w zespole leśnym w Parku Krajobrazowym „Dolina Bystrzycy”, na zachód od wsi Skałka
w rozwidleniu rzeki Strzegomki i Bystrzycy. Obszar ten charakteryzuje się znaczną dominacją zbiorowisk
leśnych reprezentowanych przez mało zmienione lasy łęgowe, grądowe, olszowe i fitocenozy przejściowe.
 zachowanie istniejących zbiorników wodnych
Realizacja zadania:
W odniesieniu do istniejących zbiorników wodnych w ramach bieżących działań leżących w kompetencjach
Burmistrza realizuje się zachowanie i ochronę przed zasypywaniem i zanieczyszczaniem naturalnych zbiorników
wodnych, stawów jako ważnych elementów krajobrazu, oczek wodnych z przylegającymi pasami zieleni.
Pozostałe zadania, w tym m.in.:
- zachowanie drożności rowów i urządzeń melioracyjnych;
- zachowanie w miarę możliwości naturalnych linii brzegowych rzek;
- utrzymanie istniejących i wprowadzenie pasów trwałych użytków zielonych, zadrzewień i zakrzewień
wzdłuż linii brzegowej rzek;
- udrożnienie i uzupełnienie istniejących rowów melioracji wodnej szczegółowej,
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zakaz likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów
wodno-błotnych
mają jedynie swoje odzwierciedlenie w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
na terenach, których właścicielem jest Gmina Kąty Wrocławskie. We wszystkich innych przypadkach są
realizowane i egzekwowane przez inne organy (Starostę, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
i inne).
 stały nadzór nad rozwojem uciążliwego przemysłu
Realizacja zadania:
Zasady dążenia do zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczenia powietrza spowodowanego emisją
z zakładów przemysłowych zostały określone w dyrektywie Rady 84/360/EWG. Dyrektywa ta realizuje zasadę
prewencji i regułę ostrożności, uzupełniając ją koncepcją BATNEEC (najlepsza dająca się zastosować
technologia nie wymagająca nadmiernych kosztów). Najnowszy sposób rozumienia tej koncepcji jest zawarty
w dyrektywie Rady nr 96/61/EWG z dnia 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli
zanieczyszczeń (IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control).
W prawie wspólnotowym wymagania dotyczące jakości urządzeń ochronnych powiązane są ściśle
z problematyką dopuszczalnej emisji - emisja jest dopuszczalna, gdy nie można jej zlikwidować lub ograniczyć
mimo zastosowania najlepszej dostępnej techniki BAT (Best Available Techniques). Ustawa Prawo Ochrony
Środowiska uwzględnia praktycznie wymagania wszystkich dyrektyw UE.
Oceny oddziaływania na środowisko, decyzje środowiskowe dla planowanych przedsięwzięć są realizowane
przez organy administracji oraz opiniowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz
przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną we Wrocławiu.
 rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesujących przyrodniczo
Realizacja zadania:
Rok realizacji
Poniesiony
Lp.
Opis zadania
zadania
koszt [zł]
1.
2011
Przygotowanie ścieżek w Parku Krajobrazowym Cicha Dolina
3 180,00
2.
2012
Przygotowanie ścieżek w Parku Krajobrazowym Cicha Dolina
9 987,60
Suma:
13 167,60
3.3.2 Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej
i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego
 aktualizacja granicy rolno-leśnej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
Realizacja zadania:
Wykorzystanie powierzchni ziemi powinno być możliwie optymalnie dostosowane do naturalnych warunków
przyrodniczo-glebowych.
Granica rolno-leśna jest to wyznaczana na gruncie i przedstawiana na mapach linia oddzielająca grunty
aktualnie i perspektywicznie przewidziane do rolniczego lub leśnego użytkowania. Wyznaczenie tej granicy ma
na celu dążenie do optymalnego wykorzystania powierzchni ziemi, uporządkowania przestrzeni rolniczej i leśnej
zgodnego z warunkami glebowymi, przyrodniczymi i krajobrazowymi. Powinna zatem stanowić instrument
kierowania procesem zalesiania gruntów w gminie. Prawidłowa regulacja granicy rolno-leśnej wymaga w jednych miejscach zalesień, a w innych wyrębu lasu. W związku z niekontrolowaną zmianą granicy rolnoleśnej w niektórych obszarach, coraz częściej zwraca się uwagę na niektóre skutki nieracjonalnego
wyznaczania tej granicy.
Na terenie gminy Kąty Wrocławskie brak jest większych kompleksów leśnych - wskaźnik lesistości dla gminy
wynosi 7,5 % i jest niższy od przeciętnej lesistości dla powiatu wrocławskiego wynoszącej 10,7 %,. W latach
wcześniejszych, z uwagi na dobrą jakość gleb oraz duże zapotrzebowanie wśród rolników na grunty orne,
odstąpiono od opracowania projektu dodatkowych zalesień na obszarze gminy.
Lasy skoncentrowane są w dolinach rzeki Bystrzyca, Strzegomka i Czarna Woda. Grunty leśne zajmują
1 347,09 ha (wg GUS 2013) i są to głównie grunty leśne publiczne (1 230,01 ha).
Niewielkie powierzchniowo tereny leśne są ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 ochrona i pielęgnacja istniejących zadrzewień oraz sukcesywne nasadzenia
Realizacja zadania:
Działania w przedmiotowym zakresie - prowadzone w ramach utrzymania terenów zielonych - obejmowały:
2011 r.
- zakup roślin, nawozów do roślin, ziemi uniwersalnej do kwiatów, donic do wykorzystania przy
nasadzeniach oraz wykonanie nasadzeń sezonowych w gazonach i na klombach na terenie miasta Kąty
Wr.,
- zakup roślin i wykonanie nasadzeń na terenach zielonych w miejscowości Bliż oraz przy GOKiS
w Kątach Wr.,
- zakup sadzonek drzew i wykonanie nasadzeń w Pietrzykowicach, Krzeptowie, Smolcu, Stoszycach,
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zakup sadzonek drzew, palików i osłonek do drzew oraz wykonanie nasadzeń na drodze gminnej
Strzeganowice-Wojtkowice - 240 drzew,
pielęgnację oraz zabiegi mające na celu ochronę sadzonek oraz nasadzenia uzupełniające na drodze
gminnej Smolec-Jaszkotle,
pielęgnację drzewostanu w Kątach Wr. (ul. Rynek, ul. Staszica, skwer Jaśminowa-Makowa),
Małkowicach, Kębłowicach, Romnowie - ogółem 36 szt.,
wykonanie, pod nadzorem leśniczego, wycinki drzew w ramach trzebieży późnej negatywnej w Parku
Krajobrazowym „Cicha Dolina",

2012 r.
- wycinkę i pielęgnację drzew na terenie Kątów Wr. (skwer przy ul. Sikorskiego), w Sokolnikach, parku
w Pietrzykowicach, na terenie szkoły podstawowej w Kątach Wr., w Parku Staromiejskim, przy
ul. Kościelnej oraz na terenie zielonym przy ul, Kościuszki w Kątach Wr.,
- zakup drzew i krzewów, wykonanie nasadzeń na terenach zielonych w Kątach Wr. przy
ul. Nowowiejskiej, Jaśminowej - 1 Maja, Sikorskiego, Brzozowej, w Gniechowicach na terenie placu
zabaw, przy drodze w Wojtkowicach (w kierunku cmentarza), w Smolcu na terenie przedszkola, w parku Pietrzykowicach na terenie parku,
- zakup roślin, nawozów do roślin i ziemi uniwersalnej do kwiatów do wykorzystania przy nasadzeniach
oraz wykonanie nasadzeń na terenie miasta Kąty Wr.,
2013 r.
- w ramach umowy z Fundacją EkoRozwoju, z siedzibą we Wrocławiu - w związku z realizacją projektu
pn. „Drogi dla Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody
i korytarzy ekologicznych”:
 posadzono 70 szt. drzew - przy drodze Kąty Wr. - Kozłów (60 szt.) oraz na obszarze miasta (10 szt.),
 wykonano ekspertyzy oraz pielęgnacje wybranych w uzgodnieniu z Gminą - 10 szt. drzew (przy
boisku sportowym w Smolcu),
 opracowano „Program kształtowania zadrzewień w Gminie Kąty Wrocławskie”,
- łącznie na terenie gminy nasadzono 120 szt. drzew (w tym 70 szt. w ramach umowy z Fundacją
Ekorozwoju) oraz 225 szt. krzewów w miejscowościach - Smolec, Kozłów, Czerńczyce, Mokronos
Dolny, Kąty Wrocławskie (ul. Jaśminowa i ul. Nowowiejska).
 współpraca ze Starostwem Powiatowym we Wrocławiu przy odtworzeniu wpisanej do rejestru zabytków alei
świerkowo-lipowej, w pasie drogi powiatowej, prowadzącej do pałacu w Sadowicach
Realizacja zadania:
Gmina Kąty Wrocławskie udzieliła dotacji Starostwu Powiatowemu we Wrocławiu na zadanie pn. „Rewitalizacja
historycznej Alei w Sadowicach Wrocławskich”. Powiat Wrocławski wystąpił z pisemną prośbą o udzielenie
pomocy finansowej na realizację wspomnianego działania ze względu na unikatowy w skali regionu charakter
drzewostanu lipowo-świerkowego.
Rewitalizacja polegała na wykonaniu cięć pielęgnacyjnych w obrębie drzewostanu lipowo-świerkowego oraz
nasadzeniu drzew i krzewów uzupełniających istniejący drzewostan alei w pasie drogi powiatowej nr 2017D.
Zadanie zostało wykonane przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Rok realizacji
Poniesiony
Lp.
Opis zadania
zadania
koszt [zł.]
1.
2011
Rewitalizacja historycznej alei w Sadowicach Wrocławskich
20 000,00
Suma:
20 000,00
3.3.3 Zabezpieczenie przed skutkami powodzi oraz spowolnienie spływu wód
 rozbudowa systemu syren alarmujących ludność gminy o zagrożeniach
Realizacja zadania:
W analizowanych latach nie rozbudowywano systemu syren alarmujących. Wykonywano natomiast na
bieżąco prace serwisowe i naprawy syren alarmowych wraz z instalacjami do selektywnego powiadamiania.
 budowa, remonty i odbudowa urządzeń małej retencji wodnej
Realizacja zadania:
Działania w przedmiotowym zakresie skupiały się głównie na konserwacji i udrożnieniu rowów melioracyjnych
oraz odtworzeniu systemu odwadniającego na obszarze gminy i realizowane były w ramach zadania pn.
„Utrzymanie urządzeń wodnych i kanalizacji burzowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie” (koszty zadania
podano w punkcie 3.2.1).
3.3.4 Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz przywracanie im funkcji przyrodniczej,
rekreacyjnej lub rolniczej
 rekultywacja składowiska
Realizacja zadania:
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Zadanie było realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Kąty Wrocławskie. Rekultywacji
poddane było składowisko odpadów komunalnych w Sośnicy, na które przyjmowano odpady od 1994 r. do
30.04.2007 r. (zgodnie z decyzją na zamknięcie, wydaną przez Wojewodę Dolnośląskiego nr SR.III. 6621-3/11/MS/06 z dnia 08.03.2006 r.). W dniu 29.06.2009 r. uzyskano decyzję na zamknięcie składowiska
nr DMŚ/MB/7665-16/165-III/09 z planowanym zakończeniem prac rekultywacyjnych do 2012 r.
Rekultywacja składowiska podzielona była na trzy etapy:
- I etap - prace przygotowawcze (wykonywanie warstwy wyrównującej - kształtowanie bryły składowiska) zakończone 30.05.2010 r.,
- II etap - rekultywacja techniczna (wykonanie warstw okrywy rekultywacyjnej - odgazowującej,
uszczelniającej, drenażowej - wraz ze studiami drenażu gazu składowiskowego) - zakończona
20.12. 2011 r.,
- III etap - rekultywacja biologiczna (wykonanie warstwy glebowej, przeprowadzenie zabiegów
agrotechnicznych oraz wysiew traw i nasadzenia roślinności) - zakończona 28 maja 2012 r.
Rok realizacji
Poniesiony
Lp.
Opis zadania
zadania
koszt [zł.]
1.
2010-2012
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Sośnicy
407 698,00
Suma:
407 698,00
 likwidacja „dzikich wysypisk” śmieci
Realizacja zadania:
Pomimo wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie, problemem jest
niewłaściwe zagospodarowanie odpadów przez część ludności. W wyniku takiej działalności powstają
tzw. „dzikie” wysypiska odpadów, czyli nielegalne miejsca składowania bądź magazynowania odpadów.
W analizowanych latach, „dzikie” wysypiska zlokalizowano oraz zlikwidowano w następujących
miejscowościach:
 2011 r. - Smolec, Baranowice, Zabrodzie, Kąty Wrocławskie, Samotwór, Romnów,
 2012 r. - Kąty Wrocławskie, Sadkówek, Bliż, Smolec,
 2013 r. - Kąty Wrocławskie, Nowa Wieś Kącka, Zabrodzie, Krzeptów.
Ponadto w 2012 r. usunięto „dzikie” wysypiska odpadów niebezpiecznych - azbestu w miejscowościach:
Gniechowice, Smolec i Sadków.
 edukacja ekologiczna
Realizacja zadania:
Zadanie nie było realizowane w przedmiotowym zakresie z powodu braku gleb zdegradowanych
i zdewastowanych na obszarze gminy.
3.3.5 Ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania przestrzennego
 ochrona terenów perspektywicznych pod względem wydobycia kopalin
Realizacja zadania:
Zadanie realizowane jest na etapie przygotowania bądź aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
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4. MONITORING SKUTKÓW REALIZACJI PROGRAMU I JEGO
AKTUALIZACJI
Nadzór nad realizacją programu w praktyce oznacza określenie zasad zarządzania nim wraz
z ustaleniem mechanizmu monitorowania jego realizacji. Program Ochrony Środowiska Gminy jest
dokumentem o charakterze strategicznym. Stanowi instrument wspomagający realizację prawa
miejscowego, pozostając w ścisłym związku z planami zagospodarowania przestrzennego
poszczególnych miejscowości, decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz
decyzjami związanymi z realizacją przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
gospodarki odpadami, rozwojem terenów zielonych i innych. Gmina Kąty Wrocławskie posiada
kompetencje pozwalające realizować zawarte w programie cele i zadania własne. Aby jednak ta
realizacja przebiegała spójnie z polityką regionalną konieczne jest przygotowanie struktur
administracyjnych do ścisłej współpracy z organami dysponującymi znacznie szerszymi
uprawnieniami wynikającymi z ich kompetencji.
Organ wykonawczy Gminy w celu realizacji polityki ekologicznej państwa sporządza Gminny Program
Ochrony Środowiska, który podlega zaopiniowaniu poprzez organ wykonawczy powiatu.
Z punktu widzenia pełnionej roli w realizacji programu można wyodrębnić cztery grupy podmiotów
uczestniczących w nim, są to:
 podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem,
 podmioty realizujące zadania programu, w tym instytucje finansujące,
 podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu,
 społeczność gminy jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu.
Główna odpowiedzialność za realizację programu spoczywa na Burmistrzu, który składa Radzie
Miejskiej raporty z wykonania programu. Rada Miejska współdziała z organami administracji rządowej
i samorządowej szczebla powiatowego oraz wojewódzkiego. Ponadto Rada Miejska współdziała
z instytucjami administracji rządowej, w dyspozycji których znajdują się instrumenty kontroli
i monitoringu. Instytucje te kontrolują respektowanie prawa, prowadzą monitoring stanu środowiska
(WIOŚ) oraz monitoring wód (RZGW).
W obowiązującym w latach sprawozdawczych 2011-2013 Programie Ochrony Środowiska dla Gminy
Kąty Wrocławskie dla części parametrów zostały określone skwantyfikowane wskaźniki postępów
i skutków realizacji ww. programu. Porównanie kolumn z poszczególnymi wskaźnikami ułatwia
raportowanie tendencji w zmianach poszczególnych wskaźników (poza opisowym przedstawieniem
realizacji zadań Programu zawartym w rozdziale 3). W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy
Kąty Wrocławskie została przyjęta tabela ze wskaźnikami efektywności realizacji celów POŚ (tabela
11-1), do określania w kolejnych raportach z POŚ. Poniżej przedstawiono dostępne w czasie
przygotowania raportu wskaźniki (Uwaga: część wskaźników za 2013 r. będzie dostępna dopiero w II
półroczu 2014 roku). Przedstawione wskaźniki zostały ustalone na podstawie danych pozyskanych
w Urzędzie Miasta i Gminy, w Starostwie Powiatowym, GUS oraz na podstawie ustaleń własnych.
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Tabela. Wskaźniki monitoringu dla Gminy Kąty Wrocławskie
Lp.

Wskaźniki

2011 r.

2012 r .

2013 r .

1

1

1

5

5

5

2

2

2

1 347,09
74
279

1 347,09
b.d.
b.d.

0
0

0
0

Ochrona przyrody i krajobrazu
1.

użytki ekologiczne

2.

pomniki przyrody [szt.]

3.

tereny Natura 2000

„Stara piaskownia”
pow. 0,6 ha
dęby szypułkowe
„Przeplatki nad
Bystrzycą”
pow. 834,6 ha
„Łęgi nad
Bystrzycą”
pow. 2 084,4 ha
Lasy i zadrzewienia

4.
5.

lesistość gminy [ha]
ilość nasadzeń [szt.]

1 347,09
545
250

drzewa
krzewy
Gleby

6.
7.

8.

grunty zdewastowane i zdegradowane [ha]
0
ekologiczne gospodarstwa rolne posiadające certyfikat
0
Jakość wód podziemnych i powierzchniowych

jakość wód podziemnych

punkt pomiarowokontrolny w m.
Małkowice,
w ramach jednolitej
części wód
podziemnych
(JCWPd) nr 114
punkt pomiarowokontrolny:
Strzegomka - ujście
do Bystrzycy

9.

jakość wód powierzchniowych

punkt pomiarowokontrolny:
Czarna Woda ujście do Bystrzycy

punkt pomiarowokontrolny:
Bystrzyca powyżej ujścia
Czarnej Wody

10.

11.
12.
13.
14.

BZT5
ChZT
zawiesina ogólna
azot ogólny
fosfor ogólny
3
ścieki komunalne oczyszczane [tys.m /rok]
ilość istniejących stacji uzdatniania wody [szt.]
3
ilość pobranej wody [tys. m /d]
ilość wody pobranej przez gospodarstwa domowe
ładunki zanieczyszczeń
w ściekach komunalnych
odprowadzane do odbiorników
[kg/rok]

III klasa

III klasa

- dobry stan
chemiczny

- dobry stan
chemiczny

stan
chemiczny
- PSD poniżej stanu
dobrego
nie
wykonywano
pomiarów
w tym punkcie

nie
wykonywano
pomiarów
w tym punkcie
2 108
21 544
3 225
12 915
1 810
488
8
2,6
754,5

nie
wykonywano
pomiarów
w tym punkcie
stan/potencjał
ekologiczny
- umiarkowany
stan ogólny
- zły
stan/potencjał
ekologiczny
- dobry
stan ogólny
- zły
2 890
27 451
2 992
18 033
2 561
513
8
2,6
780,7

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
8
b.d.
b.d.
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Lp.

Wskaźniki

2011 r.

2012 r .

2013 r .

196,4
1
141,0

b.d.
1
b.d.

4,010

1,705

3

15.
16.
17.

18.

[tys. m ]
długość sieci wodociągowej [km]
191,4
ilość funkcjonujących oczyszczalni ścieków [szt.]
1
długość sieci kanalizacyjnej, [km]
122,0
Ochrona powietrza atmosferycznego

długość nowopowstałych
i wyremontowanych dróg [km]

modernizacje
nawierzchni dróg
budowa drogi
dojazdowej do
gruntów rolnych
remonty
podbudowy dróg

19. długość sieci gazu ziemnego [km]
Objaśnienia: b.d. - brak danych

4,331

2,290
(I etap)

1,288
0,135

0,160

-

104,7

122,4

b.d.

5. OCENA STOPNIA ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY PRZYJĘTYMI
CELAMI A ICH WYKONANIEM, WERYFIKACJA PRZYJĘTYCH
ZADAŃ, OCENA WYKONANIA
Przyjęte w Programie Ochrony Środowiska priorytety, cele i zadania zgodne były z kierunkami
Polityki Ekologicznej Państwa - stanowiły przełożenie celów Polityki Ekologicznej Państwa
na szczebel Gminy. Realizacja przyjętego Programu w miarę jego realizacji stwarza niekiedy
problemy, tak natury finansowej (trudność w pozyskaniu środków finansowych) jak i inne (np.
zmieniające się potrzeby bieżące mieszkańców, czynniki zewnętrzne, zmiana ustawodawstwa etc.).
Duża część zadań zawartych w Programie wpisuje się w pożądane przez ogół mieszkańców gminy
kierunki - np. rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, zmniejszenie uciążliwości hałasu, odbudowa
układów urbanistycznych, ochrona przeciwpożarowa. Analizując przyjęte w Programie Ochrony
Środowiska zadania należy zauważyć:
 zrealizowane zostały (bądź są sukcesywnie na bieżąco realizowane) najważniejsze zadania
w zakresie ochrony wód, ochrony przed hałasem i ograniczenia zanieczyszczenia powietrza,
 powodem braku realizacji niektórych zadań są zwłaszcza:
- braki środków finansowych na realizację niektórych zadań,
- przesunięcie terminu realizacji zadania na kolejne lata,
- zmiana priorytetów wykonawczych w realizacji zadań na terenie gminy,
- bieżąca ocena sytuacji i potrzeb na terenie gminy.

6. DIAGNOZA, PROPOZYCJE
I KRYTERIÓW ICH WYŁONIENIA

NOWYCH

PRIORYTETÓW

Przeprowadzona analiza zakresu i stopnia realizacji zadań zawartych w Programie Ochrony
Środowiska dla Gminy Kąty Wrocławskie odbywała się już w czasie obowiązywania tzw. II Polityki
Ekologicznej Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016.
Nadrzędnym, strategicznym celem obecnej polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie
bezpieczeństwa ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury
społecznej) i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Realizacja
tego celu osiągana będzie poprzez niezbędne działania organizacyjne, inwestycyjne (w tym
wdrażanie postanowień Traktatu Akcesyjnego), tworzenie regulacji dotyczących zakresu korzystania
ze środowiska i reglamentowania poziomu tego wykorzystania w najważniejszych obszarach ochrony
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środowiska. W ten sposób realizacja krajowej polityki ekologicznej wpisywać się będzie w osiąganie
celów tej polityki na poziomie całej Wspólnoty.
Osiąganiu powyższych celów służyć ma realizacja następujących priorytetów i zadań, określona
w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Kąty Wrocławskie, zgodna z obecną Polityką
ekologiczną państwa:
1. Kierunki działań systemowych polegające na:
 uwzględnianiu zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych,
 aktywizacji rynku na rzecz ochrony środowiska,
 zarządzaniu środowiskowym,
 udziale społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska,
 rozwoju badań i postępie technicznym,
 odpowiedzialności za szkody w środowisku,
 uwzględnianiu aspektu ekologicznego w planowaniu przestrzennym;
2. Ochrona zasobów naturalnych polegająca na:
 ochronie przyrody,
 ochronie i zrównoważonym rozwoju lasów,
 racjonalnym gospodarowaniu zasobami wodnymi,
 ochronie powierzchni ziemi,
 gospodarowaniu zasobami geologicznymi;
3. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego polegająca na działaniach
w obszarach:
 środowisko a zdrowie,
 jakość powietrza,
 ochrona wód,
 gospodarka odpadami,
 oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych,
 substancje chemiczne w środowisku.
W przygotowanej aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kąty Wrocławskie winny
zostać uwzględnione cele i priorytety zgodne z obecną II Polityką Ekologiczną Państwa.

7. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kąty Wrocławskie stanowi podstawowe narzędzie
prowadzenia polityki ekologicznej w Gminie. Podstawowym założeniem w tworzeniu programów
ochrony środowiska na wszystkich szczeblach - od krajowego do gminnego - jest, aby ich realizacja
doprowadziła do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem
oraz zapewniła skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyła
warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. Analizując realizację
programu na poziomie gminnym należy pamiętać, że praktycznie zadania o charakterze
wykonawczym, czyli mające bezpośredni wpływ na stan środowiska i związane z jego ochroną przed
szkodliwym oddziaływaniem, obciążają samorząd gminy oraz podmioty gospodarcze. Charakter
zadań z zakresu ochrony środowiska wykonywany przez samorząd gminny wpływa na możliwości
bezpośredniej i pośredniej ochrony środowiska na terenie gminy.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono zadania, które były realizowane w ramach przyjętej przez
Radę Miejską w Kątach Wrocławskich „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kąty
Wrocławskie na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017”.
Do najważniejszych zadań można zaliczyć:
 budowę i modernizację dróg,
 zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
 urządzanie i utrzymanie terenów zieleni.
 termomodernizację budynków,
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W czasie, jaki upłynął od zatwierdzenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Kąty Wrocławskie
nastąpiły już znaczące zmiany w przepisach. Niektóre z zadań obciążających samorząd gminy
wymagają nakładów znacznych środków finansowych, co niejednokrotnie jest podstawową przyczyną
braku ich realizacji. W tym przypadku ważną sprawą jest określenie priorytetów dla poszczególnych
tematów zadań i określenie konieczności ich wykonania w określonym czasie.
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