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1. Podstawa prawna i znaczenie programu 
 

Podstaw� prawn� sporz�dzenia przez Burmistrza gminy Zdzieszowice „Programu 
ochrony �rodowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy Zdzieszowice” stanowi� 
zapisy art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz.U. nr 
62, poz. 627 z pó�. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach [Dz.U. nr 
62, poz. 628 z pó�. zm.). Obliguj� one Burmistrza do sporz�dzenia programu ochrony 
�rodowiska, którego cz��� stanowi plan gospodarki odpadami.  
 

Program ochrony �rodowiska wraz z planem gospodarki odpadami stanowi podstawowy 
dokument okre�laj�cy strategi� i polityk� ekologiczn� gminy, formułuj�cy w szczególno�ci 
cele i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działa� proekologicznych, �rodki 
niezb�dne do osi�gni�cia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i �rodki 
finansowe, aktualny stan gospodarki odpadami, prognozowane zmiany w zakresie 
gospodarki odpadami, działania zmierzaj�ce do poprawy sytuacji w zakresie 
gospodarowania odpadami, instrumenty finansowe słu��ce realizacji zamierzonych celów, 
system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów, rodzaje i harmonogram realizacji 
przedsi�wzi��, uruchamiania �rodków finansowych i ich �ródła. 

 
„Program ...” i potrzeba jego posiadania, obok realizacji wymogu formalnego, zawartego 

w ustawie Prawo ochrony �rodowiska, ma równie� inne, pozaprawne znaczenie: 
- stanowi przejaw mobilizacji wszystkich zainteresowanych stron (interesariuszy) do 

sprecyzowania głównych problemów oraz wypracowania w drodze porozumienia 
społecznego priorytetów, celów i sposobów ich osi�gni�cia 

- stwarza podstaw� do usprawnienia współpracy władz gminy z organami, 
organizacjami i podmiotami gospodarczymi, jak równie� do usprawnienia współpracy 
w obr�bie własnego urz�du 

- stanowi podstaw� mobilizacji władz gminy do zintegrowanego sposobu 
rozwi�zywania problemów ochrony �rodowiska 

- stanowi podstaw� do podejmowania �wiadomych decyzji inwestycyjnych i 
pozainwestycyjnych rozwi�zuj�cych zidentyfikowane problemy �rodowiskowe, przy 
jednoczesnym uwzgl�dnieniu skutków dla pozostałych sfer funkcjonowania gminy 

- stanowi wyraz identyfikacji społeczno�ci gminy z przyj�tym sposobem pokonywania 
słabych stron, wykorzystania szans i potencjału rozwojowego   

- stwarza podstaw� dla pozyskania �rodków wewn�trznych i zewn�trznych (monta� 
finansowy) na realizacj� sprecyzowanych zada� inwestycyjnych 

- stanowi punkt wyj�ciowy do optymalizacji systemu zarz�dzania �rodowiskiem na 
terenie gminy 

 
Powy�sze przesłanki podkre�laj� fakt opracowania „Programu ...” nie tylko z uwagi na 

wymóg prawny, ale równie� z uwagi na wewn�trzne prze�wiadczenie społeczno�ci gminy o 
potrzebie integracji i mobilizacji w rozwi�zywaniu wspólnych problemów. Sporz�dzony przy 
szerokiej współpracy mieszka�ców, administracji, instytucji i podmiotów gospodarczych 
pozwoli na osi�gni�cie trwałego, zrównowa�onego rozwoju, popraw� warunków �ycia i 
wzrost konkurencyjno�ci gminy.  
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2. Powi�zania programu z innymi dokumentami strategicznymi wy �szego rz �du 
 

Zgodnie z zasad� programowalno�ci i integracji polityki ekologicznej z politykami 
sektorowymi, przedkładane dokumenty programowe pozostaj� w spójno�� z celami, 
kierunkami i działaniami, okre�lonymi w dokumentach szczebla krajowego, regionalnego i 
lokalnego rz�du i w prawodawstwie polskim, w tym w szczególno�ci z:  

 
- Polityk� ekologiczn� pa�stwa na lata 2003-2006 z uwzgl�dnieniem perspektywy na lata 

2007-2010,  
- Programem wykonawczym do II Polityki ekologicznej pa�stwa na lata 2002 – 2010, 
- Polityk� ekologiczn� pa�stwa na lata 2003 – 2006 z uwzgl�dnieniem perspektywy na 

lata 2007 – 2010, 
- Programem ochrony �rodowiska województwa opolskiego na lata 2003 – 2006 z 

uwzgl�dnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010, 
- Planem gospodarki odpadami województwa opolskiego, 
- "Mi�dzygminna strategia rozwoju powiatu krapkowickiego”,  
- „Program ochrony �rodowiska powiatu krapkowickiego na lata 2003 – 2015”, 
- „Plan gospodarki odpadami dla powiatu krapkowickiego na lata 2003 - 2015”, 
- „Strategia rozwoju miasta i gminy Zdzieszowice na lata 2001 – 2010”,  
-  projekt „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2004 – 2006”. 

 
 
3. Główne elementy programu 
 
Główne elementy programu stanowi�: 
 

• wst�p – okre�laj�cy podstaw� prawn� opracowania, zakres i jego zawarto��, 
metodyk� i główne zało�enia,   

• uwarunkowania realizacji programu – okre�laj�ce główne zagro�enia i problemy 
ekologiczne, spójno�� programu z dokumentami strategicznymi rangi regionalnej 
oraz lokalne priorytety ochrony �rodowiska,  

• cele i zadania o charakterze systemowym – obejmuj� powi�zania rozwoju 
gospodarczo-społecznego gminy z ochron� �rodowiska (ekologizacja strategii 
rozwojowej i przestrzennej gminy) oraz wzmocnienie udziału społecze�stwa w 
działaniach na rzecz ochrony �rodowiska, zarówno przez dost�p do informacji, jak i 
edukacj� ekologiczn�. 

• cele i zadania z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego 
u�ytkowania zasobów naturalnych oraz poprawy jako�ci �rodowiska i 
bezpiecze�stwa ekologicznego – obejmuj� w układzie poszczególnych zagadnie� 
wyró�nione cele krótkookresowe, do roku 2007 r. oraz �redniookresowe do 2010 r. 
sformułowane na podstawie diagnozy �rodowiska, uwarunkowa� prawnych i 
wymaga� polityki ekologicznej pa�stwa, województwa i strategii rozwoju gminy,  

• plan operacyjny (program wykonawczy) – zawiera zestawienie przedsi�wzi�� 
realizuj�cych polityk� ekologiczn� gminy w poszczególnych komponentach w latach 
2004 – 2007 i w perspektywie 2008 - 2011, a przede wszystkim harmonogram 
rzeczowo-finansowy programu z rozró�nieniem zada� własnych i koordynowanych 
oraz okre�leniem terminów realizacji, �ródeł finansowania, a tak�e instytucji 
odpowiedzialnych za realizacj� danego przedsi�wzi�cia, 

• narz�dzia i instrumenty realizacji programu wraz z okre�leniem struktury zarz�dzania 
programem, sprawozdawczo�ci i monitorowania programu,  

• koszty realizacji programu na terenia gminy Zdzieszowice w latach 2004-2007 – 
szacunkowe koszty wdro�enia przedsi�wzi�� przewidzianych do realizacji w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym z podziałem na zadania inwestycyjne i 
pozainwestycyjne, dla wyró�nionych komponentów, zawartych w programie oraz 
�ródła finansowania. 
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4. Cel nadrz �dny i cele strategiczne 
 

Naczeln� zasad� polityki ekologicznej przyj�t� w „Programie ...” jest zasada 
zrównowa�onego rozwoju1, oznaczaj�c� harmonizacj� procesów rozwoju gospodarczego i 
społecznego z ochron� zasobów i walorów �rodowiska. Uwzgl�dniaj�c misj�, priorytety i cele 
rozwojowe w aspekcie ochrony �rodowiska i kształtowania przyrodniczych podstaw rozwoju 
gminy, za nadrz�dny cel „Programu ...” przyj�to: 

 
Rozwój społeczno-gospodarczy i zaspokajanie potrzeb  mieszka �ców gminy w 
harmonii z wymogami ochrony �rodowiska.  

 
Nadrz�dny cel „Programu ...” realizowany b�dzie przez cele strategiczne, sformułowane 

w głównych grupach problemowych, ukierunkowanych na: 
 

Działania o charakterze systemowym:   
                               

• w zakresie ekologizacji strategii i programów rozwoju gminy - zharmonizowanie celów 
rozwoju gospodarczego i społecznego z celami ochrony �rodowisk 

• w zakresie aktywizacji rynku do działa� na rzecz ochrony �rodowiska - tworzenie 
warunków dla podejmowania działa� sprzyjaj�cych wzrostowi ekologizacji gospodarki 

• w zakresie planowania przestrzennego - stworzenie trwałych podstaw dla 
harmonizacji rozwoju gospodarczego i społecznego z uwarunkowaniami 
otaczaj�cego �rodowiska 

• w zakresie edukacji ekologicznej społecze�stwa i dost�pu do informacji - 
ukształtowania nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia odpowiedzialno�ci za 
stan i ochron� �rodowiska 
 

Działania dotycz�ce poprawy stanu jako�ciowego �rodowiska: 
 

• w zakresie ochrony powietrza, przeciwdziałania zmianom klimatu i wykorzystania 
energii odnawialnej - uzyskanie dobrej jako�ci powietrza atmosferycznego 
elementem trwałej poprawy standardu �ycia mieszka�ców i utrzymania dobrego 
stanu �rodowiska przyrodniczego gminy  

• w zakresie poprawy jako�ci wód powierzchniowych i podziemnych - osi�gni�cie 
dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych, umo�liwiaj�cych ich 
wykorzystanie dla celów u�ytkowych. 

• w zakresie awarii przemysłowych - zapobieganie zagro�eniom i zmniejszenie 
skutków ekologicznych i społecznych powa�nych awarii, doskonalenie istniej�cego 
systemu ratowniczego na wypadek zaistnienia powa�nej awarii 

• w zakresie ochrony przed hałasem - zmniejszenie powierzchni obszarów i liczby 
mieszka�ców obj�tych zasi�giem szkodliwego oddziaływania hałasu 
komunikacyjnego i przemysłowego 

• w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym - monitoring pól 
elektromagnetycznych zmierzaj�cy do okre�lenia skali problemu i poprawa 
bezpiecze�stwa w tym zakresie 

• w zakresie gospodarki odpadami - stworzenie nowoczesnego, kompleksowego 
systemu zarz�dzania odpadami komunalnymi oraz stworzenie nowoczesnego 
systemu nadzoru i kontroli nad gospodark� odpadami sektora przemysłowego.  

 

                                                
1  Zrównowa�ony rozwój oznacza taki rozwój, który zaspokaja potrzeby współczesnych pokole�, nie ograniczaj�c mo�liwo�ci 

realizacji potrzeb przyszłych pokole�. 
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Działania dotycz�ce ochrony i racjonalnego u�ytkowania zasobów naturalnych: 
 

• w zakresie ochrony zasobów wodnych, w tym ochrona przed powodzi� – ochrona, 
racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi dla zapewnienia dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych dla celów u�ytkowych oraz dla zapewnienia 
bezpiecze�stwa przeciwpowodziowego mieszka�ców, 

• w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne u�ytkowanie zasobów 
naturalnych – ochrona i wzrost bioró�norodno�ci, zachowanie walorów krajobrazu i 
zasobów le�nych oraz optymalizacja gminnego systemu obszarów chronionych, 

• w zakresie ochrony powierzchni ziemi, gleb i kopalin – ochrona zasobów kopalin, 
rekultywacja i rewitalizacja terenów poeksploatacyjnych oraz gleb 

 
„Program ...” dla poszczególnych celów strategicznych okre�la cele szczegółowe o 

charakterze �redniookresowym (lata 2007 – 2010), cele krótkookresowe, przewidziane do 
realizacji w latach 2004 – 2006 oraz kierunki działa�, umo�liwiaj�ce osi�gni�cie zało�onych 
celów.  
  
5. Plan operacyjny (program wykonawczy) na lata 2004  - 2007 
 

�redniookresowe cele ekologiczne do roku 2011 stanowi� podstaw� opracowania planu 
operacyjnego (wykonawczego), tj. okre�lenia konkretnych przedsi�wzi�� inwestycyjnych i 
pozainwestycyjnych, których wykonanie realizuje priorytety ochrony �rodowiska dla gminy 
Zdzieszowice. Plan ten, z uwagi na potrzeb� koordynacji �rodków finansowych na jego 
realizacj� z okresami programowania na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, krajowym i 
europejskim, sporz�dzono dla okresu 2004 – 2007 i w perspektywie 2008 – 2011. Realizacja 
„Programu ochrony �rodowiska ...” odbywa� si� b�dzie poprzez finansowanie przedsi�wzi�� 
okre�lonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, uwzgl�dniaj�cym podział na dwie 
główne grupy: 
- zadania własne gminy - przedsi�wzi�cia, które b�d� finansowane w cało�ci lub w cz��ci 

ze �rodków bud�etowych i pozabud�etowych b�d�cych w dyspozycji gminy), 
- zadania koordynowane - przedsi�wzi�cia zwi�zane z ochron� �rodowiska i racjonalnym 

wykorzystaniem zasobów naturalnych, które s� finansowane ze �rodków przedsi�biorstw 
oraz ze �rodków przedsi�biorstw oraz ze �rodków zewn�trznych, b�d�cych w dyspozycji 
organów i instytucji szczebla powiatowego, wojewódzkiego, centralnego. 

 
W�ród najwa�niejszych kryteriów, branych pod uwag� przy ustalaniu listy przedsi�wzi�� 

do realizacji w latach 2004 – 2007 i w perspektywie do roku 2011, wymieni� nale�y, oprócz 
podstawowych dokumentów strategicznych, okre�lonych w pkt 2 

 
- kryteria wynikaj�ce z obowi�zków ustawowych, w szczególno�ci z ustawy „Prawo 

ochrony �rodowiska”, ustawy o odpadach, ustawy „Prawo Wodne”, ustawy o 
ochronie przyrody oraz wydanych do nich aktów wykonawczych, 

- kryteria zawarte w „II Polityce ekologicznej pa�stwa, „Polityce ekologicznej pa�stwa 
na lata 2003 – 2006  z perspektyw� na lata 2007 – 2010” oraz w „Programie 
wykonawczym do II polityki ekologicznej pa�stwa”, 

- zgodno�� ze „Strategi� rozwoju miasta i gminy Zdzieszowice na lata 2001 – 2010”, 
- zgodno�� z „Mi�dzygminn� strategi� rozwoju powiatu krapkowickiego”,  
- zgodno�� z projektem „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zdzieszowice na lata 2004 

– 2006”. 
- zgodno�� ze „Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Zdzieszowice”, 
- zadania koordynowane i wytyczne zawarte w „Programie ochrony �rodowiska 

województwa opolskiego na lata 2003 – 2006 z perspektyw� na lata 2007 – 2010” 
oraz z „Programem ochrony �rodowiska powiatu krapkowickiego na lata 2003 – 
2015”, 
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- zadania koordynowane i wytyczne zawarte w „Planie gospodarki odpadami 
województwa opolskiego” oraz w „Planie gospodarki odpadami powiatu Krapkowice 
na lata 2003 – 2015”,  

- zgodno�� przedsi�wzi�� z priorytetami, celami i działaniami okre�lonymi w 
Podstawach Wsparcia Wspólnoty, w Zintegrowanym Programie Operacyjnych 
Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Programie rozwoju województwa opolskiego na 
lata 2004 – 2006, Kontrakcie dla Województwa Opolskiego na rok 2004, w 
sektorowych programach operacyjnych (w szczególno�ci w Sektorowym Programie 
Operacyjnym Wzrost Konkurencyjno�ci Przedsi�biorstw) oraz w programach 
spójno�ciowych,  

- zgodno�� z priorytetami Wojewódzkiego, Powiatowego i Gminnego Funduszu 
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej. 

 
ponadto przy wyborze brano pod uwag� przedsi�wzi�cia zgłoszone przez podmioty 
gospodarcze funkcjonuj�ce na terenie gminy, przedsi�wzi�cia zgłoszone przez 
poszczególne wydziały i podległe Urz�dowi Miejskiemu jednostki organizacyjne.  

 
Zestawienia tabelaryczne planowanych przedsi�wzi�� uszeregowane zostały w 

nast�puj�cych grupach:  
 

1. Ochrona przyrody i krajobrazu oraz wykorzystanie lasów. 
2. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona przed powodzi�. 
3. Ochrona powietrza, przeciwdziałanie zmianom klimatu i wykorzystanie energii 

odnawialnej. 
4. Ochrona przed hałasem. 
5. Ochrona gleb, powierzchni ziemi i kopalin. 
6. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym. 
7. Powa�ne awarie przemysłowe. 
8. Gospodarka odpadami 
9. Edukacja ekologiczna społecze�stwa, działania systemowe i dost�p do informacji 

o �rodowisku i jego stanie.  
10. Zarz�dzanie �rodowiskiem i programem ochrony �rodowiska.  

 
Program ochrony �rodowiska gminy Zdzieszowice sporz�dzony jest w formule otwartej, 

co oznacza, �e mo�na go aktualizowa� i uzupełnia� o nowe elementy inwestycji i ich 
finansowania. Zaproponowana lista przedsi�wzi�� nie zamyka mo�liwo�ci realizowania 
innych przedsi�wzi��, nieznanych w chwili opracowywania programu, charakteryzuj�cych si� 
mniejsz� skal� i mniejszym efektem ekologicznym. Oznacza to mo�liwo�� uzyskania 
dofinansowania przedsi�wzi�� nie wymienionych imiennie w poni�szym harmonogramie, o 
ile przedsi�wzi�cie to b�dzie si� wpisywało w zało�one cele �rednio i krótkookresowe, 
realizowane przez gmin�.  

 
 

6. Zarz�dzanie �rodowiskiem i programem 
 
Zarz�dzanie �rodowiskiem jest, obok instrumentów finansowych, jednym z wa�niejszych 

instrumentów realizacji programu ochrony �rodowiska. W zarz�dzaniu �rodowiskiem, obok 
przedstawicieli administracji samorz�dowej istotn� rol� odgrywa� b�dzie zapewnienie 
szerokiego udziału przedstawicieli podmiotów gospodarczych oraz innych uczestników �ycia 
społecznego. 

 
Zarz�dzanie programem powinno odbywa� si� w oparciu o instrumenty wspomagaj�ce 

realizacj� programu ochrony �rodowiska, obejmuj�ce instrumenty polityki ekologicznej, 
zasady zarz�dzania �rodowiskiem zgodnie z kompetencjami i obowi�zkami podmiotów 
zarz�dzaj�cych. W zarz�dzaniu �rodowiskiem szczególn� rol� pełni� b�dzie „Program 
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ochrony �rodowiska ...”, który to program, z punktu widzenia władz gminy, mo�e by� 
postrzegany jako instrument koordynacji działa� na rzecz ochrony �rodowiska oraz 
intensyfikacji współpracy ró�nych instytucji i organizacji.   

 
Podstawow� zasad� realizacji programu ochrony �rodowiska powinna by� zasada 

wykonywania zada� przez poszczególne jednostki wł�czone w zagadnienia ochrony 
�rodowiska. W strukturze zarz�dzania programem przewiduje si� uczestnictwo 
nast�puj�cych grup: 

 
- podmioty uczestnicz�ce w organizacji i zarz�dzaniu programem (Urz�d Miasta i 

Gminy oraz podległe jednostki organizacyjne), 
- podmioty realizuj�ce poszczególne zadania (oprócz wymienionych powy�ej, tak�e 

podmioty gospodarcze, stowarzyszenia, organy i instytucje szczebla centralnego 
lub podlegaj�ce bezpo�rednio organom centralnym, instytucje finansuj�ce), 

- podmioty kontroluj�ce przebieg realizacji i efekty programu (Rada Gminy, Zespół 
Konsultacyjny, WIO�, WSSE, RZGW), 

- społeczno�� gminy jako główny odbiorca programu. 
 
Burmistrz (w osobie pełnomocnika ds. programu) w ramach realizacji programu 

współdziała z organami administracji rz�dowej i samorz�dowej szczebla powiatowego i 
wojewódzkiego oraz z instytucjami administracji specjalnej, w dyspozycji której znajduj� si� 
instrumenty kontroli przestrzegania wymogów prawnych i monitoringu stanu �rodowiska 
(WIO�, WSSE, RZGW). We wdra�aniu programu Burmistrz wspierany b�dzie przez Zespół 
Konsultacyjny, utworzony z przedstawicieli urz�du (przedstawiciele wewn�trzni) oraz 
reprezentantów podmiotów gospodarczych, organizacji pozarz�dowych i mieszka�ców 
(przedstawiciele zewn�trzni). Zespół konsultacyjny, nadzoruj�cy opracowanie projektu, ma 
za zadanie nadzorowanie procesu jego wdra�ania, zapoznaj�c si� z okresowymi raportami z 
wykonania zada� i uzyskania wymaganych efektów ekologicznych. Zadaniem zespołu jest 
równie� wypracowanie płaszczyzny porozumienia społecznego w zakresie wyznaczania 
celów i okre�lania konkretnych sposobów ich osi�gania. Istnieje zatem potrzeba stworzenia 
obiektywnych warunków prowadzenia współpracy w realizacji zada� programu i udziału we 
wdra�aniu programu. Odbiorc� programu s� mieszka�cy gminy, którzy subiektywnie 
oceniaj� efekty realizacji programu. Obiektywizacj� oceny mo�na uzyska� poprzez 
wprowadzenie odpowiednich mierników �wiadomo�ci społecznej (np. udział społecze�stwa 
w działaniach na rzecz ochrony �rodowiska, ilo�� i jako�� interwencji (wniosków) 
zgłaszanych przez mieszka�ców, liczba, jako�� i skuteczno�� kampanii edukacyjno – 
informacyjnych).  

 
7. Sprawozdawczo �� z realizacji programu 
 

Program ochrony �rodowiska oraz plan gospodarki odpadami sporz�dza si� co 4 lata,  
przy czym co 2 lata Burmistrz sporz�dza raport z realizacji programu. Program ochrony 
�rodowiska i raport z jego realizacji podlegaj� uchwalaniu i prezentacji Radzie Gminy.  
 
 

8. Koszty i finansowanie 
 

Kalkulacja kosztów realizacji Programu dotycz�ca okresu najbli�szych 4 lat, tj. lat 
2004-2007, sporz�dzona została na podstawie danych uj�tych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym przedsi�wzi�� przewidzianych lub planowanych do realizacji. Kalkulacja 
kosztów na realizacj� przewidywanych przedsi�wzi�� ma charakter szacunkowy, z uwagi na 
niekompletno�� danych dotycz�cych finansowania zadania w wyró�nionym okresie. Nale�y 
stwierdzi�, �e jedynie w przypadku zada� okre�lonych w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy 
Zdzieszowice na lata 2004 – 2013 mo�emy mówi� o w miar� pewnie okre�lonych kosztach i 
monta�u finansowania podejmowanych przedsi�wzi��. W pozostałych przypadkach, z uwagi 
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na szybko zmieniaj�ce si� uwarunkowania gospodarcze (szczególnie podmiotów 
gospodarczych) wyst�puj� trudno�ci z długookresowym programowaniem inwestycji - koszty 
realizacji przedsi�wzi�� maj� charakter szacunkowy. Poniewa� Program ma formuł� otwart�, 
mo�na go w pó�niejszym okresie aktualizowa� i uzupełnia� nowe przedsi�wzi�cia i sposób 
ich finansowania.  

 
Koszty w latach 2004-2007 [tys. PLN], w tym: 

Lp. 

 
Dziedzina 

 
 

pozainwestycyjne inwestycyjne razem 

1 2 3 4 5 

1. Ochrona przyrody i krajobrazu oraz wykorzystanie 
lasów. 

280 40 320 

2. Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych oraz 
ochrona przed powodzi� 

13 23 072.6 23 085.6 

3. Ochrona powietrza, przeciwdziałanie zmianom klimatu 
i wykorzystanie energii odnawialnej. 

0 408 421* 408 421* 

4. Ochrona przed hałasem. 71 0 71 
5. Ochrona gleb, powierzchni ziemi i kopalin 40 0 40 
6. Promieniowanie elektromagnetyczne, niejonizuj�ce 0 0 0 
7 Powa�ne awarie przemysłowe. 0 5 000 5 000 
8 Gospodarka odpadami 279,16** 70 349,16** 
9 Edukacja ekologiczna, działania systemowe i dost�p 

do informacji o �rodowisku 
124 0 124 

10 Zarz�dzanie ochron� �rodowiska i programem ochrony 
�rodowiska 

65 0 65 

SUMA 872,16 436 603.6 437 475,76 

*  kwota ł�czna, obejmuje równie� modernizacj� biologiczno – chemicznej oczyszczalni �cieków ZK „Zdzieszowice” 

** kwoty wynikaj�ce z Planu gospodarki odpadami gminy Zdzieszowice, nie obejmuj� kosztów budowy Centrum Utylizacji 
Odpadów w K�dzierzynie-Ko�lu Zwi�zku Południowego Gospodarki Odpadami,  

 

 
Finansowanie programu uj�te zostało w trzech zasadniczych grupach, obejmuj�cych: 
- finansowanie z bud�etu gminy, bez wspomagania z innych �ródeł (uj�to tutaj m.inn. 

udział własny gminy w finansowaniu inwestycji z udziałem �rodków pomocowych) 
- monta� finansowy �rodków gminnych z udziałem �rodków z innych �ródeł, 

mo�liwych do pozyskania, aczkolwiek niemo�liwych w chwili obecnej do okre�lenia 
w postaci okre�lonych kwot 

- �rodki własne podmiotów gospodarczych, wspomaganych �rodkami pomocowymi, 
kredytami itp. 

- w chwili obecnej do pozyskania dla realizacji zada� 
 
 
Struktura finansowania Programu ochrony �rodowiska wraz z planem gospodarki 

odpadami w latach 2004–2007 oparta o ramy finansowe przedstawia si� w sposób 
nast�puj�cy:  
 

Udział 
�ródło 

% tys. PLN 
�rodki własne gminy (w tym udział gminy we współfinansowaniu 
zada� ISPA i ZPORR) 

1,34 5 857.5 * 

Monta� �rodków (�rodki gminy oraz potencjalnie  WFO�iGW, 
PFO�iGW, GFO�iGW, bud�etu pa�stwa, bud�etu województwa, 
bud�et powiatu, podmiotów gospodarczych) 

2,46 10 783,36 

�rodki własne podmiotów gospodarczych 96,20 420 834.9 
RAZEM 100,00 437 457,76 

 
*w tym �rodki własne gminy przewidziane na inwestycje, uwzgl�dnione w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy 
Zdzieszowice, w wysoko�ci – 5 278.4 tys. PLN.  


