
 

 

UCHWAŁA NR 247/XXV/VI/2013 

RADY GMINY LINIA 

z dnia  17 czerwca 2013 roku 

 
w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla 

gminy Linia  na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016-2019”  
 

  
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 14 , art. 17 
oraz art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r.  
Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) RADA GMINY UCHWALA, co nast ępuje:  

 

§ 1 

Przyjąć „Aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla gminy Linia na lata 2012 – 2015 
z perspektywą na lata 2016-2019 w wersji stanowiącej załącznik nr 1  do niniejszej uchwały.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
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UZASADNIENIE  

W celu realizacji polityki ekologicznej państwa Gmina Linia w myśl zapisów art. 17 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 
150 z późn. zm.) zobligowana została do opracowania kolejnej Aktualizacji Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Linia na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 
2019. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
program ochrony środowiska przyjmuje się na 4 lata, z tym Ŝe przewidziane w nim działania 
w perspektywie obejmują kolejne 4 lata. 

Program ochrony środowiska  zgodnie z art. 14 ustawy prawo ochrony środowiska ma 
określać przede wszystkim: 

1) cele ekologiczne, 

2) priorytety ekologiczne, 

3) poziomy celów długoterminowych, 

4) środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne       
i środki finansowe. 

 Sporządzony Program ochrony środowiska dla Gminy Linia jest spójny z dokumentami 
wyŜszego szczebla, do których naleŜą: 

- Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. 

- Program ochrony środowiska województwa pomorskiego. 

- Program ochrony środowiska dla powiatu wejherowskiego.  

Ponadto zgodnie z zapisami art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 
54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W celu uzyskania 
opinii właściwego organu w dniu 02.01. 2013r. skierowano pismo do Zarządu Powiatu 
Wejherowskiego. Nie otrzymano Ŝadnej odpowiedzi wobec powyŜszego uznaje się ze organ 
opiniuje pozytywnie.   

W związku z powyŜszym spełniając zapisy art. 18 ust. 1 ustawy Prawo ochrony 
środowiska, Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Linia na lata 2012 – 
2015 z perspektywa na lata 2016 – 2019 ww. programu winna być uchwalona przez radę 
gminy.  
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1. WSTĘP 

1.1. Podstawa prawna opracowania 

Program ochrony środowiska Gminy Linia na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 został 

opracowany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 ze zm.). Zgodnie z art. 17 w/w ustawy organ 

wykonawczy gminy ma obowiązek sporządzenia programu ochrony środowiska, który będzie słuŜył 

realizacji polityki ekologicznej państwa. 

Aktualizacja Programu jest wynikiem realizacji postanowień ustawy Prawo ochrony środowiska, 

która w art. 14.2. wprowadza cykliczny obowiązek aktualizacji programów ochrony środowiska na 

szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym.  

 

1.2. Charakterystyka obszaru opracowania 

Gmina Linia połoŜona jest w południowo-zachodniej części powiatu wejherowskiego, graniczy na 

terenie powiatu od północy z gminami Łęczyce i Luzino, od wschodu z gminą Szemud, oraz od 

południa z powiatem Kartuskim i od wschodu z powiatem Lęborskim. Gmina składa się z 12 sołectw i 

13 wsi. Ogólna liczba mieszkańców wynosi 5 980. Powierzchnia gminy ma 121km2. Gmina Linia jest 

typową gminą rolniczą. W południowej części gminy znajdują się liczne jeziora stwarzające 

moŜliwości dla rozwoju turystyki i rekreacji. Wśród nich największe to J. Potęgowskie, Lewinko, 

Miłoszewskie, Czarne, Strzepcz. 

 

1.3. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania gminnych programów ochrony środowiska jest realizacja Polityki ekologicznej 

państwa na szczeblu gminy. Program ten sporządzany, podobnie jak Polityka ekologiczna państwa co 

4 lata, powinien określać zgodnie z art. 14.2 ustawy Prawo ochrony środowiska cele i priorytety 

ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia 

celów, w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki finansowe. Obecnie aktualizowany 

Program przyjmował cele priorytetowe przedstawione w powiatowym programie ochrony 

środowiska, przedstawiał ocenę realizacji celów i kierunków działań, formułował cele szczegółowe 

polityki ochrony środowiska do roku 2015 oraz przedstawiał plan realizacji przedsięwzięć wraz z 

kosztami. Ponadto definiował zasady zarządzania programem ochrony środowiska.  

W/w Program wymaga podjęcia działań w celu jego aktualizacji. Podjęcie tych działań wymuszone 

jest uwarunkowaniami formalnoprawnymi (wymagania ustawowe), uwarunkowaniami 
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merytorycznymi (przyjęcie przez Sejm RP nowej Polityki ekologicznej państwa) oraz organizacyjnymi 

(zrealizowanie wielu zadań wytyczonych w poprzednim programie ochrony środowiska). 

Przyjęto, Ŝe aktualizacja Programu będzie nosić nazwę Program Ochrony Środowiska dla Gminy 

Linia na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019. 

Niniejsze opracowanie pn. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Linia na lata 2012-2015 z 

uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019, które powstało na podstawie aktualizacji 

poprzedniego Programu określa cele i zadania, których realizacja pozwoli na dotrzymanie standardów 

środowiska określonych przepisami prawnymi. Ustala równieŜ rodzaj i harmonogram działań 

proekologicznych oraz wskazuje na mechanizmy prawno – ekonomiczne i źródła pozyskiwania 

środków finansowych potrzebnych na realizację wyznaczonych w niniejszym dokumencie celów. 

1.4. Metodyka prac i struktura Programu 

Aktualizacja w/w/ dokumentu prowadzona była w kilku etapach. W pierwszym etapie pracy 

zgromadzono materiały źródłowe oraz dane dotyczące aktualnego stanu środowiska Gminy Linia. 

Pozyskano je głównie z materiałów przekazanych przez Urząd Gminy oraz opracowań statystycznych 

Głównego Urzędu Statystycznego, a takŜe z raportów nadrzędnych instytucji zajmujących się 

problematyką ochrony środowiska, m in.: Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. Na 

podstawie uzyskanych danych zdiagnozowano stan poszczególnych komponentów środowiska, w 

skład których wchodzą; wody podziemne i powierzchniowe, powietrze atmosferyczne, gleba i szata 

roślinna. Komponenty te zostały wzbogacone o zagadnienia związane z hałasem, polem 

elektromagnetycznym, powaŜnymi awariami i edukacją ekologiczną. Następnie opracowano politykę 

ochrony środowiska obejmującą cele ekologiczne oraz kierunki działań, które naleŜy osiągnąć aby 

poprawić stan istniejący oraz przeciwdziałać dalszej degradacji środowiska. Ostatnim etapem było 

określenie zadań mających na celu poprawę, naprawę lub przeciwdziałanie pogarszaniu się stanu 

środowiska naturalnego Gminy Linia. Cele i zadania strategiczne zostały wyznaczone zgodnie z 

opracowaniem wyŜszego szczebla, tj. Polityką ekologiczna państwa oraz programami ochrony 

środowiska na szczeblu wojewódzkim i powiatowym. 

1.5. Zawartość Programu 

Niniejszy dokument składa się z następujących rozdziałów: 

Rozdział 1 – Wstęp 

W tym rozdziale została przedstawiona podstawa prawna opracowania, charakterystyka obszaru 

opracowania, cel i zakres opracowania oraz metodyka prac wraz z strukturą Programu. 

Rozdział 2 – ZałoŜenia wyjściowe Programu  

Rozdział zawiera uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne Programu, podstawowe zasady Polityki 

ekologicznej państwa, uwarunkowania wynikające z dokumentów wyŜszego rzędu tj. Programu 
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Ochrony Środowiska dla Województwa Pomorskiego, Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Wejherowskiego oraz dokumentów planistycznych gminy - Zmiana Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Linia z 2012 r. i Aktualizacja Strategii Rozwoju 

Gminy Linia do 2015 r. 

Rozdział 3 – Polityka ochrony środowiska w gminie Linia 

Rozdział zawiera diagnozę stanu wyjściowego środowiska naturalnego w gminie Linia z podziałem na 

bloki tematyczne. Blokom przypisane są cele ekologiczne, strategia realizacji celu oraz kierunki 

działań. 

Rozdział 4 – Plan Operacyjny na lata 2012-2015 

Rozdział przedstawia kryteria wyboru przedsięwzięć oraz harmonogram realizacji przedsięwzięć na 

lata 2012 – 2015. 

Rozdział 5 – Monitoring wdraŜania Programu 

Rozdział zawiera ogólne zasady zarządzania środowiskowego waŜnego z punktu widzenia wdraŜania 

Programu. Ponadto rozdział zawiera opis monitorowania, kontrolę, harmonogram wdraŜania oraz 

wskaźniki realizacji Programu. 

Rozdział 6 – Aspekty ekonomiczne wdraŜania Programu 

W rozdziale opisane zostały ramy finansowe wdraŜania Programu, potencjalne źródła finansowania 

przedsięwzięć Programu oraz szacunkowe koszty realizacji przedsięwzięć w latach 2012-2015. 

 

2. ZAŁO śENIA WYJ ŚCIOWE PROGRAMU 

2.1. Wprowadzenie 

Podjęcie działań związanych z aktualizacją Programu związane jest m. in. ze zmianami w zakresie 

uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, które nastąpiły w ciągu ostatnich czterech lat. 

Analiza obecnych uwarunkowań pozwala na sformułowanie priorytetów ekologicznych w skali 

gminy, weryfikacji celów ekologicznych oraz zadań ujętych w poprzednim Programie oraz określenie 

listy przedsięwzięć do zrealizowania w latach 2012 -2015 zmierzających do poprawy stanu 

istniejącego. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Linia na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 

2016-2019 harmonizuje z dokumentami szczebla ponadlokalnego tj. z wojewódzkim i powiatowym 

programem ochrony środowiska oraz z dokumentami planistycznymi gminy takimi jak : 

• Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Linia z 2008 r., 

• Aktualizacja Strategii rozwoju Gminy Linia do roku 2015. 

 

 



Program ochrony środowiska dla gminy Linia na lata 2012 - 2015 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 - 2019 

 

10 

 

2.2. Uwarunkowania zewnętrzne Programu 

Uwarunkowania wynikające z dyrektyw Unii Europejskiej oraz polityki krajo wej 

Program ochrony środowiska odzwierciedla pewne zasady, które leŜą u podstaw polityki ochrony 

środowiska w Unii Europejskiej oraz odwołuje się do Polityki ekologicznej państwa. NajwaŜniejsze 

dyrektywy unijne dotyczące ochrony środowiska wprowadzono do prawa polskiego głównie na 

podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz w wielu innych ustawach i rozporządzeniach. 

Zasady polityki ekologicznej  

Nadrzędną zasadą Polityki ekologicznej państwa jest zasada zrównowaŜonego rozwoju, której istotą 

jest równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych, co oznacza 

konieczność integrowania zagadnień ochrony środowiska z polityką w poszczególnych dziedzinach 

gospodarki. Zasada ta jest uzupełniona szeregiem zasad pomocniczych i konkretyzujących, m. in. : 

• Zasadą prewencji, która zakłada, Ŝe przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla 

środowiska powinno być podejmowane na etapie planowania i realizacji przedsięwzięć. 

Zasada ma być realizowana poprzez zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń poprzez 

stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT), recykling, odzysk energii, wody 

i surowców ze ścieków i odpadów oraz gospodarcze wykorzystanie odpadów zamiast ich 

unieszkodliwiania poprzez składowanie, zintegrowane podejście do ograniczania i likwidacji 

zanieczyszczeń i zagroŜeń zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie 

zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli, wprowadzanie pro 

środowiskowych systemów zarządzania procesami produkcji i usługami, zgodnie 

z ogólnoświatowymi i europejskimi wymogami w tym zakresie, wyraŜonymi, m. in. 

w standardach ISO 1400 i EMAS, programach czystej produkcji, Responsible Care. 

• Zasadą integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi, oznaczającą 

uwzględnienie w politykach sektorowych celów ekologicznych na równi z celami 

społecznymi i gospodarczymi, 

• Zasadą zanieczyszczający płaci, odnoszącą się do odpowiedzialności za skutki 

zanieczyszczenia i stwarzania innych zagroŜeń. Odpowiedzialność tą powinny ponosić 

wszystkie jednostki uŜytkujące środowisko, a więc takŜe konsumenci, w szczególności gdy 

mają moŜliwość wyboru mniej zagraŜających środowisku dóbr konsumpcyjnych, 

• Zasadą regionalizacji, oznaczającą m. in. skoordynowanie polityki regionalnej 

z regionalnymi ekosystemami w Europie (np. Morze Bałtyckie i strefy przybrzeŜne, doliny 

rzeczne i obszary wodno – błotne, szczególnie w strefach przygranicznych), 

• Zasadą subsydiarności, oznaczającą planowanie oraz realizację zadań dotyczących 

ochrony środowiska na określonych poziomach zarządzania, tak aby problem mógł zostać 

rozwiązany na najniŜszym szczeblu w sposób skuteczny i efektywny. Wynika ona z Traktatu 

Maastrich o Unii Europejskiej, 
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• Zasadą równego dostępu do środowiska przyrodniczego, która traktowana jest w 

następujących kategoriach:  

o sprawiedliwości międzypokoleniowej – tzn. zaspokajania potrzeb 

materialnych i cywilizacyjnych obecnego pokolenia z równoczesnym tworzeniem 

i utrzymywaniem warunków do zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń, 

o sprawiedliwości międzyregionalnej i międzygrupowej – tzn. zaspokajania 

potrzeb materialnych i cywilizacyjnych społeczeństw, grup społecznych i jednostek 

ludzkich w ramach sprawiedliwego dostępu do zasobów i walorów środowiska 

z równoprawnym traktowaniem potrzeb ogólnospołecznych z potrzebami 

społeczności lokalnych i jednostek, równowaŜenia szans pomiędzy człowiekiem 

i przyrodą, poprzez zapewnienie zdrowego i bezpiecznego funkcjonowania jednostek 

ludzkich, przy zachowaniu trwałości podstawowych procesów przyrodniczych wraz 

ze stałą ochroną bioróŜnorodności, 

• Zasadą uspołeczniania polityki ekologicznej, która realizowana jest poprzez tworzenie 

instytucjonalnych, prawnych i materialnych warunków dla społeczeństwa w procesie 

kształtowania modelu zrównowaŜonego rozwoju z równoczesnym rozwojem edukacji 

ekologicznej, 

• Zasadą skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej, odnoszącą się do 

wyboru planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska, a następnie do 

oceny osiągniętych wyników. Oznacza to potrzebę minimalizacji nakładów na jednostkę 

uzyskanego efektu. 

Podstawowe załoŜenia Polityki ekologicznej państwa  

ZałoŜenia Polityki ekologicznej państwa wynikają z celów VI Wspólnotowego Programu Działań 

w zakresie środowiska naturalnego. Realizacja zrównowaŜonego rozwoju ma nastąpić poprzez 

poprawę środowiska naturalnego i jakości Ŝycia obywateli Unii Europejskiej. 

Cele polityki ekologicznej państwa określają konkretne wyzwania i obszary zainteresowania 

programów ochrony środowiska na szczeblu gminnym. W sferze racjonalnego korzystania z zasobów 

naturalnych jest to : 

• zachowanie bogatej bioróŜnorodności przyrody na róŜnych poziomach organizacji 

wraz z umoŜliwieniem rozwoju gospodarczego kraju, który w sposób niekonfliktowy 

współistnieje z róŜnorodnością biologiczną, 

• racjonalne uŜytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury 

gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego, 

• racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych oraz 

dąŜenie do maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych na cele przemysłowe 
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i konsumpcyjne, zwiększenie retencji wodnej oraz skuteczna ochrona głównych zbiorników 

wód podziemnych przed zanieczyszczeniem, 

• ochrona powierzchni ziemi, w szczególności ochrona gruntów uŜytkowanych rolniczo 

poprzez: 

o rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami 

zrównowaŜonego rozwoju, 

o przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych, wodno-błotnych 

przez czynniki antropogeniczne, 

o zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych, 

przywracając im tym samym funkcje rekreacyjną, przyrodniczą lub rolniczą, 

• racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wodę 

z zasobów podziemnych oraz otoczenia ich ochroną przed ilościową i jakościową degradacją. 

W sferze poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego to: 

• dalsza poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań 

sektora ochrony środowiska z sektorem zdrowia, skuteczny nadzór nad wszystkimi w kraju 

instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami powaŜnych awarii przemysłowych 

powodujących zanieczyszczenie środowiska, 

• poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji SOx, NOx i pyłu 

drobnego, 

• ochrona zasobów wodnych poprzez utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu 

wszystkich wód, w tym równieŜ zachowanie i przywracanie ciągłości ekologicznej cieków, 

• racjonalna gospodarka odpadami poprzez: 

o utrzymanie tendencji oddzielenia wartości wytwarzanych odpadów od 

wzrostu gospodarczego kraju, 

o znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób 

bezpieczny dla środowiska, 

o zamknięcie wszystkich składowisk, które nie spełniają standardów Unii 

Europejskiej i ich rekultywacja, 

o sporządzenie spisu zamkniętych i opuszczonych składowisk wydobywczych, 

wraz z identyfikacją obiektów wpływających znacząco na środowisko, 

o eliminacja kierowania na składowiska zuŜytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego oraz zuŜytych baterii i akumulatorów, 

o pełne zorganizowanie krajowego systemu zbierania wraków samochodowych 

i demontaŜ pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
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o zorganizowanie systemu preselekcji, sortowania i odzysku odpadów 

komunalnych aby na składowiska nie trafiało ich więcej niŜ 50% w stosunku do 

odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych. 

• zabezpieczenie społeczeństwa przed nadmiernym oddziaływaniem 

ponadnormatywnego hałasu i pól elektromagnetycznych, 

• stworzenie efektywnego systemu nadzoru nad substancjami chemicznymi 

dopuszczonymi na rynek zgodnie z zasadami rozporządzenia REACH. 

Uwarunkowania wynikające z Programu Ochrony Środowiska dla Województwa 

Pomorskiego 

Wojewódzki Program ochrony środowiska słuŜy realizacji polityki ekologicznej państwa w skali 

regionalnej. W dokumencie przedstawiono syntetyczna ocenę realizacji dotychczasowej polityki 

ekologicznej województwa zapisanej w POŚ na lta 2003-2006, wskazano równieŜ utrzymujące się 

nadal problemy ekologiczne. Strategiczna część dokumentu oprócz analizy stanu aktualnego zawiera 

cele perspektywiczne, średniookresowe i perspektywiczne oraz szeroki zestaw kierunków i zadań. 

Cele perspektywiczne nawiązujące do priorytetów VI Wspólnotowego programu Działań w zakresie 

środowiska naturalnego, Polityki Ekologicznej Państwa oraz Strategii Województwa Pomorskiego. 

Uszeregowano je w kolejności odpowiadającej randze problemów ekologicznych regionu: 

• Środowisko dla zdrowia – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa 

ekologicznego; 

• Wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości 

ekologicznej społeczeństwa; 

• Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody; 

• ZrównowaŜone wykorzystanie materiałów, wody i energii. 

 

2.3. Uwarunkowania wewnętrzne Programu 

Uwarunkowania wynikające z Strategii rozwoju Gminy Linia do 2015 roku 

Aktualizacja Strategii rozwoju Gminy Linia do roku 2015 definiuje cele strategiczne. Wizję Gminy 

określono w perspektywie do 2015 roku. Brzmi ona następująco : 

 

Gmina Linia to miejsce zrównowaŜonego rozwoju gospodarczego oraz spójnego systemu 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Mieszkańcy gminy mają dogodne warunki do 

edukacji, rozwoju osobistego i wysokiej jakości Ŝycia. Społeczność lokalna gminy buduje 
swoją siłę na lokalnej kulturze Kaszubskiej oraz tolerancji i poszanowaniu 

róŜnorodności.  
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Na podstawie analizy wyznaczono osie priorytetowe i cele strategiczne: 

Oś priorytetowa 1 – Rozwój gospodarczy 

Cele strategiczne: 

1.1. Gmina Linia rozwija turystykę wiejską, która wykorzystuje w zrównowaŜony sposób walory 

przyrodnicze oraz kulturowe. 

1.2. Gmina Linia stwarza atrakcyjne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Oś priorytetowa 2 – Infrastruktura społeczna i techniczna 

2.1. Gmina rozwija infrastrukturę w celu stworzenia optymalnych warunków do realizacji rozwoju 

kapitału ludzkiego i społecznego. 

2.2. Poprawa dostępności komunikacyjnej i jakości infrastruktury drogowej dla podniesienia 

bezpieczeństwa mieszkańców. 

2.3. Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska. 

Oś priorytetowa 3 – Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego 

3.1. Rozwój kapitału ludzkiego w Gminie Linia poprzez edukację dorosłych oraz podnoszenie 

poziomu jakości kształcenia dzieci i młodzieŜy. 

3.2. Wzmocnienie aktywności lokalnej i struktur społeczeństwa obywatelskiego. 

3.3. Rozwijanie kultury i toŜsamości kaszubskiej, szczególnie w obszarze kultury wysokiej: 

literatura i język. 

3.4. Zapobieganie wykluczeniu oraz marginalizacji społecznej. 

2.4. Priorytety ochrony środowiska gminy Linia 

Analiza priorytetów ochrony środowiska ujętych w Programie ochrony środowiska dla gminy Linia 

na lata 2004-2011 w kontekście aktualnego stanu środowiska i tendencji zmian w zakresie 

poszczególnych komponentów środowiska i uciąŜliwości oraz skali dysproporcji między aktualnym 

stanem środowiska a wymaganym przez prawo, a takŜe zaawansowanie niektórych zadań 

zmierzających do jego poprawy i obecne perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego gminy są 

podstawą do weryfikacji priorytetów ochrony środowiska gminy Linia. Obecne priorytety, które 

naleŜy traktować jako równorzędne są następujące: 

• Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŜącej ochronie i kształtowaniu środowiska, 

• Ochrona środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami, 

• Ochrona i rozwój systemu obszarów i obiektów prawnie chronionych, 

• Powszechna edukacja ekologiczna mieszkańców gminy. 
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NaleŜy zaznaczyć, Ŝe realizacja przedsięwzięć proponowanych w ramach jednego zagadnienia 

wpisuje się takŜe w pozostałe zagadnienia. Wynika to z faktu, Ŝe poszczególne elementy środowiska 

i uciąŜliwości środowiskowe są ze sobą powiązane i poprawa jakości lub ochrona jednego z nich 

zwykle skutkuje poprawą lub ochroną pozostałych. 

2.5. Nadrzędny cel Programu i jego znaczenie dla rozwoju gminy 

Naczelną zasadą przyjętą w Programie jest zasada zrównowaŜonego rozwoju, umoŜliwiająca 

harmonizację rozwoju gospodarczego i społecznego z ochroną walorów środowiskowych. 

Celem nadrzędnym Programu jest : 

 

 

 

 

 

Cel jest zgodny z celami programów ochrony środowiska wyŜszego szczebla oraz dokumentami 

planistycznymi gminy. 

3. POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINIE LINIA 

3.1. Wprowadzenie 

Aktualny stan środowiska i jego przewidywane zmiany w aspekcie planowanego dalszego rozwoju 

gminy wymuszają konieczność realizacji przedsięwzięć proekologicznych. WaŜne w tym wypadku 

jest dokonanie zobiektyzowanego wyboru celów w zakresie ochrony środowiska. Zadania i cele 

z zakresu ochrony środowiska wyznaczone w gminnym programie ochrony środowiska muszą 

pozostawać w ścisłej korelacji z zadaniami wyznaczonymi w programach ochrony środowiska na 

szczeblu wyŜszym. W tym wypadku z Programem ochrony środowiska dla powiatu wejherowskiego 

na lata 2004-2011 oraz Programem Ochrony Środowiska dla Województwa Pomorskiego na lata 

2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy 2011-2014. 

Zgodnie z przyjętą koncepcją Programu zdefiniowano cele średniookresowe do roku 2019, które ujęto 

w takich samym blokach tematycznych jak w poprzedniej wersji dokumentu, tj.: 

• Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, 

• Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne uŜytkowanie zasobów przyrody, 

• Zagadnienia systemowe. 

Cele ekologiczne do roku 2019 wraz ze strategią ich realizacji zostały poprzedzone analizą stanu 

wyjściowego. 

 

prowadzenie polityki zrównowaŜonego rozwoju w 
dziedzinach związanych z ochroną środowiska gwarantujące 
poprawę stanu środowiska oraz jakości Ŝycia mieszkańców 

gminy 
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3.2. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego 

Poprawa jakości środowiska w aspekcie ochrony zdrowia ludzkiego jest waŜnym elementem działań 

Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. VI Program Działań na Rzecz Ochrony Środowiska 

koncentruje się na 4 priorytetach w tym, na Środowisko naturalne i zdrowie, którego nadrzędnym 

celem jest osiągnięcie takiej jakości środowiska, aby poziomy zanieczyszczenia (w tym 

promieniowanie i hałas) nie wywierały zagroŜenia dla zdrowia ludzi. 

Zadania z zakresu poprawy jakości środowiska naleŜą do najistotniejszych ze względu na 

obejmowanie takich dziedzin jak ochrona zasobów wodnych, ochrona powietrza atmosferycznego, czy 

gospodarowanie odpadami. 

W ramach poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa naturalnego uwzględniono następujące 

zagadnienia: 

• Ochrona wód, 

• Ochrona powietrza atmosferycznego, 

• Gospodarka odpadami, 

• Ochrona przed hałasem, 

• Ochrona przed polem elektromagnetycznym, 

• Ochrona przed powaŜnymi awariami. 

3.2.1. Ochrona wód 

 

3.2.1.1. Analiza stanu wyjściowego 

 

Wody powierzchniowe 

Gmina Linia połoŜona jest w dorzeczu rzek Łeby, Redy i Łupawy. 

Rzeka Łeba stanowi południkową oś gminy, przepływa przez takie miejscowości jak Miłoszewo, 

Strzepcz, Tłuczewo. Na terenie zlewni rzeki brak większych zbiorników wodnych i podmokłości. 

Znaczne skupisko bezodpływowych zbiorników ewapotranspiracyjnych znajduje się na Wysoczyźnie 

Potęgowskiej, na południu gminy. Jest to rynna zajęta m. in. Przez jeziora Potęgowskie i Czarne. 

Znacznie większą jeziornością charakteryzuje się dorzecze rzeki Bolszewki, będącej dopływem Redy. 

Bolszewka płynie przez południowo-wschodnią część gminy. W jej zlewni występują jeziora: 

Lewinko, Miłoszewskie. 

W zachodniej części gminy połoŜone są bezodpływowe jeziora lobeliowe: Morzyc, Trepczykowo, 

Folwarczne. 

Do dorzecza rzeki Łupawki naleŜą południowe, graniczne obszary gminy, które przez system wodny 

łączy się z rzeką Bukowiną stanowiącą prawy dopływ w górnej Łupawy. 

Największe jeziora na terenie gminy przedstawia poniŜsza tabela. 
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Tabela 1 Jeziora na terenie gminy Linia 

Lp. Nazwa jeziora Powierzchnia 

[ha] 

Objętość 

[tys.m3] 

Głębokość 

średnia [m] 

Głębokość 

maksymalna 

[m] 

1 Potęgowskie1 133,3 4570,3 3,4 8,8 

2 Lewinko 51,5 1856,4 3,6 12,0 

3 Miłoszewskie 29,3 2112,6 7,2 18,5 

4 Strzepcz 27,3 545,1 2,0 4,0 

5 Folwarczne 12,9 296,7 2,3 7,2 

6 Trepczykowo 10,1 444,4 4,4 9,2 

7 Bez nazwy 7,5 b.d. b.d. b.d. 

8 Morzyc 7,5 b.d. b.d. b.d. 

9 Bez nazwy 3,0 b.d. b.d. b.d. 

10 Bez nazwy 2,2 b.d. b.d. b.d. 

Źródło: Program ochrony środowiska dla gminy Linia na lata 2004-2011 

 

Jakość wód powierzchniowych  

Badania jakości wód powierzchniowych badane są w ramach regionalnego monitoringu rzek 

prowadzone przez WIOŚ. W ostatnich latach na terenie gminy Linia nie były prowadzone badania 

jakości rzek. W 2010 roku badania takie odbyły się na rzece Bolszewce poniŜej Str. Zęblewskiej w km 

22,1. Pod względem wskaźników fizykochemicznych oraz chemicznych wody zostały ocenione jako 

stan/potencjał dobry. 

 

Wody podziemne 

Gmina Linia podobnie jak i cały obszar powiatu wejherowskiego charakteryzuje się 

ponadprzeciętnymi zasobami wód podziemnych. Znaczącą rolę odgrywa obecność Głównych 

Zbiorników Wód podziemnych, których genezie sprzyjała złoŜona budowa geologiczna obszaru 

powiatu, w tym głównie procesy glacjalne jakie następowały tu ze szczególnym nasileniem w epoce 

plejstocenu. 

Główne znaczenie z uwagi na występowanie wód podziemnych mają dominujące na obszarze niemal 

całego kraju osady czwartorzędowe głównie w postaci piasków i Ŝwirów. Ze względu na wynikające z 

budowy korzystne warunki krąŜenia wód opadowych i roztopowych są one głównym źródłem 

zasobów odnawialnych. 

                                                           
1
 Większa część powierzchni jeziora znajduje się na terenie Powiatu Kartuzy (gm. Sierakowice, gm. Kartuzy) 
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Na obszarze gminy występują fragmentarycznie dwa Zbiorniki Wód Podziemnych, GZWP nr 114 

Maszewo – obejmujący zachodnią część gminy, oraz GZWP nr 111 Subniecka Gdańska obejmujący 

wschodnią część gminy. 

 

• GZWP nr 114 Maszewo obejmuje fragment Rynny rz. Łupawy oraz Wysoczyzny Pojezierza 

Kaszubskiego. Większość jego obszaru połoŜona jest poza granicami powiatu (powiat: 

lęborski i bytowski). Zbiornik ten charakteryzuje się częściową izolacją przed przenikaniem 

zanieczyszczeń z powierzchni terenu do wód zbiornika. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne 

określono na 1268 m3/h. 

• GZWP nr 111 Subniecka Gdańska obejmuje obszar północno-wschodniej części Pojezierza 

Kaszubskiego, śuławy Gdańskie i wschodnią część Pradoliny Kaszubskiej. W powiecie 

wejherowskim swym zasięgiem wkracza jedynie na teren gmin Linia i Szemud. Migracja 

zanieczyszczeń z powierzchni terenu do wód zbiornika jest znacznym stopniu ograniczona. 

Powierzchnia zbiornika wynosi około 1000 km2. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 

4580 m3/h. 
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Gospodarka ściekowa  

Ścieki komunalne 
 
Na terenie gminy znajduje się, wg stanu na 31.XII.2011 r. 1 oczyszczalnia ścieków w Tłuczewie. 

Zgodnie z danymi GUS stan na dzień 31.12.2011 rok jest to oczyszczalnia ścieków biologiczna o 

przepustowości 450 m3/d. Liczba osób korzystających z oczyszczalni wynosi 1600 osób. Ilość 

ścieków odprowadzona siecią kanalizacyjną wynosi 39 dam 3. Natomiast ilość ścieków oczyszczana 

łącznie z wodami infiltracyjnymi i ściekami dowoŜonymi wynosi 47 dam3.  

PoniŜej w tabeli przedstawiono ładunki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych po oczyszczeniu dla 

roku 2011. 

Tabela 1 Ładunki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych po oczyszczeniu dla roku 2011 

 2011 
[kg/rok] 

BZT 5 141 

ChZT 1739 

Zawiesina ogólna 235 

azot ogólny 0 

fosfor ogólny 0 

źródło: GUS 

 

W ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) do realizacji 

przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych 

oraz budowy i modernizacji zbiorczych systemów kanalizacyjnych, zakwalifikowano takŜe 

aglomerację Linię utworzoną rozporządzeniem Wojewody Pomorskiego nr 80 z dnia 4 sierpnia 2006 

r. RównowaŜna liczba mieszkańców aglomeracji wynosi 2669. Aglomeracja Linia nie stanowi 

aglomeracji priorytetowej dla wypełnienia Traktatu Akcesyjnego. KPOŚK 2010 zakłada rozbudowę 

oczyszczalni ścieków w Tłuczewie do przepustowości 600 m3/d. Natomiast planowana do budowy 

długość sieci kanalizacyjnej wynosi 66,4 km do 2015 roku. 

 

Zaopatrzenie w wodę 
 
Mieszkańcy gminy Linia zaopatrywani są w wodę z ujęć głębinowych. Wody wymagają uzdatniania 

w zakresie odŜelaziania. Na terenie gminy występują cztery stacje uzdatniania wody. Z sieci 

wodociągowej korzysta cała gmina.  
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3.2.1.2. Cel do roku 2019 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.3. Strategia realizacji celu 

Podstawowym instrumentem wdroŜenia postanowień dyrektywy 91/271/EWG jest Krajowy Program 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Celem w/w Programu, przez realizację ujętych w nim 

inwestycji, jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie 

ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami. KPOŚK jest dokumentem 

strategicznym, w którym oszacowano potrzeby i określono działania na rzecz wyposaŜenia 

aglomeracji miejskich i wiejskich, o RLM większej od 2 000, w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie 

ścieków komunalnych. Program koordynuje działania gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-

kanalizacyjnych w realizacji infrastruktury sanitacji na ich terenach. Zgodnie z art. 43 ust. 4c ustawy 

Prawo wodne, KPOŚK podlega okresowej aktualizacji. Druga aktualizacja Programu została 

zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 2 marca 2010 r. i odzwierciedlała potrzeby gospodarki 

ściekowej z lat 2007 i 2008. 

W ramach AKPOŚK2009 dokonano aktualizacji i weryfikacji, zarówno pod względem rzeczowym jak 

i finansowym, inwestycji planowanych  przez aglomeracje ujęte w AKPOŚK2005 oraz 

nowoutworzone. Ponadto dokonano priorytetyzacji inwestycji. AKPOŚK2009 obejmuje łącznie 1635 

aglomeracji, ujęte w dwóch załącznikach: 

• Załącznik 1 - Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego, 

obejmuje 1313 aglomeracji powyŜej 2 000 RLM (łączny RLM  44 161 819, który stanowi 

97% całkowitego RLM Programu)  

• Załącznik 2 - Aglomeracje nie stanowiące priorytetu dla wypełnienia wymogów Traktatu 

Akcesyjnego, obejmuje 322 aglomeracje z przedziału 2 000-10 000 RLM (łączny RLM – 1 

360 434, który stanowi 3% całkowitego RLM Programu). 

Dodatkowo opracowano Załącznik 3 - Aglomeracje „pozostałe”, obejmujący 104 aglomeracje (łączny 

RLM – 474 956) nowo wyznaczone, które nie spełniły wymogów formalnych, by znaleźć się w 

załączniku 1 i 2.  

W grudniu 2010 roku przyjęto trzecią aktualizację KPOŚK. AKPOŚK2010 swoim zakresem obejmuje 

wyłącznie dane dotyczące terminów realizacji inwestycji. Celem tej aktualizacji jest analiza stanu 

zaawansowania realizacji inwestycji oraz analiza przyczyn zaistniałych opóźnień i w rezultacie 

ustalenie realnych terminów ich zakończenia. Pozostałe wartości pozostają zgodne z dokumentem 

AKPOŚK2009. 

Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu ekologicznego 
i chemicznego wód 
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Gmina Linia stanowi obszar aglomeracji PLPM070 Linia, która została zakwalifikowana do 

aglomeracji nie stanowiących priorytetowych dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego. 

Aglomeracja naleŜy do regionu wodnego Dolnej Wisły, w skład którego wchodzi dorzecze Wisły. 

Aglomeracja została ustanowiona Rozporządzeniem nr 80 Wojewody Pomorskiego z roku 2006 r. wg 

którego aglomeracja liczy 2669 RLM. 

Instrumentami finansowymi wspierającymi realizację KPOŚK są: Program Operacyjny Infrastruktura 

i Środowisko, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich czy Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Pomorskiego. 

Ze względu na niskie wykorzystanie pomocy zagranicznej na realizację celów Ramowej Dyrektywy 

Wodnej konieczne jest aplikowanie gminy Linia m.in. po fundusze strukturalne UE, szczególnie 

poprzez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).  

Bardzo waŜnym czynnikiem jest stan techniczny zbiorników bezodpływowych, które obecnie 

funkcjonują na terenach nieskanalizowanych. Bardzo często zbiorniki te są nieszczelne i są źródłem 

zanieczyszczenia środowiska. Zatem powinna być kontynuowana kontrola ich eksploatacji poprzez 

kontrolę częstotliwości ich opróŜniania. Ponadto, w przypadku podłączenia się do kanalizacji 

zbiorczej, zbiorniki te powinny być zlikwidowane.  

Głównym zagroŜeniem dla jakości wód, zwłaszcza powierzchniowych na terenie gminy Linia są 

ścieki komunalne nieoczyszczone lub oczyszczone w stopniu niewystarczającym, zanieczyszczenia 

obszarowe głownie z obszarów rolnych i turystycznych, zanieczyszczenia z terenów tras 

komunikacyjnych. 

Na jakość wód zasadniczy wpływ mają równieŜ zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych. 

Wielkość dopływu zanieczyszczeń przedostających się poprzez spływy powierzchniowe z terenów 

uŜytkowanych rolniczo uzaleŜniona jest od: sposobu zagospodarowania zlewni, intensywności 

nawoŜenia, przepuszczalności geologicznych utworów powierzchniowych i warunków 

meteorologicznych. Zanieczyszczenia z tytułu rolnictwa w gminie Linia to: spływy powierzchniowe z 

terenów rolnych, ścieki z gospodarstw rolnych oraz stawy rybne w miejscowości Tłuczewo. Tą drogą 

do wód dostają się związki biogenne, środki ochrony roślin oraz wypłukiwane frakcje gleby. 

PowaŜnym zagroŜeniem dla jakości wód jest niewłaściwe stosowanie nawozów naturalnych: 

gnojowicy i obornika, a takŜe rolnicze wykorzystywanie ścieków i osadów ściekowych bez 

zachowania wymogów ochrony środowiska.  

W przypadku stawów hodowlanych zlokalizowanych na rzece Łebie czynnikiem mogącym ujemnie 

wpływać na jakość wód jest pokarm dla ryb. UŜywanie niewłaściwego z punktu widzenia ochrony 

środowiska pokarmu, typu odpadki mięsne moŜe prowadzić do wzrostu ilości azotanów w wodzie. W 

konsekwencji moŜe doprowadzić do eutrofizacji rzeki Łeby. 

Obszary turystyczne na terenie gminy koncentrują się w południowej części gminy w Potęgowie i 

Niepoczołowicach oraz w Strzepczu, Miłoszewie i Lewinku. Terenem perspektywicznym jest równieŜ 

dolina rzeki Łeby ze względu na moŜliwość uprawiania turystyki wodnej. Brak infrastruktury 
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technicznej sieci kanalizacyjnej, zorganizowanych i monitorowanych pól namiotowych powoduje 

wzrost zanieczyszczenia wód powierzchniowych szczególnie w sezonie letnim. Ze względu na 

rolniczy charakter gminy Linia naleŜy stosować działania ochronne przeciwdziałające przedostawaniu 

się do środowiska wodno-gruntowego nawozów mineralnych oraz środków ochrony roślin. 

 

Kierunki działań do 2019 roku 
1) budowa, rozbudowa i systematyczna modernizacja sieci kanalizacyjnej, 

2) ograniczanie negatywnego wpływu zanieczyszczeń z rolnictwa na jakość wód, 

3) wzmoŜenie działań kontrolnych i egzekucyjnych w celu eliminacji nielegalnego zrzutu ścieków 

komunalnych, 

4) zwiększenie kontroli posiadania przez właścicieli nieruchomości dokumentacji stwierdzających 

korzystanie z usług usuwania ścieków ze zbiorników bezodpływowych przez uprawnione do tego 

podmioty, 

5) budowa systemu oczyszczania wód deszczowych, 

6) rozbudowa i budowa gminnej oczyszczalni ścieków, 

7) utrzymanie droŜności, bieŜąca konserwacja i modernizacja cieków wodnych (rzek, kanałów), 

8) budowa systemów podczyszczających wzdłuŜ modernizowanych i nowo powstających dróg, 

 

1.2.2. Ochrona powietrza atmosferycznego 

1.2.2.1. Analiza stanu wyjściowego 

O jakości powietrza na danym obszarze decyduje zawartość w nim róŜnorodnych substancji, których 

koncentracja jest wyŜsza od warunków normalnych. Poziomy stęŜeń zanieczyszczeń w powietrzu 

zaleŜą od wielkości emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz warunków meteorologicznych. Istotny 

wpływ mają równieŜ zanieczyszczenia transgraniczne, napływające z sąsiednich obszarów oraz 

atmosferyczne przemiany fizyko-chemiczne. Procesy te mają wpływ zarówno na kształtowanie tzw. 

tła zanieczyszczeń, które jest wynikiem ustalania się stanu równowagi dynamicznej w dalszej 

odległości od źródła emisji oraz na zasięg występowania podwyŜszonych stęŜeń w rejonie 

bezpośredniego oddziaływania źródeł emisji zanieczyszczeń. 

 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza w gminie Linia 

Ochrona powietrza według ustawy Prawo ochrony środowiska polega na zapewnieniu jak najlepszej 

jego jakości. Jakość tę uzyskuje się poprzez utrzymywanie poziomów danych substancji zawartych w 

powietrzu poniŜej dopuszczalnych dla nich poziomów lub, co najmniej na tych poziomach 

określonych w obowiązujących regulacjach prawnych. 

W gminie Linia źródłami zanieczyszczeń do atmosfery są: ruch komunikacyjny, gospodarstwa 

domowe i małe przedsiębiorstwa. 
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Głównym źródłem emisji komunikacyjnej w gminie są drogi powiatowe i gminne. Emisja 

komunikacyjna występuje w umiarkowanym stopniu na terenie całej gminy. 

Głównymi źródłami emisji niskiej w gminie są indywidualne gospodarstwa oraz lokalne kotłownie, 

których udział w zanieczyszczeniu powietrza wzrasta w okresie zimowym.  

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zbiera dane o wielkości emisji 

zanieczyszczeń oraz parametrach ich źródeł. Badania stęŜeń zanieczyszczeń w powietrzu prowadzi się 

dla następujących substancji: dwutlenku siarki, tlenków azotu (NO2, NO, NOx), ozonu, pyłu PM10, 

pyłu PM2.5, tlenku węgla, benzenu oraz w pyle PM10 oznaczane są stęŜenia metali (arsenu, kadmu, 

niklu, ołowiu) i benzo/a/pirenu. 

Wyniki pomiarów gromadzone są w bazie systemu monitoringu jakości powietrza. Na podstawie 

zgromadzonych i zweryfikowanych danych pomiarowych wykonywane są roczne oceny jakości 

powietrza, klasyfikowane strefy oraz wyznaczane są obszary, dla których naleŜy wykonać programy 

ochrony powietrza, aby w poszczególnych strefach województwa pomorskiego dotrzymane były 

standardy imisyjne dla monitorowanych zanieczyszczeń. Poza tym na podstawie danych pomiarowych 

sporządzane są raporty o aktualnym stanie jakości powietrza. 

 

Roczna ocena 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. Dla oceny jakości 

powietrza oraz uchwalenia i realizacji programów jego ochrony na terenie kraju a zarazem 

województwa pomorskiego ustanowione zostały strefy. Od roku 2010 dokonano w oparciu o nowy 

układ stref. Wyznaczono je w oparciu o podział administracyjny kraju. Swymi granicami obejmują 

aglomeracje, miasta powyŜej 100 tys. Mieszkańców oraz pozostałe obszary leŜące w granicach 

województwa. W związku z tym zmniejszona została ilość stref w województwie do dwóch – 

aglomeracji trójmiejskiej  w skład, której wchodzi Gdańsk, Gdynia i Sopot oraz pozostałe części 

województwa zwanej strefą pomorską. 

Substancje podlegające ocenie to:  

• dwutlenek siarki SO2, 

• dwutlenek azotu NO2, 

• tlenek węgla CO, 

• benzen C6H6, 

• pył zawieszony PM10, 

• pyły zawieszony PM2.5, 

• ołów w pyle Pb(PM10), 

• arsen w pyle As(PM10), 

• kadm w pyle Cd(PM10), 

• nikiel w pyle Ni(PM10), 
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• 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 moŜliwe w określonym czasie, 

• poziomu celu długoterminowego - oznacza poziom substancji w powietrzu, który naleŜy 

osiągnąć w dłuŜszej perspektywie z wyjątkiem przypadków, gdy nie jest to moŜliwe w drodze 

zastosowania proporcjonalnych środków – w celu zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia 

ludzkiego i środowiska. 

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

wystąpić bezpośrednie niepoŜądane 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 moŜe zostać przekroczony. W wyniku klasyfikacji, w zaleŜności 

od analizy stęŜeń w danej strefie, moŜna wydzielić następujące klasy stref: 

• klasa C – stęŜenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne powiększone o margines tolerancji w przypadku, gdy margines tolerancji nie 

jest określony – poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe, 

• klasa B – stęŜenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz 

nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji, 

• klasa A – stęŜenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów 

dopuszczalnych i poziomów docelowych. 

 

Dla ozonu: 

• klasa D1 – stęŜenia ozonu nie przekraczają poziomu celu długoterminowego, 

• klasa D2 – stęŜenia ozonu przekraczają poziom celu długoterminowego, 

 

oraz dla PM2.5: 

• klasa A – stęŜenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomu 

docelowego, 

• klasa C2 – stęŜenia PM2.5 przekraczają poziom docelowy. 
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Klasy stref dla zanieczyszczeń oraz wymagane działania w zaleŜności od ich poziomu stęŜeń 

przedstawia tabela 4. 

Tabela 2 Klasy stref i wymagane działania w zaleŜności od poziomu stęŜeń zanieczyszczenia 

Poziom stęŜeń Zanieczyszczenie Klasa Wymagane działania 

Poziom dopuszczalny i poziom krytyczny 

<poziom dopuszczalny i 
poziom krytyczny 

A 

- utrzymanie stęŜeń zanieczyszczenia poniŜej 
poziomu dopuszczalnego oraz próba 
utrzymania najlepszej jakości powietrza 
zgodnej ze zrównowaŜonym rozwojem 

>poziom dopuszczalny i 
poziom krytyczny 

dwutlenek siarki 
dwutlenek azotu 
tlenki azotu 
tlenek węgla 
benzen 
pył PM10 
ołów (PM10) 

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 stęŜeń zanieczyszczenia na 
obszarach przekroczeń i prowadzenie działań 
mających na celu obniŜenie stęŜeń 
przynajmniej do poziomów dopuszczalnych 

Poziom dopuszczalny i margines tolerancji 

<poziom dopuszczalny A 

- utrzymanie stęŜeń zanieczyszczenia poniŜej 
poziomu dopuszczalnego oraz próba 
utrzymania najlepszej jakości powietrza 
zgodnej ze zrównowaŜonym 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 

pył zawieszony PM2.5 
dodatkowo dwutlenek 
azotu, benzen i pył 
zawieszony PM10 dla 
stref, które uzyskały 
derogacje 

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 A 
działania niewymagane 

>poziom docelowy 

Ozon 
AOT40 
arsen (PM10) 
nikiel (PM10) 
kadm (PM10) 
benzo/a/piren (PM10) 

C 

- dąŜenie 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 
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Poziom stęŜeń Zanieczyszczenie Klasa Wymagane działania 

PM2.5 C2 
-dąŜenie do osiągnięcia poziomu 
docelowego do 2015 r. 

Poziom celu długoterminowego 

<poziom celu 
długoterminowego 

D1 
działania niewymagane 

>poziom celu 
długoterminowego 

Ozon 
AOT40 

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

źródło: Roczna Ocena Jakości Powietrza w woj. pomorskim za 2011 rok – publikacja WIOŚ w Gdańsku 

 

 

Monitoring jakości powietrza w strefie pomorskiej, do której naleŜy gmina Linia, realizowany był 

poprzez pomiary dwutlenku siarki, tlenków azotu, benzenu na stanowisku stałym zlokalizowanym na 

stacji pomiarowej Linia.  

W wyniku rocznej oceny jakości powietrza za 2011 rok dla zanieczyszczeń mające określone poziomy 

dopuszczalne (dwutlenek siarki, tlenki azotu) standardy imisyjne w strefie pomorskiej były 

dotrzymane, co oznacza, Ŝe strefa została zaliczona do klasy A. Nie zostały utrzymane standardy 

imisyjne dla pyłów PM 10 i benzo(a)pirenu w zakresie poziomu dopuszczalnego, stąd teŜ strefa 

została zaliczona do klasy C. Obszarem przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 była m. in. 

stacja Wejherowo, Kwidzyn, Kościerzyna i Słupsk. 

Dla pozostałych zanieczyszczeń, dla których określone są poziomy docelowe (arsen, kadm, ołów, 

nikiel w pyle PM 10 i ozon) normy były dotrzymane stąd strefa mazowiecka została zaliczona do 

klasy A. 

Poziomy celów długoterminowych dla ozonu według kryteriów ochrony zdrowia i ochrony roślin były 

przekroczone, stąd strefa pomorska została zakwalifikowana do klasy D2. Zgodnie z art. 92a ustawy 

Prawo ochrony środowiska, jednym z celów wojewódzkich programów ochrony środowiska powinno 

być osiągnięcie wartości kryterialnych dla ozonu w 2020 roku określonych w nowym rozporządzeniu 

w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Przyczyny przekroczeń poziomów celów 

długoterminowych dla ozonu to: komunikacja, warunki pogodowe, naturalne źródła emisji oraz 

napływ zanieczyszczeń prekursorów ozonu spoza granic województwa. 

Biorąc pod uwagę wszystkie przedstawione informację obszar gminy Linia charakteryzuje się dobrą 

jakością powietrza atmosferycznego. Lokalnie uciąŜliwa moŜe być emisja zanieczyszczeń z procesu 

spalania paliw w celach grzewczych, emisja liniowa wynikająca z emisji zanieczyszczeń powstających 

w procesie spalania paliw w środkach transportu drogowego oraz stosowane w rolnictwie opryski, 

stanowiące źródło emisji nieprzyjemnych zapachów. 

Na terenie gminy Linia prowadzone są działania ukierunkowane na zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń powstających w procesie spalania paliw w celach grzewczych: modernizacja sieci 

ciepłowniczej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych.  
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3.2.2.2. Cel do 2019 roku 

 

 

 

 

 

 

 

Cel jest zgodny z celem określonym w powiatowym programie ochrony środowiska oraz jest zgodny 

z polityką wojewódzką w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego . 

Podstawowym celem Polityki ekologicznej państwa w zakresie ochrony powietrza w perspektywie 

średniookresowej jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji SOx, NOx i 

pyłu drobnego. 

 

3.2.2.3. Strategia realizacji celu 

Największy wpływ na wysokość stęŜeń zanieczyszczeń w powietrzu na terenie gminy Linia mają 

emisje ze źródeł powierzchniowych sektora komunalno-bytowego oraz ze źródeł liniowych (transport 

samochodowy).  

Strategia realizacji celu została zogniskowana na następujących zagadnieniach:  

• monitoring jakości powietrza,   

• redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza,   

• wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

 

Monitoring jakości powietrza  

Zadania dotyczące monitoringu jakości powietrza leŜą w gestii Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Gdańsku. 

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza 

Emisja niska 

W miejscowościach gminy dominuje budownictwo z własnymi indywidualnymi źródłami ciepła 

u poszczególnych odbiorców. Wszystkie obiekty i mieszkania na terenie gminy są zasilane w ciepło, 

na potrzeby grzewcze oraz na przygotowanie ciepłej wody uŜytkowej, z własnych indywidualnych 

źródeł. Kotłownie działają głównie w oparciu o miał, węgiel, gaz i olej opałowy.  

Emisja niska to emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z domowych pieców grzewczych 

i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób. Do 

źródeł niskiej emisji naleŜy zaliczyć przede wszystkim indywidualne posesje, ciepłownie miałowo – 

węglowe a takŜe mniejsze zakłady produkcyjne, punkty usługowe i handlowe. 

Niska emisja przyczynia się do wzrostu stęŜeń w atmosferze dwutlenku siarki (SO2), tlenku węgla 

(CO), tlenków azotu, pyłów i zanieczyszczeń organicznych, w tym wielopierścieniowe węglowodory 

aromatyczne (WWA), dioksyny i furany, węglowodory alifatyczne, itd. Pojedynczy emitor 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł 
punktowych i powierzchniowych oraz dotrzymanie 

standardów imisyjnych dla zanieczyszczeń powietrza 
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wprowadza małą ilość zanieczyszczeń, jednak duŜe ich zagęszczenie na obszarze zabudowy 

mieszkaniowej powoduje, Ŝe gromadzą się w miejscu ich powstawania i wpływają niekorzystnie na 

lokalny stan powietrza. Problem niskiej emisji wynika z dwóch czynników: pierwszy związany jest ze 

stosowaniem w gospodarstwach domowych przestarzałych konstrukcyjnie, nisko sprawnych urządzeń 

grzewczych. Na drugi składa się nieprawidłowa eksploatacja pieców centralnego ogrzewania. W wielu 

przypadkach spalane są w nich złej jakości paliwa energetyczne w postaci zasiarczonych 

niskokalorycznych węgli, mułów węglowych oraz odpady komunalne, głównie w formie tworzyw 

sztucznych. 

Wprowadzanie do powietrza zanieczyszczeń z palenisk domowych przez osoby fizyczne nie podlega 

Ŝadnym ograniczeniom prawnym, organizacyjnym czy ekonomicznym. Osoby ogrzewające 

mieszkania w budynkach istniejących, (inaczej jest przy budowie np. nowych domów 

jednorodzinnych, gdzie  źródło ciepła musi spełniać wymogi ochrony środowiska) nie muszą 

uzyskiwać zgody na funkcjonowanie pieców domowych, nie podlegają kontroli w zakresie wielkości 

emisji i nie wnoszą opłat za korzystanie ze środowiska, nie podlegają takŜe kontroli w zakresie 

rodzaju i jakości spalanych paliw. PoniewaŜ w przewaŜającej części za emisję zanieczyszczeń do 

powietrza (np. pyłu PM10, PM2.5) odpowiadają indywidualne paleniska węglowe, ich likwidacja ma 

priorytetowe znaczenie. 

Obecnie jednym z głównych rozwiązań, uzasadnionych ekonomicznie i ekologicznie, jest stosowanie 

„czystych technologii spalania węgla”. Kotły nowej generacji, oparte na technice dolnego i górnego 

spalania w części złoŜa, moŜna zaliczyć do grupy urządzeń grzewczych realizujących technologię 

„czystego spalania węgla”. Natomiast moŜliwości korzystania z energii odnawialnej 

w indywidualnych systemach grzewczych są raczej ograniczone ze względu na bariery finansowe 

i techniczne. Indywidualne gospodarstwa domowe mają wielkie moŜliwości ochrony powietrza 

atmosferycznego poprzez oszczędzanie energii. Jednym z podstawowych działań, mających na celu 

ograniczenie zuŜycia energii cieplnej przez mieszkańców jest termomodernizacja budynków poprzez 

docieplanie ścian, wymianę lub doszczelnienie okien i drzwi zewnętrznych. Większość budynków nie 

posiada bowiem dostatecznej izolacji termicznej, co jest główną przyczyną nadmiernej straty ciepła. 

Narzędziem wspomagającym proces redukcji niskiej emisji powinna być takŜe gminna polityka 

finansowa wspomagająca właścicieli lokali zdecydowanych do zamiany ogrzewania węglowego na 

ogrzewanie proekologiczne. 

Za działania efektywne w zakresie zracjonalizowania potrzeb cieplnych budynków naleŜy uznać, 

wspominanie wcześniej prace inwestycyjne z zakresu termomodernizacji budynków i modernizacji 

systemów grzewczych w budynkach uŜyteczności publicznej. 

Emisja przemysłowa  

Istotne znaczenie dla jakości powietrza mają działania podejmowane przez sektor przemysłowy, 

a dotyczące restrukturyzacji i modernizacji z uwzględnieniem najlepszych dostępnych technik (BAT).  
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Emisja związana z komunikacją 

Zanieczyszczenia komunikacyjne naleŜą do czynników najbardziej obciąŜających powietrze 

atmosferyczne. Szczególnie uciąŜliwe są zanieczyszczenia gazowe powstające w trakcie spalania 

paliw przez pojazdy mechaniczne. Drugą grupę emisji komunikacyjnych stanowią pyły, powstające 

w wyniku tarcia i zuŜywania się elementów pojazdów. Oceniając jakość powietrza atmosferycznego 

na terenie gminy, uwzględnia się ilość zanieczyszczeń pochodzących z ruchu samochodowego, 

odbywającego się na jej obszarze.  

Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych drogowych są drogi powiatowe i gmine, 

na których odnotowuje się duŜy ruch pojazdów. 

Wobec tego konieczne są modernizacje i budowa nowych dróg celem poprawy jakości powietrza 

atmosferycznego.  

Turyści, zwłaszcza weekendowi, bardzo często korzystają z samochodu, przyczyniając się w ten 

sposób do zanieczyszczenia terenów najczęściej odwiedzanych. Działaniem zaradczym jest 

podnoszenie standardów technicznych istniejących tras rowerowych i budowa nowych tras. 

 

Kierunki działań do 2019 roku 

1) Monitoring jakości powietrza i ocena poziomu zanieczyszczeń w powietrzu zgodnie 

z wymaganiami ustawowymi,  

2) Likwidacja lub modernizacja (w kierunku wykorzystania proekologicznych nośników energii) 

źródeł „niskiej emisji” w tym podłączanie nowych odbiorców do sieci c.o., 

3) Wprowadzenie systemu wsparcia finansowego dla właścicieli mieszkań zmieniających system 

ogrzewania na proekologiczny, 

4) Edukacja mieszkańców nt. zanieczyszczeń z niskiej emisji i szkodliwości spalania odpadów 

komunalnych w piecach domowych oraz o moŜliwościach oszczędzania energii, 

5) Termomodernizacja istniejących budynków, stosowanie energooszczędnych materiałów 

i technologii przy budowie nowych obiektów, 

6) BieŜąca modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych,  

7) Wspieranie rozwoju ruchu rowerowego poprzez likwidację barier technicznych oraz tworzenie 

ścieŜek rowerowych,  

8) Budowa stref zieleni izolacyjnej wzdłuŜ ciągów komunikacyjnych, 

9) Modernizacja systemu ogrzewania w gminie poprzez wykorzystywanie alternatywnych do 

węgla kamiennego źródeł ciepła. 
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1.2.3. Oddziaływanie hałasu 

1.2.3.1. Analiza stanu wyjściowego 

Na akustyczne tło gminy Linia składa się głównie hałas komunikacyjny, którego źródłem jest 

indywidualny transport drogowy. Ruch samochodowy jest jednym z głównych zagroŜeń środowiska 

dźwiękiem o ponadnormatywnym natęŜeniu. Bardzo duŜa liczba samochodów równocześnie 

biorących udział w ruchu i penetrujących obszary zamieszkania i wypoczynku niekorzystnie wpływają 

na komfort akustyczny. Poziom podwyŜszonej emisji hałasu komunikacyjnego zaleŜy w duŜej mierze 

od samej „głośności” pojazdów jak i od natęŜenia ruchu , struktury strumienia pojazdów (udział w 

ruchu pojazdów cięŜkich), płynności ruchu, organizacji ruchu, stanu technicznego pojazdów oraz od 

jakości i stanu nawierzchni i charakteru zabudowy. 

Rolniczy charakter gminy sprawa, iŜ na jej obszarze główną uciąŜliwością pod względem emisji 

hałasu stanowi intensywny ruch samochodowy, związany z przebiegającymi tędy drogami 

powiatowymi i gminnymi.  

Zgodnie z art. 117 ustawy Prawo ochrony środowiska Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

jest zobowiązany do dokonywania oceny stanu akustycznego środowiska na terenach nie objętych 

obowiązkiem opracowywania map akustycznych. Wobec powyŜszego Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w ramach corocznego monitoringu wykonuje badania hałasu komunikacyjnego 

w róŜnych punktach pomiarowych w większych miastach województwa pomorskiego oraz przy 

głównych drogach nie mających map akustycznych. Na terenie gminy Linia badania natęŜenia hałasu 

nie były przeprowadzane.  

MoŜna domniemywać, Ŝe uciąŜliwości związane z hałasem na terenie gminy Linia  są stosunkowo 

niewielkie, mają charakter lokalny i związane są z ruchem komunikacyjnym. 

 

1.2.3.2. Cel do 2019 roku 

 

 

 

 

 

Cel ten nawiązuje do polityki ekologicznej w zakresie oddziaływania hałasu oraz jest zgodny 

z powiatowym programem ochrony środowiska. 

Podstawowym celem Polityki ekologicznej państwa w zakresie oddziaływania hałasu w perspektywie 

średniookresowej jest zabezpieczenie społeczeństwa przed nadmiernym oddziaływaniem 

ponadnormatywnego hałasu. 

 

 

 

Ograniczenie uciąŜliwości związanych z 
ponadnormatywnym hałasem emitowanym przez 

środki transportu drogowego 
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1.2.3.3. Strategia realizacji celu 
 

Stan klimatu akustycznego jest jednym z najistotniejszych czynników określających jakość 

środowiska. Hałas jest bezpośrednio odczuwalny przez człowieka, ma fundamentalne znaczenie dla 

moŜliwości odpoczynku i regeneracji sił, a naraŜenie na jego długotrwałe działanie moŜe stwarzać 

zagroŜenie dla zdrowia. Podstawę prawną działań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem 

stanowi przede wszystkim ustawa Prawo ochrony środowiska. Artykuł 112stwierdza:“Ochrona przed 

hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności 

poprzez: 

• utrzymanie poziomu hałasu poniŜej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie, 

• zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, a gdy nie jest on dotrzymany 

zapobieganie jego powstawaniu lub przenikaniu do środowiska”. 

Wartości progowe poziomów hałasu określają: 

• rozporządzanie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Wartości progowe 

poziomów hałasu wyraŜone są za pomocą równowaŜonego poziomu hałasu i odnoszą się 

odrębnie dla dróg i linii kolejowych, odrębnie dla pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu, a 

takŜe startów, lądowań i przelotów statków powietrznych, ustalając wartości dla pory dziennej 

i nocnej, 

• rozporządzenie w sprawie wymogu dla urządzeń uŜywanych na zewnątrz pomieszczeń w 

zakresie emisji hałasu do środowiska, 

• wspólnotowe regulacje prawne, w tym Dyrektywa w sprawie oceny i zarządzania hałasem 

środowiskowym. 

Zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska informują takŜe, iŜ podstawowym poziomem oceny 

klimatu akustycznego jest powiat. Starostowie oraz zarządzający drogami, a takŜe liniami kolejowymi 

i portami lotniczymi odpowiedzialni są za dokonywanie ocen w formie map akustycznych oraz 

sporządzanie programów działań naprawczych. Mapy akustyczne winny być aktualizowane w cyklach 

pięcioletnich. 

Ochrona przed hałasem powstającym w związku z eksploatacją dróg jest powiązana z działaniami 

mającymi na celu poprawę jakości powietrza. Zapewnić ją moŜna takŜe przez przebudowę dróg oraz 

właściwą dbałość o stan nawierzchni (lub likwidację nawierzchni gruntowych), stosowanie przy 

budowie oraz modernizacji dróg tzw. cichych nawierzchni, zagospodarowanie dróg przynajmniej 

pasami zielni izolacyjnej. Poprawę sytuacji moŜna osiągnąć równieŜ przez stosowanie rozwiązań 

technicznych – budowę ekranów akustycznych oraz właściwą organizację ruchu drogowego 

poprawiającą jego płynność. Wielkość natęŜenia hałasu powinna stanowić równieŜ jedno 

z waŜniejszych kryteriów lokalizacji nowych inwestycji i zagospodarowania terenu. Jest to zadanie 

realizowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, do których naleŜy 

wprowadzać zasady ochrony przed hałasem. 
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W przypadku punktowych źródeł emisji hałasu do istotnych narzędzi w profilaktyce i prewencji 

naleŜeć powinny systematyczne kontrole zakładów róŜnych sektorów gospodarki mogących emitować 

nadmierny hałas do środowiska. Kontrole takie stanowiłyby istotny bodziec dla podmiotów nie 

spełniających ustawowych norm do inwestowania w urządzenia ograniczające jego emisję. Obecnie 

prowadzone kontrole poziomów hałasu mają charakter sporadyczny i następują najczęściej w wyniku 

interwencji mieszkańców. 

Kierunki działań do 2019 roku 

1) Realizacja przedsięwzięć zmniejszających naraŜenie mieszkańców na hałas komunikacyjny, 

w tym: modernizacja nawierzchni szlaków komunikacyjnych, budowa ekranów akustycznych, 

instalowanie okiem o zwiększonej izolacyjności akustycznej, usprawnienie organizacji ruchu 

drogowego, budowa stref zieleni izolacyjnej wzdłuŜ szlaków komunikacyjnych, 

2) Przestrzeganie zasad strefowania w planowaniu przestrzennym m.in. lokalizowania w 

sąsiedztwie przedsięwzięć o zbliŜonej uciąŜliwości hałasu, 

3) Tworzenie obszarów ograniczonego uŜytkowania zgodnie z wymogami obowiązujących 

przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska, 

1.2.4. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 

1.2.4.1. Analiza stanu wyjściowego 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, poprzez pole elektromagnetyczne rozumie się pole 

elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. Oprócz 

źródeł naturalnych promieniowania elektromagnetycznego, jego źródłem jest kaŜda instalacja, kaŜde 

urządzenie, w którym następuje przepływ prądu elektrycznego, np. sieci energetyczne, stacje radiowe 

i telewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej, radiotelefony, CB-radio, urządzenia radiowo - 

nawigacyjne, radiowo komunikacyjne, urządzenia elektryczne wykorzystywane w przemyśle lub 

w gospodarstwach domowych, aparaty telefonii komórkowej. 

Na terenie gminy Linia nie występują linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia, nie ma tez stacji 

elektroenergetycznych GPZ, zaopatrywanie w energię elektryczną odbywa się z linii średniego 

napięcia.  

NajbliŜsza linia elektroenergetyczna 110kV znajduje się na północ od gminy Linia, pokrycie 

zapotrzebowania na moc i energię elektryczną dla gminy odbywa się poprzez stację GPZ BoŜepole w 

gminie Łęczyce (zarządzane przez ENERGA SA Oddział w Gdańsku, Zakład Energetyczny 

Wejherowo) oraz stację GPZ Lębork- Krzywoustego w gminie Lębork (ENERGA SA Oddział w 

Słupsku, Zakład Energetyczny Lębork). 

Planuje się budowę nowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji śarnowiec-

Sierakowice przebiegającą przez wschodni kraniec gminy Linia, z głównym punktem zasilającym 

110/15kV zlokalizowanym na terenie sąsiedniej gminy Szemud, w ramach systemu ogólnokrajowego, 
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ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. Jest to trasa przez 

miejscowości Pobłocie i Lewino. Trasa omija istniejące zabudowania, uwzględnia przejścia przez 

tereny leśne oraz jest dostosowana do technicznych moŜliwości wykonania linii i istniejącej 

infrastruktury technicznej; trasa ta jednak moŜe częściowo kolidować z planowanym rozwojem 

zabudowy i będzie mieć wpływ na zagospodarowanie terenu wzdłuŜ linii 110kV. 

Na obszarze gminy Linia zlokalizowane są stacje transformatorowe 15/0,4 kV w ilości około 90 sztuk. 

Istniejące stacje transformatorowe oraz sieci elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia są (i 

będą) modernizowane oraz w zaleŜności od potrzeb rozbudowywane. 

Powszechność telefonii komórkowej jest powodem największego oddziaływania na środowisko 

(stacje bazowe łącznie z antenami oraz same telefony komórkowe). 

Zgodnie z danymi zamieszonymi na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej na terenie gminy 

Linia jest 7 stacji telefonii komórkowej. Ocenę oddziaływania pól elektromagnetycznych na 

środowisko przeprowadza się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na podstawie badań 

monitoringowych oraz informacji o źródłach emitujących pola. Na terenie gminy Linia badań pól 

elektromagnetycznych nie wykonywano. 

 

1.2.4.2. Cel do 2019 roku 
 

 

 

 

 

 

 

Cel nawiązuje do celów polityki wojewódzkiej i powiatowej w zakresie oddziaływania pól 

elektromagnetycznych oraz jest zgodny z celem w perspektywie średniookresowej Polityki 

ekologicznej państwa. 

 

1.2.4.3. Strategia realizacji celu 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska przed polami 

elektromagnetycznymi jest ustawa Prawo ochrony środowiska– dział VI Ochrona przed polami 

elektromagnetycznymi. Ochrona przed polami polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu 

środowiska poprzez: 

• utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniŜej dopuszczalnych lub co najmniej na 

tych poziomach, 

• zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są 

one dotrzymane. 

Ostatnie zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska zniosły obowiązek posiadania pozwolenia na 

emitowanie pól elektromagnetycznych, natomiast nakładają obowiązek wykonania pomiarów pól 

elektromagnetycznych na prowadzących instalacje i uŜytkowników urządzeń emitujących pola 

Minimalizacja oddziaływania pól 
elektromagnetycznych na zdrowie człowieka i 

środowisko 
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elektromagnetyczne (przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko). Pomiary naleŜy 

przeprowadzić bezpośrednio po rozpoczęciu uŜytkowania instalacji lub urządzenia i kaŜdorazowo 

w przypadku zmiany warunków pracy urządzenia. 

Zgodnie z art. 76 ustawy Prawo ochrony środowiska inwestor ma obowiązek poinformowania, na 30 

dni przed terminem oddania do uŜytku nowo zbudowanego lub zmodernizowanego obiektu lub 

instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, 

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie oddania do uŜytku obiektu 

będącego źródłem promieniowania elektromagnetycznego. 

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone zostały w rozporządzeniu 

w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów. 

Ponadto waŜnym zadaniem leŜącym w gestii samorządu gminy jest wprowadzanie do miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego zapisów dotyczących ochrony przed polami 

elektromagnetycznymi z wyznaczeniem stref ograniczonego uŜytkowania, m.in. wokół urządzeń 

elektroenergetycznych, radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych, gdzie jest rejestrowane 

przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, dla miejsc dostępnych dla 

ludności, zgodnie z w/w rozporządzeniem. 

Istotna jest takŜe edukacja społeczeństwa dotycząca rzeczywistej skali zagroŜenia emisją pól, 

szczególnie w pobliŜu stacji bazowych telefonii komórkowej. W tym zakresie pomocne będzie 

opracowanie programu informowania społeczeństwa o oddziaływaniu pól elektromagnetycznych na 

danym terenie. 

Kierunki działań do 2019 roku 

1) Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem 

zagadnień dotyczące znaczącego oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko 

i ludzi, 

2) Preferowanie niekonfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania elektromagnetycznego, 

3) Stała kontrola potencjalnych źródeł pól elektromagnetycznych i prowadzenie bazy danych, 

4) Edukacja ekologiczna dotycząca rzeczywistych zagroŜeń emisją pól elektromagnetycznych. 

 

1.2.5. PowaŜne awarie i inne zagroŜenia środowiska wynikające ze zdarzeń nadzwyczajnych 

1.2.5.1. Analiza stanu wyjściowego 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska za powaŜną awarię uwaŜa się zdarzenie, 

w szczególności emisję, poŜar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, 

magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, 

prowadzące do natychmiastowego powstania zagroŜenia Ŝycia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub 
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powstania takiego zagroŜenia z opóźnieniem. Natomiast przez powaŜną awarię przemysłowa rozumie 

się powaŜną awarię powstałą w zakładzie. 

Podstawowym aktem prawnym w zakresie powaŜnych awarii jest ustawa Prawo ochrony środowiska, 

której zawarte są przepisy ogólne, instrumenty prawne słuŜące przeciwdziałaniu powaŜnej awarii 

przemysłowej, obowiązki prowadzącego zakład stwarzający zagroŜenie wystąpienia powaŜnej awarii 

przemysłowej, obowiązki organów administracji związane z awarią przemysłową oraz zagadnienie 

współpracy międzynarodowej w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej o charakterze 

transgranicznym. 

Wystąpienie powaŜnej awarii przemysłowej wiąŜe się z bezpośrednim zagroŜeniem środowiska 

naturalnego i zdrowia ludzi. Zgodnie z art. 246 ustawy Prawo ochrony środowiska , w przypadku 

wystąpienia powaŜnej awarii Wojewoda, poprzez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej StraŜy 

PoŜarnej i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, podejmuje działania niezbędne do 

usunięcia awarii i jej skutków. O podjętych działaniach informuje Marszałka Województwa. 

W celu przeciwdziałania powaŜnym awariom organy Inspekcji Ochrony Środowiska: 

• prowadzą kontrole podmiotów, których działalność moŜe stanowić przyczynę powstania 

powaŜnej awarii, 

• prowadzą szkolenia dla organów administracji oraz podmiotów, o których mowa w pkt. 1, 

• badają przyczyny powstawania oraz sposoby likwidacji skutków powaŜnych awarii dla 

środowiska, 

• prowadzą rejestr zakładów o zwiększonym i duŜym ryzyku, w rozumieniu przepisów o 

ochronie środowiska, 

• prowadzą rejestr powaŜnych awarii. 

Ponadto organy Inspekcji Ochrony Środowiska współdziałają w akcji zwalczania powaŜnej awarii 

z Państwową StraŜą PoŜarną oraz sprawują nadzór nad usuwaniem skutków tej awarii. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie kontynuuje prowadzone działania z lat 

ubiegłych w zakresie kontroli jednostek organizacyjnych mogących spowodować powaŜne awarie 

przemysłowe tj. zakładów znajdujących się na liście zakładów o duŜym (ZDR) i zwiększonym (ZZR) 

ryzyku wystąpienia powaŜnej awarii, podlegających Dyrektywie 96/82/WE, w celu poprawy 

bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska. Na terenie województwa mazowieckiego wg stanu na dzień 31 

grudnia 2011 r. funkcjonuje 54 zakłady podlegające Dyrektywie 2008/1/WE. Na terenie gminy nie 

występuje potencjalny sprawca powaŜnych awarii przemysłowych. 

 

 

Inne nadzwyczajne zagroŜenia środowiska 

NaleŜy równieŜ pamiętać o ewentualnych zagroŜeniach środowiska wynikających ze zdarzeń 

nadzwyczajnych, takich jak: 

• duŜe opady atmosferyczne (ulewne deszcze, śnieŜyce), 
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• poŜary lasów, 

• huragany, 

• powodzie, 

• awarie w sieciach gospodarki komunalnej, urządzeń i linii energetycznych, stacji 

uzdatniania wody itp. 

Na obszarze gminy Linia tereny zagroŜone powodzią występują wzdłuŜ rzeki Łeby. Dla powyŜszego 

cieku opracowano Studium ochrony przeciwpowodziowej pt. „Wyznaczenie granic obszarów 

bezpośredniego zagroŜenia powodzią w celu uzasadnionego odtworzenia terenów zalewowych”. W 

studium ochrony przeciwpowodziowej wyznaczono obszar bezpośredniego zagroŜenia powodzią na 

rzece Łeba od 107+000 km do 94+000 km na terenie gminy Linia. Dla rzeki Bolszewki obecnie brak 

danych na temat zagroŜeń powodziowych w Studium ochrony przeciwpowodziowej w graniach gminy 

Linia. 

 

1.2.5.2. Cel do 2019 roku 
 

 

 

 

 

 

Cel jest zgodny z celami programów ochrony środowiska wyŜszego szczebla. 

 

1.2.5.3. Strategia realizacji celu 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, do ochrony przed powaŜnymi awariami zobowiązani są 

zarówno prowadzący zakłady stwarzające zagroŜenie wystąpienie awarii, jak i dokonujący przewozu 

substancji niebezpiecznych oraz organy administracji. 

Istotne znaczenie dla bezpieczeństwa kraju pełni Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG), 

który stanowi integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą, w celu 

ratowania Ŝycia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie 

poŜarów, klęsk Ŝywiołowych lub innych miejscowych zagroŜeń. System ten skupia jednostki ochrony 

przeciwpoŜarowej, inne słuŜby, inspekcje i straŜe, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie 

w drodze umowy cywilnoprawnej godziły się współpracować w akcjach ratowniczych. Podstawową 

zasadą funkcjonowania KSRG jest umoŜliwienie kaŜdemu podmiotowi mogącemu realizować lub 

wspomagać działania ratownicze współpracy z systemem w ramach jego struktury organizacyjnej 

bądź jako podmiot wspomagający działania systemu. 

KSRG tworzą i koordynują jego funkcjonowanie, według prymatu terytorialnego, następujące organy 

władzy: 

• wójt (burmistrz lub prezydent miasta)w zakresie zadań ustalonych przez wojewodę, 

Ograniczenie ryzyka wystąpienia zagroŜeń związanych z 
transportem substancji niebezpiecznych 
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• starosta, który określa zadania i kontroluje wykonywanie zadań na obszarze powiatu, 

a w sytuacjach nadzwyczajnych zagroŜeń Ŝycia, zdrowia, środowiska lub mienia – na 

podstawie przepisów o stanie klęski Ŝywiołowej - zarządza przy pomocy powiatowego 

zespołu reagowania kryzysowego, 

• wojewoda, który określa zadania i kontroluje ich wykonanie na obszarze województwa, 

a w sytuacjach nadzwyczajnych zagroŜeń Ŝycia, zdrowia, środowiska i mienia - na podstawie 

przepisów o stanie klęski Ŝywiołowej, zarządza systemem przy pomocy wojewódzkiego 

zespołu reagowania kryzysowego. 

W celu zapobiegania powaŜnym awariom na skutek wypadków związanych z transportem substancji 

niebezpiecznych, trasy przejazdu planuje się z dala od duŜych skupisk ludności i z wyłączeniem 

centrum miast. Istotną kwestią w powyŜszym zakresie jest informowanie społeczeństwa o sposobach 

postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia. Skutki powaŜnych awarii dla ludzi w znacznym 

stopniu zaleŜą od prawidłowych zachowań w sytuacji wystąpienia zagroŜenia. Wiedza nt. działań 

operacyjno-ratowniczych w sytuacjach zagroŜenia jest nadal niewystarczająca. Zatem konieczna jest 

intensyfikacja działań informacyjno-edukacyjnych. 

Eliminowanie powstałych zagroŜeń w transporcie drogowymi i kolejowym naleŜy do odpowiednich 

jednostek straŜy poŜarnej. Działania straŜy poŜarnej w przypadku powstania powaŜnej awarii polegają 

na zabezpieczeniu miejsca wypadku, ewentualnej ewakuacji ludności, a takŜe na współpracy 

z róŜnymi innymi jednostkami specjalistycznymi, które podejmują działania w swoim zakresie. 

NaleŜy takŜe wspomnieć o zagroŜeniach środowiska wynikających ze zdarzeń nadzwyczajnych, 

m.in.: powodzi, huraganów, awarii stacji uzdatniania wody, itp. W przypadku wystąpienia takiego 

zdarzenia powinny być realizowane i przestrzegane istniejące procedury związane z poszczególnymi 

rodzajami zdarzeń. W tym aspekcie bardzo waŜna jest współpraca słuŜb włączonych w poszczególne 

działania oraz koordynacja tych działań. 

Kierunki działań do 2019 roku 

1) Prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej dla ogółu społeczeństwa dotyczącej zasad 

postępowania w razie wystąpienia powaŜnej awarii, w celu ukształtowania właściwych 

postaw i zachowań, 

2) Doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego w aspekcie ochrony środowiska oraz rozwój 

monitoringu zagroŜeń środowiska. 

1.3. Ochrona zasobów naturalnych 

W ramach ochrony zasobów naturalnych omówiono takie zagadnienia jak: 

• ochrona przyrody, 

• ochrona i zrównowaŜony rozwój lasów, 

• racjonalne gospodarowanie zasobami wody, 
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• ochrona powierzchni ziemi, 

• gospodarowanie zasobami geologicznymi. 

1.3.1. Ochrona przyrody 

1.3.1.1. Analiza stanu wyjściowego 

Teren gminy Linia charakteryzuje się stosunkowo wysokimi walorami przyrodniczymi o regionalnym 

znaczeniu. Południowo-zachodnia część połoŜona jest w obrębie wyróŜnionego w koncepcji sieci 

ekologicznej województwa płata ekologicznego Lasów Mirachowskich. Płat ten stanowi łącznik 

pomiędzy Lasami Lęborskimi i płatem stęŜycko-kartuskim (ranga płatu – regionalna). Północne 

fragmenty gminy znajdują się w obrębie płata ekologicznego lasów na południe od Lęborka. Na 

obszarze gminy Linia występują znaczne walory środowiska przyrodniczego objęte prawnymi 

formami ochrony przyrody, na podstawie przepisów szczegółowych, stanowiące ponad 33% obszaru  

 

Obszar chronionego krajobrazu 

Art. 23 ustawy o ochronie przyrody – „Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze 

względu na wyróŜniający się krajobraz o zróŜnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na 

moŜliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją 

korytarzy ekologicznych.”  

WzdłuŜ doliny rzeki Łeby rozciąga się Obszar Chronionego Krajobrazu (OCHK) Doliny Łeby, 

utworzony w 1994 roku przez Wojewodę Gdańskiego, zajmujący na terenie gminy Linia prawie 3 tys. 

ha. Rzeka przez obszar gminy biegnie w głębokiej rynnie, a w okolicach Strzepcza i Miłoszewa ma 

charakter przełomu. Na całej długości jest rzeką meandrującą, co stanowi o jej wysokich walorach 

krajobrazowych. W dolinie rzeki Łeby najczęściej spotykanym zbiorowiskiem leśnym są kwaśne 

buczyny niŜowe.  

Zasady gospodarowania na OChK Dolina Łeby określają: Rozporządzenie Nr 5/05 Wojewody 

Pomorskiego z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w 

województwie pomorskim oraz Rozporządzenie Nr 23/07 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 lipca 2007 

roku zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie 

pomorskim. 

Na podstawie powyŜszych aktów prawnych wprowadzono następujące zakazy, m.in.: 

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc 

rozrodu oraz tarlisk, złoŜonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania 

czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 
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3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydroŜnych i nadwodnych, jeŜeli nie 

wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń 

wodnych; 

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 

szczątków roślin i zwierząt, a takŜe minerałów i bursztynu; 

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń 

wodnych; 

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli słuŜą innym celom niŜ ochrona przyrody lub 

zrównowaŜone wykorzystanie uŜytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub 

rybacka; 

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodnobłotnych; 

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i 

innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów słuŜących prowadzeniu 

racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej; 

Zakazy wymienione w pkt 8 nie dotyczą działek budowlanych wyznaczonych w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących w dniu wejścia w Ŝycie niniejszego 

rozporządzenia. 

W odniesieniu do zakazów wymienionych wprowadzono następujące wyjątki: 

-zakaz wymieniony w pkt 2 nie dotyczy terenów przewidzianych na lokalizację przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na 

środowisko nie jest obowiązkowe, jeŜeli przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na 

środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę OChK; 

-zakaz wymieniony pkt 4 nie dotyczy udokumentowanych złóŜ piasku i Ŝwiru, których eksploatacja 

nie będzie powodowała zmiany stosunków wodnych, zagroŜenia dla chronionych ekosystemów oraz 

gatunków roślin i zwierząt; 

-zakazy wymienione w pkt 8 nie dotyczą: 

� obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach określonych w studiach uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (lub w równorzędnych dokumentach 

planistycznych), gdzie dopuszcza się uzupełnianie zabudowy mieszkaniowej i usługowej pod 

warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegów wód zgodnie z linią 

występującą na przylegających działkach, 

� siedlisk rolniczych – w zakresie uzupełniania istniejącej zabudowy o obiekty niezbędne do 

prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie przekraczania dotychczasowej linii 

zabudowy od brzegów wód, 
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� wyznaczanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów dostępu do 

wód publicznych – w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji plaŜ, kąpielisk i przystani, 

� odcinków plaŜ nadmorskich, na których właściwy Dyrektor Urzędu Morskiego dopuszcza 

sytuowanie sezonowych obiektów budowlanych (do 120 dni), 

� istniejących ośrodków wypoczynkowych, obiektów letniskowych, mieszkalnych i 

usługowych, zrealizowanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, które utraciły moc przed dniem 1 stycznia 2004 r. - gdzie dopuszcza się 

przebudowę i modernizację istniejącego zainwestowania w celu poprawy standardów ochrony 

środowiska oraz walorów estetyczno-krajobrazowych, pod warunkiem nie zwiększania 

powierzchni zabudowy, a takŜe nie przybliŜania zabudowy do brzegów wód, 

� jeŜeli w trakcie postępowania strona wykaŜe brak niekorzystnego wpływu planowanej 

inwestycji na chronione w danym obszarze ekosystemy i krajobraz. 

 

PARK KRAJOBRAZOWY zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory 

krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównowaŜonego 

rozwoju. W południowej części gminy znajduje się Kaszubski Park Krajobrazowy (KPK), utworzony 

w 1983 roku przez Wojewodę Gdańskiego, który zajmuje powierzchnię około 33 tys. ha (otulina 

całkowita około 32 tys. ha), zaś na terenie gminy Linia blisko 1,7 tys. ha (tj. ponad 10% powierzchni 

gminy, a z otuliną niemal 60%). Park obejmuje centralną część Pojezierza Kaszubskiego o 

urozmaiconej rzeźbie terenu z licznymi wzgórzami morenowymi, rynnami jeziornymi, dolinami 

rzecznymi wraz z fragmentami pól sandrowych. Posiada silnie rozbudowaną sieć hydrograficzną ze 

źródliskowymi odcinkami rzek (m.in.: Łeby i Raduni) oraz licznymi jeziorami, w tym jeziorami 

lobeliowymi. Na obszarach leśnych KPK dominują buczyny i lasy bukowo-dębowe, a takŜe bory 

mieszane. Ponadto na terenie Parku występuje przyrodniczo cenne zbiorowiska roślinności nieleśnej 

(łąki, torfowiska). Postępująca dewaloryzacja turystyczna Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, m.in. 

dzika zabudowa w okolicach jezior, niezadowalająca jakość wód, brak wystarczającej infrastruktury 

turystycznej chroniącej walory przyrodnicze przed degradacją m.in. brak zorganizowanych placów 

biwakowych, itp.). Głównie nad brzegami jezior: Czarnego, Potęgowskiego i Folwarcznego 

następował rozwój zabudowy letniskowej o niekorzystnym wpływie na krajobraz i stan środowiska 

przyrodniczego. W istniejących zespołach osadniczych w obrębie KPK zachodzą procesy 

zawłaszczania terenów niezabudowanych na cele budownictwa letniskowego poprzez nowe parcelacje 

terenów rolnych. Ma to duŜy negatywny wpływ na krajobraz. Często nowe osiedla letniskowe 

budowane są w zupełnie odmiennym stylu od tradycyjnego budownictwa regionalnego Kaszub i 

dlatego stanowią element dysharmonizujący, często o chaotycznym układzie przestrzennym w 

dodatku zlokalizowane na małych działkach około 500m2, często bez umocowania prawnego. W 

związku z uszczegółowieniem przebiegu granic parków krajobrazowych na terenie województwa 
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pomorskiego w czerwcu 2006 r. weszły w Ŝycie Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego w sprawie 

parków krajobrazowych, określające granice i powierzchnie parków wraz z ich otulinami oraz 

zakazami i zastrzeŜeniami dotyczącymi ich uŜytkowania. Dla Kaszubskiego Parku Krajobrazowego 

obowiązuje Rozporządzenie Nr 54/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie 

Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, które wprowadziło następujące zakazy, m.in.: 

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 

2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień 

i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złoŜonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania 

czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej; 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydroŜnych i nadwodnych, jeŜeli nie 

wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego 

lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

4) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 

szczątków roślin i zwierząt, a takŜe minerałów i bursztynu; 

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń 

wodnych; 

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli zmiany te nie słuŜą ochronie przyrody lub 

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i 

innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów słuŜących turystyce wodnej, gospodarce wodnej 

lub rybackiej; 

8) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 

wodno-błotnych; 

9) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawoŜenia własnych gruntów rolnych; 

10) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową; 

11) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych; 

12) organizowania rajdów motorowych i samochodowych; 

13) uŜywania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych 

zbiornikach wodnych. 

Zakazy wymienione w pkt 7 - jeŜeli w trakcie postępowania strona wykaŜe brak niekorzystnego 

wpływu planowanej inwestycji na chronione: krajobrazy, siedliska  

przyrodnicze oraz gatunki roślin, grzybów i zwierząt - nie dotyczą: 

� określonych w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gmin obszarów zwartej zabudowy wsi - gdzie dopuszcza się uzupełnianie istniejącej zabudowy 
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mieszkaniowej i usługowej, pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od 

brzegów wód zgodnie z linią występującą na przylegających działkach, 

� istniejących siedlisk rolniczych - gdzie dopuszcza się uzupełnianie zabudowy o 

obiekty niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie przekraczania 

dotychczasowej linii zabudowy od brzegów wód, 

� istniejących ośrodków wypoczynkowych, dla których miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego utraciły moc z dniem 1 stycznia 2004 r. - gdzie dopuszcza się 

przebudowę i modernizację istniejącego zainwestowania w celu poprawy standardów ochrony 

środowiska oraz walorów estetyczno - krajobrazowych, pod warunkiem nie zwiększania 

powierzchni zabudowy, ilości miejsc pobytowych a takŜe nie przybliŜania zabudowy do 

brzegów wód. 

Niniejsze rozporządzenie nie narusza uprawnień nabytych na podstawie prawomocnych orzeczeń 

administracyjnych oraz ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

obowiązujących w dniu wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia. 

Dla Kaszubskiego Parku Krajobrazowego wyznaczono otulinę, czyli strefę ochronną graniczącą z 

formą ochrony przyrody i wyznaczoną indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu 

zabezpieczenia przed zagroŜeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka. Dla 

obszaru parku krajobrazowego wraz z otuliną sporządza się i realizuje Plan Ochrony. 

 

OBSZARY SIECI NATURA 2000. Aktualnie największe znaczenie w europejskich koncepcjach 

ochrony przyrody przypisuje się sieci ekologicznej systemu NATURA 2000. Sieć ta funkcjonująca 

obligatoryjnie w krajach Unii Europejskiej uwaŜana jest za najlepiej przygotowaną europejską sieć 

ekologiczną. 

Podstawowym jej celem jest zwiększenie skuteczności działań ochronnych poprzez stworzenie spójnej 

sieci obszarów wraz z procedurą wyboru poszczególnych elementów sieci. 

Podstawą tworzenia tych terenów chronionych na terenie Polski jest obecnie ustawa z dnia 16 

kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, sieć obszarów Natura 2000 obejmuje: obszary specjalnej 

ochrony ptaków (OSO) oraz specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO). 

Na obszarze gminy Linia znajduje się jeden ustanowiony obszar OSO Lasy Mirachowskie PLB220008 

zlokalizowany w niewielkim fragmencie w jej południowej części (pozostała część znajduje się na 

terenie sąsiednich gmin. 

Cała ostoja Lasy Mirachowskie obejmuje kompleks lasów leŜących w centralnej części Pojezierza 

Kaszubskiego na Wysoczyźnie Mirachowskiej. Lasy te są największym zwartym kompleksem leśnym 

na Pojezierzu. W środkowej i południowej części ostoi – lasów jest mało, gdyŜ zostały one wycięte, a 

grunty zajęte pod uprawy rolne. Ostoja obejmuje fragment centralnej, najwyŜszej części pojezierza 

morenowego. Krajobraz ostoi charakteryzuje niezwykle urozmaicona rzeźba terenu, z 

charakterystycznymi głęboko wciętymi rynnami jezior, dolinami małych strumieni oraz stromymi 
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stokami opadającymi ku dolinom rzecznym. Jest to obszar wododziałowy pomiędzy dwoma duŜymi 

rzekami przymorskimi: Łupawą i Bukowiną. W północnej części przebiega równoleŜnikowo głęboka 

rynna, w której układają się m.in. zespół jezior Potęgowskich. Na terenie Ostoi występuje równieŜ 

wiele małych jeziorek i oczek dystroficznych, otoczonych torfowiskami, z borami sosnowymi i 

brzezinami bagiennymi. W ostoi Lasy Mirachowskie stwierdzono występowanie co najmniej 19 

gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej (w tym 14 lęgowych). Liczebność 

jednego gatunku (włochatki) mieści się w kryteriach wyznaczania ostoi ptaków wprowadzonych przez 

BirdLife International. Ponadto 4 gatunki zamieszczone zostały na liście ptaków zagroŜonych w 

Polskiej czerwonej księdze zwierząt. ZagroŜenie dla tego obszaru Natura 2000 stanowi: wyrąb 

starodrzewu i drzew dziuplastych, usuwanie martwego drewna z lasu, nieuzasadnione siedliskowo 

stosowanie zrębów zupełnych, zagęszczenie sieci szlaków zrywkowych i dróg leśnych, jak równieŜ 

lokalizowanie i eksploatacja składowisk odpadów, dróg kołowych, zabudowywanie terenów 

niezabudowanych oraz rozbudowa osiedli turystycznych. 

 

ZESPOŁY PRZYRODNICZO – KRAJOBRAZOWE zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o 

ochronie przyrody są to fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze 

względu na ich walory widokowe lub estetyczne. 

W granicach gminy Linia zlokalizowane są dwa istniejące zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, 

(oznaczone na rysunku studium – strategia rozwoju przestrzennego), tj.: 

1) Rynna Potęgowska utworzony przez Wojewodę Gdańskiego w 1998 roku – połoŜony na terenie 

powiatów: wejherowskiego (gm. Linia) oraz kartuskiego (gm. Kartuzy i gm.Sierakowice) o 

powierzchni całkowitej 1300 ha, w tym w gminie Linia 290 ha. Unikalna w skali Pojezierza 

Kaszubskiego rynna jeziorna obejmująca róŜnorodne struktury przyrodnicze naturalne i seminaturalne 

o duŜych walorach kulturowych i fizjonomicznych. 

2) Dolina Łeby w Kaszubskim Parku Krajobrazowym utworzony przez Wojewodę Gdańskiego w 

1998 roku – połoŜony na terenie powiatów: wejherowskiego (gm. Linia) oraz kartuskiego (gm. 

Chmielno, Kartuzy, Sierakowice i StęŜyca) o powierzchni całkowitej 3412 ha, w tym gminie Linia 

755 ha. Poligenetyczna forma dolinna rzeki Łeby z licznymi ostojami ptaków wodno-błotnych. 

Warunki gospodarowania w zespołach przyrodniczo-krajobrazowych zawiera m.in. Ustawa z dnia 16 

kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, w stosunku do zespołu przyrodniczo-krajobrazowego mogą być 

wprowadzone następujące zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, 

odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 
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4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli zmiany te nie słuŜą ochronie przyrody albo 

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 

obszarów wodno-błotnych; 

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawoŜenia uŜytkowanych gruntów rolnych; 

7) zmiany sposobu uŜytkowania ziemi; 

8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz 

skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a takŜe 

minerałów i bursztynu; 

9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, lęgowisk zwierzęcych oraz 

tarlisk i złoŜonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności 

związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

10)zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach uŜytków ekologicznych, 

utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych; 

11)umieszczania tablic reklamowych. 

Zakazy, o których mowa wyŜej, nie dotyczą: 

• prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem 

ustanawiającym daną formę ochrony przyrody; 

• realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę 

ochrony przyrody; 

• zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagroŜenia bezpieczeństwa państwa; 

• likwidowania nagłych zagroŜeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji 

ratowniczych. 

 

Pomnikami przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 2004 r. mogą być pojedyncze twory 

przyrody Ŝywej i nieoŜywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, 

kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, 

wyróŜniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych 

lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. 

Według Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody na terenie gminy Linia znajduje się grupa 

drzew (kępa 30 jałowców pospolitych), obwody od 54-93 cm mierzone na wysokości 30 cm od ziemi; 

wysokości 3-6 m, wiek około 200 lat. Pomnik przyrody znajduje się w miejscowości Pobłocie na 

działce nr 32.  
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Rysunek 1 PołoŜenie pomnika przyrody. 
 

Akty tworzące ww. pomniki przyrody wprowadziły następujące zakazy: 

• wycinania, niszczenia i uszkadzania tych drzew, 

• zrywania z nich kory, pączków, kwiatów, owoców i liści, 

• rycia napisów lub znaków na drzewach uznanych za pomniki przyrody, umieszczania na nich 

tablic, napisów i innych znaków niezwiązanych z ochroną drzewa uznanego za pomnik oraz 

wchodzenie na te drzewa, 

• wznoszenia jakichkolwiek budynków, budowli i urządzeń w odległości (promieniu) do 15 m 

włącznie od tych drzew, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciw sztormowym 

lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą 

urządzeń wodnych. 

W odniesieniu do ustanowionych w gminie form ochrony przyrody obowiązują odpowiednie akty 

prawne, zawierające m.in. zasady gospodarowania mające na celu ochronę ich walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych. Nie jest to jedyny cel – drugi, zwłaszcza w odniesieniu do 

wielkoobszarowych form ochrony, jak park krajobrazowy i obszar chronionego krajobrazu, to ochrona 

ich walorów przyrodniczych, krajobrazowych i uŜytkowych oraz stworzenie podstaw dla trwałego ich 

uŜytkowania. 
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1.3.1.2. Cel do 2019 roku 

 

 

 

 

 

Podstawowym celem Polityki ekologicznej państwa w zakresie ochrony przyrody w perspektywie 

średniookresowej jest zachowanie bogatej bioróŜnorodności przyrody na róŜnych poziomach 

organizacji wraz z umoŜliwieniem rozwoju gospodarczego kraju, który w sposób niekonfliktowy 

współistnieje z róŜnorodnością biologiczną. 

 

1.3.1.3. Strategia realizacji celu 

Zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów przyrody i jej składników, 

w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt, siedlisk przyrodniczych oraz krajobrazu jest 

głównym celem ochrony przyrody. 

Zasoby przyrodnicze gminy to zarówno obszary objęte formami ochrony przyrody w rozumieniu 

ustawy o ochronie przyrody, jak i tereny bez takiego statusu, ale cenne przyrodniczo ze względu na 

rodzimą florę i faunę. Postępująca suburbanizacja i wysoce wyspecjalizowane rolnictwo moŜe 

zagraŜać obszarom cennym przyrodniczo. Środki chemicznej ochrony roślin, nawozy mineralne i 

organiczne mogą przedostawać się do wód rzecznych wraz ze spływem powierzchniowym co często 

prowadzi do nieumyślnego niszczenia cennych składników przyrody. Ochrona cennych walorów 

przyrodniczych gminy moŜe być realizowana poprzez promocję rolnictwa ekologicznego oraz 

wprowadzenie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej. 

Atrakcyjne połoŜenie obszaru gminy, istniejące bazy turystyczne, trasy rowerowe i piesze, dają 

warunki do rozwoju funkcji turystyczno-wypoczynkowej, jako miejsce letnich wakacji. Rekreacja i 

turystyka powinny rozwijać się w sposób zorganizowany, stwarzając moŜliwość ochrony najbardziej 

cennych terenów gminy. Infrastruktura musi spełniać wymagania ochrony środowiska a 

rozmieszczenie ośrodków wypoczynkowych i urządzeń obsługi ruchu turystycznego naleŜy planować 

w miejscach najmniej konfliktowych. Jednym z elementów zagospodarowania turystycznego są piesze 

i rowerowe szlaki turystyczne, wieŜe i punkty widokowe, ścieŜki dydaktyczne, które powinny być 

wyznaczone w ścisłej współpracy z przyrodnikami.  

NaleŜy pamiętać by przy dynamicznym rozwoju gospodarczym zapewnić systemową ochronę 

róŜnorodności biologicznej opartą o zrównowaŜony rozwój gminy Linia. 

Istotną rolę w ochronie walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy odgrywa równieŜ ochrona 

istniejących form ochrony przyrody oraz rozwijanie sieci obszarów chronionych.  

Brak świadomości wyjątkowego składu i wartości szaty roślinnej oraz walorów krajobrazowych 

gminy Linia, a takŜe ich wartości zdrowotnych i edukacyjnych zarówno wśród mieszkańców jak 

i turystów, moŜe prowadzić do ich nieumyślnego, często bezpowrotnego niszczenia. 

Zachowanie i ochrona istniejących form ochrony 
przyrody i walorów krajobrazu rolniczego  
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Efektywna edukacja ekologiczna, która przełoŜy się na ograniczenie degradacji środowiska, wymaga 

krzewienia wiedzy ekologicznej wśród ludności na kaŜdym szczeblu edukacji, a takŜe kadr 

zatrudnionych w gospodarce i administracji. 

Kierunki działań do 2019 roku 

1) Powołanie nowych obszarów i obiektów prawnie chronionych, 

2) BieŜąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych, 

3) Rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieŜek dydaktycznych na terenach interesujących 

przyrodniczo, 

4) Realizacja polityki przestrzennej z zachowaniem warunków ochrony zasobów 

przyrodniczych, w tym utrzymania istniejących korytarzy ekologicznych, 

5) Prowadzenie szkoleń i edukacji (formalnej i nieformalnej) w zakresie ochrony przyrody, 

krajobrazu i róŜnorodności biologicznej, 

6) Ochrona walorów krajobrazowych gminy, 

7) Promocja istniejących form ochrony przyrody i miejsc cennych przyrodniczo oraz zasad ich 

ochrony. 

1.3.2. Ochrona i zrównowaŜony rozwój lasów 

1.3.2.1. Analiza stanu wyjściowego 

Lasy 

Lasy w gminie Linia zajmują powierzchnię 4551,0 ha. 

Tabela 3. Formy uŜytkowania lasów i powierzchnia 

Lasy publiczne 2409,3 ha 

Lasy publiczne Skarbu Państwa 2400,3 ha 

Lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie 
Lasów Państwowych 

2399,3 ha 

Lasy Publiczne Skarbu Państwa w zasobie 
Własności Rolnej SP 

1,0 ha 

Lasy Publiczne gminne 9,0 ha 

Lasy prywatne ogółem 2141,7 ha 
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS stan na dzień 14.12.2012 r. 

 

Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa znajdują się w zarządzie Lasów Państwowych. Zgodnie 

z art. 19.1 ustawy o lasach dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa sporządza się plany 

urządzenia lasu, który reguluje działalność gospodarczą na ich obszarze. 

Administracyjny nadzór nad lasami połoŜonymi w gminie Linia pełni Nadleśnictwo Strzebielino, 

które  jest w trakcie opracowywania planu urządzania lasu. 

Nadleśnictwo Strzebielino jest jedną z jednostek organizacyjnych podlegających Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Gdańsku.  
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W powierzchni leśnej przewaŜają nasadzenia i samosiewy drzew o siedliskach porolnych potorfowych 

z przewagą monokultury sosny. Powierzchnie objęte nasadzeniami zajmują znaczną część obszarów 

zalesionych i tworzą zarówno kompleksy leśne jak i małe enklawy śródpolne. Największe obszary 

lasów sosnowych znajdują się na północ i południowy-zachód od Linii, na północny-wschód od 

Zakrzewa Folwark i na wschód od Tłuczewa. Lasy łęgowe oraz Ŝyzne lasy bukowe i dębowo-grabowe 

zajmują na terenie gminy niewielkie powierzchnie. śyzne buczyny i grądy podlegały róŜnym formom 

antropopresji (rębnie całkowite, wprowadzanie gatunków szpilkowych głównie sosny). Małe płaty 

połoŜone blisko osiedli ludzkich są silnie przetworzone. DuŜy stopień naturalności tych lasów 

występuje tylko w dolinie Łeby (koło Miłoszewa) oraz 2,5 km na północ od Tłuczewa. Ubogie lasy 

bukowe i dębowo-bukowe tworzą większe kompleksy w północnej i północno-wschodniej części 

gminy, a olsy i zarośla wierzbowe występują na nielicznych rozproszonych stanowiskach. Najlepiej 

zachowane płaty buczyn zlokalizowane są po wschodniej i zachodniej stronie Łeby. Płaty olsów 

zajmują niewielkie zagłębienia terenu, brzegi jezior i oczek wodnych oraz obrzeŜa dolin rzecznych. 

Zarośla wierzbowe występują, ale zajmują małe powierzchnie. Rosną wzdłuŜ wolno płynących 

cieków i rowów melioracyjnych, otaczają śródpolne oczka oraz zarastają nie uŜytkowane 

turzycowiska. Bory i brzeziny bagienne występują głównie w zachodniej i południowej części gminy, 

rosnąc w bezodpływowych, zwykle niewielkich zagłębiach terenu. Bory sosnowe zajmują 

powierzchnie w zachodniej części gminy. Na obszarze gminy lasy pełnią zwłaszcza funkcję ochronną 

o znaczeniu: glebochronnym, wodochronnym, oraz szczególnym znaczeniu dla obronności i 

bezpieczeństwa Państwa (na podstawie Planu urządzenia Lasu dla nadleśnictwa Strzebielino). 

 

1.3.2.2. Cel do 2019 roku 

 

 

 

 

 

 

Podstawowym celem Polityki ekologicznej państwa w zakresie ochrony i zrównowaŜonego rozwoju 

lasów w perspektywie średniookresowej jest racjonalne uŜytkowanie zasobów leśnych przez 

kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa 

biologicznego. 

1.3.2.3. Strategia realizacji celu 

Artykuł 8 ustawy o lasach określa cztery podstawowe zasady prowadzenia gospodarki leśnej: 

• powszechna ochrona lasów, 

• trwałe utrzymanie lasów, 

• ciągłe i zrównowaŜone wykorzystanie wszystkich funkcji lasów, 

• powiększanie zasobów leśnych. 

Ochrona bioróŜnorodności istniejących zasobów leśnych 
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Podstawą prac zalesieniowych w Polsce jest Krajowy Program Zwiększania Lesistości (KPZL), 

którego głównym celem jest - zgodnie z Polityką Leśną Państwa - wzrost lesistości kraju do 30% 

w 2020 roku i 33% w 2050 roku i zapewnienie optymalnego przestrzenno-czasowego rozmieszczenia 

zalesień. 

Zasadniczym uwarunkowaniem wynikającym z potencjału siedlisk jest wykorzystanie jego 

naturalnych moŜliwości do optymalizacji zarówno gospodarki leśnej jak i rolnej. W przypadku 

kierunku rozwoju funkcji rolniczej gminy jako wiodącej i priorytetowej naleŜy przestrzegać zgodności 

zasobów biotycznych (naturalnych) z kierunkami produkcji rolnej. Rozwijając zaś funkcje dodatkowe 

tj.: turystyczne i rekreacyjne naleŜy zwrócić uwagę na zwiększenie odporności drzewostanów oraz 

walorów krajobrazowych poprzez ochronę róŜnorodności biologicznej zbiorowisk roślinnych. 

Zagospodarowanie lasów ochronnych o znaczeniu: wodochronnym, glebochronnym i mające 

szczególne znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa powinno być prowadzone pod katem 

ciągłego ich utrzymywania w stanie zapewniającym wymogi ochrony środowiska. Oprócz zabiegów 

pielęgnacyjnych obowiązuje zakaz ich wycinki. 

Kierunki działań do 2019 roku 
1) Minimalizacja ryzyka wystąpienia zagroŜeń naturalnych (m.in. szkodniki, pasoŜyty) 

i antropogenicznych (m.in. poŜary, nielegalne pozbywanie się odpadów) w środowisku 

leśnym, 

2) Prowadzenie ciągłej kampanii edukacyjno – informacyjnej w celu podnoszenia świadomości 

w zakresie celów i korzyści z trwale zrównowaŜonej gospodarki leśnej 

3) Zapewnienie trwałości i wielofunkcyjności lasów, 

4) Przeprowadzanie bieŜących zabiegów pielęgnacyjnych w lasach, 

5) Pielęgnowanie i ochrona istniejącej zieleni urządzonej oraz jej rozwój. 

1.3.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami wody 

1.3.3.1. Analiza stanu wyjściowego 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego zuŜycie wody na potrzeby gospodarki narodowej 

i ludności w 2011 r. na terenie gminy Linia wynosiło 219,7 dam3.  

System zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Linia oparty jest o ujęcia wód podziemnych z siecią 

wodociągową oraz niezbędnymi urządzeniami typu: zbiorniki wody pitnej, przepompownie, 

hydrofornie, stacje uzdatniania wody, ujęcia wody dla celów przeciwopoŜarowych. 

Na terenie gminy Linia znajduje się 8 publicznych ujęć wody. Zlokalizowane są na terenach 

miejscowości: Linia, Kętrzyno, Pobłocie, Lewino, Miłoszewo, SmaŜyno, Strzepcz i Zakrzewo. Są to 

ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych i jedno z utworów trzeciorzędowych 

(SmaŜyno). Prawie wszystkie wody wymagają uzdatnienia. Według danych na rok 2010 długość 

czynnej sieci rozdzielczej wynosi 127 km. Podłączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i 
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zbiorowego zamieszkania wynoszą 1258 sztuk. Ludność korzystająca z sieci wodociągowej wynosi 

5268 osób. Natomiast jeśli chodzi o sieć kanalizacyjną to długość jej na terenie gminy wynosi 37,5 

km. Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w 2010 roku – 1330 osób. 

 

 

1.3.3.2. Cel do 2019 roku 

 

 

 

 

Podstawowym celem Polityki ekologicznej państwa w zakresie ochrony zasobów wodnych 

w perspektywie średniookresowej jest racjonalizacja gospodarowania zasobami wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz dąŜenie do maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych na 

cele przemysłowe i konsumpcyjne, zwiększenie retencji wodnej oraz skuteczna ochrona głównych 

zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniem. 

 

1.3.3.3. Strategia realizacji celu 

Dla obszaru gminy najistotniejsze znaczenie mają działania i inwestycje dotyczące racjonalizacji 

zuŜycia wody w rolnictwie i leśnictwie ze względu na wysoki udział tych sektorów gospodarki 

w ogólnym zuŜyciu wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności. Zasady zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę określa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków. Na mocy tej ustawy, wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez 

ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŜycia 

przez ludzi . Konieczne jest zwiększenie prawidłowości funkcjonowania i niezawodności systemów 

wodociągowych obsługujących mieszkańców gminy w celu zapewnienia wszystkim mieszkańcom 

dostępu do dobrej jakości wody do picia.  

Kierunki działań do 2019 roku 

1) Racjonalne gospodarowanie wodą, 

2) Zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do dobrej jakości wody do picia, 

3) Modernizacja magistrali wodociągowych i sieci wodociągowej, 

4) Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy w zakresie ograniczania zuŜycia 

wody, poprzez edukację i informowanie w kierunku zmian nawyków korzystania z wody oraz 

wprowadzenie nowych przyzwyczajeń mających na celu zrównowaŜone korzystanie 

z zasobów wodnych. 

 

 

Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów 
wód powierzchniowych i podziemnych 
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1.3.4. Ochrona powierzchni ziemi 

1.3.4.1. Analiza stanu wyjściowego 

Pod nazwą „powierzchnia ziemi” rozumie się naturalne ukształtowanie terenu, glebę oraz znajdującą 

się pod nią ziemię do głębokości oddziaływania człowieka, z tym Ŝe pojęcie „gleba” oznacza górną 

warstwę litosfery, złoŜoną z części mineralnych, materii organicznej, wody, powietrza i organizmów, 

obejmującą wierzchnią warstwę gleby i podglebie. 

 

Gleby 

Struktura uŜytkowania ziemi w gminie Linia zdeterminowana jest w szczególności jakością gleb i ich 

przydatnością do określonej funkcji, stosunkami wodnymi w glebie oraz rzeźbą terenu. Skałą 

macierzystą dla większości gleb ornych na terenie gminy były struktury piaszczyste, począwszy od 

piasków słabo gliniastych, poprzez stadia przejściowe o zwiększającej się zawartości frakcji ilastych, 

do piasków gliniastych mocnych. Jedynie na terenach moreny dennej, najczęściej w okolicach 

Lewina, Pobłocia i Zakrzewia, występują wyspowo niewielkie płaty gleb wykształconych na glebach 

lekkich. Ze względu na charakter skały macierzystej gleby orne gminy naleŜą głównie do gleb 

szarych, czasami do pseudobielic. NajwyŜszą klasą bonitacyjną stwierdzoną na terenie gminy jest 

klasa III b. Udział gleb tej klasy, w stosunku do całkowitej powierzchni gruntów ornych wynoszących 

około 5000 ha, nie przekracza 7 ha, co stanowi około 0,14 %. Prawie połowa gleb tej klasy 

zlokalizowana jest w okolicach wsi Lewino. RównieŜ udział gleb klasy IV jest niewielki – stanowią 

one niecałe 20% ogółu powierzchni gruntów ornych. Występują one w większym skupieniu na 

gruntach wsi Lewino, Pobłocie, Strzepcz i Zakrzewo. Wieś Lewino jest jedynym obszarem, gdzie 

gleby klasy IVb wraz z lepszymi stanowią większość, zaś sama klasa IVb stanowi najbardziej 

rozpowszechnioną grupę bonitacyjną. Szeroko reprezentowane na terenie gminy są teŜ gleby zaliczone 

do klasy V – ich powierzchnię szacuje się na blisko 1670 ha. Dominują one na gruntach wsi 

Miłoszewo, Pobłocie, Strzepcz, Zakrzewo. Najliczniej reprezentowane są grunty orne klasy VI, 

stanowiące ponad 46% wszystkich gruntów ornych na terenie gminy. Zdecydowanie dominują w 

sołectwach: Kętrzyno, Kobylasz, Linia, Niepoczołowice, Osiek, Tłuczewo. Pod względem moŜliwości 

rolniczego uŜytkowania, gleby gminy Linia zaliczono w większości do gleb Ŝytnich dobrych i słabych, 

charakteryzujących się znacznym spłaszczeniem, lecz dobrym uwilgotnieniem, stanowią one ponad 

50% gruntów ornych. Gleby gorsze, piaszczyste, charakteryzujące się niekorzystnymi warunkami 

wodnymi, często przesuszone, stanowią kompleks gleb Ŝytniołubinowych, o powierzchni wynoszącej 

prawie 37% ogółu gruntów. Jedynie niewiele ponad 10% gruntów zaliczono do gleb Ŝytnich bardzo 

dobrych. Ich rozmieszczenie pokrywa się z połoŜeniem gleb wytworzonych na piaskach gliniastych 

mocnych i lekkich glinach, najczęściej występują więc w okolicach Pobłocia i Lewina. Grunty orne 

występują w większych skupiskach we wschodniej części gminy, wokół Miłoszewa i Kętrzyna. 

Pozostały obszar charakteryzuje się rozdrobnieniem i przemieszaniem z innymi formami uŜytkowania 

gruntu. Prawie 20% wszystkich uŜytków rolnych stanowią uŜytki zielone (około 1200 ha). Występują 
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one głównie na glebach mineralnych, stąd ich wartość uŜytkowa jest niewielka. Jedynie w dolinie 

Łeby znajduje się większy kompleks uŜytków wykształconych na glebach bogatych w próchnicę. 

Dolina Łeby w okolicach Miłoszewa stanowi równieŜ jedyny większy, zwarty kompleks 

występowania uŜytków zielonych. Poza nią występują one w znacznym rozdrobnieniu. W większości 

sołectw zlokalizowane są one na glebach V, VI klasy bonitacyjnej, z wyraźną dominacją klasy V 

(51% powierzchni uŜytków zielonych). Podobnie jak w przypadku gruntów ornych, uŜytki zielone 

wykorzystujące gleby klasy IV i lepsze dominują w sołectwie Lewino, znaczny jest równieŜ ich udział 

w okolicach Kętrzyna i Pobłocia. Do budowy gleb wykorzystywanych rolniczo zbliŜone są parametry 

gleb na obszarach zalesionych – takŜe i tutaj dominują gleby niskich bonitacji, wytworzone 

najczęściej z piasków wodnolodowcowych lub sandrowych. Głównie są to gleby rdzawe bielicowe, 

porośnięte monokulturami sosnowymi. Jedynie na północy od Zakrzewa, w okolicy Jeziora Lewinko i 

Jeziora Miłoszewskiego, a takŜe na północy od Starej Huty, znajdują się większe fragmenty gleb 

brunatnych, na których rozwijają się zbiorowiska buczyn. 

Kwaśnym odczynem charakteryzuje się 99% gleb gminy, potrzeby wapnowania są konieczne dla 39% 

badanych gleb, potrzebne i wskazane dla 42%. Gleby gminy są ubogie równieŜ w makroelementy: 

• 30% badanych gleb charakteryzuje się niską zawartością przyswajalnego fosforu, 35% 

średnią, 

• 37% badanych gleb charakteryzuje się niską zawartością potasu, 26% średnią zawartością, 

• ponad 50% badanych gleb ma niską zawartość przyswajalnego magnezu. 

Stały charakter zakwaszenia większości gleb gminy sprawia, Ŝe niezbędne jest ciągłe i systematyczne 

wapnowanie gruntów uprawianych rolniczo. W przeciwnym wypadku wysoka i niekorygowana 

kwasowość gleb będzie powodowała wypłukiwanie znajdującego się w niej wapnia i innych 

składników pokarmowych w głąb gleby, skutkując postępującym wzrostem zakwaszenia oraz dalszą 

degradacją gruntów rolnych. Utrzymujący się ubytek substancji organicznej prowadzi równieŜ do 

spadku Ŝyzności i urodzajności gleb, a takŜe do zmniejszenia ich roli środowiskowej, polegającej na 

magazynowaniu wody i składników mineralnych, zapobieganiu ujemnym skutkom gromadzenia się 

substancji szkodliwych dla roślin, zwierząt i ludzi oraz na zmniejszaniu zagroŜenia powodziowego. 

Problemy i zagroŜenia: 

• odkrywkowe wydobycie surowców mineralnych; 

• pogarszanie stosunków wodnych w wyniku zaniedbań melioracyjnych; 

• erozja gleb na terenach pojeziernych o urozmaiconej rzeźbie terenu; 

• rozdrabnianie uŜytków rolnych; 

• zanieczyszczenia gleb wynikające z rolnictwa. 
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1.3.4.2. Cel do roku 2019 

 

 

 

 

 

1.3.4.3. Strategia realizacji celu 

Pod nazwą „powierzchnia ziemi” rozumie się naturalne ukształtowanie terenu, glebę oraz znajdującą 

się pod nią ziemię do głębokości oddziaływania człowieka, z tym Ŝe pojęcie „gleba” oznacza górną 

warstwę litosfery, złoŜoną z części mineralnych, materii organicznej, wody, powietrza i organizmów, 

obejmującą wierzchnią warstwę gleby i podglebie. 

Ochrona powierzchni ziemi i jej racjonalne uŜytkowanie jest jednym z waŜnych priorytetów Polityki 

ekologicznej państwa. 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska – ochrona powierzchni ziemi polega na: 

• zapewnieniu jak najlepszej jej jakości, w szczególności przez: racjonalne gospodarowanie, 

zachowanie wartości przyrodniczych, zachowanie moŜliwości produkcyjnego wykorzystania, 

ograniczenie zmian naturalnego ukształtowania, utrzymanie jakości gleby i ziemi powyŜej lub 

co najmniej na poziomie wymaganych standardów lub doprowadzenie jej do wymogów 

jakości standardów, jeŜeli nie są one dotrzymane oraz zachowanie wartości kulturowych, z 

uwzględnieniem zabytków archeologicznych. 

• zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom. 

Racjonalne wykorzystanie zasobów gleb, zwłaszcza w ujęciu długookresowym, powinno polegać na: 

• zagospodarowaniu gleb w sposób, który odpowiada w pełni ich przyrodniczym walorom 

i klasie bonitacyjnej, 

• lepszym dostosowaniu do naturalnego, biologicznego potencjału gleb, formy ich 

zagospodarowania oraz kierunków i intensywności produkcji. 

Racjonalne gospodarowanie gruntami to takŜe działania zmierzające do ograniczenia zjawiska zmiany 

przeznaczenia gruntów rolnych na grunty budowlane oraz zalesianie gruntów o niskiej przydatności 

rolniczej. 

Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych moŜe odbyć się tylko poprzez ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Wójt jako wykonawca miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz Starosta jako organ opiniujący powinni stosować następujące zasady ograniczania 

zmiany przeznaczenia gruntów rolnych:  

• ochronę gruntów organicznych, szczególnie w dolinach rzek, rejonach jezior i w terenach 

bezodpływowych,  

Ochrona powierzchni ziemi i utrzymanie wysokich 
walorów ekologicznych obszarów rolniczych 
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• ochronę trwałych uŜytków zielonych, szczególnie w sąsiedztwie oczek wodnych i stawów 

oraz w terenach bezodpływowych i na tarasach zalewowych w dolinach rzek, dla których 

preferuje się uznanie w planie jako wyłączonych spod zabudowy, 

• ochronę gruntów rolnych w sąsiedztwie zwartych kompleksów leśnych o pow. powyŜej 20 ha, 

• ochronę gruntów rolnych na stokach o nachyleniu powyŜej 6oszczególnie dotyczy to skarp 

dolin rzek, dla których preferuje się zalesienie, 

• zachowanie maksymalnej powierzchni gruntów klas I, II, III i IV.  

 

Zalesienia powinny dotyczyć gruntów najsłabszych i słabych (VI i V klasy), gdzie prowadzenie 

działalności rolniczej jest najbardziej uciąŜliwe dla środowiska, ze względu na konieczność 

stosowania wysokich dawek nawoŜenia, przy małym kompleksie sorpcyjnym gleby. 

Istotnym kierunkiem działań w ramach ochrony gleb powinno być wdraŜanie i upowszechnianie 

Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej. Znaczącej poprawie ulegnie świadomość ekologiczna 

mieszkańców, co wiązać się będzie ze zmniejszeniem ilości dzikich wysypisk, wypalania łąk 

i ściernisk, wprowadzania ścieków do gruntów, wyrzucania odpadów. Preferowane będzie: 

• wprowadzanie racjonalnego nawoŜenia, uwzględniającego konieczność przeciwdziałania 

stratom materii organicznej gleb przez moŜliwe szerokie zastosowanie obornika 

i humusotwórczych upraw, 

• wprowadzanie urozmaiconych płodozmianów, poplonów i międzyplonów, 

• stosowanie maszyn nie powodujących nadmiernego ugniatania i wytwarzania tzw. „podeszwy 

glebowej”, która zmienia niekorzystnie właściwości gleb i przyspiesza odpływ wody oraz 

substancji biogennych z pól uprawnych. 

Polityka ochrony gleb powinna uwzględniać działania zapobiegające procesom erozji. Erozji sprzyja 

szczególnie wycinanie drzew przydroŜnych oraz roszących wzdłuŜ cieków wodnych bez 

jednoczesnego sadzenia nowych drzew. Wycinanie drzew ma uzasadnienie w przypadku drzew 

starych i spróchniałych powodujących zagroŜenie na drogach, ale wówczas naleŜy je zastąpić 

nasadzeniami w odpowiednich miejscach. Brak drzew i zadrzewień śródpolnych powoduje ułatwienie 

cyrkulacji powietrza zwiększając siłę i prędkość wiatru, co powoduje wzrost erozji wietrznej. Erozja 

wietrzna jest zatem typowa dla otwartych przestrzeni rolnych, dlatego niezbędne będzie stosowanie 

zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz podobnie, jak przy zapobieganiu erozji wodnej stałe 

utrzymanie gleby pod pokrywą roślinną. 

RównieŜ koncepcja rolnictwa ekologicznego obejmuje szereg działań w zakresie kształtowania 

struktury krajobrazu rolniczego, w tym zwłaszcza tworzenie barier biogeochemicznych 
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przeciwdziałających procesom erozji wietrznej i wodnej, wzmagających retencję i stymulujących małe 

obiegi wody w agrosystemach, jak równieŜ eliminujących zanieczyszczenia chemiczne z wód 

gruntowych oraz wzbogacających zasoby biologiczne obszarów rolniczych.  

Zachowanie wartości produkcyjnych gleb wymaga takŜe ich melioracji. Eksploatacja systemów 

melioracyjnych powinna polegać na regulacji odpływu wód i moŜliwie długim utrzymaniu zasobów 

wody w profilu glebowym. Niezbędne jest bieŜące systematyczne odnawianie systemów 

melioracyjnych.  

Zgodnie z art. 74. pkt. 1. ustawy Prawo wodne za realizację zadań z zakresu melioracji wodnych 

szczegółowych odpowiedzialni są właściciele gruntów. 

Ze względu na spójność komponentów środowiska naturalnego, oprócz powyŜszych zabiegów, takŜe 

działania zmierzające do poprawy jakości powietrza, stanu gospodarki odpadami, racjonalnej 

gospodarki zasobami wodnymi, będą równieŜ waŜne dla ochrony gleb. 

Kierunki działań do 2019 roku 

1) Prowadzenie racjonalnej gospodarki gruntami i glebami w sposób odpowiadający ich 

przeznaczeniu, w tym w sposób uwzględniający ich zanieczyszczenie i klasę bonitacyjną, 

2) Uwzględnianie w mpzp rozwiązań zapewniających ochronę gleb i gruntów cennych 

przyrodniczo, 

3) Racjonalne uŜytkowanie środków ochrony roślin i nawozów, 

4) Zachowanie właściwego stanu urządzeń melioracyjnych, 

5) WdraŜanie i upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej (KDPR), 

6) Wspieranie działań na rzecz ochrony gleby przed erozją, 

7) Rozwój rolnictwa ekologicznego, 

8) Przestrzeganie zasad ochrony gleb w działalności gospodarczej (innej niŜ rolnicza), w tym 

ochrona warstwy próchnicznej. 

1.3.5. Gospodarowanie zasobami geologicznymi 

1.3.5.1. Analiza stanu wyjściowego 

Głównymi kopalinami występującymi na terenie gminy są piaski i Ŝwiry. Kopaliny te, do 2004 roku 

określane w dokumentacjach PIG jako kruszywa naturalne, są jedynymi rozpoznanymi w złoŜach 

kopalinami w gminie Linia, stanowią teŜ zdecydowaną większość złóŜ w powiecie.  

Naturalne kruszywa piaszczysto-Ŝwirowe dzielą się na dwie zasadnicze grupy: kruszywa grube 

obejmujące Ŝwiry i pospółki (kruszywo piaszczysto-Ŝwirowe) oraz kruszywa drobne - piaszczyste. Są 

to kopaliny dominujące w skali kraju pod względem liczby złóŜ, równieŜ najbardziej powszechne 

z uwagi na rejony występowania.  
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Według Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na dzień 31.12.2010 r. 

opracowanego przez Państwowy Instytut Geologiczny w 2009 roku, na terenie gminy Linia znajduje 

się 6 złóŜ piasków i Ŝwirów.  

Szczegółowe dane na temat zasobów kopalin w gminie Linia na podstawie Bilansu zasobów kopalin i 

wód podziemnych w Polsce wg stanu na dzień 31.12.2010 r. przedstawia poniŜsza tabela. 

Tabela 4 Zasoby kopalin w gminie Linia wg stanu na dzień 31.12.2010 r. 

Zasoby [tys. m3] 

Nazwa złoŜa Gmina 

Stan 

zagospodar- 

owania złoŜa 
geologiczne 

bilansowe 

przemysło

we 

Wydobycie 

[tys. m3] 

Linia * Linia Z 2134 - - 

Linia I * Linia R 1925 - - 

Linia II * Linia T 14193 - - 

Linia III Linia R 211 2704 - 

Niepoczołowice * Linia Z 415 - - 

Niepoczołowice * Linia T 1160 - - 

Niepoczołowice I 
* 

Linia 
R 166 - - 

Zakrzewo * Linia P 5435 - - 

SUMA 25639 2704 - 
Ŝródło: PIG Warszawa 2009 
*złoŜa zawierające piasek ze Ŝwirem 
Z – złoŜe, z którego wydobycie zostało zaniechane 
T - złoŜe eksploatowane okresowo 
R – złoŜe o zasobach rozpoznanych szczegółowo 
E – złoŜe eksploatowane 
 

Poza kwestią zagospodarowania złóŜ udokumentowanych, o określonym stopniu rozpoznania, 

waŜnym zjawiskiem z punktu widzenia ochrony środowiska jest nielegalna i niekontrolowana 

eksploatacja kopalin. Zjawisko to obserwujemy w wielu regionach kraju, w szczególności na 

obszarach wiejskich . 

Eksploatacja taka odbywa się często w obrębie wielu nieduŜych wyrobisk skoncentrowanych 

w określonych rejonach. Najczęściej nielegalnej eksploatacji poddawane są piaski i Ŝwiry oraz gliny. 

 

 

1.3.5.2. Cel do 2019 roku 

 

 

 

 

 

 

 

Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi 
oraz zwiększenie ochrony istniejących zasobów kopalin 

przed ich ilościową i jakościową degradacją 
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Cel jest zgodny z celami zdefiniowanymi w programach ochrony środowiska wyŜszego szczebla oraz 

załoŜeniami Polityki ekologicznej państwa. 

 

1.3.5.3. Strategia realizacji celu 

Za kształtowanie polityki ochrony złóŜ kopalin i gospodarowanie ich zasobami na terenie powiatu 

wejherowskiego w tym takŜe i gminy Linia odpowiada Minister Środowiska, Marszałek 

Województwa Pomorskiego oraz Starosta Wejherowski. Obowiązki związane z eksploatacją złoŜa i 

późniejszą rekultywacją wyrobiska ciąŜą na uŜytkowniku złoŜa, natomiast rolą administracji 

publicznej jest określenie warunków prowadzenia eksploatacji, jej zakończenia i rozliczenia. Zasady 

korzystania z kopalin uregulowane są przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Ustawa 

ujmuje zagadnienia związane z własnością kopalin, uŜytkowaniem oraz koncesjonowaniem. Ponadto, 

ujęta jest równieŜ ochrona środowiska, w tym złóŜ kopalin i wód podziemnych, w związku 

z wykonywaniem prac geologicznych i wydobywaniem kopalin. Regulacje dotyczące ochrony kopalin 

zawarte zostały równieŜ w ustawie Prawo ochrony środowiska. 

Obowiązek rekultywacji spoczywa na uŜytkowniku złoŜa. Obowiązek ten musi zostać wypełniony 

w ciągu 5 lat od zakończenia działalności wydobywczej. Tam, gdzie jest to moŜliwe, preferować się 

będzie wodno - leśny kierunek rekultywacji z przeznaczaniem na cele wypoczynkowo - rekreacyjne. 

NaleŜy podjąć ścisłą współpracę z uŜytkownikami złoŜa w celu takiego prowadzenia eksploatacji, aby 

docelowo uzyskać od razu atrakcyjny teren (akwen) rekreacyjny. W przypadku, gdy nie jest moŜliwe 

wskazanie przedsiębiorcy, który wydobywał złoŜe, bądź jego następcy prawnego, obowiązek 

rekultywacji ciąŜy na budŜecie państwa i działającym w jego imieniu ministrze właściwym do spraw 

Skarbu Państwa. 

Do rekultywacji gruntów stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych. 

Decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania wydaje starosta, po zasięgnięciu opinii 

dyrektora właściwego terenowo okręgowego urzędu górniczego – w odniesieniu do działalności 

górniczej, w odniesieniu do gruntów o projektowanym leśnym kierunku rekultywacji - wójta gminy. 

Potencjalnym zagroŜeniem dla zasobów kopalin w gminie Linia moŜe być ich nielegalna eksploatacja, 

z pominięciem koncesji. Jest to zagroŜenie nie tylko dla samych zasobów kopalin lecz takŜe, a moŜe 

przede wszystkim dla innych komponentów środowiska w tym głównie dla sfery przyrodniczej i 

krajobrazu. Wydobywanie kopalin wiąŜe się z powstawaniem szkód w środowisku. Zgodnie z art. 126 

ustawy Prawo ochrony środowiska podejmujący eksploatację złóŜ kopaliny lub prowadzący tę 

eksploatację jest obowiązany przedsiębrać środki niezbędne do ochrony zasobów złoŜa, jak równieŜ 

do ochrony powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych, sukcesywnie prowadzić 

rekultywację terenów poeksploatacyjnych oraz przywracać do właściwego stanu inne elementy 

przyrodnicze. 
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W przypadku złóŜ, w obrębie których prowadzone są prace rozpoznawcze, a takŜe złóŜ rozpoznanych 

i udokumentowanych, na których eksploatacja nie została podjęta waŜne jest zabezpieczenie obszaru 

występowania udokumentowanych zasobów dla ich ewentualnej późniejszej eksploatacji poprzez 

wyłączenie terenu z zainwestowania w sposób trwały. Wyniki geologicznych prac rozpoznawczych 

powinny zatem systematycznie przekładać się na zapisy w studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 

zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska 

Z uwagi na określone kierunki rozwoju gminy Linia, a głównie ze względu na dominację funkcji 

rolniczej w gminie, zasoby kopalin w kontekście ich wykorzystania odgrywają drugorzędną rolę dla 

rozwoju gospodarczego gminy. Nie umniejsza to jednak wagi jaka powinna być przykładana do 

kwestii racjonalnego gospodarowania zasobami kopalin ze szczególnym uwzględnieniem ochrony 

poszczególnych komponentów środowiska, a takŜe prowadzenia prac rozpoznawczych na terenach 

perspektywicznych.  

 

Kierunki działań do 2019 roku 

1) Uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wszystkich 

udokumentowanych złóŜ wraz z zapisami uniemoŜliwiającymi ich trwałe zainwestowanie, 

2) Podejmowanie działań zmierzających do eliminowania nielegalnego wydobycia kopalin na 

potrzeby lokalne, 

3) Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych w kierunku rekreacyjnym, 

4) Racjonalne korzystanie z zasobów geologicznych, 

5) Prowadzenie geologicznych prac rozpoznawczych na terenach perspektywicznych. 

1.4. Cele i zadania o charakterze systemowym 

Praktyczna realizacja celów określonych w zakresie poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa 

ekologicznego oraz ochrony zasobów naturalnych w znacznym stopniu zaleŜy od działań 

o charakterze systemowym, które pozwalają na prowadzenie polityki zrównowaŜonego rozwoju 

w gminie Linia w dziedzinach związanych z ochroną środowiska. Oznacza to, Ŝe coraz większą uwagę 

naleŜy zwracać na:  

- zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, 

- uwzględnianie aspektów ekologicznych w politykach sektorowych (poszczególne dziedziny 

gospodarowania) oraz w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

- zarządzanie środowiskowe,  

- aktywizację rynku do działań na rzecz ochrony środowiska. 

1.4.1. Edukacja ekologiczna 
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1.4.1.1. Analiza stanu wyjściowego 

Jednym z istotnych elementów gminnego programu ochrony środowiska jest stworzenie 

w społeczności lokalnej odpowiedniego poziomu świadomości ekologicznej. Podstawowym 

dokumentem, z którego wynika światowy nakaz powszechnej edukacji ekologicznej (EE) jest 

Globalny Program Działań czyli Agenda 21 przyjęta na Szczycie Ziemi w Rio w 1992r. Stwierdzono 

w nim, Ŝe władze lokalne 179 państw (które podpisały dokument z Rio) „powinny przeprowadzić 

konsultację ze swoimi obywatelami i sporządzić – lokalną Agendę 21 dla własnych społeczności” .W 

skali Polski takim dokumentem jest Polityka ekologiczna państwa, a rozwinięciem zadań dotyczących 

EE jest Polska Strategia Edukacji Ekologicznej pt. „Przez edukację do trwałego i zrównowaŜonego 

rozwoju”, opracowana przez samodzielny zespół ds. Edukacji Ekologicznej w Ministerstwie 

Środowiska. Powstał równieŜ Narodowy Program Edukacji Ekologicznej (NPEE), będący 

rozwinięciem i konkretyzacją zapisów Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej (NSEE). Jest on 

pierwszym dokumentem z zakresu tej problematyki, określającym podstawowe zadania edukacyjne, 

podmioty odpowiedzialne za ich realizację, moŜliwości i źródła finansowania, a takŜe harmonogram 

ich wdraŜania.  

Edukacja ekologiczna jest procesem długotrwałym, dlatego teŜ nie moŜe być prowadzona w formie 

jednorazowych akcji, musi mieć charakter cykliczny przy udziale róŜnych instytucji, lokalnych 

społeczności, samorządów, prywatnych inwestorów i organizacji pozarządowych. Brak świadomości 

ekologicznej mieszkańców negatywnie wpływa na wszelkie inwestycje z zakresu ochrony środowiska, 

gdyŜ nieświadome swoich działań społeczeństwo niechętnie dostosowuje się do nowych, ekologicznie 

bezpiecznych rozwiązań. Dlatego temat edukacji ekologicznej powinien być rozwijany w sposób 

rzeczowy i przystępny, waŜną rolę w kształtowaniu świadomości ekologicznej odgrywają media 

(telewizja, radio, prasa, Internet), podręczniki szkolne, poradniki dla nauczycieli, reklama, happeningi, 

dostęp do instytucji kultury i sztuki. Prawidłowe i efektywne przeprowadzenie procesu edukacji, 

w celu uzyskania optymalnych osiągnięć, wymaga stosowania odpowiednich form przekazu takich 

jak: 

• materiały drukowane: ulotki, wkładki prasowe, broszury, obwieszczenia, powiadomienia słuŜb 

komunalnych, plakaty, biuletyny, raporty, materiały kształceniowe (np. autorskie programy 

nauczania) okolicznościowe pamiątki (znaczki, kalendarzyki, długopisy i in.). Broszury i inne 

drukowane materiały informacyjne naleŜą do najczęściej uŜywanych środków promocji 

i edukacji, ze względu na niską cenę oraz fakt,  Ŝe przemawiają do odbiorcy równocześnie 

poprzez tekst jak i obraz, 

• audiowizualne: wywiady dla radio i telewizji, pokazy foliogramów, krótkich filmów 

instruktaŜowych i programów komputerowych oraz wystawy np. fotograficzne lub plastyczne 

o tematyce ekologicznej, 

• imprezy promocyjne, m. in.: konferencje prasowe, zebrania mieszkańców, imprezy specjalne, 

(festiwale, akcje), warsztaty, seminaria i konferencje. 
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RównieŜ wycieczki, ścieŜki dydaktyczne i przyrodnicze oraz samo otoczenie miejsca pracy 

i zamieszkania stwarzają duŜo okazji do wpływania na świadomość ekologiczną mieszkańców. 

Jednostkami biorącymi udział w kształtowaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa wśród 

mieszkańców gminy są : Urząd Gminy Linia, Starostwo Powiatowe w Wejherowie, oraz gminne 

placówki oświatowe –w tym szkoły podstawowe, gimnazja. 

Aktywność władz gminnych, koncentruje się głównie na wspieraniu edukacji ekologicznej 

w szkołach, organizowaniu spotkań przedstawicieli samorządu z młodzieŜą szkolną oraz prelekcji 

i spektakli o tematyce ekologicznej, a takŜe organizowaniu tradycyjnych akcji społecznych takich jak 

„Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi”, konkursów, np. „Zbiórka baterii”, angaŜujących mieszkańców 

gminy, w tym głównie młodzieŜ, do działań proekologicznych.  

W szkołach podstawowych i gimnazjalnych organizowane są konkursy, wystawy i wycieczki mające 

na celu upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieŜy.  

 

1.4.1.2. Cel do 2019 roku 

 

 

 

 

 

 

Cel wpisuje się w załoŜenia Polityki ekologicznej państwa oraz jest zgodny z celami zdefiniowanymi 

w programach ochrony środowiska wyŜszego szczebla i w dokumentach planistycznych gminy. 

 

1.4.1.3. Strategia realizacji celu 

Edukacja ekologiczna ma na celu przede wszystkim rozwój społeczeństwa realizującego zasady 

zrównowaŜonego rozwoju i posiadającego umiejętność oceny stanu bezpieczeństwa ekologicznego. 

Powinna ona objąć wszystkie grupy wiekowe i zawodowe. ZrównowaŜony rozwój to zrównowaŜona 

produkcja i zrównowaŜona konsumpcja, której zaistnienie wymaga wysokiego poziomu świadomości 

ekologicznej ze strony konsumentów. ChociaŜ pod względem prawnym system ochrony 

konsumentów nie odbiega w naszym kraju od prawa obowiązującego w UE, to niezbędne jest 

prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu wzrost znajomości praw konsumenckich oraz 

kształtujących właściwe wybory, z punktu widzenia ochrony środowiska. 

Pracując nad zmianą sposobu myślenia mieszkańców gminy, naleŜy kontynuować prowadzone juŜ 

działania z zakresu edukacji ekologicznej oraz dąŜyć do pozyskania coraz szerszego grona 

zaangaŜowanych. 

Edukacja ekologiczna nie ogranicza form stosowanych przy jej realizacji. WyróŜnia się tzw. edukację 

formalną, która realizowana jest w szkołach wszystkich stopni oraz edukację nieformalną obejmującą 

wszystkie pozaszkolne rodzaje i formy kształtowania postaw proekologicznych.  

Edukacja ekologiczna formalna 

Wykształcenie u mieszkańców postaw i nawyków 
proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za 

stan środowiska 
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Edukacja ekologiczna obecna jest w formalnym systemie kształcenia. Rozporządzenie w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 

typach szkół, wprowadza edukację ekologiczną w postaci oddzielnej ścieŜki edukacyjnej o charakterze 

wychowawczo - dydaktycznym począwszy od II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI). 

Dzieci i młodzieŜ są najbardziej podatną grupą, szybko przyswajającą nowe, poŜądane wzorce 

zachowań. Z kolei na kształcenie postaw ekologicznych tej grupy ma wpływ wiele czynników takich 

jak: rodzina, proces nauczania i wychowania, zajęcia pozaszkolne, środki masowego przekazu, grupa 

rówieśnicza. Od poziomu wiedzy społeczeństwa natomiast uzaleŜniona jest właściwa i skuteczna 

ochrona środowiska naturalnego. Dlatego właśnie tak waŜna jest obecność edukacji ekologicznej w 

programie nauczania placówek oświatowych. 

Na terenie gminy Linia prowadzone są działania mające na celu edukację i promowanie działań 

proekologicznych. Są to działania skierowane w głównej mierze do dzieci i młodzieŜy, a poprzez nie 

do osób dorosłych. Działania te powinny być aktywnie wspierane przez gminę np. poprzez 

zapewnienie materiałów pomocowych, nagród itp. 

 

Edukacja ekologiczna nieformalna 

W ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie niektórych grup osób dorosłych 

zdobywaniem wiedzy na temat otaczającego ich środowiska, a takŜe moŜliwości uczestniczenia 

w działaniach na rzecz jego ochrony. Zachowania obserwowane w społeczeństwie wskazują jednak, 

Ŝe poziom akceptacji dla działań z zakresu ochrony środowiska maleje, a zachowania 

prokonsumpcyjne dominują nad proekologicznymi. Dlatego rola edukacji ekologicznej 

i wprowadzanie jej nowych form są nadal bardzo istotne. Najlepszym i najefektywniejszym sposobem 

podniesienia świadomości ekologicznej dorosłych jest zaangaŜowanie mieszkańców w procesy 

decyzyjne. Wymaga to szerokiego informowania społeczeństwa o stanie środowiska, moŜliwościach 

prawnych uczestniczenia w podejmowaniu decyzji mających wpływ na obecny i przyszły stan. Dla 

mieszkańców gminy dostępna jest strona internetowa Urzędu Gminy Linia, a takŜe serwisy 

internetowe, m.in.: Ministerstwa Środowiska, WIOŚ w Gdańsku, Starostwa Powiatowego w 

Wejherowie i strony internetowe pozostałych gmin powiatu, gdzie bardzo często udostępniane są 

informacje o środowisku a takŜe o prowadzonych postępowaniach. 

WaŜną kwestią jest edukacja w miejscu pracy poniewaŜ większość czynnych zawodowo osób 

poprzez podejmowane decyzje, ma mniej lub bardziej bezpośredni wpływ na stan środowiska. 

Zdecydowanie największy wpływ na poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa mają media. 

Ich wpływ na kształtowanie powszechnych, obiegowych opinii i ocen jest niezaprzeczalne. NaleŜy 

wyraźnie podkreślić, iŜ istnieje ścisła zaleŜność między wiedzą społeczeństwa a sposobem 

ukazywania problemów ekologicznych w mediach. Coraz większego znaczenia nabierają tematyczne 

programy publicystyczne, filmy popularno-naukowe o tematyce środowiskowej oraz reklama 
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społeczna promująca działania przyjazne środowisku. Stąd bardzo waŜna jest współpraca władz 

gminy, a takŜe organizacji ekologicznych z lokalnymi mediami. 

Ze względu na moŜliwość wykorzystania komputerów, coraz większe znaczenie ma treść edukacyjna 

na stronach www oraz moŜliwość kontaktu – dyskusji z mieszkańcami drogą internetową. MoŜna tu 

zaliczyć ankiety, zbieranie opinii, informowanie o problemach w miejscu zamieszkania. 

Bardzo duŜe znaczenie w edukacji ekologicznej dorosłych osób mają działania pozaszkolne 

podejmowane przez uczniów i nauczycieli. UmoŜliwiają one włączenie do programu edukacji 

ekologicznej społeczności lokalnych, bez których poparcia Ŝadne działania na rzecz ochrony 

środowiska nie powiodą się. 

Organizacje ekologiczne winny organizować akcje uświadamiające mieszkańców. W niektórych 

przypadkach wskazane jest prowadzenie całościowej kampanii (np. segregacji odpadów, korzystania 

z proekologicznych nośników energii, oszczędzania wody, energii, itp.). Takie działania mają wielkie 

znaczenie w przekazywaniu pozytywnych wzorców i zachowań obywatelskich. W ten sposób nie 

tylko kształtujemy tzw. świadomość proekologiczną, ale takŜe budujemy społeczeństwo 

obywatelskie. 

Ogromna odpowiedzialność ciąŜy na samorządzie gminy. To lokalni politycy tworzą prawo i oni 

mają najwięcej instrumentów, które moŜna wykorzystać do działań promujących edukację 

ekologiczną. 

Kierunki działań do 2019 roku 

1) Upowszechnienie informacji nt. stanu środowiska w gminie i podejmowanych działaniach na 

rzecz jego ochrony oraz propagowanie wiedzy o proekologicznych zachowaniach 

mieszkańców gminy, w tym współpraca z mediami i organizacjami pozarządowymi, 

2) Propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównowaŜonego rozwoju, 

3) Kontynuacja i rozszerzanie działań edukacyjnych w szkołach z zakresu ochrony środowiska 

przyrodniczego, 

4) Informowanie społeczeństwa o moŜliwości oraz zachęcanie do uczestniczenia w procedurach 

prawnych i kontrolnych dotyczących ochrony środowiska. 

1.4.2. Aspekty ekologiczne w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

1.4.2.1. Analiza stanu wyjściowego 

Istotą zrównowaŜonego rozwoju jest dąŜenie do równowagi i równorzędnego traktowania racji 

społecznych, ekonomicznych i ekologicznych oraz ładu przestrzennego.  

Miejscowy plan, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest 

podstawowym instrumentem kształtowania ładu przestrzennego pozwalającym gminom na racjonalną 

gospodarkę terenami, w którym konieczne jest przedstawienie wymagań z zakresu ochrony 

środowiska. Poza planem miejscowym w systemie planowania przestrzennego występują instrumenty 
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pomocnicze, w postaci decyzji lokalizacyjnych, w których równieŜ powinny być uwzględnione zasady 

ochrony środowiska. 

Od kilku lat obserwuje się wzmocnienie roli planowania przestrzennego jako instrumentu ochrony 

środowiska, jednak nadal istnieje konieczność pełniejszego uwzględniania w procesach 

planistycznych zagadnień ochrony środowiska. 

 

 

1.4.2.2. Cel do 2019 roku 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.3. Strategia realizacji celu 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powinny w większym stopniu odnosić się do 

lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko i do planów ratowniczych 

wokół tych obiektów, wskazywać i uwzględniać obiekty objęte i przewidziane do objęcia róŜnymi 

formami ochrony przyrody oraz inne obszary o szczególnych walorach przyrodniczych. Ponadto 

w większym stopniu niŜ dotychczas powinny uwzględniać działania na rzecz optymalizacji potrzeb 

transportowych, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii czy teŜ zachowania proporcji 

pomiędzy obszarami zainwestowanymi i biologicznie czynnymi. Zgodnie z ustawą o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym gminy powinny aktywnie współuczestniczyć w opiniowaniu 

i uzgadnianiu ustaleń projektów opracowań planistycznych w zakresie swoich kompetencji. 

Kierunki działań do 2019 roku 

1) BieŜąca aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniająca 

wymagania ochrony środowiska wraz z identyfikacją konfliktów środowiskowych oraz 

przestrzennych i sposoby zarządzania nimi, 

2) Uwzględnianie w decyzjach lokalizacyjnych zasad ochrony środowiska (w szczególności 

w przypadku terenów, dla których nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego). 

1.4.3. Aspekty ekologiczne w polityce sektorowej 

1.4.3.1. Analiza stanu wyjściowego 

Aby poprawić jakość środowiska naturalnego i bezpieczeństwo ekologiczne, zachować cenne zasoby 

naturalne oraz rozwijać gospodarczo i społecznie gminę Linia naleŜy kierować się zasadą 

zrównowaŜonego rozwoju. Dlatego waŜne jest uwzględnianie celów ochrony środowiska 

Zachowanie równowagi ekologicznej w procesie 
rozwoju gospodarczego gminy z uwzględnieniem 

właściwej lokalizacji przestrzennej inwestycji 
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w sektorowych politykach, strategiach, planach oraz programach przede wszystkim w transporcie, 

gospodarce komunalnej, rolnictwie oraz turystyce i rekreacji gdyŜ sektory te wykazują największą 

presję na środowisko. Szczegółowe wskazówki są zawarte w Wytycznych dotyczących zasad i zakresu 

uwzględniania zagadnień ochrony środowiska w programach sektorowych przygotowanych przez 

Ministerstwo Środowiska. Ponadto waŜna jest równieŜ ocena potencjalnych skutków dla środowiska 

realizacji działań opisanych w dokumentach strategicznych o charakterze regionalnym. 

 

1.4.3.2. Cel do 2019 roku 

 

 

 

 

 

1.4.3.3. Strategia realizacji celu 

W perspektywie do 2019 roku powinna zostać zacieśniona współpraca pracowników 

odpowiedzialnych za tworzenie polityk sektorowych i ich wdraŜanie z wydziałami merytorycznymi 

w trakcie opracowywania bądź aktualizacji sektorowych dokumentów strategicznych. 

Wskazane jest umieszczanie w kaŜdym opracowaniu zagadnień odnoszących się do środowiskowych 

skutków realizacji danej polityki. 

Równie waŜne jest monitorowanie wdraŜania ustaleń polityk sektorowych pod kątem oddziaływań 

na środowisko, aby mieć pewność, Ŝe w trakcie ich realizacji uwzględniano wszystkie wymagania 

ochronne. 

Zgodnie z art. 40 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska przeprowadzenia postępowania w sprawie 

oddziaływania na środowisko wymagają: 

1. projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, projekty planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz projekty strategii rozwoju regionalnego, 

2.projekty polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, 

telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, 

turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywane przez organy administracji, ustalające ramy dla 

późniejszej realizacji np. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

3. projekty polityk, strategii, planów lub programów innych niŜ wymienione w pkt. 2, które nie są 

bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, jeŜeli 

realizacja postanowień tych polityk, strategii, planów lub programów moŜe znacząco oddziaływać na 

ten obszar. 

Organ administracji opracowujący projekty polityk, strategii, planów lub programów, wymienionych 

powyŜej w pkt. 2, moŜe odstąpić od przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania 

na środowisko, jeŜeli uzna, Ŝe realizacja postanowień tych dokumentów nie spowoduje znaczącego 

oddziaływania na środowisko. 

Przestrzeganie zasady zrównowaŜonego rozwoju w 
politykach sektorowych oraz dokumentach 

strategicznych dla gminy Linia 
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Kierunki działań do 2019 roku 

1) Respektowanie zasady zrównowaŜonego rozwoju we wszystkich strategiach i politykach 

sektorowych, takŜe na etapie wdraŜania, 

2) Wzmocnienie współpracy wydziałów ochrony środowiska z instytucjami odpowiedzialnymi 

za przygotowanie gminnych dokumentów strategicznych, 

3) Wykonywanie ocen oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych, 

4) Upowszechnienie dorobku oraz korzyści wynikających z przeprowadzenia ocen 

oddziaływania na środowisko. 

1.4.4. Zarządzanie środowiskowe 

1.4.4.1. Analiza stanu wyjściowego 

Systemy Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) zapewniają włączenie środowiska i jego ochrony do 

celów strategicznych firmy i przypisanie zagadnień do kompetencji jej zarządu. Systemy te są 

dobrowolnym zobowiązaniem się organizacji w postaci przedsiębiorstwa, placówki sektora finansów, 

szkolnictwa, zdrowia, jednostki administracji publicznej i innej do podejmowania działań mających na 

celu zmniejszanie oddziaływań na środowisko, związanych z prowadzoną działalnością. Posiadanie 

przez daną firmę prawidłowo funkcjonującego SZŚ gwarantuje, iŜ firma ta działa zgodnie ze 

wszystkimi przepisami ochrony środowiska. Systemy oparte są na uznanych międzynarodowych 

standardach, takich jak EMAS (System Ekozarządzania i Audytu), Brytyjskich Standardach 7750 lub 

najnowszych ISO 14001. 

W Polsce juŜ blisko 1100 organizacji posiada certyfikowane systemy zgodnie z normą PN – EN ISO 

14001, około 230 organizacji zaangaŜowanych jest w Polski Ruch Czystej Produkcji, z kolei Program 

„Odpowiedzialność i Troska” zrzesza 38 przedstawicieli przedsiębiorstwa branŜy chemicznej. 

Od 2002 r. prowadzone były intensywne przygotowania do stworzenie moŜliwości rejestracji polskich 

organizacji w systemie EMAS. Pierwszą krajową organizację w tym systemie zarejestrowano  

w 2005 r. Na dzień 19-09-2012 w krajowej bazie organizacji zarejestrowanych w systemie 

ekozarządzania i audytu EMAS nie występowały Ŝadne podmioty z terenu powiatu 

wejherowskiego. 

 

1.4.4.2. Cel do 2019 roku 

 

 

 

 

 

 

1.4.4.3. Strategia realizacji celu 

Upowszechnianie i wspieranie wdraŜania systemów 
zarządzania środowiskowego w  

instytucjach na terenie gminy Linia 
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DuŜy nacisk w perspektywie średniookresowej musi być połoŜony na tworzeniu warunków 

sprzyjających wdraŜaniu systemów zarządzania środowiskowego i kształtowaniu zachowań 

konsumentów w zakresie świadomego wyboru wyrobów i usług wytwarzanych z poszanowaniem 

i troską o środowisko i jego jakość. Cel moŜe być osiągnięty, jeŜeli podjęte zostaną działania 

ukierunkowane na stymulowanie przedsiębiorców do wzięcia udziału w programach szkolno – 

informacyjnych w zakresie systemów zarządzania środowiskowego. 

 

Kierunki działań do 2019 roku 

1) Promowanie i wdraŜanie systemów zarządzania środowiskowego (SZŚ), 

2) Zachęcanie i motywowanie do udziału w programach szkoleniowo-informacyjnych 

dotyczących systemu EMAS, PN-EN ISO 14001, Zasad Czystej Produkcji. 

1.4.5. Aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony środowiska 

1.4.5.1. Analiza stanu wyjściowego 

Istotnym wsparciem ochrony środowiska jest aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony 

środowiska prowadząca do tworzenia tzw. zielonych miejsc pracy (zwłaszcza w rolnictwie, turystyce, 

leśnictwie i ochronie przyrody, odnawialnych źródłach energii, wykorzystania odpadów), rozwoju 

produkcji urządzeń słuŜących ochronie środowiska bądź produkcji towarów przyjaznych środowisku. 

Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska polega na stymulacji działań poŜądanych ze 

społecznego lub ekonomicznego punktu widzenia, w celu realizowania konstytucyjnej zasady rozwoju 

zrównowaŜonego.  

 

1.4.5.2. Cel do 2019 roku 

 

 

 

 

 

1.4.5.3. Strategia realizacji celu 

Aktualnie w Polsce brak jest odpowiedniej ilości skutecznych mechanizmów promujących 

proekologiczne zachowania konsumentów, a takŜe promujących produkcję i uŜywanie produktów 

mniej obciąŜających środowisko. Przemysł projektowania, produkcji i wdraŜania urządzeń ochrony 

środowiska nie jest w Polsce wystarczająco rozwinięty. W związku z powyŜszym istotne jest, 

podejmowanie jak największej ilości działań zmierzających do aktywizacji rynku na rzecz ochrony 

środowiska, co jest zgodne z nadrzędną konstytucyjną zasadą zrównowaŜonego rozwoju. 

Jedną z form aktywizacji moŜe być uruchomienie programu „zielonych miejsc pracy” i współpraca 

z organizacjami pozarządowymi w prowadzeniu kampanii promocyjnych dotyczących tego programu, 

a takŜe promowania etykiet ekologicznych i zrównowaŜonej konsumpcji wśród mieszkańców gminy. 

Zwiększanie aktywności podmiotów gospodarczych 
na rzecz ochrony środowiska 
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Kierunki działań do 2019 roku 

1) Wspieranie powstawania tzw. zielonych stanowisk pracy, 

2) Podejmowanie działań prowadzących do upowszechniania i promocji wśród mieszkańców 

gminy produktów ekologicznych, 

3) Promocja lokalnych firm wytwarzających produkty ekologiczne i urządzenia ochrony 

środowiska, 

4) Działania edukacyjne w zakresie kształtowania zrównowaŜonego konsumpcjonizmu, 

5) Zastosowanie systemu tzw. „zielonych zamówień” w przetargach organizowanych 

przez instytucje korzystające ze środków publicznych. 

2. PLAN OPERACYJNY NA LATA 2012 – 2015 

1.1. Wprowadzenie 

Cele ekologiczne do 2019 roku i kierunki działań przedstawione w rozdziale poprzednim są bazą dla 

planu operacyjnego na lata 2013 - 2016, tj. konkretnych przedsięwzięć, które mają priorytet w skali 

gminy Linia. 

PoniŜej przedstawiono kryteria wyboru priorytetów, które były podstawą sformułowania 

przedsięwzięć planowanych do realizacji w okresie 2013 - 2016 w zakresie priorytetowych elementów 

środowiska i uciąŜliwości oraz pozostałych zagadnień nie mających priorytetu w skali gminy.  

Poszczególne przedsięwzięcia zostały przedstawione w tabelach. 

1.2. Kryteria wyboru przedsięwzięć 

Wymagania w zakresie jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochrony zasobów 

naturalnych, a ściśle mówiąc dysproporcja między stanem wymaganym a aktualnym, są podstawą 

sformułowania listy przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2013-2016. 

Zatem wśród najwaŜniejszych kryteriów naleŜy wymienić: 

• Wymogi wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach i ustawy 

Prawo Wodne oraz innych ustaw komplementarnych, 

• Zgodność z zapisami Traktatu Akcesyjnego, 

• Dysproporcja między stanem wymaganym a aktualnym, 

• Zgodność z  programami ochrony środowiska wyŜszego szczebla, 

• Zgodność ze Strategią rozwoju Gminy Linia do roku 2015 

• MoŜliwość uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego, 

• Obecne zaawansowanie inwestycji. 

1.3. Lista przedsięwzięć na lata 2012-2015 
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Planowane przedsięwzięcia ujęto w następujących działach: 

• Ochrona zasobów wodnych i stosunki wodne, 

• Ochrona powietrza atmosferycznego, 

• Ochrona przed hałasem, polami elektromagnetycznymi, 

• Ochrona przed powaŜnymi awariami i innymi nadzwyczajnymi zagroŜeniami środowiska, 

• Ochrona zasobów naturalnych, 

• Edukacja ekologiczna. 

 

NaleŜy podkreślić, Ŝe zaproponowana lista przedsięwzięć nie zamyka moŜliwości realizowania innych 

przedsięwzięć, tzn. takich które mieszczą się w ramach kierunków działań zdefiniowanych 

w rozdziale dotyczącym Polityki ochrony środowiska. 
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Tabela 5 Ochrona zasobów wodnych i stosunki wodne – przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na lata 2012 - 2015 

Prognozowane nakłady w tys. zł 
L.p. Opis przedsięwzięcia Jednostka wdraŜająca 

2012 2013 2014 2015 2012-
2015 

Potencjalne źródła 
finansowania 

1 

BieŜąca kontrola 
eksploatacji 
indywidualnych 
zbiorników 
bezodpływowych 

UG Linia b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. - 

2 

BieŜąca inwentaryzacja 
mieszkańców 
podłączonych do sieci 
kanalizacyjnej  

UG Linia b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. - 

3 

Inwentaryzacja 
zbiorników 
bezodpływowych na 
terenie gminy Linia 

UG Linia b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. - 

4 
Budowa kanalizacji 
sanitarnej na terenie 
gminy 

UG Linia b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. BudŜet gminy 

SUMA - - - - -  
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Tabela 6 Ochrona powietrza atmosferycznego – przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na lata 2012 - 2015 

Prognozowane nakłady w tys. zł 
L.p. Opis przedsięwzięcia Jednostka wdraŜająca 

2012 2013 2014 2015 2012-
2015 

Potencjalne źródła 
finansowania 

1 

Promowanie 
budownictwa 
z materiałów 
energooszczędnych 
(w ramach edukacji 
ekologicznej) 

UG Linia 
Organizacje pozarządowe 

b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. - 

2 

Uwzględnianie w 
dokumentach 
planistycznych 
sposobów zabudowy i 
zagospodarowania 
terenów 
umoŜliwiających 
ograniczenie emisji 
substancji do powietrza 

UG Linia 
 

b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. - 

3 
Termomodernizacja 
budynków na terenie 
gminy Linia. 

UG Linia 
Inwestorzy prywatni, 
mieszkańcy 
 

b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. 
BudŜet gminy, fundusze 
unijne, kredyty, środki 
własne 

4 

Poprawa warunków 
zdrowotnych poprzez 
osiągnięcie i 
utrzymywania 
standardów jakości 
powietrza 

UG Linia 
Inwestorzy prywatni, 
mieszkańcy 
 

b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. 
BudŜet gminy, fundusze 
unijne, kredyty, środki 
własne 

SUMA -- - - - -  
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Tabela 7 Oddziaływanie hałasu oraz pól elektromagnetycznych– przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2012 - 2015 

Prognozowane nakłady w tys. zł 
L.p. Opis przedsięwzięcia Jednostka wdraŜająca 

2012 2013 2014 2015 2012-
2015 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Hałas 

1 

Ochrona mieszkańców 
przed hałasem 
zagraŜającym zdrowiu 
lub jakości Ŝycia 

UG Linia      - 

2 
Inwentaryzacja źródeł 
uciąŜliwość akustycznej 

UG Linia b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. - 

Pola elektromagnetyczne 

1 
Wprowadzanie do mpzp 
zapisów dotyczących pól 
elektromagnetycznych 

UG Linia b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. - 

2 

Prowadzenie przez 
organy ochrony 
środowiska ewidencji 
źródeł wytwarzających 
pola 
elektromagnetyczne 
(zgłoszenia instalacji) 

UG Linia b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. - 

SUMA - - - - -  
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Tabela 8 Ochrona przed powaŜnymi awariami  i nadzwyczajnymi zagroŜeniami środowiska - przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2012 - 2015 

Prognozowane nakłady w tys. zł 
L.p. Opis przedsięwzięcia Jednostka 

wdraŜająca 
2012 2013 2014 2015 2012-

2015 

Potencjalne źródła 
finansowania 

PowaŜne awarie i inne nadzwyczajne zagroŜenia środowiska 

1 

Stałe doskonalenie współpracy 
słuŜb i organów biorący 
chudział w przeciwdziałaniu i 
usuwaniu skutków awarii 
i nadzwyczajnych zdarzeń 

Starostwo 
Powiatowe 

b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. - 

2 
Systematyczna kontrola  
pojazdów do transportu  
substancji niebezpiecznych 

Policja, Inspekcja 
Transportu 
Drogowego 

b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. - 

3 

Ograniczenie budownictwa 
obiektów uŜyteczności 
publicznej i zbiorowego 
zamieszkania  
wzdłuŜ szlaków, którymi 
prowadzony jest transport 
materiałów niebezpiecznych 
poprzez  
odpowiednie zapisy w mpzp 

UG Linia b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. - 

4 
Zakaz lokalizacji zakładów 
stwarzających zagroŜenie Ŝycia 

UG Linia b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. - 
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lub zdrowia ludzi w granicach 
miast i w obrębie zwartej 
zabudowy wsi poprzez 
odpowiednie zapisy w mpzp 

5 

Prowadzenie działań 
edukacyjno-informacyjnych dla 
mieszkańców o moŜliwościach 
zapobiegania i zasadach 
postępowania w przypadku 
wystąpienia powaŜnej awarii 
lub klęski Ŝywiołowej 

UG Linia 
PSP, OSP 

b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. 
BudŜet gmin, środki 
własne PSP 

SUMA - - - - -  
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Tabela 9 Ochrona zasobów naturalnych - przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2012 - 2015 

Prognozowane nakłady w tys. zł 
L.p. Opis przedsięwzięcia Jednostka wdraŜająca 

2012 2013 2014 2015 2012-
2015 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Przyroda i krajobraz 

1 

Tworzenie nowych 
pomników przyrody, 
zespołów przyrodniczo – 
krajobrazowych, 
uŜytków ekologicznych 

Rada Gminy w Linii b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d.  

2 
BieŜąca pielęgnacja 
pomników przyrody na 
terenie gminy 

UG Linia b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. BudŜet państwa 

3 

Uwzględnianie w 
miejscowych planach 
zagospodarowania 
przestrzennego 
prawnych form ochrony 
przyrody 

UG Linia b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. - 

4 

Egzekwowanie 
wymogów ochrony 
przyrody w 
dokumentach 
planistycznych 

UG Linia b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. - 

SUMA - - - - -  
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Tabela 10 Ochrona zasobów naturalnych - przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2012 – 2015 cd. 

Prognozowane nakłady w tys. zł 
L.p. Opis przedsięwzięcia Jednostka wdraŜająca 

2012 2013 2014 2015 2012-
2015 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Lasy 

1 

Realizacja zabiegów 
pielęgnacyjnych i 
odnowieniowych w 
Lasach Państwowych 
zgodnie z Planem 
Urządzenia Lasu. 

RDLP w Gdańsku,  
Nadleśnictwo Strzebielino  

Nakłady zgodnie z pul 
Środki Lasów 
Państwowych,  
BudŜet państwa 

2 Prowadzenie zalesień 
Właściciele gruntów 
Starostwo Powiatowe 
(nadzór) 

b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. 
Środki właścicieli, 
WFOŚiGW 

3 

Przeznaczanie nowych 
terenów pod zalesienia i 
ograniczanie wylesień 
poprzez 
odpowiednie zapisy w 
planach 
zagospodarowania 
przestrzennego 

UG Linia b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. - 

SUMA - - - - -  
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Tabela 11 Ochrona zasobów naturalnych - przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2012 – 2015 cd. 

Prognozowane nakłady w tys. zł 
L.p. Opis przedsięwzięcia Jednostka wdraŜająca 

2012 2013 2014 2015 2012-
2015 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Gleby 

1 

Wprowadzanie do mpzp 
konieczności ochrony 
gleb klasy I-III i 
racjonalnego 
gospodarowania ich 
zasobami 

UG Linia b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. - 

2 

Przestrzeganie zasad 
ochrony 
gleb w działalności 
gospodarczej 

Podmioty gospodarcze b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. - 

3 

Upowszechnianie i 
praktyczne wdraŜanie 
zasad Kodeksu Dobrej 
Praktyki Rolniczej 

UG Linia 
ODR 

b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. - 

4 
Prowadzenie 
monitoringu jakości 
gleby 

GIOŚ Koszty w ramach monitoringu środowiska - 

Kopaliny 

1 
Inwentaryzacja miejsc 
nielegalnej eksploatacji 
kruszyw. 

UG Linia b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. - 

2 
Kontrola sposobu 
eksploatacji kruszyw. 

UG Linia b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. - 
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3 

Systematyczna 
rekultywacja 
terenów 
poeksploatacyjnych 

Koncesjonariusze Koszty po stronie koncesjonariuszy - 

4 
Ochrona zasobów złóŜ 
nieeksploatowanych 

Koncesjonariusze Koszty po stronie koncesjonariuszy - 

SUMA - - - - -  
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Tabela 12 Edukacja ekologiczna – przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2012-2015 

Prognozowane nakłady w tys. zł 
L.p. Opis przedsięwzięcia Jednostka wdraŜająca 

2012 2013 2014 2015 2012-
2015 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Edukacja ekologiczna 

1 

Promocja walorów 
przyrodniczych Gminy w 
tym publikacje na 
gminnej stronie 
internetowej 

UG Linia b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. - 

2 

Organizowanie prelekcji  
i warsztatów z zakresu 
edukacji ekologicznej 
dzieci i młodzieŜy 
szkolnej, m.in. w 
zakresie prawidłowej 
gospodarki odpadami, 
ochrony powietrza, 
ochrony przyrody, itp 

UG Linia 
Dyrektorzy szkół 

b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. 
BudŜet gminy, 
PFOŚiGW 
WFOŚiGW 

3 

Organizowanie 
konkursów 
międzyszkolnych o 
tematyce ekologicznej 

UG Linia 
Dyrektorzy szkół 

b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. 
BudŜet gminy, 
PFOŚiGW 
WFOŚiGW 

4 

Informowanie 
mieszkańców  
o stanie środowiska  
i podejmowanych 
działaniach  
na rzecz jego ochrony 
(informacje umieszczane 
na stronie internetowej 
gminy) 

UG Linia b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. - 

5 Propagowanie zachowań UG Linia b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. Środki własne,  
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sprzyjających 
oszczędzaniu wody przez 
działania edukacyjno-
promocyjne (akcje, 
kampanie skierowane do 
wszystkich grup 
społecznych) 

Szkoły 
 

6 

Wsparcie udziału szkół 
w programach 
środowiskowych 
krajowych i 
międzynarodowych 

UG Linia 
Starostwo Powiatowe 

b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. 
PFOŚiGW 
WFOŚiGW 

7 

Promowanie obszarów 
cennych przyrodniczo, 
ścieŜek przyrodniczych 
itp. poprzez wydawanie 
materiałów 
edukacyjnych oraz 
ulotek informacyjnych 
nt. proekologicznych 
zachowań 
konsumenckich, 
oszczędzania wody i 
energii, korzystania z 
publicznych środków 
transportu, segregacji 
odpadów itp. 

UG Linia 
Szkoły 
Nadleśnictwo Strzebielino 

b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. b.k.d. Środki własne,  

SUMA - - - - -  
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2. MONITORING WDRA śANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 

2.1. Wprowadzenie 

Niniejszy rozdział opisuje zasady i sposób zarządzania Programem ochrony środowiska dla gminy 

Linia na lata 2012 -2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019 będącego aktualizacją 

Programu ochrony środowiska dla gminy Linia na lata 2004 -2011. 

Program ochrony środowiska, z punktu widzenia władz gminy, jest postrzegany jako instrument 

koordynacji działań na rzecz ochrony środowiska oraz intensyfikacji współpracy róŜnych instytucji 

i organizacji, ukierunkowanej na efektywne wdraŜanie Programu w skali gminy. Dlatego celowe jest 

przedstawienie procedury wdraŜania niniejszego Programu ochrony środowiska dla gminy Linia na 

lata 2012 -2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019.  

2.2. Ogólne zasady zarządzania środowiskiem 

Dotychczasowy rozwój teorii i praktyki zarządzania ekologicznego wskazuje, Ŝe system zarządzania 

realizujący cele ekologiczne powinien opierać działania na następujących zasadach:  

• zanieczyszczający płaci, uŜytkownik płaci,  

• przezorności,  

• współodpowiedzialności,  

• pomocniczości.  

Są to zasady powszechnie juŜ akceptowane i stosowane w wielu krajach. Jednocześnie z istoty 

koncepcji zrównowaŜonego rozwoju wynikają tzw. złote reguły zarządzania ekologicznego:  

• nieodnawialne zasoby środowiska powinny być wykorzystywane w takim zakresie, w jakim 

istnieje moŜliwość ich substytucyjnego kompensowania zasobami odnawialnymi, 

• odnawialne zasoby środowiska powinny być wykorzystywane tylko w zakresie nie 

przekraczającym stopnia ich odnawialności,  

• chłonność środowiska nie powinna być w Ŝadnym zakresie przekroczona,  

• róŜnorodność biologiczna środowiska nie powinna maleć. 

Zarządzanie środowiskiem odbywa się na kilku szczeblach. W gminie zarządzanie dotyczy działań 

własnych (podejmowanych przez gminę) oraz jednostek organizacyjnych, obejmujących działania 

podejmowane przez podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska. Ponadto administracja 

publiczna województwa i samorząd powiatowy w ramach swoich obowiązków i kompetencji realizuje 

zadania związane z zarządzaniem środowiskiem w gminie. 

Podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska kierują się głównie efektami ekonomicznymi 

i zasadami konkurencji rynkowej, a od niedawna liczą się takŜe z głosami opinii społecznej. Na tym 

szczeblu zarządzanie środowiskiem odbywa się przez:  
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• dotrzymywanie wymagań stawianych przez przepisy prawa,  

• porządkowanie technologii i reŜimów obsługi urządzeń, 

• modernizację technologii,  

• eliminowanie technologii uciąŜliwych dla środowiska,  

• instalowanie urządzeń ochrony środowiska,  

• stałą kontrolę emisji zanieczyszczeń. 

Instytucje działające w ramach administracji odpowiedzialnych za wykonywanie i egzekwowanie 

prawa mają głównie na celu zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska przez:  

• racjonalne planowanie przestrzenne,  

• kontrolowanie gospodarczego korzystania ze środowiska,  

• porządkowanie działalności związanej z gospodarczym korzystaniem ze środowiska. 

Przepisy przewidują tworzenie na wszystkich szczeblach administracji rozbudowanego systemu 

dokumentów planistycznych wytyczających generalne kierunki polityki rozwoju w kontekście 

ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego. 

Organy wykonawcze województw, powiatów i gmin sporządzają programy ochrony środowiska w 

celu realizacji polityki ekologicznej państwa. 

Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego sporządza się na szczeblu krajowym, 

wojewódzkim i gminnym, ale nie wszystkie mają jednakową moc prawną i rolę w całym systemie. 

Z punktu widzenia prawnego najmocniejszą pozycję w omawianej strukturze ma gmina, gdyŜ tylko 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalane przez gminy, mają rangę 

obowiązującego powszechnie przepisu prawa. Oznacza to w uproszczeniu, Ŝe wszelkie programy, 

plany i strategie formułowane na róŜnych szczeblach mają tylko wtedy szansę realizacji, jeśli znajdą 

odzwierciedlenie w konkretnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Samorząd Gminny określa równieŜ strategię rozwoju gminy, na którą składa się m.in. racjonalne 

korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego zgodnie z zasadą 

zrównowaŜonego rozwoju. Ustawowy jest równieŜ obowiązek uchwalenia gminnego programu 

ochrony środowiska. 

2.3. Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska 

2.3.1. Ogólne załoŜenia zarządzania Programem 

Program ochrony środowiska, jako narzędzie koordynacji działań podejmowanych na danym obszarze 

w zakresie ochrony środowiska, pełni bardzo istotną funkcję we wdraŜaniu zasad zrównowaŜonego 

rozwoju. NajwaŜniejszymi podmiotami, które uczestniczą w realizacji programu są:  

• władze gminy, które przygotowują i uchwalają program, a takŜe oceniają efektywność jego 

realizacji,  



Program ochrony środowiska dla gminy Linia na lata 2012 - 2015 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 - 2019 

 

82 

 

• podmioty gospodarcze realizujące konkretne działania wskazane w programie,  

• organy i instytucje prowadzące monitoring stanu środowiska oraz wybranych jego elementów,  

• mieszkańcy gminy jako beneficjenci działań zapisanych w programie,  

• organizacje pozarządowe, które pośredniczą pomiędzy administracją publiczną a 

społeczeństwem.  

Główna odpowiedzialność za realizację Programu spoczywa na Wójcie Gminy Linia, który co 2 lata 

składa Radzie Gminy raporty z wykonania Programu. Wójt współdziała z organami administracji 

rządowej oraz administracji samorządowej szczebla powiatowego i wojewódzkiego, które dysponują 

instrumentarium wynikającym z ich kompetencji. Wojewoda (oraz podległe mu słuŜby zespolone) 

oraz Marszałek dysponują instrumentarium prawnym umoŜliwiającym reglamentowanie korzystania 

ze środowiska. Natomiast w dyspozycji Zarządu Województwa i Zarządu Powiatu znajdują się 

instrumenty finansowe na realizację zadań programu (poprzez PFOŚiGW, WFOŚiGW, RPO WP). 

Ponadto Wójt współdziała z instytucjami administracji specjalnej w dyspozycji których znajdują się 

instrumenty kontroli i monitoringu. Instytucje te kontrolują respektowanie prawa, prowadzą 

monitoring stanu środowiska (Inspekcja Sanitarna, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska), 

prowadzą monitoring wód (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej). 

Bezpośrednim realizatorem większości zadań nakreślonych w programie jest Urząd Gminy Linia jako 

wykonawca inwestycji w zakresie ochrony środowiska na własnym terenie. 

Jak juŜ wspomniano wcześniej, odbiorcą Programu są mieszkańcy gminy Linia, którzy subiektywnie 

oceniają efekty wdroŜonych przedsięwzięć. 

PoniŜej przedstawiono schemat zarządzania Programem Ochrony Środowiska na szczeblu gminnym. 
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Rysunek 2 Schemat zarządzania Programem ochrony środowiska dla gminy Linia na lata 
2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019 

2.3.2. Monitoring wdraŜania Programu 

2.3.2.1. Zakres monitoringu 

W procesie wdraŜania i realizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Linia na lata 2012 – 2015 

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 -2019 jest kontrola przebiegu tego procesu oraz ocena 

stopnia realizacji zadań w nim wyznaczonych z punktu widzenia osiągnięcia załoŜonych celów. Z tego 

względu waŜne jest wyznaczenie systemu monitorowania, na podstawie którego będzie moŜliwe 

dokonanie oceny procesu wdraŜania, jak i równieŜ będą mogły być dokonane ewentualne modyfikacje 

niniejszego Programu. 

Monitoring programu powinien być realizowany w sposób regularny w zakresie: 

• określenia stopnia wykonania przedsięwzięć lub działań, 

• określenia stopnia realizacji przyjętych celów, 

• oceny rozbieŜności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich wykonaniem, 

• analizy przyczyn tych rozbieŜności. 

Procedura wdraŜania Programu, zaprezentowana powyŜej, pozwoli na spełnienie wymagań 

zapisanych w ustawie Prawo ochrony  środowiska, a dotyczących okresu na jaki jest przyjmowany 

program ochrony środowiska i systemu raportowania o stanie realizacji programu ochrony 

środowiska. Zatem główne działania to:  

 
RADA GMINY 

 
SAMORZĄD 

POWIATOWY 

WÓJT GMINY 
SAMORZĄD 

WOJEWÓDZKI 

INSTYTUCJE 
KONTROLUJĄCE 

JEDNOSTKI 
REALIZUJĄCE 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

INSTYTUCJE 
FINANSUJĄCE 

ODBIÓR SPOŁECZNY 



Program ochrony środowiska dla gminy Linia na lata 2012 - 2015 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 - 2019 

 

84 

 

• Ocena postępów we wdraŜaniu programu ochrony środowiska, w tym przygotowanie raportu 

(co dwa lata), 

• Aktualizacja celów i kierunków działań oraz listy przedsięwzięć priorytetowych (co cztery 

lata).  

 

2.3.2.2. Wskaźniki monitorowania efektywności Programu 

Monitoring wdraŜania Programu ma na celu ocenę stopnia realizacji zadań zapisanych w Programie, 

a tym samym osiągnięcia celów krótkoterminowych.  

Dla prawidłowej oceny realizacji Programu naleŜy przyjąć uporządkowany system mierników jego 

efektywności. Mierniki te dzielą się na trzy zasadnicze grupy:  

• mierniki ekonomiczne,  

• ekologiczne,  

• społeczne (świadomości społecznej).  

Mierniki ekonomiczne związane są z procesem finansowania inwestycji ochrony środowiska przy 

załoŜeniu, Ŝe punktem odniesienia są określone efekty ekologiczne. NaleŜą do nich łączny 

i jednostkowy koszt uzyskania efektu ekologicznego oraz koszty uzyskania efektu w okresie 

eksploatacji, a takŜe trwałość efektu w określonym czasie.  

W grupie mierników ekologicznych znajdą się mierniki określające stan środowiska, stopień zmian 

w nim zachodzących oraz mierniki określające skutki zdrowotne dla populacji.  

Miernikami będą:  

• jakość wód powierzchniowych i podziemnych,  

• długość sieci kanalizacyjnej,  

• ilość odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok,  

• powierzchnia terenów objętych ochroną prawną,  

• poziom stęŜeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym,  

• nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska.  

Mierniki społeczne to:  

• udział społeczeństwa w działaniach związanych z ochroną środowiska,  

• stopień uspołecznienia procesów decyzyjnych (ilość i rodzaje interwencji społecznej),  

• ilość i zróŜnicowanie sposobów informacji i edukacji środowiskowej (akcje, kampanie, udział 

mediów lokalnych, zaangaŜowanie róŜnych grup/społeczności),  

• ilość działań prawnych (procesów) odszkodowawczych związanych ze zniszczeniami 

środowiska.  

Decyzja o przyjęciu liczby i rodzajach wskaźników jest decyzją ustalającą określony system oceny 

przyjętej polityki ochrony środowiska w gminie. Oprócz ich doboru konieczne jest ustalenie sposobu 

ich agregacji, a następnie interpretacji.  
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Dla prawidłowej realizacji monitoringu wykonalności celów, priorytetów i zadań Programu niezbędna 

jest okresowa weryfikacja stanu komponentów środowiska oraz stopnia zaawansowania realizacji 

poszczególnych zadań. Przewiduje się przedstawianie ww. weryfikacji w sposób zorganizowany – 

w ustalonej formie pisemnej lub elektronicznej (sprawozdawczość okresowa). 

W poniŜszej tabeli zaproponowano istotne wskaźniki przyjmując, Ŝe lista ta nie jest wyczerpująca 

i będzie sukcesywnie modyfikowana. 

Tabela 13 Wskaźniki monitorowania Programu 

L.p. Wskaźnik Jednostka 

1 Stan ekologiczny i chemiczny wód powierzchniowych klasa 

2 Jakość powietrza klasa 

3 Pobór wód podziemnych na potrzeby produkcyjne (poza rolnictwem 
i leśnictwem) 

dam3 

4 ZuŜycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w ciągu 
roku (rolnictwo i leśnictwo) 

dam3 

5 Ludność korzystająca z sieci wodociągowej % 

6 Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków szt. 

7 Długość istniejącej sieci wodociągowej w danym roku km 

8 Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej w danym roku km 

9 Komunalne oczyszczalnie ściekowe szt. 

10 Wskaźnik lesistości % 

11 Powierzchnia terenów objętych ochroną prawną  % 

12 Ilość akcji i kampanii informacyjno – edukacyjnych w danym roku  szt. 

13 Liczba odbytych szkoleń dla rolników z zakresu prowadzenia 
prawidłowej gospodarki rolnej wdanym roku 

szt. 

14 Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska 
wg oceny jakościowej 

- 

15 Nakłady na środki trwałe słuŜące ochronie środowiska w tym: 
Gospodarka wodna 
Gospodarka wodno – ściekowa i ochrona wód 
Gospodarka odpadami 
Pozostała działalność 

tys. zł 



Program ochrony środowiska dla gminy Linia na lata 2012 - 2015 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 - 2019 

 

86 

 

 

2.4. Współpraca w ramach wdraŜania Programu 

NiezaleŜnie od istniejących kompetencji na poszczególnych szczeblach zarządzania i zakresu 

odpowiedzialności uwarunkowanej ustawodawstwem, bardzo waŜnym czynnikiem sukcesu Programu 

jest dobra i szeroko pojęta współpraca między róŜnymi partnerami, uczestnikami Programu. 

Współpraca powinna uwzględniać następujące zasady: 

• swobody działania - poszczególne podmioty mają swobodę działania według posiadanych 

przez nie kompetencji. Realizują one własne cele zapisane w statutach; mają własne struktury, 

procedury, techniki działania zapisane w dokumentach organizacyjnych i regulaminach,  

• dobrowolności i równości, 

• efektywnego uŜycia środków (zasobów) - na wszystkich podmiotach ciąŜy obowiązek 

efektywnego i racjonalnego uŜycia środków, 

• wykorzystania prostych rezerw - priorytetem w polityce krótko- i średniookresowej powinny 

być działania przynoszące duŜe efekty ekologiczne przy stosunkowo niskich nakładach. Do 

tych działań naleŜą wszelkie działania prewencyjne, poprawa organizacji zarządzania, 

wprowadzanie zasad czystszej produkcji, poszanowanie energii i surowców oraz edukacja 

ekologiczna i działania na rzecz podniesienia świadomości ekologicznej,  

• pomocniczości i solidarności - wszyscy uczestnicy Programu są zobowiązani do współpracy 

w realizacji Programu, do solidarnego ponoszenia kosztów jego realizacji oraz wspierania 

słabszych partnerów.  

Postępowanie wszystkich uczestników Programu zgodnie z tymi zasadami gwarantuje:  

• uspołecznienie decyzji,  

• współdziałanie,  

• równość podmiotów uczestniczących w zarządzaniu,  

• swobodę przepływu informacji. 

Wśród najwaŜniejszych partnerów włączonych zarówno w proces opracowania Programu, jak i jego 

wdraŜania naleŜy wymienić:  

• Jednostki szczebla wojewódzkiego (Marszałek, Wojewoda i jednostki im podlegające), 

• Starostwo Powiatowe, 

• Sąsiednie gminy i związki gmin, 

• Inspekcja Ochrony Środowiska (WIOŚ),  

• Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW w Warszawie, WFOŚiGW 

w Gdańsku, PFOŚiGW w Wejherowie), 

• Podmioty gospodarcze, 

• Organizacje pozarządowe, 

• Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 
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• Nadleśnictwo Strzebielino, 

• Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

Wszystkie te jednostki zajmują waŜne miejsce na polu ochrony środowiska i ich doświadczenia będą 

wykorzystane przy realizacji Programu. 

2.5. Analiza źródeł finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska 

Środki własne inwestorów 

Podstawowym  źródłem finansowania ochrony środowiska w nadchodzących latach będą środki 

własne inwestorów - zarówno gminy Linia, jak równieŜ przedsiębiorców i mieszkańców gminy. Na 

samorządzie gminnym spoczywa obowiązek wdroŜenia wymagań wspólnotowych m.in. w zakresie 

gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Inwestycje te często będą musiały być wspierane 

kredytami i poŜyczkami bankowymi. 

Krajowe fundusze ekologiczne 

Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tworzy się na podstawie art. 400 ustawy Prawo 

ochrony środowiska. Na tej podstawie działa: Narodowy oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Do przedsięwzięć finansowanych przez NFOŚiGW zaliczają się działania proekologiczne o zasięgu 

ogólnokrajowym oraz ponadregionalnym. Forma dofinansowania jest dostosowana indywidualnie do 

potrzeb i obejmuje udzielanie preferencyjnych poŜyczek i dotacji, a takŜe uzupełniane innymi 

formami finansowania, np. dopłatami do preferencyjnych kredytów bankowych ze swych linii 

kredytowych w bankach. NFOŚiGW zarządza takŜe środkami pochodzącymi z pomocy zagranicznej, 

przeznaczonymi na ochronę środowiska w Polsce. 

Dofinansowanie obejmuje: 

• edukację ekologiczną, 

• przedsięwzięcia pilotaŜowe dotyczące wdroŜenia postępu technicznego i nowych technologii 

o duŜym stopniu ryzyka lub mających eksperymentalny charakter, monitoring, 

• programy wdraŜania nowych technologii, 

• ochronę przyrody,  

• prace projektowe i studialne, 

• zapobieganie lub likwidację nadzwyczajnych zagroŜeń, 

• utylizację i zagospodarowanie wód zasolonych, 

• profilaktykę zdrowotną dzieci z obszarów zagroŜonych. 

• ochronę i hodowlę lasów na obszarach szczególnej ochrony środowiska oraz wchodzących 

w skład leśnych kompleksów promocyjnych, 

• ochronę przed powodzią, 
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• ekspertyzy i badania naukowe. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

WFOŚiGW finansuje przedsięwzięcia o zasięgu regionalnym. WFOŚiGW określają zadania 

priorytetowe, które mogą być dofinansowywane z środków funduszu oraz zasady i kryteria, które będą 

obowiązywać przy wyborze zadań do realizacji. 

Banki 

Współpraca między Narodowym oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej zaowocowała rozszerzeniem ofert kredytowych o kredyty preferencyjne przeznaczone na 

przedsięwzięcia proekologiczne oraz rozszerzeniem współpracy z podmiotami angaŜującymi swoje 

środki finansowe w ochronie środowiska (fundacje, międzynarodowe instytucje finansowe). Kredyty 

preferencyjne pochodzą ze środków finansowych gromadzonych przez banki, natomiast fundusze 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej udzielają dopłat do wysokości oprocentowania. Banki 

uruchamiają teŜ linie kredytowe w całości ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej i innych instytucji. 

Bank Ochrony Środowiska, posiadający najwięcej środków finansowych w formie preferencyjnych 

kredytów, dysponuje bogatą ofertą dla prywatnych i samorządowych inwestorów, a takŜe osób 

fizycznych starających się o dofinansowanie na działania proekologiczne. 

Fundusz Termomodernizacji utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego ustawą o wspieraniu 

przedsięwzięć termomodernizacyjnych. 

W 2009 roku na mocy ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów rozpoczął działalność 

Fundusz Termomodernizacji i Remontów, który przejął aktywa i zobowiązania Funduszu 

Termomodernizacji. Podstawowym celem Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów 

realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne przy pomocy kredytów zaciąganych w bankach 

komercyjnych. Pomoc ta zwana "premią termomodernizacyjną" stanowi źródło spłaty 25% 

zaciągniętego kredytu na wskazane przedsięwzięcia. Oznacza to, Ŝe realizując przedsięwzięcie 

termomodernizacyjne inwestor spłaca 75% kwoty wykorzystanego kredytu. Premia 

termomodernizacyjna przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej 

korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne z własnych środków. 

Fundusze Unii Europejskiej 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013 (RPO WP)  

Beneficjentami mogą być jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki 

organizacyjne, jednostki posiadające osobowość prawną, administracja rządowa, parki narodowe 

i krajobrazowe, Lasy Państwowe, jednostki naukowe, instytucje kultury, osoby prawne i fizyczne 

będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, jednostki sektora finansów publicznych 

posiadające osobowość prawną, partnerzy społeczni i gospodarczy, kościoły i związki wyznaniowe 

oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, spółki wodne, przedsiębiorcy.  
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Wysokość udzielanego dofinansowania to przewaŜnie do 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych 

projektów. 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ)  

POIiŚ przeznaczony jest głównie dla większych projektów, wykraczających znacznie poza obszar 

jednej gminy w przypadku gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Stwarzają moŜliwość 

współfinansowania następujących obszarów:  

• gospodarki wodno-ściekowej,  

• gospodarki odpadami,  

• ograniczenia negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko 

w tym dostosowania, 

• przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego,  

• wykorzystania odnawialnych źródeł energii.  

W ramach POIiŚ mogą być realizowane równieŜ działania na rzecz ochrony przyrody, prowadzące do 

ograniczenia degradacji  środowiska naturalnego oraz strat zasobów róŜnorodności biologicznej 

zgodnie z Krajową strategią ochrony i umiarkowanego uŜytkowania róŜnorodności biologicznej wraz 

z programem działań do tej strategii oraz Polityką Leśną Państwa, w tym Krajowym Programem 

Zwiększania Lesistości do roku 2020 z perspektywą do roku 2025. Realizowane są takŜe elementy 

działań przewidzianych w Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej. 

Wysokość udzielanego dofinansowania to przewaŜnie do 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych 

projektów.  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW)  

W PROW w ramach priorytetów działań zdefiniowano cztery osie:  

Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolniczego i leśnego;  

Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich;  

Oś 3: Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i zróŜnicowanie gospodarki wiejskiej;  

Oś 4: Leader.  

Oś 1. obejmuje m.in. scalanie gruntów, gdzie maksymalna  wysokość pomocy wynosi 100% kosztów 

kwalifikowalnych, w tym: do 75% to środki UE oraz do 25% - budŜet państwa, a takŜe 

gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków 

wodnych, zwiększenie retencji wodnej, poprawie ochrony uŜytków rolnych przed powodziami).  

Oś 2. wprowadza instrumenty wsparcia oraz zachęty dla rolników, sprzyjające zachowaniu i poprawie 

stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków. Celem osi są bezpośrednie działania, związane 

z odpowiednimi praktykami rolniczymi w tym: 

• zrównowaŜony sposób gospodarowania,  

• odpowiednie uŜytkowanie gleb i ochrona wód,  

• kształtowanie struktury krajobrazu,  



Program ochrony środowiska dla gminy Linia na lata 2012 - 2015 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 - 2019 

 

90 

 

• przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk uŜytkowanych rolniczo. 

W ramach tej osi realizowane są równieŜ działania związane z zalesianiem gruntów rolnych oraz 

innych niŜ rolne, a takŜe odtwarzaniem potencjału produkcji leśnej zniszczonej przez katastrofy oraz 

wprowadzaniem instrumentów zapobiegawczych.  

Ponadto, w ramach róŜnicowania gospodarki wiejskiej mogą być dofinansowane przedsięwzięcia 

w inwestycje związane z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu 

rolniczego. Ze względu na dość uniwersalny charakter działań, z instrumentów wsparcia będą 

korzystały zarówno silne i dobrze zorganizowane gospodarstwa, jak równieŜ mniejsze, funkcjonujące 

w sposób tradycyjny. 

Celem działania Osi 3. jest poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących 

elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy, co przyczynić się 

ma do poprawy warunków Ŝycia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.  

Poziom pomocy wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wymagany 

krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych 

projektu pochodzi ze  środków własnych.  

Leader czyli Oś 4. jest to podejście wielosektorowe, przekrojowe i partnerskie, umoŜliwiające 

aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie kapitału społecznego na wsi, 

a takŜe polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzację. 

Instrument finansowy LIFE+ na lata 2007-2013 (LIFE+)  

W ramach LIFE+ dofinansowany są trzy komponenty tematyczne:  

• przyroda i róŜnorodność biologiczna  

• polityka i zarządzanie w zakresie środowiska  

• informacja i komunikacja.  

Do LIFE+ moŜe przystąpić kaŜdy podmiot znajdujący się na terytorium Wspólnoty Europejskiej 

w tym: podmioty publiczne, podmioty prywatne o charakterze komercyjnym oraz podmioty prywatne 

o charakterze niekomercyjnym (równieŜ organizacje pozarządowe). 

W Polsce za koordynację tego projektu odpowiada NFOŚiGW. Poziom dofinansowania uzaleŜniony 

jest od rodzaju projektu i kształtuje się następująco: 50% kosztów kwalifikowanych to jest 

podstawowy maksymalny poziom dofinansowania oraz 75% kosztów kwalifikowanych – moŜliwy 

poziom dofinansowania w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach dla komponentu „przyroda 

i róŜnorodność biologiczna”, którego celem jest ochrona gatunków i siedlisk priorytetowy w obrębie 

obszarów Natura 2000. 

Instytucje i programy pomocowe  

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)  

ARiMR udziela dopłat do upraw roślin energetycznych oraz kredytów na realizacje przedsięwzięć 

inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spoŜywczym i usługach dla rolnictwa. Dopłaty są 
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przeznaczone dla producentów rolniczych, którzy prowadzą plantację wierzby lub róŜy bezkolcowej, 

wykorzystywanych na cele energetyczne. 

O kredyt mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, 

z wyłączeniem emerytów i rencistów, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające 

osobowości prawnej. 
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WYKAZ SKRÓTÓW  

AKPOŚK – Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

b.k.d. – bez kosztów dodatkowych  

BAT – ang. Best available techniques, najlepsza dostępna technika  

BOŚ – Bank Ochrony Środowiska  

Dz. U. – Dziennik Ustaw  

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

EMAS – ang. Eco-management and audit scheme of the  European Union, Wspólnotowy System  

Ekozarządzania i Audytu  

GPZ – Główne Punkty Zasilania  

GUS – Główny Urząd Statystyczny  

GZWP – główny zbiornik wód podziemnych  

IPPC – ang. Integrated Pollution Prevention and Control, Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie  

Zanieczyszczeń  

KDPR – Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej  

KPOŚK - Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych  

KPZL – Krajowy Program Zwiększania Lesistości  

LOP – Liga Ochrony Przyrody  

MFEOG – Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego  

Mg – megagram (tona) 

m.p.z.p. – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  

MŚ – Ministerstwo Środowiska  

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

NMF – Norweski Mechanizm Finansowy  

NSEE - Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej  

ONO - obszar najwyŜszej ochrony  

OSO – obszar specjalnej ochrony ptaków  

OWO – obszar wysokiej ochrony  

OZE – odnawialne źródła energii  

PFOŚiGW – Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

PIG – Państwowy Instytut Geologiczny  

PO - Program Operacyjny  

Poś – prawo ochrony środowiska 

PROW– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  

PSP – Państwowa StraŜ PoŜarna  

pul  – plan urządzenia lasu  

RDLP – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych  
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RLM – równowaŜna liczba mieszkańców  

RPO WP - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego  

RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  

SCW – scalone części wód  

SOO – specjalny obszar ochrony siedlisk  

SP – Starostwo Powiatowe   

SZŚ - Systemy Zarządzania Środowiskowego  

UE – Unia Europejska  

UG – urząd gminy  

UGiM – urząd gminy i miasta  

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  

WSSE – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

WYKAZ SKRÓTÓW  AKTÓW PRAWNYCH 

USTAWY 

Ustawa Prawo ochrony środowiska–ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. 2008, Nr 25, poz. 150), 

Ustawa Prawo wodne – ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. 2001, Nr 115, poz. 

1229), 

Ustawa Prawo energetyczne – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. 1997, 

Nr 54, poz. 348), 

Ustawa o ochronie przyrody – ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2004, 

Nr 92, poz. 880), 

Ustawa o lasach – ustawa z dnia z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. 2011, Nr 12, poz. 59), 

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji 

Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – ustawa z dnia 28 lipca 2011 roku 

o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

(Dz. U. 2011, Nr 205, poz. 1202), 

Ustawa o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych – ustawa z dnia 18 grudnia 2003 roku o 

płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U. 2004, Nr 6, poz. 40), 

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – ustawa z dnia 7 

czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 

2001, Nr 72, poz. 747), 



Program ochrony środowiska dla gminy Linia na lata 2012 - 2015 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 - 2019 

 

94 

 

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i 

górnicze (Dz. U. 2011, Nr 163, poz. 981), 

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych – ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz. U. 2004, Nr 121, poz. 1266), 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012, poz. 647), 

Ustawa o odpadach – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. 2010, Nr 185, poz. 

1243), 

Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termo modernizacyjnych – ustawa z dnia 18 grudnia 1998 roku o 

wspieraniu przedsięwzięć termo modernizacyjnych (Dz. U. 1998, Nr 126, poz. 834), 

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów – ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o 

wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. 2008, Nr 223, poz. 1459), 

ROZPORZĄDZENIA 

Rozporządzenie REACH - Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 

ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, 

zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 

rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równieŜ dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy 

Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, 

Rozporządzenie w sprawie sposobu kwalifikacji jednolitych części wód powierzchniowych- 

Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 

priorytetowych, 

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych - Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód 

podziemnych, 

Rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu - Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, 

Rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku - Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

Rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń uŜywanych na zewnątrz pomieszczeń 

w zakresie emisji hałasu do środowiska - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 

r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń uŜywanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie 

emisji hałasu do środowiska, 

Rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia badań poziomów pól 

elektromagnetycznych – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 roku w 

sprawie zakresu i sposobu prowadzenia badań poziomów pól elektromagnetycznych, 
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Rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 

sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 

października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 

oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów, 

Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 

grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół, 

DYREKTYWY 

Ramowa Dyrektywa Wodna - Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 

października 2000 r., 

Dyrektywa 96/61/WE - Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca 

zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, 

Dyrektywa 91/271/EWG - Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca 

oczyszczania ścieków komunalnych, 

Dyrektywa w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy - Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego 

powietrza dla Europy, 

Dyrektywa w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych - Dyrektywa 

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

stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 

2001/77/WE oraz 2003/30/WE, 

Dyrektywa w sprawie oceny i zarządzania hałasem w środowisku – Dyrektywa 2002/49/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania 

poziomem hałasu w środowisku, 

Dyrektywa 96/82/WE – Dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli 

niebezpieczeństwa powaŜnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi. 

Dyrektywa 2008/1/WE – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 

2008 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. 
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