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1 Wprowadzenie  
 
1.1   Cel opracowania 
 

Celem sprawozdania jest przedstawienie stopnia realizacji założeń przyjętych w 

Programie ochrony środowiska wraz z oceną stanu środowiska. Sprawozdanie zawiera 

informacje dotyczące realizacji tych oraz ich wpływu na zmianę wskaźników oceniających 

realizację Programu. Zakres objęty sprawozdaniem dotyczy przedsięwzięć realizowanych 

począwszy od 2007 roku do dnia 31.12.2010 r. 
 

 
1.2 Podstawa prawna przygotowania sprawozdania z Programu Ochrony  
 Środowiska 
 

Program ochrony środowiska jest realizacją wymogów zawartych w ustawie Prawo 

ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z pź. zm.), która 

artykułem 17 wprowadza dla gmin obowiązek ich opracowywania. W związku z powyższym 

dokument taki został w Gminie Woźniki opracowany i zatwierdzony jako Załącznik do Uchwały 

Nr 180/XV/2004 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 czerwca 2004 roku zmieniając 

Uchwałę Nr 155/XII/2004 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie 

przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Woźniki na lata 2004-2015”.  

Celem opracowania Programu Ochrony Środowiska jest podanie konkretnych zadań 

środowiskowych w zależności od specyfiki i potrzeb gminy, które pozwolą zachować harmonię 

pomiędzy koniecznością gospodarczego rozwoju gminy i wymogami ochrony środowiska, a 

także zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju wyrażonego w polityce ekologicznej 

państwa.  

Program ochrony środowiska precyzuje wytyczne do formułowania polityki ochrony 

środowiska na terenie Gminy Woźniki. Zadania wyznaczone w ramach programu mają na celu 

poprawę stanu środowiska naturalnego, efektywne zarządzanie środowiskiem, racjonalne 

użytkowanie zasobów naturalnych, jak również wyznaczenie warunków do wdrożenia zasad 

obowiązujących w tym zakresie w prawie Unii Europejskiej. Cele te zostaną osiągnięte przy 

ścisłej współpracy wszystkich miejscowości gminy Woźniki, jak również jej mieszkańców w 

zakresie gospodarki komunalnej, polityki transportowej, rolnej, społecznej i oświatowej. 

Plan operacyjny rozpisany został na zadania, które określono w czasie, jako osiągalne, 

precyzyjne i realistyczne. Zadania zostały sklasyfikowane jako długoterminowe (do 2015 roku) 
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oraz krótkoterminowe (okres realizacji 2004-2008 rok). Realizacja programu w okresie lat 

objętych sprawozdaniem (2007-2010 rok) to dalsza minimalizacja uciążliwych wpływów na 

środowisko we wszystkich sektorach gospodarki. Sukcesywne eliminowanie procesów i działań 

gospodarczych uciążliwych dla środowiska i zdrowia ludzi odbywało się poprzez realizowanie 

działań przyjaznych środowisku, a także poprzez przyśpieszenie procesów rekultywacyjnych i 

przywracających środowisko do właściwego stanu. Zgodnie z art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z pźn. zm.) 

gospodarka finansowa Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Woźnikach jest prowadzona na podstawie rocznych planów przychodów i wydatków 

uchwalanych odpowiednio przez Radę Gminy w Woźnikach. 

Art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska określa, iż raporty z wykonania 

programów sporządza się co dwa lata. Ustawa - Prawo ochrony środowiska nie określa 

wymagań dotyczących formy i struktury raportu z wykonania przedmiotowego programu. W 

samym programie ochrony środowiska określono, na czym będzie polegać analiza realizacji 

celów i zadań.  
 

"Program Ochrony Środowiska dla Gminy Woźniki" wykonano zgodnie z: 

 Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, 

 Polityką ekologiczną Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 

2007-2010, 

 Wytycznymi sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i 

lokalnym, 

 Programem Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego, 

 Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Lublinieckiego, 

 Programem Wykonawczym do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010. 
 
 

1.3  Organy, którym zostanie przedłożone sprawozdanie 
 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 

r. Nr 25, poz. 150, z pźn. zm.), sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska zostanie 

przedłożone Radzie Gminy.  

 
 



 Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Woźniki 
 

 

 
 

 
ATMOTERM-EKOURBIS Sp. z o.o., Częstochowa ul. Partyzantów  1/3                                    6 

1.4  Założenia Programu ochrony środowiska 
 

,,Program Ochrony Środowiska dla Gminy Woźniki na lata 2004-2015” przyjęty został 

jako Załącznik do Uchwały Nr 180/XV/2004 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 czerwca 

2004 roku zmieniając Uchwałę Nr 155/XII/2004 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 26 marca 

2004 roku. Wersja elektroniczna Programu Ochrony Środowiska dostępna jest na stronach 

internetowych pod adresem: http://www.bip.wozniki.pl/files/sites/3137/wiadomosci/73526/files/  

program_ochrony_srodowiska.pdf.  

Według założeń Programu w celu poprawy stanu środowiska podjęto do realizacji szereg 

zadań określonych w tzw. „harmonogramie działań” do 2015 roku i „planie operacyjnym” na 

lata 2004-2008. Bazę ich opracowania stanowiła ocena stanu środowiska naturalnego na terenie 

Gminy Woźniki oraz konsultacje społeczne. Ponadto w niniejszym dokumencie sprecyzowano 

organizację zarządzania realizacją Programu i ochroną środowiska, wskaźniki umożliwiające 

monitoring efektywności realizacji Programu oraz oszacowano koszty jego wdrażania. 
 
 

1.5  Okres obejmujący sprawozdanie 
 
 Sprawozdanie obejmuje lata 2007 – 2010. 

 
 
1.6  Źródła informacji 
 
 Urząd Miejski w Woźnikach.  
 

2  Główne priorytety ekologiczne Gminy Woźniki 
 
 
 Priorytety ekologiczne w Gminie Woźniki zostały określone na podstawie oceny stanu 

środowiska naturalnego na terenie gminy oraz konsultacji społecznych. Wybór konkretnych 

przedsięwzięć dokonany został głównie na podstawie efektywności ekonomiczno-ekologicznej 

Urzędu Gminy.  

 Do głównych priorytetów ekologicznych należą: 

 budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej 

 Zadaniem priorytetowym, przewidzianym do realizacji po 2008 roku była rozbudowa 

kanalizacji sanitarnej na całym terenie gminy oraz budowa nowych oczyszczalni ścieków (w 

miejscowości Pakuły, Sośnica, w Czarnym Lesie). 
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Zadania priorytetowe przewidziane do realizacji do 2008r. w zakresie rozbudowy 

infrastruktury, które przyczynią się do poprawy stanu wód podziemnych i powierzchniowych: 

 Budowa oczyszczalni ścieków w Psarach i Babienicy oraz realizacja I etapu kanalizacji 

 Realizacja II etapu kanalizacji: Psary- Babienica 

 Realizacja III etapu kanalizacji (Woźniki) 

 
 
 

  racjonalna gospodarka odpadami 
 

 Zorganizowanie dobrej gospodarki odpadami wiąże się głównie z rozszerzeniem 

selektywnej zbiórki o dodatkowy element (makulatura) oraz z podjęciem działań w kierunku: 

- zapobiegania powstawania odpadów lub ograniczenia ich ilości; 

- ograniczenia negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko; 

- odzysku lub unieszkodliwiania odpadów; 

- wzrostu ich wykorzystania; 

- wzrostu świadomości mieszkańców w zakresie sposobów postępowania z 

odpadami. 

 Zadania priorytetowe w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami zostały zamieszczone 

w Planie gospodarki odpadami. 

 
 Wyeliminowanie negatywnego wpływu hałasu komunikacyjnego na środowisko oraz 

poprawa jakości powietrza atmosferycznego wiązały się min. z upłynnieniem ruchu 

przelotowego, modernizacją dróg lokalnych oraz wyprowadzeniem transportu tranzytowego 

poza teren miasta Woźniki poprzez budowę obwodnicy Woźnik. Zadania te jednak, ze względu 

na brak dostatecznych środków na ich wykonanie przewidziane były do realizacji po 2008 roku.  

Istotnym działaniem priorytetowym w zakresie ograniczania niskiej emisji na terenie 

gminy, które zostanie zrealizowane w latach 2007-2008 była modernizacja kotłowni w 

mieszkalnych budynkach komunalnych. 

 
 
 ochrona przyrody wiąże się z objęciem ochroną prawną obiektów i obszarów cennych 

pod względem przyrodniczym i krajobrazowym oraz utrzymaniem istniejących pomników 

przyrody i rezerwatów. 
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Zadaniem priorytetowym w zakresie ochrony przyrody na lata 2004- 2008 było urządzanie 

i utrzymanie terenów zieleni oraz zagospodarowanie skwerów i zieleńców. 

 

 edukacja ekologiczna jest istotnym elementem wszelkich działań proekologicznych na 

terenie gminy. Rozwój edukacji ekologicznej wiąże się ze wzrostem świadomości społeczeństwa 

w zakresie użytkowania i ochrony środowiska naturalnego i powinna dotyczyć przede wszystkim 

sposobów postępowania z odpadami (min. opakowaniami plastikowymi).  

 

Zadanie priorytetowe w zakresie edukacji ekologicznej planowanym do realizacji w latach 

2004-2008 było zintensyfikowanie edukacji ekologicznej oraz podjęcie działań w celu wzrostu 

świadomości społeczeństwa w tematyce ochrony środowiska min. w zakresie sposobów 

postępowania z  odpadami. 

 
 Główne zadania zaplanowane do realizacji w latach 2007-2008 w „Programie Ochrony 

Środowiska dla Gminy Woźniki na lata 2004-2015” przedstawiono w Tabeli 3. Natomiast 

Tabela 4 zawiera podział zadań w latach 2009-2015 z uwzględnieniem zadań własnych gminy i 

współfinansowanych oraz środków na ich realizację.   

 

3  Analiza finansowo-ekonomiczna budżetu Gminy Woźniki 
 
 Analiza finansowo-ekonomiczna budżetu Gminy Woźniki obejmuje lata w okresie 

sprawozdawczym za  2007-2010 rok.  

 Zgodnie  z załącznikiem do Uchwały Nr 241/XXXII/94 Rady Miejskiej z dnia 1.03.1994 

roku Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma na celu wypełnianie zadań 

gminy w zakresie ochrony środowiska. Wpływy i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony 

Środowiska w latach 2007-2009 przedstawiono w Tabeli 1 (wg załączników OŚ-4g). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Woźniki 
 

 

 
 

 
ATMOTERM-EKOURBIS Sp. z o.o., Częstochowa ul. Partyzantów  1/3                                    9 

Tabela 1. Wpływy i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za          
                lata 2007-2009 
 

Okres sprawozdawczy 
Lp. Wyszczególnienie 

2007 2008 2009 
1 Stan funduszu na początku okresu sprawozdawczego 17 215,00 zł 18 490,00 zł 22 779,00 zł 

2 Wpływy ogółem przekazane przez zarząd województwa 25 174,00 zł 29 437,00 31 418,00 zł 

z tytułu opłat 23 802,00 zł 29 437,00 zł 31 418,00 zł 

z tytułu kar 394,00 zł - - 

wpływy (opłaty i kary) za usuwanie drzew i krzewów - - - 

 

inne 978,00 zł - - 

Wydatki ogółem 23 899,00 zł 24 589,00 zł 38 993,00 zł 

na jednostki samorządu terytorialnego 23 899,00 zł 24 589,00 zł 38 993,00 zł 

gospodarkę ściekowa i ochronę wód - - - 

ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu - 1 011,00 zł - 

gospodarkę odpadami 17 530,00 zł 22 706,00 zł 24 275,00 zł 

3 

pozostałe dziedziny 6 369,00 zł 872,00 zł 14 718,00 zł 

4 Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 18 490,00 zł 23 338,00 zł 15 204,00 zł 
 
 
 W Tabeli 2 przedstawiono zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w 

Woźnikach przychody i rozchody budżetu gminy w latach 2007-2010. 

 

Tabela 2. Przychody i rozchody budżetu gminy w latach 2007-2010 

Kwota 
Lp. Treść Klasyfikacja 

§ 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 
1 Dochody  17354841 19833618 22614961 27781139 

2 Wydatki  23052696 25403618 30029961 29874889 

3 Wynik budżetu  (-) 5697855 (-) 5570000 (-) 7415000 (-) 2093750 

Przychody ogółem  7156855 7074808 9061344 4905029 

1 Kredyty § 952 819000 1025000 4816000 2196000 

2 Pożyczki § 952 640000 300000 - 240000 

3 

Kredyty na finansowanie zadań  
realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z 
budżetu UE 

§ 903 5433925 5230000 3643000 1502992 

4 Inne źródła (wolne środki) § 955 263930 519808 602344 966037 

Rozchody ogółem  1459738 1504808 1646344 2811279 

1 Spłaty kredytów § 992 858000 1020500 1137256 1555470 

2 Spłaty pożyczek § 992 601738 484308 509088 1255809 
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4  Zestawienie zadań zrealizowanych i niezrealizowanych na terenie Gminy        
  Woźniki 
 

 Zadania i działania zrealizowane na terenie gminy Woźniki w okresie sprawozdawczym 

w latach 2007-2010 przedstawiono w Tabelach 5-7: 

 Tabela 5 - zawiera zadania i działania zrealizowane w zakresie ochrony powietrza 

atmosferycznego, 

 Tabela 6 -  zawiera zadania i działania zrealizowane w zakresie ochrony wód 

powierzchniowych i podziemnych, 

 Tabela 7 -  zawiera zadania i działania zrealizowane w zakresie ochrony powierzchni 

gleby i zasobów surowcowych. 
 

 Zakres rzeczowy zrealizowanych zadań przez Gminę Woźniki w latach 2007-2010 

przedstawia się następująco: 

 w Woźnikach wykonano 3 622,8 m kanalizacji sanitarnej oraz 154 sztuki przykanalików; 

 w miejscowościach Babienica i Psary wykonano łącznie 2 467 m kanalizacji sanitarnej 

oraz  721 m przykanalików.   
 

           Zadania, których nie udało się zrealizować w okresie sprawozdawczym i które wymagają 

realizacji w przyszłości: 

 trwają końcowe prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Psarach; 

 do realizacji pozostało wykonanie  kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piasek 

(wykonany jest projekt) – jeżeli będzie zabezpieczenie finansowe, realizację zadania 

przewiduje się  na rok 2012.  
 
        Z zadań, które zostały wymienione w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Woźniki 

na lata 2004-2015 nie udało się zrealizować: 

 budowy obwodnicy północnej miasta Woźniki – co pozwoliłoby na upłynnienie ruchu na 

drodze wojewódzkiej 789 

         Inwestycja ta zostanie zrealizowana ze środków zewnętrznych. Obecnie jest w fazie 

 koncepcyjnej. Realizacja zadania nastąpi przy budowie autostrady A1. 
 

 tworzenie systemu  tras rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich  i powiatowych  



 Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Woźniki 
 

 

 
 

 
ATMOTERM-EKOURBIS Sp. z o.o., Częstochowa ul. Partyzantów  1/3                                    11 

      Brak środków własnych oraz nie otrzymanie środków zewnętrznych uniemożliwiło 

 realizację  inwestycji. 
 

 rozbudowa sieci wodociągowej do Sulowa i poprzez tereny letniskowe spięcie sieci w 

 Śliwie 

    Inwestycja ta wymaga zaangażowania znacznych środków finansowych. Na obecną  

 chwilę Gminę nie dysponuje środkami finansowymi na jej realizację. 
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Tabela 3. Zadania zaplanowane w programie Ochrony Środowiska dla Gminy Woźniki na lata 2004-2015 na okres 2007-2008 

Zadanie 
Zaplanowane koszty 

realizacji zadań  
 Lp. Priorytet 

Lp. Nazwa działania Okres realizacji 
2007-2008 

1 
Wdrożenie REMAS (stworzenie systemu SOZAT- REMAS-GMINA wraz z systemem 
wymiany informacji, wypełnianie baz danych dotyczących płatników i emisji do środowiska, 
monitoring realizacji Programu Ochrony Środowiska) 

 
1 000,00 zł 1 

Wdrożenie systemu 
REMAS i kontrola 

systemu opłat 
2 Zakup licencji na oprogramowanie SOZAT-REMAS-GMINA  

2 200,00 zł 
 
Razem 3 200,00 zł 

2 Edukacja 
ekologiczna 1 

Zintensyfikowanie edukacji ekologicznej oraz podjęcie działań w celu wzrostu świadomości 
społeczeństwa w tematyce ochrony środowiska min. w zakresie sposobów postępowania z  
odpadami 

 
3 000,00 zł 

 
Razem 3 000,00 zł 

3 Ochrona powietrza 
atmosferycznego 1 Modernizacja kotłowni w mieszkalnych budynkach komunalnych 

 
500 000,00 zł 

 
 
Razem 500 000,00 zł 

1 Budowa oczyszczalni ścieków w Psarach i Babienicy oraz realizacja I etapu kanalizacji  
- 

2 Realizacja II etapu kanalizacji: Psary- Babienica  
- 

3 Realizacja III etapu kanalizacji (Woźniki)  
3 500 000,00 zł 

4 

Poprawa jakości 
wód 

powierzchniowych i 
podziemnych 

5 Założenie odżelaziaczy na ujęciu wody pitnej w Woźnikach   
- 

 
Razem 4 500 000,00 zł 
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5 Gospodarka 
odpadami 

Szczegółowa analiza przedmiotowej kwestii zostanie przedstawiona w sprawozdaniu z Planu gospodarki odpadami  
 

 
 

  

6 Ochrona przyrody 1 Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zagospodarowanie skwerów i zieleńców  
10 000,00 zł 

 
Razem 10 000,00 zł 
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Tabela 4. Zadania zaplanowane w programie Ochrony Środowiska dla Gminy Woźniki na lata 2004-2015 za okres 2009-2015 z podziałem na zadania 
własne gminy, zadania współfinansowane z uwzględnieniem środków na ich realizację 

 

Zagadnienie Zadania 

Udział gminy w 
realizacji zadań 

(własne/ 
współfinansowane) 

W/Ws 

 

Lata 2009 
- 2015 

Szacunkowe 
koszty 

zaplanowane 
w POŚ na 
realizację 
zadania w 

PLN 

Potencjalne 
źródła 

finansowania 

Podmioty 
uczestniczące 

Podmiot 
odpowiedzialny za 
realizację zadania 

Cel długoterminowy do 2015r.  → Monitorowanie wpływu opłat za korzystanie ze środowiska uiszczanych przez podmioty 

Monitoring opłat 
za korzystanie ze 

środowiska 

1 Wdrożenie REMAS (stworzenie 
systemu SOZAT- REMAS-GMINA 
wraz z systemem wymiany 
informacji, wypełnianie baz danych 
dotyczących płatników i emisji do 
środowiska, monitoring realizacji 
Programu Ochrony Środowiska, 
Zakup licencji na oprogramowanie 
SOZAT-REMAS-GMINA) 

W + Do roku 2005 
– 16 950 

WFOŚiGW, 
GFOŚiGW, 

Budżet gminy 

Powiat, /Urząd 
Marszałkowski/ 

Podmioty 
gospodarcze 

Urząd 
Marszałkowski 

Cel długoterminowy do 2015r.  → Zintensyfikowanie edukacji ekologicznej oraz wzrost świadomości społeczeństwa w tematyce ochrony środowiska 

1. Zorganizowanie kampanii 
edukacyjnej dla społeczeństwa w 
zakresie sposobów postępowania z 
odpadami, w zakresie ograniczenia 
niskiej emisji (broszury informacyjne, 
ulotki, sympozja, prelekcje, gazetka 
lokalna) 

Ws 

 

+ 

 

Do roku 2008 – 
12 000 

(GFOŚiGW) 

Środki 
finansowe 

zainteresowanyc
h podmiotów 

gospodarczych, 
budżet państwa, 
budżet powiat, 
budżet gminy,  

Organizacje 
pozarządowe, 

przedsiębiorstwa 
Burmistrz 

Edukacja 
ekologiczna 

2. Kształcenie nauczycieli w zakresie 
metodyki i realizowania ścieżki 
edukacji ekologicznej 

Ws + Wsparcie 
budżetu gminy 

w miarę 

WFOŚiGW. 
Budżet powiatu, 

budżet gminy 

Placówki 
oświatowe, Zespół 

Parków 

Burmistrz, Zarząd 
Zespołu Parków 
Krajobrazowych, 
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możliwości 
finansowych 

Krajobrazowych Starosta 

3. Kształcenie kadr samorządowych w 
zakresie wdrażania zasad 
zrównoważonego rozwoju oraz 
integracji z UE 

Ws 

 

+ 

 

Wsparcie z 
budżetu gminy 

w miarę 
możliwości 

finansowych 

WFOŚiGW, 
budżet powiatu, 
budżet gminy, 

środki 
finansowe 
organizacji 

pozarządowych 

Organizacje 
pozarządowe Burmistrz, 

4. Edukowanie młodzieży poprzez 
rozwój sieci przyrodniczych ścieżek 
dydaktycznych. 

Ws 

 

+ 

 

Wsparcie z 
budżetu gminy 

w miarę 
możliwości 

finansowych 

Budżet państwa, 
Budżet gminy, 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW, 

środki 
finansowe 
organizacji 

pozarządowych 

Zespół Parków 
Krajobrazowych, 

organizacje 
pozarządowe, 

zainteresowane 
podmioty 

Burmistrz, Zarząd 
Zespołu Parków 
Krajobrazowych 

5. Włączenie młodzieży w tworzenie 
Programu Ochrony Środowiska (na 
etapie założeń). 

W + Brak danych 

Budżet gminy, 
środki 

finansowe 
zainteresowanyc

h podmiotów 

Placówki 
oświatowe, 
burmistrz, 

zainteresowane 
podmioty 

Burmistrz, Rada 
Miasta 

 

6. Rozszerzenie wiosennej akcji 
sprzątanie świata wszystkie sołectwa 
i osady. 

Ws 

 

+ 

 

Wsparcie z 
GFOŚiGW 

GFOŚiGW, 
środki 

zainteresowanyc
h podmiotów 

Placówki 
oświatowe, 

zainteresowane 
podmioty,  

Burmistrz 

Cel długoterminowy do 2015r.  → Poprawa jakości powietrza atmosferycznego 

Ochrona 
powietrza 

atmosferycznego 1. Propagowanie i wdrażanie 
alternatywnych źródeł energii Ws + Wsparcie z 

GFOŚiGW i 
budżetu 
gminy w 

miarę 
możliwości 

Budżet gminy, 
GFOŚiGW, 

środki finansowe 
zainteresowanych 

podmiotów, 
środki finansowe 

organizacji 

Zainteresowane 
podmioty, 

organizacje 
pozarządowe 

Burmistrz, Starosta 
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finansowych pozarządowych 

2. Wprowadzenie systemów 
grzewczych energooszczędnych i 
niskoemisyjnych oraz propagowanie 
spalania węgla w atestowanych 
piecach. 

Ws + 

Wsparcie z 
GFOŚiGW i 

budżetu 
gminy w 

miarę 
możliwości 

finansowych 

Budżet gminy. 
GFOŚiGW, 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW, 

środki finansowe 
zainteresowanych 

podmiotów 

Zainteresowane 
podmioty, osoby 

fizyczne 

Burmistrz, Starosta, 
podmioty 

gospodarcze 

3. Termomodernizacja budynków Ws + 

Wsparcie z 
GFOŚiGW i 

budżetu 
gminy w 

miarę 
możliwości 

finansowych 

Budżet gminy, 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW, 

środki finansowe 
zainteresowanych 

podmiotów 

Zainteresowane 
podmioty, osoby 

fizyczne 

Burmistrz, Starosta, 
podmioty 

gospodarcze 

4. Modernizacja lokalnych kotłowni 
(instalowanie kotłów na groszek i 
miał)  

Ws - 

100 000 
(środki 
własne 
gminy) 

Budżet gminy, 
WFOŚiGW,  

środki finansowe 
zainteresowanych 

podmiotów 

Zainteresowane 
podmioty 

gospodarcze, osoby 
fizyczne 

Burmistrz 

5. Upłynnienie ruchu na drodze 
wojewódzkiej Nr 789 przez budowę 
obwodnicy północnej miasta 
Woźniki  

Ws + 

Wsparcie z 
budżetu 
gminy w 

miarę 
możliwości 

finansowych 

Budżet gminy, 
WFOŚiGW, 

środki finansowe 
zainteresowanych 

podmiotów, 
budżet państwa 

Zainteresowane 
podmioty 

gospodarcze, 
administratorzy 

dróg 

Urząd 
Marszałkowski, 

Burmistrz, 
Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych 

6. Tworzenie systemu tras 
rowerowych wzdłuż dróg 
wojewódzkich i powiatowych 

Ws + 

Wsparcie z 
budżetu 
gminy w 

miarę 
możliwości 

finansowych 

Budżet gminy, 
WFOŚiGW, 
NFOŚIGW 

Osoby fizyczne, 
administratorzy 

dróg 
Burmistrz 
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7. Poprawa stanu dróg Ws + 

Wsparcie z 
budżetu 
gminy w 

miarę 
możliwości 

finansowych 

Budżet gminy, 
budżet państwa, 

fundusze 
strukturalne,  

Administratorzy 
dróg Burmistrz 

Cel długoterminowy do 2015r.  → Zachowanie i wzbogacenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych 

1. Objęcie ochroną obszarów o 
walorach przyrodniczych 
wymagających ochrony: 
Torfowisko: „Woźnickie Bagno”, 
torfowisko Bagno Bruch”, 
eutroficzne torfowisko źródliskowe 
„Torfowisko pod Grojcem”, polana 
śródleśna o nazwie „Pełnikowa łąka 
pod Lubszą”, Dolina Mała Panew” 
oraz użytków ekologicznych  

Ws + 

Wsparcie z 
budżetu 
gminy w 

miarę 
możliwości 

finansowych 

Budżet państwa, 
budżet gminy, 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

 
 
 
 
 
 

Zespół Parków 
Krajobrazowych, 

Wojewoda, 
Konserwator 

Przyrody 

Zarząd Zespołu 
Parków 

Krajobrazowych, 
Wojewoda, 
Burmistrz 

 

2. Rozwój sieci przyrodniczych 
ścieżek dydaktycznych oraz 
organizowanie ruchu turystycznego 

Ws + 

Wsparcie z 
GFOŚiGW w 

miarę 
możliwości 

finansowych 

Budżet państwa, 
budżet gminy, 
WFOŚiGW, 
GFOŚiGW 

Zespół Parków 
Krajobrazowych, 

organizacje 
pozarządowe, osoby 

fizyczne 

Burmistrz 

3. Uwzględnienie w decyzjach 
administracyjnych dotyczących 
wycinki drzew, nowych nasadzeń 

W + Brak danych 
Budżet gminy, 

środki finansowe 
osób fizycznych 

Burmistrz, osoby 
fizyczne Burmistrz 

4. Ustalanie przeznaczenia gruntów do 
zalesienia w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego 
lub w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. 

W + Brak danych Budżet gminy Burmistrz, osoby 
fizyczne Burmistrz 

Ochrona i 
zrównoważony 
rozwój zasobów 
przyrody i jej 
składników 

5. Ustalanie przebiegu granicy rolno-
leśnej. W + Brak danych Budżet gminy, 

osoby  fizyczne Nadleśnictwa Burmistrz, 
Nadleśnictwo,  
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6. Współpraca z nadleśnictwami. 
 W 

 

+ 

 

Brak danych - 
Nadleśnictwa, 
Zespół Parków 

Krajobrazowych,  
Burmistrz 

Cel długoterminowy do 2015r.  → Zmniejszenie uciążliwości hałasu w środowisku 

1. Wyprowadzenie transportu 
tranzytowego poza teren miasta 
Woźniki 

Ws + 

 Wsparcie z 
budżetu 
gminy w 

miarę 
możliwości 

finansowych 

Budżet gminy, 
Fundusze 

strukturalne 

Administratorzy 
dróg 

Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych 

Ochrona przed 
hałasem 

2. Uwzględnianie na etapach 
studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz w 
miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego 
wpływu lokalizacji przedsięwzięć 
uciążliwych dla środowiska 

W + Brak danych 

Budżet gminy, 
środki finansowe 
zainteresowanych 

podmiotów 

Burmistrz, osoby 
fizyczne, 

zainteresowane 
podmioty 

Burmistrz 

Cel długoterminowy do 2015r.  → Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych i ich ochrona oraz ochrona wód podziemnych 

1. Rozbudowa sieci kanalizacji 
sanitarnej na terenie śródmieścia a 
w dalszej perspektywie całości 
miasta Woźniki i wsi Ligota 
Woźnicka 

W + 3 500 000 do 
roku 2008 

Budżet gminy, 
WFOŚiGW, 
NFOSiGW, 

środki unijne 

Zainteresowane 
podmioty Burmistrz 

Ochrona jakości 
wód 

powierzchniowych                                                                                                                                                                                                    

2. Rozbudowa istniejącej 
oczyszczalni ścieków w 
Woźnikach do 650 m3/d, budowa 
oczyszczalni zbiorczej o 
wydajności 500 m3/d na granicy 
Psar i Piasku, oraz oczyszczalni 
zbiorczej 200 m3/d w rejonie 
miejscowości Pakuły. 

W + Do roku 2005 
– 7 786 000 

Budżet gminy, 
SAPARD, 

WFOŚiGW 

Zainteresowane 
podmioty Burmistrz 
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3. Budowa oczyszczalni 
indywidualnych (zamiast szamb) 
na obszarach o zabudowie 
rozproszonej, gdzie pozwalają na 
to warunki 

Ws + 

Wsparcie z 
budżetu 
gminy w 

miarę 
możliwości 

finansowych 

Budżet państwa, 
budżet gminy, 

środki finansowe 
organizacji 

pozarządowych 

Starosta, osoby 
fizyczne, 

Organizacje 
pozarządowe 

Osoby fizyczne 

4. Eliminowanie zagrożeń dla 
GZWP wynikających z 
niewłaściwej gospodarki wodno-
ściekowej i gospodarki odpadami 

Ws + 

Wsparcie z 
budżetu 
gminy w 

miarę 
możliwości 

finansowych 

Środki finansowe 
zainteresowanych 

podmiotów 

Zainteresowane 
podmioty 

gospodarcze, osoby 
fizyczne, 

Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej 

Burmistrz,  

5. Określenie stref ochronnych dla 
istniejących ujęć wodnych 

W + Brak danych 
Budżet gminy, 
zainteresowane 

podmioty 
Burmistrz Burmistrz 

6. Przestrzeganie ograniczeń przy 
użytkowaniu terenów w obrębie 
utworzonych stref ochronnych 
ujęć wody. 

 

Ws + 

Wsparcie z 
budżetu 
gminy w 

miarę 
możliwości 

finansowych 

Środki finansowe 
zainteresowanych 

podmiotów, 
budżet gminy 

Zainteresowane 
podmioty 

gospodarcze, osoby 
fizyczne, 

Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej 

Burmistrz,  

7. Zainstalowanie odżelaziaczy na 
ujęciu wody podziemnej w 
Woźnikach. 

W - Do 2005 roku 
- 250 000 

Budżet gminy , 
BANK 

OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

Burmistrz, Starosta Burmistrz 

8. Wprowadzenie skutecznego 
monitoringu sieci wodociągowej 
pod względem racjonalnego 
wykorzystania. 

W + Brak danych Budżet gminy 
Burmistrz, 

Administratorzy 
wodociągów 

Burmistrz 

 

9. Rozbudowa sieci wodociągowej 
do Sulowa i poprzez tereny 
letniskowe spięcie sieci w Śliwie 

Ws + Wsparcie z 
budżetu 
gminy w 

miarę 
możliwości 

Budżet gminy, 
WFOŚIGW, 
NFOŚiGW, 

fundusze 
strukturalne 

Zainteresowane 
podmioty 

gospodarcze, 
Burmistrz 

Burmistrz 
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finansowych 

10. Uzbrojenie w sieć wodociągową 
zabudowy rozproszonej oraz 
nowych terenów zabudowy 

Ws + 

Wsparcie z 
budżetu 
gminy w 

miarę 
możliwości 

finansowych 

Budżet gminy, 
WFOŚIGW, 
NFOŚiGW, 

fundusze 
strukturalne 

Zainteresowane 
podmioty 

gospodarcze, 
Burmistrz 

Burmistrz 

11. Odbudowanie stawów lub jednego 
zbiornika wodnego w celu 
zmniejszenia i wyrównania 
ewentualnej fali powodziowej w 
dolnym biegu potoku Ligockiego 

Ws + 

Wsparcie z 
budżetu 
gminy w 

miarę 
możliwości 

finansowych 

Budżet gmin, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, 

środki finansowe 
zainteresowanych 

podmiotów 

Nadleśnictwa, 
zainteresowane 

podmioty 

Burmistrz, 
Marszałek 

Województwa 

12. Przeprowadzenie właściwej 
konserwacji istniejących urządzeń 
melioracyjnych, w celu 
przeciwdziałania ich 
postępującemu niszczeniu (min. w 
Psarach). 

Ws + 

Wsparcie z 
budżetu 
gminy w 

miarę 
możliwości 

finansowych 

Budżet państwa, 
Budżet 

Powiatowego 
Zespołu Spółek 

Wodnych, budżet 
gminy, środki 

finansowe 
rolników 

indywidualnych, 
środki finansowe 
przedsiębiorstw 

Powiatowy Zespół 
Spółek Wodnych, 
rolnicy, podmioty 

gospodarcze, Urząd 
Marszałkowski 

Burmistrz, 
Marszałek 

Województwa 

13. Utrzymanie w czystości koryta 
rzeki Łana i zlikwidowanie w jej 
dnie kamiennych nanosów pod 
mostami w mieście Woźniki w 
celu obniżenia skutków powodzi. 

Ws + 

Wsparcie z 
budżetu 
gminy w 

miarę 
możliwości 

finansowych 

Budżet 
Powiatowego 

Zespołu Spółek 
Wodnych, budżet 

gminy, środki 
finansowe 
rolników 

indywidualnych, 
środki finansowe 
przedsiębiorstw 

Burmistrz, 
Powiatowy Zespół 
Spółek Wodnych, 
rolnicy, podmioty 

gospodarcze,  

Śląski Zarząd 
Melioracji i 
Urządzeń 
Wodnych 

 

14. Niedopuszczenie do  wyznaczania 
nowych terenów pod zabudowę w W + Brak danych Budżet Państwa, 

środki 
Rada  miasta Burmistrz 
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 sferach bezpośredniego zagrożenia 
powodziowego. 

 
 
 

zainteresowanych 
podmiotów 

Cel długoterminowy do 2015r.  → Racjonalne gospodarowanie komponentami litosfery przy minimalizacji antropogenicznych przeobrażeń i degradacji oraz 
zachowaniu wartości przyrodniczych 

1. Wyznaczenie do zalesienia 
kompleksów słabych gruntów w 
północnych i wschodnich rejonach 
gminy. 

W + Brak danych Budżet gminy,  Burmistrz Burmistrz 

2. Wdrażanie działań zmierzających do 
ochrony gleb przed erozją poprzez ich 
właściwe użytkowanie. 

Ws + 

Wsparcie z 
budżetu 
gminy w 

miarę 
możliwości 

finansowych  

Środki 
zainteresowanych 

podmiotów 
gospodarczych, 
budżet gminy 

Burmistrz, 
zainteresowane 

podmioty, organizacje 
pozarządowe 

Burmistrz 

3. Popularyzacja utrzymywania 
torfowisk i oczek wodnych jako 
naturalnych zbiorników wodnych. 

Ws + 

Wsparcie z 
budżetu 
gminy w 

miarę 
możliwości 

finansowych 

Środki 
zainteresowanych 

podmiotów 
gospodarczych, 
budżet gminy 

Zainteresowane 
podmioty, 

organizacje 
pozarządowe 

Burmistrz 

Ochrona powierzchni 
ziemi i zasobów 
surowcowych 

4. Współpraca organów administracji 
publicznej w celu tworzenia studiów 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 
uwzględnieniem przyszłościowej 
eksploatacji złóż udokumentowanych. 

Ws + 

Wsparcie z 
budżetu 
gminy w 

miarę 
możliwości 

finansowych 

Budżet gminy, 
budżet państwa, 

środki 
zainteresowanych 

podmiotów 

Burmistrz, osoby 
fizyczne, podmioty 
gospodarcze, Urząd 

Wojewódzki 

Burmistrz, podmioty 
gospodarcze 

Cel długoterminowy do 2015r.  → Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów i wprowadzenie systemu ich odzysku lub unieszkodliwiania  
Szczegółowa analiza przedmiotowej kwestii zostanie przedstawiona w sprawozdaniu z  Planu gospodarki odpadami  
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ZADANIA WŁASNE GMINY WOŹNIKI - ZREALIZOWANE 
 

 Tabela 5. Powietrze atmosferyczne – zadania i działania zrealizowane na terenie Gminy Woźniki  w latach 2007-2010 
 

Cel nadrzędny  – poprawa jakości powietrza atmosferycznego 
 

Lp Planowane efekty 
ekologiczne 

 
Działania 

 
Wykonany element zadania związany z 

infrastrukturą środowiskową 

 
Wielkość wydatków 

poniesionych z tytułu 
realizacji infrastruktury 

środowiskowej 

Źródło finansowania Efekt ekologiczny 

2007 rok 

1 

 
Obniżenie zapotrzebowania 

na energię cieplną. 
Ograniczenie emisji przede 

wszystkim pyłów, CO, 
 benzo(a)pirenu 

 
 
 

Realizacja 
"Termomodernizacja 

budynków" 
 
 

Termomodernizacja budynku  
Szkoły Podstawowej w Woźnikach 
 
 
 

473 045,00 zł środki  własne 
 gminy 

Zmniejszenie zużycia ciepła 
wytwarzanego  ze spalania  
węgla kamiennego i tym 
samym ograniczenie  emisji do 
atmosfery: dwutlenku siarki, 
pyłów, dwutlenku azotu, 
dwutlenku węgla. 

1. Przebudowa dróg gminnych ul. 
Szkolnej i Wiejskiej w Kamieńskich 
Młynach  
 

 
445 188,00 zł 

 
środki  własne 

 gminy 

2. Remont drogi gminnej ul. Górale 
w Woźnikach 34 891,00 zł środki  własne  

gminy 

2 Ograniczenie emisji 
komunikacyjnej Poprawa stanu dróg 

3. Remont drogi gminnej ul. 
Kopernika w Psarach 225 978,00 zł 

 
środki  własne  

gminy 
 

 
Wyeliminowanie 
negatywnego wpływu hałasu 
komunikacyjnego na 
środowisko oraz poprawa 
jakości powietrza 
atmosferycznego 
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4. Remont nawierzchni drogi 
gminnej ul. Słoneczna w Mzykach 27 738,00 zł środki  własne  

gminy 

5. Remont nawierzchni drogi 
gminnej ul. Wojska Polskiego w 
Psarach  

54 247,00 zł środki  własne 
 gminy 

6. Remont dróg gminnych 92 000,00 zł środki  własne  
gminy 

   

7. Przebudowa drogi dojazdowej do 
pól w Ligocie Woźnickiej 97 600,00 zł środki  własne  

gminy 

 

2008 rok 

1 

Obniżenie zapotrzebowania 
na energię cieplną. 

Ograniczenie emisji przede 
wszystkim pyłów, CO, 

benzo(a)pirenu 
 

Realizacja 
"Wprowadzenie 

systemów 
grzewczych 

energooszczędnych i 
niskoemisyjnych oraz 

propagowanie 
spalania węgla w 

atestowanych 
piecach" 

 

Dostawa kotła CO do SP w 
Kamienicy 

 
70 005,00 zł 

środki  własne  
gminy 

Zmniejszenie zużycia ciepła 
wytwarzanego w ciepłowni ze 
spalania  węgla kamiennego i 
tym samym ograniczenie  
emisji do atmosfery: 
dwutlenku siarki, pyłów, 
dwutlenku azotu, dwutlenku 
węgla.  

1. Remont drogi gminnej ul. Chopina 
w Woźnikach 74 012,00 zł środki  własne  

gminy 

2 Ograniczenie emisji 
komunikacyjnej Poprawa stanu dróg  

2. Remont nawierzchni drogi 
gminnej ul. Słoneczna w Mzykach 

 
39 660,00 zł 

 
środki  własne 

 gminy 
 

Wyeliminowanie 
negatywnego wpływu hałasu 
komunikacyjnego na 
środowisko oraz poprawa 
jakości powietrza 
atmosferycznego 
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2009 rok 

1 

 
Obniżenie zapotrzebowania 

na energię cieplną. 
Ograniczenie emisji przede 

wszystkim pyłów, CO, 
benzo(a)pirenu 

 
Realizacja 

"Termomodernizacja 
budynków" 

Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej w Ligocie Woźnickiej 

 
57 192,00 zł 

 

środki  własne 
gminy 

Zmniejszenie zużycia ciepła 
wytwarzanego  ze spalania  
węgla kamiennego i tym 
samym ograniczenie  emisji do 
atmosfery: dwutlenku siarki, 
pyłów, dwutlenku azotu, 
dwutlenku węgla 

1. Remont cząstkowy dróg na terenie 
gminy przy pomocy mieszaniny 
grysowo-emulsyjnej 

214 720,00 zł środki  własne 
gminy 

2. Remont cząstkowy dróg przy 
pomocy masy asfaltowej 322 298,00 zł środki  własne 

gminy 

3. Remont nawierzchni dróg na 
terenie gminy Woźniki 148 337,00 zł środki  własne 

gminy 

4. Przebudowa drogi gminnej          
ul. Strażackiej w Psarach 433 618,00 zł środki  własne 

gminy 

5. Przebudowa drogi gminnej            
ul. Skrzesówka w Woźnikach 241 877,00 zł środki  własne 

gminy 

6. Przebudowa drogi gminnej ul. 
Ułanów w Woźnikach 210 384,00 zł środki  własne 

gminy 
7.Remont drogi gminnej w Hucie                             
Karola 29 422,00 zł środki  własne 

gminy 
8. Remont nawierzchni drogi 
gminnej ul. Słoneczna w Mzykach 26 535,00 zł środki  własne 

gminy 

2 Ograniczenie emisji 
komunikacyjnej Poprawa stanu dróg 

9. Remont  drogi gminnej ul. Mokra 
w kamienicy 29 334,00 zł środki  własne 

gminy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyeliminowanie 
negatywnego wpływu hałasu 
komunikacyjnego na 
środowisko oraz poprawa 
jakości powietrza 
atmosferycznego 
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10.Remont  nawierzchni drogi 
powiatowej ul. Tarnogórskiej w 
Woźnikach  

46 291,00 zł 
środki  własne 

gminy 
środki powiatu 

 

2010 rok 

1 

Obniżenie zapotrzebowania 
na energię cieplną. 

Ograniczenie emisji przede 
wszystkim pyłów, CO, 

benzo(a)pirenu 
 

 
 

Realizacja 
"Termomodernizacja 

budynków" 
 

 
Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej w Kamienicy 

285 659,00 zł środki  własne 
gminy 

Zmniejszenie zużycia ciepła 
wytwarzanego  ze spalania  
węgla kamiennego i tym 
samym ograniczenie  emisji do 
atmosfery: dwutlenku siarki, 
pyłów, dwutlenku azotu, 
dwutlenku węgla 

1. Przebudowa dróg: powiatowej nr 
2343 S i gminnej 63509 S 1 731 417,00 zł środki  własne 

gminy 

2. Remont  drogi gminnej ul. 
Moniuszki w Woźnikach  

79 152,00 zł 
 

środki  własne 
gminy 

3. Remont  cząstkowy nawierzchni 
dróg na ternie gminy Woźniki przy 
pomocy  mieszaniny grysowo-
emulsyjnej 

521 550,00 zł środki  własne 
gminy 

2 Ograniczenie emisji 
komunikacyjnej 

Poprawa stanu dróg 
 

4. Remont   nawierzchni dróg na 
ternie gminy Woźniki przy pomocy 
masy asfaltowej 

548 085,00 zł środki  własne 
gminy 

 
 
 
 
Wyeliminowanie 
negatywnego wpływu hałasu 
komunikacyjnego na 
środowisko oraz poprawa 
jakości powietrza 
atmosferycznego 

 
 
Na realizację zadań z zakresu poprawy jakości powietrza atmosferycznego na trenie Gminy Woźniki w latach 2007-2010 wydano kwotę 6 560 235,00 zł. 
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Tabela 6. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych – zadania i działania zrealizowane na terenie Gminy Woźniki w latach 2007-2010 
 
 

Cel nadrzędny -Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 
 

Lp Planowane efekty 
ekologiczne Działania 

 
Wykonany element zadania związany z 

infrastrukturą środowiskową 

 
Wielkość wydatków 

poniesionych z tytułu 
realizacji infrastruktury 

środowiskowej 

Źródło finansowania  Efekt ekologiczny 

2007 rok 
 

1 

Wyeliminowanie 
skażenia wód 

podziemnych i 
powierzchniowych 

ściekami sanitarnymi 
 

Rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej 
na terenie śródmieścia 

a w dalszej 
perspektywie całości 
miasta Woźniki i w si 

Ligota Woźnicka 

 
 
 
wykonano budowę kanalizacji 
sanitarnej w Woźnikach ul. Dworcowa 
 
 
 

663 400,00 zł środki  własne 
gminy 

Poprawa jakości wody 
dostarczanej ludności przez 
wodociągi, 
ograniczenie ilości ścieków 
odprowadzanych do wód 
bez wystarczającego 
oczyszczania. 

 

2009 rok 
 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w 
Woźnikach – III Etap  
 

2 550 167,00 zł środki  własne 
gminy 1 

 
Wyeliminowanie 

skażenia wód 
podziemnych i 

powierzchniowych 
ściekami sanitarnymi 

 

 
Rozbudowa sieci 

kanalizacji sanitarnej 
na terenie śródmieścia 

a w dalszej 
perspektywie całości 
miasta Woźniki i wsi 

Ligota Woźnicka 

2. Przebudowa stacji wodociągowej w 
Pakułach 

 
612 006,00 zł 

środki  własne gminy 
środki z UE 

Poprawa jakości wody 
dostarczanej ludności przez 
wodociągi, ograniczenie 
ilości ścieków 
odprowadzanych do wód 
bez wystarczającego 
oczyszczania. 
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3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz 
z przykanalikami w Babienicy 1 295 149,00 zł środki  własne 

gminy 

 

2010 rok 

1 

 
Wyeliminowanie 

skażenia wód 
podziemnych i 

powierzchniowych 
ściekami sanitarnymi 

 
 

Rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej 
na terenie śródmieścia 

a w dalszej 
perspektywie całości 
miasta Woźniki i wsi 

Ligota Woźnicka 
 
 

budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
przykanalikami w Psarach 

 
1 318 117,00  zł 

środki  własne gminy 
środki z UE 

Poprawa jakości wody 
dostarczanej ludności przez 
wodociągi, 
ograniczenie ilości ścieków 
odprowadzanych do wód 
bez wystarczającego 
oczyszczania. 

 
 
Na realizację zadań z zakresu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych na trenie Gminy Woźniki w latach 2007-2010 wydatkowano kwotę          
6 438 839,00 zł. 
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Tabela 7. Ochrona powierzchni gleby i zasobów surowcowych  – zadania i działania zrealizowane na terenie Gminy Woźniki w latach 2007-2010 
 

Lp Planowane efekty 
ekologiczne Działania 

 
Wykonany element zadania związany 

z infrastrukturą środowiskową 

 
Wielkość wydatków 

poniesionych z tytułu realizacji 
infrastruktury środowiskowej 

Źródło finansowania Efekt ekologiczny 

 
2007 rok 

 

1 

Ochrona i rewitalizacja 
powierzchni ziemi 

związana z 
zanieczyszczeniem i 

niekorzystnym 
przekształceniem terenu  

Rekultywacja gleb 
Przeprowadzenie wapnowania gleb 
kwaśnych na terenie miasta i gminy 
Woźniki na powierzchni 354 ha  

36 522,00 zł środki  własne gminy 

Obniżenie kwasowości 
gleb w celu nadania im 
odpowiedniego odczynu 
dostosowanego do 
wymagań różnych 
gatunków roślin 

 
 
Na realizację zadań z zakresu ochrona powierzchni gleby i zasobów surowcowych  na trenie Gminy Woźniki w latach 2007-2010 wydatkowano kwotę 
36 522,00 zł. 
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5 Podsumowanie 
 

 Dokonując analizy zadań i priorytetów określonych w ramach „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Woźniki na lata 2004-2015” stopień ich realizacji w okresie 

sprawozdawczym (lata 2007-2010) można określić jako dobry.  

 Gmina Woźniki w miarę posiadanych środków własnych oraz  pozyskanych środków 

zewnętrznych  starała się realizować zadania przyjęte w Programie Ochrony Środowiska.  Z 

powodu zaangażowania znacznych środków w budowę oczyszczalni ścieków wraz z 

kanalizację sanitarną dla miejscowości Psary i Babienica oraz budowę hali sportowej w 

Woźnikach nie realizowano zadań z zakresu ochrony powietrza, głównie dotyczące wdrażania  

alternatywnych źródeł energii.   

 W roku 2011 Gmina Woźniki przystąpiła do projektu „Gmina Naturalnie Ekologiczna- 

stawiamy na słońce” z możliwością uzyskania 85 % dofinansowania do zakupu i montażu 

kolektorów słonecznych przez osoby fizyczne.  

 Szczupłość środków budżetowych gminy oraz nie otrzymanie środków zewnętrznych 

uniemożliwiło Gminie tworzenie ścieżek rowerowych, które przy istniejącym ruchu 

samochodowym na drogach różnych kategorii zapewniłyby bezpieczeństwo rowerzystom. 

Ponadto ścieżki mogłyby stanowić system tras nie tylko łączących poszczególne 

miejscowości gminy, ale przebiegać przez tereny ciekawe przyrodniczo. Realizacja tej 

inwestycji będzie dopiero możliwa po pozyskaniu środków finansowych z zewnątrz. 

 
 W przypadku zadań długoterminowych (do roku 2015) ich realizacja była i jest 

wykonywana zgodnie z przyjętymi założeniami w/w Programu. 

 
 
 Do najważniejszych zadań, które zostały zrealizowane w ramach Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Woźniki w okresie sprawozdawczym w latach 2007-2010 można 

zaliczyć: 

 przebudowy i remonty dróg gminnych; 

 budowę kanalizacji sanitarnych; 

 termomodernizację budynków; 

 przeprowadzenie wapnowania gleb kwaśnych. 
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 Ogólny koszt wdrożenia zadań objętych Programem Ochrony Środowiska w latach 

2007-2010 oszacowano na poziomie kwoty: 13 035 596,00 zł. 
 

 Ogólny koszt wdrożenia zadań objętych Planem Gospodarki Odpadami w latach 

2007-2010 oszacowano na poziomie kwoty: 139 715,00 zł. Szczegółowa analiza zadań i 

poniesionych nakładów finansowanych znajduje się w sprawozdaniu z realizacji „Planu 

Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Woźniki za lata 2007-2010 z perspektywą do roku 

2018”. 


