Informacja o realizacji „Programu Ochrony Środowiska Gminy Kąty Wrocławskie”
Krótkoterminowego planu działań na lata 2004-2007 /stan na 12.06.2006r./
Cele
Ochrona gleb
- Zmniejszenie degradacji związanej z
działalnością rolniczą przez:
1. Podniesienie poziomu wiedzy
użytkowania gleb i gruntów
2. Optymalizacja użycia środków
ochrony roślin i nawozów
Zmniejszenie degradacji wynikającej z
zakwaszenia gleb przez:
1. Kontrole stopnia zakwaszenia gleb
2. Stosowanie zabiegów
agrotechnicznych mających na celu
zmniejszenie zakwaszenia gleb

Ochrona zasobów kopalin
1. Racjonalne wykorzystanie zasobów
mineralnych, kontrola wszystkich
miejsc eksploatacji surowców
mineralnych pod kątem
przestrzegania wymogów uzyskania
koncesji na wydobycie kopalin
2. Rekultywacja terenów
zdegradowanych w wyniku
działalności wydobywczej
Ochrona przyrody i krajobrazu
1. Rozbudowa systemu obszarów
chronionych, np. utworzenie użytków
ekologicznych

Wykonanie
2005
- Współpraca przy organizacji Szkolenia dla
użytkowników opryskiwaczy, zasady
stosowania środków ochrony roślin,
przeszkolono 44 osoby.

2006

Wykonywanie badań zakwaszenia gleby
Ilość przebadanych gospodarstw: 153,
Ilość prób makroelementów : 859,
Ilość prób mikroelementów:
58,
Opracowanie zaleceń

- Informacja o programie „Wapnowanie
gleb” realizowanym przez Dolnośląską Izbę
Rolniczą

Koncesja
- PPHU „Ceramika” Sp. z o.o. „Sośnica
4/96”
- SKR Kąty Wr. „Kilianów I „ 7/E/99
- PPHU TRANSPIACH s.c. Kopalnia
„Siedlakowice – II 2E/2001”
Rekultywacja wyrobiska
- Sadków, ul. Szkolna /Gmina/
- Nowa Wieś Kącka /Gmina/

Interwencja w Skałce
- zgłoszenie eksploatacji bez koncesji do
Starostwa Powiatowego

ad. 1. Wniosek do studium uwarunkowań
o przeznaczenie wyrobiska w Skałce na
utworzenie użytku ekologicznego

- Skałka – likwidacja nielegalnego
wyrobiska
- rekultywacja wyrobiska Zachowice
/Starostwo/

2. ekranowanie źródeł hałasu w tym dróg zwiększenie obszarów terenów zieleni
Edukacja ekologiczna
1. Dotyczy budzenia szacunku do
przyrody, organizacja dni
„Sprzątanie świata”, „Sprzątanie
Gminy Kąty Wrocławskie”
2. Współpraca z gimnazjum w Kątach
Wrocławskich
- Koło Młodych Przyrodników
Ochrona wód powierzchniowych
i podziemnych
1. Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej
- budowa sieci kanalizacyjnych
2. Zmniejszenie zużycia wody –
opomiarowanie gospodarstw domowych
3. Modernizacja SUW w Kątach
Wrocławskich
4. Likwidacja miejsc nielegalnego zrzutu
ścieków do wód i do ziemi

Ad.2 Kąty Wrocławskie, ul. 1 Maja,
wykonanie nasadzeń: uzupełnienie
drzewostanu lip
zakup materiałów: worki, rękawice, odbiór
zebranych odpadów,

ad. 1. sieć kanalizacji – ul. Okrzei, Kąty
Wrocławskie
- wspieranie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków – 5 dofinansowań
ad. 2. zakładanie wodomierzy ZGK sp.
z o.o. – 229szt. /w ciągu roku /
ad. 3. stacja przy ul. Popiełuszki w Kątach
Wrocł.

ad. 1. rozpoczęcie budowy kanalizacji
w północnej części gminy
- wspieranie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków – 3 wnioski
ad. 2. zakładanie wodomierzy ZGK sp.
z o.o. 158szt. /w ciągu 6 mies./

ad. 4. Kąty Wrocławskie, ul. Popiełuszki
Ochrona powietrza
1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń
komunikacyjnych przez stopniową
modernizację sieci dróg gminnych
Ochrona przed hałasem
1. Modernizacja dróg gminnych
2. Wprowadzenie na teren osiedli stref
uspokojonego ruchu (progi
zwalniające)
3. Utrzymanie nawierzchni dróg w
dobrym stanie technicznym

- modernizacja dróg gminnych – 30 dróg
i ulic o łącznej długości 8.545mb.
j.w.
4 szt. w miejscowości Smolec

