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2. WYKAZ SKRÓTÓW 

− Analiza SWOT – Analiza SWOT polega na analizie silnych i słabych stron organizacji oraz szans i zagrożeń 

które się przed nią pojawiają. SWOT, to skrót od: strengths (mocne strony),  weaknesses (słabe strony), 

opportunities (szanse), threats (zagrożenia). 
− As – Arsen  
− BaP – banzo(a)piren  
− Cd – Kadm  
− CO – Tlenek węgla 
− C6H6 – Benzen 
− CRFOP – Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody 
− GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
− GIOŚ – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 
− GUS – Główny Urząd Statystyczny 
− GUW – Głębinowe Ujęcie Wody 
− JCWP – Jednolite Części Wód Powierzchniowych 
− JCWPd – Jednolite Części Wód Podziemnych 
− JST – Jednostka Samorządu Terytorialnego 
− KPGO – Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 
− KPOŚK – Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
− KZGW – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 
− NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
− Ni – Nikiel  
− NO2 – Tlenek azotu 
− OZE – Odnawialne Źródła Energii 
− Pb – Ołów  
− PEM – Pola elektromagnetyczne 
− PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 
− PM2,5 – Pył zawieszony o granulacji do 2,5 μm 
− PM10 – Pył zawieszony o granulacji do 10 μm 
− PMŚ – Państwowy Monitoring Środowiska 
− POKzA – Program Oczyszczania Kraju z Azbestu 
− POŚ – Program Ochrony Środowiska 
− RDLP – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
− RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
− RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
− SOOŚ – Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 
− SO2 – Tlenek siarki 
− SPA2020 – Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020 z perspektywą do roku 2030 
− WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
− WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
− WPGO – Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 

− ZDR – Zakłady Dużego Ryzyka 
− ZZR – Zakłady Zwiększonego Ryzyka 
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3. STRESZCZENIE 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowogard na lata 2021 – 2024 z perspektywą  

do roku 2027 zawiera podstawowe informacje na temat stanu aktualnego poszczególnych komponentów 

środowiska na terenie gminy oraz zagrożeń i problemów w poszczególnych obszarach interwencji. Opracowany 

dokument jest zgodny z dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym, wojewódzkim i powiatowym.  

Głównym celem opracowania jest:  
Zrównoważony rozwój Gminy Nowogard dążący do poprawy jakości życia mieszkańców oraz stanu środowiska 

przyrodniczego. 
Gmina Nowogard położona jest w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie 

goleniowskim. Gmina Nowogard stanowi około 21% powierzchni powiatu. Od północy graniczy z gminą 

Golczewo, od zachodu z gminami Przybiernów i Osina, od południa z gminami Maszewo i Dobra Nowogardzka, 

od wschodu z gminami Radowo Małe, Resko i Ploty. Siedziba władz gminy znajduję się w miejscowości Nowogard, 

położonej w części centralnej. Układ osadniczy gminy stanowi miasto Nowogard oraz 62 wiejskie jednostki 

osadnicze. 

Klimat województwa zachodniopomorskiego charakteryzuje się dużą różnorodnością i zmiennością. 

Północna i zachodnia część województwa ma typowe cechy klimatu morskiego. We wschodniej jego części 

zaznaczają się cechy klimatu kontynentalnego. W obrębie poszczególnych obszarów występuje duża zmienność 

klimatu, uwarunkowana cechami środowiska, takimi jak: położenie (w pobliżu morza, jeziora, dużych rzek), 

ukształtowanie terenu, pokrycie obszaru (lasy, łąki, zabudowa), rzeźba terenu (pradoliny, wzniesienia). Bliskość 

morza, zasoby wodne 16 oraz duża powierzchnia lasów kształtują umiarkowany klimat charakteryzujący się 

znaczną wilgotnością powietrza oraz przewagą wiatrów zachodnich. Na obszarze gminy średnia temperatura 

roczna wynosi 7-7,6°C, a suma opadów atmosferycznych w roku wynosi 550 – 625 mm. 

Gmina Nowogard należy do zachodniopomorskiej strefy oceny jakości powietrza. Gmina nie posiada 

systemów pomiarowych jakości powietrza. Na przeważającym obszarze województwa zachodniopomorskiego  

w ostatnich latach występuje niski poziom zanieczyszczenia powietrza (poniżej dopuszczalnych norm) dla 

następujących substancji: dwutlenek siarki, benzen, tlenek węgla, dwutlenek azotu oraz oznaczany w pyle PM10 

metale: ołów, kadm, arsen i nikiel. Największym i jedynym problemem w skali województwa 

zachodniopomorskiego są wysokie stężenia benzo(a)pirenu, obserwowane szczególnie w okresie grzewczym.  

W 2020 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego pomiary stężeń ozonu w powietrzu atmosferycznym, 

w kryterium ochrony zdrowia, prowadzone były na trzech stanowiskach pomiarowych, metodą automatyczną  

z 8-godzinnym czasem uśredniania stężeń obliczanych ze stężeń 1-godzinnych. Na wszystkich stacjach 

pomiarowych uzyskano wymagane pokrycie roku pomiarami.  

W sezonie letnim na terenie całego kraju rejestrowany jest wzrost stężeń ozonu, spowodowany 

obecnością w atmosferze jego prekursorów oraz w dużej mierze warunkami meteorologicznymi. Przekroczenia 

poziomu docelowego ozonu określonego dla kryterium ochrony zdrowia stwierdzono we wszystkich stacjach 

pomiarowych w województwie. 

Na terenie Gminy Nowogard brak zewnętrznych jednostek ciepłowniczych stanowiących źródło ciepła dla 

mieszkańców. Budynki publiczne, mieszkania zbiorowego zamieszkania, budynki użyteczności publicznej oraz 

budynki prywatne ogrzewane są również indywidualnie za pomocą pieców lub lokalnych kotłowni. 

Jednym ze źródeł hałasu na terenie Gminy Nowogard jest hałas komunikacyjny. O poziomie hałasu 

komunikacyjnego decyduje głównie charakter drogi, jej stan techniczny oraz parametry ruchu.  

W celu zmniejszenia emisji hałasu nawierzchnie dróg powinny być utrzymywane w jak najlepszym stanie. 

Podczas budowy i remontów dróg powinny być wykorzystywane tzw. ciche nawierzchnie. Ciche nawierzchnie 

charakteryzujące się zawartością wolnych przestrzeni powyżej 15%, nawierzchnie drogowe o zwiększonej 

zawartości wolnych przestrzeni wpływają istotnie na zmniejszenie emisji hałasu. 

Na terenie Gminy Nowogard znajduje się punkt pomiarowy monitoringu pól elektromagnetycznych 

zlokalizowany w Nowogardzie,  przy Placu Wolności, poziom natężenia pól elektromagnetycznych w tym punkcie 

pomiarowym wynosił w 2018 roku 0,64 V/m.  
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Gmina Nowogard położona jest w obszarze dorzecza Odry, regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza 

Zachodniego – RZGW Szczecin. 

Na terenie gminy Nowogard rzeki płyną w kierunku północnym, rozgałęziając się na wschód (Sąpólna  

z dopływem Dobra i Łosośnica, Gardomianka i jej dopływ Rudka) oraz na zachód (Dobrzyca). Dobrzyca uchodzi 

do rzeki Wołczenicy, która płynąc ze wschodu na zachód wpływa do Zalewu Szczecińskiego.  

Gmina Nowogard położona jest w obrębie 9 jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych oraz 

jednej jednolitej części wód powierzchniowych jeziornych. Na terenie gminy Nowogard zlokalizowano 3 JCWPd.  

 Według danych GUS długość czynnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Nowogard wzrasta, w 2016 

roku wynosiła 148,5 km a w roku 2020 była o 2,9 km dłuższa i wynosiła 151,4 km. Od roku 2016 wzrosło również 

zużycie wody w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz ilość wody dostarczanej 

gospodarstwom domowym. Zmalała natomiast ilość ludności korzystającej z sieci wodociągowej. Na terenie 

gminy znajduje się 11 ujęć wody podziemnej.  Wszystkie ujęcia na terenie Gminy Nowogard są ujęciami wody 

podziemnej. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej od roku 2018 ulegała zwiększeniu – w ciągu dwóch kolejnych lat 

przybyło 2,7 km nowej sieci.  W latach 2016-2019 zmniejszyła się natomiast ilość ludności korzystającej z sieci 

kanalizacyjnej – odnotowano spadek rzędu 93 osób. Objętość ścieków oczyszczonych odprowadzonych ulegała 

zwiększeniu do roku 2017.  W 2020 roku odnotowano znaczny spadek ilości odprowadzonych ścieków.  

Na terenie gminy Nowogard zlokalizowane są 2 zakłady górnicze będące pod nadzorem Okręgowego 

Urzędu Górniczego w Poznaniu. Na terenie gminy Nowogard znajduje się 5 złóż kopalin, w tym 

2 zagospodarowane, 2 rozpoznane szczegółowo i jedno, z którego wydobycie zostało zaniechane.   

Ponad 90% powierzchni gruntów ornych na terenie gminy Nowogard stanowią gleby brunatne 

wyługowane. Na niżej położonych obszarach występują gleby murszaste i zdegradowane czarne ziemie, które 

okresowo bywają podmokłe. Gleby na obszarze gminy są jednolite, w większości lekkie.  

Gleby brunatne zbudowane są z piasków gliniastych mocnych i piasków gliniastych lekkich. Gleby 

brunatne wyługowane, które zbudowane są z gliny lekkiej występują w okolicach Długołęki i Jarchlina, 

na stosunkowo niewielkich powierzchniach. W rejonie Świerczewa, Osowa, Ostrzycy i Długołęki  znajdują się 

gleby piaskowe zbudowane z piasków gliniastych mocnych. Gleby zbudowane z piasków gliniastych lekkich 

występują głównie w okolicach Błotna, Świerczewa, Ostrzycy i Sąpolnicy. Czarne ziemie zdegradowane 

zbudowane z piasków gliniastych lekkich występują w obrębie Miętna, Konarzewa, Grabina i Strzelewa. W rejonie 

Ostrzycy występują również niewielkie obszary bogate w gleby bielicowe zbudowane z piasku gliniastego 

mocnego. Na użytkach zielonych w rejonie Wierzbięcina występują gleby mułowo torfowe mineralno murszowe 

i czarne ziemie. 

Ze względu na występowanie gleb zaklasyfikowanych do IV klasy bonitacyjnej, nie ma możliwości 

prowadzenia upraw wymagających zbóż np. pszenicy. Gleby średniej jakości, które wymagają dodatkowych 

zabiegów agrotechnicznych pozwalają na uprawę żyta. Ponad 80% gruntów ornych charakteryzuje kompleks 

„żytni bardzo dobry”, „żytni dobry” oraz „żytni słaby”. Około 70% użytków zielonych stanowią użytki zielone 

średnie. Na terenie gminy Nowogard przeważają użytki rolne, które zajmują prawie 65% jej całkowitej 

powierzchni. Na terenie Gminy Nowogard w ostatnich latach nie był prowadzony Monitoring chemizmu gleb 

ornych.  

W dniu 22 sierpnia 2019 r. została opublikowana ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej nowelizacją), która 

w zakresie zmiany ustawy o odpadach przewiduje m.in. rozwiązanie polegające na możliwości zmieniania WPGO 

na podstawie przepisów ustawy o odpadach w brzmieniu nadanym tą nowelizacją, a uchwalonych przed dniem 

wejścia w życie tej nowelizacji. Wobec powyższego, samorządy województw w przypadku podjęcia decyzji  

o zmianie WPGO uchwalonego przed dniem wejścia w życie tej nowelizacji, to jest przed dniem 6 września 2019 

r., mają możliwość uwzględnienia zmian przepisów wynikających z tej ustawy, dotyczących m.in. zniesienia 

obowiązku regionalizacji. Natomiast aktualizacja WPGO zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o odpadach, uchwalonego 

przed dniem wejścia w życie ww. nowelizacji, musi być sporządzona z uwzględnieniem zmian dotyczących 

przepisów o zniesieniu obowiązku regionalizacji.  

Każda gmina jest zobowiązana do utworzenia stacjonarnego punktu zbierania odpadów komunalnych 

(PSZOK). Punkty te oraz niejednokrotnie gniazda recyklingowe są uzupełnieniem systemu odbierania odpadów 
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komunalnych. Mieszkańcy Gminy Nowogard mogą dostarczać odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, który działa na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami (RZGO) w Słajsinie 30. 

Gmina Nowogard jest członkiem Celowego Związku Gmin R-XXI, który zrzesza gminy wspólnie realizujące 

zadania, w tym również utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Związek oddał do użytku inwestycję 

obejmującą budowę Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami (RZGO) zlokalizowaną  

w miejscowości Słajsino, na terenie gminy Nowogard. RZGO jest miejscem przeznaczonym do: 

− mechaniczno – biologicznego przetworzenia odpadów komunalnych, 

− przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów, 

− składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów. 

W myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości 

znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu  

o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, nie ma na terenie Gminy Nowogard 

zakładów zaliczanych do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii (ZZR) oraz zakładów należących 

do grupy zakładów o dużym ryzyku zagrożenia awarią (ZDR). 

W programie ochrony środowiska wyznaczono zadania własne gminy oraz zadania monitorowane innych 

jednostek. Realizacja tych zadań przyczyni się do poprawy jakości środowiska. Zadania zostaną sfinansowane 

ze środków własnych gminy oraz uzyskanych dotacji.  
 Dla wszystkich celów wyznaczonych w programie określono wskaźnik ich realizacji. Co dwa lata należy 

sporządzić raport z realizacji programu, natomiast po 4 latach dokonać jego aktualizacji. 
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4. WSTĘP 

 4.1. Cel i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowogard na lata 

2021 – 2024 z perspektywą do roku 2027”, który jest głównym dokumentem strategicznym na poziomie gminy, 

wyznaczającym cele ochrony środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, oraz określający kierunki 

działań, zmierzające do osiągnięcia tych celów.  

Obowiązek sporządzenia Programu ochrony środowiska wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). Zgodnie z art. 17 wyżej wymienionej ustawy 

organ gminy sporządza program ochrony środowiska. Z wykonania programu organ wykonawczy sporządza co 

dwa lata raporty, które przedstawia Radzie Gminy. 

Program ochrony środowiska powinien spełniać wymagania określone w art. 14, art. 17 i art. 18 ustawy 

Prawo ochrony środowiska. Zasady i tryb udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest 

sporządzenie programu ochrony środowiska określa ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.). 

Program ochrony środowiska spełnia wymagania zawarte w opracowanych przez Ministerstwo 

Środowiska „Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 

środowiska”. Oznacza to, że w przygotowanym programie: 

● dokonano oceny stanu środowiska na terenie gminy z uwzględnieniem dziesięciu obszarów przyszłej 

interwencji, 

● zdefiniowano zagrożenia i problemy dla poszczególnych obszarów przyszłej interwencji (analiza SWOT), 

● uwzględniono cele, kierunki interwencji i zadania wynikające z oceny stanu środowiska, 

● zamieszczono harmonogram rzeczowo – finansowy, osobno dla zadań własnych i zadań 

monitorowanych. 

Podczas opracowywania programu uwzględniono założenia zawarte w wojewódzkim i powiatowym 

programie ochrony środowiska oraz programach sektorowych, strategiach i istniejących planach rozwoju. 

 4.2. Metodyka wykonywania POŚ 

We wrześniu 2015 roku struktura oraz zakres programów ochrony środowiska określony został 

w Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska 

opracowanych przez Ministerstwo Środowiska. W 2020 zaktualizowaniu przez Ministra Klimatu uległy „Załączniki 

do Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska”.  

Zgodnie z wytycznymi Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowogard zawiera: 

● spis treści, 

● wykaz skrótów, 

● wstęp, 

● streszczenie w języku niespecjalistycznym, 

● ocena stanu środowiska, 

● cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie, 

● system realizacji programu ochrony środowiska, 

● spis tabel, rycin, wykresów i załączników. 

Wytyczne Ministerstwa Klimatu określiły ponadto, że ocena stanu środowiska na obszarze objętym 

opracowaniem powinna zostać przeprowadzona w oparciu o analizę wyznaczonych obszarów przyszłej 

interwencji, do których należą: 

● ochrona klimatu i jakości powietrza, 

● zagrożenia hałasem, 
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● pola elektromagnetyczne,  

● gospodarowanie wodami, 

● gospodarka wodno – ściekowa, 

● zasoby geologiczne, 

● gleby, 

● gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, 

● zasoby przyrodnicze. 

Do opracowania dokumentu wykorzystano model D-P-S-I-R, czyli model „siły naprawcze – presja – stan – 

wpływ – reakcja”. Polega on na opisaniu poszczególnych elementów oraz przedstawieniu jakie są przyczyny 

obecnego stanu środowiska, a także jak środowisko wpływa m.in. na życie społeczne i gospodarcze. 

Opracowując Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowogard na lata 2021 – 2024 z perspektywą 

do roku 2027: 

● konsultowano się z pracownikami Urzędu Gminy w zakresie pozyskania informacji niezbędnych 

do opracowania Programu; 

● dokonano oceny relacji pomiędzy zapisami środowiskowych dokumentów strategicznych szczebla 

centralnego, wojewódzkiego i powiatowego, w celu ustalenia uwarunkowań zewnętrznych dla 

opracowywanego programu; 

● dokonano analizy aktualnych dokumentów strategicznych gminy w celu zachowania spójności 

priorytetów oraz zapewnienia skoordynowanej realizacji planowanych działań ujętych we wszystkich 

dokumentach strategicznych; 

● na podstawie zebranych danych i informacji określono potrzeby w zakresie ochrony środowiska 

na terenie gminy i na ich podstawie sprecyzowano cele i niezbędne działania ekologiczne pozostające 

w zgodności z celami ujętymi w dokumentach strategicznych wyższego szczebla oraz obowiązującymi 

dokumentami strategicznymi dla Gminy; 

● we współpracy z gminą oraz innymi jednostkami opracowano harmonogram rzeczowo-finansowy 

realizacji poszczególnych działań ekologicznych, mając na uwadze pilność zaspokojenia potrzeb 

w zakresie ochrony środowiska, możliwości finansowe gminy oraz dostępne źródła finansowania, 

zadania zostały przyporządkowane poszczególnym celom, równocześnie dołożono wszelkiej 

staranności, aby zadania i cele zostały określone zgodnie z zasadą SMART, czyli były realne, mierzalne 

i określone w czasie.  

● uzgodniono sposoby wdrażania i zasady monitorowania programu ochrony środowiska.  

Dane o stanie środowiska naturalnego podane są według stanu na dzień 31.12.2019 r., tam gdzie było to 

możliwe podane zostały dane bardziej aktualne. Koszty realizacji działań i określenie sposobu finansowania 

określono na podstawie informacji udostępnionych przez podmioty odpowiedzialne za dane zadania.  

 4.3. Uwarunkowania prawne wykonania POŚ 

Program Ochrony Środowiska sporządzono zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawnych 

dotyczących zagadnień ochrony środowiska. Podstawę prawną dokumentu stanowią wymienione niżej ustawy 

oraz akty wykonawcze do tych ustaw: 

● ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 poz. 1219 ze zm.), 

● ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 

247 ze zm.), 

● ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098.), 

● ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1275), 

● ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r. poz. 624 ze zm.),  

● ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz.U. z 2020 r., poz. 2028), 
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● ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2020 

r. poz. 2187), 

● ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 332 ze zm.), 

● ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 

888), 

● ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2021 r. poz. 1420), 

● ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.), 

● ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i  leśnych  (Dz.U. z 2021 r. poz. 1326), 

● ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz.U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.), 

● ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu  (Dz.U. z 2021 r. poz. 76 ze zm.), 

● ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 poz. 741 

ze zm.), 

● ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 638), 

● Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). 

 4.4. Spójność z dokumentami nadrzędnymi 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowogard na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2027 

uwzględnia założenia i cele zawarte w dokumentach nadrzędnych wyższego szczebla: 

▪ nadrzędne dokumenty strategiczne: 

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

● Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), 

● Polityka ekologiczna państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki 

wodnej 

▪ zintegrowane strategie o charakterze horyzontalnym: 

● Strategia zrównoważonego rozwoju transportu do 2030, 

● Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, 

● Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, 

● Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, 

● Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030, 

● Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) do 2030 

roku, 

● Polityka energetyczna Polski do 2040 roku. 

▪ dokumenty sektorowe: 

● Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku, 

● Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, 

● Krajowy plan gospodarki odpadami 2022, 

● Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów, 

● Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, 

● Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata  

 2014-2020, 

● Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz 

z Planem działań na lata 2015 – 2020, 

● Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020 (z perspektywą do roku 2030), 

● Program wodno-środowiskowy kraju, 

● Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, 

● Plan zarządzania ryzykiem powodziowym, 



12 

 

▪ dokumenty o charakterze programowym/wdrożeniowym oraz pozostałe branżowe programy, plany 

i strategie na terenie województwa zachodniopomorskiego: 

● Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030  

● Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego, 

● Projekt aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego 

2022, 

● Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 

2016-2020 z perspektywą do 2024, 

● Program ochrony powietrza dla strefy zachodniopomorskiej, 

▪ dokumenty lokalne: 

● Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Goleniowskiego na lata 2018-2021 

z perspektywą do roku 2025, 

● Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowogard na lata 2004-2008 

z perspektywą do roku 2015, 

● Strategia Rozwoju Gminy Nowogard na lata 2014-2022, 

● Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowogard z 2015 roku, 

● Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Nowogard na lata 2017-2025. 

Szczegółowa analiza spójności celów Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowogard na lata 2021 – 

2024 z perspektywą do 2027 roku z celami dokumentów nadrzędnych w załączniku nr 1. 

 4.5. Efekty realizacji dotychczasowego Programu 

     Dotychczas obowiązującym dokumentem dotyczącym ochrony środowiska przyrodniczego na terenie 

gminy Nowogard był Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowogard na lata 2004 – 2008 z uwzględnieniem 

perspektywy do roku 2015.   

W ramach obowiązującego programu Gmina  zrealizowała następujące zadania: 

• budowa nowych i modernizacja istniejących ujęć wody, stacji uzdatniania oraz sieci wodociągowych, 

• uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie, 

• organizacja selektywnej zbiórki odpadów, 

• zakup pojemników do selektywnej zbiórki, 

• inwentaryzacja i likwidacja dzikich wysypisk, 

• budowa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON), 

• wyposażenie domów jednorodzinnych w kompostowniki przydomowe, 

• opracowanie sposobów zagospodarowania gnojowicy i odpadów powstających na terenie dużych ferm 

trzody i ferm drobiu (np. Miętno), 

• budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Poubojowych w Glicku, 

• likwidacja mogilnika w miejscowości Piaski, 

• utworzenie bazy danych emisji zanieczyszczeń do powietrza na podstawie przeprowadzonej 

szczegółowej inwentaryzacji oraz realizacja inwestycji zapobiegających zanieczyszczeniom środowiska 

atmosferycznego, 

• inwentaryzacja źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy, 

• remont i modernizacje placówek użyteczności publicznej wraz z ich ociepleniem, 

• gazyfikacja gminy Nowogard (tereny wiejskie), 

• budowa obwodnicy Nowogardu, 

• zalesianie gruntów o małej przydatności rolniczej, 

• utworzenie nowych obszarów chronionych zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu 

„Waloryzacja przyrodnicza gminy Nowogard”, 

• ochrona i powiększanie zasobów leśnych, rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych kruszyw 

mineralnych i torfu, 

• ochrona złóż kopalin przed trwałym zainwestowaniem i zalesieniem oraz niekontrolowaną eksploatacją, 

• eliminacja i ograniczenie wykorzystania kotłowni węglowych, 
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• koordynacja edukacji ekologicznej w gminie, 

• program edukacji ekologicznej, 

• utworzenie na terenie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie systemu gromadzenia i upowszechniania 

informacji o środowisku, 

• prowadzenie szkoleń, konkursów, promocja wydawnictw w zakresie edukacji ekologicznej, 

• opracowanie programu badawczo - obserwacyjnego najbliższego otoczenia, 

• stworzenie internetowej mapy problematyki dotyczącej ochrony środowiska, 

• wprowadzenie tzw. „Małych projektów ekologicznych”. 

 

5. OCENA STANU ŚRODOWISKA 

 5.1. Charakterystyka gminy Nowogard 

 5.1.1. Informacje ogólne i położenie 

Gmina Nowogard położona jest w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie 

goleniowskim. Gmina Nowogard stanowi około 21% powierzchni powiatu. Od północy graniczy z gminą 

Golczewo, od zachodu z gminami Przybiernów i Osina, od południa z gminami Maszewo i Dobra Nowogardzka, 

od wschodu z gminami Radowo Małe, Resko i Ploty. Siedziba władz gminy znajduję się w miejscowości Nowogard, 

położonej w części centralnej. Układ osadniczy gminy stanowi miasto Nowogard oraz 62 wiejskie jednostki 

osadnicze. 

Administracyjnie gmina Nowogard składa się z 37 sołectw: Bieniczki, Błotno, Boguszyce, Brzozowo 

Czerminica, Dąbrowa, Długołęka, Glicko, Grabin, Jarchlino, Karsk, Konarzewo, Krasnołęka, Kulice, Lestkowo, 

Łęgno, Maszkowo, Miętno, Olchowo, Orzechowo, Orzesze, Oosowo, Ostrzyca, Sąpolninca, Sikorki, Słasino, 

Strzelewo, Szczytniki, Świerczewo, Trzechel, Wierzbięcin, Wierzchy, Wojcieszyn Wołowiec, Wyszomierz, Żabowo, 

Żabówko. Ogólna powierzchnia powiatu goleniowskiego zajmuje 1 616 km², z czego sama gmina zajmuje 338,7 

km². Położenie gminy Nowogard, przedstawiające jej całkowity obszar przedstawia rys. nr 1.  
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Rysunek 1. Położenie gminy Nowogard 

Źródło: opracowanie własne 

 
Rysunek 2. Położenie gminy Nowogard na tle powiatu goleniowskiego 

Źródło: opracowanie własne 
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Według podziału fizyczno-geograficznego (Kondracki, 2000) gmina Nowogard położona jest na obszarze:  

● prowincji: Niżu Środkowoeuropejskiego, 

● podprowincji: Pobrzeże Południowobałtyckie  

● makroregionu: Pojezierze Zachodniopomorskie, Pobrzeże Szczecińskie 

● mezoregionu: Równina Nowogardzka, Równina Gryficka, Równina Goleniowska 

 
Rysunek 3. Położenie gminy Nowogard na tle podziału fizycznogeograficznego 

Źródło: opracowanie własne 

 5.1.2. Sytuacja demograficzna 

 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31 XII 2020 roku teren gminy zamieszkiwało  

24 515 osób, z czego 51,07% stanowią kobiety, a 48,93% mężczyźni. Gęstość zaludnienia wynosiła 72 osoby/km2. 

Tabela poniżej przedstawia sytuację demograficzną na terenie gminy Nowogard na przestrzeni lat 2015-2020. 

 

Tabela 1. Liczba mieszkańców gminy Nowogard w latach 2015-2019 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba mieszkańców ogółem 24 763 24 757 24 845 24 719 24 634 24 515 

Kobiety 12 624 12 627 12 672 12 607 12 553 12 519 

Mężczyźni 12 139 12 130 12 173 12 112 12 081 11 996 

Współczynnik feminizacji 104 104 104 104 104 104 

Przyrost naturalny -8 -9 42 -69 -57 - 

Źródło: GUS 
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Mieszkańcy gminy Nowogard zawarli w 2020 roku 87 małżeństw, co odpowiada 

3,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Dla porównania dla powiatu goleniowskiego współczynnik wyniósł 3,8. 

W 2019 roku w gminie Nowogard urodziło się 204 dzieci, w tym 53,92% chłopców i 46,08% dziewczynek. 

 Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 

0,72 i jest mniejszy od współczynnika dla powiatu, który wynosi 0,76. W gminie Nowogard na 100 tys. ludności 

przypada 1 059 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla powiatu goleniowskiego, województwa 

zachodniopomorskiego oraz kraju. Spośród wszystkich mieszkańców gminy Nowogard, 60,1% jest w wieku 

produkcyjnym, 17,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 22% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. Strukturę 

ludności gminy, według ekonomicznej grupy wieku oraz liczbę bezrobotnych zarejestrowanych i udziału 

bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym przedstawiają poniższe tabele. 

 

Tabela 2. Grupy wieku ekonomicznego oraz udział grup ludności w % ludności ogółem w latach 2015-2020 

Rok 
Wiek przedprodukcyjny Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny 

[osoby] [%] [osoby] [%] [osoby] 

2015 4 532 18,3 15 700 63,4 4 532 

2016 4 481 18,1 15 498 62,6 4 778 

2017 4 522 18,2 15 329 61,7 4 969 

2018 4 449 18,0 15 128 61,2 5 142 

2019 4 409 17,9 14 928 60,6 5 296 

2020 4 364 17,8 14 734 60,1 5 393 

Źródło: GUS 

Tabela 3. Bezrobocie na terenie gminy Nowogard w latach 2015-2019 

 Rok 
Bezrobotni zarejestrowani 

ogółem [os.] 
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie 

ludności w wieku produkcyjnym wg płci [%] 

2015 987 6,3 

2016 953 6,2 

2017 792 5,2 

2018 732 4,8 

2019 633 4,2 

2020 793 5,4 

Źródło: GUS 

W 2019 roku spośród wszystkich pracujących ogółem, kobiety stanowią 47,8%, a 52,2% mężczyźni. Stopa 

bezrobocia rejestrowanego w powiecie goleniowskim wynosiła w 2020 roku 6,6%.  
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5.1.3. Gospodarka 

W gminie Nowogard w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowano nowe 189 podmioty gospodarki 

narodowej, z czego 6 stanowiło sektor rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, 86 sektor przemysł 

i budownictwo oraz 97 dotyczących pozostałej działalności. Spośród wszystkich podmiotów 95,23% należy 

do sektora prywatnego.  

W tabelach poniżej przedstawiono zmiany liczby podmiotów gospodarczych na przestrzeni lat 2015– 

2020 z podziałem na działy PKD oraz z podziałem na sektor publiczny i prywatny. 

Tabela 4. Zmiany liczby podmiotów gospodarczych na terenie gminy Nowogard w latach 2015-2020 

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Podmioty gospodarcze wpisane 
do rejestru REGON 

2 564 2 588 2 611 2 629 2 717 2 784 

Źródło: GUS 

 

Tabela 5. Zmiany liczby podmiotów gospodarczych na terenie gminy Nowogard w latach 2015-2020 według 
grup rodzajów działalności PKD 2007 

PKD 2007 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo, rybołówstwo 

105 108 107 102 101 99 

Przemysł i budownictwo 616 633 658 686 733 769 

Pozostała działalność 1 843 1 847 1 846 1 841 1 883 1 916 

Źródło: GUS 

 
Tabela 6. Zmiany liczby podmiotów gospodarczych na terenie gminy Nowogard w latach 2015-2020 według 
sektorów własnościowych 

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sektor publiczny 60 61 60 58 54 54 

Sektor prywatny 2 500 2 524 2 543 2 559 2 643 2 707 

Źródło: GUS 

 5.1.4. Infrastruktura mieszkaniowa 

Według danych GUS na koniec 2019 roku, w gminie znajdowało się 3 135 budynków mieszkalnych. 

W porównaniu z rokiem 2015 liczba ta wzrosła o 255 budynków Na koniec roku 2019 roku liczba mieszkań 

wynosiła 8 223, natomiast ich łączna powierzchnia 187 369 m2. Od roku 2015 liczba mieszkań wzrosła o 178, 

natomiast ich powierzchnia o 11 777 m2. Tabela poniżej przedstawia zasoby mieszkaniowe na terenie gminy 

Nowogard na przestrzeni lat 2015-2020. 
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Tabela 7. Zasoby mieszkaniowe na terenie gminy Nowogard w latach 2015-2020 

Wyszczególnienie Jednostka 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Budynki mieszkalne szt. 2 880 2 915 2 952 2 985 3 135 - 

Mieszkania szt. 8 045 8 081 8 120 8 152 8 223 - 

Powierzchnia użytkowa 
mieszkań 

m2 
175 592 178 625 181 929 184 261 187 369 

- 

Przeciętna powierzchnia 
użytkowa 1 mieszkania 

m2 
68,0 68,3 68,7 69,0 69,3 

- 

Przeciętna powierzchnia 
użytkowa mieszkania na 1 
osobę 

m2 

22,1 22,3 22,5 22,7 23,1 

- 

Przeciętna liczba osób na 1 
mieszkanie 

os. 
3,08 3,06 3,06 3,03 3,00 

- 

Źródło: GUS 

 5.1.5. Infrastruktura techniczna i komunikacyjna 

Infrastruktura komunikacyjna 

Położenie geograficzne gminy powoduje, że ma ona dodatkowo korzystne połączenia komunikacyjne 

z układem drogowym zarówno Polski oraz Niemiec. Sieć komunikacyjna gminy jest dobrze rozwinięta. 

Przez teren gminy przebiegają następujące drogi wojewódzkie: 

● 106 od 23,267 do 47,345 – razem 24,078 km, 

● 144 od 0 do 10,994 km – razem 10,994 km, 

● 147 od 0 do 4,293 km – razem 4,293 km . 

Ponadto, centralnie przez teren gminy przebiega droga ekspresowa S6 z 3 węzłami na zachód i północ 

od miasta Nowogard umożliwiając sprawną komunikację między miastem a Goleniowem i Kołobrzegiem. 

Ponadto, przez teren gminy przebiegają 42 drogi gminne publiczne z czego 34 posiada nawierzchnie 

bitumiczną i 8 powierzchnie z kostki brukowej. Co najmniej 85,71% dróg gminnych publicznych posiada stan 

techniczny dobry lub bardzo dobry. 
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Rysunek 4. Zestawienie stanu technicznego dróg wojewódzkich gminy Nowogard 

źródło: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie 
 
 
 

Na terenie gminy Nowogard aktualnie nie ma ekranów akustycznych. 
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Rysunek 5. Stan techniczny nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie gminy Nowogard 

źródło: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie 

 

Na terenie gminy w okolicach wsi Olchowo, Karsk oraz Wojcieszyn znajdują się 3 węzły drogi ekspresowej 

S6. Droga S6 to najważniejsza oś komunikacyjna w centralnej części gminy Nowogard oraz jedna z ważniejszych 

województwie zachodniopomorskim. Elementem istotnym dla rozwoju gminy jest także dobra komunikacja 

z dużymi miastami – Goleniowem, Szczecinem i Kołobrzegiem oraz odległość 70 km do granicy niemieckiej. 

W promieniu około 70 km znajduje się przejście graniczne w Kołbaskowie.  
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 5.2. Ochrona klimatu i jakości powietrza 

 5.2.1. Analiza stanu wyjściowego 
Opis klimatu 

Jakość powietrza – a dokładniej poziom stężeń zanieczyszczeń w powietrzu ściśle zależy jest od warunków 

meteorologicznych oraz działalności antropogenicznej. Temperatura powietrza, prędkość wiatru, natężenie 

promieniowania słonecznego czy też wilgotność oddziałują na wielkość emisji zanieczyszczeń.  

Na rozprzestrzenianie się substancji zanieczyszczających znaczący wpływ mają prędkość i kierunki 

wiatrów. W momencie braku wiatrów oraz wiatrów o małych prędkościach następuję pogarszanie wentylacji 

powietrza, co przyczynia się do wzrostu stężeń zanieczyszczeń w przypowierzchniowych warstwach atmosfery. 

Prędkość wiatru wpływa na tempo przemieszczania się powietrza wraz z zanieczyszczeniami, natomiast kierunek 

decyduje o trasie ich migracji. Opady atmosferyczne, wilgotność, natężenie promieniowania słonecznego wpływa 

także na przemiany fizyko – chemiczne zanieczyszczeń w atmosferze oraz ich wymywanie. Od kierunków 

i prędkości wiatru zależy natomiast transport zanieczyszczonych mas powietrza znad obszarów ich emisji. Innym 

czynnikiem fizycznym wpływającym na poziom zanieczyszczeń jest stopień zróżnicowania ukształtowania terenu, 

w którym mogą występować obszary o specyficznym klimacie, mikroklimacie i specyficznych warunkach 

meteorologicznych. Kolejnym czynnikiem wyznaczającym jakość powietrza jest zjawisko tzw. inwersji termicznej, 

odznaczające się występowaniem temperatury niższej tuż przy powierzchni ziemi, niż w wyższych partiach 

atmosfery. Najlepsze warunki rozprzestrzeniania zanieczyszczeń panują na terenach płaskich, gdzie występuje 

duża liczba dni z nasłonecznieniem, dobre warunki termiczne oraz wysokie prędkości mas powietrza. Natomiast 

w dolinach, nieckach wymiana mas powietrza jest utrudniona. Temperatura powietrza wpływa pośrednio 

na jakość powietrza. Niskie temperatury powodują wzrost emisji zanieczyszczeń związanych ze spalaniem paliw 

w instalacjach grzewczych. 

 
Rysunek 6. Róża wiatrów dla gminy Nowogard 

Źródło: https://www.meteoblue.com 
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Klimat województwa zachodniopomorskiego charakteryzuje się dużą różnorodnością i zmiennością. 

Północna i zachodnia część województwa ma typowe cechy klimatu morskiego. We wschodniej jego części 

zaznaczają się cechy klimatu kontynentalnego. W obrębie poszczególnych obszarów występuje duża zmienność 

klimatu, uwarunkowana cechami środowiska, takimi jak: położenie (w pobliżu morza, jeziora, dużych rzek), 

ukształtowanie terenu, pokrycie obszaru (lasy, łąki, zabudowa), rzeźba terenu (pradoliny, wzniesienia). Bliskość 

morza, zasoby wodne 16 oraz duża powierzchnia lasów kształtują umiarkowany klimat charakteryzujący się 

znaczną wilgotnością powietrza oraz przewagą wiatrów zachodnich. Region zachodniopomorski ma charakter 

rolniczo-przemysłowy. Główne gałęzie gospodarki województwa zachodniopomorskiego to przemysł 

energetyczny, chemiczny i drzewny, a także produkcja rolno-spożywcza, w tym przemysł browarniczy 

i rybołówstwo. Duże znaczenie dla regionu mają także znajdujące się na jego terenie 4 morskie porty handlowe: 

Szczecin, Świnoujście, Kołobrzeg i Police oraz kilkanaście mniejszych portów morskich i przystani rybackich. 

 
Rysunek 7. Meteogram dla najbliższej stacji pomiarowej położonej od gminy Nowogard 

Źródło: https://www.meteoblue.com 
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Na obszarze gminy średnia temperatura roczna wynosi 7-7,6°C, a suma opadów atmosferycznych w roku 

wynosi 550 – 625 mm. 

Stan jakości powietrza 
Zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska co roku 

dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w poszczególnych strefach. Ocenę taką przeprowadza się 

z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ze względu na ochronę roślin. 

W rozumieniu założeń do ustawy Prawo ochrony środowiska, przygotowywanych w związku z transpozycją 

do prawa polskiego Dyrektywy w sprawie jakości i czystszego powietrza dla Europy przyjmuje się, że od stycznia 

2010 r. dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnionych w ocenie, strefę stanowi: 

● aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, 

● miasto niebędące aglomeracją o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, 

● pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców. 

Substancje podlegające ocenie to:  

● dwutlenek siarki SO2, 

● dwutlenek azotu NO2, 

● tlenek węgla CO, 

● benzen C6H6, 

● pył zawieszony PM10, 

● pył zawieszony PM2.5, 

● ołów w pyle Pb (PM10), 

● arsen w pyle As (PM10), 

● kadm w pyle Cd (PM10), 

● nikiel w pyle Ni (PM10), 

● benzo(a)piren w pyle B(a)P (PM10), 

● ozon O3. 

Podstawą klasyfikacji stref w rocznej ocenie jakości powietrza są wartości poziomów: 

● dopuszczalnego - oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony na podstawie wiedzy naukowej, 

w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub 

środowisko jako całość, który powinien być osiągnięty w określonym terminie i po tym terminie nie 

powinien być przekroczony, 

● docelowego - oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony w celu unikania, zapobiegania lub 

ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub środowisko jako całość, który ma być 

osiągnięty tam gdzie to możliwe w określonym czasie, 

● poziomu celu długoterminowego - oznacza poziom substancji w powietrzu, który należy osiągnąć 

w dłuższej perspektywie z wyjątkiem przypadków, gdy nie jest to możliwe w drodze zastosowania 

proporcjonalnych środków – w celu zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. 

Oprócz w/w poziomów określony jest również poziom krytyczny, po przekroczeniu którego mogą wystąpić 

bezpośrednie niepożądane skutki w odniesieniu do komponentów przyrody, ale nie w odniesieniu do człowieka 

oraz margines tolerancji, który określa procentową część poziomu dopuszczalnego, o którą poziom ten może 

zostać przekroczony. W wyniku klasyfikacji, w zależności od analizy stężeń w danej strefie, można wydzielić 

następujące klasy stref: 

● klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych lub 

poziomów docelowych, 

● klasa B – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie 

przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji, 

● klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone 

o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony –  

poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe. 
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Dla ozonu: 

● klasa D1 – stężenia ozonu nie przekraczają poziomu celu długoterminowego, 

● klasa D2 – stężenia ozonu przekraczają poziom celu długoterminowego, 

oraz dla PM2.5: 

● klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomu docelowego, 

● klasa C2 – stężenia PM2.5 przekraczają poziom docelowy. 

Klasy stref dla zanieczyszczeń oraz wymagane działania w zależności od ich poziomu stężeń przedstawia 

tabela poniżej. 

Tabela 8. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomu stężeń zanieczyszczenia 

Poziom stężeń Zanieczyszczenie Klasa Wymagane działania 

Poziom dopuszczalny i poziom krytyczny 

<poziom 
dopuszczalny 

i poziom krytyczny 

dwutlenek siarki 
dwutlenek azotu 

tlenki azotu 
tlenek węgla 

benzen, pył PM10 
ołów (PM10) 

A 
- utrzymanie stężeń zanieczyszczenia poniżej poziomu 
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości 
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 

>poziom 
dopuszczalny 

i poziom krytyczny 
C 

- określenie obszarów przekroczeń poziomów 
dopuszczalnych, 
- opracowanie Programu Ochrony Powietrza POP w celu 
osiągnięcia odpowiednich poziomów dopuszczalnych 
substancji w powietrzu (jeśli POP nie był uprzednio 
opracowany), 
- kontrolowanie stężeń zanieczyszczenia na obszarach 
przekroczeń i prowadzenie działań mających na celu 
obniżenie stężeń przynajmniej do poziomów dopuszczalnych 

Poziom dopuszczalny i margines tolerancji 

<poziom 
dopuszczalny 

pył zawieszony 
PM2.5 

dodatkowo 
dwutlenek 

azotu, benzen i pył 
zawieszony PM10 dla 
stref, które uzyskały 

derogacje 

A 
- utrzymanie stężeń zanieczyszczenia poniżej poziomu 
dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej jakości 
powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem 

>poziom 
dopuszczalny 

<poziom 
dopuszczalny z 

marginesem 
tolerancji 

B 

- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego, 
- określenie przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego 
substancji w powietrzu, podjęcie działań w celu zmniejszenia 
emisji substancji 

>poziom 
dopuszczalny z 

marginesem 
tolerancji 

C 

- określenie obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego 
oraz poziomu dopuszczalnego powiększonego  
o margines tolerancji, 
- opracowanie Programu Ochrony Powietrza POP w celu 
osiągnięcia poziomu dopuszczalnego  
w wyznaczonym terminie 

Poziom docelowy 

<poziom docelowy 

Ozon 
AOT40 

arsen (PM10) 
nikiel (PM10) 
kadm (PM10) 
benzo/a/piren 

(PM10) 

A - działania niewymagane 

>poziom docelowy 
C 

- dążenie do osiągnięcia poziomu docelowego substancji 
w określonym czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych 
działań technicznych  
i technologicznych, 
- opracowanie Programu Ochrony Powietrza, w celu 
osiągnięcia odpowiednich poziomów docelowych 
w powietrzu, jeśli POP nie był opracowany pod kątem 
określonej substancji 

PM2.5 C2 - dążenie do osiągnięcia poziomu docelowego do 2016 r. 

Poziom celu długoterminowego 

<poziom celu 
długoterminowego 

Ozon 
AOT40 

D1 - działania niewymagane 
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>poziom celu 
długoterminowego 

D2 
- dążenie do osiągnięcia poziomu celu 
długoterminowego do 2020 r. 

Źródło: www.gios.gov.pl 

Gmina Nowogard należy do zachodniopomorskiej strefy oceny jakości powietrza. Gmina nie posiada 

systemów pomiarowych jakości powietrza. W poniższej tabeli przedstawiono klasyfikację strefy 

zachodniopomorskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia. Prowadzona ocena ma 

na celu monitorowanie zmian jakości powietrza i ma być podstawą do podjęcia działań powodujących 

zmniejszenia stężeń zanieczyszczeń w powietrzu przynajmniej do poziomu stężenia dopuszczalnego na terenie 

kraju w określonym terminie. W tabeli poniżej przedstawione zostały dane za rok 2020. 

 

Tabela 9. Klasyfikacja strefy zachodniopomorskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony 
zdrowia dla strefy zachodniopomorskiej za rok 2020 

Nazwa strefy 

Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji 

NO2 SO2 CO C6H6 Pył PM 2,5 Pył PM10 BaP As Cd Ni Pb O3 

2019 

A A A A A A C A A A A A(D2) 
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za rok 2020 

Na przeważającym obszarze województwa zachodniopomorskiego w ostatnich latach występuje niski 

poziom zanieczyszczenia powietrza (poniżej dopuszczalnych norm) dla następujących substancji: dwutlenek 

siarki, benzen, tlenek węgla, dwutlenek azotu oraz oznaczany w pyle PM10 metale: ołów, kadm, arsen i nikiel. 

Największym i jedynym problemem w skali województwa zachodniopomorskiego są wysokie stężenia 

benzo(a)pirenu, obserwowane szczególnie w okresie grzewczym. W 2020 r. na terenie województwa 

zachodniopomorskiego pomiary stężeń ozonu w powietrzu atmosferycznym, w kryterium ochrony zdrowia, 

prowadzone były na trzech stanowiskach pomiarowych, metodą automatyczną z 8-godzinnym czasem 

uśredniania stężeń obliczanych ze stężeń 1-godzinnych. Na wszystkich stacjach pomiarowych uzyskano 

wymagane pokrycie roku pomiarami.  

W sezonie letnim na terenie całego kraju rejestrowany jest wzrost stężeń ozonu, spowodowany 

obecnością w atmosferze jego prekursorów oraz w dużej mierze warunkami meteorologicznymi. Przekroczenia 

poziomu docelowego ozonu określonego dla kryterium ochrony zdrowia stwierdzono we wszystkich stacjach 

pomiarowych w województwie. 

Należy zaznaczyć, że w/w przekroczenia są dla całej strefy zachodniopomorskiej, a nie dla samej gminy 

Nowogard. W związku z brakiem punktów monitoringu jakości powietrza na terenie gminy niemożliwe jest 

określenie czy na jej obszarze te przekroczenia mają miejsce. Należy jednak zaznaczyć, że w sezonie grzewczym 

stan jakości powietrza w Gminie Nowogard odczuwalnie się pogarsza, zwłaszcza w dni o małym przewietrzaniu, 

wysokim zachmurzeniu i niskiej temperaturze, kiedy to mieszkańcy gminy ogrzewają mieszkania. Główną 

przyczyną wystąpienia przekroczeń pyłu zawieszonego PM10 jest emisja z indywidualnego ogrzewania 

budynków, a także niekorzystne warunki meteorologiczne występujące podczas powolnego rozprzestrzeniania 

się emitowanych lokalnie zanieczyszczeń oraz emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, 

np. dróg, chodników, boisk. Na stan sanitarny powietrza atmosferycznego na terenie strefy zachodniopomorskiej 

mają wpływ również emisje z indywidualnych źródeł węglowych, kotłowni przemysłowych oraz z dużych źródeł 

energetycznych.  

Głównymi przyczynami wysokich stężeń benzo(a)pirenu, zarówno w całej strefie, jak i na terenie gminy 

Nowogard, jest przede wszystkim emisja z procesów grzewczych opartych na paliwie stałym, w tym tzw. niska 

emisja z indywidualnego ogrzewania budynków oraz chociażby napływ zanieczyszczeń spoza granic gminy. 

Stężenia tych zanieczyszczeń wykazują sezonowość, w okresie zimowym są znacznie wyższe niż w sezonie letnim. 

Ocena jakości powietrza pod kątem ochrony roślin w roku 2020 wykazała przekroczenia dopuszczalnych 

stężeń określających poziom celu długoterminowego dla ozonu (wartość wskaźnika dla roku 2020 przekroczyła 

6 000 µg/m3 x h), przez co strefę zaliczono do klasy D2.  

 



26 

 

Tabela 10. Klasyfikacja z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla SO2, NOx oraz O3 pod 
kątem ochrony roślin za rok 2020 

Nazwa strefy 

Klasa dla obszaru 
ze względu na 

poziom 
dopuszczalny SO2 

Klasa dla obszaru 
ze względu na 

poziom 
dopuszczalny NOx 

Klasa dla obszaru 
ze względu na 

poziom 
dopuszczalny O3 

Klasa dla obszaru ze 
względu na poziom celu 

długoterminowego dla O3 
(do roku 2020) 

2020 

A A A A(D2) 
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za rok 2020 

Na terenie gminy Nowogard brak zewnętrznych jednostek ciepłowniczych stanowiących źródło ciepła dla 

mieszkańców. Budynki publiczne, mieszkania zbiorowego zamieszkania, budynki użyteczności publicznej oraz 

budynki prywatne ogrzewane są również indywidualnie za pomocą pieców lub lokalnych kotłowni. 

Na terenie gminy zlokalizowane są:  

● kotłownie lokalne – węglowe, gazowe, olejowe, 

● źródła indywidualne - źródła i urządzenia grzewcze na paliwa stałe (węgiel, koks, drewno),  

paliwa ciekłe i gazowe (olej opałowy, gaz płynny LPG) oraz elektryczne urządzenia grzewcze. Spora część 

potrzeb cieplnych zabudowy gminy pokrywana jest na bazie rozwiązań indywidualnych (kotłownie 

indywidualne, piece ceramiczne, ogrzewania etażowe itp.). Szczególnie uciążliwe dla gminy (w tej 

grupie) są instalacje i urządzenia grzewcze wykorzystujące energię chemiczną paliwa stałego (węgla 

kamiennego) spalanego np. w kotłach węglowych lub piecach ceramicznych. Ten rodzaj ogrzewania jest 

głównym źródłem powstawania CO, ze względu na utrudnione przeprowadzenie zupełnego spalania 

w warunkach domowych. Ogrzewania takie są źródłem zanieczyszczenia powietrza i stanowią 

podstawowe źródło emisji m.in.: pyłu, CO i SO2, czyli tzw. „niskiej emisji”. Mniejszą grupę stanowią 

mieszkańcy zużywający jako paliwo na potrzeby grzewcze olej opałowy, gaz płynny lub energię 

elektryczną. 

Ponad 90% ogółu mieszkańców gminy korzysta z indywidualnych kotłów grzewczych. Jedyną możliwością 

na ograniczenie emisji pochodzącej z indywidualnych kotłowni jest zmiana sposobu ogrzewania budynków 

z pieców węglowych na ogrzewanie na olej, lub wymiana przestarzałych systemów grzewczych na nowe kotły 

węglowe wyposażone w zasobniki. Spalanie paliw w takich kotłach powoduje znacznie mniejszą emisję 

zanieczyszczeń do powietrza, w tym nie powoduje emisji zanieczyszczeń pyłowych. Wykorzystanie energii 

słonecznej jako alternatywy zamiast ogrzewanie mieszkań źródłami energii nieodnawialnej zwiększy szanse 

redukcji emisji substancji szkodliwych.  

Od 7 maja 2019 roku na terenie gminy Nowogard realizowany jest Program Burmistrza Nowogardu –

„Zdrowe powietrze w Nowogardzie”. O dotację na wymianę starych pieców i kotłów C.O. mogą starać się 

właściciele domów i mieszkań, a także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. W ramach programu, do Urzędu 

Gminy Nowogard wpłynęło 89 wniosków na łączną kwotę 1 187 367 zł. 

W ramach „Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego”, mieszkańcy Gminy Nowogard złożyli 20 

wniosków.  

Odnawialne źródła energii 

Na poprawę stanu jakości powietrza ma również wpływ stosowanie odnawialnych źródeł energii. Rozwój 

OZE powoduje zmniejszenie zużycia paliw kopalnych podczas spalania których odbywa się emisja zanieczyszczeń. 

Produkcja energii z odnawialnych źródeł przyczynia się do rozkwitu innowacyjnych sektorów gospodarki, m.in. 

w sektorze usług inżynieryjnych, informatycznych medycznych i doradczych, oraz wpływa na rozwój 

wysokowydajnych, niskoemisyjnych branży wytwórczych, takich jak przemysł maszynowy, elektrotechniczny 

i elektroniczny, chemiczny i farmaceutyczny oraz samochodowy co skutkuje rozrastaniem się rynku pracy. 

Najważniejszym i najbardziej aktualnym dokumentem dla energetyki w Unii Europejskiej jest Dyrektywa 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania 

energii ze źródeł odnawialnych, która nakłada na Polskę obowiązek uzyskania 15% udziału energii z OZE 

w bilansie zużycia energii finalnej w 2020 r.  
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Energia wiatru 

Jednym ze źródeł OZE jest energia wiatru. Jest ona przekształcana w energię elektryczną za pomocą turbin 

wiatrowych, jak również wykorzystywana jako energia mechaniczna w wiatrakach i pompach wiatrowych 

Lokalizacja elektrowni wiatrowych głównie zależy od dwóch czynników tj. od zasobu energii wiatru oraz 

od uwarunkowań przyrodniczo-przestrzennych.  

 
Rysunek 8. Mapa wietrzności Polski uwzględniająca dogodność lokalizacji dla elektrowni wiatrowych 

źródło: www.instalacjebudowlane.pl 

 

Energia słoneczna 

Energia słoneczna już od tysięcy lat służyła ludziom do suszenia ubrań i żywności, rozniecania ognia czy 

ogrzewania pomieszczeń, jednak dopiero od niedawna wykorzystywana jest do wytwarzania prądu 

elektrycznego. Energię tą można wykorzystywać na trzy główne sposoby:  

● zamiana bezpośrednia energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną (konwersja 

fotowoltaiczna), 

● zamiana energii promieniowania słonecznego na energię cieplną w kolektorach słonecznych (konwersja 

fototermiczna), 

● pośrednia zamiana tej energii w energię elektryczną w piecach słonecznych lub wykorzystanie jej 

do celów przemysłowych. 

Słońce to źródło taniej i nieograniczonej energii cieplnej, której wykorzystanie niesie za sobą korzyści 

ekonomiczne i ekologiczne. Z powierzchni słońca mającego temperaturę około 6 000 K, dociera do kuli ziemskiej 

promieniowanie o całkowitej mocy 1,75 X 1017 W. Jest to 15 000 razy więcej niż aktualne zapotrzebowanie mocy 
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na naszym globie. Energia słoneczna może być wykorzystana w kolektorach słonecznych do ogrzewania 

budynków lub podgrzewania wody lub ogniwach fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej. 

W eksploatacji słonecznych instalacji grzewczych, bardzo ważny jest rozkład dawek napromieniowania w ciągu 

roku. Panuje powszechny pogląd, że w krajowych warunkach klimatycznych, energię słoneczną warto pozyskiwać 

w sezonie ciepłym tj. od kwietnia do października. Preferowane są zatem instalacje do podgrzewania wody lub 

wspomagające ogrzewanie zimowe.  

W województwie zachodniopomorskim średnie nasłonecznienie wynosi około 1100 kWh/kWp Z kolei 

przeciętna roczna dawka promieniowania słonecznego (nasłonecznienie) wynosi 1030 kWh/m2, natomiast 

przeciętne roczne usłonecznienie jest równe 500h/rok1.  

Nie mniej jednak na terenie Gminy Nowogard energia słoneczna może zostać wykorzystana jako 

alternatywne źródło energii. Szczególnie latem może być wykorzystywana do podgrzewania wody użytkowej, 

suszenia płodów rolnych, w tym np. biomasy wykorzystywanej do spalania. Preferowanym kierunkiem rozwoju 

energetyki słonecznej w Polsce jest obecnie instalowanie indywidualnych instalacji na domach mieszkalnych 

i budynkach użyteczności publicznej. Możliwe jest także wykorzystywanie ogniw fotowoltaicznych do zasilania 

znaków ostrzegawczych ustawionych na drogach przebiegających przez Gminę Nowogard, co dodatkowo 

poprawi bezpieczeństwo osób poruszających się szlakami komunikacyjnymi. Największa efektywność kolektorów 

słonecznych i paneli fotowoltaicznych przypada na okres od kwietnia do końca września i to właśnie w tym 

okresie ich wykorzystanie jest najbardziej opłacalne, choć można ich używać przez cały rok. Nawet jeśli ogrzeją 

one wodę tylko o kilka stopni, to generowane są oszczędności. 

Na terenie Gminy Nowogard realizowane były działania związane z programem „Mój Prąd”.1  Przyznawana 

w ramach Programu „Mój Prąd” dotacja w wysokości do 5 000 zł, umożliwiła mieszkańcom założenie instalacji 

fotowoltaicznych. W ramach pierwszego naboru, który trwał od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. na terenie gminy 

Nowogard złożono w ramach przedmiotowego Programu 7 wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia. Łączna 

moc instalacji fotowoltaicznych, których instalacja na terenie Gminy Nowogard została dofinansowana w ramach 

naboru I Programu wynosi: 47,735 kW. Natomiast w ramach naboru II, w okresie od 13.01.2020 r. do 06.12.2020 

r. wpłynęły 34 wnioski. Łączna moc instalacji fotowoltaicznych, których instalacja na terenie Gminy Nowogard 

została dofinansowana w ramach naboru II Programu wynosi: 217,44 kW. Łączny koszt inwestycji oraz łączna 

kwota dofinansowań na budowę instalacji fotowoltaicznych w 2019 r. i w I połowie 2020 r. 

● 2019 r. – łączny koszt 194 187,40 zł, z czego kwota dotacji wynosiła 35 000 zł, 

● 2020 r. – łączny koszt 1 035 787,09 zł, z czego kwota dotacji wynosiła 170 000 zł 

Zgodnie ze stanem na czerwiec 2021 r. na terenie gminy Nowogard zostały wydane decyzje środowiskowe 

dla następujących przedsięwzięć:  

1. Budowa 6 farm fotowoltaicznych, każda o mocy do 1 MW, na działkach nr 264/6, 264/7, 264/8, 264/9, 

264/10, 264/11, obręb Kulice, gm. Nowogard. Wydane w 2015 r. 

2. Budowa farmy fotowoltaicznej Wyszomierz III o mocy wytwórczej do 3 MW na działkach o nr ew. 39/2 

i 41, obręb Wyszomierz realizowanej w miejscowości Wyszomierz wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną oraz magazynem energii i stacją ładowania. Wydana w 2018 r. 

3. Budowa farmy fotowoltaicznej Wyszomierz II o mocy wytwórczej do 2 MW na działce o nr ew. 138, 

obręb Wyszomierz realizowanej w miejscowości Wyszomierz wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną oraz magazynem energii i stacją ładowania. Wydana w 2018 r.  

4. Budowa farmy fotowoltaicznej Wyszomierz II B o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej 

we wschodniej części działki o nr ew. 138 obręb 0033 Wyszomierz w miejscowości Wyszomierz 

(woj. zachodniopomorskie, powiat goleniowski, gmina Nowogard) wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną. Decyzja wydana 18.10.2018 r. 

5. Budowa farmy fotowoltaicznej Wyszomierz III B o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej 

w południowej części działek o nr ew. 39/2 i 41 obręb 0033 Wyszomierz w miejscowości Wyszomierz 

(województwo zachodniopomorskie, powiat goleniowski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

Decyzja wydana 18.10.2018 r. 

 
1 Dane udostępnione przez NFOŚiGW 
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6. Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 63 (obręb 00024) 

w miejscowości Brzozowo, Gmina Nowogard (moc do 1 MW).  

7. Budowa farmy fotowoltaicznej ,,Nowogard I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości 

Krasnołęka (dz. nr 3/1), gmina Nowogard, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie. 

Decyzja wydana 28.10.2019 r. 

8. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Krasnołęka o mocy do 4 MW na działce nr 1 obręb Krasnołęka 

(woj. zachodniopomorskie, gm. Nowogard) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem 

manewrowym i przyłączem. Decyzja z dnia 16 lipca 2020. r. 

9. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW na działce nr 72/1 obręb Sikorki 

(woj. zachodniopomorskie, gm. Nowogard).decyzja wydana 2020 r. 

10. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 25 Krasnołęka. Decyzja z dnia 11 

sierpnia 2020 r. 

11. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 465/2 w obrębie geodezyjnym Długołeka, 

gmina Nowogard”. Decyzja z dnia 27 sierpnia 2020 

12. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczna, 

na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 61/1; 61/2; 62; 63/1; 63/4; 64; 65/1; 65/3 

w obrębie geodezyjnym Kulice Gmina Nowogard”. Decyzja z dnia 26 października 2020 r. 

13. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 19 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie 

przekraczającej 19 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej 

nr 211/4, 522 obręb Długołęka, gm. Nowogard . Decyzja z dnia 23.11.2020 r. 

14. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczna, 

na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 61; 88; 85 w obrębie geodezyjnym Karsk, 

Gmina Nowogard. Decyzja z dnia 17 grudnia 2020 r. 

15. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 

na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 294 w obrębie geodezyjnym Lestkowo, gmina 

Nowogard. Decyzja z dnia 30 września 2020 r. 

16. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędna infrastruktura techniczną, 

na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 424 w obrębie geodezyjnym Długołęka, gmina 

Nowogard. Decyzja z dnia 8 grudnia 2020 r. 

17. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 65 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną, 

na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 215; 216; 217; 505/9 w obrębie 

geodezyjnym Długołęka, gmina Nowogard. Decyzja z dnia 16.11.2020 r. 

18. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

na działkach o numerach ewidencyjnych : 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 383, 384, 385, 

386, 387,388,389,390,391,394,433/3,446,447,448,455,456 w miejscowości Długołęka, gmina 

Nowogard. Decyzja z dnia 23.X.2020 r. 

19. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

na działkach o nr ewidencyjnych 52/3, 52/5 i 75/2 w obrębie geodezyjnym Krasnołęka, gmina 

Nowogard”. Decyzja z dnia 18.XI2020 r. 

20. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, 

na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 341; 344; 347 w obrębie geodezyjnym 

Kulice, gmina Nowogard”. Decyzja z dnia 17.XII2020 r. 

21. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

na działkach o nr ewidencyjnych 82/1, 97/1, 82/2 w obrębie Wyszomierz, gmina Nowogard. Decyzja 

z dnia 2.XI.2020 r. 

22. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 

o nr ewidencyjnym 443/17 w miejscowości Kulice, gmina Nowogard. Decyzja z dnia 17.XII.2020 r. 
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23. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ( S IN-

201) na działkach o nr.77/6, 77/7 w obrębie Dąbrowa Nowogardzka, gmina Nowogard” Decyzja z dnia 1 

marca 2021 r. 

24. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 

na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 323 w obrębie geodezyjnym Kulice, gmina 

Nowogard. Decyzja z dnia 17.XII.2020 r. 

25. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

na działkach o numerach ewidencyjnych 127/1, 132/17, 134/3, 160 i działce drogowej nr 133/1 

w obrębie Strzelewo, gmina Nowogard. Decyzja wydana 1.II.2021 r. 

26. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 

o nr ewidencyjnym 59/1 w miejscowości Żabowo , gmina Nowogard. Decyzja z dnia 16 kwietnia 2021 r. 

27. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie 

przekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 135 

obręb Długołęka, gm. Nowogard”. Decyzja z dnia 24 września 2020 r.  

Aktualnie prowadzone są postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla następujących 

przedsięwzięć: 

1. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 100 MW włącznie (z uwzględnieniem 

etapowania) , wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 164 obręb Świerczewo, gmina 

Nowogard. 

2. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 

o nr. Ewid. 419, 420, 423/2, 423/3 w obrębie Długołęka w gminie Nowogard. 

3. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 

o nr. Ewid. 314 w obrębie Trzechel, gmina Nowogard. 

 

Biomasa i biogaz 

Biomasa to najczęściej wykorzystywane źródło energii odnawialnej. Stanowi całą istniejącą na Ziemi 

materię organiczną, a wszystkie jej stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ulegające 

biodegradacji. Wykorzystanie biomasy pozwala spożytkować odpady oraz zagospodarować nieużytki. 

W zależności od stopnia przetworzenia biomasy, wyodrębnić można następujące rodzaje surowców: 

● surowce energetyczne pierwotne: drewno, słoma, rośliny energetyczne, 

● surowce energetyczne wtórne: gnojowica, obornik, inne produkty dodatkowe i odpady organiczne, 

osady ściekowe, 

● surowce energetyczne przetworzone: biogaz, bioetanol, biometanol, estry olejów roślinnych (biodiesel), 

biooleje, biobenzyna i wodór. 

Potencjalne zasoby energetyczne biomasy można podzielić w zależności od kierunku pochodzenia na trzy 

grupy: 

● biomasa pochodzenia leśnego, 

● biomasa pochodzenia rolnego, 

● odpady organiczne. 

Biogaz to paliwo gazowe otrzymywane w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, 

produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub 

pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu 

pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów. 

Gmina Nowogard posiada duży potencjał do wykorzystania biomasy jako źródła energii odnawialnej. 

Największy potencjał posiada biomasa z lasów, a w następnej kolejności jest biomasa ze słomy. Znacznie niższy 

potencjał posiada biomasa z siana. Potencjał ten może stać się bodźcem dla władz lokalnych do propagowania 

wykorzystywania biomasy jako jednego ze źródeł energii wśród mieszkańców tego obszaru. 
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Energia geotermalna 

Energia geotermalna jest najtrudniejszym do pozyskania rodzajem odnawialnego źródła energii. 

Najbardziej wydajne złoża gromadzą się bowiem głęboko pod powierzchnią ziemi w postaci gorącej wody, pary 

lub suchych gorących skał. Zasoby te można wykorzystać do generowania energii elektrycznej w elektrowniach 

geotermalnych. Oszacowanie potencjału energii geotermalnej wiąże się z koniecznością kosztownych odwiertów 

próbnych dlatego na terenie omawianej gminy nie ma wystarczającego rozpoznania zasobów wód 

geotermalnych pozwalającego ocenić opłacalność ich wykorzystania. Na terenie Polski występują naturalne 

baseny sedymentacyjno-strukturalne, wypełnione gorącymi wodami podziemnymi o zróżnicowanych 

temperaturach, których bezwzględna wartość zdeterminowana jest powierzchniowymi zmianami intensywności 

strumienia cieplnego ziemi. Temperatury tych wód wynoszą od kilkudziesięciu do ponad 90°C, a w skrajnych 

przypadkach osiągają ponad 100ºC.  

 

 5.2.2. Analiza SWOT 

Analizę SWOT przeprowadzono w celu zidentyfikowania najważniejszych problemów i zagrożeń w gminie 

Nowogard w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza. 

 
Tabela 11. Analiza SWOT – Ochrona klimatu i jakości powietrza 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

● Istniejące instalacje odnawialnych źródeł 
energii 

● Program Burmistrza „Zdrowe powietrze w 
Nowogardzie” 

● Inwestycja w odnawialne źródła energii 
● Wymiana indywidualnych źródeł ciepła 

 

● Wzrost zanieczyszczenia pyłami w okresie 
zimowym, spowodowany sezonem 
grzewczym 

● Duża ilość indywidualnych źródeł ciepła 
opalanych paliwami stałymi 

● Brak monitoringu jakości powietrza na terenie 
gminy 

SZANSE ZAGROŻENIA 

● Rozwój i wsparcie instalacji odnawialnych 
źródeł energii, 

● Stała modernizacja dróg wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych, 

● Niska emisja pochodząca z niesprawnych bądź 
przestarzałych urządzeń grzewczych, 

● Indywidualne systemy grzewcze wykorzystujące 
paliwo stałe, w tym głównie węgiel. 

Źródło: opracowanie własne 

 5.3. Zagrożenie hałasem 

 5.3.1. Analiza stanu wyjściowego 

Hałas to każdy dźwięk o częstotliwości od 16 Hz do 16 000 Hz, zwykle o nadmiernym natężeniu 

(odczuwalne jako zbyt głośne) w danym miejscu i czasie. Z fizycznego punktu widzenia hałas, czyli odbierane jako 

dokuczliwe, przykre i szkodliwe dźwięki, to drgania mechaniczne ośrodka sprężystego, najczęściej powietrza. 

Zmiana ciśnienia gazu w stosunku do ciśnienia atmosferycznego wywołana tymi drganiami, przenosi się w postaci 

następujących po sobie lokalnych rozrzedzeń i zagęszczeń cząstek ośrodka w przestrzeni otaczającej źródło 

drgań, tworząc falę akustyczną. Różnica między wartością chwilową ciśnienia w ośrodku przy przejściu fali 

akustycznej a wartością ciśnienia atmosferycznego zwana jest ciśnieniem akustycznym. Ciśnienie akustyczne 

opisuje natężenie dźwięku i wyrażane jest w paskalach. Ponieważ słuch ludzki reaguje na bodźce w sposób 

logarytmiczny, ciśnienie akustyczne wyraża się często w skali logarytmicznej – w decybelach (dB).  

Długotrwałe narażenie na hałas może powodować negatywne skutki zdrowotne. Ochrona przed hałasem 

polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego, w szczególności przez obniżenie hałasu przynajmniej 

do stanu normatywnego, i utrzymywanie go na jak najniższym poziomie. Dopuszczalne poziomy emisji hałasu do 

środowiska, uzależnione są od formy zagospodarowania terenu i pory dnia, zostały określone w Rozporządzeniu 
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Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 112). 

 

Hałas drogowy 

Hałas drogowy powstający podczas ruchu pojazdów jest generowany przez silnik i układ napędowy 

pojazdu, oddziaływanie opon z nawierzchnią, uderzające o siebie elementy pojazdów głównie ciężarowych 

a także przewożony ładunek. Jednym ze źródeł hałasu na terenie powiatu inowrocławskiego jest hałas 

komunikacyjny, który powstaje na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych.  

W celu zmniejszenia emisji hałasu nawierzchnie dróg powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 

Podczas budowy i remontów dróg powinny być wykorzystywane tzw. ciche nawierzchnie. Ciche nawierzchnie 

charakteryzujące się zawartością wolnych przestrzeni powyżej 15%, nawierzchnie drogowe o zwiększonej 

zawartości wolnych przestrzeni wpływają istotnie na zmniejszenie emisji hałasu. 

Na wielkość emisji hałasu wpływa także prędkość przejeżdżających pojazdów. Zmniejszenie prędkości 

ruchu jest efektywną metodą redukcji hałasu drogowego. Dużym problemem jest skuteczna egzekucja prędkości 

ruchu pojazdów samochodowych.  W tym celu stosuje się fotoradary, progi spowalniające, ronda, wyniesione 

skrzyżowania, przewężenia jezdni (np. wysepki), fragmenty ulic z nawierzchnią w innym kolorze lub innym 

rodzajem nawierzchni (np. z kostki brukowej).  

O poziomie hałasu komunikacyjnego decydują także inne parametry ruchu takie jak natężenie ruchu, 

płynność ruchu, struktura pojazdów, stan techniczny pojazdów. Średni poziom głośności różnych źródeł hałasu 

komunikacyjnego w dB wynosi: 

• samochód osobowy – 40-80, 

• hałas ulicy – 60-105, 

• autobus – 65-104, 

• samochód ciężarowy – 64-92. 

Mapy akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie 

województwa zachodniopomorskiego przygotowane na zlecenie GDDKiA uwzględniły ostatnie pomiary 

wykonane w 2018 roku na terenie gminy Nowogard. Analizie poddano odcinki dróg: DK6 i S6d. Na rysunku 

poniżej przedstawiono lokalizację analizowanych odcinków na terenie gminy Nowogard. Natomiast w tabelach 

poniżej zestawiono szczegóły analizowanych odcinków oraz obszaru, przez które przebiegają.  
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Rysunek 9. Lokalizacja analizowanych odcinków dróg krajowych na terenie gminy Nowogard 

Źródło: Mapy Akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie 

województwa zachodniopomorskiego – część opisowa 

Tabela 12. Odcinki dróg analizowanego obszaru – gmina Nowogard 

Analizowane odcinki dróg na terenie gminy 

Numer drogi 
Kilometraż odcinka 

Długość odcinka [km] Gminy 
od do 

DK6 21+608 40+106 18,498 
Goleniów (gmw), Osina (gw), 

Nowogard (gmw), 

S6d 0+000 9+346 9,346 Nowogard (gmw) 

DK6 48+540 54+820 6,280 Nowogard (gmw) 

Źródło: Mapy Akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie 
województwa zachodniopomorskiego – część opisowa 

 W 2018 roku na podstawie wskaźnika LDWN określono przekroczenia wartości dopuszczalnych w gminie 

Nowogard. W odniesieniu do powierzchni obszarów zagrożonych hałasem przy DK6 (21+608 – 40+106) 

wykazano, że na 0,013 km2 odnotowano przekroczenie do 5 dB. 

 Nie wykazano, aby w 2018 roku jakiekolwiek budynki istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem 

(budynki szkolno – przedszkolne, szpitale, domy opieki) znajdowały się w miejscach zagrożonych przekroczeniem 

dopuszczalnego poziomu hałasu – DK6 (21+608 – 40+106). 

 Ze względu na to, iż badania poziomu hałasu były prowadzone na odcinku drogi przechodzącej przez 

3 gminy, nie można założyć, iż przekroczenia emisji wykazane w dokumencie dotyczą gminy Nowogard.  

 W 2018 roku na podstawie wskaźnika LDWN określono przekroczenia wartości dopuszczalnych w gminie 

Nowogard. W odniesieniu do powierzchni obszarów zagrożonych hałasem przy DK6 (48+540 – 54+820) 

wykazano, że na 0,005 km2 odnotowano przekroczenie do 5 dB. 

 W 2018 roku 1 budynek szkolno-przedszkolny znajdował się na obszarze, gdzie wystąpiło przekroczenie 

poziomu hałasu do 5 dB. Nie wskazano, aby w 2018 roku jakiekolwiek inne budynki istotne z punktu widzenia 
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ochrony przed hałasem (szpitale, domy opieki) znajdowały się w miejscach zagrożonych przekroczeniem 

dopuszczalnego poziomu hałasu – DK6 (48+540 – 54+820).  

 W 2018 roku na podstawie wskaźnika LDWN określono przekroczenia wartości dopuszczalnych w gminie 

Nowogard. W odniesieniu do powierzchni obszarów zagrożonych hałasem przy S6d (0+000 – 9+346) nie 

wykazano żadnych przekroczeń. 

 W 2018 roku na podstawie wskaźnika LN określono przekroczenia wartości dopuszczalnych w gminie 

Nowogard. W odniesieniu do powierzchni obszarów zagrożonych hałasem przy DK6 (21+608 – 40+106) 

wykazano, że na 0,007 km2 odnotowano przekroczenie do 5 dB. 

 Nie wykazano, aby w 2018 roku jakiekolwiek budynki istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem 

(budynki szkolno – przedszkolne, szpitale, domy opieki) znajdowały się w miejscach zagrożonych przekroczeniem 

dopuszczalnego poziomu hałasu – DK6 (21+608 – 40+106). 

 Ze względu na to, iż badania poziomu hałasu były prowadzone na odcinku drogi przechodzącej przez 

3 gminy, nie można założyć, iż przekroczenia emisji wykazane w dokumencie dotyczą gminy Nowogard.  

 W 2018 roku na podstawie wskaźnika LN określono przekroczenia wartości dopuszczalnych w gminie 

Nowogard. W odniesieniu do powierzchni obszarów zagrożonych hałasem przy DK6 (48+540 – 54+820) 

wykazano, że na 0,009 km2 odnotowano przekroczenie do 5 dB. 

  Nie wskazano, aby w 2018 roku jakiekolwiek inne budynki istotne z punktu widzenia ochrony przed 

hałasem (budynki szkolno – przedszkolne, szpitale, domy opieki) znajdowały się w miejscach zagrożonych 

przekroczeniem dopuszczalnego poziomu hałasu – DK6 (48+540 – 54+820). 

 W 2018 roku na podstawie wskaźnika LN określono przekroczenia wartości dopuszczalnych w gminie 

Nowogard. W odniesieniu do powierzchni obszarów zagrożonych hałasem przy S6d (0+000 – 9+346) nie 

wykazano żadnych przekroczeń. 

 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku  

Ochrona środowiska przed ponadnormatywnym hałasem jest regulowana ustawą z dnia 27 kwietnia  

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), która polega na zapewnieniu jak 

najlepszego stanu akustycznego środowiska poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co 

najmniej na tym poziomie oraz zmniejszeniu poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on 

dotrzymany. Zgodnie z art. 117 ust 1. ustawy POŚ źródłem oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji 

zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska (PMŚ). 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska realizuje zadania PMŚ poprzez coroczną ocenę stanu akustycznego 

środowisku oraz obserwację zmian na terenach nie wymienionych w art. 117 ust. 2 ustawy POŚ. 

W ramach działań prewencyjnych oraz pozwalających zmniejszyć emisję hałasu nawierzchnie dróg 

powinny być utrzymywane w dobrym stanie. Podczas budowy i remontów dróg powinny być wykorzystywane 

tzw. ciche nawierzchnie. Ciche nawierzchnie charakteryzujące się zawartością wolnych przestrzeni powyżej 15%, 

nawierzchnie drogowe o zwiększonej zawartości wolnych przestrzeni wpływają istotnie na zmniejszenie emisji 

hałasu. Jednym ze sposobów na zmniejszenie emisji hałasu jest zachęcenie do korzystania z transportu 

zbiorowego, rowerowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa pieszym.  

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym normalizującym dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112). 

 



35 

 

Tabela 13. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny pozom hałasu w dB 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 

LAeq D 
Przedział 

czasu 
odniesienia 
równy 16 
godzinom 

LAeq N 
przedział 

czasu 
odniesienia 
równy 8 h 

LAeq D 
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 8-miu 
najmniej 

korzystnym 
godz. dnia 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 1-ej 
najmniej 

korzystnej 
godz. nocy 

1. 
a. Obszary A ochrony 
uzdrowiskowej  
b. Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

2. 

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 

55 50 50 40 

3. 

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego 
c. Tereny zabudowy zagrodowej 
d. Tereny mieszkaniowo-usługowe 

50 60 55 45 

4. 
Tereny w strefie śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców 

65 55 55 45 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 poz. 112.) 

 W dniu 24 stycznia 2019 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął Uchwałę Nr III/33/19 

w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa zachodniopomorskiego. 

Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 

2019 r., poz. 1051. 

 Głównym celem niniejszych programów jest zaplanowanie działań zmierzających do ograniczenia 

oddziaływania akustycznego i przywrócenia stanu środowiska do stanu faktycznego, czyli dotrzymania 

dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie. 
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 5.3.2. Analiza SWOT 

Analizę SWOT przeprowadzono w celu zidentyfikowania najważniejszych problemów i zagrożeń w gminie 

Nowogard w zakresie zagrożenia hałasem. 

Tabela 14. Analiza SWOT – Zagrożenie hałasem 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

● Dobre położenie komunikacyjne, 
● Niewielkie przekroczenia emisji hałasu przy 

drogach krajowych, 

● Intensywny ruch drogowy na drogach 
krajowych, wojewódzkich i powiatowych  

● Obszary narażone na przekroczenia 
dopuszczalnych norm hałasu  

SZANSE ZAGROŻENIA 

● Stałe modernizacje i rozbudowa dróg, 
● Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych, 

● Wysokie koszty modernizacji dróg, 
● Wzrost natężenia ruchu na drogach 

wojewódzkich i powiatowych. 
● Możliwe zwiększenie natężenia ruchu  

Źródło: opracowanie własne 

 5.4. Pole elektromagnetyczne 

 5.4.1. Analiza stanu wyjściowego 

Działania w ramach ochrony przed polami elektromagnetycznymi polegają na zapewnieniu jak 

najlepszego stanu środowiska poprzez utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych 

lub co najmniej na tych poziomach albo zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej 

do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. 

Na pole elektromagnetyczne (PEM) składają się pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne 

o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz, które tworzą zakres promieniowania elektromagnetycznego 

niejonizującego. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839), w kontekście pól elektromagnetycznych, 

zalicza się:  

● stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym 

wynoszącym nie mniej niż 110 kV;  

● instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, z wyłączeniem radiolinii, emitujące 

pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, których równoważna moc 

promieniowana izotropowo wyznaczona dla jednej anteny wynosi nie mniej niż 15 W. 

Na terenie gminy Nowogard zlokalizowane są następujące stacje bazowe telefonii komórkowych: 

Rok 2011 

1. BT 43557 Wierzbięcin; POLKOMTEL S.A. Ul. Postępu 3, 02-230 Warszawa 

2. BT 44638 Grabin; POLKOMTEL S.A. Ul. Postępu 3, 02-230 Warszawa 

3. GOL0101 B Nowogard, ul. 15 Lutego 8; P4 SP. z.o.o. Ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa 

4. 5531/5556/6296 74160N! Nowogard centrum; PTK sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa 

5. BT 43198 Nowogard, ul. Bema 13; POLKOMTEL S.A. ul. Postępu 3, 02-230 Warszawa 

6. 1256/4029/4666 Nowogard; PTK CENTERTEL sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa 

7. 4635; 74143N! BŁOTNO W MIEJSCOWOŚCI GRABIN ; PTK CENTERTEL sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10A, 01-

230 Warszawa 

8. RADIOWA STACJA BAZOWA Nowogard, ul. 3-go MAJA; ENEA OPERATOR sp. z o.o. ul. Malczewskiego 

5/7, 71-616 SZCZECIN 
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9. STACJA ENERGETYCZNA Nowogard, ul. 3-go MAJA 60; ENEA OPERATOR sp. z o.o. ul. Malczewskiego 5/7, 

71-616 SZCZECIN 

10. PE Nowogard, ul WOJKSKA POLSKIEGO; ENEA OPERATOR sp. z o.o. ul. Malczewskiego 5/7, 71-616 

SZCZECIN 

11. MASZT NGARM00001, Nowogard, ul. 15 LUTEGO; NETIA S.A. ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa 

12. BT 44644 Nowogard POŁUDNIE; POLKOMTEL S.A. ul. Postępu 3, 02-230 Warszawa 

Rok 2013 

1. BT 44637 TRZECHEL; POLKOMTEL S.A. ul. SZCZECINSKA 8A/6, 72-100 Goleniów 

2. 10/2013 Nowogard-GOLECZEWO; ENEA OPERATOR sp. z o.o. ul. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin 

3. STACJA ELEKTROMAGNETYCZNA 110/15kV Nowogard; ENEA OPERATOR sp. z o.o. ul. Malczewskiego 

5/7, 71-616 Szczecin 

4. 14/2013 MASZEWO-Nowogard; ENEA OPERATOR sp. z o.o. ul. Malczewskiego 5/7,  71-616 Szczecin 

5. 21/2013 GOL0102 Nowogard; P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa 

Rok 2016 

1. 43611 Nowogard Nadtorowa 73620, ul Nadtorowa 82; T-MOBILE Polska S.A. ul. Marynarska 12,  02-674 

Warszawa 

Rok 2018 

1. 44941 (74274N!) PSZ Nowogard Kościuszki; T-MOBILE Polska S.A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa 

2. 74164N! PSZ Nowogard Olchowo; ORANGE Polska S.A. AL. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 

Rok 2019 

1. 44619 Nowogard Bema (73514N!); T-MOBILE Polska S.A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa 

2. NGARM00015 MIĘTNO 40 Nowogard; NETIA S.A. ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa 

3. 45933 (74493N!) PSZ Nowogard GORN A2; T-MOBILE Polska S.A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa 

ROK 2020 

1. GOL2201_C Wojcieszyn; P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa 

2. GOL0103_A, Nowogard; P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa 

3. GOL2001_B, Strzelewo; P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, zgodnie z ustawą: Prawo ochrony środowiska, 

dokonuje w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oceny poziomów pól elektromagnetycznych w 

środowisku. Dodatkowym źródłem informacji, w tym o stacjach bazowych i liniach elektroenergetycznych mogą 

być: 

● działalność kontrolna Inspekcji Ochrony Środowiska, 

● Starosta, 

● baza danych o pozwoleniach radiowych wydanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, 

● informacja od Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. 

Na terenie Gminy Nowogard znajduje się punkt pomiarowy monitoringu pól elektromagnetycznych 

zlokalizowany w: 

• Nowogardzie,  przy Placu Wolności, poziom natężenia pól elektromagnetycznych w tym punkcie 

pomiarowym wynosił w 2018 roku 0,64 V/m.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie (WIOŚ) w 2020 roku przeprowadził 3 kontrole  

w zakresie pól elektromagnetycznych, zgodnie z art. 122a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) przekazanych do WIOŚ zostało 733 sprawozdań z pomiarów 

(tabela 5.2). Przeprowadzono również pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji przy 
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ul. Plac Wolności nr 3, 72- 200 Nowogard. Maksymalna zmierzona wartość na poziomie terenu V/m wynosiła tam 

1,37 V/m. Na podstawie kontroli przeprowadzonych w roku 2020 nie stwierdzono przekroczeń poziomów 

dopuszczalnych PEM w środowisku, określonych w rozporządzeniu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448). 

 5.4.2. Analiza SWOT 

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń gminy 

w zakresie pól elektromagnetycznych.  

Tabela 15. Analiza SWOT - Pola elektromagnetyczne 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

● Zelektryfikowanie całej gminy, 
● Zlokalizowany punkt pomiarowy natężenia pól 

elektromagnetycznych. 

● Występowanie źródeł promieniowania 
elektromagnetycznego na terenie gminy, 

● Mała świadomość społeczna na temat 
oddziaływania pól elektromagnetycznych oraz 
skutków zdrowotnych, 

● Nie do końca rozpoznany wpływ pól 
elektromagnetycznych na zdrowie człowieka i 
środowisko. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

→ Wprowadzenie do planów zagospodarowania 
przestrzennego zapisów poświęconych 
ochronie przed polami elektromagnetycznymi, 

→ Kontrola obecnych oraz potencjalnych źródeł 
promieniowania elektromagnetycznego. 

→ Możliwość powstania nowych źródeł emitujących 
promieniowanie elektromagnetyczne, 

→ Wzrost zapotrzebowania na internet, smartfony 
(sprzęt emitujący promieniowanie 
elektromagnetyczne). 

Źródło: opracowanie własne 

 5.5. Gospodarowanie wodami 

Zgodnie z art. 113 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) jednym z dokumentów 

planistycznych w gospodarowaniu wodami są plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Dokumenty 

te stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i zasady gospodarowania 

nimi w przyszłości.  
Obecnie obowiązującym na terenie Gminy Nowogard jest Plan gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Odry (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Odry, Dz.U. 2016 poz. 1967). Dokument ten wyznacza cele środowiskowe dla JCWP 

które zostały na podstawie granicznych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych 

określających stan ekologiczny i chemiczny wód zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 

substancji priorytetowych. 

 5.5.1. Analiza stanu wyjściowego 

 Gmina Nowogard położona jest w obszarze dorzecza Odry, regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza 

Zachodniego – RZGW Szczecin. 

 Na terenie gminy Nowogard rzeki płyną w kierunku północnym, rozgałęziając się na wschód (Sąpólna z 

dopływem Dobra i Łosośnica, Gardomianka i jej dopływ Rudka) oraz na zachód (Dobrzyca). Dobrzyca uchodzi do 

rzeki Wołczenicy, która płynąc ze wschodu na zachód wpływa do Zalewu Szczecińskiego.  

 Gmina Nowogard położona jest w obrębie 9 jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych oraz 

jednej jednolitej części wód powierzchniowych jeziornych. Przedstawione zostały w tabeli oraz rycinie poniżej 
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Rysunek 10. JCWP rzecznych i jeziornych w Gminie Nowogard 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KZGW 

 

Tabela 16. JCWP rzecznych i jeziornych na terenie Gminy Nowogard 

Jednolita część wód Powierzchniowych 
Typ 

JCWP 
Status 

Cel środowiskowy dla JCWP 

Ocena 
stanu Stan/ 

potencjał 
ekologiczny 

Stan 
chemiczny Krajowy  

kod JCWP 
Nazwa JCWP 

R
W

6
0

0
0

1
7

3
1

4
2

9
 

Stepnica od jez. 
Lechickiego do ujścia 

17 
silnie zmienione 

części wód 
umiarkowany 

(2017 r.) 

poniżej 
dobrego 
(2019 r.) 

zły  
(2019 r.) 

R
W

6
0

0
0

1
7

3
5

2
4

 

Wołczenica do Trzechelskiej 
Strugi 

17 naturalny słaby (2018 r.) 
poniżej 

dobrego 
(2019 r.) 

zły  
(2019 r.) 
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Jednolita część wód Powierzchniowych 
Typ 

JCWP 
Status 

Cel środowiskowy dla JCWP 

Ocena 
stanu Stan/ 

potencjał 
ekologiczny 

Stan 
chemiczny Krajowy  

kod JCWP 
Nazwa JCWP 

R
W

6
0

0
0

1
7

4
2

6
6

9
 

Ukleja od wypływu z jeziora 
Okrzeja do Dobrzenicy 

17 naturalny 
umiarkowany 

(2019 r.) 
b.d. 

zły  
(2019 r.) 

R
W

6
0

0
0

1
7

4
2

6
7

6
 

Łosośnica 17 naturalny 
umiarkowany 

(2018 r.) 
b.d. 

zły  
(2018 r.) 

R
W

6
0

0
0

1
7

4
2

6
8

8
9

 

Sąpólna od źródeł do 
Dobrej 

17 naturalny b.d. b.d. b.d. 

R
W

6
0

0
0

1
8

4
2

6
8

9
2

 

Dopł. spod Brzozowa 18 naturalny b.d. b.d. b.d. 

R
W

6
0

0
0

2
0

3
5

2
9

 

Wołczenica od Trzechelskiej 
Strugi do ujścia 

20 
silnie zmienione 

części wód 
umiarkowany 

(2018 r.) 

poniżej 
dobrego 
(2019 r.) 

zły  
(2019 r.) 

R
W

6
0

0
0

2
0

4
2

6
8

9
9

 

Sąpólna od Dobrej do 
ujścia 

20 
silnie zmienione 

części wód 
słaby  

(2019 r.) 

poniżej 
dobrego 
(2019 r.) 

zły  
(2019 r.) 
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Jednolita część wód Powierzchniowych 
Typ 

JCWP 
Status 

Cel środowiskowy dla JCWP 

Ocena 
stanu Stan/ 

potencjał 
ekologiczny 

Stan 
chemiczny Krajowy  

kod JCWP 
Nazwa JCWP 

R
W

6
0

0
0

2
3

4
2

7
5

4
9

 

Gardominka 23 naturalny 
umiarkowany 

(2019 r.) 
b.d. 

zły 
(2019 r.) 

LW
2

0
7

9
2

 

Nowogardzkie 2a 
silnie zmienione 

części wód 
słaby  

(2018 r.) 
b.d. 

zły 
(2018 r.) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KZGW 

 

 Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód na podstawie 

wyników państwowego monitoringu środowiska (PMŚ). Stan JCWP ocenia się uwzględniając wyniki klasyfikacji 

stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego. Stan ekologiczny określa się dla wód typu naturalnego, 

potencjał ekologiczny dla wód uznanych jako sztuczne lub silnie zmienione. Na ocenę stanu/potencjału 

ekologicznego JCWP składają się elementy biologiczne, wspierające ich ocenę wskaźniki fizykochemiczne wraz 

z grupą substancji specyficznych i hydromorfologiczne. Klasyfikuje się je na podstawie kryteriów wyrażonych jako 

wartości graniczne wskaźników jakości wód, z uwzględnieniem typów wód powierzchniowych. Stan ekologiczny 

JCWP klasyfikuje się przez przypisanie jej jednej z pięciu klas jakości. Potencjał ekologiczny klasyfikuje się poprzez 

przypisanie JCWP czterech klas jakości (klasy I i II tworzą wspólnie potencjał dobry i powyżej dobrego). Kolejnym 

osobnym elementem oceny JCWP jest stan chemiczny, klasyfikowany na podstawie wyników badań obecności 

substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń. Środowiskowe normy jakości dla substancji priorytetowych 

i innych zanieczyszczeń nie uwzględniają typologii wód. Są to stężenia pojedynczego wskaźnika lub grupy 

wskaźników w wodzie, osadach wodnych lub w organizmach wodnych, które nie powinny być przekroczone 

z uwagi na ochronę środowiska i zdrowia ludzi.  

 Spośród wszystkich jednolitych części wód powierzchniowych znajdujących się na terenie gminy 

monitoringiem jakości objęte zostały następujące JCWP: Stepnica od jez. Lechickiego do ujścia, Wołczenica 

do Trzechelskiej Strugi, Ukleja od wypływu z jeziora Okrzeja do Dobrzenicy, Łosośnica, Wołczenica 

od Trzechelskiej Strugi do ujścia, Sąpólna od Dobrej do ujścia, Gardominka, Nowogardzkie. Stan wszystkich 

badanych jcwp oceniony został jako zły.   

 Na terenie gminy Nowogard zlokalizowane są następujące budowle hydrotechniczne: 

• przepławka dla ryb na rzece Dobra w km 1+000, działka nr 66 obręb Jarchlino; wykonana w formie 

bystrza kamiennego o całkowitej długości 47,8 m, przy spadku podłużnym 5%, 

• rzeka Wołczenica: 

− przepust z piętrzeniem w km 44+345, wysokość piętrzenia do 0,90 m, 

− przepust z piętrzeniem w km 46+615, wysokość piętrzenia do 1,10 m, 

− przepust z piętrzeniem w km 47+400, wysokość piętrzenia do 1,00 m, 

− przepust z piętrzeniem w km 47+795, wysokość piętrzenia do 1,00 m, 

− przepust z piętrzeniem w km 47+910, wysokość piętrzenia do 1,00 m, 

• kanał Bochlin: 

− zastawka w km 0+350, wysokość piętrzenia do 0,95 m, 

− zastawka w km 3+545, wysokość piętrzenia do 1,20 m, 
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− zastawka w km 4+015, wysokość piętrzenia do 1,20 m, 

• rzeka Dobrzyca: 

− zastawka w km 8+975, wysokość piętrzenia do 1,20 m, 

• rzeka Trzechelska Struga: 

− przepust z piętrzeniem w km 9+800, wysokość piętrzenia do 0,80 m, 

− przepust z piętrzeniem w km 11+800, wysokość piętrzenia do 0,80 m. 

Wody podziemne 

Na terenie gminy Nowogard zlokalizowano 3 JCWPd, których lokalizacja została oznaczona na poniższej 

rycinie. 

 

Rysunek 11. JCWPd na terenie gminy Nowogard 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PIG 

 

PLGW60002 – dorzecze Odry, region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego RZGW Szczecin; na obszarze 

JCWPd 60002 zasilanie wód podziemnych piętra czwartorzędowego następuje w wyniku infiltracji wód 

opadowych. Poziom kredowo - jurajski zasilany jest głównie w wyniku przesączania z poziomów 

czwartorzędowych. Bazę drenażu stanowi Dziwna i Morze Bałtyckie. Drenaż odbywa się w przypadku poziomu 

przypowierzchniowego i międzyglinowego poprzez większość cieków powierzchniowych. 

 

PLGW60008 - dorzecze Odry, region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego RZGW Szczecin; cała JCWPd 

60008 związana jest z hydrologiczną zlewnią Regi. Bazę drenażu dla jednostki stanowi Rega, która jest największą 

samodzielną rzeką na Pomorzu Zachodnim i uchodzi bezpośrednio do Bałtyku, będącego ostateczną bazą drenażu 

w ujęciu globalnym. W skali lokalnej jednostka drenowana jest do poziomu pomniejszych cieków a zasilana na 

obszarach wododziałowych przy granicach jednostki oraz w mniejszym stopniu w partiach centralnych. Znaczną 

rolę w krążeniu wód podziemnych na terenie JCWPd 60008 odgrywają okna hydrogeologiczne czyli miejsca,  

w których swobodnie mieszają się wody z różnych poziomów wodonośnych, co spowodowane jest brakiem 

warstw izolujących. 
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PLGW60002 - dorzecze Odry, region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego RZGW Szczecin; cechą 

charakterystyczną modelu hydrogeologicznego JCWPd 60002 jest wielopoziomowy, niezwykle złożony system 

wodonośny, który tworzą struktury hydrogeologiczne różnej genezy. Jest to system wielowarstwowy wód 

podziemnych w utworach kenozoicznych czwartorzędu i trzeciorzędu, ściśle powiązanych z wodami Gowienicy  

i jej dopływów.  

 

Monitoring stanu chemicznego wód podziemnych wykonywany jest w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska na poziomie krajowym. Wykonawcą monitoringu stanu chemicznego wód podziemnych jest 

Państwowa Służba Hydrogeologiczna (PSH), której zadania realizowane są przez Państwowy Instytut Geologiczny 

– Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB). 

Na terenie gminy Nowogard nie są zlokalizowane żadne punkty monitoringu wód podziemnych.  

Zagrożenie powodzią 

Podstawowym celem systemu ochrony przed powodzią jest redukowanie zagrożenia powodziowego 

i redukowanie wrażliwości i ekspozycji na powódź. Na ograniczenie ryzyka powodzi wpływ ma ograniczanie 

rozwoju zagospodarowania terenów zalewowych. Ważne jest, aby na zagrożonym obszarze prowadzić racjonalną 

politykę w zakresie planowania przestrzennego z uwzględnieniem w pierwszej kolejności dbałości o życie, 

zdrowie i mienie ludzi. W celu zapewnienia ochrony mieszkańców oraz ich mienia w koncepcjach 

zagospodarowania przestrzennego gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego czy miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się obszary szczególnego 

zagrożenia powodzią. Planowana zabudowa lub planowane zagospodarowanie terenu położonego w obszarze 

szczególnego zagrożenia powodziom nie mogą naruszać ustaleń gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

oraz planu zarządzania ryzykiem powodziowym. 
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Rysunek 12. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią na terenie gminy Nowogard 

Źródło: https://wody.isok.gov.pl/ 

 Na terenach gminy Nowogard, objętych działaniem Zarządu Zlewni w Gryficach nie stwierdza się ryzyka 

zagrożenia powodzią. Możliwość wystąpienia lokalnych podtopień na rzekach: 

− Sąpólna, 

− Dobra, 

− Wołczenica, 

− Dobrzyca. 
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 5.5.2. Analiza SWOT 

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń gminy 

Nowogard w zakresie gospodarowania wodami. 

Tabela 17. Analiza SWOT - Gospodarowanie wodami 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

● Znikoma ilość obszarów zagrożonych powodzią, 
● Prowadzony monitoring jakości wód 

powierzchniowych rzecznych i jeziornych 

● Zły stan wód powierzchniowych, 
● Brak monitoringu wód podziemnych 

SZANSE ZAGROŻENIA 

● Propagacja rolnictwa ekologicznego 
● Zwiększenie retencji wodnej  
● Edukacja mieszkańców w zakresie koniczności 

ochrony wód  

→ Niekontrolowane zrzuty ścieków, 
→ Niewłaściwa gospodarka komunalna. 

Źródło: opracowanie własne 

 5.6. Gospodarka wodno-ściekowa 

 Gospodarkę ściekową reguluje Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 roku poz. 2028), która ściekiem bytowym określa ścieki  

z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku 

ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące 

z tych budynków. Ściekami komunalnymi nazywa się ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami 

przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji 

zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych, a ścieki przemysłowe to ścieki, 

niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną 

przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich 

mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu. 

 5.6.1. Analiza stanu wyjściowego 

Sieć wodociągowa 

 Sieć wodociągową stanowi układ połączonych ze sobą przewodów, których zadaniem jest przesył wody 

od ujęcia do odbiorcy. Sieć wodociągowa składa się z przewodów magistralnych, przewodów rozdzielczych  

i przyłączy. 

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące sieci wodociągowej na terenie gminy 

Nowogard. Według danych GUS długość czynnej sieci wodociągowej na terenie gminy Nowogard wzrasta, w 2016 

roku wynosiła 148,5 km a w roku 2020 była o 2,9 km dłuższa i wynosiła 151,4 km. Od roku 2016 wzrosło również 

zużycie wody w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz ilość wody dostarczanej 

gospodarstwom domowym. Zmalała natomiast ilość ludności korzystającej z sieci wodociągowej. 

 

Tabela 18. Sieć wodociągowa na terenie gminy Nowogard w latach 2016 - 2020 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 

Długość czynnej sieci rozdzielczej [km] 148,5 148,5 148,5 150,9 151,4 

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych 
 i zbiorowego zamieszkania [szt.] 

2 152  2 152  2 157  2 190  2 223  

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej [os.] 23 782  23 865  23 747  23 675  b.d. 

Zużycie wody w gospodarstwach domowych  
ogółem na 1 mieszkańca [m3/os.] 

36,8  31,2  54,7  43,2  45,5 

Woda dostarczona gospodarstwom domowym [dm3] 911,0  772,9  1 356,5  1 065,2  1 120,1  

Źródło: GUS 
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Na terenie gminy Nowogard zlokalizowane są następujące ujęcia wód: 

− SUW Nowogard 

− SUW Boguszyce 

− SUW Czermnica 

− SUW Jarchlino 

− SUW Osowo 

− SUW Wyszomierz 

− SUW Glicko 

− SUW Błotno 

− SUW Maszkowo 

− SUW Karsk – ujęcie rezerwowe 

− SUW Olchowo – ujęcie rezerwowe 
 Wszystkie ujęcia na terenie gminy Nowogard są ujęciami wody podziemnej. 

Sieć kanalizacyjna 

Sieć kanalizacyjną stanowi układ połączonych ze sobą przewodów, których zadaniem jest odprowadzanie 

ścieków sanitarnych oraz wód deszczowych z budynków oraz ulic do oczyszczalni ścieków lub odbiornika 

naturalnego (wody deszczowe). Przewody te różnią się wielkością oraz funkcją, co pozwala podzielić je 

na kolektory, kanały główne, kanały boczne  oraz przyłącza domowe. Ważnymi elementami sieci kanalizacyjnej są 

studzienki, które dzielą się ze względu na pełnioną funkcję oraz lokalizację na studzienki rewizyjne, połączeniowe 

oraz spadowe. 

 Na podstawie danych Głównego Urzędu Statycznego przygotowano zestawienie dotyczące sieci 

kanalizacyjnej na terenie gminy Nowogard w latach 2016-2020, które przedstawia tabela poniżej. Długość czynnej 

sieci kanalizacyjnej od roku 2018 ulegała zwiększeniu – w ciągu dwóch kolejnych lat przybyło 2,7 km nowej sieci.  

W latach 2016-2019 zmniejszyła się natomiast ilość ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej – odnotowano 

spadek rzędu 93 osób.  

 

Tabela 19. Sieć kanalizacyjna na terenie gminy Nowogard w latach 2016 - 2020 

Wyszczególnienie 
Rok 

2016 2017 2018 2019 2020 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km] 34,4  34,4  34,4  37,0  37,1 

Przyłącza prowadzące do budynków 
 mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania [szt.] 

787  787  794  798  808  

Ścieki oczyszczane odprowadzone [dm3] 873,0  1 082,0  1 063,0  b.d. 764,0  

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej [os.] 16 966  17 005  16 953  16 873 b.d. 

Źródło: GUS 

 

 Na terenie gminy funkcjonuje mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków Nowogard,  

o następujących parametrach: 

− Qd_max – 4 125 [m3/d]: maksymalna dobowa ilość ścieków 

− Qh_max – 173  [m3/h]: maksymalna godzinowa ilość ścieków 

− Qr_max – 1 082 480 [m3/a]: maksymalna roczna ilość ścieków 

− Ilość ścieków oczyszczonych w roku 2019 – 890 925 m3  

− Ilość ścieków oczyszczonych w roku 2020 – 767 543 m3 

 Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów melioracyjny „A” (ciek podstawowy) zlokalizowany 

na terenie działek nr 150 i 151 w obrębie Wojcieszyn, gmina Nowogard o długości około 3600 m z odpływem 

do rzeki Sąpólna. 

Ścieki bytowe, które nie trafiają do oczyszczalni odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych lub 

poprzez przydomowe oczyszczalnie do gruntu. Szczelny zbiornik bezodpływowy służy do gromadzenia ścieków 

bytowo-gospodarczych na działkach niewyposażonych w sieć kanalizacji sanitarnej.  W swojej funkcji zbiornik ten 

spełnia jedynie rolę magazynową i musi sukcesywnie być opróżniany z zawartości przez specjalistyczną firmę 
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świadczącą usługi asenizacyjne. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2019 poz. 1065), zbiorniki 

bezodpływowe na nieczystości ciekłe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających 

możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich stosowania na obszarach 

chronionych, narażonych na powodzie oraz zalewanych wodami opadowymi. Dla procesu budowy zbiorników 

bezodpływowych odnoszą się przepisy regulujące proces inwestycyjny małych przydomowych oczyszczalni 

ścieków. 

Na terenie gminy Nowogard zgodnie ze stanem na 31.12.2020 r. znajdowało się: 

− 141 przydomowych oczyszczalni ścieków, 

− 391 zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.  

 5.6.2. Analiza SWOT 

 Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń gminy 

Nowogard w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.  

 

Tabela 20. Analiza SWOT - Gospodarka wodno-ściekowa 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

● Istniejąca oczyszczalnia ścieków, 
● Stały rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

 
● Mała ilość przydomowych oczyszczalni ścieków, 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

● Stałe modernizacje sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej, 

● Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 

● Zły stan techniczny zbiorników bezodpływowych, 
● Możliwość zanieczyszczenia wód w przypadku 

awarii w oczyszczalni lub wycieków ze zbiorników 
bezodpływowych, 

Źródło: opracowanie własne 

5.7. Zasoby geologiczne 

 5.7.1. Analiza stanu wyjściowego 

 Zasoby geologiczne to ogólna kategoria określania zasobów złóż i potencjalnych złóż kopalin lub wystąpień 

mineralnych.  

 Na terenie gminy Nowogard znajduje się 5 złóż kopalin, w tym 2 zagospodarowane, 2 rozpoznane 

szczegółowo i jedno, z którego wydobycie zostało zaniechane.   

1. Złoże „Błotno”, lokalizacja: Grabin, nr 4803, złoże warstwowe, zagospodarowane, sposób 

eksploatacji: otworowy, system eksploatacji: samoczynny, kopalina główna: ropa naftowa, 

kopalina towarzysząca: gaz ziemny; powierzchnia złoża: 165,72 ha; aktywny użytkownik: 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie. 

2. Złoże „Dąbrowa Nowogardzka – Karsk”, lokalizacja: Dąbrowa Nowogardzka – Karsk, nr 9268, 

złoże pokładowe, rozpoznane szczegółowo, sposób eksploatacji: odkrywkowy, system 

eksploatacji: ścianowy, kopalina główna: kredy, kopalina towarzysząca: torfy; powierzchnia 

złoża: 51,86 ha. 

3. Złoże „Długołęka”, lokalizacja: Długołęka, nr 5286, złoże pokładowe, rozpoznane szczegółowo, 

sposób eksploatacji: odkrywkowy, system eksploatacji: ścianowy, kopalina główna: kruszywa 

naturalne (złoża piasków budowlanych); powierzchnia złoża: 1,34 ha. 

4. Złoże „Długołęka - I”, lokalizacja: Długołęka d.18/1, 19, 20/2, nr 12010, złoże pokładowe, 

zagospodarowane, sposób eksploatacji: odkrywkowy, system eksploatacji: stokowo - wgłębny, 

kopalina główna: kruszywa naturalne (złoża piasków budowlanych); powierzchnia złoża: 66,13 

ha, aktywny użytkownik: P. Patryk Bonda. 
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5. Złoże „Radosław”, lokalizacja: Nowogard, nr 2765, złoże pokładowe, eksploatacja zaniechana, 

sposób eksploatacji: odkrywkowy, system eksploatacji: ścianowy, kopalina główna: piaski 

przemysłowe materiałów wapienno-piaskowych (silikatowych); powierzchnia złoża: 14,67 ha. 

 Na podstawie danych udostępnionych przez Państwowy Instytut Geologiczny, przygotowano rycinę 

przedstawiającą lokalizację złóż kopalin na terenie gminy Nowogard. 

 

Rysunek 13. Złoża kopalin na terenie gminy Nowogard 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PGI 

 

 5.7.2. Analiza SWOT 

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń gminy 

Nowogard w zakresie zasobów geologicznych.  

Tabela 21. Analiza SWOT - Zasoby geologiczne 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

● Występowanie 5 złóż kopalin na terenie gminy, 
● Brak znaczącej degradacji środowiska 

przyrodniczego z powodów braku działań 
wydobywczych 

● Możliwość przemysłowego wykorzystania złóż, 

● Degradacja środowiska naturalnego, 
● Możliwa nielegalna eksploatacja złóż. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

● Możliwe zwiększone zapotrzebowanie na 
kopaliny związane z planowaną budową dróg i 
obwodnic, 

● Rekultywacja terenów pogórniczych. 

→ Negatywne oddziaływanie planowanej 
eksploatacji, 

→ Wydobywanie kopalin bez koncesji lub niezgodnie 
z koncesją. 
 

Źródło: opracowanie własne 
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 5.8. Gleby 

 5.8.1. Analiza stanu wyjściowego 

 Ponad 90% powierzchni gruntów ornych na terenie Gminy Nowogard stanowią gleby brunatne 

wyługowane. Na niżej położonych obszarach występują gleby murszaste i zdegradowane czarne ziemie, które 

okresowo bywają podmokłe. Gleby na obszarze gminy są jednolite, w większości lekkie.  

 Gleby brunatne zbudowane są z piasków gliniastych mocnych i piasków gliniastych lekkich. Gleby 

brunatne wyługowane, które zbudowane są z gliny lekkiej występują w okolicach Długołęki i Jarchlina, 

na stosunkowo niewielkich powierzchniach. W rejonie Świerczewa, Osowa, Ostrzycy i Długołęki  znajdują się 

gleby piaskowe zbudowane z piasków gliniastych mocnych. Gleby zbudowane z piasków gliniastych lekkich 

występują głównie w okolicach Błotna, Świerczewa, Ostrzycy i Sąpolnicy. Czarne ziemie zdegradowane 

zbudowane z piasków gliniastych lekkich występują w obrębie Miętna, Konarzewa, Grabina i Strzelewa. W rejonie 

Ostrzycy występują również niewielkie obszary bogate w gleby bielicowe zbudowane z piasku gliniastego 

mocnego. Na użytkach zielonych w rejonie Wierzbięcina występują gleby mułowo torfowe mineralno murszowe 

i czarne ziemie. 

 Ze względu na występowanie gleb zaklasyfikowanych do IV klasy bonitacyjnej, nie ma możliwości 

prowadzenia upraw wymagających zbóż np. pszenicy. Gleby średniej jakości, które wymagają dodatkowych 

zabiegów agrotechnicznych pozwalają na uprawę żyta. Ponad 80% gruntów ornych charakteryzuje kompleks 

„żytni bardzo dobry”, „żytni dobry” oraz „żytni słaby”. Około 70% użytków zielonych stanowią użytki zielone 

średnie. Na terenie gminy Nowogard przeważają użytki rolne, które zajmują prawie 65% jej całkowitej 

powierzchni.  

 Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Barzkowicach prowadzi działalność 

doradczą dla rolników z terenu województwa zachodniopomorskiego, w tym z terenu gminy Nowogard. 

Działalność ta prowadzona jest w oparciu o priorytety Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, priorytety województwa 

zachodniopomorskiego, Plan dla Wsi oraz potrzeby rolników i mieszkańców obszarów wiejskich województwa 

zachodniopomorskiego. 

 Ważne miejsce w działalności szkoleniowej i doradczej Ośrodka zajmuje promowanie działań 

prośrodowiskowych, przeciwdziałających zmianom klimatycznym i ułatwiającym dostosowanie się do tych zmian. 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zajmuje się i zajmował się w ubiegłych latach  takimi 

działaniami jak: 

− prowadzenie szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich 

− prowadzenie działalność informacyjnej wspierającej rozwój produkcji rolniczej 

− upowszechnianie działalności informacyjnej wspierającej rozwój produkcji rolniczej 

− upowszechnianie metody produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla środowiska 

− podejmowanie działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, 

ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego 

− współdziałanie w  realizacji zadań wynikających z  programów rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz 

programów działań mających na  celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych 

− sporządzanie planów nawozowych, przechowalnictwa nawozów naturalnych 

− sporządzanie planów rolno-środowiskowo-klimatycznych i planów przedstawienia gospodarstwa 

rolnego na  produkcję metodami ekologicznymi lub planami produkcji w gospodarstwach ekologicznych 

− ZODR w Barzkowicach realizuje zadania ustawowe w oparciu o roczne plany działalności opiniowane 

przez Radę Społeczną ZODR w Barzkowicach i następnie  jest zatwierdzanych przez Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi. 

 Na terenie gminy Nowogard Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego przeprowadził w latach 

2016 – 2020 szkolenia: 

− 14 szkoleń (2016 r.), 

− 12 szkoleń (2017 r.), 

− 6 szkoleń (2018 r.), 

− 19 szkoleń (2019 r.), 

− 1 szkolenie (2020 r.). 
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W celu kontroli zanieczyszczenia gleb konieczne jest prowadzanie kontroli jej jakości. Monitoring jakości 

gleby i ziemi stanowi podsystem Państwowego Monitoringu Środowiska. Celem badań jest obserwacja zmian 

gleb użytkowanych rolniczo, a szczególnie właściwości chemicznych, zachodzących w określonych przedziałach 

czasu, pod wpływem rolniczej i pozarolniczej działalności człowieka. 

Monitoring chemizmu gleb ornych Polski jest realizowany od roku 1995.  W 5-letnich odstępach 

czasowych pobierane są próbki glebowe z 216 stałych punktów pomiarowo-kontrolnych, zlokalizowanych 

na gruntach ornych reprezentatywnych dla pokrywy glebowej kraju. Kolejna, czwarta edycja Monitoringu 

przypadła na lata 2010-2012. Badania monitoringowe były realizowane na zlecenie Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska a środki na realizację programu pochodziły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. 

W ramach Monitoringu oznaczane są parametry glebowe decydujące o ich jakości i zdolności 

do wypełniania funkcji produkcyjnych i środowiskowych (m.in. odczyn, zawartość materii organicznej, zasolenie, 

zawartość pierwiastków śladowych i zanieczyszczeń organicznych i wiele innych). Zgromadzone w latach 1995-

2015 dane pozwalają na ocenę zmian i identyfikację potencjalnych zagrożeń dla jakości i wielofunkcyjności gleb.  

Na terenie gminy Nowogard w ostatnich latach nie był prowadzony Monitoring chemizmu gleb ornych.  

 

 5.8.2. Analiza SWOT 

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń gminy 

Nowogard w zakresie gleb.  

Tabela 22. Analiza SWOT – Gleby 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

● Prowadzenie regularnych szkoleń przez 
Zachodniopomorski ODR, 

● Duży udział gleb średniej jakości, 

● Brak gleb o najwyższej klasie bonitacyjnej, 
● Brak Monitoringu chemizmu gleb ornych na 

terenie gminy,  

SZANSE ZAGROŻENIA 

● Rozwój rolnictwa ekologicznego, 
● Rozpowszechnianie Kodeksu Dobrej Praktyki 

Rolniczej. 

→ Depozycja zanieczyszczeń z wód opadowych, 
→ Nadmierne stosowanie nawozów chemicznych. 

Źródło: opracowanie własne 

 5.9. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

5.9.1. Analiza stanu wyjściowego 

W Polsce gospodarka odpadami funkcjonuje na podstawie systemu rozwiązań na poziomie regionalnym 

na szczeblu gminnym i powiatowym. Zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.), za region 

gospodarki odpadowej uznaje się obszar sąsiadujących ze sobą gmin, obejmujący minimum 150 tysięcy osób. 

Region funkcjonuje w oparciu o regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych o mocy 

przerobowej przyjmowania i przetwarzania odpadów obszaru zamieszkałego przez minimum 120 tysięcy osób.  

W dniu 22 sierpnia 2019 r. została opublikowana ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej nowelizacją), która 

w zakresie zmiany ustawy o odpadach przewiduje m.in. rozwiązanie polegające na możliwości zmieniania WPGO 

na podstawie przepisów ustawy o odpadach w brzmieniu nadanym tą nowelizacją, a uchwalonych przed dniem 

wejścia w życie tej nowelizacji. Wobec powyższego, samorządy województw w przypadku podjęcia decyzji o 

zmianie WPGO uchwalonego przed dniem wejścia w życie tej nowelizacji, to jest przed dniem 6 września 2019 r., 

mają możliwość uwzględnienia zmian przepisów wynikających z tej ustawy, dotyczących m.in. zniesienia 

obowiązku regionalizacji. Natomiast aktualizacja WPGO zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o odpadach, uchwalonego 

przed dniem wejścia w życie ww. nowelizacji, musi być sporządzona z uwzględnieniem zmian dotyczących 

przepisów o zniesieniu obowiązku regionalizacji.  
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Każda gmina jest zobowiązana do utworzenia stacjonarnego punktu zbierania odpadów komunalnych 

(PSZOK). Punkty te oraz niejednokrotnie gniazda recyklingowe są uzupełnieniem systemu odbierania odpadów 

komunalnych. Mieszkańcy Gminy Nowogard mogą dostarczać odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, który działa na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami (RZGO) w Słajsinie 30. 

Do PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów: 

1) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory komputerowe, odbiorniki radiowe, 

odtwarzacze video, DVD, CD oraz odtwarzacze kaset magnetofonowych, sprzęt AGD itp.); 

2) zużyte lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (świetlówki); 

3) urządzenia zawierające freony (chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory freonowe); 

4) baterie i akumulatory; 

5) opakowania po farbach, klejach, żywicach, lepiszczach; 

6) drewno (ramy okienne i drzwiowe, palety, deski, skrzynki, trociny); 

7) szkło (okienne niezbrojone); 

8) tworzywa sztuczne (również ramy okienne); 

9) opony samochodów osobowych (do 4 sztuk rocznie na gospodarstwo domowe), guma; 

10) odpady wielkogabarytowe (meble, kanapy, fotele, szafki); 

11) opakowania z papieru i tektury (kartony); 

12) opakowania z tworzyw sztucznych (butelki typu PET, baniaki, skrzynki); 

13) opakowania z metalu (puszki); 

14) opakowania ze szkła (butelki, słoiki, stłuczka szklana); 

15) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie (do 100 kg rocznie na 

gospodarstwo domowe);  

16) odpady zielone (trawa, liście, gałęzie); 

17) folia bezbarwna, kolorowa; 

18) styropian; 

19) kable; 

20) popiół; 

21) metale, puszki aluminiowe, stalowe; 

22) opakowania wielomateriałowe typu tetra-pak; 

23) odzież, tekstylia; 

24) odpady biodegradowalne (w workach). 

Gmina Nowogard jest członkiem Celowego Związku Gmin R-XXI, który zrzesza gminy wspólnie realizujące 

zadania, w tym również utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Związek oddał do użytku inwestycję 

obejmującą budowę Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami (RZGO) zlokalizowaną w miejscowości 

Słajsino, na terenie gminy Nowogard. RZGO jest miejscem przeznaczonym do: 

− mechaniczno – biologicznego przetworzenia odpadów komunalnych, 

− przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów, 

− składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów. 

RZGO został podzielony na następujące części: 

− część technologiczna obróbki odpadów (sortownia, sekcja biostabilizacji, kompostowanie, dojrzewanie 

kompostu, przerób odpadów budowlanych i wielkogabarytowych), 

− część technologiczna składowania odpadów, 

− zaplecze techniczne, 

− infrastruktura techniczna. 

Na terenie RZGO znajdują się: 

− instalacja mechanicznego przetwarzania odpadów, 

− instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów, 

− sekcja przyjęć, magazynowania i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych. 
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 Na terenie RZGO znajdują się dwie kwatery przeznaczone do składowania odpadów o łącznej powierzchni 

4,5 ha oraz pojemności 345,7 m3.  

Na terenie gminy Nowogard w 2021 roku przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Nowogardzie. Na terenie gminy Nowogard nie ma ani 

czynnych ani nieczynnych składowisk odpadów. Na terenie gminy funkcjonuje system gospodarowania odpadami 

z podziałem na pięć frakcji: 

− papier, 

− szkło, 

− odpady biodegradowalne, 

− tworzywa sztuczne metale i opakowania wielomateriałowe 

− odpady zmieszane. 

Nie istnieje mapa ani wykaz dzikich wysypisk śmieci. Gmina Nowogard stara się likwidować zgłoszone 

wysypiska własnymi siłami w możliwie najszybszym terminie. 

W roku 2020 ze znajdujących się na terenie gminy Nowogard nieruchomości zamieszkałych oraz 

nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których powstają odpady komunalne odebrano  następujące ilości 

odpadów komunalnych: 

 

Tabela 23. Odpady komunalne odebrane z gminy Nowogard w 2020 r. 

Kod dostarczonych 
odpadów 

komunalnych 
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 

Masa odebranych 
odpadów komunalnych 

[Mg] 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszone) odpady komunalne 
5821,04 

 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 335,32 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 795,40 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
1,04 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne 

niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
40,50 

17 01 01 
Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 
7,84 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

5,96 

15 01 07 Opakowania ze szkła 272,36 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 388,86 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 144,52 

Źródło: Urząd Miejski w Nowogardzie 

 

 W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku od działającego na terenie Regionalnego 

Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostarczono 

następujące ilości odpadów: 
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Tabela 24. Odpady dostarczone do PSZOK w gminie Nowogard w 2020 r. 

Kod odebranych odpadów komunalnych 
Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 
Masa odebranych odpadów 

komunalnych [Mg] 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 140,06 

20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji 
35,32 

20 01 36 

Zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 
21, 20 01 23 i 20 01 35 

4,50 

17 09 04 

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

17 09 02 i 17 09 03 

117,34 

17 03 80 Odpadowa papa 7,64 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06 

31,40 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 
remontów 

21,32 

16 01 03 Zużyte opony 4,76 

15 01 07 Opakowanie ze szkła 2,22 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
1,80 

15 01 01 
Opakowania z papieru i 

tektury 
10,74 

Źródło: Urząd Miejski w Nowogardzie 

 Odpady dostarczone z gminy Nowogard do RZGO w 2020 roku zostały poddane procesom opisanym 

poniżej. 

 Dostarczone odpady opakowaniowe z papieru 15 01 01 zostały w całości poddane procesowi R12 

(mechaniczne przetwarzanie – sortownia odpadów), w wyniku którego przekazano i poddano recyklingowi: 

− % odpadu poddany recyklingowi w I półroczu: 74,70 

− % odpadu poddany recyklingowi w II półroczu: 76,70 

 Dostarczone odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych 15 01 02 zostały w I półroczu w 58%, a w II 

półroczu w 62,69% poddane procesowi R12 (mechaniczne przetwarzanie – sortownia odpadów), w wyniku 

którego przekazano i poddano recyklingowi: 

− % odpadu poddany recyklingowi w I półroczu: 44,15 

− % odpadu poddany recyklingowi w II półroczu: 43,80 

 Pozostałe odpady o kodzie 15 01 02 z I półrocza 2020 r. (42%) zostały poddane procesowi R12  

w II półroczu 2020 r., a z II półrocza 2020 r. (37,31%) zostaną poddane procesowi R12 w I półroczu 2021 r.   

 Odpad o kodzie 02 01 04 (odpady z tworzyw sztucznych  z wyłączeniem opakowań) został  

w całości zeskładowany (D5) na składowisku odpadów w Słajsinie. 

 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (02 03 80) zostały w całości poddane 

kompostowaniu w procesie odzysku R3 w kompostowni odpadów w Słajsinie. 
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 Odpad o kodzie 15 01 07 (opakowania ze szkła) był zbierany a następnie przekazany do Krynicki Recykling 

S.A., ul. Iwaszkiewicza 48/23,10-089 Olsztyn gdzie zostały w 95% poddane procesowi R5. 

 Dostarczone odpady budowlane (17 01 01 i 17 01 07)  zostały poddane procesowi R5 i w całości odzyskane 

na kwaterze składowiska w Słajsinie (wykorzystane do budowy i kształtowania skarp  

i obwałowań na składowisku, tworzenia warstw izolacyjnych oraz do budowy tymczasowych dróg dojazdowych 

na składowisku).  

 Odpadowa papa (17 03 80), odpady budowlane (17 09 04), zawartość piaskowników (19 08 02) zostały 

w całości zeskładowane (D5) na składowisku odpadów w Słajsinie. 

 Odpady o kodzie 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji) został w całości poddany recyklingowi 

w procesie odzysku R3 w kompostowni odpadów w Słajsinie. 

 Odpady wielkogabarytowe (20 03 07) zostały w całości poddane procesowi R12 na rębaku komtech  w CZG 

R-XXI. 

 Odpad o kodzie 20 01 36 (zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione  

w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35) były zbierany, a następnie przekazany firmie Elektrorecykling S.A., Sękowo 59, 

64-300 Nowy Tomyśl i poddany procesowi R12. 

 Zmieszane odpady komunalne (20 03 01) zostały w całości poddane procesowi R12 (mechaniczno-

biologiczne przetwarzanie - MBP). 

 Pozostałości z sortowania odpad 19 12 12 (frakcja 0-80 mm) powstał z odpadu 20 03 01  

(I półrocze 48,19%; II półrocze 50,18%) zostały poddane procesowi D8 w kompostowni odpadów  

w Słajsinie. W wyniku kompostowania i redukcji masy powstał odpad 19 05 99 (stabilizat), który został 

zeskładowany (D5) na kwaterze składowiska odpadów w Słajsinie. Pozostałości z sortowania – odpad 19 12 12 

(frakcja > 80 mm) powstały z odpadów 15 01 01, 15 01 02, 20 03 01 nie był składowany w 2020 r. W I półroczu 

pozostałości z sortowania – odpad 19 12 12 (frakcja > 80 mm) były przekazane do Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Sp. z o.o., gdzie poddano je procesowi R1. W II półroczu 51,17 % ogólnej masy pozostałości 

z sortowania (frakcja > 80 mm) zostało przekazane do następujących zakładów:  

− Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. (26,97%) Nr BDO 000014075, ul. Logistyczna 22,  

70-608 Szczecin gdzie poddano je procesowi R1.  

− SARR Sp. z o.o. (19,67%) Nr BDO 000002851, Bolechowo, ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska gdzie 

poddano je procesowi R12. 

− NewCo Sp z o.o. Zakład Produkcyjny (4,53%) Nr BDO 000013530, Leśno Górne 13, 72-004 Tanowo gdzie 

je poddano procesowi R12. 

Pozostała ilość odpadu 19 12 12 (frakcja > 80 mm) znajduje się na placach magazynowych RZGO. 

Jednym z głównych celów gospodarki odpadami jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw 

unijnych, czyli osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu 

i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Gmina na podstawie zapisu art. 3b oraz 3c ustawy o  utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach zobowiązana jest do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania, oraz do osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, i tak: 

1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez Gminę 

Nowogard wyniósł w 2020 r. – 0% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazanych do składowania) Poziom wymagany do osiągnięcia w 2020 r. –  maksimum 

35% – poziom został osiągnięty;  

2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Nowogard w 2020 r. Wyniósł: 

37,65% (wymagany poziom w 2020 r. wg rozporządzenia – minimum 50%)  – poziom nie został 

osiągnięty; 

3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez Gminę Nowogard w 2020 r. 
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wyniósł – 29,65% (wymagany poziom w 2020 r. wg rozporządzenia – minimum 70%) – poziom nie został 

osiągnięty. 

Na terenie Gminy Nowogard według stanu na 08.09.2021 r. w Bazie Azbestowej wpisane jest jako 

zinwentaryzowane 658 422 kg wyrobów azbestowych, unieszkodliwiono 20 949 kg wyrobów azbestowych, a do 

unieszkodliwienia pozostało 637 473 kg wyrobów azbestowych.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu 

z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 poz. 10) wyroby te są uznawane za odpady 

niebezpieczne. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu (POKzA) na lata 2009 – 2032 zakłada usunięcie 

i zutylizowanie azbestu z terenu całego kraju do roku 2032. Główne cele POKA to: 

● usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,  

● minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu, 

● likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

 

 5.9.2. Analiza SWOT 

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń Gminy 

Nowogard w zakresie gospodarki odpadami.  

Tabela 25. Analiza SWOT - Gospodarka odpadami 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

● Funkcjonujący na terenie gminy PSZOK, 
● Kierowanie odpadów komunalnych do RZGO,  
● Prawidłowo przyjęte w dokumentach gminy i 

stosowane zasady gospodarowania odpadami 
komunalnymi  

● Spełnianie przez gminę wymogów dotyczących 
poziomów recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
innych niż niebezpieczne odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych oraz 
następujących frakcji odpadów komunalnych: 
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, 

● Względnie wysokie koszty gospodarowania 
odpadami komunalnymi w porównaniu do 
średnich zarobków mieszkańców  

● Wyroby zawierające azbest 
● Niespełnianie przez gminę wymogów dotyczących 

poziomu ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

● Edukacja społeczeństwa w zakresie właściwego 
postępowania z odpadami, 

● Modernizacja PSZOK, 
● Usuwanie i utylizacja azbestu z terenu gminy, 
● Wdrażanie i upowszechnianie wśród 

społeczności lokalnej nawyku selektywnej 
zbiórki odpadów. 

● Względna łatwość znalezienia uprawnionych 
podmiotów przetwarzających zgodnie z prawem 
wytworzone odpady inne niż komunalne  

● Powstanie miejsc nielegalnego składowania 
odpadów, 

● Zwiększanie ilości wytwarzanych odpadów 
zmieszanych 

Źródło: opracowanie własne 
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 5.10. Zasoby przyrodnicze 

 5.10.1. Analiza stanu wyjściowego 

Obszar gminy Nowogard objęty jest ochroną prawną wynikającą z ustawy o ochronie przyrody. Ochrona 

przyrody oznacza ochronę wartości ekologicznych, naukowych, dydaktycznych, estetycznych oraz cech 

stanowiących o tożsamości przyrodniczej regionu. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia  16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r., poz. 1098) elementami środowiska objętymi ochroną na podstawie w/w 

ustawy są następujące formy ochrony przyrody: 

− parki narodowe, 

− rezerwaty przyrody, 

− parki krajobrazowe, 

− obszary chronionego krajobrazu, 

− obszary Natura 2000, 

− pomniki przyrody, 

− stanowiska dokumentacyjne, 

− użytki ekologiczne, 

− zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, 

− ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

 

Na terenie gminy Nowogard występują: 

− Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy Sarni Las, 

− Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy Dolina Rzeki Sąpólnej, 

− Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy Dolina rzeki Wołczenicy, 

− Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy Dolina rzeki Pileszy, 

− Obszar Chronionego Krajobrazu Las Czermnicki, 

− Obszar Natura 2000 – Specjalny Obszar Ochrony Ostoja Goleniowska.  
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Rysunek 14. Obszary chronione na terenie gminy Nowogard 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Pomniki przyrody 

 Na terenie gminy Nowogard występuje 28 pomników przyrody żywej i 2 pomniki przyrody nieożywionej. 

Przedstawione zostały szczegółowo w poniższej tabeli.  

 

Tabela 26. Pomniki przyrody zlokalizowane na terenie gminy Nowogard (opracowanie własne na podstawie 
geoserwis.gdos.gov.pl) 

L.p. Typ Obiekt Gatunek Data ustanowienia 

1. jednoobiektowy drzewo 
Sosna zwyczajna 

(Sosna pospolita) - 
Pinus sylvestris 

2005-12-29 

2. jednoobiektowy drzewo 
Klon jawor (Jawor) 

- Acer 
pseudoplatanus 

2005-12-29 

3. jednoobiektowy drzewo 
Dąb szypułkowy - 

Quercus robur 
2005-12-29 

4. jednoobiektowy drzewo 
Dąb szypułkowy - 

Quercus robur 
2005-12-29 

5. jednoobiektowy drzewo 
Jabłoń dzika - 

Malus sylvestris 
2005-12-29 

6. jednoobiektowy drzewo 
Buk pospolity (Buk 
zwyczajny) - Fagus 

sylvatica 
2005-12-29 

7. jednoobiektowy drzewo 
Świerk pospolity - 

Picea abies 
2005-12-29 

8. jednoobiektowy drzewo 
Buk pospolity (Buk 
zwyczajny) - Fagus 

2005-12-29 
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L.p. Typ Obiekt Gatunek Data ustanowienia 

sylvatica 

9. jednoobiektowy drzewo 
Sosna zwyczajna 

(Sosna pospolita) - 
Pinus sylvestris 

2005-12-29 

10. jednoobiektowy drzewo 
Dąb szypułkowy - 

Quercus robur 
2005-12-29 

11. jednoobiektowy drzewo 
Dąb szypułkowy - 

Quercus robur 
2005-12-29 

12. jednoobiektowy drzewo 
Dąb szypułkowy - 

Quercus robur 
2005-12-29 

13. jednoobiektowy drzewo 
Dąb szypułkowy - 

Quercus robur 
2005-12-29 

14. jednoobiektowy drzewo 
Dąb szypułkowy - 

Quercus robur 
2005-12-29 

15. jednoobiektowy drzewo 

Głóg 
jednoszyjkowy - 

Crataegus 
monogyna 

2005-12-29 

16. jednoobiektowy drzewo 
Żywotnik zachodni 
- Thuja occidentalis 

2005-12-29 

17. jednoobiektowy drzewo 
Buk pospolity (Buk 
zwyczajny) - Fagus 

sylvatica 
2005-12-29 

18. jednoobiektowy drzewo 
Dąb szypułkowy - 

Quercus robur 
2005-12-29 

19. jednoobiektowy drzewo 
Buk pospolity (Buk 
zwyczajny) - Fagus 

sylvatica 
2005-12-29 

20. jednoobiektowy drzewo 
Buk pospolity (Buk 
zwyczajny) - Fagus 

sylvatica 
2005-12-29 

21. jednoobiektowy drzewo 
Buk pospolity (Buk 
zwyczajny) - Fagus 

sylvatica 
2005-12-29 

22. jednoobiektowy drzewo 
Dąb szypułkowy - 

Quercus robur 
2005-12-29 

23. jednoobiektowy drzewo 
Dąb szypułkowy - 

Quercus robur 
2005-12-29 

24. jednoobiektowy drzewo 
Dąb szypułkowy - 

Quercus robur 
2005-12-29 

25. jednoobiektowy głaz narzutowy brak danych 2005-12-29 

26. jednoobiektowy drzewo 
Dąb szypułkowy - 

Quercus robur 
2005-12-29 

27. jednoobiektowy drzewo 
Buk pospolity (Buk 
zwyczajny) - Fagus 

sylvatica 
2005-12-29 

28. jednoobiektowy drzewo 
Dąb szypułkowy - 

Quercus robur 
2005-12-29 

29. jednoobiektowy drzewo 

Wiąz szypułkowy - 
Ulmus laevis 

(Ulmus 
pedenculata, 
Ulmus effusa) 

2005-12-29 

30. jednoobiektowy drzewo 
Dąb szypułkowy - 

Quercus robur 
2005-12-29 
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L.p. Typ Obiekt Gatunek Data ustanowienia 

31. jednoobiektowy głaz narzutowy  2005-12-29 

Źródło: Urząd Miejski w Nowogardzie 

 

Lasy 

Według danych GUS z 2020 r. w gminie Nowogard lasy publiczne zajmują powierzchnię ogólną 8 759,69 

ha. Na terenie gminy dominują lasy publiczne Skarbu Państwa, z czego 7,77 ha stanowi własność gminy. Lesistość 

gminy Nowogard wynosi 26,7%. 

Tabela 27. Struktura gruntów leśnych na terenie gminy Nowogard 

Rodzaj własności Powierzchnia [ha] 

Lasy ogółem 9 047,01 

Lasy publiczne ogółem 8 759,69 

Lasy publiczne Skarbu Państwa 8 751,92 

Lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów 
Państwowych 

8 577,62 

Lasy publiczne Skarbu Państwa w zasobie Własności 
Rolnej SP 

160,95 

Lasy publiczne gminne 7,77 

Lasy prywatne ogółem 287,32 

Źródło: GUS 

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Nowogard wynosi 706,83 km² (w tym Miasto i Gmina Nowogard – 295,48 

km²). Powierzchnia lasów będąca w zarządzie Nadleśnictwa Nowogard w latach 2017 – 2020 została 

przedstawiona w tabeli poniżej. 

 

Tabela 28. Powierzchnia lasów w zarządzie Nadleśnictwa Nowogard w latach 2017 - 2020 

Rok Powierzchnia ogólna [ha] Powierzchnia leśna [ha] 

2017   7514,33   7250,44 

2018   7508,34   7246,57 

2019   7501,46   7239,62 

2020   7501,14   7239,33 

Źródło: Nadleśnictwo Nowogard 

 

Dominującymi typami siedliskowymi w Nadleśnictwie są: 

− LMśw: 33,3%, 

− MBśw: 25,1%, 

− Lśw: 13,7%. 

 Siedliska lasowe i Ol zajmują łącznie 66,2% a borowe 33,8% całkowitej powierzchni Nadleśnictwa. 

Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, która stanowi 56,0% powierzchni drzewostanów, olcha 12%, buk 

9,5%, dąb szypułkowy 7,7%, brzoza 8,0%, świerk 3,8% i modrzew 2,3%. Udział innych gatunków jest niewielki  

i nie przekracza 0,3% powierzchni zalesionej.   

 

 

 

 

 



60 

 

Korytarze ekologiczne  

Przez północną część gminy Nowogard przebiega korytarz ekologiczny Puszcza Goleniowska – Puszcza 

Koszalińska.  

 
Rysunek 15. Położenie gminy Nowogard na tle korytarzy ekologicznych 

Źródło: opracowanie własne 

Tereny zieleni 

Według danych GUS z roku 2019, w granicach gminy znajdują się parki spacerowo – wypoczynkowe 

o łącznej powierzchni 15,70 ha oraz 30 zieleńców o łącznej powierzchni 9,50 ha. Na obszarze gminy zieleń uliczna 

obejmuje powierzchnię 16,30 ha, a tereny zieleni osiedlowej 12,30 ha. W gminie znajduje się 27 cmentarzy 

o łącznej powierzchni 16,00 ha. Wykaz terenów zieleni przedstawia tabela poniżej. 

Tabela 29. Zieleń urządzona na terenie gminy Nowogard w 2019 r. 

parki spacerowo – 
wypoczynkowe 

zieleńce 
zieleń 

uliczna 
tereny zieleni 

osiedlowej 
cmentarze 

obiekty  
[szt] 

pow. 
[ha] 

obiekty 
[szt] 

pow. 
[ha] 

pow.  
[ha] 

pow. 
[ha] 

obiekty 
[szt] 

pow. 
[ha] 

4 15,70 30 9,50 16,30 12,30 27 16,00 

 Źródło: GUS 
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 5.10.2. Analiza SWOT 

Analizę SWOT przeprowadzono w celu wyodrębnienia najważniejszych problemów i zagrożeń gminy 

Nowogard w zakresie zasobów przyrodniczych.  

Tabela 30. Analiza SWOT – zasoby przyrodnicze 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

→ Występowanie na terenie gminy rzadkich 
zbiorowisk roślinnych, 

→ Występowanie na terenie gminy rzadkich, 
objętych ochroną gatunków roślin i zwierząt 

→ Występowanie na terenie gminy korytarzy 
ekologicznych, 

→ Prowadzenie programów podnoszących 
świadomość ekologiczną, 

→ Małą powierzchnia terenów zieleni urządzonej, 
→ Podatność zasobów przyrody ożywionej 

na zanieczyszczenia środowiska, 
 

SZANSE ZAGROŻENIA 

→ Wzrost lesistości gminy, 
→ Tworzenie nowych terenów zieleni urządzonej 

(parków, zieleńców itp.). 
→ Wzrost liczby pomników przyrody, 
→ Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych, 

→ Wzrastająca antropopresja, 
→ Fragmentacja siedlisk, 
→ Degradacja cennych terenów przyrodniczych 

przez działalność rolniczą, 

Źródło: opracowanie własne 

 5.11. Zagrożenie poważnymi awariami 

 5.11.1 Analiza stanu wyjściowego 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2020 poz. 1219 z późn. 

zm.) za poważną awarię uważa się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe 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. Natomiast przez poważną awarię przemysłową rozumie się 

poważną awarię powstałą w zakładzie.   

Podstawowym aktem prawnym w zakresie poważnych awarii jest ustawa Prawo ochrony środowiska, 

w której 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 charakterze transgranicznym. 

Ochrona środowiska przed poważną awarią oznacza zapobieganie zdarzeniom mogącym powodować 

awarię oraz ograniczanie jej skutków dla ludzi i środowiska. W zakresie przeciwdziałania poważnym awariom 

do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 

Środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1070) należy: 

1. kontrola podmiotów, których działalność może stanowić przyczynę powstania poważnej awarii, 

2. prowadzenie szkoleń dla organów administracji oraz podmiotów, o których mowa w pkt 1, 

3. badanie przyczyn powstawania oraz sposobów likwidacji skutków poważnych awarii dla środowiska, 

4. prowadzenie rejestru zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii, 

w tym zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii i o dużym ryzyku wystąpienia awarii 

w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. 

W przypadku wystąpienia poważnej awarii lub zdarzeń o znamionach poważnej awarii Inspekcja Ochrony 

Środowiska współdziała w akcji ich zwalczania z organami właściwymi do jej prowadzenia (głównie Państwową 

Strażą Pożarną ale również OSP) oraz sprawuje nadzór nad usuwaniem skutków tych awarii.  

W myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości 
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znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu 

o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, nie ma na terenie Gminy 

Nowogard zakładów zaliczanych do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii (ZZR) oraz zakładów 

należących do grupy zakładów o dużym ryzyku zagrożenia awarią (ZDR). 

 

 5.11.2. Analiza SWOT 

Przeprowadzenie oceny stanu aktualnego obszaru interwencji zagrożenia poważnymi awariami pozwoliło 

na przeprowadzenie analizy SWOT przedstawionej w tabeli poniżej. 

Tabela 31. Analiza SWOT – Zagrożenie poważnymi awariami 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

→ Brak zakładów ZDR oraz ZZR, 
→ Szkolenia i ćwiczenia z przeciwdziałania 

powstawaniu i usuwania skutków awarii,  

→ Transport substancji niebezpiecznych przez tereny 
zabudowane, 

→ Negatywne oddziaływanie na środowisko. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

→ Wspieranie jednostek OSP poprzez doposażanie 
w niezbędny sprzęt, szkolenia, 

→ Zabezpieczenie  transportu niebezpiecznych 
substancji oraz minimalizacja ich przebiegu 
przez obszary zamieszkałe, 

→ Budowa dróg ekspresowych i obwodnic miast 
odciążających ruch drogowy w gminie,  

→ Doposażanie i szkolenie jednostek ratowniczych.  

→ Wypadek podczas transportu niebezpiecznych 
substancji, 

→ Zwiększenie ruchu towarowego na istniejących 
drogach i linii kolejowej, co związane jest ze 
zwiększeniem ilości materiałów niebezpiecznych 
przewożonych tymi drogami i liniami,  

→ Możliwość wystąpienia poważnej awarii. 

Źródło: Opracowanie własne 

 5.12. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska i adaptacje do zmian klimatu 

W ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się coraz bardziej widoczne skutki zmian klimatu, polegające 

m.in. na wzroście temperatury oraz zwiększeniu częstotliwości i skali ekstremalnych zjawisk pogodowych. Wyniki 

badań naukowych jednoznacznie wskazują, że zjawiska powodowane przez zmiany klimatu stanowią zagrożenie 

dla społecznego i gospodarczego rozwoju wielu krajów na świecie, w tym także dla Polski, a proces ten 

w kolejnych latach będzie się nadal pogłębiał. Wobec tego konieczne i ekonomicznie uzasadnione jest 

prowadzenie adaptacji do nadchodzących zmian. 
Przez adaptacje do zmian klimatu należy rozumieć taki sposób planowania, realizacji, eksploatacji 

i likwidacji przedsięwzięcia, aby było ono optymalnie przystosowane do postępujących zmian klimatu, jak 

również by nie powodowało zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu. 
W związku z powyższymi uwarunkowaniami w celu ograniczenia gospodarczego i społecznego ryzyka 

związanego ze zmianami klimatycznymi, opracowano Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów 

wrażliwych na zmiany klimatu do 2020 (SPA2020), który wskazuje cele i kierunki działań adaptacyjnych, które 

należy podjąć w najbardziej wrażliwych sektorach i obszarach w okresie do roku 2020. Jako najbardziej wrażliwe 

na zmiany klimatu, wskazano dziedziny i obszary, takie jak: gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo, 

różnorodność biologiczna, zdrowie, energetyka, budownictwo i gospodarka przestrzenna, obszary 

zurbanizowane, transport, obszary górskie i strefy wybrzeża. Pamiętać jednak trzeba, że kwestie związane 

ze zmianami klimatu, dotyczyć mogą również przedsięwzięć z innych dziedzin i obszarów. 
Głównym obszarem narażonym na zmiany klimatu jest gospodarka wodna. Występowania ulewnych 

deszczy zwiększają zagrożenie wystąpienia powodzi i podtopień. Na terenie gminy Nowogard występuje mała 

ilość cieków wodnych generujących zagrożenie powodzią. Podczas ulewnych deszczy urządzenia melioracyjne 

takie jak kanały oraz licznie występujące stawy mogą jednak nie nadążyć z odbiorem wody i może dojść do 

lokalnych podtopień. Konieczna w związku z tym jest stała kontrola drożności urządzeń melioracyjnych, 

wykaszanie rowów, usuwanie powalonych drzew i gałęzi itp. 
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W ostatnich latach występują coraz częstsze i intensywniejsze fale upałów. Okresy, gdy dni upalne trwają 

przez co najmniej kilka dni stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi. Wysokie temperatury prowadzą do zaburzeń 

układu krążenia, pracy nerek, układu oddechowego i metabolizmu. Szczególnie narażone na udar słoneczny są 

osoby starsze oraz dzieci. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydaje ostrzeżenie przed upałami. Podczas 

okresów upałów zaleca się pozostawanie w budynkach zwłaszcza w godzinach największego nasłoneczniania. 

W celu adaptacji należy rozbudowywać systemy klimatyzacyjne w budynkach użyteczności publicznej oraz 

prywatnych mieszkaniach. Długo trwające fale upałów powodują występowanie zjawiska suszy. Susza jest 

skutkiem długotrwałych okresów bez opadów atmosferycznych i upałów, kiedy maksymalna temperatura 

dobowa osiąga wartości wyższe niż 30°C. Ujemny wpływ zjawiska suszy można zaobserwować w różnych 

dziedzinach gospodarczych i społecznych. Jednym z najbardziej wrażliwych na niedobory wody sektorów jest 

rolnictwo. Występowanie zjawiska suszy obniża potencjał produkcyjny gleb i utrudnia prowadzenie produkcji 

rolnej. 
Obniżenie wód gruntowych może także doprowadzić do utraty bioróżnorodności oraz bezpośredniego 

zniszczenia rodzimych siedlisk naturalnych. Zanik małych powierzchniowych zbiorników wodnych (bagien, 

stawów, oczek wodnych, potoków i małych cieków) stanowi zagrożenie dla licznych gatunków, które bytują 

na tych terenach, bądź korzystają z nich okresowo. Obniżanie się poziomu wód gruntowych negatywnie wpływa 

na różnorodność biologiczną w szczególności na zbiorniki wodne i tereny podmokłe. 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie jest w trakcie realizowania Planu przeciwdziałania 

skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz Ücker. Podstawą prawną 

sporządzania planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych jest art. 184 Ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.), który nakłada na dyrektorów regionalnych 

zarządów gospodarki wodnej obowiązek przygotowywania planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach 

wodnych.  
Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych stanowi podstawę do opracowania planów 

przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Jego głównym zadaniem jest wskazanie propozycji 

działań, zarówno technicznych, jak i nietechnicznych, mających na celu przeciwdziałanie i łagodzenie skutków 

suszy. 
Zmiany klimatu wpływają także na procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne w ciekach wodnych. 

Z powodu wzrostu temperatury następuje przyśpieszenia zjawiska eutrofizacji. W celu jego ograniczenia 

wymagane jest podjęcie działań ograniczających spływ biogenów z pól uprawnych poprzez ograniczenie 

wykorzystania sztucznych nawozów przez rolników. Ważną rolne pełnią tu Ośrodki Doradztwa Rolniczego, 

zachęcające rolników do rolnictwa ekologicznego czy ekstensywnego.  
Nadzwyczajne zagrożenia środowiska takie jak min. gwałtowne burze z silnym wiatrem, długotrwałe susze 

zwiększające ryzyko pożaru w lasach, powodują zagrożenie dla ludzi oraz dóbr materialnych. Ochronę przed 

nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska oraz innymi zdarzeniami zagrażającymi zdrowiu lub życiu ludzi zajmuje 

się Państwowa Straż Pożarna. W związku ze zmianami klimatu liczba zdarzeń zagrażających ludziom i środowisku 

może wzrastać. Na terenie gminy Nowogard funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna. Jednostki OSP są wyposażone 

w specjalistyczny sprzęt dzięki czemu mogą skuteczne wspomóc w działaniach jednostki PSP.  
Skuteczna adaptacja do zmian klimatu nie jest możliwa do przeprowadzenia bez osiągnięcia 

odpowiedniego poziomu świadomości zagrożeń w społeczeństwie. Konieczne jest zatem wdrożenie działań 

edukacyjnych zarówno w ramach edukacji formalnej, jak i szerokiej edukacji pozaformalnej przyczyniającej się 

do podnoszenia świadomości społecznej. Podstawowym celem jest zwiększenie zrozumienia wpływu procesów 

klimatycznych na życie społeczne i gospodarcze. 
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5.13. Działania edukacyjne 

Edukacja ekologiczna jest zagadnieniem horyzontalnym dotyczącym wszystkich obszarów ochrony 

środowiska. Głównym jej celem jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw 

ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, upowszechnianie wiedzy 

z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu 

społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży. 
Konieczność prowadzenia działań z zakresu edukacji ekologicznej wynika z polskich i europejskich aktów 

prawnych oraz dokumentów strategicznych, w tym z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn.zm.). w ustawie tej zawarto 

przede wszystkim obowiązek uwzględniania problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju 

w programach kształcenia ogólnego we wszystkich typach szkół.  
Działania edukacyjne powinny jednak obejmować także dorosłych mieszkańców, ponieważ 

to oni mają największy wpływ na obecny stan środowiska w gminie. Prowadzone działania edukacyjne powinny 

dotyczyć przede wszystkim prawidłowego postępowania z odpadami, ochrony powietrza przed 

zanieczyszczeniami pochodzącymi z domowych kotłowni oraz podnosić ogólną świadomość ekologiczną lokalnej 

społeczności. 
Bardzo ważne jest planowanie i realizowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej na szczeblu 

lokalnym mających na celu ukształtowanie świadomości mieszkańców przejawiającej się w ich konkretnych 

działaniach związanych z troską o otaczające ich najbliższe środowisko. 
Instytucjami i organizacjami, które mogą wspierać działania gminy w zakresie kształtowania świadomości 

ekologicznej są: Narodowy oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Starostwo 

Powiatowe. Oprócz organizowania własnych działań, gmina powinna także włączać się w akcje edukacyjne 

prowadzone na wyższym poziomie administracyjnym czy organizowane przez fundacje i stowarzyszenia 

pozarządowe. Udział w kampaniach organizowanych na przykład przez Ministerstwo Środowiska, które 

udostępnia niezbędne materiały takie jak infografiki, ulotki, poradniki itp. obniża koszty realizacji edukacji 

ekologicznej. 

5.14. Monitoring Środowiska 

Źródłem informacji o środowisku jest w szczególności państwowy monitoring środowiska. Został on 

utworzony ustawą z dnia 10 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070) w celu 

zapewnienia wiarygodnych informacji o stanie środowiska. 

Państwowy Monitoring Środowiska stanowi system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz 

gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku. Gromadzone informacje służą 

wspomaganiu działań na rzecz ochrony środowiska, poprzez systematyczne informowanie organów administracji 

i społeczeństwa o:  

● jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska lub innych 

poziomów określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń tych standardów lub 

innych wymagań,  

● występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych, przyczynach tych zmian, w tym 

powiązaniach przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy emisjami i stanem elementów 

przyrodniczych. 

Po nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska w 2001 r. PMŚ realizowany był na podstawie: 

wieloletnich programów państwowego monitoringu środowiska opracowanych przez Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska i zatwierdzanych przez ministra właściwego do spraw środowiska, wojewódzkich 

programów monitoringu opracowanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i zatwierdzonych 

przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Ostatnim programem PMŚ realizowanym w tej strukturze był 

program na lata 2018-2021. 
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Nowelizacja ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska z 2018 r. (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie 

ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 1479) zmieniła uwarunkowania 

realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska. W myśl nowych przepisów zasoby i zadania PMŚ 

realizowane do końca 2018 r. przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska zostały przeniesione 

do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i tym samym od 1 stycznia 2019 r. zadania PMŚ są realizowane 

wyłącznie przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ). 

Zakres zadań państwowego monitoringu środowiska jest określany w wieloletnich strategicznych 

programach PMŚ opracowywanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i zatwierdzanych przez 

Ministra Klimatu oraz w wykonawczych programach PMŚ opracowywanych przez Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska. Obecnie obowiązujący Strategiczny Program PMŚ na lata 2020 - 2025 powstał na podstawie ustawy 

z dnia 10 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Dokument ten obejmuje zadania wynikające z odrębnych 

ustaw, zobowiązań międzynarodowych oraz innych potrzeb wynikających ze strategii rozwoju oraz innych 

programów i dokumentów programowych. Zawarto w nim następujące obszary monitoringu, które mogą 

dotyczyć gminy Nowogard: 

1. Monitoring jakości powietrza 

2. Monitoring jakości wód 

3. Monitoring gleby i ziemi 

4. Monitoring przyrody 

5. Monitoring klimatu akustycznego 

6. Monitoring pól elektromagnetycznych. 

Prezentacja danych odniesionych przestrzennie (z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej) 

odbywać się będzie m.in. poprzez dedykowane do tego celu portale mapowe, umożliwiające dostęp do usług 

sieciowych. W zakresie kompetencji GIOŚ kontynuowane będą prace wynikające z Rozporządzenia Ministra 

Cyfryzacji z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania 

w centralnym repozytorium informacji publicznej. Zasoby GIOŚ określone w ww.  rozporządzeniu będą 

aktualizowane na potrzeby upowszechnienia i udostępniania danych poprzez portal https://dane.gov.pl/. 

 

6. CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA, ZADANIA 

ORAZ ICH FINANSOWANIE 

 6.1. Cele ochrony środowiska i kierunki interwencji 

Program Ochrony Środowiska dla gminy Nowogard na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028 ma 

służyć realizacji przez gminę polityki ochrony środowiska i nawiązywać do polityki ochrony środowiska wyższych 

jednostek, a sam Program Ochrony Środowiska musi być spójny z założeniami dokumentów strategicznych 

i programowych wyższego rzędu.  
Dokument będzie stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem, spajając 

wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska w gminie. Głównym celem programu jest:  

 

Zrównoważony rozwój gminy Nowogard dążący do poprawy jakości życia mieszkańców oraz stanu 

środowiska przyrodniczego.   

Pod każdą z charakterystyk dziesięciu obszarów interwencji przeprowadzona została analiza SWOT, 

mająca na celu określenie największych zagrożeń środowiska, słabych i mocnych stron istniejącego stanu 

środowiska oraz wskazanie dążeń w tych obszarach i szans na jego poprawę. 
Na tej podstawie, zgodnie z wytycznymi Ministra Środowiska z 2015 roku, zaktualizowanymi w 2020 roku, 

dotyczącymi opracowywania programów ochrony środowiska, wyznaczono cele wraz z wskaźnikami stanu 

aktualnego i stanu docelowego. Narzędziem osiągnięcia stanu docelowego jest realizacja wyznaczonych 

w ramach obszarów zadań, które zostały zgrupowane w harmonogramie zadań. Cele, wskaźniki, kierunki 
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interwencji oraz zadania przedstawia tabela nr 32. Zostały w niej określone również źródła finansowania 

wyznaczonych zadań, którymi będą zarówno środki własne gminy, jak i dotacje zewnętrzne, środki własne                      

i pozyskane przez inne jednostki realizujące zadania. Do wyznaczonych zadań przypisano orientacyjną kwotę                  

i czas realizacji. Kwoty i czas realizacji w wielu przypadkach zależą od możliwości i wielkości uzyskanych dotacji. 

Niektóre z zadań będą realizowane w ramach obowiązków pracowników Urzędu Gminy. W tabeli 33 

przedstawiono harmonogram zadań własnych wraz z finansowaniem, z kolei w tabeli nr 34 zadania wykonywane 

przez inne jednostki tzw. zadania monitorowane.
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 6.2. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

 
Tabela 32. Cele, wskaźniki, kierunki interwencji oraz zadania przewidziane do realizacji na terenie gminy Nowogard 

Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

1. 

O
ch
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a 
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u
 i 

ja
ko

śc
i p

o
w

ie
tr

za
 

I.
 P

o
p
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w

a 
ja

ko
śc

i p
o

w
ie

tr
za

 

Liczba substancji 
z przekroczeniami 

w strefie 
zachodniopomors

kiej 

(WIOŚ) 

1 0 

I.1. Rozwój 
odnawialnych 
źródeł energii 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii w budownictwie jednorodzinnym 

na terenie Gminy 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie, 

mieszkańcy 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

I.2. Zmniejszenie 
emisji 

pochodzącej 
ze spalania paliw 

podczas 
ogrzewania 
budynków 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
do powietrza z ogrzewania 

indywidualnego - Zmiany systemu 
ogrzewania-likwidacja spalania paliw 

stałych 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie, 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Prowadzenie Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie, 

Problem 
z pozyskiwaniem 

danych, braki 
kadrowe 

Szczegółowa inwentaryzacja źródeł, 
w których powinna nastąpić wymiana 

kotłów na paliwo stałe 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie, 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła 
i modernizacji systemów grzewczych 

w budynkach mieszkalnych 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie, 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Termomodernizacja obiektów 
użyteczności  publicznej  

Urząd Miejski 
w Nowogardzie, 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Modernizacja starej części budynku 
w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno -

Wychowawczym w Nowogardzie 

Starostwo 

Powiatowe w 

Goleniowie 

Ograniczone 
środki 

finansowe 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Poprawa efektywności energetycznej 
obiektów użyteczności publicznej 

w Nowogardzie" 

w ramach Poprawa jakości powietrza 
część 2 zmniejszenie zużycia energii 
w budownictwie oceniany w ramach 

"Budownictwo energooszczędne część 
10 zmniejszenie zużycia energii 

w budownictwie 

DPS Nowogard 
Ograniczone 

środki 
finansowe 

Termomodernizacja budynku Cisy 
w Nowogardzie wraz z wymiana 

instalacji elektrycznej 

Starostwo 
Powiatowe 

w Goleniowie 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Wyposażenie budynków użyteczności 
publicznej w instalację fotowoltaiczną 

w Powiacie Goleniowskim 

Starostwo 
Powiatowe 

W Goleniowie 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

I.3. Zwiększenie 
efektywności 
energetycznej 

w gminie 

Kontrola mieszkańców w zakresie 
spalania odpadów i zabronionych paliw 

w paleniskach domowych 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie, 

Ograniczona 
możliwość 
organizacji 

spotkań 
w związku 
z panującą 
pandemią, 

izolacja 
społeczna 

Podnoszenie świadomości ekologicznej 
mieszkańców w zakresie racjonalnego 

gospodarowania energią 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie, 

Ograniczona 
możliwość 
organizacji 

spotkań 
w związku 
z panującą 
pandemią, 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

izolacja 
społeczna 

Wymiana oświetlenia tradycyjnego 
na energooszczędne, wymiana urządzeń 

gospodarstwa domowego na 
energooszczędne 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie, 

mieszkańcy 
Gminy 

Ograniczone 
środki 

finansowe, brak 
chęci 

mieszkańców 
do podjęcia 

działań 

Aktualizacja „Projektu założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe” oraz „Planu 
gospodarki niskoemisyjnej” 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie, 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Wzrost wykorzystania transportu 
przyjaznego dla środowiska – 

elektromobilność 

Inwestycje w samochody elektryczne, 
inwestycje w punkty ładowania, budowa 

kompleksu instalacji zwiększających 
produkcję biopaliw II generacji, 

rozbudowa instalacji magazynowania 
biokomponentów, budowa fabryki 

ogniw fotowoltaicznych – w Powiecie 
Goleniowskim 

Starostwo 
Powiatowe 

W Goleniowie 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

I.4. Edukacja 
społeczeństwa 

w zakresie 
ochrony klimatu 

Prowadzenie systematycznych akcji 
edukacji ekologicznej w zakresie potrzeb 

i możliwości ochrony powietrza oraz 
uświadamianie nt. problemu niskiej 

emisji 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie, 

Ograniczona 
możliwość 
organizacji 

spotkań 
w związku 
z panującą 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

i jakości 
powietrza 

pandemią, 
izolacja 

społeczna 

2. 

Za
gr

o
że

n
ia

 h
ał

as
e

m
 

II
. Z

m
n

ie
js

ze
n

ie
 u

ci
ąż

liw
o

śc
i h

ał
as

u
 d

la
 m

ie
sz

ka
ń

có
w

 

gm
in

y Poziom hałasu 
Leq  

(WIOŚ) 

- 

Poniżej 
poziomu 

dopuszczal
nego 

II.1. Zmniejszenie 
emisji hałasu 
z transportu 
drogowego 

Uwzględnianie standardów 
akustycznych w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie, 

Sformalizowany 
system 

planowania 
przestrzennego, 

zmiany 
przepisów 
prawnych 

Budowa dróg dla rowerów na terenie 
Gminy Nowogard 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie, 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Rozbudowa i modernizacja dróg 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

– wg zapotrzebowania i możliwości 
organizacyjnych 

ZZDW 
w Koszalinie, 

ZDP 
w Goleniowie, 
Urząd Miejski 

w Nowogardzie 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Bieżące utrzymanie dróg gminnych 
Urząd Miejski 

w Nowogardzie 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

3. 

P
o

la
 

e
le

kt
ro

m
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n
e

ty
c

zn
e

 

II
I.

 O
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e
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ro

m
ag

n
e

ty
c

zn
yc

h
 Ilość emitorów 

pól 
elektromagnetycz

nych w gminie 

25 >25 

III.1. Ograniczenie 
oddziaływania 

pól 
elektromagnetycz

nych 

Wprowadzenie do planów 
zagospodarowania przestrzennego 

zapisów poświęconych ochronie przed 
polami elektromagnetycznymi 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

Sformalizowany 
system 

planowania 
przestrzennego, 

zmiany 
przepisów 
prawnych 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

na człowieka 
i środowisko 

Edukacja mieszkańców na temat 
rzeczywistej skali zagrożenia emisją pól 

elektromagnetycznych 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

Ograniczona 
możliwość 
organizacji 

spotkań 
w związku 
z panującą 
pandemią, 

izolacja 
społeczna 

Inwentaryzacja źródeł emisji 
promieniowania elektromagnetycznego 

WIOŚ Szczecin Niedokładność 

4. 

G
o

sp
o

d
ar

o
w

an
ie

 w
o

d
am

i 

IV
. O

si
ąg

n
ię

ci
e

 d
o

b
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go
 s
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n

u
 w

ó
d

 

p
o

w
ie
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n
io

w
yc

h
 i 

p
o

d
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e
m

n
yc

h
 

Liczba jednolitych 
części wód 
w stanie co 

najmniej dobrym 

(WIOŚ) 

- >1 

IV.1. 
Zmniejszenie  

presji rolnictwa 
na stan wód 

Upowszechnienie zasad Kodeksu Dobrej 
Praktyki Rolniczej w zakresie 

prawidłowego stosowania 
i przechowywania środków ochrony 

roślin oraz ograniczanie ich złego 
wpływu na wody powierzchniowe 

i podziemne 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie, 

ODR 
Brak dotacji 

IV.2. Podnoszenie 
świadomości 
ekologicznej 

społeczeństwa 
w zakresie 

ochrony wód 

Prowadzenie edukacji ekologicznej 
w zakresie racjonalnej gospodarki 

wodami i jej ochrony przed 
zanieczyszczeniem 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

Ograniczona 
możliwość 
organizacji 

spotkań 
w związku 
z panującą 
pandemią, 

izolacja 
społeczna 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

IV.3. Utrzymanie 
wód 

Monitoring wód powierzchniowych 
i podziemnych 

WIOŚ Szczecin 
Niedokładność 

pomiarów 

Dotacja dla spółek wodnych na 
utrzymywanie urządzeń melioracji 

wodnej 

WFOŚiGW, 
wojewoda 

 Ograniczone 
środki 

finansowe 

Realizacja działań zaplanowanych 
w ramach Programu Zwiększania 

Zasobów Wodnych (PKZW) – inwestycje 
związane z rzeką Wołoczenica, Kanał 

Bochlin, Rzeka Dobrzyca, Struga 
Trzechelska 

PGW Wody 
Polskie Zarząd 

Zlewni 
w Gryficach 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Prace utrzymaniowo – konserwacyjne, 
zależne od aktualnego stanu 

technicznego cieków 

PGW Wody 
Polskie Zarząd 

Zlewni 
w Gryficach 

Ograniczone 
środki 

finansowe, 
wystąpienie 

zdarzeń 
ekstremalnych 

5. 

G
o
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d
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n
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w
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w

e
j 

Procent ludności 
korzystającej 
z kanalizacji 

(GUS) 

 

68,5% >68,5% 
V.1. 

Uporządkowanie 
gospodarki 

wodno-ściekowej 

Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej 
Urząd Miejski 

w Nowogardzie 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Procent ludności 
korzystającej 

z wodociągów 

(GUS) 

96,1% 100% 
Rozbudowa i modernizacja sieci 

wodociągowej, modernizacja SUW 
Urząd Miejski 

w Nowogardzie 

Ograniczone 
środki 

finansowe 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Liczba 
przydomowych 

oczyszczalni 
ścieków 

Liczba zbiorników 
bezodpływowych 

141 

 

 

 

391 

>141 

 

 

 

<391 

Prowadzenie ewidencji i kontroli 
zbiorników bezodpływowych 

i przydomowych oczyszczalni ścieków 
oraz sposobu pozbywania się 

nieczystości ciekłych przez mieszkańców 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

6. 

G
le

b
y 

V
I.

 O
ch

ro
n

a 
gl

e
b

 i 
za

p
e

w
n

ie
n

ie
 w
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e
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o
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b

u
 u

ży
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o
w

an
ia

 p
o

w
ie

rz
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n
i z

ie
m

i 

Powierzchnia 
terenów 

wymagających 
rekultywacji  

b.d. 0 

VI.1. Ochrona 
gleb 

użytkowanych 
rolniczo 

Minimalizacja negatywnego wpływu 
działalności rolniczej  na stan gleb 
poprzez wdrażanie Zasad Dobrej 

Praktyki Rolniczej w zakresie ochrony 
gleb użytkowanych rolniczo 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie, 

ODR 
Brak dotacji 

Wspieranie i promocja gospodarstw 
ekologicznych 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

Brak 
dofinansowania 

VI.2. 
Zapobieganie 

niekorzystnym 
zmianom 

środowiska 
glebowego 

Wprowadzenie do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 
konieczności ochrony gleb klasy I-IV 
i racjonalnego gospodarowania ich 

zasobami 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

Sformalizowany 
system 

planowania 
przestrzennego, 

zmiany 
przepisów 
prawnych 

Prowadzanie rejestru terenów 
zdegradowanych 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

Niedokładność 

7. 

G
o

sp
o

d
ar

ka
 

o
d

p
ad

am
i 

i z
ap

o
b

ie
ga

n
ie

 

p
o

w
st
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an
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o
d

p
ad

ó
w

 

V
II

. R
ac
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n
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n

a 

go
sp

o
d

ar
ka

 

o
d

p
ad

am
i Ilość zebranych 

odpadów 
zmieszanych 

(GUS) 

5821,04 
Mg 

<5 821,04 
Mg 

VII.1. Wzrost 
ilości zebranych 

selektywnie 
odpadów 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

Brak środków 
finansowych 

Porządkowanie dzikich wysypisk 
Urząd Miejski 

w Nowogardzie 
Brak środków 
finansowych 

Coroczne opracowanie Analizy stanu 
gospodarki odpadami komunalnymi 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

Brak środków 
finansowych 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Kontrola mieszkańców w zakresie 
prawidłowej gospodarki odpadami 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

Braki kadrowe 

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie, 

mieszkańcy 
gminy 

Brak uzyskania 
dotacji , wysoki 

koszt 
jednostkowy 

inwestycji 

Aktualizacja inwentaryzacji azbestu 
i wyrobów zawierających azbest 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

Brak środków 
finansowych 

Podnoszenie świadomości mieszkańców 
na temat prawidłowej gospodarki 

odpadami komunalnych 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

Ograniczona 
możliwość 
organizacji 

spotkań 
w związku 
z panującą 
pandemią, 

izolacja 
społeczna 

8. 

Za
so

b
y 

p
rz
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o

d
y 

V
II

I.
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ro

n
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e
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e
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Udział zieleni 
urządzonej (GUS) 

0,1% >0,1% 
VIII.1. Rozwój 
i utrzymanie 

zieleni urządzonej 

Bieżące utrzymanie zieleni urządzonej 
na terenie Gminy Nowogard 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

Ekstremalne 
zjawiska 

atmosferycze 

Pielęgnacja drzewostanu i wykonywanie 
nowych nasadzeń 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Utrzymanie pomników przyrody 
Urząd Miejski 

w Nowogardzie 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Przeglądy stanu pomników przyrody 
Urząd Miejski 

w Nowogardzie 

Ograniczone 
środki 

finansowe 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Edukacja ekologiczna 
Urząd Miejski 

w Nowogardzie 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

VIII.2. Ochrona 
i zrównoważony 

rozwój lasów 

Melioracje agrotechniczne, w tym: 
rozdrabianie pozostałości pozrębowych, 

usuwanie podszytów – jako prace 
przygotowujące do pozyskiwania 

drewna 

Nadleśnictwo 
Ograniczone 

środki 
finansowe 

Zabiegi z zakresu ochrony lasu 
(odnowienia, przebudowa stanu, 
pielęgnacja upraw, dokarmianie 

zwierząt) trzebieże)  

Nadleśnictwo 
Ograniczone 

środki 
finansowe 

Utrzymanie infrastruktury leśnej 
w dobrym stanie (utrzymanie obiektów 
turystycznych i edukacyjnych, budowa 

wieży widokowej) 

Nadleśnictwo 
Ograniczone 

środki 
finansowe 

Ochrona PPOŻ., budowa dróg 
pożarowych, oraz monitoring  

występowania szkodników w lasach 
Nadleśnictwo 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Liczba obszarów 
Natura 2000 

2 >2 

VIII.3. 
Zapewnienie 

spójności 
i integralności 

obszarów 
chronionych 
na podstawie 

ustawy o 
ochronie 
przyrody 

Wykonanie prac terenowych w ramach 
wykonania dokumentacji Planu Zadań 
Ochronnych dla Obszaru Natura 2000 

PLH320013 Ostoja Goleniowska 

RDOŚ 
w Szczecinie 

Ograniczone 
środki 

finansowe 

Opracowanie dokumentacji Planu Zadań 
Ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Dorzecze Regi PLH320049 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa  

(źródło) 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

9. 

Za
gr

o
że

n
ia

 p
o

w
aż

n
ym

i a
w

ar
ia

m
i 

IX
. O

ch
ro

n
a 

śr
o

d
o

w
is

ka
 p

rz
ed

 p
o

w
aż

n
ym

i a
w

ar
ia

m
i 

Liczba poważnych 
awarii na terenie 

gminy 
0 0 

IX. 
Zminimalizowani

e ryzyka 
wystąpienia 

zdarzeń 
mogących 

powodować 
poważną awarię 

oraz ograniczenie 
jej skutków dla 

ludzi i środowiska 

Wykreowanie właściwych zachowań 
społeczeństwa w sytuacji wystąpienia 
zagrożeń środowiska z tytułu awarii 
przemysłowych, w tym transportu 

materiałów niebezpiecznych 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

Ograniczona 
możliwość 
organizacji 

spotkań 
w związku 
z panującą 
pandemią, 

izolacja 
społeczna 

Utrzymanie jednostki OSP oraz wsparcie 
w zakresie wyposażenia do prowadzenia 

działań ratowniczych, zapobiegania 
i przeciwdziałania poważnym awariom 
oraz zagrożeniom środowiska i zdrowia 

człowieka wynikającym 
z nadzwyczajnych zdarzeń 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

Ograniczone 
środki 

finansowe, 

Udział w wyznaczaniu dróg transportu 
materiałów niebezpiecznych 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

Zła logistyka 
firm 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacja jednostek 

Tabela 33. Zadania własne gminy Nowogard na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 roku 

Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie  

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 
finansowania 2021 2022 2023 2024 2025-2027 

1.  

O
ch

ro
n

a 
kl

im
at

u
 i 

ja
ko

śc
i p

o
w

ie
tr

za
 Wykorzystanie 

odnawialnych 
źródeł energii 

w budownictwie 
jednorodzinnym 
na terenie Gminy 

Nowogard 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

mieszkańcy 
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Środki własne, 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie  

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 
finansowania 2021 2022 2023 2024 2025-2027 

2.  

Ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń 
do powietrza - 

zmiany systemu 
ogrzewania 

indywidualnego – 
Zmiany systemu 

ogrzewania – 
likwidacja spalania 

paliw stałych 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Środki własne, 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

3.  

Prowadzenie 
Centralnej 
Ewidencji 

Emisyjności 
Budynków 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne, 

WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

4.  

Szczegółowa 
inwentaryzacja 

źródeł, w których 
powinna nastąpić 
wymiana kotłów 
na paliwo stałe 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

mieszkańcy 
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Środki własne, 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

5.  

Dofinansowanie 
wymiany źródeł 

ciepła 
i modernizacji 

systemów 
grzewczych 

w budynkach 
mieszkalnych  

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne, 

WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

6.  

Termomodernizacja 
obiektów 

użyteczności 
publicznej  

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne, 

WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie  

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 
finansowania 2021 2022 2023 2024 2025-2027 

7.  

Kontrola 
mieszkańców 

w zakresie spalania 
odpadów 

i zabronionych 
paliw w paleniskach 

domowych 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy 

8.  

Podnoszenie 
świadomości 
ekologicznej 
mieszkańców 

w zakresie 
racjonalnego 

gospodarowania 
energią 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy 

9.  

Wymiana 
oświetlenia 

tradycyjnego na 
energooszczędne, 
wymiana urządzeń 

gospodarstwa 
domowego na 

energooszczędne 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy 

10.  

Aktualizacja 
„Projektu założeń 

do planu 
zaopatrzenia 

w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa 

gazowe” oraz 
„Planu gospodarki 

niskoemisyjnej” 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie  

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 
finansowania 2021 2022 2023 2024 2025-2027 

11.  

Prowadzenie 
systematycznych 

akcji edukacji 
ekologicznej 

w zakresie potrzeb 
i możliwości 

ochrony powietrza 
oraz uświadamianie 
nt. problemu niskiej 

emisji 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy 

12.  

Za
gr

o
że

n
ie

 h
ał

as
e

m
 

Uwzględnianie 
standardów 

akustycznych 
w miejscowych 

planach 
zagospodarowania 

przestrzennego 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy 

13.  
Budowa dróg dla 

rowerów na terenie 
Gminy Nowogard 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy,  

14.  

Rozbudowa 
i modernizacja dróg 

wojewódzkich, 
powiatowych 

i gminnych – wg 
zapotrzebowania 

i możliwości 
organizacyjnych 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy, 

15.  
Bieżące utrzymanie 

dróg gminnych 
Urząd Miejski 

w Nowogardzie 
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Środki własne 
gminy, dotacje, 

środki zarządców 
dróg 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie  

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 
finansowania 2021 2022 2023 2024 2025-2027 

16.  
P

o
la

 e
le

kt
ro

m
ag

n
e

ty
cz

n
e

 

Wprowadzenie 
do planów 

zagospodarowania 
przestrzennego 

zapisów 
poświęconych 
ochronie przed 

polami 
elektromagnetyczn

ymi 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy 

17.  

Edukacja 
mieszkańców 

na temat 
rzeczywistej skali 
zagrożenia emisją 

pól 
elektromagnetyczn

ych 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy 

18.  

G
o

sp
o

d
ar

o
w

an
ie

 w
o

d
am

i 

Upowszechnienie 
zasad Kodeksu 
Dobrej Praktyki 

Rolnej w zakresie 
prawidłowego 

stosowania 
i przechowywania 
środków ochrony 

roślin  oraz 
ograniczanie ich 

złego wpływu 
na wody 

powierzchniowe 
i podziemne 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie, 

ODR 
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Środki własne 

gminy 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie  

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 
finansowania 2021 2022 2023 2024 2025-2027 

19.  

Prowadzenie 
edukacji 

ekologicznej 
w zakresie 
racjonalnej 

gospodarki wodami 
i jej ochrony przed 
zanieczyszczeniami 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy 

20.  

G
o

sp
o

d
ar

ka
 w

o
d

n
o

 -
 ś

ci
e

ko
w

a 

Modernizacja sieci 
kanalizacji 
sanitarnej  

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy 

21.  

Rozbudowa 
i modernizacja sieci 

wodociągowej, 
modernizacja SUW 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy 

22.  

Prowadzenie 
ewidencji i kontroli 

zbiorników 
bezodpływowych 
i przydomowych 

oczyszczalni 
ścieków oraz 

sposobu 
pozbywania się 

nieczystości 
ciekłych przez 
mieszkańców 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie  

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 
finansowania 2021 2022 2023 2024 2025-2027 

23.  

G
le

b
y 

Minimalizacja 
negatywnego 

wpływu działalności 
rolniczej  na stan 

gleb poprzez 
wdrażanie Zasad 
Dobrej Praktyki 

Rolniczej w zakresie 
ochrony gleb 

użytkowanych 
rolniczo 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie, 

ODR 
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Środki własne 

gminy 

24.  

Wspieranie 
i promocja 

gospodarstw 
ekologicznych  

Urząd Miejski 
w Nowogardzie, 

ODR 
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Środki własne 

gminy 

25.  

Wprowadzenie 
do miejscowych 

planów 
zagospodarowania 

przestrzennego 
konieczności 

ochrony gleb klasy 
I-IV i racjonalnego 

gospodarowania ich 
zasobami 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy 

26.  
Prowadzenie 

rejestru terenów 
zdegradowanych 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie  

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 
finansowania 2021 2022 2023 2024 2025-2027 

27.  

G
o

sp
o

d
ar

ka
 o

d
p

ad
am

i 

Odbiór 
i zagospodarowanie 

odpadów 
komunalnych 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy 

28.  
Porządkowanie 
dzikich wysypisk  

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy 

29.  

Coroczne 
opracowanie 
analizy stanu 
gospodarki 
odpadami  

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy 

30.  

Kontrola 
mieszkańców 

w zakresie 
prawidłowej 
gospodarki 
odpadami 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy 

31.  

Usuwanie 
i unieszkodliwianie 
azbestu i wyrobów 

zawierających 
azbest 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
NFOŚiGW, 

WFOŚiGW, środki 
zewnętrzne 

32.  

Aktualizacja 
inwentaryzacji 

azbestu i wyrobów 
zawierających 

azbest 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy 

33.  

Podnoszenie 
świadomości 

mieszkańców na 
temat prawidłowej 

gospodarki 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie  

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 
finansowania 2021 2022 2023 2024 2025-2027 

odpadami 
komunalnymi 

34.  
Za

so
b

y 
p

rz
yr

o
d

y 

Bieżące utrzymanie 
zieleni urządzonej  
na terenie Gminy 

Nowogard 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy 

35.  

Pielęgnacja 
drzewostanu 

i wykonywanie 
nowych nasadzeń 

roślin 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy 

36.  
Utrzymanie 

pomników przyrody 
Urząd Miejski 

w Nowogardzie 
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Środki własne 

gminy 

37.  
Bieżące przeglądy 
stanu pomników 

przyrody 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy 

38.  
Edukacja 

ekologiczna 
Urząd Miejski 

w Nowogardzie 
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Środki własne 

gminy 

39.  

P
o

w
aż

n
e

 a
w

ar
ie

 

Wykreowanie 
właściwych 
zachowań 

społeczeństwa 
w sytuacji 

wystąpienia 
zagrożeń 

środowiska z tytułu 
awarii 

przemysłowych, 
w tym transportu 

materiałów 
niebezpiecznych 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie  

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 
finansowania 2021 2022 2023 2024 2025-2027 

40.  

Utrzymanie 
jednostek OSP oraz 
wsparcie w zakresie 

wyposażenia do 
prowadzenia 

działań 
ratowniczych, 
zapobiegania 

i przeciwdziałania 
poważnym 

awariom oraz 
zagrożeniom 
środowiska 

i zdrowia człowieka 
wynikającym 

z nadzwyczajnych 
zdarzeń 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy 

41.  

Udział w 
wyznaczaniu dróg 

transportu 
materiałów 

niebezpiecznych 

Urząd Miejski 
w Nowogardzie 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne 

gminy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacja jednostek 
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Tabela 34. Zadania monitorowane, realizowane na terenie gminy Nowogard w latach 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028 

Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie  

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 
finansowania 2021 2022 2023 2024 2025-2027 

1. 

O
ch

ro
n

a 
kl

im
at

u
 i 

ja
ko

śc
i p

o
w

ie
tr

za
 

Wykorzystanie 

odnawialnych źródeł 

energii w budownictwie 

jednorodzinnym na 

terenie Gminy 

Urząd Miejski 

w Nowogardzie 

mieszkańcy 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne, 

WFOŚiGW 

2. 

Modernizacja starej 

części budynku 

w Specjalistycznym 

Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym 

w Nowogardzie 

Starostwo 

Powiatowe 

w Goleniowie 

230 000 - - - - Środki własne 

3. 

Poprawa efektywności 

energetycznej obiektów 

użyteczności publicznej 

w Nowogardzie, 

w ramach Poprawa 

jakości powietrza część 2 

– zmniejszenie zużycia 

energii w budownictwie 

oceniany w ramach 

„Budownictwo 

energooszczędne część 

10, zmniejszenie zużycia 

energii w budownictwie.  

DPS Nowogard - - - 3 529 358,0 - 

Dotacja – 
2 745 767,00 zł, 

Pożyczka – 

305 086,00 zł, 

Wkład własny – 

478 505,00 zł 

4. 

Termomodernizacja 

budynku Cisy 

w Nowogardzie wraz z 

wymianą instalacji 

elektrycznej 

Starostwo 

Powiatowe 

w Goleniowie 

- 1 500 000 2 500 000 - - KPO 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie  

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 
finansowania 2021 2022 2023 2024 2025-2027 

5. 

Wyposażenie budynków 

użyteczności publicznej 

w instalację 

fotowoltaiczną 

w Powiecie 

Goleniowskim  

Starostwo 

Powiatowe 

w Goleniowie 

- 100 000 150 000 - - KPO 

6. 

Wymiana oświetlenia 
tradycyjnego na 

energooszczędne, 
wymiana urządzeń 

gospodarstwa 
domowego na 

energooszczędne 

Urząd Miejski 

w Nowogardzie 
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Środki własne 

gminy 

7. 

Wzrost wykorzystania 
transportu przyjaznego 

środowisku – 
elektromobilność  

 
Inwestycje w samochody 
elektryczne, inwestycje 

w punkty ładownia, 
budowa kompleksu 

instalacji zwiększających 
produkcję biopaliw II 
generacji, rozbudowa 

instalacji magazynowania 
biokomponentów, 

budowa fabryki ogniw 
fotowoltaicznych  

Starostwo 

Powiatowe 

w Goleniowie 

- - - 200 000 - KPO 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie  

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 
finansowania 2021 2022 2023 2024 2025-2027 

8. 

Za
gr

o
że

n
ie

 h
ał

as
e

m
 

Rozbudowa 

i modernizacja dróg 

wojewódzkich 

i powiatowych  

ZZDW 

w Koszalinie, 

ZDP 

w Koszalinie 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Środki własne, 

dotacje 

9. 

Rozbudowa 

i modernizacja dróg 

wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych 

– wg zapotrzebowania 

i możliwości 

organizacyjnych 

Urząd Miejski 

w Nowogardzie 
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Środki własne 
gminy, 

10. 

P
o

la
 

e
le

kt
ro

m
ag

n
e

ty
cz

n
e

 

Inwentaryzacja źródeł 

emisji promieniowania 

elektromagnetycznego 

WIOŚ Szczecin b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Środki własne,  

11. 

G
o

sp
o

d
ar

o
w

an
ie

 w
o

d
am

i 

Monitoring wód 

powierzchniowych 

i podziemnych 

WIOŚ Szczecin b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Środki własne, 

12. 

Dotacja dla spółek 

wodnych na 

utrzymywanie urządzeń 

melioracji wodnej 

WFOŚiGW, 

wojewoda 
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Środki własne, 

13. 

Realizacja działań 

zaplanowanych 

w ramach Programu 

Zwiększania Zasobów 

PGW Wody 

Polskie Zarząd 

Zlewni 

w Gryficach 

717 000 - Środki własne, 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie  

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 
finansowania 2021 2022 2023 2024 2025-2027 

Wodnych (PKZW) – 

inwestycje związane z 

rzeką Wołoczenica, Kanał 

Bochlin, Rzeka Dobrzyca, 

Struga Trzechelska 

14. 

Prace utrzymaniowo – 

konserwacyjne zależne 

od aktualnego stanu 

technicznego cieków 

PGW Wody 

Polskie Zarząd 

Zlewni 

w Gryficach 

30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 Środki własne 

15. 

Za
so

b
y 

p
rz

yr
o

d
y 

Melioracje 

agrotechniczne, w tym: 

rozdrabnianie  

pozostałości 

pozrębowych, usuwanie 

podszytów – jako prace 

przygotowujące do 

pozyskania drewna 

Nadleśnictwo 

Nowogard 
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Środki własne,  

16. 

Zabiegi z zakresu 

ochrony lasu 

(odnowienia, 

przebudowa stanu, 

pielęgnacja, dokarmianie 

zwierząt, trzebieże) 

Nadleśnictwo 

Nowogard 
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Środki własne, 

17. 

Utrzymanie 

infrastruktury leśnej 

w dobrym stanie 

(utrzymanie obiektów 

turystycznych i 

edukacyjnych)  

Nadleśnictwo 

Nowogard 
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Środki własne, 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie  

Podmiot 
odpowiedzialny 

Szacunkowe koszty realizacji Źródło 
finansowania 2021 2022 2023 2024 2025-2027 

18. 

Ochrona ppoż., budowa 

dróg pożarowych oraz 

monitoring 

występowania 

szkodników w lasach 

Nadleśnictwo 

Nowogard 
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Środki własne, 

19.  

Wykonanie prac 

terenowych w ramach 

wykonania dokumentacji 

Planu Zadań Ochronnych 

dla Obszaru Natura 2000 

PLH320013 Ostoja 

Goleniowska 

RDOŚ w 

Szczecinie 
81 000,00 - - - - 

Środki własne, 
NFOŚiGW 

20.  

Opracowanie 

dokumentacji Planu 

Zadań Ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 

Dorzecze Regi 

PLH320049 

RDOŚ w 

Szczecinie 
b.d. b.d. - - - 

Środki własne, 
NFOŚiGW 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacja jednostek 
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7. SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

 7.1. Zarządzanie programem 

Obowiązek sporządzania Programu Ochrony Środowiska przez Burmistrza wynika z zapisów ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). Ostatnim opracowanym 

dokumentem w tym zakresie był Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nowogard na lata 2004 - 2015. 

Dostosowanie polityki ochrony środowiska realizowanej na poziomie gminy do zmieniających się uwarunkowań 

społecznych i gospodarczych spowodowało konieczność opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Nowogard na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028.  

Dokument sporządzano w kilku etapach. W pierwszym etapie pracy zgromadzono materiały źródłowe 

oraz dane dotyczące aktualnego stanu środowiska gminy. Pozyskano je głównie z materiałów przekazanych przez 

Urząd Miejski w Nowogardzie oraz opracowań statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego, a także 

z raportów instytucji zajmujących się problematyką ochrony środowiska, m.in.: Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, danymi z portalu 

geoportal.gov.pl oraz geoserwis.gov.pl. Podczas opracowywania dokumentu korzystano również z dokumentów 

strategicznych opracowywanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.  

Podczas wdrażania programu ochrony środowiska ważna jest kontrola przebiegu realizacji przyjętych 

w nim zadań oraz osiągnięcia postawionych celów. Opracowano w tym celu system monitoringu, który będzie 

wykonywany w dwóch zakresach: jako monitoring środowiskowy oraz monitoring programowy. Narzędziem 

umożliwiającym ilościową i jakościową ocenę realizacji Programu Ochrony Środowiska są wskaźniki 

monitorowania. W niniejszym Programie Ochrony Środowiska w rozdziale 6. wyznaczono wskaźniki, które będą 

wykorzystywane do oceny stopnia realizacji celów ochrony środowiska. Po zakończeniu tego okresu Gmina 

Nowogard podsumuje stopień realizacji POŚ oraz jego łączny efekt ekologiczny, wyrażony wartością wskaźników 

ekologicznych.  

Monitoring środowiskowy prowadzony będzie w głównej mierze w ramach Strategicznego Programu PMŚ 

na lata 2020 - 2025  opracowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Na podstawie 

wyników tego monitoringu WIOŚ publikuje co roku „Raport o stanie środowiska” oraz roczną ocenę jakości 

powietrza. Dane z tych dokumentów pozwolą określić zmiany stanu środowiska na terenie gminy.  

Monitoring programowy opierać się będzie na monitorowaniu realizacji poszczególnych zadań i poziomie 

osiągnięcia wyznaczonych celów. Zgodnie z artykułem art. 18 ustawy Prawo Ochrony Środowiska po dwóch 

latach obowiązywania programu zostanie sporządzony raport stanu realizacji programu, który następnie zostanie 

przedstawiony Radzie Miejskiej. W przypadku niewykonania zaplanowanych zadań zostanie dokonana analiza 

sytuacji umożliwiająca poznanie przyczyny takiej sytuacji  i dokonanie ewaluacji celów i zadań. Kolejny raport 

zostanie wykonany na koniec obowiązywanie dokumentu. Po okresie obowiązywania programu wymagane jest 

opracowanie kolejnej aktualizacji.  

 7.2. Monitoring POŚ 

Burmistrz Gminy Nowogard jest zobowiązany do sporządzania co dwa lata raportów z wykonania 

programów ochrony środowiska, które przedstawia Radzie Miejskiej. Następnie raporty są przekazywane przez 

Burmistrza do Zarządu Powiatu. 

W raporcie zostanie dokonana ewaluacja realizowanych zadań i poziomu osiągnięcia przyjętych 

wskaźników. Raporty te stanowią syntetyczne zestawienie zadań, które w analizowanym dwuleciu powinny być 

zrealizowane oraz przedstawienie, które z nich zostały zrealizowane, jakie były koszty. W proces ewaluacji tym 

samym zostaną włączeni wszyscy interesariusze, w tym służby i inspekcje działające na terenie gminy 

i odpowiedzialne za realizację zadań zaplanowanych w Programie Ochrony Środowiska.  

W tabeli poniżej przedstawiono harmonogram monitoringu realizacji programu. 
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Tabela 35. Harmonogram monitoringu realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Nowogard na lata 
2022 - 2025 

Podejmowane działania 2021 2022 2023  2024 2025 

Monitoring stanu środowiska + + + +  

Monitoring programowy – 
raport z realizacji programu 

  +  
+ 

Aktualizacja programu     + 

Źródło: Opracowanie własne 

 7.3. Źródło finansowania programu 

Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska wymaga nakładów finansowych znacznie 

przewyższających możliwości budżetowe jednostek samorządu terytorialnego. Istnieje zatem potrzeba 

pozyskania zewnętrznych źródeł finansowego wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych. 

Dla jednostek samorządowych dostępnymi sposobami finansowania inwestycji są: 

● środki własne, 

● kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych, 

● kredyty i pożyczki preferencyjne udzielane przez instytucje wspierające rozwój gmin, 

● dotacje państwowe z funduszy krajowych i zagranicznych, 

● emisja obligacji. 

 7.3.1. Fundusze krajowe 

Wszelkie działania związane z ochroną środowiska i ekologią są wspierane finansowo poprzez różne 

krajowe i zagraniczne fundusze ekologiczne oraz programy a także środki własne inwestorów. 

Do publicznych funduszy ochrony środowiska w Polsce zalicza się: 

− Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), 

− Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest największą instytucją finansującą 

inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w obszarach ważnych z punktu widzenia procesu 

dostosowawczego do standardów i norm Unii Europejskiej. Narodowy Fundusz działa od 1 lipca 1989 roku, a 

powstał na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska. 

Celem działalności Narodowego Funduszu jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych o znaczeniu 

i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb 

środowiska. Dystrybucja środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej odbywa się w ramach następujących dziedzin: 

● Ochrona powietrza, 

● Ochrona wód i gospodarka wodna, 

● Ochrona powierzchni ziemi, 

● Ochrona przyrody i krajobrazu oraz leśnictwo, 

● Geologia i górnictwo, 

● Edukacja ekologiczna, 

● Państwowy Monitoring Środowiska, 

● Programy międzydziedzinowe, 

● Nadzwyczajne zagrożenia środowiska, 

● Ekspertyzy i prace badawcze. 

W Narodowym Funduszu stosowane są trzy formy dofinansowywania: 



93 

 

● finansowanie pożyczkowe ( pożyczki udzielane przez NF, kredyty udzielane przez banki ze środków NF, 

konsorcja czyli wspólne finansowanie NF z bankami, linie kredytowe ze środków NF obsługiwane przez 

banki), 

● finansowanie dotacyjne ( dotacje inwestycyjne, dotacje nieinwestycyjne, dopłaty do kredytów 

bankowych, umorzenia), 

● finansowanie kapitałowe ( obejmowanie akcji i udziałów w zakładanych bądź już istniejących spółkach 

w celu osiągnięcia efektu ekologicznego). 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ma bardzo istotne znaczenie dla ochrony środowiska 

i gospodarki kraju: 

● finansuje ochronę środowiska, 

● uruchamia środki innych inwestorów, 

● stymuluje nowe inwestycje, 

● wspomaga tworzenie nowych miejsc pracy, ważny dla zrównoważonego rozwoju. 

Szczegółowy zakres działalności NFOŚiGW, lista programów i przedsięwzięć priorytetowych, kryteria 

i zasady udzielania wsparcia finansowego, a także wzory wniosków i procedury ich rozpatrywania dostępne są w 

oficjalnym serwisie internetowym: www.nfosigw.gov.pl oraz w siedzibie Funduszu w Warszawie przy 

ul. Konstruktorskiej 3a. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

Misją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest finansowe wspieranie 

przedsięwzięć służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości, w oparciu o konstytucyjną zasadę 

zrównoważonego rozwoju przy zachowaniu bezpieczeństwa ekologicznego kraju i realizacji programów 

ekologicznych państwa i województwa w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego. 

W ramach funkcjonowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

dofinansowywane są zadania inwestycyjne z zakresu m.in. 

− gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód, 

− gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, 

− ochrony powietrza (w tym odnawialne źródła energii) i termomodernizacji, 

− ochrony przed hałasem; 

oraz zadania nieinwestycyjne takiej jak: 

− edukacja ekologiczna, 

− przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody (np. ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, sporządzenie 

planów ochrony dla obszarów objętych ochroną, nasadzenia drzew i krzewów, zabiegi pielęgnacyjne 

pomników przyrody), 

− państwowy monitoring środowiska, 

− wojewódzkie programy i plany związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną; 

Szczegółowy zakres działalności WFOŚiGW, lista programów i przedsięwzięć priorytetowych, kryteria 

i zasady udzielania wsparcia finansowego, a także wzory wniosków i procedury ich rozpatrywania dostępne są 

w oficjalnym serwisie internetowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie oraz w siedzibie Funduszu. 

 7.3.2. Fundusze UE 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ)  

Z Programu Infrastruktura i Środowisko finansowane są różnorodne projekty. W zależności od specyfiki 

danego rodzaju wsparcia, określany jest typ podmiotów, które mogą z niego korzystać. Możemy wyróżnić 

następujące grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie: 

− Jednostki samorządu terytorialnego, 

− Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, 

− Administracja publiczna, 
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− Służby publiczne inne niż administracja, Instytucje ochrony zdrowia, 

− Instytucje kultury, nauki i edukacji, 

− Duże przedsiębiorstwa, 

− Małe i średnie przedsiębiorstwa, 

− Organizacje społeczne i związki wyznaniowe. 

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych 

i dokumentacji poszczególnych konkursów o dofinansowanie. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020 to największy program finansowany z Funduszy Europejskich nie tylko w Polsce, ale i Unii 

Europejskiej. Główne obszary na które zostaną przekazane środki to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona 

środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz 

ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe. Dzięki równowadze pomiędzy działaniami inwestycyjnymi 

w infrastrukturę oraz wsparciu skierowanemu do wybranych obszarów gospodarki, program będzie skutecznie 

realizował założenia strategii Europa 2020, z którą powiązany jest jego cel główny – wsparcie gospodarki 

efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. 

Obszary wsparcia i rodzaje projektów możliwych do realizacji w ramach programu Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020: 

1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki: 

● wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE); 

● poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym; 

● promowanie strategii niskoemisyjnych; 

● rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji. 

2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu: 

● rozwój infrastruktury środowiskowej; 

● dostosowanie do zmian klimatu; 

● ochrona i zahamowywanie spadku różnorodności biologicznej; 

● poprawa jakości środowiska miejskiego. 

3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego 

● rozwój drogowej infrastruktury w sieci TEN-T; 

● poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

● poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym; 

● transport intermodalny, morski i śródlądowy. 

4. Infrastruktura drogowa dla miast 

● poprawa dostępności miast i przepustowości infrastruktury drogowej (rozwój infrastruktury drogowej 

w miastach i tras wylotowych z miast, budowa obwodnic). 

5. Rozwój transportu kolejowego w Polsce 

● rozwój kolei w TEN-T, poza siecią i kolei miejskich. 

6. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach 

infrastruktura i tabor dla publicznego transportu zbiorowego w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych. 

7. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego 

● rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu ziemnego i energii 

elektrycznej; 

● budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego; 

● rozbudowa terminala LNG. 

8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury 

● inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów kultury, np. instytucji kultury, 

szkół artystycznych. 

9. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia 

● wsparcie infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego; 
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● wsparcie infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi jednostek diagnostycznych 

w zakresie chorób „aktywności zawodowej” i opieki nad matką i dzieckiem. 

Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 

Celem strategicznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 

na lata 2014-2020 jest: poprawa konkurencyjności i spójności województwa przy zrównoważonym 

wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym 

poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podniesienie konkurencyjności 

i innowacyjności gospodarki, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań 

między nimi, zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej oraz przełamywanie barier strukturalnych 

na obszarach o niższym potencjale rozwojowym.  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowany 

na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 

oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, Program 

jest wkomponowany w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności poprzez mechanizm Umowy 

Partnerstwa. Umowa ta określa strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE 

celów określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego 

i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem 

potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego. 

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie 

zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów 

wiejskich. Program będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju 

obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie: 

− Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. 

− Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności 

gospodarstw rolnych. 

− Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie. 

− Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa. 

− Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną 

i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. 

− Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego 

na obszarach wiejskich. 
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