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2. WYKAZ SKRÓTÓW
AKPOŚK 2015 – Czwarta aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
ALP – Administracja Lasów Państwowych
APGWD – Aktualizacja Planu Gospodarowania Wodami Dorzecza
ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
BAT – Najlepsze Dostępne Techniki
BDL – Bank Danych Lokalnych (http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks)
BULiGL – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
CZK – Centrum Zarządzania Kryzysowego
DN – średnica nominalna
DPR – Kodeks dobrej praktyki rolniczej
EC - elektrociepłownia
EMEP - Europejski program monitorowania i oceny
EIRP (ang. Equivalent Isotropical Radiated Power, Effective Isotropical Radiated Power), efektywna (zastępcza,
równoważna, ekwiwalentna) moc wypromieniowana izotropowo
ESCO – (ang. Energy Saving Company lub Energy Service Company), firma realizująca kompleksowe usługi
w zakresie gospodarowania energią
EW – elektrownia wodna
EWG – Europejska Wspólnota Gospodarcza
FSNT NOT – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej
GAW/WMO - Światowa Służba Atmosfery/Światowa Organizacja Meteorologiczna
GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
GDOŚ – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
GIOŚ – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
GPZ – główny punkt zasilania
GUGiK – Główny Urząd Geodezji i Kartografii
GUS – Główny Urząd Statystyczny
IMGW-PIB – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej–Państwowy Instytut Badawczy
IOŚ – Inspekcja Ochrony Środowiska
IOŚ-PIB – Instytut Ochrony Środowiska–Państwowy Instytut Badawczy
ISWK - Informatyczny System Wspomagania Kontroli
IUNG – Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa
JCWP –Jednolita część wód powierzchniowych
JCWPd - Jednolita część wód podziemnych
JST – Jednostka samorządu terytorialnego
KOŚ – komunalne osady ściekowe
KPGO – Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014
KPOP – Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030)
KPOŚK – Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
KZGW – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
LP – Lasy Państwowe
LTE – (ang. Long Term Evolution), generacja Internetu dostarczanego za pomocą masztów telefonii
komórkowej
MBP – Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
MCP - Instalacja mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów komunalnych
Michelin – Michelin Polska SA, Olsztyn
MJO – Miejskie jednostki organizacyjne
MPEC – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie
mpzp – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
MŚ – Ministerstwo Środowiska
MŚP – małe i średnie przedsiębiorstwa
MW/MWt/MWe – megawat/megawat mocy cieplnej/megawat mocy elektrycznej
NGO – Organizacja pozarządowa
ODR – Ośrodki Doradztwa Rolniczego
OSChR – Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
OUB – odpady ulegające biodegradacji
OZE – Odnawialne źródła energii
PCB – polichlorowane bifenyle
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PEM – Promieniowanie elektromagnetyczne
PGN – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
PIG-PIB – Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy
PIS – Państwowa Inspekcja Sanitarna
PKB – Produkt krajowy brutto
PM10 – pył z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów
PM2,5– pył z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra
PMŚ – Państwowy Monitoring Środowiska
POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
PONE – Program Ograniczania Niskiej Emisji
POP – Program Ochrony Powietrza
POPW – Program Operacyjny Polska Wschodnia
POŚ – Program Ochrony Środowiska
POŚ 2011 – Program Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018
POŚPH – Program Ochrony Środowiska przed Hałasem
PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
PSE – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
PSH – Państwowa Służba Hydrogeologiczna
PZRP - Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym
RDLP – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
RLM – Równoważna liczba mieszkańców
RPO, RPO WiM 2014–2020 – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury
RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
SDR2015 – Średni dobowy ruch w punktach pomiarowych na drogach krajowych i wojewódzkich w 2015 r.
SEAP - Sustainable Energy Action Plan - plan działań na rzecz zrównoważonej energii
SGiOBM „MIDAS” – System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS
SM – Spółdzielnia Mieszkaniowa
SPA 2020 – Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020
z perspektywą do roku 2030
SUiKZP – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna
TJ – teradżul, 1012 dżula
UKE – Urząd Komunikacji Elektronicznej
UM WWM – Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WMBPP – Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego
WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
WISLP - Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasów w Polsce
WN – wysokie napięcie
WPGO – Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016
WPMiR 2016 – Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie na lata 2017-2019
WSS-E – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
WSO – Wojewódzki System Odpadowy
WWA – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
WWM – Województwo Warmińsko-Mazurskie
ZSEiE – Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
ZMiUW –Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
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3. WSTĘP
3.1. Wprowadzenie
Cele i podstawa prawna opracowania Programu
Program Ochrony Środowiska jest narzędziem realizacji polityki ochrony środowiska,
zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych,
w Mieście Olsztynie. Określa obszary, kierunki interwencji i zadania służące poprawie stanu
środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego jego mieszkańców. Zapewnia ciągłość działań
związanych z tworzeniem warunków zrównoważonego rozwoju Miasta, jest kontynuacją
i rozszerzeniem planów określonych w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna
na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018.
Obowiązek opracowania gminnego programu ochrony środowiska wynika z art. 17
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519).
Metoda opracowania Programu
Program Ochrony Środowiska opracowany został na podstawie dokumentów
określających strategię rozwoju kraju, województwa i powiatu, strategii zintegrowanych,
dokumentów programowych, aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska, dostępnych
informacji o stanie środowiska i jego zagrożeniach oraz przewidywanych źródłach
finansowania zadań opisanych w Programie. Struktura i zawartość Programu jest zgodna
z „Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów
ochrony środowiska” (Ministerstwo Środowiska, 2015). Program został sporządzony
z uwzględnieniem specyfiki oraz rzeczywistych potrzeb Miasta Olsztyna.
Przy opracowywaniu oceny stanu środowiska korzystano głównie z danych PMŚ,
GUS, GDOŚ, RDOŚ, KZGW, RZGW, IMGW-PIB, PIG-PIB i LP według informacji
opublikowanych do sierpnia 2016 r. W niektórych uzasadnionych przypadkach korzystano
z innych danych, których źródło podano w opisie.
Zakres i treść projektu Programu uzgodnione zostały z Wydziałem Środowiska
Urzędu Miasta Olsztyna.
Projekt Programu, na zlecenie Urzędu Miasta Olsztyna, zredagował zespół Suwalskiej
Rady FSNT NOT:
dr Maciej Kamiński,
mgr inż. Ewa Dorochowicz,
mgr inż. Marian Szypiłło,
Zasadniczymi częściami dokumentu są:
 Wstęp, zawierający wprowadzenie, ogólną charakterystykę Miasta i prognozę trendów
rozwojowych (rozdział 3),
 Streszczenie Programu (rozdział 4),
 Ocena stanu środowiska, w poszczególnych obszarach interwencji (rozdział 5):
o 5.1. Ochrona klimatu i jakości powietrza,
o 5.2. Zagrożenia hałasem,
o 5.3. Pola elektromagnetyczne,
o 5.4. Gospodarowanie wodami,
o 5.5. Gospodarka wodno-ściekowa
o 5.6. Zasoby geologiczne
o 5.7. Gleby
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o 5.8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
o 5.9. Zasoby przyrodnicze
o 5.10. Zagrożenia poważnymi awariami
 Cele kierunki interwencji i zadania Programu (rozdział 6),
 System realizacji Programu, zawierający harmonogram rzeczowo-finansowy oraz opis
monitorowania realizacji Programu (rozdział 7).
Program uzupełniają spisy i załączniki.
3.2. Ogólna charakterystyka Miasta Olsztyna
Położenie, podział administracyjny
Olsztyn jest miastem na prawach powiatu, położonym w północno-wschodniej Polsce,
w województwie warmińsko-mazurskim – pomiędzy 53o43’ i 53o49’ szerokości geograficznej
północnej a 20o22’ i 20o34’ długości geograficznej wschodniej. Z zachodu na wschód
rozciąga się na 13,2 km, a z północy na południe na 11,7 km (Mapa 1.). Jest osiemnastym pod
względem powierzchni powiatem województwa, mniejszy od niego jest tylko powiat miasta
Elbląg. Powierzchnia Olsztyna wynosi 88,33 km2.
Mapa 1. Położenie Olsztyna

Źródło: Opracowanie własne

Olsztyn graniczy z gminami ziemskiego powiatu olsztyńskiego: Dywity, Barczewo,
Purda, Stawiguda, Gietrzwałd i Jonkowo.
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Olsztyn podzielony jest na 23 osiedla – lokalne wspólnoty samorządowe
mieszkańców: Brzeziny, Dajtki, Generałów, Grunwaldzkie, Gutkowo, Jaroty, Kętrzyńskiego,
Kormoran, Kortowo, Kościuszki, Likusy, Mazurskie, Nad Jeziorem Długim, Nagórki,
Pieczewo, Podgrodzie, Podleśna, Pojezierze, Redykajny, Śródmieście, Wojska Polskiego,
Zatorze i Zielona Górka. Powierzchnia osiedli jest zróżnicowana – od najmniejszego lecz
najgęściej zaludnionego osiedla Zatorze (0,46 km2) do największego osiedla Podleśna
(9,93 km2) (Mapa 2.).
Mapa 2. Podział Olsztyna na osiedla

Źródło: Opracowanie własne

Ukształtowanie terenu
Pierwotny krajobraz obszaru obecnego miasta Olsztyn ukształtował się w okresie
najmłodszego glacjału, nazywanego zlodowaceniem Wisły, bałtyckim lub północnopolskim,
trwającym od 115 tys. do 11,7 tys. lat temu. Ustępujący lodowiec pozostawił po sobie
charakterystyczne formy rzeźby terenu, m.in. wały morenowe, garby i pagórki moreny
dennej, wyrzeźbione rynny jeziorne, zagłębienia wytopiskowe i sandry. Utwory holocenu
występują przede wszystkim w postaci torfów i namułów oraz piasków rzecznych
i deluwiów. W obrębie wysoczyzny utwory te wypełniają zagłębienia powstałe z wytapiania
się brył martwego lodu oraz obecne są m.in w dolinach rzek Łyny i Wadąg.
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W powierzchniowych utworach geologicznych dominują piaski i żwiry sandrowe,
gliny zwałowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry lodowcowe (Mapa 3.).
Mapa 3. Budowa geologiczna

Źródło: opracowanie własne na podstawie Centralnej Bazy Danych Geologicznych PIG-PIB
1. litologia: piaski i żwiry sandrowe, stratygrafia: zlodowacenia północnopolskie;
2. litologia: gliny zwałowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry lodowcowe, stratygrafia: zlodowacenia
północnopolskie;
3. litologia: piaski i mułki kemów, stratygrafia: zlodowacenia północnopolskie;
4. litologia: piaski, żwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły, stratygrafia: holocen;
5. litologia: iły, mułki i piaski zastoiskowe, stratygrafia: zlodowacenia północnopolskie;
6. jeziora i główne rzeki

Zróżnicowanie pionowe jest dość znaczne i wynosi od ok. 88,5 m n.p.m. (Łyna przy
wypływie z granic miasta) do ok. 150,2 m n.p.m. (kem w pobliżu jeziora Skanda) (Mapa 4.).
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Mapa 4. Ukształtowanie terenu miasta Olsztyn

Źródło: Opracowanie własne

Większość obszaru miasta, głównie w jego części południowej, zajmuje falista
wysoczyzna polodowcowa, której powierzchnia zawiera się przeważnie między
wysokościami 120 i 150 m n.p.m. Budują ją głównie gliny zwałowe. W części północnej
i zachodniej miasta przeważają powierzchnie sandrowe, gdzie na gliniastych osadach
lodowcowych zdeponowane zostały wodnolodowcowe osady piaszczyste (SUiKZP).
Moreny czołowe w obrębie miasta, na terenie zabudowanym są trudne do
zidentyfikowania. Na pozostałym obszarze występują w formie pojedynczych nieregularnie
rozmieszczonych pagórów. Kemy występują pojedynczo lub jako zbiór kilku niewielkich
form na obszarach wytopiskowych. Największe zgrupowanie kemów znajduje się
w okolicach Jeziora Ukiel.
Dolina Łyny pod względem genezy posiada formę złożoną. W południowej części
miasta wykorzystuje w swoim przebiegu fragment doliny glacjalnej (płaskie, szerokie dno),
a w okolicach osiedla Podgrodzie gwałtownie zwęża się, wcinając się w powierzchnię
wysoczyzny, w Lesie Miejskim z kolei tworzy malownicze przełomy. Stoki doliny są
miejscami wysokie i strome, a krawędzie porozcinane dolinkami erozyjnymi (Prognoza
oddziaływania na środowisko „Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na
lata 2007-2015).
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Rzeźba terenu miasta uległa silnemu przekształceniu na obszarach zurbanizowanych
poprzez niwelację terenu, głownie pod zabudowę i sieć drogową, bądź tworzenie sztucznych
nasypów, m.in. pod inwestycje komunikacyjne.
Klimat
Klimat północno-wschodniej Polski ma cechy klimatu przejściowego, morskokontynentalnego z charakterystyczną zmiennością stanów pogody z dnia na dzień oraz z roku
na rok. Zjawisko to jest konsekwencją ścierania się mas wilgotnego powietrza znad Atlantyku
z masami suchego powietrza kontynentalnego. Przeważają napływy mas powietrza z sektora
zachodniego.
W wieloleciu 1994-2012 w Polsce dominował napływ mas powietrza z sektora
zachodniego (ok. 38% przypadków), z największym udziałem kierunku północnozachodniego i południowo-zachodniego (odpowiednio ok. 14% i 13% dni w roku). Sytuacje
braku wyróżnionego kierunku cyrkulacji skutkujące słabymi wiatrami miały miejsce przez
9,6% czasu. Dominującym sektorem w 2013 roku był północny (ok. 37% czasu) (Degórska
i in., 2014).
Rys. 1. Częstość występowania wiatru (%) według kierunku i przyjętych klas prędkości (m/s)
oraz cisz atmosferycznych w Olsztynie w latach 1991–2010

Źródło: Pożarska K., Grabowski J. 2015. Zmienność warunków anemometrycznych w województwie
warmińsko-mazurskim w latach 1991-2010. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 15. Z. 4 (52) s. 29–38.

W Olsztynie w latach 1991–2010 najczęściej występował wiatr z sektora zachodniego
i południowego, najrzadziej z kierunków północno-wschodnich. Występowała przewaga
wiatru słabego (3-5 m/s) z kierunku W (5,1%) i WSW (4,8%). Wiatr silny (11-15 m/s)
i bardzo silny (>15 m/s) notowano sporadycznie, cisze atmosferyczne stanowiły 7,4% czasu
(Rys. 1.). Średnia roczna prędkość wiatru w Olsztynie wynosiła 2,9 m/s, stwierdzono istotny
trend wzrostowy średnich rocznych prędkości wiatru. Największą średnią prędkością
charakteryzowały się wiatry w miesiącach zimowych (luty – 3,3 m/s), a najmniejszą w letnich
(sierpień – 2,3 m/s) (Pożarska i in., 2015). W okresie 2012-2014 średnia roczna prędkość
wiatru wynosiła ok. 3 m/s (Ochrona środowiska…, 2013, 2014 i 2015). Miasto Olsztyn
znajduje się w strefie ryzyka wystąpienia wiatrów o prędkościach maksymalnych od 20 do 25
m/s (http://klimada.mos.gov.pl, dostęp 13.08.2016).
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Średnioroczna temperatura w Olsztynie w latach 2001-2010 wynosiła 7,9ºC i była
wyższa o 0,6ºC od średniej wielolecia 1971–2000 (Tab. 1.). Temperatury skrajne w okresie
1971-2014 wynosiły: maksimum: 36,2ºC, minimum: –30,2ºC.
Tabela 1. Średnie roczne temperatury powietrza i sumy opadów w Olsztynie
Wyszczególnienie
1971-2000 1991-2000 2000–2005 2000-2010
Średnia temperatura powietrza w ºC
7,3
7,6
7,8
7,9
Roczne sumy opadów w mm
625
623
609
646

2014
8,9
486

Źródło: Ochrona środowiska 2015. GUS, Warszawa 2015

Roczny przebieg temperatury oparty na wartościach średnich miesięcznych w 2014 r.
był zbliżony do przebiegu wieloletniego, najcieplejszymi miesiącami były lipiec i sierpień,
zaś najzimniejszymi styczeń i grudzień (Rys. 2.).
Do zjawisk termicznych niekorzystnych i uciążliwych dla środowiska i społeczeństwa
należą fale upałów (ciągi dni z maksymalną temperaturą dobową powietrza Tmax≥30°C
utrzymującą się przez co najmniej 3 dni) oraz okresy bardzo mroźne z Tmax≤–10°C. Średnia
liczba dni mroźnych (Tmax<0°C) w regionie wynosi około 50.
Roczne średnie sumy usłonecznienia w okolicach Olsztyna kształtują się na poziomie
1500–1550 godzin w roku. Średnie roczne zachmurzenie w Olsztynie w latach 2011-2013 r.
wzrastało od 5,3 do 5,6 oktana.
Okres wegetacyjny w latach 1971-2000 średnio trwał od 205 do 210 dni. Ocenia się,
że w okresie 2001-2009 okres wegetacyjny uległ wydłużeniu o ponad 6 dni w stosunku do
wielolecia 1971-2000 (Nieróbca i in., 2013).
Rys. 2. Średnie miesięczne temperatury powietrza w Olsztynie

Źródło: Ochrona środowiska 2015. GUS, Warszawa 2015

Dominującą postacią fizyczną zasilania atmosferycznego na terenie regionu są opady
deszczu z przewagą opadów letnich. Średnie roczne sumy opadów w wieloleciu wynoszą od
600 mm do 650 mm (Tab. 1.). Opady śniegu stanowią 15-20% sumy opadów rocznych
i występują od listopada do kwietnia; średnia liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi 80-90.
W stosunku do średnich z wielolecia 1971-2000 i 2000-2010 w 2014 r. zanotowano niższą
sumę opadów w skali roku (486 mm). Najwyższe sumy opadów miesięcznych występowały
w sierpniu i styczniu (Rys. 3).
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Rys. 3. Średnie miesięczne sumy opadów atmosferycznych w Olsztynie

Źródło: Ochrona środowiska 2015. GUS, Warszawa 2015

Na klimat lokalny ma wpływ rzeźba i pokrycie terenu, zwłaszcza w obrębie większych
kompleksów leśnych i przy dużych akwenach. Obniżenia terenowe przyczyniają się do
zalegania chłodnego, wilgotnego powietrza, dużych wahań dobowych temperatury,
mniejszych prędkości wiatrów, występowania przymrozków wczesną jesienią.
W obszarach zabudowanych miasta (duży zespół miejsko-przemysłowy) tworzy się
tzw. miejska wyspa ciepła, obejmująca głównie centrum, charakteryzująca się wzrostem
temperatur minimalnych o 1–2°C i temperatury średniej o około 0,5°C, ograniczoną
wentylacją naturalną zabudowy w centrum oraz zmniejszoną częstością występowania mgieł
lub zamgleń.
Współczesne tendencje zmian klimatu
Średnia obszarowa temperatura powietrza w Polsce w okresie 1951-2008 wzrastała
o 0,24ºC/10 lat, a w pasie Pojezierzy o 0,25ºC/10 lat. W skali sezonowej najszybszy wzrost
średniej temperatury powietrza zanotowano zimą i wiosną, który w północnej części kraju
wynosi ok. 0,4ºC/10 lat, najmniejszy i statystycznie nieistotny jesienią. Wzrost temperatury
jest typowy dla środkowej Europy.
W Polsce nie są obserwowane silne, istotne statystycznie zmiany zachmurzenia.
W wieloleciu 1961-2009 nie stwierdzono istotnych zmian sum opadu zarówno w skali
kraju jak i w analizowanych regionach, a jedynie znaczną zmienność z roku na rok. Zmieniła
się struktura opadów (głównie w ciepłej porze roku): zanikają tzw. opady ciągłe i małe (<1,0
mm), wydłużyły się okresy bezopadowe (susze) nawet do 5 dni/dekadę (w części
wschodniej), przy jednoczesnym wzroście liczby dni z opadem >10 mm/dobę (opady
nawalne). Obserwowane zmiany pokrywy śnieżnej wskazują na tendencje spadkowe, jednak
nie są one statystycznie istotne (Wibig i in., 2012).
Skutkiem ocieplania się klimatu jest częstsze występowanie groźnych zjawisk
pogodowych.
Użytkowanie gruntów
W strukturze użytkowania gruntów w granicach administracyjnych Olsztyna dominują
grunty zabudowane i zurbanizowane (42,34% powierzchni), przy znaczącym udziale gruntów
leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych (23,82%), użytków rolnych (21,58%) oraz gruntów
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pod wodami (9,62%). Zgeneralizowane zróżnicowanie form użytkowania terenu w Olsztynie
przedstawiono na mapie 5., zaś sytuację topograficzną na mapie 6.
Mapa 5. Użytkowanie gruntów

Źródło: opracowanie własne na podstawie Corine Land Cover 2012
1 – Zabudowa miejska zwarta, 2 – Zabudowa miejska luźna, 3 – Tereny przemysłowe lub handlowe,
4 – tereny komunikacyjne, 5 – tereny sportowe i wypoczynkowe, 6 – Grunty orne nie nawadniane,
7 – sady i plantacje, 8 – Łąki i pastwiska, 9 – Rolnictwo z udziałem roślinności naturalnej, 10 – Lotniska,
11 – Lasy iglaste, 12 – Lasy mieszane, 13 – Zbiorniki wodne.
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Mapa 6.Topografia Olsztyna

Źródło: opracowanie własne na podstawie Geoportalu (www.geoportal.gov.pl/; dostęp 07.08.2016)

Podstawowe kierunki wykorzystania powierzchni miasta zestawiono w tabeli 2.
i zaprezentowano na rysunku 4.
Tabela 2. Zmiany kierunków wykorzystania powierzchni Olsztyna w latach 2012-2014
Powierzchnia geodezyjna (ha)
powierzchnia lądowa
użytki rolne razem
użytki rolne – grunty orne
użytki rolne – sady
użytki rolne – łąki trwałe
użytki rolne – pastwiska trwałe
użytki rolne – grunty rolne zabudowane
użytki rolne – grunty pod stawami
użytki rolne – grunty pod rowami
grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione razem
grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione – lasy
grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione
– grunty zadrzewione i zakrzewione
grunty pod wodami razem
grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi

2012 2013 2014 2012-2014
7987 7987 7983
-4
1966 1961 1906
-60
1256 1254 1220
-36
41
40
39
-2
222
222
219
-3
391
389
375
-16
28
28
28
0
0
0
0
0
28
28
25
-3
2110 2110 2104
-6
1976 1976 1971
-5
134
134
133
-1
846
658
188

846
658
188

850
662
188

4
4
0
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Powierzchnia geodezyjna (ha)
2012 2013 2014 2012-2014
grunty zabudowane i zurbanizowane razem
3674 3678 3740
66
grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny mieszkaniowe
943
945
954
11
grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny przemysłowe
370
366
364
-6
grunty zabudowane i zurbanizowane
811
807
808
-3
– tereny inne zabudowane
grunty zabudowane i zurbanizowane
268
269
270
2
– tereny zurbanizowane niezabudowane
grunty zabudowane i zurbanizowane
210
214
246
36
– tereny rekreacji i wypoczynku
grunty zabudowane i zurbanizowane
830
838
858
28
– tereny komunikacyjne - drogi
grunty zabudowane i zurbanizowane
148
146
147
-1
– tereny komunikacyjne – kolejowe
grunty zabudowane i zurbanizowane
94
93
93
-1
– tereny komunikacyjne – inne
grunty zabudowane i zurbanizowane – użytki kopalne
0
0
0
0
użytki ekologiczne
0
0
0
0
nieużytki
227
228
223
-4
tereny różne
10
10
10
0
Źródło: BDL GUS (dane GUGiK)

Rys. 4. Podstawowe kierunki wykorzystania powierzchni Olsztyna w roku 2014 (w ha)

Źródło: BDL GUS (dane GUGiK)

Urbanizacja miasta pociąga za sobą stopniowe zmiany struktury użytkowania
gruntów. Następuje stopniowy ubytek powierzchni gruntów rolnych, głównie gruntów ornych
i pastwisk, przy rosnącej powierzchni gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, przede
wszystkim terenów rekreacji i wypoczynku, dróg i terenów mieszkaniowych (Tab. 2.).
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Warunki społeczne i gospodarcze
Demografia
Miasto Olsztyn w końcu 2014 r. zamieszkiwało 173 831 osób, to jest 12% ludności
województwa i 0,5% ludności kraju. Liczba ludności Olsztyna rosła do 2009 roku, a następnie
spadała do wartości sprzed około 10 lat, co wynika z migracji ludności i zmian przyrostu
naturalnego (Rys. 5.).
Rys. 5. Zmiany liczby ludności Olsztyna według faktycznego miejsca zamieszkania
w latach 1995–2014

Źródło: BDL GUS

Struktura wiekowa ludności Olsztyna różni się od średniej dla kraju wyższym
udziałem osób w wieku produkcyjnym oraz poprodukcyjnym, niższym natomiast o 1,4
punktu procentowego udziałem osób w wieku przedprodukcyjnym. Ludność w wieku
produkcyjnym stanowi 64% ludności miasta (rys. 6.).
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Rys. 6. Struktura wiekowa ludności Olsztyna w 2014 r.

Źródło: BDL GUS

Obciążenie demograficzne wynosi 56,2 osoby i jest niższe od średniej krajowej
wynoszącej 58,8 osób. Od lat można zaobserwować przewagę liczebną kobiet nad
mężczyznami. Aktualnie na 100 mężczyzn przypada 115 kobiet.
Rynek pracy i poziom życia mieszkańców
W gospodarce miasta Olsztyna w końcu 2014 r. zatrudnionych było 64 341 osób.
Największe zatrudnienie odnotowano w usługach nierynkowych – 29 756 osób oraz usługach
rynkowych – 19 942 osoby. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 3 954,40
zł i było zbliżone do średniej krajowej. Strukturę zatrudnienia przedstawiono na rys. 7.
Rys. 7. Liczba zatrudnionych w poszczególnych sektorach gospodarki na terenie Olsztyna
w 2014 r.

Źródło: BDL GUS

Stopa bezrobocia rejestrowanego w mieście Olsztyn w 2014 r. wynosiła 6,8% i była
niższa od średniej krajowej o 4,6 punktu procentowego.
Większość mieszkańców miasta (99,9%) korzysta z sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych. Z dostępu do gazu przewodowego korzysta 80,6 % mieszkańców.
Miasto wyposażone jest również w inne obiekty infrastruktury komunalnej, w tym sieć
telekomunikacyjną, energetyczną, gazową i ciepłowniczą.
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Gospodarka
Według danych GUS w końcu 2014 r. na terenie miasta Olsztyna funkcjonowało
22 812 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 22 247 podmiotów w sektorze prywatnym.
Przeważającą liczbę podmiotów prywatnych stanowią osoby prowadzące indywidualną
działalność gospodarczą.
Rolnictwo i leśnictwo
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo reprezentuje w mieście 129 jednostek
gospodarki narodowej, gospodarujących na 53,5% powierzchni miasta. Użytki rolne według
GUGIK w końcu 2014 r. zajmowały 1 906 ha, grunty leśne – 1971 ha, a wody 850 ha.
Przemysł i budownictwo
Na terenie miasta Olsztyna w końcu 2014 r. prowadziły działalność w omawianych
działach 3 473 podmioty, z czego w dziale przetwórstwo przemysłowe – 1 342 podmioty,
w dziale budownictwo – 1 992 podmioty oraz w pozostałych działach (wydobycie i usługi
komunalne) 139 podmiotów.
Największe znaczenie w sekcji „przetwórstwo przemysłowe” na terenie miasta
Olsztyna ma przemysł rolno-spożywczy, przetwórstwo drewna i produkcja mebli oraz
przemysł gumowy. Wartości produkcji sprzedanej przemysłu w mieście Olsztyn w 2014 r.
wyniosła 6 599 mln zł i charakteryzuje się tendencją wzrostową. W przeliczeniu na jednego
mieszkańca jest to wartość wyższa od średniej wojewódzkiej i krajowej.
Rys. 8. Produkcja sprzedana przemysłu w mieście Olsztyn w przeliczeniu na 1 mieszkańca
na tle województwa i kraju w latach 2005-2014

Źródło: BDL GUS: produkcja sprzedana w zakładach o zatrudnieniu powyżej 9 osób

W dziale budownictwo zarejestrowane były w końcu 2014 r. na terenie miasta 1 992
podmioty, oferujące pełen zakres usług remontowo-budowlanych.
Usługi
Miasto Olsztyn jest ośrodkiem administracyjnym z siedzibami Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego i innych organów administracji państwowej oraz władz
samorządowych województwa i 2 powiatów. Miasto Olsztyn jako stolica województwa
warmińsko-mazurskiego znanego z pokaźnych walorów naturalnych oraz interesującego
krajobrazu z wysokim stopniem lesistości i jeziorności terenu, stanowi centrum
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ekonomicznego, społecznego i kulturalnego życia w regionie. Pełni także rolę centrum
handlowego i oświatowego, w zakresie opieki zdrowotnej oraz w innych dziedzinach dla
mieszkańców województwa. Ponadto na terenie miasta czasowo przebywa znaczna liczba
uczniów i studentów oraz turystów stąd dużą rolę w tworzeniu PKB miasta Olsztyna mają
działy usług.
3.3. Prognoza trendów rozwojowych
Analiza stanu prawnego
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, przyjęta w 1997 roku stwierdza,
że Rzeczpospolita Polska – kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju – zapewnia ochronę
środowiska naturalnego; nakłada ona także na władze publiczne obowiązek zapewnienia
bezpieczeństwa ekologicznego współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
W myśl ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. z 2016 r. poz. 383 z późn. zm.) przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie
powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego
i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej
i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc
pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej.
Polityka ochrony środowiska jako element polityki rozwoju jest to zespół działań
mających na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska,
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Polityka ochrony środowiska jest prowadzona na podstawie długookresowej
i średniookresowej strategii rozwoju kraju, innych strategii rozwoju – odnoszących się do
sektorów, dziedzin, regionów lub rozwoju przestrzennego, w tym obszarów funkcjonalnych
oraz programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Polityka ochrony środowiska jest prowadzona również za pomocą wojewódzkich,
powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. Organ wykonawczy
województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza
odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska,
uwzględniając cele zawarte w wymienionych wyżej strategiach, programach i dokumentach
programowych. POŚ powinien stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania
środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska
i przyrody na szczeblu danej JST.
Opracowane przez Ministerstwo Środowiska „Wytyczne do opracowania
wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska” obligują do
przyjęcia przy opisie działań POŚ określonej terminologii: obszar interwencji, cel, kierunek
interwencji, zadanie. Zgodnie z zasadą SMART cele powinny być skonkretyzowane (specific,
określone możliwie konkretnie), mierzalne (measurable, z przypisanymi wskaźnikami),
akceptowalne (achievable, akceptowane przez osoby pracujące na rzecz ich osiągnięcia),
realne (realistic, możliwe do osiągnięcia), terminowe (time-bound, z przypisanymi
terminami). Ponadto przy tworzeniu POŚ zaleca się zastosowanie modelu „siły sprawcze –
presja – stan – wpływ – reakcja” (D-P-S-I-R), który został opracowany przez OECD
i rozwinięty przez Europejską Agencję Środowiska. Polega on na opisaniu następujących
elementów:
 siły sprawcze (D, driving forces) np. warunki społeczno-gospodarcze, demograficzne,
meteorologiczne, hydrologiczne, napływy transgraniczne,
 presje (P, pressures) wywierane przez powyższe warunki, np. emisje zanieczyszczeń,
 stan (S, state) czyli zastana jakość środowiska,
 wpływ (I, impact) stanu środowiska np. na zdrowie, życie społeczne, gospodarcze,
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 reakcja/odpowiedź (R, response) poprzez tworzone polityki, programy, plany; należy
mieć świadomość, że polityki, programy i plany mają wpływ na wszystkie
wcześniejsze elementy, czyli na siły sprawcze, presje, stan i wpływ.
W modelu D-P-S-I-R niewystarczający jest opis stanu środowiska. Opis powinien
zostać uzupełniony o przedstawienie, jakie są przyczyny takiego stanu oraz jak środowisko
wpływa na życie gospodarcze i społeczne oraz na decyzje polityczne.
Spójność z dokumentami strategicznymi i programowymi
W celu zapewnienia adekwatności i komplementarności niniejszego POŚ
z kierunkami rozwoju kraju oraz założeniami krajowej polityki środowiska, przy
opracowywaniu niniejszego dokumentu szczególną uwagę zwracano na jego zgodność
z nadrzędnymi dokumentami strategicznymi, w szczególności z „Długookresową Strategią
Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności”, średniookresową „Strategią
Rozwoju Kraju 2020” oraz ze strategiami o charakterze horyzontalnym.
Po przeanalizowaniu przyjętych przez Rząd RP strategii stwierdza się, że cele
sprecyzowane w niniejszym Programie nie pozostają w sprzeczności z celami określonymi
w tych dokumentach. Poziom implementacji celów strategii krajowych do niniejszego
dokumentu jest zróżnicowany, a znacząca ich liczba znajduje odzwierciedlenie w celach
i zadaniach niniejszego Programu.
W niniejszym dokumencie uwzględniono także konieczność zgodności celów i zadań
Programu z dokumentami sektorowymi takimi jak, m.in.:
 Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030),
 Czwarta aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
(AKPOŚK 2015),
 Projekt Krajowego planu gospodarki odpadami z dnia 9 marca 2016,
 Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów,
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
 Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do
roku 2020 z perspektywą do roku 2030,
oraz dokumentami wojewódzkimi i regionalnymi:
 Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do
roku 2025,
 Program Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020,
 Strategia rozwoju turystyki województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025,
 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego, przyjęty
uchwałą nr VII/164/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 maja
2015 r.,
 Zaktualizowana Regionalna strategia innowacyjności województwa warmińskomazurskiego do roku 2020, przyjęta przez sejmik województwa 28 września 2010 r.,
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020,
 Strategia rozwoju rybactwa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego do 2030
roku,
 Projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata
2016-2022,
 Uchwała Nr XVIII/430/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28
czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/334/12 Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu
gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016.
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Raport z realizacji w latach 2011–2012 Programu Ochrony Środowiska Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 20152018,
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły
Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoły, w tym PZRP dla
regionu wodnego Łyny i Węgorapy,
Rozporządzenie nr 6/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód
regionu wodnego Łyny i Węgorapy
Program małej retencji województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2006-2015,
Program ochrony powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego
benzo(a)pirenu dla strefy miasto Olsztyn,
Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Olsztyn ze względu na ryzyko
wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10,
Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Olsztyn ze względu na ryzyko
wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle
zawieszonym PM10,
Koncepcja rozwoju OZE w województwie warmińsko-mazurskim do 2020 roku.

Powyższe strategie i koncepcje znajdują odzwierciedlenie w lokalnych dokumentach
planistycznych, bądź – w przypadku starszych opracowań – zostaną uwzględnione przy ich
aktualizacji:
 Strategia Rozwoju Miasta Olsztyn 2020,
 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Olsztyn
2010 (ze zm. 2012 r. i 2013 r.),
 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (obowiązujące i przygotowywane),
 Zintegrowany program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna 2015r.,
 Aktualizacja Studium komunikacyjnego dla miasta Olsztyna,
 Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Olsztynie na lata 2004-2013,
 Koncepcja budowy rekreacyjnych dróg rowerowych na terenie miasta Olsztyna,
 Program budowy dróg rowerowych w Olsztynie,
 Stan systemu komunikacji rowerowej na terenie Olsztyna. Wyniki inwentaryzacji
infrastruktury drogowej i parkingowej oraz plany na rok 2013,
 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna na lata 2011-2014 z perspektywą do
2018 r.
 Program ochrony środowiska przed hałasem 2011 r. ze zm.,
 Plan gospodarki niskoemisyjnej 2015 r.,
 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Olsztyna na
lata 2009–2032,
 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olsztyn,
 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta
Olsztyna,
 Program kształtowania i rozwoju terenów zieleni miejskiej w Olsztynie.
Kierunki rozwoju powiatu miejskiego Olsztyn
Demografia
Sporządzona na bazie NSP 2011 i zaktualizowana w kwietniu 2015 roku przez GUS
prognoza zmian liczby ludności (Rys. 9.) zapowiada tendencje spadkowe.
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Rys. 9. Prognoza zmian liczby ludności miasta Olsztyn do 2050 r.

Źródło: BDL GUS

Powyższą prognozę potwierdzają niekorzystne zjawiska demograficzne występujące
na terenie miasta Olsztyna, do których zaliczyć należy:
• migrację ludności z miasta na przyległe tereny wiejskie,
• spadek przyrostu naturalnego.
Do roku 2050 zmieni się także struktura wiekowa ludności. Zmniejszy się liczba osób
w wieku przedprodukcyjnym o około 26%, w wieku produkcyjnym o około 25%, zwiększy
się natomiast liczba ludności w wieku poprodukcyjnym o około 31% (rys. 10.). Stopa
feminizacji pozostanie na podobnym poziomie.
W latach obowiązywania programu nastąpi istotne zmniejszenie liczby osób w wieku
produkcyjnym i wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym.
Rys. 10. Prognozowane zmiany liczby ludności miasta Olsztyna
według ekonomicznych grup wieku do 2050 r.

Źródło: BDL GUS
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Założenia polityki ochrony środowiska w powiatowych dokumentach strategicznych
Strategia rozwoju Olsztyna, opracowana w zgodzie z wymogami Krajowej strategii
rozwoju regionalnego oraz Strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego, określa
wizję rozwoju Olsztyna jako: „Nowoczesną aglomerację z dobrze rozwiniętymi funkcjami
metropolitalnymi, tworzoną przez unikatowe środowisko przyrodnicze, wyjątkową jakość
życia i konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu”.
Aspiracje władz samorządowych i mieszkańców miasta przyjmują cztery cele
strategiczne.
Cel strategiczny – wzrost poziomu kapitału społecznego przewiduje:
 umacnianie międzynarodowej pozycji Olsztyna jako miejsca styku kultur wschodu
i zachodu,
 budowanie tożsamości miasta,
 wzrost współpracy opartej na zaufaniu.
Cel strategiczny – wzrost napływu kapitału inwestycyjnego przewiduje:
 wysoką jakość edukacji i przedsiębiorczości,
 wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,
 skuteczną promocję gospodarczą.
Cel strategiczny – wzrost innowacyjności przewiduje:
 przyjazne środowisku centrum innowacyjności i nowoczesnych technologii,
 przekształcanie Olsztyna w wyspecjalizowany ośrodek biznesowych usług zewnętrznych,
 Olsztyn – centrum inteligentnych specjalizacji Warmii i Mazur.
Cel strategiczny – rozwój funkcji metropolitalnych przekłada się na cztery cele operacyjne:
 rozwój regionalnego centrum komunikacyjnego,
 wzrost dostępności usług publicznych o znaczeniu regionalnym i międzynarodowym,
 budowa silnej pozycji Olsztyna w sieciach współpracy,
 zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i wysokiej jakości środowiska
przyrodniczego.
„Zapisy projektu Strategii odwołują się do unikatowego środowiska przyrodniczego
Olsztyna. Wizja zakłada inteligentny balans między potrzebami chwili, a chęcią dbania
o warunki życia przyszłych pokoleń. Jednocześnie zwraca się uwagę, że środowisko
przyrodnicze wymaga inteligentnych rozwiązań, które pozwolą zmaksymalizować korzyści
i zminimalizować niekorzystny wpływ człowieka. Wymienione w misji projektu Strategii
unikatowe środowisko przyrodnicze powinno być docelowo zachowane, bowiem wyjątkowa
jakość życia nie jest do zrealizowania w zdegradowanym środowisku przyrodniczym”
(Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii rozwoju Olsztyna na lata 20142020).
Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna wyznacza jeden cel główny,
którym jest: „Wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności miejskiego obszaru
funkcjonalnego Olsztyna”. MOF Olsztyna tworzą: miasto Olsztyn oraz otaczające gminy
Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda.
Cel główny strategii MOF będzie realizowany przez 7 celów strategicznych:
 ochrona i efektywne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,
 podniesienie jakości komunikacji zbiorowej i transportu drogowego,
 uporządkowanie przestrzeni publicznych dla podniesienia bezpieczeństwa, ładu
przestrzennego i konkurencyjności,
 zwiększenie efektywności energetycznej,
 podniesienie konkurencyjności i innowacyjności,
 wzrost jakości usług publicznych,
 budowa tożsamości miejskiego obszaru funkcjonalnego.
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Niniejszy Program jest zgodny zarówno z zapisami Strategii rozwoju miasta – Olsztyn
2020 jak i strategii MOF Olsztyna. Realizacja celów strategii nie spowoduje rozwoju
konfliktowych dla środowiska naturalnego gałęzi gospodarki. Niniejszy Program zgodny jest
także z pozostałymi, aktualnymi dokumentami o charakterze programowym/wdrożeniowym,
takimi jak:
 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna,
 Program ochrony powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego
benzo(a)pirenu dla strefy miasto Olsztyn,
 Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Olsztyn ze względu na ryzyko
wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10,
 Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Olsztyn ze względu na ryzyko
wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle
zawieszonym PM10,
 Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Olsztyna, ze zm.
Współpraca z sąsiadującymi JST
Powodzenie realizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Olsztyna do roku
2020 uzależnione od dobrej, wielokierunkowej współpracy miasta z powiatem olsztyńskim
i sąsiadującymi gminami.
Wyłącznie we współpracy z sąsiadującymi JST możliwe będzie osiągnięcie celów
środowiskowych dla wód, które tylko częściowo znajdują w granicach miasta. Podobnie,
a nawet w jeszcze większym wymiarze terytorialnym, niezbędne jest podejmowanie
wspólnych działań na rzecz ograniczania zanieczyszczeń powietrza. Współpracy wymaga
także gospodarka odpadami, która prowadzić musi nie tylko do skutecznego rozwiązywania
problemów środowiskowych, ale także do jednoczesnej optymalizacji kosztów ponoszonych
przez poszczególne samorządy. Zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych
miasta i powiatu, rozwój jego funkcji turystycznych i edukacyjnych wymaga współdziałania
nie tylko z sąsiadującymi JST, ale także z licznymi przedsiębiorstwami (jak Lasy
Państwowe), instytucjami i organizacjami o regionalnym i ponadregionalnym zakresie
działania.
Pomyślne wykonywanie Programu wymaga bardzo dobrej współpracy miasta
z wieloma instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska w województwie
warmińsko-mazurskim, w tym m.in. z Urzędem Marszałkowskim, Regionalną Dyrekcją
Ochrony Środowiska, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska i Wojewódzką
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.
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4. STRESZCZENIE
Program Ochrony Środowiska jest narzędziem realizacji polityki ochrony środowiska,
zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych,
w mieście Olsztyn. Określa obszary, kierunki interwencji i zadania służące poprawie stanu
środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego jego mieszkańców. Zapewnia ciągłość działań
związanych z tworzeniem warunków zrównoważonego rozwoju województwa, jest
kontynuacją i rozszerzeniem planów określonych w Programie Ochrony Środowiska dla
Miasta Olsztyna na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018 (POŚ 2011).
Program Ochrony Środowiska opracowany został na podstawie dokumentów
określających strategię rozwoju kraju, województwa i Miasta, strategii zintegrowanych,
dokumentów programowych, aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska, dostępnych
informacji o stanie środowiska i jego zagrożeniach oraz przewidywanych źródłach
finansowania zadań opisanych w Programie. Struktura i zawartość Programu jest zgodna
z „Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów
ochrony środowiska” (Ministerstwo Środowiska, 2015). Zgodność POŚ z głównymi
dokumentami strategicznymi zawiera zestawienie w załączniku nr 5. Program został
sporządzony z uwzględnieniem specyfiki oraz rzeczywistych potrzeb Miasta Olsztyna.
Podstawową strukturę dokumentu tworzą:
 Wstęp (zawierający wprowadzenie, ogólną charakterystykę miasta i prognozę trendów
rozwojowych),
 Ocena stanu środowiska (w poszczególnych obszarach interwencji: Ochrona klimatu
i jakości powietrza, Zagrożenia hałasem, Pola elektromagnetyczne, Gospodarowanie
wodami, Gospodarka wodno-ściekowa, Zasoby geologiczne, Gleby, Gospodarka
odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, Zasoby przyrodnicze, Zagrożenia
poważnymi awariami),
 Cele, kierunki interwencji i zadania Programu,
 System realizacji Programu, zawierający harmonogram rzeczowo-finansowy oraz opis
monitorowania realizacji Programu.
Program uzupełniają spisy i załączniki.
Ocena stanu środowiska w każdym obszarze interwencji definiuje przyczyny sprawcze
i czynniki presji, opisuje stan poszczególnych komponentów środowiska, zawiera analizę
SWOT i ocenę stanu realizacji POŚ 2011, określa kierunki interwencji i wyznacza 149 zadań
nowego Programu. Harmonogram rzeczowo-finansowy stosuje podział zadań na zadania
własne samorządu i zadania monitorowane. Program obejmuje 10 obszarów interwencji:
Ochrona klimatu i jakości powietrza
Jakość powietrza w Olsztynie zależy głównie od wielkości i rozkładu przestrzennego
emisji ze źródeł stacjonarnych oraz mobilnych, wynika również z napływów mas powietrza
z terenów sąsiednich i dalszych odległości oraz przemian fizykochemicznych zachodzących
w atmosferze. W strefie miasto Olsztyn w okresie 2012-2015 wystąpiły przekroczenia:
poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10 (w latach 2012-2014), poziomu
dopuszczalnego pyłu PM10 (2014 r.) oraz wartości poziomu celu długoterminowego dla
ozonu (do 2020 r.) w całym okresie. Główną przyczyną wystąpienia przekroczeń była
wzmożona emisja zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych spowodowana niekorzystnymi
warunkami klimatycznymi w okresie zimowym oraz spalaniem słabej jakości materiału
grzewczego.
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Wytwarzanie ciepła w mieście oparte jest głównie na spalaniu węgla. Ilość energii
uzyskanej z instalacji wykorzystujących OZE nie stanowi istotnej pozycji w bilansie
energetycznym miasta.
Dla poprawy jakości powietrza i ochrony klimatu, Program wyznacza zadania
w następujących kierunkach interwencji: Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
Wzrost wykorzystania OZE w bilansie energetycznym, Doskonalenie systemu planowania,
monitoringu i edukacji, Zmniejszanie zapotrzebowania na energię, Zrównoważony rozwój
energetyczny Miasta, Ograniczanie zagrożeń i adaptacja do zmian klimatu.
Zagrożenia hałasem
Decydujący wpływ na stan klimatu akustycznego miasta Olsztyna mają: rozwój
infrastruktury transportowej oraz liczba źródeł hałasu, przy czym zasięg oddziaływania hałasu
jest bardzo zróżnicowany. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na obszarach
chronionych zanotowano wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych; nie zidentyfikowano
obszarów z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu powyżej 10 dB. Liczba osób
narażonych na ponadnormatywny hałas pochodzący od dróg uległa znacznemu zmniejszeniu.
Dla ochrony przed hałasem, Program wyznacza kierunek interwencji: Ograniczanie
hałasu, z zadaniami o charakterze technicznym i nietechnicznym (jak np. monitoring
i edukacja).
Pola elektromagnetyczne
Źródłami pól elektrycznych i magnetycznych małej częstotliwości są linie
elektroenergetyczne i stacje transformatorowe. Poza ogrodzonymi i niedostępnymi dla
ludności obszarami stacji elektroenergetycznych nie stwierdzono występowania pól
elektrycznych i magnetycznych o wartościach zbliżonych do dopuszczalnych, określonych
w przepisach ochrony środowiska. Najintensywniej rozwijającą się dziedziną działalności
człowieka stosującą urządzenia emitujące promieniowanie elektromagnetyczne jest telefonia
komórkowa. Na terenie miasta wyznaczonych jest 35 punktów pomiarowych PEM;
w żadnym z nich nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnej.
Dla ochrony ludności i zwierząt przed wzrostem promieniowania
elektromagnetycznego, Program wyznacza kierunek interwencji: Ograniczenie
oddziaływania pól elektromagnetycznych, z zadaniami dotyczącymi uwzględniania
zagrożenia
promieniowaniem
elektromagnetycznym
w
miejscowych
planach
zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzenia monitoringu.
Gospodarowanie wodami
Miasto Olsztyn posiada duże zasoby wód powierzchniowych i podziemnych. Stan
ilościowy i chemiczny wód podziemnych jest dobry. Jakość wód powierzchniowych jest
zróżnicowana, z jeziorami i odcinkami rzek w złym stanie ekologicznym, zagrożonych
nieosiągnięciem celów środowiskowych. Zasadniczym czynnikiem presji na stan wód jest
sumaryczny ładunek substancji docierających do wód ze zlewni całkowitej. Składają się na
nie dopływy ścieków oraz ładunki ze źródeł rozproszonych i obszarowych (zwłaszcza
z terenów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo). Dodatkowym czynnikiem presji są
zmiany hydromorfologiczne, związane m.in. z zabudową hydrotechniczną i ingerencją
w naturalne koryta rzek. Zmieniający się klimat powoduje rosnące zagrożenie występowania
zjawisk suszy i, w mniejszym stopniu, powodzi.
Dla ochrony zasobów ilościowych wód, poprawy ich stanu ekologicznego
i chemicznego, ograniczania ryzyka suszy, a także zapewnienia korzystania z wód do celów
gospodarczych, Program wyznacza wiele zadań w następujących kierunkach interwencji:
Poprawa stanu/potencjału ekologicznego wód powierzchniowych, Utrzymanie dobrego
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stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych, Stosowanie instrumentów
ekonomicznych w racjonalnym użytkowaniu zasobów wodnych, Zwiększanie retencji wód
w zlewniach, Ograniczanie zagrożenia powodziowego.
Gospodarka wodno-ściekowa
Miasto posiada dobrze rozwiniętą sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz sprawnie
działającą oczyszczalnię ścieków, odbierającą ścieki bytowe i przemysłowe. Niektóre odcinki
sieci i urządzenia towarzyszące wymagają jednak rozbudowy i modernizacji. Na wielkość
poboru wody wpływa sumaryczne zapotrzebowanie na wodę ze strony ludności i gospodarki.
Gospodarka wodno-ściekowa sprostać musi wymaganiom dotyczącym jakości wody
dostarczanej do spożycia i warunkom, jakie powinny spełniać ścieki odprowadzane do wód
lub do ziemi.
Dla doskonalenia gospodarki wodno-ściekowej, Program wytycza zadania
w następujących kierunkach interwencji: Zaopatrzenie ludności w wodę, Utrzymanie dobrej
jakości wody przeznaczonej do spożycia, Oszczędne gospodarowanie wodą, Budowa
i modernizacja sieci kanalizacyjnych, Budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
ścieków, Monitoring postępowania z nieczystościami płynnymi na terenach
nieskanalizowanych.
Zasoby geologiczne
Udokumentowana baza surowcowa na terenie miasta obejmuje 1 złoże (surowce ilaste
ceramiki budowlanej), z którego wydobycie zostało zaniechane. Nie przeprowadzono
rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. W sytuacji braku rekultywacji terenów
poeksploatacyjnych może dojść do negatywnych zmian w środowisku, takich jak: rozwój
erozji, zmiany w ekosystemie wynikające z wprowadzenia flory synantropijnej oraz skażenie
wód i gleb wynikające z niekontrolowanej depozycji odpadów.
Dla zapewnienia racjonalnego gospodarowania pozostałymi zasobami geologicznymi,
Program wyznacza kierunek interwencji: Efektywne gospodarowanie zasobami kopalin
ze złóż, z zadaniami o charakterze technicznym i nietechnicznym (jak np. edukacja).
Gleby
W wyniku działalności pozarolniczej właściwości gleb na terenie miasta zostały
w znacznym stopniu przekształcone. Niezmienione gleby gruntów rolnych znajdują się
głównie na obrzeżach miasta. Powierzchnia użytków rolnych wynosi ok. 21,6% powierzchni
miasta. Podstawowymi zagrożeniami dla gleb są: wyłączenia, zanieczyszczenia, zakwaszenie,
brak zbilansowanej zasobności w składniki pokarmowe (błędy w nawożeniu) i warunkowane
zmianami klimatu zmniejszanie się zawartości materii organicznej w glebie. W granicach
miasta znajdują się obszary potencjalnie zanieczyszczone i zdegradowane wymagające
rekultywacji.
Dla ochrony gleb, Program wyznacza następujące kierunki interwencji: Zapewnienie
właściwego
sposobu
użytkowania
powierzchni
ziemi,
Remediacja
terenów
zanieczyszczonych oraz rekultywacja terenów zdegradowanych.
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
Odpady komunalne ponad 90 % mieszkańców Olsztyna gromadzi w sposób
selektywny. Zgromadzone odpady odbiera firma REMONDIS Sp. z o.o. i przekazuje do
przetwarzania w instalacji MBP, lub – wysegregowane odpady do sortowni OZK w
Olsztynie. Odpady problemowe i niebezpieczne mieszkańcy przekazują do punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
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Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego utworzono 5 regionów gospodarki
odpadami. Miasto Olsztyn znajduje się w Centralnym RGO, dla którego wskazano dwie
instalacje: instalację MBP w Olsztynie oraz składowisko odpadów w Wysiece. Instalacja
MBP w Olsztynie wytwarza z odebranych odpadów paliwo alternatywne (RDF), które
przekazuje się do wykorzystania poza województwo. Instalacje nie zabezpieczają potrzeb
Centralnego RGO, dlatego miasto Olsztyn nadal korzystać będzie z instalacji zastępczych.
Dla dalszego doskonalenia gospodarki odpadami, Program wytycza kierunki
interwencji: Udział w utrzymaniu tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych
odpadów od wzrostu gospodarczego kraju wyrażonego w PKB, Zbiórka odpadów, Odzysk
surowców i recykling, Zbiórka i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi oraz patologiom w zakresie
zagospodarowania odpadów
Zasoby przyrodnicze
W granicach Olsztyna występują duże powierzchnie naturalnych i półnaturalnych
siedlisk przyrodniczych: lasów i wód powierzchniowych, a także użytków rolnych
i torfowisk, z charakterystycznymi zespołami i gatunkami organizmów. Wszystkie one
ulegają silnej antropopresji, związanej głównie z rozwojem zabudowy i sieci drogowej,
eutrofizacją i zanieczyszczeniem środowiska, użytkowaniem gospodarczym i rekreacyjnym,
hałasem, rozprzestrzenianiem obcych gatunków i innymi czynnikami.
Na podstawie analizy wielu czynników zagrożenia dla różnorodności przyrodniczej
oraz dla zrównoważonego użytkowania zasobów, Program wytycza następujące kierunki
interwencji: Rozwój form ochrony przyrody i krajobrazu, Doskonalenie planowania
i realizacji zadań ochronnych, Utrzymanie lub poprawa warunków migracji zwierząt,
Utrzymanie i poprawa stanu lasów, Ograniczanie inwazji obcych gatunków, Monitoring
przyrodniczy, Utrzymanie i rozwój zielonej infrastruktury, Zachowanie walorów
przyrodniczych użytków rolnych, Włączanie społeczeństwa do działań na rzecz ochrony
przyrody.
Zagrożenia poważnymi awariami
Potencjalne zagrożenie poważnymi awariami na terenie Olsztyna jest związane
z zakładami przemysłowymi, w których stosuje się, przetwarza lub magazynuje substancje
i preparaty niebezpieczne oraz transportem substancji i preparatów niebezpiecznych, które są
przewożone środkami komunikacji drogowej i kolejowej. Na terenie miasta funkcjonują dwa
zakłady zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii.
Dla przeciwdziałania zagrożeniom związanym z poważnymi awariami, Program
wyznacza dwa kierunki interwencji: Ograniczanie zagrożeń poważnymi awariami,
Minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia poważnej awarii.
W Programie przewidziano 149 zadań do realizacji przez różne podmioty. Koszty
realizacji zadań założonych w Programie przekraczają kwotę 2 745 318 tys. zł.
W ramach Programu, miasto Olsztyn wraz z miejskimi jednostkami organizacyjnymi
realizować będzie 105 zadań własnych. Realizacja tych zadań wymagać będzie poniesienia
nakładów w wysokości 1 572 928 tys. zł. Największych nakładów wymagać będzie realizacja
zadań związanych z modernizacją miejskiego transportu drogowego i ogrzewnictwa miasta.
Zadania monitorowane realizowane będą przez organy administracji rządowej, służby
i inspekcje, organizacje pozarządowe oraz przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne.
W Programie przewidziano 113 zadań monitorowanych, których koszty realizacji
wyniosą 1 172 390 tys. zł. Zdecydowaną większość nakładów inwestycyjnych stanowią
koszty realizacji zadań związanych z modernizacją systemu komunikacyjnego MOF
Olsztyna, w tym budowa obwodnicy południowej miasta.
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5. OCENA STANU ŚRODOWISKA
5.1. Ochrona klimatu i jakości powietrza
Jakość powietrza zależy głównie od wielkości i rozkładu przestrzennego emisji
ze źródeł stacjonarnych oraz mobilnych, wynika również z napływów mas powietrza
z terenów sąsiednich i dalszych odległości oraz przemian fizykochemicznych zachodzących
w atmosferze.
Ocenia się, że w kształtowaniu depozycji siarki (SO2), azotu zredukowanego (NH3),
benzo(a)pirenu (BaP), ołowiu (Pb) i kadmu (Cd) w 2012 r. w rejonie Olsztyna udział
antropogenicznych źródeł krajowych był wyższy od udziału transportu transgranicznego.
Antropogeniczne źródła zanieczyszczeń położone za granicą miały największy udział
w kształtowaniu depozycji azotu utlenionego (NOx), około 50-60% (Degórska i in., 2014).
Roczny ładunek emisji napływowej benzo(a)pirenu do Olsztyna w 2011 r. został
wyznaczony w wysokości ponad 671 kg (70,5 kg – emisja z terenu miasta). Emisja
napływowa pyłu zawieszonego PM10 w 2014 r. została oszacowana na poziomie ok. 5 tys.
ton (0,88 tys. ton – emisja z terenu miasta). Emisja związana z indywidualnym sposobem
ogrzewania (tzw. emisja niska) w miejscowościach położonych w pasie 30 km wokół miasta
stanowiła około 55% emisji napływowej benzo(a)pirenu oraz ok. 56% pyłu zawieszonego
PM10 (Tab.3.).
Tabela 3. Bilans emisji napływowej benzo(a)pirenu i pyłu zawieszonego do miasta Olsztyna
Benzo(a)piren (2011 r.) Pył zawieszony PM10 (2014 r.)
(kg/rok)
(tony/rok)
Punktowa z pasa 30 km
0,09
86,5
Punktowa z wysokich źródeł poza pasem
123,1
29,9
Powierzchniowa z pasa 30 km
369,54
2792,3
Liniowa z pasa 30 km
31,04
1198,6
Z rolnictwa z pasa 30 km
916,8
Razem
671,29
5024,1
Typ emisji

Źródło: Program ochrony powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu dla strefy
miasto Olsztyn. Olsztyn 2013; Projekt Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Olsztyn ze względu na
przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10. Olsztyn 2016

Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych dla
czystości powietrza zlokalizowanych na terenie powiatu olsztyńskiego (sąsiadującego
bezpośrednio z miastem Olsztyn) jest nieporównywalnie niższa w stosunku do zakładów
znajdujących się na obszarze Olsztyna (Tab.4.).
Tabela 4. Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych w wybranych
lokalizacjach w 2014 r.
Wyszczególnienie
Emisja zanieczyszczeń pyłowych
ogółem, w tym:
ze spalania paliw
węglowo-grafitowe, sadza
Emisja zanieczyszczeń gazowych
ogółem, w tym:
ogółem bez dwutlenku węgla

Województwo
warmińskomazurskie
tony/rok % emisji* tony/rok % emisji*
tony/rok
2
0,21
90
9,46
951
Powiat olsztyński

Miasto Olsztyn

2
0
9183

0,26
0
0,63

79
3
374302

10,12
37,5
25,69

781
8
1457130

49

0,58

2402

28,52

8423
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Wyszczególnienie
dwutlenek siarki
tlenki azotu
tlenek węgla
dwutlenek węgla

Powiat olsztyński

Miasto Olsztyn

tony/rok % emisji* tony/rok % emisji*
7
0,2
1148
32,12
4
0,18
689
30,46
12
0,56
227
10,64
9134
0,63 371900
25,67

30
Województwo
warmińskomazurskie
tony/rok
3574
2262
2134
1448707

* – emisja wyrażona w % emisji województwa warmińsko-mazurskiego; województwo = 100%
Źródło: BDL GUS (www.stat.gov.pl/bdl/, dostęp 16.08.2016 r.)

Systemy energetyczne
Struktura emisji głównych zanieczyszczeń powietrza jest pochodną struktury zużycia
oraz rodzaju i jakości paliw. Z przeprowadzonych analiz stanu istniejących systemów
energetycznych na terenie Olsztyna (Aktualizacja „Założeń…, 2015) wynika, że:
 potrzeby cieplne wynoszą łącznie ok. 602 MW, roczne zużycie ciepła oszacowano
na poziomie 4939 TJ, w tym dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego 2316 TJ;
 roczne zużycie gazu ziemnego kształtuje się na poziomie 73,4 mln m3, w tym zużycie
przez gospodarstwa domowe około 25 mln m3;
 roczne zużycie energii elektrycznej wynosi ok. 490 MWh, w tym wg taryf C i G (niskie
napięcie) ok. 225 MWh łącznie.
Przewiduje się przyrost zapotrzebowania na nośniki energetyczne dla nowego
budownictwa do 2030 r. na poziomie:
 około 130 MW (wariant optymistyczny) – potrzeby cieplne nowych odbiorców;
 24 MWe zapotrzebowania mocy na WN – energia elektryczna;
 od 8,7 mln m3 (rozwój minimalny) do 13,1 mln m3 (rozwój maksymalny) – gaz ziemny.
Potrzeby cieplne
Dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w aspekcie wykorzystania paliw
stałych, zarówno przez mieszkańców jak i przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie
Olsztyna, roczne dostawy paliw stałych w dużym przybliżeniu powinny wynosić ok. 337 tys.
ton, w tym:
 ok. 240 tys. ton/rok – oszacowana ilość węgla kamiennego wykorzystywana przez
Michelin;
 ok. 69 tys. ton/rok – ilość miału węglowego wykorzystywana przez MPEC;
 ok. 28 tys. ton/rok – ilość węgla niezbędna do zapewnienia ciągłości zasilania obiektów
wykorzystujących paliwa stałe (Aktualizacja „Założeń…, 2015).
Zapotrzebowanie na moc cieplną w 2013 r. na terenie miasta określono na poziomie
ok. 608 MW, w tym:
 333 MW dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego;
 126 MW dla obiektów użyteczności publicznej;
 149 MW dla usług komercyjnych i wytwórczości.
Zapotrzebowanie ciepła w zakresie mocy pokrywane jest przez (Rys. 11.):
 system ciepłowniczy w wielkości 407 MW (w tym 37 MW dla SM Pojezierze i 65 MW
na potrzeby technologiczne zakładu Michelin Polska S.A.);
 gaz ziemny w wielkości 121 MW;
 ogrzewanie węglowe w wielkości 59 MW;
 inne (olejowe, energia elektryczna) w wielkości 8 MW;
 OZE w wielkości 7 MW.
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Rys. 11. Sposób pokrycia mocy cieplnej odbiorców w Olsztynie w 2013 r

Źródło: Aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta
Olsztyna”. Olsztyn 2015

Obiekty na terenie miasta zaopatrywane są w ciepło wytwarzane przez:
1. dwa źródła zawodowe, z których ciepło dostarczane jest za pośrednictwem sieci
ciepłowniczej:
 Ciepłownia Kortowo w Olsztynie, ul. Słoneczna, należąca do MPEC Sp. z o.o.
w Olsztynie (moc zainstalowana 174,75 MW, zużywane paliwo: miał węglowy
i biomasa),
 Elektrociepłownia Michelin w Olsztynie, ul. Leonharda, należąca do Michelin Polska
Sp. z o.o. (moc nominalna 386,4 MWt, w tym moc osiągalna kotłów ciepłowniczych
117 MW, paliwo podstawowe – miał węglowy);
2. kotłownie lokalne (100 obiektów) o łącznej mocy zainstalowanej ok. 58 MW (Tab.5.),
z czego 70% mocy zainstalowane jest w kotłowniach gazowych (Rys. 12.); są to
zinwentaryzowane kotłownie wytwarzające ciepło dla potrzeb własnych obiektów
przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków
mieszkalnych;
3. kotłownie (źródła) indywidualne ogrzewające pomieszczenia głównie w budynkach
mieszkaniowych (24 jedno- lub dwurodzinne, 118 wielorodzinnych, 2 obiekty
użyteczności publicznej) za pomocą kotłów węglowych;
4. ogrzewanie indywidualne, w tym piece węglowe.
Na terenie miasta występują również instalacje wykorzystujące odzysk ciepła
z urządzeń technologicznych z przeznaczeniem dla celów przygotowywania c.w.u.
Tabela 5. Lokalne, zinwentaryzowane źródła ciepła (kotłownie lokalne) w Olsztynie
Moc zainstalowana
> 1 MW 0,1–1 MW < 1 MW
1. Kotłownie lokalne ogółem, w tym zużywające:
16
67
17
- gaz ziemny
10
59
14
- węgiel
3
2
2
- olej opałowy
5
1
- biogaz
1
- gaz i zrębki drzewne
1*
- gaz ziemny i gaz z pyrolizy
1*
- gaz ziemny i olej opałowy
1*
Wyszczególnienie
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Wyszczególnienie
2. Instalacje solarne dla celów c.w.u.

32

Moc zainstalowana
> 1 MW 0,1–1 MW < 1 MW
4

* – kotłownie dwupaliwowe, c.w.u. – ciepła woda użytkowa
Źródło: Aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta
Olsztyna”. Olsztyn 2015

Rys. 12. Rozkład mocy zainstalowanej w kotłowniach lokalnych w Olsztynie.

Źródło: Aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta
Olsztyna”. Olsztyn 2015

Zagrożeniem dla utrzymania dostaw ciepła na żądanym poziomie jest rezygnacja EC
Michelin z dostaw ciepła dla MPEC i SM Pojezierze na potrzeby systemu ciepłowniczego
(dostawy do 2022 r.). Uruchomienie nowego źródła (EC Olsztyn–Wschód) planowane jest na
I połowę 2020 roku. Moc nowej instalacji planuje się na ok. 100 MWt oraz ok. 12 MWe,
wyposażona będzie w blok energetyczny przystosowany do termicznego przekształcania
paliwa alternatywnego (frakcji palnej z odpadów komunalnych) w wysokosprawnej
kogeneracji oraz kotłownię szczytową gazowo-olejową. Do czasu wybudowania nowej
instalacji dostawy ciepła na rzecz miasta realizowane będą przez EC Michelin, a potrzeby
cieplne SM Pojezierze będą uwzględniane przez MPEC przy uzupełnieniu mocy
wytwórczych.
Według GUS na koniec 2014 r. na terenie Olsztyna funkcjonowało 169 kotłowni
pracujących na cele ciepłownictwa, w tym 28 w spółdzielniach mieszkaniowych. Długość
sieci cieplnej przesyłowej wynosiła 124,6 km, zaś długość sieci cieplnej przyłączy do
budynków i innych obiektów 53,2 km. Sprzedaż energii cieplnej budynkom mieszkalnym,
urzędom i instytucjom wyniosła 1636,1 TJ w ciągu roku (Tab. 6., Rys. 13.). Mieszkania
wyposażone w instalacje centralnego ogrzewania stanowiły 95,8% ogółu mieszkań.
Tabela 6. Sprzedaż energii cieplnej i zużycie energii elektrycznej na cele komunalno-bytowe
w Olsztynie w latach 2010-2014
Wyszczególnienie
Sprzedaż energii cieplnej ogółem (TJ), w tym:
- budynki mieszkalne (TJ)
- urzędy i instytucje (TJ)

2010
2011
2012
2013
2014
1434,5 1640,5 1741,5 1703,5 1636,1
1314,8 1126,7 1182,2 1161,8 1127,0
119,7 513,8 559,3 541,7 509,1
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Wyszczególnienie
2010
2011
2012
2013
2014
Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe
w bud. mieszkalnych w przeliczeniu
na kubaturę (GJ/dam3)
128,69 109,17 112,35 109,01 103,25
Zużycie energii elektrycznej (na niskim napięciu)
w gospodarstwach domowych (MWh)
134955 118088 133082 134607 123583
Zużycie energii elektrycznej (na niskim napięciu)
na jednego mieszkańca (kWh)
769,2 673,6 758,4 770,8 707,1
Źródło: GUS (www.stat.gov.pl/bdl/, dostęp 16.08.2016 r.)

Jednostkowe zużycie energii cieplnej, elektrycznej i gazu na cele komunalno-bytowe
uzależnione jest od warunków meteorologicznych panujących w danym roku oraz cen energii.
Rys. 13. Sprzedaż energii cieplnej i zużycie energii elektrycznej na cele komunalno-bytowe
w Olsztynie w latach 2010-2014

Źródło: GUS (www.stat.gov.pl/bdl/, dostęp 16.08.2016 r.)

Gaz ziemny
Zaopatrzenie Olsztyna w gaz sieciowy wysokometanowy realizowane jest
z gazociągów wysokiego ciśnienia relacji: Olsztynek–Olsztyn (DN 150 i DN 200) i Bartąg–
Dobre Miasto (DN 150) oraz średniego ciśnienia za pośrednictwem stacji redukcyjnopomiarowych wysokiego ciśnienia. Łączne zapotrzebowanie szczytowe gazu ziemnego
wysokometanowego w okresie zimowym ocenia się na 16–17 tys. m3/h, zaś w okresie letnim
na 6,5–8,5 tys. m3/h (Aktualizacja „Założeń…, 2015). Najpoważniejszym odbiorcą gazu są
gospodarstwa domowe, które w 2013 r. zużyły 24,99 mln m3 gazu, następnie usługi – 8,85
mln m3, przemysł – 7,57 mln m3 i handel – 1,99 mln m3 (Rys. 14.).
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Rys. 14. Struktura odbiorców gazu ziemnego w Olsztynie w 2013 r.

Źródło: Aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta
Olsztyna”. Olsztyn 2015

W latach 2010–2014 systematycznie wzrastała długość czynnej sieci gazowej
rozdzielczej oraz liczba czynnych przyłączy do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
(Tab. 7.). Z sieci gazowej w 2014 r. korzystało 36,9 tys. odbiorców, w tym 12,8 tys.
odbiorców gazu ogrzewających mieszkania gazem. Zużycie gazu wyniosło 22761,5 tys. m 3
(249,7 GWh), w tym na ogrzewanie mieszkań 14726,0 tys. m3 (160,6 GWh).
Tabela 7. Sieć gazowa w Olsztynie w latach 2010-2014 (stan na 31 XII)
Wyszczególnienie
Długość czynnej sieci ogółem (km)
Długość czynnej sieci przesyłowej (km)
Długość czynnej sieci rozdzielczej (km)
Czynne przyłącza do budynków ogółem (szt.)
Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem
(gosp.)
Zużycie gazu (tys. m3)
Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań (tys. m3)

2010
300,8
6,8
294,1
8862

2011
302,7
6,8
295,9
8968

2012
304,2
6,8
297,4
9051

2013
307,4
6,8
300,7
9163

2014
312,9
6,9
306,0
9247

9025
8865 10611
9092 12799
30238,9 27910,3 27866,1 24999,5 22761,5
17812,6 16847,1 15433,5 16086,9 14726,0

Źródło: GUS BDL (www.stat.gov.pl/bdl/, dostęp 16.08.2016 r.)

Energia elektryczna
W związku z brakiem znaczących źródeł wytwarzających energię elektryczną na
potrzeby zasilania odbiorców na obszarze Olsztyna i jego okolic, większość energii
elektrycznej jest pobierana z Krajowego Systemu Przesyłowego (system zasilania miasta
w energię elektryczną został opisany w rozdziale 5.3). Największym wytwórcą energii
elektrycznej na terenie miasta Olsztyna jest Elektrociepłownia Michelin (Tab. 8.).
Najpoważniejszym, w sensie wolumenu zużycia, odbiorcą energii elektrycznej na
obszarze Olsztyna jest spółka Michelin Polska S.A. Ważną grupę odbiorców stanowią
gospodarstwa domowe. Według GUS w 2014 r. zużycie energii elektrycznej na niskim
napięciu w gospodarstwach domowych wyniosło 123582,53 MWh, t.j. 707,1 kWh na jednego
mieszkańca miasta.
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Tabela 8. Wybrani wytwórcy energii elektrycznej na obszarze miasta Olsztyna

Źródło energii elektrycznej
Elektrociepłownia przemysłowa zlokalizowana
na terenie zakładu Michelin Polska S.A.
Biogazownia wyposażona w układ
kogeneracyjny, zlokalizowana w Oczyszczalni
ścieków „Łyna" w Olsztynie (PWiK Sp. z o.o.
w Olsztynie)
Elektrociepłownia Kortowo – układ
kogeneracyjny (MPEC Sp.zo.o. w Olsztynie)
Elektrownia wodna Łyna usytuowana na rzece
Łynie (km 210+720)
Elektrownia wodna usytuowana w Kieźlinach
na rzece Wadąg (km 5+540)

Roczna
produkcja
energii
Uwagi
elektrycznej
w 2014 r.
78,3 tys. MWh Energia zużywana na potrzeby
własne zakładu.
3,32 tys. MWh Energia zużywana na potrzeby
własne oczyszczalni.
8,35 tys. MWh Energia zużywana na potrzeby
własne Ciepłowni Kortowo,
a nadwyżka jest sprzedawana
- 860 kW – moc zainstalowana
- 255 kW – moc zainstalowana

Źródło: Aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta
Olsztyna”. Olsztyn 2015

Łączna moc zainstalowana źródeł światła oświetlenia drogowego nieznacznie
przekracza 1,30 MW.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE)
Moc zainstalowana w elektrowniach wykorzystujących OZE na terenie Olsztyna
wynosiła 2,962 MW, co stanowiło ok. 0,7% mocy zainstalowanej w województwie (według
stanu na 30.06.2016 r.). Podstawowymi nośnikami wytwarzanej energii elektrycznej na
terenie miasta były: energia wody (41,5% mocy zainstalowanej na obszarze miasta), energia
promieniowania słonecznego (34,8%) i biogaz (23,7%) (Tab. 9.). Ilość energii uzyskanej
z tego typu instalacji nie stanowi istotnej pozycji w bilansie energetycznym miasta.
Tabela 9. Moc zainstalowana w elektrowniach wykorzystujących OZE na terenie miasta
Olsztyna (stan na 30.06.2016 r.)
Typ instalacji
Elektrownie biogazowe wytwarzające z biogazu z oczyszczalni
ścieków
Elektrownie wytwarzające z promieniowania słonecznego
Elektrownie wodne:
- elektrownia wodna przepływowa do 0,3 MW
- elektrownia wodna przepływowa do 1 MW

Liczba Moc
instalacji (MW)
1
0,702
7
2
1
1

1,030
1,230
0,154
1,076

Źródło: URE (http://www.ure.gov.pl/uremapoze/mapa.html, dostęp 22.08.2016 r.)

Warunki środowiska naturalnego Olsztyna znacznie determinują możliwości
wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii w mieście. Pomimo to podmioty
gospodarcze i indywidualni odbiorcy podejmują działania związane z wykorzystaniem OZE.
W mieście i regionie może występować znaczny potencjał rozwoju energetyki opartej
o biomasę, która jest najszerzej dostępnym paliwem odnawialnym. Do najpopularniejszych
źródeł biomasy należy zaliczyć: odpady pochodzenia komunalnego (potencjał dostępnych
odpadów wykorzystywanych jako alternatywne źródło energii mieści się w przedziale 50-160
tys. ton na obszarze miasta Olsztyn), zieleń miejską, odpady z produkcji rolnej, plantacje
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roślin energetycznych, drewno opałowe i odpady drzewne oraz osad pościekowy. Biomasa
wykorzystywana jest m.in. w:
 instalacji termicznego przekształcania osadów pościekowych zlokalizowana na terenie
Oczyszczalni ścieków „Łyna” (PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie);
 instalacji do pozyskiwania paliwa alternatywnego (ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie).
Przykładem wykorzystania biogazu są:
 instalacja do pozyskiwania biogazu należąca do firmy Indykpol S.A. służąca do
wykorzystywania gazu będącego efektem procesu pirolizy pierza;
 instalacja do pozyskiwania biogazu w zamkniętych komorach fermentacyjnych na terenie
Oczyszczalni ścieków „Łyna” (PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie).
Miasto Olsztyn znajduje się w III strefie energetycznej wiatru, tj. w warunkach dość
korzystnych (wg prof. H. Lorenc) do instalowania siłowni wiatrowych. Jednakże gęsta
i w sposób ciągły rozwijająca się zabudowa mieszkaniowa i usługowa Olsztyna stanowi
ograniczenie dla lokowania dużych siłowni wiatrowych w granicach miasta. W zależności od
warunków lokalnych można rozpatrywać zastosowanie mikro i małych elektrowni
wiatrowych.
Energetyka wodna oparta jest o 2 małe elektrownie wodne przepływowe o mocy
poniżej 1 MW, zlokalizowane wzdłuż rzek Łyna i Wadąg:
 elektrownia wodna Łyna usytuowana na rzece Łynie w km 210+720, wyposażona
w turbinę Kaplana o mocy zainstalowanej 860 kW;
 elektrownia wodna usytuowana w Kieźlinach na rzece Wadąg w km 5+540, wyposażona
w turbinę śmigłową o mocy zainstalowanej 255 kW.
Wykorzystanie bezpośrednie energii słonecznej (promieniowanie całkowite mieści się
w przedziale 3,6-3,7 GJ/m2/rok) może odbywać się na drodze konwersji fotowoltaicznej lub
fototermicznej. Do najbardziej popularnych zastosowań energii słonecznej należy
wykorzystanie:
 kolektorów słonecznych do podgrzewania c.w.u. (zainstalowane m.in. na budynkach SM
Jaroty, w obiektach PWiK Sp. z o.o.);
 instalacji fotowoltaicznych (do największych wytwórców energii elektrycznej należą
elektrownie fotowoltaiczne firmy KAPMAR (moc zainstalowana 640 kW) oraz Grupy
Eco Park Sp. z o.o. (600 kW)).
Wody geotermalne (o temp. powyżej 20°C) zalegają na głębokości większej niż 1 km
(do głębokości ok. 3 km). Do tej pory energia ta nie była wykorzystywana na obszarze miasta
Olsztyna.
W pompy ciepła (geotermia płytka – niskotemperaturowa) wyposażane są głównie
pojedyncze obiekty w układach skojarzonych. Jako źródło energii wykorzystywane są
głównie: powietrze atmosferyczne, wody podziemne i grunt.
Z uwagi na swą wysoką dostępność: energia słońca, biomasa oraz geotermia
niskotemperaturowa (pompy ciepła) stanowią dobrą alternatywę dla konwencjonalnych źródeł
energii; mogą być wykorzystywane w obiektach podmiotów prowadzących działalność
przemysłową i usługową, podmiotów użyteczności publicznej oraz w obiektach
mieszkaniowych.
Odnawialne źródła energii takie jak energia geotermalna, czy też energia wody,
ze względu na czynniki uniemożliwiające ich wykorzystanie na szeroką skalę nie będą
stanowić alternatywy dla konwencjonalnych nośników energii na terenie miasta.
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Przewiduje się, że na terenie miasta Olsztyna wzrośnie wykorzystanie następujących
nośników energii odnawialnej (Aktualizacja „Założeń…, 2015):
 frakcji biodegradowalnej pochodzącej z paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych,
 biomasy,
 energii słonecznej,
 energii wiatrowej.
Należy zwrócić szczególną uwagę na aspekt ochrony powietrza przy spalaniu
biomasy.
Emisja z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza
Zakłady szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza w mieście w 2014 r.
wyemitowały ok. 90 ton zanieczyszczeń pyłowych (9,46% emisji w województwie
warmińsko-mazurskim) oraz 2 402 tony zanieczyszczeń gazowych bez dwutlenku węgla
(28,52%) (Tab. 10.). W latach 2010-2014 emisja zanieczyszczeń gazowych ogółem
z zakładów zlokalizowanych na terenie miasta Olsztyna była najwyższa w województwie
warmińsko-mazurskim w porównaniu z pozostałymi powiatami województwa. Głównym
źródłem emisji zanieczyszczeń pyłowych były procesy spalania paliw.
Tabela 10. Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych w Olsztynie
w latach 2010–2014
Emisja (tony/rok)
2010
2011
2012
2013
2014
Emisja zanieczyszczeń pyłowych ogółem, w tym:
197
174
158
104
90
ze spalania paliw
188
164
146
91
79
węglowo-grafitowe, sadza
5
5
4
4
3
Emisja zanieczyszczeń gazowych ogółem, w tym: 451 034 402 828 409 523 407 878 374 302
ogółem bez dwutlenku węgla
2 393
2 171
2 454
2 389
2 402
nie zorganizowana
0
0
0
1
0
dwutlenek siarki
993
1 007
1 225
1 160
1 148
tlenki azotu
810
670
736
680
689
tlenek węgla
332
231
272
223
227
dwutlenek węgla
448 641 400 657 407 069 405 489 371 900
Wyszczególnienie

Źródło: BDL GUS (www.stat.gov.pl/bdl/, dostęp 16.08.2016 r.)

W latach 2010–2014 emisja zanieczyszczeń pyłowych systematycznie malała,
podobnie emisja zanieczyszczeń gazowych z wyłączeniem dwutlenku siarki wykazywała
tendencję spadkową (Rys. 15.).
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Rys. 15. Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych
w Olsztynie w latach 2010-2014

Źródło: BDL GUS (www.stat.gov.pl/bdl/, dostęp 16.08.2016 r.)

Rozmieszczenie emitorów energetycznych i technologicznych emitujących pył
zawieszony przedstawiono na poniższej mapie.
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Mapa 7. Rozmieszczenie emitorów punktowych pyłu zawieszonego PM10 w Olsztynie
w 2014 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Projektu Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Olsztyn
ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10. Olsztyn 2015

W zakładach przemysłowych, poza emisją pochodzącą z procesów energetycznego
spalania paliw, występują emisje specyficznych substancji wynikających z rodzaju produkcji
i stosowanych technologii.
Urządzenia ochrony powietrza
Stopień redukcji zanieczyszczeń pyłowych w latach 2010–2014 w mieście przekraczał
98,8%, a w 2014 r. osiągnął wartość najwyższą – 99,6% (Tab. 11.). Jest to jednocześnie
najwyższy w województwie wskaźnik dla powiatów (województwo – 98,1%). W 2014 r.
w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń, zainstalowanych w zakładach szczególnie
uciążliwych zlokalizowanych w mieście, zatrzymano i zneutralizowano 24,5 tys. ton
zanieczyszczeń pyłowych oraz 0,2 tys. ton zanieczyszczeń gazowych. Ilość
zneutralizowanych zanieczyszczeń gazowych w mieście wyniosła 6,2% (województwo –
2,0%) zanieczyszczeń gazowych wytworzonych ogółem (bez dwutlenku węgla), jest to
jednocześnie 94,6% zneutralizowanych zanieczyszczeń gazowych w województwie.
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Tabela 11. Zanieczyszczenia zatrzymane i zneutralizowane w urządzeniach oczyszczających
zakładów szczególnie uciążliwych w Olsztynie w latach 2010-2014
Wyszczególnienie
Zanieczyszczenia
pyłowe
Zanieczyszczenia
gazowe (bez dwutlenku
węgla)

tony/rok
% zanieczyszczeń
wytworzonych
tony/rok
% zanieczyszczeń
wytworzonych

2010 2011 2012 2013 2014
15656 16553 13329 10113 24469
98,8
113

99,0
88

98,8
95

99,0
94

99,6
159

4,5

3,9

3,7

3,8

6,2

Źródło: GUS BDL (www.stat.gov.pl/bdl/, dostęp 16.08.2016 r.)

W wysokosprawne urządzenia do redukcji zanieczyszczeń pyłowych wyposażone są m.in.:
 Ciepłownia Kortowo (stan na koniec 2014 r.): filtry workowe, cyklofiltry i bateria
cyklonów;
 Elektrociepłownia Michelin: elektrofiltry 2 i 3–polowe i multicyklony (Aktualizacja
„Założeń…, 2015).
Emisja powierzchniowa
Na znacznej części obszaru miasta Olsztyna i terenów sąsiednich lokalny poziom
stężeń zanieczyszczeń powietrza jest kształtowany przez tzw. emisję niską, w tym emisję
pochodzącą z niedużych obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych ogrzewanych
indywidualnie oraz palenisk domowych. W obiektach tych podstawowym paliwem jest
węgiel kamienny, którego spalanie skutkuje wyższymi stężeniami m.in.: pyłu, benzo(a)pirenu
i dwutlenku siarki (głównie w sezonie grzewczym). Często są stosowane paliwa o wysokiej
zawartości popiołu oraz biomasa i odpady współspalane w nieprzystosowanych do tego
paleniskach.
Sektor komunalno-bytowy ma znaczący udział w emisji całkowitej m.in.:
benzo(a)pirenu, tlenku węgla, pyłów, dwutlenku siarki, dioksyn i furanów, niemetanowych
lotnych związków organicznych.
Rolnictwo jest źródłem emisji z procesów związanych z uprawą i hodowlą oraz
spalaniem w silnikach maszyn rolniczych, a zwłaszcza emisji: amoniaku, podtlenku azotu,
pyłu i metanu. Źródłem metanu są również składowiska odpadów i oczyszczalnie ścieków.
Emisja liniowa (z transportu drogowego)
Obserwuje się ciągły wzrost liczby pojazdów zarejestrowanych oraz wzrost natężenia
ruchu pojazdów (zob.: rozdział 5.2.). Wraz ze wzrostem natężenia ruchu pojazdów wzrasta
wielkość emisji z transportu drogowego. Dodatkowymi czynnikami zwiększającymi zużycie
paliwa i emisję zanieczyszczeń jest brak płynności ruchu, nieodpowiedni stan nawierzchni
dróg oraz wyeksploatowany tabor samochodowy. W 2014 r. samochody starsze niż 15-letnie
stanowiły ok. 53,1% samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce oraz ok. 49,6%
samochodów ciężarowych (Ochrona środowiska…, 2015).
Znaczący udział w emisji całkowitej ma emisja m.in.: tlenków azotu, tlenku węgla,
pyłów (głównie cząstki stałe ze zużycia opon, hamulców i nawierzchni dróg), dwutlenku
węgla i niemetanowych lotnych związków organicznych pochodząca z transportu drogowego.
Transport jest jedynym sektorem w Europie, w którym odnotowano wzrost emisji
gazów cieplarnianych w okresie od 1990 r. (Evaluating 15 years of transport…, 2015).
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Ocena jakości powietrza
Ze względu na niekorzystne oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie
ludzi i kondycję ekosystemów, co roku jest dokonywana ocena jakości powietrza. Do oceny
jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim wyodrębniono trzy strefy:
 miasto Olsztyn,
 miasto Elbląg,
 strefę warmińsko-mazurską (obszar województwa z wyłączeniem miast Olsztyna
i Elbląga).
W ocenie uwzględniane są kryteria określone w celu ochrony zdrowia oraz kryteria
określone w celu ochrony roślin. Miasto Olsztyn sąsiaduje bezpośrednio ze strefą warmińskomazurską (Tab. 12.).
Tabela 12. Wyniki oceny jakości powietrza dla strefy miasto Olsztyn oraz strefy warmińskomazurskiej w latach 2012-2015
Klasa strefy dla ocenianej substancji w danym roku
Substancja
miasto Olsztyn
strefa warmińsko-mazurska
2012/2013/2014/2015
2012/2013/2014/2015
Ocena pod kątem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia
SO2 (dwutlenek siarki)
A/A/A/A
A/A/A/A
NO2 (dwutlenek azotu)
A/A/A/A
A/A/A/A
CO (tlenek węgla)
A/A/A/A
A/A/A/A
C5H6 (benzen)
A/A/A/A
A/A/A/A
O3 (ozon)
A+D2/A+D2/A+D2/A+D2
A+D2/A+D2/A+D2/A+D2
pył zawieszony PM10
A/A/C/A
C/A/C/C
pył zawieszony PM2,5
A/A/A/A
A/A/A/A
Pb (ołów w pyle PM10)
A/A/A/A
A/A/A/A
Ni (nikiel w pyle PM10)
A/A/A/A
A/A/A/A
Cd (kadm w pyle PM10)
A/A/A/A
A/A/AA
As (arsen w pyle PM10)
A/A/A/A
A/A/A/A
BaP (benzo(a)piren w pyle PM10)
C/C/C/A
C/C/C/C
Ocena pod kątem kryteriów określonych w celu ochrony roślin
SO2 (dwutlenek siarki)
A/A/A/A
NOx (tlenki azotu)
A/A/A/A
O3 (ozon)
A+D2/A+D2/A+D2/A+D2
klasa A – stężenie ocenianego zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczało odpowiednio poziomu
dopuszczalnego lub poziomu docelowego;
klasa C – stężenie ocenianego zanieczyszczenia na terenie strefy przekroczyło odpowiednio poziom
dopuszczalny (PM10) lub poziom docelowy (BaP);
klasa D2 – stężenie ozonu na terenie strefy przekroczyło poziom celu długoterminowego do 2020 r.
Uwaga: Zaliczenie strefy do klasy C wynika z wystąpienia przekroczeń odpowiedniego poziomu substancji na
określonym obszarze strefy i nie powinno być utożsamiane ze złą jakością powietrza na terenie całej strefy.
Źródło: Zalewski T. 2013. Ocena roczna jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim za rok 2012.
WIOŚ, Olsztyn; Zalewski T., Krasnowska K. 2014. Ocena roczna jakości powietrza w województwie warmińskomazurskim za rok 2013. WIOŚ, Olsztyn; Zalewski T., Krasnowska K. 2015. Ocena roczna jakości powietrza
w województwie warmińsko-mazurskim za rok 2014. WIOŚ, Olsztyn; Zalewski T. 2016. Ocena roczna jakości
powietrza w województwie warmińsko-mazurskim za rok 2015. WIOŚ, Olsztyn

Z przeprowadzonych ocen w latach 2012–2015 wynika, że w strefie miasto Olsztyn
ze względu na ochronę zdrowia ludzi:
 stężenia zanieczyszczeń: SO2, NO2, CO, C6H6, O3, pyłu PM2,5 i Pb, Ni, Cd, As w pyle
PM10 nie przekraczały wartości odpowiednio dopuszczalnych i docelowych;
 wystąpiły przekroczenia wartości poziomu celu długoterminowego (do 2020 r.) dla ozonu;
 stężenia metali w pyle PM10 mieszczą się poniżej dolnych progów oszacowania;
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w latach 2012-2014 wystąpiły przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle
PM10, natomiast w 2015 r. strefa nie została zakwalifikowana do klasy C;
przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 wystąpiło tylko w 2014 roku.

Przyczyną przekroczeń poziomu celu długoterminowego dla ozonu w strefie miasto
Olsztyn w 2015 r. było oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów na głównej
drodze leżącej w pobliżu stacji pomiarowej (Olsztyn, ul. Puszkina).
Główną przyczyną wystąpienia przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 oraz
poziomu docelowego BaP w latach 2012–2015 w obu strefach była wzmożona emisja
zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych spowodowana niekorzystnymi warunkami
klimatycznymi w okresie zimowym oraz spalaniem słabej jakości materiału grzewczego
w mało wydajnych piecach.
Wyznaczone w wyniku modelowania w strefie warmińsko-mazurskiej w 2015 roku
obszary przekroczeń:
 poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10 oraz poziomu celu długoterminowego
dla ozonu znajdują się m.in. w sąsiedztwie Olsztyna (powiat olsztyński);
 poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 nie występują na terenie powiatu olsztyńskiego.
Oceny różnego rodzaju analiz oraz wyniki ze stacji pomiarowych wskazują, że miasto
Olsztyn może być obszarem potencjalnego zagrożenia gorszą jakością powietrza
atmosferycznego (Raport o stanie środowiska…, 2015).
Zanieczyszczenie opadów atmosferycznych
Istotnym wskaźnikiem stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego jest
jakość opadów atmosferycznych. Opady atmosferyczne są elementem meteorologicznym
gromadzącym i przenoszącym zanieczyszczenia, a tym samym oddziałującym na ekosystemy
poprzez procesy eutrofizacji oraz zakwaszania gleb i wód. Procesy te są związane
z obecnością w powietrzu między innymi: dwutlenku siarki, tlenków azotu, amoniaku oraz
ich depozycją do podłoża. Opady są również źródłem składników mineralnych spłukiwanych
z powierzchni roślin i innych obiektów.
Miernikiem jakości opadów atmosferycznych jest wartość pH. Opady o wartości pH
poniżej 5,6 określane są jako „kwaśne deszcze”. Na stacji monitoringowej w Olsztynie
w 2014 r. wartości pH mieściły się w zakresie od 4,45 do 7,18; średnia roczna ważona
wyniosła 5,40 (Raport o stanie środowiska…, 2015).
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Rys. 16. Depozycja wybranych substancji wprowadzanych z opadem atmosferycznym na
obszar województwa w latach 2004-2014 na tle średniorocznej sumy opadów.

Źródło: Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2007/2008/2010/2011/2013/ 2014 r.
WIOŚ, Olsztyn 2008/2009/2012/2014/2015

Roczny sumaryczny ładunek jednostkowy badanych substancji zdeponowany
z opadem na obszarze Olsztyna w 2014 r. wyniósł 30,7 kg/ha i był niższy o ok. 9,7% od
średniego dla całego obszaru województwa warmińsko-mazurskiego (34,0 kg/ha) – było to
najniższe obciążenie powierzchniowe w województwie. Na obszar miasta Olsztyn wody
opadowe wniosły m.in.: 66 ton siarczanów (7,52 kg SO4-2/ha), 63 tony chlorków (7,10 kg Cl/ha), 16 ton (N) azotynów i azotanów (1,81 kg N/ha), 23 tony azotu amonowego (2,56 kg
N/ha), 63 tony azotu ogólnego (7,18 kg N/ha), 2,1 tony fosforu ogólnego (0,236 kg P/ha), 16
ton sodu (1,83 kg Na/ha), 11 ton potasu (1,30 kg K/ha), 42 tony wapnia (4,73 kg Ca/ha).
Wielkości wprowadzonych badanych substancji maleją zgodnie z szeregiem: SO4-2 > Nog >
Cl- > Ca> N(NH4+) > Na > N(NO2- + NO3-) > K > Mg > Pog > Zn > Cu > H+ > Pb > Ni > Cr > Cd.
Analizując wielkość ładunków jednostkowych badanych substancji deponowanych
z opadem do podłoża na obszarze miasta zauważa się, że nieznacznie wyższe od średniej dla
województwa są tylko ładunki jednostkowe: chlorków i cynku.
Wyniki badań chemizmu opadów atmosferycznych i depozycji zanieczyszczeń do
podłoża prowadzonych w Polsce wskazują na stopniowe zmniejszanie się depozycji
siarczanów, natomiast w przypadku zanieczyszczeń eutrofizujących (głównie związków
azotu) nie odnotowano wyraźnej tendencji spadkowej.
Pył zawieszony PM10 oraz PM2,5
Pyły drobne są zanieczyszczeniami emitowanymi bezpośrednio ze źródeł
antropogenicznych i naturalnych jak również powstają w wyniku reakcji i przemian jego
prekursorów (tlenków siarki i azotu, amoniaku, lotnych związków organicznych). Pyły
drobne stanowią mieszaninę cząstek w stanie stałym i ciekłym złożoną ze związków
organicznych i nieorganicznych; są to m.in.: węglowodory, w tym benzo(a)piren, związki
krzemu, metale ciężkie, siarczany, azotany, związki amonowe.
Na terenie miasta Olsztyna głównym źródłem pyłu PM10 są paleniska
w gospodarstwach domowych spalające paliwa stałe, emisja z małych lokalnych kotłowni
oraz intensywny ruch pojazdów. Łączna emisja pyłu PM10 ze strefy miasto Olsztyn w 2014 r.
została oszacowana na poziomie ok. 885 ton/rok, z czego 37,1% stanowiła emisja
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powierzchniowa, 58,7% – liniowa (Projekt Programu…, 2016). Najwyższe stężenia notowane
są w sezonie grzewczym w okresie niskich temperatur i ciszy wiatrowych.
Na stacji pomiarowej w Olsztynie przy ul. Puszkina w 2014 r. stwierdzono
przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla średniej dobowej (50
μg/m3) w liczbie dni z przekroczeniami – 36 dni (dopuszczalna częstość przekraczania
dopuszczalnego poziomu wynosi 35 dni w roku) (Tab. 13.). Jednocześnie w latach 2011-2015
nie stwierdzono przekroczenia wartości poziomu dopuszczalnego dla średniorocznych stężeń
pyłu PM10 (40 μg/m3) oraz zanotowano średnioroczne stężenia pyłu PM2,5 niższe od
wartości poziomu dopuszczalnego (20 μg/m3), który należy osiągnąć do 2020 roku.
Tabela 13. Wyniki badań pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w pyle
PM10 na stacji pomiarowej w Olsztynie przy ul. Puszkina w latach 2011-2014
Wyszczególnienie
Liczba dni w roku kalendarzowym z przekroczeniami poziomu
dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla średniej dobowej
(50 μg/m3)
Stężenie średnioroczne pyłu PM10 (μg/m3)
Stężenie średnioroczne pyłu PM2,5 (μg/m3)
Stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu w pyle PM10 (ng/m3)

2011 2012 2013 2014 2015
9
23
25
36
24

20,2
19,7
1,72

25,1
18,2
b.d.

27
16,2
2,5

29,4
16,5
2

24,6
16,7
1

Źródło: Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2011/2012/2013/2014 r. WIOŚ,
Olsztyn 2012/2013/2014/2015; Zalewski T. 2016. Ocena roczna jakości powietrza w województwie warmińskomazurskim za rok 2015. WIOŚ, Olsztyn

Krajowy wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5 dla roku 2014 wyniósł 24 μg/m 3
(Rys. 17.). W ocenie za 2013 oraz 2014 r. miasto Olsztyn osiągnęło krajowy cel redukcji
narażenia dla pyłu PM2,5 (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2012 r.
w sprawie krajowego celu redukcji narażenia (Dz. U. poz. 1030)).
Rys. 17. Wskaźniki średniego narażenia na pył PM2,5 w latach 2010-2014
w odniesieniu do: (a) krajowego celu redukcji narażenia – linia przerywana,
(b) pułapu stężenia ekspozycji – linia ciągła.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GIOŚ (www.powietrze.gios.gov.pl, dostęp 14.09.2016 r.)

Benzo(a)piren
Głównym źródłem tego zanieczyszczenia jest spalanie paliw kopalnych
w gospodarstwach domowych, w tzw. warunkach niepełnego spalania (niska wydajność pieca
i temperatura spalania, słaba jakość paliwa) oraz tworzyw sztucznych do ogrzewania
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budynków. Emisja B(a)P z obszaru strefy miasto Olsztyn w 2011 r. została zinwentaryzowana
na poziomie 70,5 kg, z czego 88% stanowi emisja powierzchniowa związana z ogrzewaniem
indywidualnym mieszkań, 11% emisja liniowa (Program ochrony powietrza…, 2013).
W latach 2011-2014 średnie roczne stężenia benzo(a)pirenu na stacji pomiarowej
w Olsztynie przekroczyły poziom docelowy (1 ng/m3) (Tab. 13.).
Ozon troposferyczny
Ozon troposferyczny powstaje w wyniku reakcji fotochemicznych tlenków azotu,
niemetanowych lotnych związków organicznych i tlenków węgla, ma zdolność przenoszenia
się na duże odległości. Głównym źródłem prekursorów ozonu jest sektor transportu oraz lasy,
zwłaszcza iglaste, które wydzielają niemetanowe lotne związki organiczne w postaci olejków
eterycznych. Poziom stężenia ozonu w danym okresie i miejscu zależy przede wszystkim od
warunków meteorologicznych (temperatura powietrza, duże nasłonecznienie i brak opadów),
a także od stopnia zanieczyszczenia ozonem i prekursorami ozonu powietrza napływającego
nad rozważany obszar.
Na stacji pomiarowej w Olsztynie w latach 2011–2015 każdego roku zanotowano
przynajmniej jeden dzień, w którym zarejestrowano 8-godzinną średnią wartość stężenia
ozonu powyżej 120 μg/m3; 2011 r. – 9 dni, 2013 r. – 7, 2014 r. – 5 oraz w 2015 r. – 10 dni.
Stężenia ozonu ze względu na ochronę zdrowia (stacja miejska) nie przekraczały poziomu
docelowego (dopuszcza się 25 dni w roku z przekroczeniem poziomu docelowego), natomiast
wystąpiły przekroczenia wartości poziomu celu długoterminowego określonego na 2020 r.
Substancje niszczące stratosferyczną warstwę ozonową
Niszczenie warstwy ozonowej prowadzi do zmniejszania się efektywności
pochłaniania promieni ultrafioletowych (UV-B). Na stan warstwy ozonowej istotny wpływ
ma całkowita emisja do atmosfery antropogenicznych związków chemicznych zawierających
chlor i brom jak np.: freony CFC i halony. Związki zawierające chlor i brom znajdują się
nadal m.in. w zainstalowanych urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Gazy cieplarniane
Gazy cieplarniane (szklarniowe) dzięki swoim własnościom fizykochemicznym mają
zdolność zatrzymywania energii słonecznej w obrębie atmosfery ziemskiej, co powoduje
ocieplanie się klimatu. Należą do nich przede wszystkim: dwutlenek węgla, metan, podtlenek
azotu, fluorowane gazy przemysłowe (HFCs – wodorofluorowęglowodory, PFCs –
perfluorowęglowodory, SF6 – heksafluorek siarki). Do prekursorów gazów cieplarnianych
należą: tlenki azotu, dwutlenek siarki i tlenek węgla.
Sumaryczna, oszacowana wielkość emisji CO2 ekwiwalentnego z całego miasta w
2013 r. wyniosła 1301,8 tys. ton – w porównaniu do 2010 r. zmalała o ok. 6%. Największy
udział w wielkości emisji przypada na sektor przemysłowy (33,1%) i budynków
mieszkalnych (30,8%), natomiast najmniejszy na oświetlenie miejskie (0,4%) (Plan
gospodarki niskoemisyjnej…, 2015).
W okresie 2002–2013 stężenie dwutlenku węgla w przyziemnej warstwie atmosfery
na stacji Puszcza Borecka wykazywało stałą tendencję wzrostową osiągając w ostatnich
dwóch latach wartość 415 ppm (Rys. 18.). Wartość trendu wzrostowego dla okresu 19982013 wyniosła około +20 ppm/10 lat; średnie roczne stężenie dwutlenku węgla wyniosło 392
ppm (Degórska i in., 2014).
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Rys. 18. Średnie roczne stężenie CO2 na stacji Puszcza Borecka na tle rocznej emisji CO2
z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza w mieście Olsztyn
i województwie warmińsko-mazurskim w latach 1998-2014

Źródło: BDL GUS (www.stat.gov.pl/bdl/, dostęp 16.08.2016 r.); Degórska A., Skotak K. 2014. Monitoring tła
zanieczyszczenia atmosfery w Polsce dla potrzeb EMEP, GAW/WMO i Komisji Europejskiej. Raport syntetyczny
2013. IOŚ PIB, Warszawa

W latach 1998-2014 emisja dwutlenku węgla (głównego gazu cieplarnianego)
z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza w mieście Olsztyn wahała się od
372 tys. ton w 2014 r. do 653 tys. ton w 1998; stanowiła powyżej 25,7% emisji CO2
w województwie warmińsko-mazurskim. Zarówno w mieście jak i województwie emisja CO2
wykazuje trend spadkowy.
Zagrożenia związane z zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego
Jakość powietrza ma duży wpływ na warunki życia człowieka, kondycję
ekosystemów, trwałość materiałów (korozja) oraz procesy związane ze zmianami klimatu.
Zawarte w powietrzu zanieczyszczenia w istotny sposób oddziałują na zdrowie ludzi,
powodując wiele dolegliwości układu oddechowego i krwionośnego. Oddziaływanie
drobnych i bardzo drobnych cząstek pyłu zawieszonego (PM10 i PM2,5) wynika ze zdolności
przenikania do najgłębszych partii płuc ograniczając zdolność oddechową, a wchodzące w ich
skład węglowodory aromatyczne (w tym benzo(a)piren), metale ciężkie i inne wykazują
właściwości toksyczne i rakotwórcze. Podwyższone stężenia ozonu w powietrzu mogą
doprowadzić do chorób dróg oddechowych (zmniejszenia wydolności płuc, nasilenia
objawów astmy), reakcji zapalnych oczu, nasilenia chorób układu krążenia.
Zanieczyszczenia powietrza mają ujemny wpływ na stan środowiska i pośrednio na
stan zasobów naturalnych, w tym wód przeznaczonych do picia. Negatywne oddziaływanie
mają kwasotwórcze związki siarki i azotu, które po depozycji do podłoża (tzw. „kwaśne
deszcze”) powodują degradację ekosystemów lądowych i wodnych, niszczenie infrastruktury
technicznej (korozja). Związki biogenne (azotu i fosforu) przyczyniają się do eutrofizacji wód
i zmiany warunków troficznych gleb mających wpływ na florę i produkcję roślinną. Duże
znaczenie mają toksyczne oddziaływania metali ciężkich i węglowodorów aromatycznych.
Efekty te mają również pośrednio istotny wpływ na zdrowie i życie ludzkie.
Nadmierne stężenia ozonu niekorzystnie wpływają na roślinność, m.in. zakłócają
procesy fotosyntezy ograniczając produkcję roślinną oraz powodują przyśpieszoną korozję
materiałów. Z kolei substancje zubożające warstwę ozonu stratosferycznego wpływają
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pośrednio na zwiększenie szkodliwego oddziaływania rakotwórczego promieniowania
ultrafioletowego.
Gazy cieplarniane wpływają na globalne ocieplenie, powodując zmiany klimatu.
Zmiany klimatu będą miały duży (bezpośredni i pośredni) wpływ na wiele sektorów
gospodarki (np.: zapotrzebowanie na chłód, dostępność do zasobów wodnych)
i społeczeństwo poprzez oddziaływanie na fizyczne i biologiczne składniki ekosystemów
(woda, gleba, powietrze i różnorodność biologiczna) (SPA 2020).
Programy/plany ochrony powietrza
Programy ochrony powietrza (POP)
Pomimo prowadzenia wielu działań na rzecz poprawy jakości powietrza, na terenie
miasta Olsztyna istotnym problemem nadal pozostają ponadnormatywne stężenia
benzo(a)pirenu oraz pyłu zawieszonego PM10. Celem przywrócenie naruszonych standardów
jakości powietrza zostały sporządzone i przyjęte do realizacji:
 Program ochrony powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego
benzo(a)pirenu dla strefy miasto Olsztyn (Uchwała Nr XXXI/614/13 Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 października 2013 r.);
 Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Olsztyn ze względu na ryzyko
wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 (Uchwała
Nr IV/98/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lutego 2015 r.);
 Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Olsztyn ze względu na ryzyko
wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle
zawieszonym PM10 (Uchwała Nr IV/99/15 Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego z dnia 16 lutego 2015 r.).
Program ochrony powietrza koncentruje się na istotnych powodach występowania
przekroczeń zanieczyszczeń powietrza benzo(a)pirenem oraz na znalezieniu skutecznych
i możliwych do zrealizowania działań naprawczych, których wdrożenie spowoduje obniżenie
poziomu tych zanieczyszczeń. Termin realizacji Programu ustalono na 10 lat. Efekt
ekologiczny zaproponowanych działań w postaci redukcji emisji w strefie miasto Olsztyn
wyniesie 31,3 kg/rok benzo(a)pirenu w 2023 r. (16,3 kg/rok – 2020 r.).
Analizy wskazują, że prognozowana wielkość redukcji emisji benzo(a)pirenu nie jest
wystarczająca do osiągnięcia wartości normatywnych ze względu na konieczność poniesienia
niewspółmiernie wysokich kosztów działań.
W planach działań krótkoterminowych ustalono działania mające na celu zmniejszenie
ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego
substancji w powietrzu oraz działania ograniczające skutki i czas trwania zaistniałych
przekroczeń.
Na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2016 r. został
opracowany Projekt Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Olsztyn ze względu na
przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10. Oszacowany efekt
ekologiczny zaproponowanych działań w postaci redukcji emisji pyłu PM10 w strefie miasto
Olsztyn wyniesie:
 131 ton/rok w 2025 r. (65,1 ton/rok – 2020 r.) z ogrzewania indywidualnego;
 77,8 ton/rok w 2025 r. (70,1 ton/rok – 2020 r.) jako efekt poprawy czystości jezdni i ich
otoczenia.
Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN)
Celem strategicznym „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna”
(Uchwała Nr X/110/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 maja 2015 r.) jest transformacja
miasta Olsztyna w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, poprzez ograniczenie emisji gazów
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cieplarnianych, poprawę efektywności energetycznej, wzrost wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych i poprawę jakości powietrza.
Wdrożenie działań wymienionych w PGN zakłada osiągnięcie redukcji emisji
dwutlenku węgla o 14,9% (w stosunku do 2010 r.) tj.: 193559 ton CO2 oraz zaoszczędzenie
509668 MWh energii w mieście do 2020 roku.
Inne dokumenty
Działania lub grupy działań mające bezpośredni lub pośredni wpływ na obniżenie
emisji zanieczyszczeń z terenu miasta realizowane są również między innymi w oparciu o:
 Plan Rozwoju Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie
na lata 2012–2023;
 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta
Olsztyna ze zm.;
 Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata
2012–2016 oraz jego dalsze aktualizacje;
 Programu budowy dróg krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.);
 Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Olsztyna
na lata 2012-2027;
 Zintegrowanego Programu Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna;
 Programu budowy dróg rowerowych w Olsztynie.
Działania przewidziane w POP i PGN zawiera załącznik nr 4. do niniejszego
Programu.
Realizacja POŚ 2011
W latach 2013-2014 w ramach realizacji POŚ 2011 jednostki funkcjonujące na terenie
Olsztyna podjęły szereg zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w obszarze poprawy
jakości powietrza i ochrony klimatu – m.in.: zostały opracowane „Program ochrony powietrza
ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w strefie Miasto Olsztyn”
oraz „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna”, wprowadzono zmiany w mpzp
i SUiKZP Miasta Olsztyn uwzględniające potrzeby systemów energetycznych i ochrony
powietrza (Tab. 14.). Wśród największych projektów inwestycyjnych realizowanych
w ramach tego obszaru znalazł się projekt „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu
transportu zbiorowego w Olsztynie" (Raport z realizacji…, 2015).
Tabela 14. Realizacja zadań POŚ 2011 w obszarze ochrona klimatu i jakości powietrza
Cel: Poprawa jakości powietrza i spełnienie wymagań prawnych w tym zakresie
 przebudowa i modernizacja ciepłowniczych sieci magistralnych i rozdzielczych, węzłów
cieplnych: przyłączanie nowych odbiorców; skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej
i cieplnej;
 wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w procesach produkcji ciepła i energii
elektrycznej;
 budowa i przebudowa układów komunikacyjnych w mieście;
 wymiana starszych autobusów na pojazdy nowej generacji;
 modernizacja miejskiego systemu transportowego.
Cel: Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi
 propagowanie rozwiązań technicznych służących oszczędnemu gospodarowaniu zasobami
naturalnymi;
 propagowanie technologii przyjaznych środowisku.
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Cel: Poprawa klimatu akustycznego miasta
 poprawa jakości nawierzchni jezdni, ulic;
 ograniczenie ruchu ciężkiego transportu w mieście.
Wprowadzane zmiany w inżynierii ruchu drogowego przyczyniają się również do ograniczenia emisji
zanieczyszczeń komunikacyjnych.
Cel: Opracowanie spójnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powinny
być podstawą rozwoju miasta z pełnym poszanowaniem ochrony środowiska przyrodniczego
 uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (mpzp) ustaleń
zawartych w branżowych opracowaniach dotyczących kształtowania i zagospodarowania terenów
miejskiej zieleni, ochrony przed hałasem oraz wyników monitoringu stanu miejskiego
środowiska (powietrze, wody, powierzchnia ziemi).
Cel: Upowszechnianie wdrażanych systemów zarządzania środowiskiem i podnoszenie świadomości
ekologicznej społeczeństwa
 doskonalenie systemów informowania społeczeństwa o stanie środowiska, udział społeczeństwa
w postępowaniach w zakresie ochrony środowiska;
 współpraca z mediami w zakresie prezentacji stanu środowiska w mieście oraz działań
związanych z poprawą jego jakości;
 współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji ekologicznej;
 merytoryczne i finansowe wspieranie różnych form edukacji ekologicznej młodzieży.
Cel: Stworzenie systemu prewencyjnego zapobiegania szkodom w środowisku, zapobieganie
poważnym awariom (PA)
 wdrażanie procedur reagowania kryzysowego ustalonych w Miejskim Planie Reagowania
Kryzysowego M. Olsztyna;
 aktualizacja Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego.
Wartość:
Przypisane wskaźniki:
bazowa 2009 r.
2014 r.
Emisja zanieczyszczeń pyłowych w tonach/rok (wg GUS)
175
90
Emisja zanieczyszczeń gazowych w tonach/rok
415 846
374302
(wg GUS)
Jakość powietrza atmosferycznego w strefie (wg WIOŚ
A
C*
w Olsztynie)
Długość sieci gazowej w km (wg GUS )
296,1
312,9
Zainstalowana moc elektryczna ze źródeł odnawialnych
brak danych
* pod względem zawartości benzo(a)pirenu i pyłu zawieszonego PM10
Źródło: Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna na lata 2011-2014
z perspektywą do roku 2018” za okres 2013-2014 r. Olsztyn 2015

W raportowanym okresie zanotowano spadek emisji zanieczyszczeń pyłowych
i gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych dla powietrza, jednak z uwagi na
przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu w latach 2013 i 2014 oraz poziomu
dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w 2014 r. powietrze w strefie miasto Olsztyn
otrzymało klasę wynikową „C” dla wymienionych zanieczyszczeń.
Stopień realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony powietrza w latach 20112014 wyniósł 75% (w okresie 2013–2014 około 50%) w stosunku do założeń Programu.
Tendencje zmian
Przewidywany przyrost zapotrzebowania na nośniki energetyczne dla nowego
budownictwa w Olsztynie do 2030 r. oszacowano na poziomie:
 około 130 MW (wariant optymistyczny) – potrzeby cieplne nowych odbiorców;
 24 MWe zapotrzebowania mocy na WN – energia elektryczna;
 od 8,7 mln m3 (rozwój minimalny) do 13,1 mln m3 (rozwój maksymalny) – gaz ziemny.
Po roku 2015 realne łączne zapotrzebowanie na ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej
będzie rosło ok. 2 MW rocznie. Takie przyrosty zapotrzebowania ciepła nie wpłyną na
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konieczność powiększenia mocy zainstalowanej w źródłach systemowych, będą w znacznym
stopniu kompensowane przez działania ukierunkowane na racjonalizację zużycia energii.
Zagrożeniem dla utrzymania dostaw ciepła na żądanym poziomie jest rezygnacja EC
Michelin z dostaw ciepła dla MPEC i SM Pojezierze na potrzeby miejskiego systemu
ciepłowniczego (do 2022 r.). Uruchomienie nowego źródła planowane jest na I połowę 2020
roku.
Przewiduje się, że na terenie miasta wzrośnie wykorzystanie następujących nośników
energii odnawialnej: frakcja biodegradowalna pochodząca z paliwa alternatywnego
z odpadów komunalnych, biomasa, energia słoneczna oraz wiatrowa (Aktualizacja
„Założeń…, 2015).
Prognozuje się wzrost: wskaźnika motoryzacji, liczby pasażerów w segmencie
przewozów użyteczności publicznej olsztyńskiej komunikacji miejskiej oraz udziału ruchu
rowerowego we wszystkich podróżach. Planowane jest oddanie do użytku południowej
obwodnicy Olsztyna w II połowie 2018 r. (I etap) i 2019 r. (II etap) (zob.: rozdział 5.2.).
Wdrażane działania naprawcze, przyjęte do realizacji w dokumentach strategicznych
i programowych w obszarze ochrona klimatu i jakość powietrza w skali miasta Olsztyn,
województwa warmińsko-mazurskiego i poza nim, pozwalają na prognozowanie poprawy
jakości powietrza w Olsztynie do 2020 roku:
 Nie przewiduje się zagrożenia wystąpienia przekroczeń poziomów odpowiednio
dopuszczalnych lub docelowych określonych dla stężeń: SO2, NO2, CO, C6H6, pyłu
PM2,5 i Pb, Ni, Cd, As w pyle PM10 ze względu na ochronę zdrowia;
 Według prognozy długoterminowej w 2020 roku przewidywane są na terenie
województwa stężenia średnioroczne pyłu PM10 na poziomie 11–20 μg/m3, zaś stężenia
24-godzinne w wysokości 21–35 μg/m3 (Trapp i in., 2012). Prognozowany poziom stężeń
na terenie miasta nie powinien przekraczać wartości dopuszczalnych;
 Realizowane programy ochrony powietrza ze względu na przekroczenia poziomu
docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 na terenie miasta i poza nim
powinny skutkować obniżeniem poziomu stężeń tego zanieczyszczenia. Jednakże,
ze względu na zbyt niską prognozowaną redukcję emisji BaP mogą wystąpić
przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10.
Należy przypuszczać, że do 2020 r. nie zostanie osiągnięty poziom celu
długoterminowego dla ozonu pod kątem ochrony ludzi.
Działania w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawy
efektywności energetycznej, modernizacji energetyki, rozwoju kogeneracji, usprawnienia
i modernizacji transportu itp. przyczynią się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
i jednocześnie do poprawy jakości powietrza.
Wraz ze wzrostem temperatury wzrośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną
w porze letniej (wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń) (SPA 2020).
Nie wyklucza się wystąpienia lokalnie podwyższonych stężeń zanieczyszczeń.
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Analiza SWOT













MOCNE STRONY
(czynniki wewnętrzne)
mała emisja z zakładów szczególnie
uciążliwych dla czystości powietrza
(trend spadkowy);
wysoki stopień redukcji emitowanych
zanieczyszczeń pyłowych (99,6%);
stężenia zanieczyszczeń: SO2, NO2, CO,
C6H6, O3, pyłu PM2,5 i Pb, Ni, Cd, As w
pyle PM10 ze względu na ochronę
zdrowia nie przekraczały poziomów
dopuszczalnych/docelowych;
stężenie pyłu PM2,5 poniżej poziomu
krajowego celu redukcji narażenia;
stosunkowo dobre uzbrojenie w sieci
infrastruktury technicznej (m.in.:
ciepłownicze, gazowe, energetyczne).
SZANSE
(czynniki zewnętrzne)
realizacja strategii i programów
w zakresie ochrony powietrza i klimatu,
w tym KPOP i SPA 2020;
rozwój nowych technologii
przyczyniających się do redukcji
poziomu emisji, rozwój OZE, w tym
mikro-OZE;
edukacja ekologiczna.











SŁABE STRONY
(czynniki wewnętrzne)
przekroczenia poziomu docelowego
benzo(a)pirenu w pyle PM10 oraz
poziomu dopuszczalnego pyłu PM10
(2014 r.);
przekroczenia wartości poziomu celu
długoterminowego (do 2020 r.) dla
ozonu pod kątem ochrony zdrowia;
wytwarzanie ciepła oparte głównie na
spalaniu węgla;
niska produkcja energii elektrycznej
ze źródeł odnawialnych;
niska świadomość społeczna.

ZAGROŻENIA
(czynniki zewnętrzne)
nieefektywny system wdrażania
programów ochrony powietrza;
niedobór środków finansowych.

Podsumowanie
Mając na uwadze ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska jako całości oraz procesy
związane ze zmianami klimatu, szczególnie ważne jest ograniczanie zużycia energii oraz
ograniczenie emisji zanieczyszczeń u źródła, wdrażanie najskuteczniejszych metod,
technologii i środków technicznych mających na celu redukcję emisji. Istotne jest
zapewnienie spójności działań na rzecz ochrony powietrza z działaniami mającymi na celu
przeciwdziałanie zmianom klimatu.
Szczególnie ważne jest uzyskanie odpowiedniego poparcia społecznego dla redukcji
niskiej emisji.
Niezbędne jest podejmowanie wspólnych działań na rzecz ograniczania emisji
zanieczyszczeń powietrza we współpracy z sąsiadującymi JST, a nawet w jeszcze większym
wymiarze terytorialnym.
Szereg działań związanych z ograniczaniem hałasu (m.in. budowa obwodnic,
parkingów P+R (parkuj i jedź), poprawa stanu nawierzchni ulic i dróg, zapewnienie płynności
ruchu, budowa infrastruktury rowerowej) skutkuje bezpośrednio lub pośrednio ograniczeniem
emisji liniowej (z transportu drogowego) (zob.: rozdział 5.2).
Po analizie stanu aktualnego i uwarunkowań wynikających z dokumentów
strategicznych, sektorowych i programowych poniżej zostały wyznaczone kierunki
interwencji i zadania, które mają na celu poprawę jakości powietrza oraz ochronę klimatu:
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Kierunek interwencji: Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery
Zadania:
 instalowanie i modernizacja urządzeń ochrony powietrza, w tym m.in. stosowanie
instalacji odpylania, odazotowania i odsiarczania spalin;
 zamiana kotłowni węglowych na obiekty niskoemisyjne, likwidacja lokalnych kotłowni
o dużej emisji i rozbudowa sieci ciepłowniczej;
 modernizacja systemu ciepłowniczego w Olsztynie, w tym budowa nowego,
niskoemisyjnego źródła ciepła dla miasta wraz z przyłączeniem do miejskiej sieci
ciepłowniczej;
 rozbudowa sieci gazowej (przesyłowej i rozdzielczej) zapewniającej bezpieczeństwo
dostaw gazu sieciowego na obszarze miasta;
 rozwój transportu niskoemisyjnego;
 modernizacja miejskiego transportu zbiorowego w kierunku transportu przyjaznego dla
środowiska, w tym stosowanie „paliw ekologicznych”;
 ograniczanie występowania „niskiej emisji” m.in. poprzez: wymianę starych kotłów małej
mocy oraz pieców na jeden z systemów proekologicznych, wprowadzenie przez gminy
obowiązku odbioru mokrych odpadów zielonych, wprowadzenie obowiązku zakupu
odpowiedniej jakości paliw w ramach udzielania gminnej pomocy społecznej;
 realizacja spójnych działań w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery
wynikających z dokumentów strategicznych na poziomie wojewódzkim i lokalnym;
 kampanie edukacyjne w zakresie ekozachowań: prawidłowego spalania paliw stałych,
w tym węgla kamiennego i drewna w kotłach i kominkach, skutków spalania odpadów
w urządzeniach do tego nieprzystosowanych, ekojazdy.
Kierunek interwencji: Wzrost wykorzystania OZE w bilansie energetycznym
Zadania:
 wspieranie rozwoju energetyki odnawialnej z uwzględnieniem wymogów ochrony
przyrody, w tym krajobrazu;
 rozwój instalacji biogazowych i solarnych;
 rozwój mikroinstalacji oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii (energetyki
prosumenckiej);
 stosowanie w gospodarstwach indywidualnych rozwiązań grzewczych przyjaznych
środowisku (układy solarne, pompy ciepła);
 rozwój instalacji wykorzystujących biomasę, w tym lokalne bioodpady (z wykluczeniem
współspalania z węglem), instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii i ciepło
odpadowe;
 edukacja społeczeństwa w zakresie odnawialnych źródeł energii, z uwzględnieniem
działań adaptacyjnych do zmian klimatu.
Kierunek interwencji: Doskonalenie systemu planowania, monitoringu i edukacji
Zadania:
 realizacja, aktualizacja i monitoring: programów ochrony powietrza w strefie miasto
Olsztyn oraz planu gospodarki niskoemisyjnej, wdrażanie planów działań
krótkoterminowych;
 przygotowanie i realizacja planów na rzecz zrównoważonej energii SEAP oraz
programów ograniczenia niskiej emisji (PONE);
 prowadzenie kontroli prawidłowości eksploatacji urządzeń energetycznych;
 tworzenie mechanizmów kontrolowania źródeł „niskiej emisji”;
 prowadzenie monitoringu jakości powietrza atmosferycznego;
 upowszechnianie wiedzy na temat mechanizmów finansowych sprzyjających poprawie
jakości powietrza;

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna do roku 2020
..........................................................................................................................................




53

akcje informacyjne uświadamiające mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie
ze sobą zanieczyszczenie powietrza;
promowanie poprawnych zachowań społecznych np. korzystania z komunikacji miejskiej,
ścieżek rowerowych lub akcji społecznych pt. „nie jedź sam, zabierz ze sobą jeszcze inne
osoby”

Kierunek interwencji: Zmniejszanie zapotrzebowania na energię
Zadania:
 stosowanie energooszczędnych technologii w gospodarce, dokonywanie
termomodernizacji budynków, wprowadzanie nowoczesnych systemów grzewczych
w domach jednorodzinnych, zmniejszanie strat energii w systemach przesyłowych
(elektroenergetycznych i cieplnych);
 rozwój wysokosprawnej kogeneracji i ciepłownictwa, instalowanie wysokosprawnych
urządzeń ciepłowniczych, budowa nowoczesnych sieci ciepłowniczych;
 rozbudowa energooszczędnych systemów oświetlenia miejsc publicznych i dróg;
 poprawa efektywności energetycznej w transporcie;
 promocja i rozwój usług w zakresie gospodarowania energią (ESCO);
 wymiana informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk dotyczących poprawy
efektywności energetycznej, upowszechnianie wiedzy nt. norm efektywności
energetycznej, jak: PN 16001, ISO 14001 i ISO 5001;
 prowadzenie edukacji upowszechniającej wiedzę nt. możliwości zmniejszania
zapotrzebowania na energię w gospodarstwach domowych.
Kierunek interwencji: Zrównoważony rozwój energetyczny Miasta
Zadania:
 opracowanie i uchwalenie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe;
 powiązanie planowania energetycznego z koncepcją zagospodarowania przestrzennego
i programami ochrony powietrza;
 podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie potrzeb oszczędnego i efektywnego
wykorzystania energii.
Kierunek interwencji: Ograniczanie zagrożeń i adaptacja do zmian klimatu
Zadania:
 wycofywanie z obrotu i stosowania substancji niszczących warstwę ozonową;
 wyznaczenie kierunków adaptacji do zmian klimatu;
 opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu;
 uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego konieczności
utrzymania lub powiększania obszarów zieleni, korytarzy wentylacyjnych oraz
dopuszczalnego i preferowanego sposobu ogrzewania budynków;
 edukacja i zwiększanie świadomości w zakresie zmian klimatu i sposobów
minimalizowania ich skutków.
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5.2. Zagrożenia hałasem
Hałas (dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16000 Hz) jest specyficznym
czynnikiem zanieczyszczającym środowisko, występującym powszechnie we wszystkich
środowiskach biosfery. Charakteryzuje się mnogością źródeł. Stan klimatu akustycznego
związany jest ze stanem rozwoju społeczno-gospodarczego danego obszaru. Decydujący
wpływ na stan klimatu akustycznego mają: rozwój infrastruktury transportowej oraz liczba
źródeł hałasu, przy czym zasięg oddziaływania hałasu jest bardzo zróżnicowany co obrazuje
mapa akustyczna Olsztyna.
Mapa 8. Zasięg oddziaływania hałasu w Olsztynie, 2009 r.
hałas drogowy

hałas kolejowy

hałas lotniczy

hałas przemysłowy

Legenda: Hałas (dzień – wieczór – noc):

Źródło: Mapa akustyczna Olsztyna (https://msipmo.olsztyn.eu/imap/?locale=pl&login=false&gpmap=gp15,
dostęp 15.09.2016 r.)
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Emisja hałasu komunikacyjnego drogowego
Hałas drogowy jest związany z ruchem samochodowym i stanowi główne zagrożenie
na terenach zurbanizowanych. Przez teren Olsztyna przebiegają drogowe korytarze
transportowe przechodzące przez teren kraju z powiązaniami między krajami Europy
Wschodniej, Obwodem Kaliningradzkim a krajami Unii Europejskiej. Przez miasto
przebiegają drogi krajowe nr 16, 51, 53 oraz drogi wojewódzkie nr 527 i 598 (Mapa 9.).
Mapa 9. Układ drogowy Olsztyna, 2013 r.

Źródło: Opracowanie własne

Zewnętrzna sieć dróg publicznych (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne)
gmin sąsiednich jest ściśle powiązana z odpowiedniej kategorii ulicami miejskimi.
Obciążenie ruchem dróg uzależnione jest od funkcji danej drogi, największe natężenie ruchu,
mierzone na wlotach do miasta, zanotowano z kierunków: Biskupiec, Olsztynek, Ostróda
i Dobre Miasto (powyżej 3 mln poj./rok) (Rys. 19.). W 2015 r. na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego średni dobowy ruch pojazdów silnikowych (SDR2015) na
zamiejskiej sieci dróg krajowych ogółem wynosił 6133 pojazdów na dobę (wzrost o 8%
w stosunku do 2010 r.), dróg międzynarodowych 13607 poj./dobę (Opoczyński 2016b), dróg
wojewódzkich 1988 poj./dobę (wzrost o 5%) (Opoczyński 2016a). Było to najniższe
obciążenie ruchem zamiejskiej sieci dróg krajowych i wojewódzkich w Polsce.
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Rys. 19. Średni dobowy ruch roczny pojazdów silnikowych (poj./dobę) w 2015 roku

Legenda:
- drogi krajowe
- drogi
wojewódzkie

Źródło: GDDKiA (http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/g/generalny-pomiar-ruchu-w2015_15598//SYNTEZA/MAPA_SDRR2015_DK_DW.pdf, dostęp 07.08.2016 r.)

Na koniec 2014 r. w Olsztynie zarejestrowanych było ok. 102,1 tys. pojazdów
samochodowych i ciągników ogółem, w tym 78,6 tys. samochodów osobowych. Obserwuje
się ciągły wzrost liczby pojazdów samochodowych, w 2012 r. zanotowano spadek liczby
samochodów ciężarowych (Tab. 15., Rys. 20.). Wskaźnik motoryzacji osiągnął poziom 587
pojazdów i 452,3 samochodów osobowych na tysiąc mieszkańców.
Tabela 15. Zarejestrowane pojazdy oraz drogi publiczne w Olsztynie w latach 2010-2014
Wyszczególnienie
Pojazdy samochodowe i ciągniki ogółem (szt.)
Samochody ciężarowe (szt.)
Autobusy (szt.)
Samochody osobowe ogółem (szt.)
Samochody osobowe na 1000 ludności (szt.)
Motocykle ogółem (szt.)
Długość dróg publicznych:
– powiatowych o nawierzchni twardej (km)
– gminnych o nawierzchni twardej (km)
– gminnych o nawierzchni gruntowej (km)
Wskaźnik gęstości dróg publicznych gminnych i
powiatowych:
– o twardej nawierzchni (km/100 km2)
– o gruntowej nawierzchni (km/100 km2)
Długość ścieżek rowerowych (km)

2010
93131
16175
609
70007
399,2
2459

2011
96360
16439
624
72736
414,6
2706

2012
97183
15923
607
74280
425,3
2797

2013 2014
99258 102070
15571 15920
617
657
76428 78621
437,5
452,3
2922
3060

14,0
191,2
79,0

14,0
199,8
79,0

14,0
204,8
82,3

14,0
209,0
81,4

14,0
210,7
81,4

232,3
89,4
-

242,0
89,4
31,0

247,7
93,2
40,0

252,5
92,2
42,0

254,4
92,2
59,3

Źródło: BDL GUS (www.stat.gov.pl/bdl/, dostęp 20.08.2016 r.)

Drogowy transport publiczny w Olsztynie oparty jest na sieci ulicznej miasta i dróg
podmiejskich z wydzielonymi zatokami przystankowymi na trasach o największych potokach
pasażerskich. W sieci przystankowej funkcjonuje tylko jeden węzeł przesiadkowy – w rejonie
Dworca Głównego PKP. Według stanu na dzień 28.04.2015 r. tabor MPK Sp. z o.o.
w Olsztynie stanowiło 160 autobusów (http://www.mpkolsztyn.pl/site/page.php?id_menu
=132, dostęp 15.09.2016 r.).
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Rys. 20. Dynamika zmian liczby rejestrowanych samochodów w Olsztynie
w latach 2009-2014

Źródło: BDL GUS (www.stat.gov.pl/bdl/, dostęp 20.08.2016 r.)

W 2013 roku w skład układu drogowego miasta wchodziło 25,9 km dróg krajowych
i 12,6 km dróg wojewódzkich (Raport o stanie miasta…, 2014). Według GUS długość dróg
publicznych gminnych i powiatowych utwardzonych na koniec 2014 r. wynosiła 225,7 km,
w tym 218,5 km posiadało nawierzchnię ulepszoną. W sieci dróg publicznych gminnych 81,4
km to drogi nieutwardzone. Długość dróg utwardzonych, w tym posiadających nawierzchnię
ulepszoną oraz długość ścieżek rowerowych systematycznie wzrasta. Na koniec 2014 r.
długość ścieżek rowerowych wynosiła 59,3 km.
Stan nawierzchni dróg utwardzonych w mieście jest niejednolity; na ocenionych
293,994 km dróg w Olsztynie w 2015 roku: 12% posiadało stan nawierzchni bardzo zły, 16%
– stan zły, 26% – zadowalający, 24% – dobry, 22% – bardzo dobry. Przeważały drogi
o dobrym stanie nawierzchni (Raport z realizacji POŚPH..., 2016).
W odniesieniu do presji powodowanej przez ruch samochodowy na środowisko
zauważa się od kilku lat wzrost przewozów transportem samochodowym w relacjach
krajowych i międzynarodowych, co przekłada się na ruch tranzytowy przez teren miasta
najcięższych samochodów ciężarowych i jednocześnie najbardziej hałaśliwych. Wzrost
natężenia hałasu powodują również: nieprawidłowo rozwiązane układy komunikacyjne,
nieodpowiedni stan techniczny nawierzchni dróg, niezadowalający stan techniczny pojazdów
(wiek) oraz prędkość jazdy.
Istotnym problemem komunikacyjnym Olsztyna jest brak obwodnicy miejskiej.
Emisja hałasu komunikacyjnego szynowego
Miasto Olsztyn jest najważniejszym węzłem kolejowym w regionie, jest jednocześnie
ważnym węzłem komunikacji kolejowej dla tras połączonych z magistralą kolejową Gdynia–
Warszawa–Katowice, położonej w międzynarodowym korytarzu kolejowym E-65 relacji
Gdynia–Wiedeń. Olsztyński węzeł kolejowy tworzą linie:
 nr 353: Poznań Główny–Iława Główna–Ostróda–Olsztyn Główny–Korsze–Skandawa
Železnodorožnyj;
 nr 216: Olsztyn Główny–Działdowo;
 nr 219: Olsztyn Główny–Ełk;
 nr 220: Olsztyn Główny–Bogaczewo.
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Na terenie miasta znajdują się trzy punkty obsługujące ruch pasażerski, są to: stacja
Olsztyn Główny, przystanek osobowy Olsztyn Zachodni i stacja Gutkowo.
Od grudnia 2015 r. w Olsztynie są eksploatowane linie tramwajowe o łącznej długości
9,98 km, w tym: trasa podstawowa Jaroty–Dworzec Główny (7,285 km), odnoga do Kortowa
(1,903 km) i odnoga do Wysokiej Bramy (0,792 km). Uruchomiono 3 linie: Wysoka Brama–
Kanta (linia nr 1), Dworzec Główny–Kanta (nr 2) oraz Dworzec Główny–Uniwersytet
Prawocheńskiego
(nr
3).
Tabor
stanowi
15
pociągów
tramwajowych
(https://olsztynskietramwaje.pl, dostęp 15.09.2016 r.).
Presja hałasu kolejowego systematycznie spada ze względu na przeprowadzane prace
modernizacyjne linii kolejowych oraz likwidowanie niektórych połączeń kolejowych. Ważną
rolę w kształtowaniu klimatu akustycznego odgrywa natężenie ruchu pociągów, struktura
rodzajowa i typ pociągów, stan torowiska i jego lokalizacja względem zagospodarowanego
terenu, stan techniczny taboru oraz długość i prędkość jazdy pociągu.
Emisja hałasu komunikacyjnego lotniczego
Olsztyn posiada lokalny port lotniczy w Dajtkach. Pełni on funkcje lotniska:
sportowego, sanitarnego, dyspozycyjnego (lądowisko dla małych samolotów).
Hałas lotniczy ma charakter lokalny. Przewiduje się wzrost zagrożenia hałasem
lotniczym. Wiąże się to z rozwojem komunikacji lotniczej obsługiwanej przez małe samoloty
i śmigłowce oraz loty na stosunkowo małych wysokościach. Brakuje efektywnych
zabezpieczeń środowiska przed hałasem lotniczym.
Emisja hałasu przemysłowego
Źródłami hałasu przemysłowego są urządzenia i maszyny wewnątrz i na zewnątrz
budynków. Emitują one hałas o ograniczonym zasięgu oddziaływania i stanowią główną
uciążliwość dla osób zamieszkujących w pobliżu tych źródeł. Uciążliwość mogą stanowić
m.in.: wentylatory, agregaty urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, zakłady
przemysłowe, place budów, bocznice przeładunkowe, składowiska, transport dostawczy
w porze nocnej, urządzenia obiektów o charakterze usługowym i handlowym, urządzenia
obiektów o charakterze rozrywkowym na wolnym powietrzu i w lokalach.
Według POŚPH głównymi źródłami hałasu przemysłowego na terenie Olsztyna są:
 Chłodnia Olsztyn;
 Fabryka opon Michelin Polska S.A.;
 Indykpol S.A.;
 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.;
 Centrum Handlowe Alfa.
Coraz większego znaczenia na terenie miasta nabiera zagrożenie hałasem związanym
z akwenami. Głównymi źródłami hałasu są:
 używany sprzęt motorowy: łodzie motorowe, skutery wodne i inne,
 odbywające się na akwenach i w ich pobliżu letnie imprezy sportowe i kulturalne.
Ocena stanu akustycznego środowiska
Oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje się na podstawie wskaźników krótko
i długookresowych. Wskaźniki krótkookresowe hałasu mają zastosowanie do ustalania
i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby, są to:
 LAeq D – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu
od godz. 6:00 do godz. 22:00);
 LAeq N – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu
od godz. 22:00 do godz. 6:00).
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Wskaźniki długookresowe mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej
polityki w zakresie ochrony przed hałasem, są to:
 LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A w przedziale czasu odniesienia równym
wszystkim dobom (obejmuje pory: dnia, wieczoru i nocy) w roku;
 LN – długookresowy średni poziom dźwięku A w przedziale czasu odniesienia równym
wszystkim porom nocy w roku.
Hałas przemysłowy – wskaźniki krótkookresowe
W latach 2010–2014 w wyniku przeprowadzonych kontroli WIOŚ w Olsztynie
stwierdził przekroczenia poziomów dopuszczalnych w 3 obiektach na terenie miasta.
W poszczególnych latach liczba obiektów w których stwierdzono przekroczenia
przedstawiała się następująco: 2010 r. – 1 obiekt, 2011 r. – 2 oraz 1 w 2014 roku.
Stwierdzone przekroczenia najczęściej występowały w porze nocy. Przekroczenia wystąpiły
w placówce handlowej, zakładzie z branży spożywczej i szkole.
Mapy akustyczne – wskaźniki długookresowe
Mapa akustyczna dla Olsztyna została wykonana w 2009 r. Po zmianie przepisów
odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
1 października 2012 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz.112)
dokonano aktualizacji obszarów przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu (Aktualizacja
POŚPH…, 2014).
Z mapy przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu wynika, że na
ponadnormatywny hałas pochodzący od dróg narażonych jest (Tab. 16.):
 4,2% (8,18 tys.) mieszkańców miasta Olsztyna – wskaźnik LDWN;
 2,5% (4,5 tys.) mieszkańców miasta Olsztyna – wskaźnik LN.
Nie zidentyfikowano obszarów z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu
powyżej 10 dB na terenach chronionych.
Tabela 16. Charakterystyka wybranych wskaźników narażenia mieszkańców Olsztyna
na ponadnormatywny hałas pochodzący od dróg.
Wyszczególnienie
Powierzchnia obszarów eksponowanych na
ponadnormatywny hałas w przedziałach przekroczeń (km2)
Liczba lokali mieszkalnych narażonych na
ponadnormatywny hałas w przedziałach przekroczeń (tys.)
Liczba osób narażonych na ponadnormatywny hałas
w przedziałach przekroczeń (tys.)
Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych narażonych
na ponadnormatywny hałas w przedziałach przekroczeń
(szt.)
Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej
i socjalnej narażonych na ponadnormatywny hałas (szt.)

Wskaźnik
LDWN
LN
LDWN
LN
LDWN
LN
LDWN
LN
LDWN
LN

Wielkość przekroczeń
do 5
>5–10 powyżej
dB
dB
10 dB
0,80
0,11
0
0,09
0,01
0
2,4
0,26
0
1,5
0
0
7,3
0,88
0
4,5
0
0
3
0
0
3

0

0

1
1

0
0

0
0

Źródło: Aktualizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Olsztyna pod kątem nowych
wartości dopuszczalnych hałasu. Olsztyn 2014

Liczba osób narażonych na ponadnormatywny hałas uległa znacznemu zmniejszeniu
w porównaniu z wynikami mapy akustycznej z 2009 roku:
 o ok. 87,5% zmalała liczba mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas
pochodzący od dróg, wyrażony wskaźnikiem LDWN;
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o ok. 12% zmalała liczba mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas
pochodzący od dróg, wyrażony wskaźnikiem LN.
Rozkład osób eksponowanych na ponadnormatywny hałas w różnych przedziałach
przekroczeń poziomów dopuszczalnych dźwięku obrazuje Rys 21.
Rys. 21. Liczba mieszkańców Olsztyna narażonych na ponadnormatywny hałas drogowy,
2014 r.

Źródło: Aktualizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Olsztyna pod kątem nowych
wartości dopuszczalnych hałasu. Olsztyn 2014

Zagrożenia związane z hałasem
Hałas w środowisku jest czynnikiem stresogennym i stanowi istotne zagrożenie dla
zdrowia publicznego; oddziałuje na narząd słuchu i inne zmysły oraz niektóre części
organizmu człowieka. Przy długotrwałej ekspozycji hałas powoduje m.in. choroby układu
krążenia (zawały serca, udary mózgu, podwyższone ciśnienie krwi), rozdrażnienie, choroby
psychiczne i zaburzenia snu; zmniejsza wydajność pracy.
Wartości poziomu hałasu krótkookresowego na terenach chronionych równe 70 dB
w porze dnia i 67 dB w porze nocy zostały przyjęte jako wartości „alarmowe”, powyżej
których zagrożenie zdrowia na skutek hałasu gwałtownie wzrasta (www.gios.gov.pl/pl/stansrodowiska/monitoring-halasu, dostęp 15.09.2016 r.).
Hałas wpływa negatywnie na spokój i komfort bytowania, głównie ptaków i ssaków,
w siedliskach położonych blisko dróg, linii kolejowych, lotnisk i innych źródeł hałasu,
wywołując stres; utrudnia komunikację międzyosobniczą zwierząt.
Program ochrony środowiska przed hałasem (POŚPH) i inne dokumenty
W 2011 roku został sporządzony i przyjęty do realizacji Program ochrony środowiska
przed hałasem dla miasta Olsztyna (Uchwała Nr IX/118/11 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27
kwietnia 2011 roku).
W Programie zostały wskazane kierunki i działania, których konsekwentna realizacja,
wraz z działaniami niezależnymi od POŚPH, ma doprowadzić do zminimalizowania
ponadnormatywnych oddziaływań hałasu. Termin realizacji programu ustalono na 10 lat;
celem strategicznym było obniżenie o przynajmniej 50% liczby mieszkańców Olsztyna
narażonych na ponadnormatywny hałas do 2020 roku. W wyniku zmiany dopuszczalnych
poziomów hałasu oraz podjętych działań cel został osiągnięty (Aktualizacja POŚPH…, 2014).
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W związku z powyższym w zaktualizowanym dokumencie określono nowy cel
strategiczny – wyeliminowanie przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu powyżej 5 dB
na terenach mieszkaniowych do 2020 roku. Działania Programu podzielone zostały na dwie
kategorie: działania główne (ograniczenie ruchu samochodów ciężkich typu TIR, remonty
i modernizacje jezdni) oraz działania wspomagające Program (kontrola prędkości ruchu na
obszarach mieszkaniowych, działania z zakresu planowania przestrzennego, kontrola
poziomu hałasu pojazdów drogowych).
Działaniom określonym w POŚPH towarzyszą działania i grupy działań mające
bezpośredni lub pośredni wpływ na poprawę klimatu akustycznego miasta realizowane
między innymi w ramach:
 Programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.);
 Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Olsztyna
na lata 2012-2027;
 Zintegrowanego Programu Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna;
 Programu budowy dróg rowerowych w Olsztynie.
Realizacja POŚ 2011
„Program Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna na lata 2011-2014 z perspektywą
do roku 2018” w obszarze zagrożenia hałasem nawiązuje do „Programu ochrony środowiska
przed hałasem dla Miasta Olsztyna.”
Tabela 17. Realizacja zadań POŚ 2011 w obszarze zagrożenia hałasem
Cel: Opracowanie spójnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powinny
być podstawą rozwoju miasta z pełnym poszanowaniem ochrony środowiska przyrodniczego
 uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (mpzp) ustaleń
zawartych w branżowych opracowaniach dotyczących kształtowania i zagospodarowania terenów
miejskiej zieleni, ochrony przed hałasem oraz wyników monitoringu stanu miejskiego środowiska
(powietrze, wody, powierzchnia ziemi).
Cel: Upowszechnianie wdrażanych systemów zarządzania środowiskiem i podnoszenie świadomości
ekologicznej społeczeństwa
 doskonalenie systemów informowania społeczeństwa o stanie środowiska, udział społeczeństwa
w postępowaniach w zakresie ochrony środowiska.
Cel: Poprawa klimatu akustycznego miasta
 poprawa jakości nawierzchni jezdni, ulic;
 wprowadzanie rozwiązań ochronnych przed hałasem;
 ograniczenie ruchu ciężkiego transportu w mieście;
 monitoring poziomu hałasu komunikacyjnego w mieście;
 uwzględnianie w mpzp zapisów z Mapy Akustycznej miasta.
Źródło: Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna na lata 2011-2014
z perspektywą do roku 2018” za okres 2013-2014 r. Olsztyn 2015

Większość kierunków wskazanych w POŚPH była uwzględniana przy tworzeniu
dokumentów strategicznych (mpzp). Zarówno w opracowaniach planistycznych, jak i przy
opiniowaniu planów inwestycyjnych uwzględniano wprowadzanie elementów uspokojenia
ruchu w centrum oraz na terenach osiedli mieszkaniowych. W roku 2014 sporządzono
aktualizację „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Olsztyna”.
Do poprawy klimatu akustycznego miasta w latach 2013–2014 przyczyniły się
w znacznym stopniu rozwój transportu publicznego i ścieżek rowerowych oraz budowa,
remonty i modernizacje wielu ulic (stosowanie nawierzchni asfaltowych o zmniejszonej
hałaśliwości).
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Tendencje zmian
Na podstawie analizy zgromadzonego materiału można stwierdzić, że głównym
źródłem emisji hałasu do środowiska w Olsztynie jest transport drogowy.
Przygotowana dla Olsztyna prognoza zakłada osiągnięcie w 2027 r. wskaźnika
motoryzacji na poziomie 635 pojazdów i 497 samochodów osobowych na tysiąc
mieszkańców w wersji optymistycznej, w wersji pesymistycznej wskaźnik motoryzacji
osiągnie poziom 815 pojazdów i 680 samochodów osobowych na tysiąc mieszkańców
(Strategia rozwoju publicznego transportu…, 2015).
Prognozowana liczba pasażerów w segmencie przewozów użyteczności publicznej
olsztyńskiej komunikacji miejskiej w 2020 roku wyniesie 33 076 656, wzrośnie o 993 390
pasażerów w stosunku do 2015 r. (Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu…,
2012).
Poziom udziału ruchu rowerowego we wszystkich podróżach w roku 2025
prognozowany jest w wysokości 10% (2,7% w 2009 r.) (Program budowy dróg rowerowych
w Olsztynie, 2009).
Oddanie do użytku południowej obwodnicy Olsztyna planowane jest na drugą połowę
2018 roku (I etap) i 2019 roku (II etap) (http://www.gddkia.gov.pl/pl/2208/Poludniowaobwodnica-Olsztyna, dostęp 20.08.2016 r.).
Przeprowadzone oraz planowane inwestycje drogowe w połączeniu z systematyczną
modernizacją istniejącej infrastruktury drogowej oraz zmianami organizacyjnymi ruchu
wpłyną w istotny sposób na spadek poziomu hałasu w Olsztynie.
Nowe technologie zabezpieczeń antyhałasowych (nawierzchnie, opony) oraz nowe
inwestycje drogowe zrekompensują ewentualny wzrost poziomu hałasu powodowanego
wzrostem ilości samochodów osobowych. Przeciwdziałać wzrostowi poziomu hałasu będą
mogły: poprawa jakości i rozwój komunikacji zbiorowej, zwiększanie sieci ścieżek
rowerowych oraz przemyślana budowa parkingów, w tym P+R.
W rezultacie, w wyniku samych działań inwestycyjnych z zakresu budowy dróg
należy oczekiwać zmniejszenia poziomu hałasu od ok. 3 do ok. 5 dB na obszarach miejskich,
które nie są położone bezpośrednio przy głównych trasach przelotowych (Aktualizacja
POŚPH, 2014).
Analiza SWOT



MOCNE STRONY
(czynniki wewnętrzne)
występowanie obszarów bez zagrożeń
związanych ze szkodliwym
oddziaływaniem hałasu.









SZANSE
(czynniki zewnętrzne)
nowe i dostępne techniki i technologie
w zakresie ograniczania hałasu;
realizacja strategii i programów
w zakresie ochrony środowiska przed
hałasem.




SŁABE STRONY
(czynniki wewnętrzne)
niesatysfakcjonujący stan techniczny
nawierzchni dróg w mieście (35,279 km
– stan bardzo zły, 47,039 km – stan zły
w 2015 r.);
brak obwodnicy zewnętrznej;
lokalizacja zakładów (działalności)
w sąsiedztwie stref chronionych.
ZAGROŻENIA
(czynniki zewnętrzne)
wzrastające natężenie ruchu drogowego;
brak środków finansowych na
inwestycje zmierzające do poprawy
stanu środowiska akustycznego.
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Podsumowanie
Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego
środowiska. W zakresie planowanych działań należy konsekwentnie realizować politykę
transportową Olsztyna podpierając się na dokumentach eksperckich wykonanych na potrzeby
Miasta, nie tylko w zakresie budowy nowych dróg, ale również tworzenia stref uspokojonego
ruchu i preferencji transportu publicznego jako głównego środka komunikacji wewnątrz
aglomeracji.
Do zalecanych działań, które zostały określone z uwzględnieniem realizowanego na
terenie miasta POŚPH, należą:
Kierunek interwencji: Ograniczanie hałasu
Zadania:
 prowadzenie monitoringu hałasu oraz dokonywanie oceny narażania społeczeństwa na
czynniki ponadnormatywne, aktualizacja mapy akustycznej miasta;
 aktualizacja programu ochrony przed hałasem na terenach, gdzie przekracza on wartość
dopuszczalną; realizacja wynikających z programu przedsięwzięć technicznych
i organizacyjnych dla zmniejszenia poziomu hałasu;
 uwzględnianie w planowaniu przestrzennym ochrony przed hałasem, stosownie do
wymogów ustawy Prawo ochrony środowiska, między innymi poprzez właściwe
kształtowanie przestrzeni urbanistycznej;
 ograniczanie hałasu, zwłaszcza w osiedlach mieszkaniowych poprzez m.in. tworzenie
stref wolnych od transportu, ograniczenie szybkości ruchu, tworzenie pasów zadrzewień;
 wprowadzenie koniecznych zmian w inżynierii ruchu drogowego (budowa obwodnic,
parkingów, w tym P+R (parkuj i jedź), poprawa stanu nawierzchni ulic i dróg,
zapewnienie płynności ruchu, montaż osłon przeciwdźwiękowych w miejscach
występowania uciążliwości akustycznych);
 budowa infrastruktury rowerowej (trasy rowerowe, system roweru publicznego);
 stosowanie zabezpieczeń przed nadmiernym hałasem od urządzeń, maszyn, linii
technologicznych, wymiana na urządzenia o mniejszej emisji hałasu;
 wprowadzanie ograniczeń emisji hałasu na obszarach i akwenach cennych przyrodniczo;
 propagowanie i rozwój transportu intermodalnego (szynowo drogowego);
 prowadzenie edukacji ekologicznej i propagowanie jazdy rowerem, komunikacji
zbiorowej, proekologicznego korzystania z samochodów np. Carpooling (jazda
z sąsiadem), Eco-driving.

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna do roku 2020
..........................................................................................................................................

64

5.3. Pola elektromagnetyczne
Pola elektromagnetyczne (PEM) są to pola elektryczne, magnetyczne oraz
elektromagnetyczne o częstotliwościach z zakresu od 0 Hz do 300 GHz. Występują
w środowisku w sposób naturalny (np.: ziemskie pole magnetyczne, wyładowania
atmosferyczne) oraz są wytwarzane przez człowieka. Wraz z rozwojem technologicznym
środowisko jest poddawane coraz większej presji ze strony źródeł sztucznie wytwarzających
pole elektromagnetyczne.
Źródła pól elektrycznych i magnetycznych małej częstotliwości
Linie elektroenergetyczne i stacje transformatorowe są źródłami pól elektrycznych
i magnetycznych o częstotliwości 50 Hz. Istotny wpływ na środowisko mają napowietrzne
linie elektroenergetyczne o napięciach znamionowych od 110 kV wzwyż i związane z nimi
stacje elektroenergetyczne.
Zasilanie Olsztyna w energię elektryczną z sieci przesyłowej odbywa się za
pośrednictwem dwóch stacji elektroenergetycznych: Olsztyn [OLS] o transformacji 220/110
kV oraz Olsztyn Mątki [OLM] o transformacji 400/220/110 kV (zlokalizowana poza
granicami administracyjnymi miasta Olsztyna). Stacja Olsztyn zasilana jest poprzez
elektroenergetyczne linie przesyłowe 220 kV relacji: Olsztyn Mątki–Olsztyn, Ostrołęka–
Olsztyn oraz Włocławek–Olsztyn (Mapa 10.).
Mapa 10. Plan rozwoju sieci przesyłowej do 2025 r. (stan na 31.12.2015 r.)
Legenda
Transformacja:
400/220/110 kV
220/110 kV
Linie istniejące:
400 kV
220 kV
Linie w budowie:
400 kV
planowana na 400 kV;
pracująca na 220 kV
Źródło: Opracowanie własne na podstawie PSE (www. pse.pl, dostęp 18.08.2016)

Przez obszar miasta Olsztyna przebiegają trasy elektroenergetycznych linii
napowietrznych 110 kV relacji: Olsztyn 1–Olsztyn Mątki (dwutorowa), Olsztyn 1–Olsztyn
Zachód, Olsztyn Zachód–Olsztyn Południe, Olsztyn Południe–Olsztyn Wschód, Olsztyn
Wschód–Michelin, Michelin–Olsztyn 1, Michelin–Jaroty, Jaroty–Olsztyn Mątki, Olsztyn
Mątki–Olsztynek, Olsztyn 1–Dobre Miasto, Olsztyn 1–Biskupiec, Olsztyn 1–Szczytno,
Olsztyn 1–Olsztyn Północ, Olsztyn Południe–Olsztyn Północ (Aktualizacja „Założeń…,
2015).
Ponadto, w systemie WN znajdują się stacje elektroenergetyczne o transformacji:
110/15 kV (GPZ: Olsztyn 1, Olsztyn Południe, Olsztyn Zachód, Olsztyn Wschód, Olsztyn
Północ, Jaroty), 110/20 kV (GPZ Michelin) oraz 110/6 kV (GPZ OZOS Michelin).
Poziomy pól elektrycznych i magnetycznych występujących w otoczeniu linii
wysokiego napięcia są zależne od konstrukcji linii i napięć oraz prądów znamionowych.
Natężenia pól – elektrycznego i magnetycznego – maleją szybko wraz ze wzrostem odległości
od linii elektroenergetycznych. Poza ogrodzonymi i niedostępnymi dla ludności obszarami
stacji elektroenergetycznych nie występują pola elektryczne i magnetyczne o wartościach
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zbliżonych do dopuszczalnych, określonych w przepisach ochrony środowiska (Różycki,
2014).
Źródła pól elektromagnetycznych wielkiej częstotliwości
Instalacje radiokomunikacyjne: radiowe, telewizyjne i telefonii komórkowej
wytwarzają pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od około 0,1 MHz do ok. 60 GHz
(Różycki, 2014). Najintensywniej rozwijającą się dziedziną działalności człowieka stosującą
urządzenia emitujące promieniowanie elektromagnetyczne jest telefonia komórkowa.
Z punktu widzenia ochrony środowiska obiektami radiokomunikacyjnymi o istotnym
oddziaływaniu ze względu na powszechność występowania są stacje bazowe telefonii
komórkowej rozsiane punktowo na terenie całego miasta. Największe zagęszczenie
nadajników występuje w obszarach zwartej zabudowy i dużego zagęszczenia ludności (duża
liczba abonentów).
W ostatnich latach widać szybko rosnącą liczbę instalacji radiowych oraz zmieniające
się technologie. Wykorzystuje się głównie częstotliwości z zakresów 900, 1800 i 2100 MHz.
W szybkim tempie rozwija się system bezprzewodowego przesyłu danych w technologii LTE
(Tab. 18.). Z uwagi na fakt szybkiego wzrostu stałego zapotrzebowania na bezprzewodowy
dostęp do Internetu, czwarta generacja LTE pracować musi w trybie ciągłym ze znacznie
większą mocą wypromieniowaną EIRP w porównaniu do stacji pracujących w innych
technologiach co może mieć wpływ na poziom pól elektromagnetycznych w środowisku
(Moskalik, 2015). Zdecydowany wpływ na wartość poziomów pól elektromagnetycznych ma
zagęszczenie i moc instalacji emitujących pole elektromagnetyczne.
Tabela 18. Zestawienie liczby ważnych, wydanych przez Prezesa UKE, pozwoleń radiowych
dla stacji bazowych telefonii komórkowej
Sieć
Miasto
Województwo
radiokomunikacyjna
Olsztyn
warmińsko-mazurskie
Typ
Częstotliwość
Stan na dzień:
(MHz)
10.07.2014 24.07.2015. 25.07.2016
25.07.2016
CDMA
420
3
3
3
50
450
1
1
1
68
GSM
900
163
176
177
1481
1800
124
126
122
679
LTE
800
–
24
34
357
1800
107
119
119
747
2100
–
2
41
172
2600
0
0
12
213
UMTS
900
83
96
105
963
2100
175
196
205
1002
1800
–
–
1
2
– brak pozwoleń
Źródło: UKE (www.uke.gov.pl/wykazy-pozwolen-radiowych-987, dostęp 16.08.2016 r.)

W 2012 roku w Polsce został wprowadzony naziemny system cyfrowego przekazu
programów radiowych i telewizyjnych. Na terenie Olsztyna znajdują się 2 stacje nadajników
naziemnej telewizji cyfrowej: Olsztyn Pieczewo (ul. Masztowa) i Olsztyn MEC
(ul. Słoneczna) (Tab. 19.).
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Tabela 19. Wykaz stacji posiadających ważne, wydane przez Prezesa UKE, pozwolenie
radiowe na używanie urządzeń nadawczych w służbie radiodyfuzyjnej do emisji programów
TV w sposób cyfrowy (stan na dzień 03.08.2016)
Maksymalna dopuszczalna
moc wyjściowa nadajników
Olsztyn Pieczewo
MUX1
28
530 MHz
5,49 kW
MUX2
33
570 MHz
5,55 kW
MUX3
26
514 MHz
5,48 kW
Olsztyn MEC
MUX4
44
658 MHz
1,15 kW
MUX1, MUX2, MUX3 - bezpłatna naziemna telewizja cyfrowa,
MUX4 - płatna telewizja mobilna, kodowana w systemie IRDETO.
Nazwa stacji

Multiplex Kanał Częstotliwość

Źródło: UKE (www.uke.gov.pl/decyzje-rezerwacyjne-i-pozwolenia-radiowe-dla-stacji-telewizyjnych-5150,
dostęp 17.08.2016 r.)

Monitoring PEM
W Polsce poziom PEM w środowisku podlega stałej kontroli, obserwacji i ocenie
w ramach PMŚ. Monitoring odbywa się poprzez pomiary natężenia składowej elektrycznej
pola elektromagnetycznego na trzech typach terenów dostępnych dla ludności:
 centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys.,
 pozostałe miasta
 tereny wiejskie
w przedziale częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz (częstotliwości
radiowe). Na terenie miasta wyznaczonych jest 15 punktów pomiarowych (Mapa 11.,
Tab. 20.) badanych w cyklu trzyletnim (województwo – 135 punktów pomiarowych).
Tabela 20. Zestawienie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych
w Olsztynie na terenie dostępnym dla ludności w latach 2011-2014
Lp. Lokalizacja punktu pomiarowego (adres)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Dywizjonu 303
Czeska
Orłowicza
Plac Bema
Plac Jana Pawła II – Centrum
Plac Roosvelta
Plac Inwalidów Wojennych
Plac Powstańców Warszawy
Wilczyńskiego
Żołnierska 18
Kłosowa – Osiedle Dajtki
Dworcowa/Jasna
Heweliusza
Hozjusza/Liliowa
Obrońców Tobruku/Armii Krajowej

Wartość pomiaru (V/m)
2011 2012 2013
2014
0,35
0,71/0,54
0,73
0,89/0,67
1,23
1,35/1,80
0,15
0,24/0,23
0,34
0,24/0,34
1,13
0,73/0,89
0,53
1,18/0,91
0,43
0,24/0,34
0,90
0,48/0,34
0,79
1,07/0,85
0,32
0,48/0,41
- 0,66
- 0,44
- 0,30
- 0,65
-

Źródło: Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2011/2012/2013/2014 r. WIOŚ,
Olsztyn 2012/2013/2014/2015

Wyniki pomiarów monitoringowych wykonanych w kolejnych latach w okresie
20112014 nie odbiegały znacząco od siebie. Wszystkie zmierzone wartości składowej
elektrycznej pól elektromagnetycznych kształtowały się na niskim poziomie i nie
przekraczały 1,8 V/m; nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnej wynoszącej
7 V/m określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna do roku 2020
..........................................................................................................................................

67

w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. poz. 1883).
Mapa 11. Lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu PEM – wyniki pomiarów pól
elektromagnetycznych dla cyklu pomiarowego 2011-2013

Źródło: Opracowanie własne

W punkcie pomiarowym zlokalizowanym w Olsztynie przy ul. Orłowicza zarówno
w cyklu pomiarowym 2011-2013 jak i w 2014 r. zanotowano maksymalne wartości natężenia
pola elektromagnetycznego w mieście i województwie warmińsko-mazurskim.
Średnie arytmetyczne natężenia pola elektromagnetycznego uzyskane na obszarach
centralnych dzielnic lub osiedli miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys.,
w cyklach pomiarowych 2008-2010 oraz 2011-2013 były wyższe względem wyników
uzyskanych na obszarach pozostałych miast oraz terenów wiejskich, co jest wynikiem
większej liczby źródeł PEM występujących na terenach zurbanizowanych (Różycki, 2014).
Zagrożenia związane z promieniowaniem elektromagnetycznym
Wpływ PEM na organizmy żywe i wszelkie przedmioty znajdujące się w strefie
oddziaływania polega na przekazywaniu energii. Pola niskiej częstotliwości powodują tzw.
zjawiska nietermiczne, zaś pola wysokiej częstotliwości (powyżej 100 kHz) wywołują tzw.
zjawiska termiczne, tzn. przekazując swoją energię wywołują podniesienie temperatury
obiektu, na który oddziałują. Wpływ PEM na rośliny i zwierzęta jest różny. Podobnie różny
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jest wpływ składowych: elektrycznej i magnetycznej, który zmienia się wraz z częstotliwością
promieniowania i wielkością energii, jaką niesie ze sobą promieniowanie.
Realizacja POŚ 2011
W latach 2013–2014 realizacja POŚ 2011 w obszarze pola elektromagnetyczne
polegała głównie na prowadzeniu monitoringu PEM (Raport z realizacji…, 2015) (Tab. 21.).
Tabela 21. Realizacja zadań POŚ 2011 w obszarze pola elektromagnetyczne
Cel: Ochrona mieszkańców przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych (PEM)
 uwzględnianie w mpzp wyników z monitoringu poziomu pól elektromagnetycznych (PEM)
służących ochronie zdrowia mieszkańców.
Źródło: Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna na lata 2011-2014
z perspektywą do roku 2018” za okres 2013-2014 r. Olsztyn 2015

Wyniki monitoringu PEM w raportowanym okresie nie wykazały przekroczeń
poziomów dopuszczalnych w punktach pomiarowych na terenie miasta. Autorzy Raportu
ocenili, że nie ma potrzeby uwzględniania poziomu PEM w sporządzanych mpzp.
Tendencje zmian
Do roku 2018 planowane jest zakończenie budowy dwutorowej linii
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 400 kV relacji Ostrołęka–Olsztyn–Mątki
przebiegającej m.in. przez teren miasta Olsztyna; linia 400 kV zastąpi obecnie istniejącą linię
220 kV lub częściowo zmieni jej przebieg (Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego
i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016-2025…, 2015; www.
pse.pl, dostęp 18.08.2016 r.).
W związku z planowaną budową elektrociepłowni EC Olsztyn–Wschód przewiduje
się możliwość przebudowy lub budowy nowych urządzeń i linii elektroenergetycznych 110
kV we wschodniej części miasta.
Mając na uwadze szybkość rozwoju nowych technologii telekomunikacyjnych
i zapotrzebowanie na szybki transfer danych, należy liczyć się z coraz większą ilością
w naszym otoczeniu instalacji radiowych telefonii komórkowej oraz punktów dostępu do
szerokopasmowego Internetu, co może mieć wpływ na poziom pól elektromagnetycznych.
Przypuszcza się, że w okresie obowiązywania Programu obszar miasta Olsztyna nie
będzie zagrożony ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym.
Analiza SWOT
MOCNE STRONY
(czynniki wewnętrzne)
 niski poziom zmierzonych pól
elektromagnetycznych nie
przekraczający 26% wartości
dopuszczalnej w latach 2011–2014 we
wszystkich punktach pomiarowych na
terenie miasta
SZANSE
(czynniki zewnętrzne)
brak



SŁABE STRONY
(czynniki wewnętrzne)
niedostateczna edukacja.

ZAGROŻENIA
(czynniki zewnętrzne)
brak
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Podsumowanie
Ochrona ludności i zwierząt przed wzrostem promieniowania elektromagnetycznego
polega głównie na zachowaniu bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami będącymi
źródłem promieniowania elektromagnetycznego a obiektami przeznaczonymi na ich stały
pobyt; wskazane jest prowadzenie monitoringu poziomu pól elektromagnetycznych.
Kierunek interwencji: Ochrona mieszkańców przed oddziaływaniem pól
elektromagnetycznych
Zadania:
 uwzględnianie zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego;
 prowadzenie monitoringu pól elektromagnetycznych oraz dokonywanie oceny narażania
społeczeństwa na czynniki ponadnormatywne;
 egzekwowanie zapisów zawartych w raportach oddziaływania źródeł pól
elektromagnetycznych na środowisko dotyczących obszarów ograniczonego użytkowania;
 skuteczne ograniczanie dostępu do stref o podwyższonym poziomie emisji pól
elektromagnetycznych, informowanie o ich szkodliwości.
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5.4. Gospodarowanie wodami
Ilość i jakość wód należą do podstawowych czynników kształtujących zasoby
przyrodnicze i warunki życia człowieka. Ich ilość ma charakter dynamiczny, wynikający
z wielkości opadów, odpływu powierzchniowego i podziemnego oraz parowania. Elementy te
decydują o zmianach retencji wód w bilansie wodnym. Pierwotnie, wielkość zasobów
wodnych uzależniona była wyłącznie od czynników naturalnych, w tym klimatycznych,
geologicznych i rzeźby terenu. Obecnie, na zasoby ilościowe wód znacząco wpływa
działalność człowieka, m.in. poprzez pobory wód do celów komunalnych i gospodarczych,
sztuczną retencję, modyfikowanie odpływów, zmiany szaty roślinnej, a także poprzez
oddziaływanie na klimat. Działalność człowieka ma też decydujący wpływ na jakość wód,
w szczególności na skład chemiczny wód powierzchniowych. Głównymi czynnikami presji są
ładunki biogenów i zanieczyszczenia docierające do wód ze zlewni i wraz z opadami
atmosferycznymi. Działalność człowieka istotnie przyczynia się do kształtowania stosunków
wodnych, zapewnienia możliwości gospodarczego wykorzystywania zasobów, ograniczania
zagrożeń powodziowych i łagodzenia skutków suszy.
Zasoby wód powierzchniowych
Zasoby wód powierzchniowych miasta Olsztyna obejmują zasoby rzek, kanałów
i rowów melioracyjnych oraz jezior i drobnych zbiorników wodnych.
Olsztyn położony jest na obszarze dorzecza Pregoły, w regionie wodnym Łyny
i Węgorapy. Głównymi rzekami na terenie miasta są Łyna (rzeka III rzędu) i jej
prawobrzeżny dopływ – Wadąg, klasyfikowane w APGWD jako nizinne rzeki żwirowe.
W wieloleciu 1951-2010 przepływy charakterystyczne Łyny (w m3/s) na stacji
wodowskazowej Olsztyn-Kortowo, przedstawiały się następująco (Tab. 22.):
Tabela 22. Przepływy charakterystyczne rzeki Łyna w Olsztynie w wieloleciu 1951-2010
Rzeka Stacja
WWQ SWQ SQ SNQ NNQ
Okres
wodowskazowa
wyliczeniowy
m3/s
Łyna Olsztyn-Kortowo 10,7
6,25 3,87 2,31 1,20
1951-2010
Źródło: Raport z wykonania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. IMGW-PIB, 2013

Współczynnik nieregularności przepływu w tym przekroju wynosił 2,9 – przy średniej
dla rzek Polski około 10 (Krupińska i Zaprzelski, 2011-2012).
Znacznie mniejszymi przepływami charakteryzują się: Kortówka, odprowadzająca
wody z jeziora Ukiel i Kortowskiego oraz znajdujące się w granicach miasta fragmenty
innych cieków – wszystkie zaklasyfikowane do nizinnych potoków żwirowych. Łącznie, na
terenie miasta występują fragmenty ośmiu jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP)
rzek (Tab. 23.)
Tabela 23. Fragmenty JCWP rzek w Olsztynie
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Kod JCWP
RW700018584389
RW70001858448899
RW7000185844958
RW700018584512
RW700018584529
RW700020584499
RW700020584511
RW700020584579

Źródło: APGWD (2014)

Nazwa JCWP
Kortówka z jez. Ukiel i Kortowskie
Kanał Klebarski z jez. Klebarskim (EW. i Silickim/Kukląg)
Dopływ z jeziora Trackiego
Kanał Dywity
Stara Łyna
Wadąg od wypływu z jez. Wadąg do ujścia
Łyna od dopł. z jez. Jełguń (Jełguńskiego) do Kanału Dywity
Łyna od Kanału Dywity do Kirsny z jez. Mosąg
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Podstawowe elementy sieci hydrograficznej Olsztyna wraz z podziałem na jednolite
części wód powierzchniowych przedstawiono na mapie 12.
Mapa 12. Podstawowe elementy sieci hydrograficznej Olsztyna wraz z podziałem na jednolite
części wód powierzchniowych

1 – jeziora, 2 – cieki, 3 – drobne zbiorniki wodne, 4 – kody JCWP jezior; 5 – kody JCWP rzek,
6 – granice JCWP
Źródło: opracowanie własne

Grunty pod wodami pokrywają 850 ha i stanowią 9,62% powierzchni miasta. Spośród
11 jezior, największe są: Ukiel (Krzywe), Kortowskie, Trackie (Track), Skanda i Redykajny
(Tab. 24.). Ponadto, Olsztyn charakteryzuje wysoka, dochodząca do 200, liczba drobnych
zbiorników wodnych – stałych lub okresowych. Jeziora i drobne zbiorniki wodne spełniają
bardzo ważną funkcję przyrodniczą i hydrologiczną, jako elementy naturalnej retencji.
Łącznie, zasoby wodne jezior i innych zbiorników wodnych oszacować można na około
61,5 mln m3.
Tabela 24. Jeziora położone w granicach Olsztyna
Lp. Nazwa jeziora
1.
2.
3.
4.

Ukiel (Krzywe)
Kortowskie
Trackie (Track)
Skanda

Głębokość (m)
Objętość*
Powierzchnia
mln m3
(ha)
maksymalna średnia*
412,0
43,0
10,6
43,612
89,7
17,2
5,9
5,786
59,9
3,8*
2,1
1,123
51,1
12,0
5,8
2,963
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Głębokość (m)
Objętość*
Powierzchnia
mln m3
(ha)
maksymalna średnia*
29,9
20,6
8,0
2,392
26,8
17,2
5,3
1,420
20,8
25,0
6,5
1,352
18,6
30,6
9,6
1,785
7,5
6,0*
b.d.
b.d.
6,9
23,3
7,9
0,545
1,7
7,0*
2,0
0,034

Lp. Nazwa jeziora
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

72

Redykajny
Długie
Sukiel
Tyrsko (Zbzikowe)
Podkówka
Starodworskie
Czarne

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna na lata 2005-2008 z perspektywą do 2011 r.,
* – inne źródła, b.d. – brak danych.

Cztery największe jeziora Olsztyna, o powierzchni powyżej 50 ha, które są
w dokumentach planistycznych gospodarki wodnej jednolitymi częściami wód
powierzchniowych jezior, są zróżnicowane pod względem typologicznym (Tab. 25.).
Tabela 25. Typy JCWP jezior położonych w Olsztynie
Nazwa jeziora Kod JCWP Kod typu
Ukiel

LW30402
5a

Skanda

LW30447

Kortowskie

LW30404

6a

Trackie

LW30456

6b

Opis
jeziora o wysokiej zawartości wapnia,
o małym wpływie zlewni, stratyfikowane,
na Nizinach Wschodniobałtycko-Białoruskich
jeziora o wysokiej zawartości wapnia,
o dużym wpływie zlewni, stratyfikowane,
na Nizinach Wschodniobałtycko-Białoruskich
jeziora o wysokiej zawartości wapnia,
o dużym wpływie zlewni, niestratyfikowane,
na Nizinach Wschodniobałtycko-Białoruskich

Źródło: APGWD (grudzień 2014)

Wszystkie JCWP jezior są, wg APGWD, zbiornikami o charakterze naturalnym.
W połowie XIX w. pogłębiono naturalny odpływ jeziora Trackiego, co spowodowało, że
w 1880 r. zbiornik zamienił się w mokradła, a w 1917 r. – w osuszoną łąkę. Jezioro odnowiło
się już w następnej dekadzie po wybudowaniu nasypu kolejowego i zniszczeniu systemu
odprowadzania wody ze zbiornika (www.visit.olsztyn.eu; dostęp: 15.10.2016).
Zasoby wód podziemnych
Zasoby wód podziemnych w Olsztynie są obfite. Miasto znajduje się w obrębie
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 213 „Zbiornik międzymorenowy
Olsztyn” (utwory czwartorzędowe) i subzbiornika nr 205 „Warmia” (utwory trzeciorzędowe)
(Mapa 13.).
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Mapa 13. Położenie Olsztyna na tle głównych zbiorników wód podziemnych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej
(http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/; dostęp 02.12.2015 r.)

Szacunkowe zasoby dyspozycyjne zbiornika „Olsztyn” wynoszą 290 tys. m³/dobę, zaś
subzbiornika „Warmia” – 60 tys. m³/dobę. Wody podziemne w Olsztynie znajdują się
w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWp) Nr 20.
Ujęcia wody na terenie Olsztyna zlokalizowane są na terenach zapewniających
odpowiednią wydajność poboru wody do systemu wodociągowego (Mapa 14.).
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Mapa 14. Ujęcia wody, wraz z ich identyfikatorami, na tle potencjalnych wydajności studni
wierconych w Olsztynie

Źródło: opracowanie własne na podstawie Mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000
(http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/; dostęp 15.09.2016)

Presje na stan ilościowy zasobów wodnych
O ilościowych zasobach wód decyduje bilans opadów, parowania i odpływów, które
powodują zmiany retencji wód. Zmieniający się klimat może doprowadzić w przyszłości do
zmian stosunków wodnych, pogłębiania się problemów w zachowaniu właściwej ilości wody
dla potrzeb gospodarczych i utrzymania ekosystemów zależnych od wód, a także zwiększenia
ryzyka występowania powodzi.
Na stan ilościowy wód oddziałuje wielkość ich poboru dla celów gospodarczych,
który w perspektywie wielolecia nie wykazuje istotnych zmian. W 2014 roku ogólne zużycie
wody w Olsztynie wyniosło 13283,5 dam3, z czego 65,2% wykorzystano w sieciach
wodociągowych, a 34,8% w przemyśle (zob: rozdział 5.5.)
Presje na stan ekologiczny i chemiczny wód
Zasadniczym czynnikiem presji na stan wód jest sumaryczny ładunek substancji
docierających do wód ze zlewni całkowitej. Składają się na nie dopływy ścieków
komunalnych i przemysłowych, ładunki ze źródeł rozproszonych i obszarowych (zwłaszcza
z terenów użytkowanych rolniczo i terenów zurbanizowanych) oraz opadów. Dodatkowym
czynnikiem presji są mogą być zmiany hydromorfologiczne, związane m.in. z zabudową
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hydrotechniczną, ingerencją w naturalne koryta rzek czy istnieniem barier w przemieszczaniu
się organizmów wodnych.
W dokumentach aktualizacji planów gospodarowania wodami dorzeczy, na obszarze
zlewni JCWP jezior w Olsztynie do podstawowych czynników presji zaliczono: gospodarkę
komunalną, rolnictwo, turystykę i rekreację oraz gospodarkę rybacką (Tab. 26.).
Tabela 26. Czynniki sprawcze powodujące znaczące presje punktowe i obszarowe
JCWP jezior w Olsztynie
Kod JCWP
LW30402

Nazwa JCWP jezior
Ukiel

LW30404

Kortowskie

LW30447

Skanda

LW30456

Trackie

Presje
Gospodarka komunalna
Rolnictwo
Gospodarka rybacka
Turystyka i rekreacja
Turystyka i rekreacja
Gospodarka komunalna
Rolnictwo
Turystyka i rekreacja

Źródło: APGWD (grudzień 2014)

Ilościowa ocena presji na jeziora, wynikająca z oddziaływania zanieczyszczeń
obszarowych, jest trudna i bazuje na szacunkach migracji biogenów ze zlewni.
W „Opracowaniu analizy presji i wpływów zanieczyszczeń antropogenicznych...” (KZGW,
2012) zwrócono uwagę, iż ilość substancji zanieczyszczających przedostających się ze zlewni
do wód jezior jest najmniejsza w obszarach gdzie dominują tereny leśne. Największa emisja
zanieczyszczeń ma miejsce z terenów o intensywnej gospodarce rolnej i z obszarów miejskich
(Tab. 27.). Przylegające bezpośrednio do obrzeży jezior obszary zurbanizowane i pola
uprawne, pozbawione barier ochronnych w postaci pasów zadrzewień i zakrzewień wzdłuż
linii brzegowej sprzyjają przenikaniu zanieczyszczeń do wód.
Tabela 27. Wartości jednostkowych ładunków biogenów w zależności od sposobu
użytkowania terenu
Sposób użytkowania zlewni

Ładunek jednostkowy (kg/ha/rok)
N
P
1,5
0,10

lasy
pola orne i tereny o rozproszonej zabudowie
w 11 województwach o mniejszej presji *
9,0
0,30
w 5 województwach o wyższym nawożeniu i zasobności gleb **
12,0
0,40
łąki i pastwiska
w 11 województwach o mniejszym nawożeniu *
3,0
0,20
w 5 województwach o większym nawożeniu**
4,5
0,30
środowiska podmokłe
1,5
0,10
ugory
3,0
0,20
zabudowa zwarta
6,0
0,90
opad atmosferyczny***
12,9
0,35
* – województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie,
kujawsko-pomorskie, lubelskie, świętokrzyskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie;
** – województwa: dolnośląskie, lubuskie, łódzkie, opolskie i wielkopolskie;
*** – ładunek odnoszony jest do powierzchni jeziora
Źródło: Sformułowanie w warunkach korzystania z wód ... (2010)

Racjonalizacja wykorzystywania nawozów w rolnictwie zmniejsza presję
eutrofizacyjną na wody. W samym Olsztynie zużycie nawozów, na tle województwa i kraju,
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jest niewielkie – nawet na użytkach w dobrej kulturze (Tab. 28.). Tym nie mniej, zagrożenie
stanowi presja rolnictwa w zlewni całkowitej wód Olsztyna, na obszarach poza granicami
miasta. Na szczęście, na terenie tym nie występują obszary szczególnie narażone na
zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego (Rozporządzenie Nr 12/2012
Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 10 września 2012 r.).
Tabela 28. Zużycie nawozów w rolnictwie na terenie Olsztyna na tle województwa i kraju
Obszar

Powiat
m. Olsztyn
Województwo
WarmińskoMazurskie
Polska

zużycie na 1 ha użytków rolnych
zużycie na 1 ha użytków rolnych
(kg)
w dobrej kulturze (kg)
mine- azo- fosfo- pota- wap- mine- azo- fosfo- pota- wapralne towe rowe sowe niowe ralne towe rowe sowe niowe
12,8
8,7
2,3
1,8
22,0
83,1 56,7
14,8 11,6 143,4
102,2

63

19,3

19,9

39,7

110,2

68,0

20,8

21,4

42,8

114,6

66,3

22,7

25,6

38,2

121,7

70,4

24,1

27,2

40,5

Źródło: Powszechny Spis Rolny 2010 (BDL-GUS)

Czynnikami sprawczymi powodującymi znaczące presje punktowe i obszarowe JCWP
rzek w Olsztynie są: gospodarka komunalna, presje nierozpoznane – wynikające z braku
monitoringu zlewni, oraz – w przypadku Małej Łyny – presja hydromorfologiczna.
Łyna, będąca odbiornikiem ścieków komunalnych, jest pod stałą presją
zanieczyszczeń. W wieloletniej perspektywie, wielkość ładunków biogenów docierających do
rzeki – w związku z wyraźną poprawą sprawności oczyszczalni – wykazuje tendencję
malejącą (Rys. 22.).
Rys. 22. Ładunki azotu ogólnego i fosforu ogólnego w ściekach komunalnych
po oczyszczeniu (lata 1998-2015)

Źródło: BDL-GUS
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Poza presją, jaką na wody powierzchniowe wywierają ładunki docierające ze zlewni
rolniczej i zurbanizowanej oraz oczyszczalni ścieków, czynnikiem zagrożenia może być
niewłaściwie prowadzona gospodarka rybacka. Rybactwo jeziorowe i wędkarstwo nastawione
na połowy ryb drapieżnych, jeśli nie są one w wystarczający sposób rekompensowane
zarybieniami, prowadzić może do niekorzystnych zmian w strukturze rybostanu – dominacji
ryb karpiowatych i przyspieszenia ichtioeutrofizacji.
Czynnikiem silnie wpływającym na ocenę stanu wód płynących są bariery migracji
organizmów w budowlach piętrzących. Łyna i Wadąg zachowują ciągłość morfologiczną,
ze względu na zainstalowanie przepławek umożliwiających migracje ryb.
Na stan ekologiczny niektórych cieków wpływać będą prace związane z utrzymaniem
wód, które mają na celu zapewnienie:
 ochrony przed powodzią lub usuwanie skutków powodzi,
 spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych,
 warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie
umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych,
rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń,
 działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego
i funkcjonalnego i jednocześnie umożliwiać osiągnięcie celów środowiskowych.
W sytuacjach nadrzędnych interesów społecznych i gospodarczych, w szczególności
potrzeb związanych z ochroną przed powodzią, dla części cieków przewidziano derogacje,
czyli odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych. Plany utrzymania wód powinny
zostać zatwierdzone w 2017 roku.
Presje na wody podziemne
Do najbardziej typowych ognisk zanieczyszczeń, które mogą zagrażać wodom
podziemnym należą m.in.:
 składowiska odpadów oraz dzikie wysypiska śmieci;
 oczyszczalnie ścieków oraz system kanalizacji sanitarnej, przemysłowej i burzowej;
 nieszczelne szamba gromadzące nieczystości;
 zanieczyszczone wody powierzchniowe;
 zbiorniki paliw, rurociągi oraz urządzenia prowadzące dystrybucje paliw;
 zakłady przemysłowe, hurtownie, magazyny, myjnie pojazdów samochodowych;
 szlaki komunikacyjne o dużym natężeniu ruchu;
 obszary o zwartej zabudowie;
 duże fermy hodowlane oraz zanieczyszczenia wielkoobszarowe np. emisje pyłów
i gazów.
Zagrożeniem dla wód podziemnych jest niewłaściwe zagospodarowanie i użytkowanie
gruntów na obszarach zasilania, a także pozostawianie nieczynnych ujęć wody – bez
przeprowadzenia ich fachowej likwidacji.
Zagrożenie powodziowe
Obszarem małego zagrożenia powodziowego (Q 0,2%) w Olsztynie są fragmenty
doliny Łyny w południowej części miasta (Mapa 15.). W Planie zarządzania ryzykiem
powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoły (KZGW) stwierdza się, iż poziom ryzyka
powodziowego w Olsztynie jest niski. Nie zidentyfikowano tu znaczących obszarów
problemowych. Tym nie mniej, w wieloletniej perspektywie, w związku ze zmianami klimatu
należy liczyć się ze zwiększeniem prawdopodobieństwa występowania powodzi
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błyskawicznych, wywołanych silnymi opadami, mogących powodować zalewanie najniżej
położonych obszarów.
Mapa 15. Obszary ryzyka powodziowego w Olsztynie

1 – obszary ryzyka powodziowego; 2 – wały przeciwpowodziowe.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie map ryzyka powodziowego – obszarów, na których
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%) (KZGW 2013)

Na kształtowanie zasobów wodnych w dużej mierze wpływa pokrywa śnieżna.
Prognozy przewidują, że długość jej zalegania będzie się stopniowo zmniejszać i w połowie
XXI wieku może być średnio o 28 dni krótsza niż obecnie. Zmniejszenie się maksymalnej
wartości zapasu wody w śniegu, może mieć zarówno wpływ pozytywny jak i negatywny.
Pozytywnym skutkiem zmniejszenia się zawartości wody w pokrywie śnieżnej, będzie niższe
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi roztopowych. Jednakże może się to przyczynić do
pogorszenia struktury gleby oraz kondycji ekosystemów.
PZRP stwierdza, iż wzrost ryzyka powodziowego powodują następujące składowe:
 zmiany klimatu, prowadzące do wzrostu zagrożenia powodziowego (wysokości, czasu
trwania, a przede wszystkim częstotliwości występowania wezbrań),
 zmniejszającą się zdolność retencyjną zlewni, co związane jest ze zmianami
zagospodarowania obszaru dorzecza (utwardzanie powierzchni na terenach
zurbanizowanych, przyczyniające się do szybszego odpływu wód opadowych do
cieków),
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 wzrastający poziom wrażliwości obszarów zagrożonych powodzią w związku
z postępującym zagospodarowywaniem – zabudową nowych obszarów, a także
wzrostem wartości w wyniku modernizacji obiektów istniejących, w tym na obszarach
o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi oraz chronionych
obwałowaniami,
 brak określenia warunków możliwego zagospodarowania na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią w celu ograniczenia wrażliwości tych obszarów na zagrożenie
powodziowe.
 niewystarczające instrumenty prawne, ekonomiczne i komunikacyjne, zniechęcające
lub skłaniające do określonych zachowań zwiększających bezpieczeństwo
powodziowe.
 brak lokalnych systemów ostrzegania przed powodzią.
Problemem Olsztyna jest występowanie podtopień niektórych ulic i budynków po
nawalnych deszczach oraz w wyniku gwałtownych roztopów. Przyczyną podtopień jest
niewydolny w niektórych rejonach miasta system odprowadzania wód deszczowych
i roztopowych.
Dla ograniczania ryzyka powodziowego niezbędne jest m.in:
 unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
(w tym uwzględnianie stref zalewowych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego);
 ograniczanie istniejącego zagrożenia powodziowego, poprzez ochronę/zwiększanie
retencji (w tym budowę obiektów retencjonujących wodę), stosowanie mobilnych
systemów ochrony przed powodzią, budowę i modernizację wałów
przeciwpowodziowych, regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek, budowę
i odtwarzanie systemów melioracji, dostosowanie koryta wód powodziowych do
wielkości przepływu, poprawę stanu technicznego istniejącej infrastruktury
przeciwpowodziowej;
 poprawę systemu zarządzania ryzykiem powodziowym.
Zagrożenie suszą
Spośród wszystkich zagrożeń związanych z klimatem susza jest zjawiskiem
najbardziej złożonym, pojmowanym nie tylko jako niedobór opadów, ale również jako
zagrożenie mogące przynieść poważne skutki ekonomiczne, społeczne i środowiskowe.
Następstwa występowania susz nie są natychmiastowe, wręcz przeciwnie zjawisko to narasta
powoli, a jego efekty uwidaczniają się po dłuższym okresie występowania. Czynniki
meteorologiczne takie jak wysoka temperatura, mała wilgotność powietrza czy duża prędkość
wiatru mogą dodatkowo potęgować zjawisko suszy (Ochrona przed suszą w planowaniu
gospodarowania wodami. Metodyka postępowania. KZGW 2013).
Olsztyn jest położony na obszarze bardzo narażonym na suszę (Mapa 16.).
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Mapa 16. Położenie Olsztyna na tle obszarów zagrożonych suszą rolniczą
w województwie warmińsko-mazurskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: „Wskazanie obszarów występowania zjawiska suszy wraz
z określeniem jej zasięgu i natężenia na terenie RZGW w Warszawie ...” (2014) oraz „Opracowanie projektu
Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły ...” (2014)

Stan wód powierzchniowych
Stan wód powierzchniowych miasta Olsztyna, jako wypadkowa stanu ekologicznego
i chemicznego, jest rozpoznany tylko częściowo. Badania monitoringowe WIOŚ w Olsztynie
i ocena stanu wód zostały przeprowadzone dla jezior: Kortowskie i Skanda (Tab. 29.).
Badano także stan/potencjał ekologiczny dla JCWP rzek: Kortówka z jez. Ukiel i Kortowskie;
Kanał Klebarski z jez. Klebarskim (EW. i Silickim/Kukląg); Wadąg od wypływu z jez.
Wadąg do ujścia; Łyna od dopł. z jez. Jełguń (Jełguńskiego) do Kanału Dywity; Łyna od
Kanału Dywity do Kirsny z jez. Mosąg (Tab. 30.).
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Tabela 29. Ocena stanu ekologicznego i stanu chemicznego oraz stanu JCWP jezior
w Olsztynie
Ocena stanu chemicznego
dobry2)

zły

dobry

zły

V

1,2 320 1,37 0,054

I-II

Ocena stanu JCW

Ocena stanu/potencjału
ekologicznego
słaby
zły

2,1 333 1,14 0,043

Ocena fizykochemiczna

I-II

Substancje syntetyczne
i niesyntetyczne

Fosfor ogólny [mgP/l]

Azot ogólny [mgN/l]

Przewodność [µS/cm]

% O2 w hypolimnionie

O2 nad dnem [mgO2/l]

Widzialność [m]

0,39 IV 1,6

1,1

2)

PSD

2)

PSD

2)

Elementy fizykochemiczne

Ocena biologiczna

4,49 0,294 0,842

0,536 0,769

Ichtiofauna LFI

5a

Fitobentos IOJ

MD®

3,17

Makrofity ESMI

Typ monitoringu

6a

MD

Fitoplankton PMPL

Typ abiotyczny

Skanda

Kortowskie

Nazwa jeziora

Elementy biologiczne

Źródło: WIOŚ. Ocena jakości jezior w 2014 roku wraz z dziedziczeniem wyników za okres 2010-2014
(http://www.wios.olsztyn.pl/, dostęp 11.08.2016)
2)
- wyniki badań z lat 2011-2013; MD – monitoring diagnostyczny; MD ® - monitoring
diagnostyczny w punktach reperowych.
Ocena biologiczna
I klasa
II klasa
III klasa
Ocena stanu ekologicznego
b.dobry
dobry
umiarkowany
Ocena elementów fizykochemicznych
I-II
I-II klasa
PSD
poniżej stanu dobrego
Ocena stanu chemicznego
dobry
poniżej dobrego
Ocena stanu JCW
dobry
zły

IV klasa

V klasa

słaby

zły

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna do roku 2020
..........................................................................................................................................

82

Tabela 30. Stan lub potencjał ekologiczny JCWP rzek

Nazwa
ocenianej
jcw

Kortówka
z jez. Ukiel
i Kortowskie

Kanał
Klebarski
z jez.
Klebarskim
(EW.
i Silickim/
Kukląg)

Wadąg
od
wypływu
z jez. Wadąg
do ujścia

Łyna
od dopł.
z jez. Jełguń
(Jełguńskiego)
do Kanału
Dywity

Łyna
od Kanału
Dywity
do Kirsny
z jez.
Mosąg

Nazwa
Łyna
reprezenKortówka
Kanał
– poniżej
natywnego
- pow.
WadągŁyna –
Klebarski –
Dobrego
punktu
ujścia
Dywity
Redykajny
Silice
Miasta,
pomiarowodo Łyny
Kosyń
kontrolnego
Typ
18
18
20
20
20
abiotyczny
Silnie
zmieniona
T
N
N
N
N
lub sztuczna
jcw (T/N)
Program
monitoringu
MO
MO
MO
MO
MO
(MD, MO
lub MB)
Klasa
elementów
I
II
II
II
biologicznych
Klasa
I
II
II
II
II
elementów
hydromorfo2012
2014
2014
2014
2014
logicznych
Stan /
potencjał
db
db
db
db
ekologiczny
Czy jcw
występuje na
obszarze
tak
tak
nie
tak
tak
chronionym?
(tak/nie)
Uwagi
1
2
(T/N) – tak/nie; MO – monitoring operacyjny; MD – monitoring diagnostyczny; MB – monitoring
badawczy; jcw – jednolita część wód; jez. – jezioro; db – dobry.
1.Wynik badań makrobezkręgowców bentosowych nie został przyjęty do oceny, gdyż klasyfikacja na
jego podstawie znacznie różni się od wskaźników fizykochemicznych.
2. nie uwzględniono makrofitów w ocenie, ponieważ wskaźnik ten odbiega od elementów
fizykochemicznych, które są przeważnie w I klasie lub nieznacznie ją przekraczają.
Źródło: Ocena jakości rzek w 2014 roku wraz z dziedziczeniem wyników za okres 2010-2014
(www.wios.olsztyn.pl, dostęp 31.08.2016)

Ocenę stanu JCWP przedstawiono w załącznikach do projektu aktualizacji Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły (APGWD), który uwzględnia
zarówno wcześniejsze badania monitoringowej jak i oceny eksperckie. Stan Łyny powyżej
oczyszczalni ścieków, Wadąga, cieku wypływającego z jeziora Trackiego i Kanału OZOS
określono jako dobry, zaś Łyny poniżej oczyszczalni, Kortówki i Kanału Dajtki jako zły. Stan

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna do roku 2020
..........................................................................................................................................

83

jeziora Kortowskiego był zły. Oceny stanu trzech pozostałych JCWP jezior nie podano
(Tab. 31.).
Tabela 31. Klasyfikacja wód w granicach Olsztyna wg APGWD
Rzeka/ jezioro

w obrębie
JCWP (kod)

Stan Stan
JCWP chemiczny
JCWP

Stan/ Typ Status JCWP
poten- JCWP JCWP przecjał
znaczone
ekolodo celów
giczny
rekreacyjnych
Łyna – powyżej oczyszczalni RW700020584511
db
db
db
20
nat.
nie
Łyna – poniżej oczyszczalni RW700020584579
zły
zły
db
20
nat.
nie
Wadąg
RW700020584499
db
db
20
nat.
nie
Kortówka
RW700018584389
zły
zły
um
18 szcw.
tak
Kanał Dajtki
RW700018584389
zły
zły
um
18 szcw.
tak
Kanał OZOS
RW70001858448899
db
db
db
18
nat.
nie
Dopływ z jez. Trackiego
RW7000185844958
db
db
db
18
nat.
nie
Ukiel
LW30402
5a
nat.
tak
Kortowskie
LW30404
zły
db słaby
6a
nat.
tak
Trackie
LW30456
6b
nat.
nie
Skanda
LW30447
5a
nat.
tak
Typy JCWP: 20 – rzeka nizinna żwirowa; 18 – potok nizinny żwirowy; 5a – jeziora o wysokiej
zawartości wapnia, o małym wpływie zlewni, stratyfikowane; 6a – jeziora o wysokiej zawartości
wapnia, o dużym wpływie zlewni, stratyfikowane; 6b – jeziora o wysokiej zawartości wapnia,
o dużym wpływie zlewni, niestratyfikowane.
Stan: db – dobry; um – umiarkowany, - – brak danych.
Status: nat. – naturalna; szcw – silnie zmieniona część wód.
Źródło: APGWD (grudzień 2014)

O stanie niektórych wód powierzchniowych, w aspekcie użytkowania rekreacyjnego,
świadczyć może ich przydatność do kąpieli. Pod nadzorem Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Olsztynie znajdują się kąpieliska: na jeziorze Ukiel – kąpielisko
Słoneczna Polana, ul. Sielska 38; kąpieliska Nr 1, 2 i 3 na Plaży Miejskiej, ul. Kapitańska 23,
a na jeziorze Skanda – kąpielisko Skanda, ul. Plażowa. Monitorowany jest także stan wody
w miejscu wykorzystywanym do kąpieli na jeziorze Kortowskim. Według Serwisu
Kąpieliskowego Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Państwowej Inspekcji
Sanitarnej https://sk.gis.gov.pl, dostęp 22.09.2016) w 2016 roku w czasie sezonu kąpielowego
(2 lipca – 31 sierpnia) jakość wody w kąpieliskach na kontrolowanych akwenach na ogół
odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia
2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu
wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2011 r. Nr 86, poz. 478). Wyjątek stanowiło
charakteryzujące się wysoką trofią jezioro Ukiel, gdzie ze względu na zakwit sinic
stwierdzono nieprzydatność wód do kąpieli w okresie od 7 lipca do 5 sierpnia. Zakwity sinic,
dyskwalifikujące przydatność wód jeziora Ukiel do kąpieli występowały także w poprzednich
latach.
Stan wód podziemnych
Stan ilościowy i chemiczny jednolitej części wód podziemnych Nr 20, w świetle
prowadzonych badań monitoringowych i dokumentacji APGWD, jest dobry.
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Zagrożenia
Stan ilościowy i jakościowy wód decyduje o warunkach życia człowieka, jego
działalności gospodarczej, możliwości wykorzystania turystycznego i rekreacyjnego, a także
określa warunki funkcjonowania biocenoz wodnych i ekosystemów od wody zależnych.
Jakość wielu wód powierzchniowych jest niezadowalająca, a utrzymujące się presje
mogą prowadzić do dalszej degradacji środowiska, obniżenia walorów użytkowych wód oraz
utraty różnorodności biologicznej. Zagrożeniem mogą być także czynniki klimatyczne, w tym
okresy suszy, zmiany ilości i rozkładu opadów. Ekstremalne warunki pogodowe, np. nawalne
deszcze czy gwałtowne topnienie śniegów, mogą zwiększyć ryzyko powodziowe.
Programy ochrony wód
Podstawowymi dokumentami, określającymi strategię postępowania z zasobami
wodnymi w zlewni są: plan gospodarowania wodami dorzecza, warunki korzystania z wód
regionu wodnego, plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego, plan
przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym oraz plan utrzymania wód.
Zaktualizowane projekty tych dokumentów, poza zatwierdzonymi już warunkami korzystania
z wód, znajdują się w ostatniej fazie przygotowania i poddane były procesowi konsultacji
społecznych. Po ich wprowadzeniu, staną się ważnym narzędziem realizacji zadań
określonych w RDW i ustawie Prawo wodne.
Katalog podstawowych działań zapisanych w projekcie APGWD, służących osiąganiu
celów środowiskowych dla wód, obejmuje następujące kategorie: działania kontrolne,
działania organizacyjno-prawne i edukacyjne, gospodarkę komunalną i rolnictwo. Działania
przewidziane dla JCWP w Olsztynie zawiera załącznik nr 6 do niniejszego Programu.
Działania kontrolne polegać mają na przeprowadzaniu kontroli użytkowników
prywatnych i przedsiębiorców w zakresie gromadzenia i oczyszczania ścieków,
z częstotliwością raz w roku. Jednostkami odpowiedzialnymi mają być: WIOŚ i gminy.
Działania organizacyjno-prawne i edukacyjne dotyczą opracowywania ocen części
wód, wynikających z objęcia nadzorem sanitarnym wody w kąpieliskach oraz oceny jakości
wody wykorzystywanej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.
Jednostkami odpowiedzialnymi są organa Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Działaniom podstawowym towarzyszyć mają działania i grupy działań
uzupełniających, jak:
 Weryfikacja warunków korzystania z wód zlewni,
 Zapewnienie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących
przeszkodę dla migracji ryb,
 Monitoring wód: badawczy i operacyjny.
Celem planów przygotowywanych przez KZGW dla dorzecza, a dyrektora RZGW dla
regionu wodnego, jest opracowanie katalogów działań dla przeciwdziałania występowaniu
zjawiska suszy oraz minimalizacja wpływu skutków suszy na poszczególnych użytkowników
wód, w tym na zaspokojenie potrzeb wodnych środowiska naturalnego. Projekt planu
przeciwdziałania skutkom suszy ma być gotowy w październiku 2016 roku, a zatwierdzony
w 2017 r.
Realizacja POŚ 2011
W latach 2013-2014 realizacja POŚ 2011 w obszarze gospodarowania wodami oraz
sprzyjających ochronie wód (poza gospodarką wodno-ściekową) polegała m.in. na:
prowadzeniu monitoringu wód, propagowaniu rozwiązań technicznych służących
oszczędnemu gospodarowaniu zasobami naturalnymi, opracowaniu 9 mpzp i zmianie
SUiKZP Miasta Olsztyna – z uwzględnieniem potrzeb ochrony wód, podnoszeniu
świadomości ekologicznej społeczeństwa, doskonaleniu zarządzania kryzysowego,
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monitorowaniu kąpielisk oraz zachowaniu i „konserwacji” istniejących zbiorników wodnych
(Raport z realizacji…, 2015) (Tab. 32.).
Tabela 32. Realizacja POŚ 2011 w obszarze gospodarowania wodami
Cel: Osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych
 monitoring wód.
Cel: Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi i ochrona powierzchni ziemi
 propagowanie rozwiązań technicznych służących oszczędnemu gospodarowaniu zasobami
naturalnymi.
Cel: Opracowanie spójnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powinny
być podstawą rozwoju miasta z pełnym poszanowaniem ochrony środowiska przyrodniczego
 uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (mpzp) ustaleń
zawartych w branżowych opracowaniach dotyczących kształtowania i zagospodarowania
terenów miejskiej zieleni, ochrony przed hałasem oraz wyników monitoringu stanu miejskiego
środowiska (powietrze, wody, powierzchnia ziemi). Opracowano w analizowanym okresie 9
mpzp i wprowadzono zmianę SUiKZP Miasta Olsztyna z uwzględnieniem potrzeb ochrony
wód.
Cel: Upowszechnianie wdrażanych systemów zarządzania środowiskiem i podnoszenie
świadomości ekologicznej społeczeństwa
 doskonalenie systemów informowania społeczeństwa o stanie środowiska, udział społeczeństwa
w postępowaniach w zakresie ochrony środowiska,
 współpraca z mediami w zakresie prezentacji stanu środowiska w mieście oraz działań
związanych z poprawą jego jakości,
 współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji ekologicznej,
 merytoryczne i finansowe wspieranie różnych form edukacji ekologicznej młodzieży.
Cel: Stworzenie systemu prewencyjnego zapobiegania szkodom w środowisku, zapobieganie
poważnym awariom (PA)
 wdrażanie procedur reagowania kryzysowego ustalonych w Miejskim Planie Reagowania
Kryzysowego M. Olsztyna,
 aktualizacja Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego.
Cel: Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców wynikiem poprawy jakości środowiska
 monitoring wody pitnej, kąpielisk, stanu sanitarnego gleby w ogródkach działkowych.
Cel: Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej
 Zachowanie i konserwacja istniejących zbiorników wodnych.
W mpsp wprowadzono m.in. nakaz zachowania zagłębień terenowych lub bezodpływowych
zbiorników wodnych.
Przypisany wskaźnik:
Wartość:
bazowa 2009 r.
2014 r.
Ładunki zanieczyszczeń
BZT5
72 865
50 793
w ściekach komunalnych
ChZT
572 340
544 051
odprowadzane do odbiorników Zawiesina
129 276
60 982
w kg/rok (wg GUS)
Azot ogólny
183 337
124 161
Fosfor ogólny
9 402
9 030
Źródło: Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna na lata 2011-2014
z perspektywą do roku 2018” za okres 2013-2014 r. Olsztyn, 2015.

Osiąganiu dobrego stanu wód rzeki Łyny sprzyjała redukcja odprowadzanych
ładunków zanieczyszczeń.
Stopień realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony wód, z uwzględnieniem
gospodarki wodno-ściekowej, w latach 2011-2014 wyniósł 83% w stosunku do przedsięwzięć
zaplanowanych w POŚ 2011.
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Tendencje zmian
Dotychczasowe działania służące ochronie zasobów wodnych przyczyniły się do
stabilizowania lub ograniczania zidentyfikowanych presji. Biorąc pod uwagę czynniki
zagrożenia, aktualny stan wód, obserwowane procesy ekologiczne, a także plany i programy
oraz możliwości techniczne, organizacyjne i ekonomiczne, można prognozować, iż do roku
2020:
 Niewielkiej poprawie ulegnie stan ekologiczny i chemiczny rzek;
 Stan ekologiczny jezior istotnie się nie zmieni; w niektórych jeziorach może nastąpić
poprawa stanu ekologicznego, jednak osiągnięcie długoterminowych celów
środowiskowych dla wszystkich wód wydaje się mało prawdopodobne;
 Utrzymywać się będzie wysoka presja na wody ze strony źródeł obszarowych
i rozproszonych; istotne ograniczenie zanieczyszczeń środowiska – w tym
zanieczyszczeń z terenów zurbanizowanych i użytków rolnych – wymagać będzie
długotrwałych działań o charakterze systemowym, które przyniosą efekt dopiero
w dłuższej perspektywie czasowej;
 Wody podziemne zachowają dobry stan ilościowy i chemiczny;
 Prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi będzie niskie (0,2%);
 W latach, w których wystąpią długie okresy bezdeszczowe, należy liczyć się
z możliwością wystąpienia suszy rolniczej, a nawet hydrologicznej; działania
adaptacyjne – podejmowane zgodnie z planem opracowanym dla regionu wodnego –
powinny systematycznie zwiększać możliwości retencjonowania wód i łagodzenia
skutków suszy.
Działania z zakresu ochrony zasobów wodnych będą miały na celu jak najszybsze
osiągnięcie wyznaczonych w APGWD celów środowiskowych (Tab. 33.).
Tabela 33. Cele środowiskowe dla JCWP rzek wg APGWD
Nazwa JCWP

Ryzyko1)

Kortówka z jez. Ukiel
i Kortowskie

niezagrożona osiągnięcie dobrego
potencjału
ekologicznego
niezagrożona osiągnięcie dobrego
stanu ekologicznego

Kanał Klebarski z jez.
Klebarskim (EW.
i Silickim/Kukląg)
Dopływ z jeziora
Trackiego

Cel:
stan ekologiczny

niezagrożona osiągnięcie dobrego
stanu ekologicznego

Kanał Dywity

zagrożona

osiągnięcie dobrego
stanu ekologicznego

Stara Łyna

niezagrożona osiągnięcie dobrego
stanu ekologicznego

Wadąg od wypływu z
jez. Wadąg do ujścia

niezagrożona osiągnięcie dobrego
stanu ekologicznego

Łyna od dopł. z jez.
Jełguń (Jełguńskiego)
do Kanału Dywity

niezagrożona utrzymanie dobrego
stanu ekologicznego

Cel
stan chemiczny

osiągnięcie
dobrego stanu
chemicznego
osiągnięcie
dobrego stanu
chemicznego
osiągnięcie
dobrego stanu
chemicznego
osiągnięcie
dobrego stanu
chemicznego
osiągnięcie
dobrego stanu
chemicznego
osiągnięcie
dobrego stanu
chemicznego
osiągnięcie
dobrego stanu
chemicznego

Typ
odstępstwa
-

Uzasadnienie
odstępstwa
-

-

-

-

-

-

-

4(7)2)

P3)

-

-

-

-
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Nazwa JCWP

Ryzyko1)

Łyna od Kanału Dywity
do Kirsny z jez. Mosąg

niezagrożona utrzymanie dobrego
stanu ekologicznego

Cel:
stan ekologiczny

Cel
stan chemiczny
osiągnięcie
dobrego stanu
chemicznego

87
Typ
odstępstwa
4(7)2)

Uzasadnienie
odstępstwa
P4)

– Ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego;
– Odstępstwo od art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej;
3)
P – Planowane inwestycje z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, inwestycje spełniają potrzebę
nadrzędnego interesu społecznego, a cele środowiskowe nie mogą być osiągnięte za pomocą innych
działań znacznie korzystniejszych z punktu widzenia środowiska naturalnego – Budowa korytarza
ekologicznego na rzece Stara Łyna w km 0+000-11+560, gmina Dywity, gmina Jonkowo,
woj. warmińsko-mazurskie; Odtworzenie – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego
oraz układu poziomego koryta Strugi Warkalskiej w km 1+000 – 8+790, gm. Jonkowo;
P4) – Planowana inwestycja z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, inwestycja spełnia potrzebę
nadrzędnego interesu społecznego, a cele środowiskowe nie mogą być osiągnięte za pomocą innych
działań znacznie korzystniejszych z punktu widzenia środowiska naturalnego – Budowa zbiornika
retencyjnego na rzece Mała Łyna w km (około) 2+550 - 3+900, gm. Dobre Miasto.
1)
2)

Według APGWD zagrożone nieosiągnięciem celu środowiskowego są jedynie wody
Kanału Dywity. Inną ocenę przedstawia Rozporządzenie nr 6/2015 Dyrektora RZGW
w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód
regionu wodnego Łyny i Węgorapy (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2015 r. poz. 1409), według
którego zagrożenie nieosiągnięcia celu środowiskowego obejmuje Łynę od dopływu z jez.
Jełguń (Jełguńskiego) do Kanału Dywity oraz Wadąg od wypływu z jez. Wadąg do ujścia
(Tab. 34.).
Tabela 34. Cele środowiskowe dla JCWP rzek w Olsztynie wg RZGW
Nazwa i europejski kod JCWP
(kod SCWP*)

1)

Ryzyko

Kortówka z jez. Ukiel i Kortowskie
PLRW700018584389
(SW2012)
niezagr.
Kanał Klebarski z jez. Klebarskim
(EW. i Silickim/Kukląg)
PLRW70001858448899
(SW2017)
niezagr.
Dopływ z jeziora Trackiego
PLRW7000185844958
(SW2019)
niezagr.
Kanał Dywity
PLRW700018584512
(SW2012)

niezagr.

Stara Łyna PLRW700018584529
(SW2020)

niezagr.

Cel
środowiskowy
osiągnięcie co najmniej dobrego
potencjału ekologicznego oraz
utrzymanie co najmniej dobrego
stanu chemicznego wód
osiągnięcie co najmniej dobrego
stanu ekologicznego oraz
utrzymanie co najmniej dobrego
stanu chemicznego wód
utrzymanie obecnego stanu
ekologicznego wód
osiągnięcie co najmniej dobrego
potencjału ekologicznego oraz
utrzymanie co najmniej dobrego
stanu chemicznego wód
osiągnięcie co najmniej dobrego
stanu ekologicznego oraz
utrzymanie co najmniej dobrego
stanu chemicznego wód

Derogacje2)

Uzasadnienie
derogacji3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna do roku 2020
..........................................................................................................................................

Nazwa i europejski kod JCWP
(kod SCWP*)
Wadąg od wypływu z jez. Wadąg
do ujścia PLRW700020584499
(SW2019)

Cel
środowiskowy

1)

Ryzyko

88

Derogacje2)

Uzasadnienie
derogacji3)

utrzymanie obecnego stanu
ekologicznego wód - derogacja
4(4)-1
W
osiągnięcie co najmniej dobrego
Łyna od dopł. z jez. Jełguń
stanu ekologicznego oraz
(Jełguńskiego) do Kanału Dywity
utrzymanie co najmniej dobrego
PLRW700020584511
stanu chemicznego wód (SW2012)
4(4)-1
W
zagr.
derogacja
osiągnięcie co najmniej dobrego
Łyna od Kanału Dywity do Kirsny
stanu ekologicznego oraz
z jez. Mosąg PLRW700020584579
utrzymanie co najmniej dobrego
(SW2020)
niezagr. stanu chemicznego wód
3)
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagr. – niezagrożona, zagr. – zagrożona.
4)
Derogacje: 4(4)-1: derogacje czasowe – brak możliwości technicznych.
5)
Uzasadnienie derogacji: W - Wpływ działalności antropogenicznej na stan JCW generuje
konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań
technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW
zagr.

Źródło: Rozporządzenie nr 6/2015 Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia
warunków korzystania z wód regionu wodnego Łyny i Węgorapy (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2015 r. poz.
1409)

Spośród największych jezior Olsztyna, wg APGWD, zagrożone nieosiągnięciem
celów środowiskowych są jeziora Kortowskie i Trackie (Tab. 35.), zaś wg RZGW –
wszystkie zbiorniki (Tab. 36.).
Tabela 35. Cele środowiskowe dla JCWP jezior w Olsztynie wg APGWD
Nazwa jeziora
(kod)

Stan

Ryzyko

1)

2)

Cel:
Stan ekologiczny

Cel:
Stan chemiczny

Typ
odstępstwa3)
osiągnięcie dobrego stanu chemicznego
utrzymanie dobrego 4 (5)
stanu chemicznego
osiągnięcie dobrego stanu chemicznego
osiągnięcie dobrego stanu chemicznego

Uzasadnienie
odstępstwa4)

Ukiel
zły
niezagr. osiągnięcie dobrego
LW30402
stanu ekologicznego
Kortowskie
osiągnięcie dobrego
2.
zagr.
LW30404
stanu ekologicznego
Skanda
p.d.
niezagr. osiągnięcie dobrego
1.
LW30447
stanu ekologicznego
Trackie
p.d.
osiągnięcie dobrego
3.
zagr.
LW30456
stanu ekologicznego
1)
stan jeziora: p.d. – poniżej dobrego;
2)
ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagr. – zagrożona; niezagr. – niezagrożona;
3)
typ odstępstwa: 4(5) –
1. nowe podejście do wyznaczania progów presji znaczącej, jezioro niezagrożone;
2. kilkudziesięcioletnia rekultywacja doprowadziła do znacznej poprawy jakości wód jeziora; dalsza
poprawa (osiągnięcie stanu dobrego) wydaje się niemożliwa;
3. wdrożenie zaplanowanych działań umożliwi osiągnięcie celu środowiskowego do 2021

Tabela 36. Cele środowiskowe dla JCWP jezior w Olsztynie wg RZGW
Nazwa
i europejski Ocena
Ryzyko1)
kod JCWP
stanu
(kod SCWP*)

Cel
środowiskowy

Derogacje2)

Uzasadnienie
derogacji3)

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna do roku 2020
..........................................................................................................................................

89

Nazwa
Uzasadi europejski Ocena
Cel
Dero- nienie
1)
Ryzyko
kod JCWP
stanu
środowiskowy
gacje2) dero*
(kod SCWP )
gacji3)
Ukiel
(Krzywe)
osiągnięcie co najmniej dobrego stanu
4(4)-3
C
PLLW30402
ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej
(SW2012)
zły
zagr.
dobrego stanu chemicznego wód - derogacja
Kortowskie
osiągnięcie co najmniej dobrego stanu
PLLW30404
ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej
4(4)-3
C
(SW2012)
słaby zagr.
dobrego stanu chemicznego wód - derogacja
Skanda
osiągnięcie co najmniej dobrego stanu
PLLW30447
ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej
4(4)-3
C
(SW2017)
zły
zagr.
dobrego stanu chemicznego wód - derogacja
Trackie
osiągnięcie co najmniej dobrego stanu
PLLW30456
ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej
4(4)-3
C
(SW2019)
zły
zagr.
dobrego stanu chemicznego wód - derogacja
1)
ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagr. – zagrożona;
2)
derogacje: 4(4)-3: derogacje czasowe – warunki naturalne;
3)
uzasadnienie derogacji: C – 6 lat jest okresem zbyt krótkim, aby mogła nastąpić poprawa stanu wód,
nawet przy założeniu całkowitej eliminacji presji. W jeziorach zanieczyszczenia kumulują się głównie
w osadach dennych, które w jeziorach eutroficznych są źródłem związków biogennych oddawanych
do jezior jeszcze przez bardzo wiele lat po zaprzestaniu dopływu zanieczyszczeń.

Celem środowiskowym dla wód podziemnych (JCWPd; PLGW720020) jest
utrzymanie obecnego stanu ilościowego i chemicznego wód, a osiągnięcie tego celu –
niezagrożone.
Analiza SWOT






MOCNE STRONY
(czynniki wewnętrzne)
Duże zasoby i dobra jakość wód
podziemnych,
Duża liczba jezior i dobrze rozwinięta
sieć hydrograficzna,
Zmniejszające się ładunki
zanieczyszczeń odprowadzanych
z oczyszczalni ścieków,
Rosnąca świadomość społeczna
konieczności zachowania i ochrony
zasobów wodnych.







SŁABE STRONY
(czynniki wewnętrzne)
Zanieczyszczenie i eutrofizacja części
wód powierzchniowych,
Niepełne rozpoznanie stanu/potencjału
ekologicznego wód,
Wysokie zagrożenie wód ze strony
źródeł rozproszonych, w tym
pochodzących z terenów
zurbanizowanych,
Niedostateczna retencja wód
w zlewniach.
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SZANSE
(czynniki zewnętrzne)
Zatwierdzenie i wdrożenie dokumentów
planistycznych dotyczących
gospodarowania wodami dorzecza
i regionu wodnego,
Dofinansowanie zadań z zakresu
gospodarowania wodami ze środków
UE, innych źródeł zewnętrznych
i budżetu państwa.
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ZAGROŻENIA
(czynniki zewnętrzne)
Brak odpowiednich regulacji prawnych,
Niedobór środków finansowych,
Wystąpienie katastrofalnych zjawisk
pogodowych (długich okresów
bezdeszczowych, gwałtownych
roztopów etc.) – wzrost zagrożenia suszą
lub powodziami.

Podsumowanie
Celem działań Programu w sferze gospodarowania wodami jest zachowanie i poprawa
stanu zasobów wodnych oraz przeciwdziałanie powodziom i niedoborom wody. Dla
osiągnięcia zdefiniowanych celów, przyjęto następujące kierunki interwencji i zadania:
Kierunek interwencji: Poprawa stanu/potencjału ekologicznego wód powierzchniowych
Zadania:
 ograniczanie dopływu do wód zanieczyszczeń zawartych w ściekach komunalnych
i przemysłowych, m.in. poprzez realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej;
 ograniczanie dopływu do wód zanieczyszczeń ze źródeł rozproszonych i obszarowych,
w szczególności poprzez: ochronę i odtwarzanie trwałej pokrywy roślinnej w strefie
brzegowej wód, ograniczanie urbanizacji i przekształcania stref brzegowych;
 prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej ukierunkowanej na ograniczanie
eutrofizacji –zapewnienie wysokiego udziału ryb drapieżnych w rybostanie jezior oraz
ograniczanie stosowania zanęt;
 usuwanie odpadów ze stref brzegowych wód;
 zachowanie wielkości i dynamiki przepływu wód, w tym utrzymanie i regulacja rzek –
z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych i gospodarczych;
 utrzymanie ciągłości morfologicznej rzek – zapewnienie funkcjonowania przepławek
umożliwiających migracje organizmów wodnych,
 wdrażanie działań zapisanych w planach gospodarowania wodami dorzecza;
 prowadzenie monitoringu stanu/potencjału ekologicznego wód powierzchniowych;
 prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących zagrożeń dla wód i sposobów
ograniczania presji.
Kierunek interwencji: Utrzymanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód
podziemnych
Zadania:
 utrzymywanie i właściwe użytkowanie stref ochronnych ujęć wód;
 ograniczanie zużycia wody z ujęć podziemnych do celów przemysłowych;
 likwidacja nieczynnych ujęć wody;
 prowadzenie monitoringu stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.
Kierunek interwencji: Stosowanie instrumentów ekonomicznych w racjonalnym
użytkowaniu zasobów wodnych
Zadania:
 stosowanie zasad pełnego zwrotu kosztów za korzystanie z wody.
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Kierunek interwencji: Zwiększanie retencji wód w zlewniach
Zadania:
 ochrona retencji naturalnej w zlewniach (terenów podmokłych, bagien, mokradeł) –
realizacja zadań wynikających z Programu małej retencji i Planu przeciwdziałania
skutkom suszy (po ich opracowaniu);
 utrzymanie lub wzrost liczby oraz pojemności obiektów małej retencji wodnej;
 retencjonowanie wód opadowych odprowadzanych z powierzchni szczelnych
i utwardzonych oraz ograniczanie tworzenia nowych powierzchni uszczelnionych.
Kierunek interwencji: Ograniczanie zagrożenia powodziowego
Zadania:
 utrzymanie w dobrym stanie obiektów osłony przeciwpowodziowej;
 uwzględnienie ustaleń Planu zarządzania ryzykiem powodziowym w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego.
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5.5. Gospodarka wodno-ściekowa
Gospodarka wodno-ściekowa obejmuje sferę wykorzystania zasobów wodnych
(powierzchniowych i podziemnych) do poborów wody i odprowadzania ścieków do
środowiska. Wielkość poborów wody wynika m.in. z potrzeb gospodarki komunalnej, w tym
pokrycia zapotrzebowania na wodę przeznaczoną do spożycia i celów bytowych. Jakość
ścieków wprowadzanych do środowiska uzależniona jest w głównej mierze od sprawności
procesów oczyszczania ścieków bytowych i przemysłowych w olsztyńskiej oczyszczalni.
Presje
Głównym czynnikiem presji, wpływającym na wielkość poboru wód, jest sumaryczne
zapotrzebowanie na wodę ze strony ludności i gospodarki. Gospodarka wodno-ściekowa
sprostać musi także wymaganiom dotyczącym jakości dostarczanej wody i warunkom, jakie
powinny spełniać ścieki odprowadzane do wód lub do ziemi. Podstawowe regulacje prawne
w tym zakresie zawierają ustawy: Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska oraz ustawa
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Głównymi
wyzwaniami stojącymi przed przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym poza rozbudową
i modernizacją infrastruktury są: utrzymanie i podnoszenie jakości wody przeznaczanej do
spożycia oraz utrzymanie i podnoszenie efektywności oczyszczania ścieków.
Pobory wody
Sumaryczny pobór wody w Olsztynie stopniowo zmniejsza się – 23 365,8 dam3
w roku 1998 do 14 835,4 dam3 w roku 2003 i do 12 168,3 dam3 w roku 2015 (Tab. 37., Rys.
23.).
Tabela 37. Zużycie wody w Olsztynie (w dam3/rok)
Rok

ogółem
(dam3)

przemysł
(dam3)

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

14 835,4
14 093,3
13 803,9
13 679,4
13 877,6
13 504,3
12 823,2
13 752,9
13 649,0
14 004,4
13 467,5
13 283,5
12 168,3

5 011
4 703
4 593
4 390
4 648
4 145
3 805
4 552
4 728
5 095
4 836
4 617
3 794

Źródło: BDL GUS

eksploatacja
eksploatacja
udział
zużycie
sieci
sieci
przemysłu
wody
wodociągowej wodociągowej w zużyciu
na 1
(dam3)
-gospodarstwa
wody
mieszkańca
domowe
ogółem
3
(dam )
(%)
9 824,4
6 887,3
33,8
85,9
9 390,3
6 718,0
33,4
81,3
9 210,9
6 453,5
33,3
79,4
9 289,4
6 394,8
32,1
78,3
9 229,6
6 485,5
33,5
79,3
9 359,3
6 548,4
30,7
76,8
9 018,2
6 503,9
29,7
72,7
9 200,9
6 448,8
33,1
78,4
8 921,0
6 392,7
34,6
77,9
8 909,4
6 281,2
36,4
79,8
8 631,5
6 161,2
35,9
77,1
8 666,5
6 118,6
34,8
76,0
8 374,3
5 854,1
31,2
69,9
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Rys. 23. Udział eksploatacji sieci wodociągowej i przemysłu w ogólnym zużyciu wody
w Olsztynie (w dam3), w latach 2003-2015

Źródło: BDL-GUS

Rys. 24. Zużycie wody w przemyśle (w dam3) w Olsztynie, w latach 1998-2015

Źródło: BDL-GUS

W ogólnym zużyciu wody dominuje eksploatacja sieci wodociągowej, przy czym
największą grupą odbiorców są gospodarstwa domowe. Pobory wody do celów
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przemysłowych, w bardzo małym stopniu wykorzystują sieć wodociągową, bazując na
ujęciach własnych. W roku 2015 do celów produkcyjnych zakłady przemysłowe pobrały
3 794 dam3 wody, w tym 3 279 dam3 z wód powierzchniowych. Pobór wody wykazuje
fluktuacje, jednak od roku 2012 wyraźnie się zmniejsza (Rys. 24.).
W 2015 roku sprzedaż wody wyniosła 8 227,9 tys. m3 i była niższa od sprzedaży
w 2014 roku o 253,5 tys. m3 tj. o 3,0%. Różnicę między produkcją, a sprzedażą wody stanowi
woda pobrana do własnych celów technologicznych PWiK, w tym do płukania filtrów na
stacjach uzdatniania wody, oraz do wiosennego i jesiennego płukania sieci (1830,4 tys. m3).
Na produkcję i sprzedaż wody wpływa zaopatrywanie odbiorców z miejscowości
położonych w sąsiednich gminach aglomeracji. W latach 2005-2015 poziom sprzedaży wody
dla tych odbiorców wzrósł z 88,0 do 197,1 tys. m3 na rok (Tab. 38.).
Tabela 38. Poziom sprzedaży wody dla gmin ościennych przez PWiK w latach 2005-2015 (w
tys. m3)
Wyszczególnienie

2005 2006 2007
Nikielkowo
52,5 54,9 60,0
Jonkowo
13,8 36,4 42,2
Ostrzeszewo
5,0
7,2
6,0
Zalbki, Myki, Wadąg 16,7 17,6 18,6
Gietrzwałd
2,7
Bartąg
Razem
88,0 116,1 129,5
Źródło: WPMiR 2016

2008 2009
65,0 47,4
42,5 42,0
5,5
5,0
18,6 18,1
10,4 10,5
142 123,0

Lata:
2010
31,7
6,9
17,6
11,9
14,9
83,0

2011 2012 2013 2014 2015
34,8 35,9 40,9 46,4 50,3
7,3
8,0
8,2 13,7 21,7
18,2 18,9 20,2 21,9 23,9
15,1 17,6 32,9 14,4 16,5
36,5 57,3 65,6 74,3 84,7
111,9 137,7 167,8 170,7 197,1

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
W latach 2002-2014 nastąpił wzrost udziału mieszkańców korzystających
z wodociągów – z 98,9 do 99,9%, a także wzrost udziału osób korzystających z kanalizacji –
z 97,3 do 99,9%. Tak więc obecnie, prawie wszyscy mieszkańcy Olsztyna korzystają zarówno
z sieci wodociągowej jak i kanalizacyjnej. W granicach miasta w 2014 roku użytkowane były
jednak jeszcze 172 zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe.
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Olsztyna jest systematycznie rozbudowywana
i modernizowana. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna obejmuje miasto Olsztyn oraz część
obszarów sąsiadujących gmin położonych w zasięgu aglomeracji.
Sieć wodociągowa
Łączna długość sieci wodociągowej bez przyłączy do budynków, będąca na stanie
majątkowym PWiK na koniec 2015 roku wyniosła 317,3 km, z tego: 64,3 km stanowiły sieci
magistralne, a 253,0 km sieci rozdzielcze. Sumaryczna długość przyłączy do budynków
wynosiła 49,9 km (WPMiR 2016)
Woda pobierana jest do wodociągów z pięciu ujęć ze stacjami uzdatniania wody
(SUW) (Tab. 39.). Ponadto, PWiK eksploatuje 15 hydroforni osiedlowych.
Tabela 39. Podstawowe parametry ujęć i stacji uzdatniania wody w aglomeracji Olsztyna
Nazwa ujęcia
(liczba studni)
KAROLIN – WADĄG
(19)
ZACHÓD (11)

Zasoby wód
m3/d
43 048

m3/h
1 793

38 400

1 600

Zdolność
Przepustowość
produkcyjna
SUW
ujęć
m3/d
m3/d
28 000
30 490
23 760

15 000
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Zasoby wód

Nazwa ujęcia
(liczba studni)

m3/d
12 000
2 832

m3/h
500
118

KORTOWO (5)
JAROTY (PIECZEWO)
(2)
LIKUSY (2)
wartość ujęto
w zasobach
ujęcia „Zachód”
(zgodnie
z pozwoleniem)
RAZEM
96 280
4 011

95

Zdolność
Przepustowość
produkcyjna
SUW
ujęć
3
m /d
m3/d
10 000
4 840
1 500
1 320
3 520

3 190

66 780

54 840

Źródło: WPMiR 2016

Rosnącej długości sieci wodociągowych towarzyszy zmniejszanie się ilości wody
dostarczanej siecią gospodarstwom domowym (Rys. 25., 26.).
Rys. 25. Długość czynnej sieci
wodociągowej w Olsztynie (km)
w latach 1995-2015

Rys. 26. Woda dostarczana siecią
wodociągową gospodarstwom domowym
(dam3) w latach 1995-2015

Sieć kanalizacji sanitarnej
Sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje miasto Olsztyn oraz części sąsiadujących gmin
w obszarze aglomeracji: miejscowości z terenu gminy Barczewo: Barczewo, Łęgajny,
Wójtowo, Ruszajny, Kaplityny; miejscowości z terenu gminy Stawiguda: Ruś, Bartąg, Jaroty;
miejscowości z terenu gminy Purda: Klebark Mały, Ostrzeszewo; miejscowości z terenu
gminy Dywity: Dywity, Ługwałd, Różnowo, Słupy, Kieźliny, Wadąg, Myki, Zalbki;
miejscowości z terenu gminy Jonkowo: Gutkowo; miejscowości z terenu gminy Gietrzwałd:
Kudypy, Gronity, Naterki, Sząbruk, Unieszewo, Barwiny, Łupstych, Siła.
Podstawowe charakterystyki gospodarki ściekowej Olsztyna zestawiono w tabeli 40.
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Tabela 40. Charakterystyka gospodarki ściekowej w aglomeracji Olsztyna
Wyszczególnienie
liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji
liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego
liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny
liczba mieszkańców obsługiwanych przez systemy indywidualne
(przydomowe oczyszczalnie ścieków)
liczba przydomowych oczyszczalni ścieków
długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji
ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji
ogółem
ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym
systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni
ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni taborem
asenizacyjnym
ilość ścieków oczyszczanych systemami indywidualnymi
(przydomowymi oczyszczalniami ścieków)
ilość ścieków nieoczyszczanych w aglomeracji
RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej

RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej

jednostka
osoby
osoby
osoby
osoby

wartość
222 833
214 299
7 243
1 291

szt.
ogółem (km)
w tym sieci
grawitacyjnej (km)
tys. m3/r

11 731,9

tys. m3/r

11 640,0

tys. m3/r

65,8

tys. m3/r

20,2

tys. m3/r
RLM
mieszkańców
RLM
przemysłu
RLM osób
czasowo
przebywających
w aglomeracji
%

113
559,4
396,4

2,9
222 833
35 223
21 872

96,95

Źródło: Zbiorcze zestawienie sprawozdań marszałków województw z realizacji KPOŚK w roku 2014 (KZGW –
www.kzgw.gov.pl; dostęp 19.09.2016)

Rosnącej długości sieci kanalizacyjnych towarzyszy zmniejszanie się ilości ścieków
dostarczanych tą siecią do oczyszczalni (Rys. 27., 28.).
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Rys. 27. Długość czynnej sieci
kanalizacyjnej w Olsztynie (km)
w latach 1995-2015
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Rys. 28. Ścieki odprowadzone z Olsztyna
(dam3)
w latach 1996-2015

Źródło: BDL-GUS

System kanalizacji sanitarnej odbiera ścieki z miejscowości położonych poza
granicami miasta na obszarze aglomeracji. Ich ilość w latach 2005-2015 wahała się od 644,9
do 942,5 tys. m3/r. (Tab. 41.).
Tabela 41. Odbiór ścieków przez PWiK z miejscowości położonych w gminach ościennych
w latach 2005-2015 (w tys. m3)
Wyszczególnienie

2005 2006 2007 2008 2009
301,4 286,7 287,6 282,3 278,5
26,7 23,4 24,9 22,2 22,0
3,9
4,1 43,2 41,2 44,2
27,6 50,7 60,8 50,2 41,1
15,9 20,8 22,2 21,2 40,4

Lata:
2010 2011 2012 2013 2014 2015
273,1 262,5 251,6 246,8 231,4 220,0
22,6 25,7 24,6 22,9 21,6 24,5
28,6 22,8
25
23 20,5 22,2
37,5 51,0 54,7 53,9 57,3 55,2
48,2 56,4 53,4 55,8 65,4 86,8

Barczewo
Łęgajny
Wójtowo
Kudypy
Bartąg
Słupy,
Kieźliny,
160,4 271,6 229,1 281,3 249,2 261,4 319,3
356 315,3 150,1 136,8
Wadąg
4,1
4,5
9,0
8,0
7,4
7,6
8,0
6,5
6,8
7,3
7,4
Zalbki, Myk
104,9 92,9 150,8 163,9 127,0 136,4 127,7 167,5 161,6
158 135,9
Dywity
0,5
0,6
0,7
0,8
0,6
0,4
0,5
5,1
7,0 11,1
Jonkowo
1,7
2,7
5,6
5,2
5,5
Kaplityny
Ostrzeszewo,
Klebark Mały,
13,2 19,4
Szczęsne
644,9 755,2 828,2
871 810,6
816 875,5 942,5 896,8 737,0 724,8
Razem
Źródło: WPMiR 2016
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Kanalizacja deszczowa
Olsztyn posiada w części przestarzałą i zdekapitalizowaną
kanalizację deszczową (SUiKZ). Braki uzbrojenia niektórych
rejonów miasta w sieć kanalizacji deszczowej oraz zły stan
techniczny kanałów powodują niewydolność istniejącego systemu
w okresie intensywnych opadów atmosferycznych.
W 2011 roku łączna długość kanalizacji deszczowej
w Olsztynie wynosiła 170 km (POŚ 2011). Realizowany program
inwestycyjny zakłada zwiększenie przepustowości systemu
kanalizacji deszczowej oraz przyjęcia ścieków z nowych terenów
zainwestowania
miasta,
zmniejszenie
ilości
podtopień
spowodowanych opadami, poprzez rozbudowę, modernizację
i renowację kanałów deszczowych, rowów i zbiorników
retencyjnych, a także zmniejszenie zanieczyszczenia wód
powierzchniowych powodowanych przez zrzuty wód deszczowych,
poprzez rozbudowę i budowę nowych układów podczyszczania
(www.olsztyn.wm.pl)
Ścieki deszczowe powinny być retencjonowane i podczyszczane, z jednoczesnym
rozdziałem na ścieki deszczowe tzw. „czyste” z powierzchni dachów oraz ścieki deszczowe
„brudne” z dróg, parkingów i powierzchni utwardzonych. Wskazane jest przy tym , aby wody
opadowe z dachów odprowadzane były na teren, najlepiej z możliwością całkowitego
wchłonięcia w grunt lub skierowane do celów użytkowych (SUiKZP).
Na początku 2013 roku, na 113 wylotów kanalizacji deszczowej, jedynie 41 (głównie
na wylotach do Łyny) zaopatrzonych było separatory podczyszczające wody burzowe
i roztopowe (Mapa 17.). Po tym okresie, zainstalowane zostały m.in. urządzenia
ograniczające zanieczyszczenie i skażenie wód na wylotach kanalizacji deszczowej do jeziora
Ukiel w rejonie kąpielisk, Zatoki Miłej i Słonecznej Polany.
Mapa 17. Separatory na wylotach kanalizacji deszczowej – istniejące i projektowane (2013)

1 – separatory istniejące, 2 – separatory projektowane
Źródło: Opracowanie własne na podstawie SUiKZP 2013
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Oczyszczalnia ścieków
Na terenie Olsztyna funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków – „Łyna”. Dopływają do
niej ścieki zarówno z terenu samego miasta jak i gmin sąsiadujących – aglomeracji: z gminy
Barczewo (z miasta Barczewa oraz miejscowości wiejskich: Wrócikowo, Ruszajny, Łegajny,
Kaplityny Wójtowo,), z gminy Gietrzwałd (Łupstych, Kudypy, Gronity, Naterki, Sząbruk,
Unieszewo), z gminy Purda (Ostrzeszewo, Klebark Mały, Szczęsne), z gminy Dywity
(Zalbki, Myki, Słupy, Kieźliny, Wadąg, Dywity, Ługwałd, Różnowo), z gminy Stawiguda
(Bartąg, Ruś) oraz Gutkowa. Oczyszczaniu poddawana jest mieszanina miejskich ścieków
bytowo-gospodarczych i przemysłowych. Oczyszczalnia ścieków „Łyna” składa się z części
mechanicznej, biologicznej ze wspomaganiem chemicznym oraz ciągu osadowego wraz
z odwadnianiem, suszeniem i spalaniem osadów ściekowych (WPMiR 2016).
Charakterystykę gospodarki ściekowej w Olsztynie, według zbiorczego zestawienia
sprawozdań marszałków województw z realizacji KPOŚK w roku 2014 przedstawia tabela
42.

Tabela 42. Charakterystyka oczyszczalni „Łyna” w Olsztynie
Wyszczególnienie
Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków
Średnia wydajność oczyszczalni ścieków
w roku sprawozdawczym
Ilość oczyszczanych ścieków komunalnych
ogółem w ciągu roku (tys. m3/r)
Ilość ścieków oczyszczonych
odprowadzonych do odbiornika
rodzaj oczyszczalni
Średnie roczne wartości wskaźników w ściekach
dopływających do oczyszczalni ścieków

jednostka
RLM
RLM

wartość
270 000
311 666

tys. m3/r

11 287

tys. m3/r

11 287

rodzaj
PUB2
BZT5 (mgO2/l)
604,7
ChZT (mgO2/l)
1 066,6
zawiesina ogólna (mg/l)
488,9
azot (mg/l)
98
fosfor (mg/l)
15
Średnie roczne wartości wskaźników
BZT5 (mgO2/l)
4,46
w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków ChZT (mgO2/l)
48,79
zawiesina ogólna (mg/l)
5,25
azot (mg/l)
11
fosfor (mg/l)
0,75
Redukcja
azotu (%)
89
fosforu (%)
95
Źródło: Zbiorcze zestawienie sprawozdań marszałków województw z realizacji KPOŚK w roku 2014 (KZGW www.kzgw.gov.pl; dostęp 19.09.2016)

Oczyszczalnia „Łyna” charakteryzuje się wysoką sprawnością. W porównaniu
z wymaganiami określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym (obowiązującym od 1 lipca
2015 r. do 30 czerwca 2025 r.), wartości redukcji zanieczyszczeń wynoszą:
 ChZT – zmierzony 95%, wymagany decyzją wynosi 75%,
 BZT5 – zmierzony 99%, wymagany decyzją wynosi 90%,
 Zawiesina ogólna – zmierzony 99%, wymagany decyzją wynosi 90%,
 Azot ogólny – zmierzony 89%, wymagany decyzją wynosi 70%,
 Fosfor ogólny – zmierzony 94%, wymagany decyzją wynosi 80%.
W zakresie ilości odprowadzanych ścieków warunki decyzji są dotrzymywane.
W 2015 r. odprowadzano średnio Qdśr = 30 485 m3/d.
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Jakość wody wodociągowej
Wody głębinowe charakteryzują się brakiem zanieczyszczeń mikrobiologicznych,
co eliminuje konieczność stosowania w technologii uzdatniania środków dezynfekcyjnych.
Dezynfekcja wody stosowana jest jedynie w przypadkach awaryjnych, w razie wtórnego
zanieczyszczenia bakteryjnego, a także po przeprowadzonych remontach i pracach
modernizacyjnych.
Woda
pobierana
do
kanalizacji
wodociągowej,
charakteryzująca
się
ponadnormatywnym stężeniem związków żelaza i manganu jest uzdatniana poprzez
napowietrzanie i utlenienie tych związków, a następnie ich usuwanie w procesach filtracji.
Woda dostarczana do spożycia w Olsztynie ma dobrą jakość, zgodną ze stosownymi
przepisami. Do 2015 roku podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia stanowiły
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417, ze zmianami
z dnia 20 kwietnia 2010 r. Dz. U. Nr 72, poz. 466). Obecnie, woda do spożycia musi spełniać
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989),
które weszło w życie 28 listopada 2015 r. Na koniec 2015 r. woda dostarczana do systemu
wodociągowego Olsztyna odpowiadała normom określonym w tym rozporządzeniu.
Zagrożenia
Rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, dostarczanie dobrej jakości wody przeznaczonej
do spożycia oraz wysoka sprawność oczyszczania ścieków mają ogromne znaczenie dla
zdrowia i jakości życia mieszkańców oraz stanu środowiska przyrodniczego. Duże zasoby
wód podziemnych w Olsztynie nie budzą obaw co do możliwości pobierania wody do
zbiorowego zaopatrzenia ludności. Tym nie mniej, dla ochrony zasobów wód, a także ze
względów ekonomicznych, należy ograniczać zużycie wody w przemyśle i w gospodarstwach
domowych oraz ograniczać straty wody w sieciach wodociągowych. Zmniejszenie
zapotrzebowania na wodę wodociągową może zapewnić wdrażanie rozwiązań dotyczących
gromadzenia wód opadowych i wykorzystywania ich do celów gospodarczych. Ważną rolę
może odgrywać w tym zakresie działalność edukacyjna.
Utrzymującym się zagrożeniem, zarówno dla mieszkańców jak i środowiska, jest
niewydolność i postępująca dekapitalizacja niektórych fragmentów sieci kanalizacyjnych,
w tym kanalizacji deszczowej.
Ocena zagrożeń dla człowieka i środowiska oraz przeciwdziałanie tym zagrożeniom
wymaga kontynuacji badań monitoringowych i kontrolnych (PIS, WIOŚ).
Programy rozwoju gospodarki wodno-ściekowej
Katalog podstawowych działań zapisanych w projektach APGWD, służących
osiąganiu celów środowiskowych dla wód obejmuje m.in. gospodarkę komunalną.
Działania w zakresie gospodarki komunalnej obejmują dwie grupy:
 działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej,
 realizację Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.
Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej polegać będzie na:
 budowie, rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków oraz budowie sieci
kanalizacyjnych (jednostkami odpowiedzialnymi są gminy),
 budowie indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, budowie nowych zbiorników
bezodpływowych oraz remoncie istniejących, a także na regularnym wywozie
nieczystości płynnych (odpowiedzialnymi są właściciele).
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Realizacja KPOŚK zapewnić ma m.in.: budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej
w aglomeracjach oraz budowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków,
z uwzględnieniem części osadowych oczyszczalni. Projekty KPOŚK, wraz z opracowanym
w toku aktualizacji KPOŚK Masterplanem dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG, wspierane
będą w trybie pozakonkursowym w ramach priorytetu 6b RPO WiM 2014-2020, którego
celem jest „Więcej oczyszczonych ścieków i lepsza jakość wody”.
Masterplan 2015 obejmuje inwestycje, które mają być zakończone do 2020 r.,
maksymalnie do 31.12.2021 r. Dla Olsztyna zaplanowano rozbudowę sieci kanalizacyjnej
o 5,6 km oraz modernizację tej sieci na łącznej długości 7,5 km. Termin zakończenia
planowanych inwestycji w zakresie sieci kanalizacyjnych wyznaczono na 31.12.2020
(w przypadku uzyskania dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej jest
możliwe zakończenie inwestycji do 2023 r. zgodnie z zasadą n+3).
Nazwy projektów, w ramach których realizowane będą inwestycje w zakresie sieci
kanalizacyjnych (po 2015 r.) to:
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w Barczewie,
2. Budowa łącznika kanalizacji tłocznej w Stawigudzie,
3. Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji.
Inwestycje dotyczące oczyszczalni ścieków, przewidziane do realizacji w KPOŚK
prowadzone będą w ramach następujących projektów:
1. Usprawnienie procesów przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków Łyna (termin do
31.12.2020)
2. Budowa punktu zrzutu nieczystości z beczek asenizacyjnych na oczyszczalni ścieków
(termin do 31.12.2017).
Wieloletni Plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie na lata
2017-2019 uwzględnia, między innymi, następujące działania inwestycyjne:
I. Urządzenia kanalizacyjne i oczyszczalnia ścieków:
 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie koszar przy ul. Artyleryjskiej/Leśnej
(opracowanie PT, budowa sieci kanalizacyjnej, dł. 1207 mb)
 Instalacja hydrolizy termicznej osadów ściekowych CAMBI (opracowanie koncepcji
i PT, wykonanie prac budowlano-montażowych)
 Budowa kolektora "Centralnego bis" w ul. Leśnej (opracowanie PT, budowa sieci
o śr. 1000 mm, ok. 4000 mb)
 Budowa nowej studni w ul. Grażyny (opracowanie PT, budowa studni na sieci 400
mm, śr. 1500 mm)
 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż linii tramwajowej w ul. Wyszyńskiego
(przebudowa sieci wg projektu tramwajowego)
 Przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie mostu
św. Jakuba i ul. Pieniężnego,
 Przebudowa rurociągów technologicznych nalewowych z ZKF 1 i ZKF 2 (przebudowa
rurociągów, wykonanie izolacji termicznej, armatura)
II. Urządzenia wodociągowe:
 Wymiana przyłączy wodociągowych wg programu Działu Sieci Wodociągowej
(wymiana przyłączy wodociągów stalowych na przyłącza z rur PE łącznie z wymianą
nawiertki lub modernizacją węzła włączeniowego lub pomiarowego),
 Budowa sieci wodociągowej na terenie koszar przy ul. Artyleryjskiej/Leśnej
(opracowanie PT, budowa sieci wodociągowej, dł. 1261 mb),
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 Budowa magistrali wodociągowej w Al. Wojska Polskiego od os. Podleśna do granicy
gm. Dywity (opracowanie koncepcji i PT, budowa sieci z żeliwa sferoidalnego, śr. 300
mm, dł. 3920 mb),
 śr. 400 mm od ul. Zientary Malewskiej do ul. Piłsudskiego (koncepcja i PT, budowa
sieci o śr. 400 mm, 2700 mb),
 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Partyzantów,
 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Sybiraków,
 Przebudowa infrastruktury podziemnej w rejonie węzła przesiadkowego przy Dworcu
Głównym (przebudowa sieci wodociągowej o śr. 60-100 mm, dł. 850 mb, przebudowa
sieci kanalizacyjnej o śr. 300 mm, dł. 250 mb),
 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej – rejon Pieczewo
(opracowanie PT),
 Budowa sieci wodociągowej w ul. Stalowej na odcinku do ul. Żelaznej (opracowanie
PT, budowa sieci z żeliwa sferoidalnego, śr. 200 mm, dł. 250 mb mb),
 System regulacji ciśnienia w układzie wodociągowym miasta Olsztyna (opracowanie
PT, budowa komór wraz z montażem armatury, sterowanie).
Realizacja POŚ 2011
Realizacja POŚ 2011 w obszarze gospodarki wodno-ściekowej polegała m.in. na:

doskonaleniu planowania przestrzennego,

budowie, przebudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków,
wodociągów, sieci kanalizacyjnej i obiektów towarzyszących,

monitoringu wody przeznaczonej do spożycia,

propagowaniu rozwiązań technicznych służących oszczędnemu
gospodarowaniu zasobami,

prowadzeniu działań edukacyjnych (Raport z realizacji…, 2015)
(Tab. 43.).
Tabela 43. Realizacja zadań POŚ 2011 w obszarze gospodarki wodno-ściekowej
Cel: Opracowanie spójnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powinny
być podstawą rozwoju miasta z pełnym poszanowaniem ochrony środowiska przyrodniczego
 wprowadzenie do mpzp zapisów dotyczących m.in. nakazu odprowadzenia ścieków bytowych
do sieci kanalizacji sanitarnej.
Cel: Upowszechnianie wdrażanych systemów zarządzania środowiskiem i podnoszenie
świadomości ekologicznej społeczeństwa
 prowadzenie edukacji ekologicznej m.in. przez PWiK – zwiedzanie z przewodnikiem stacji
uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, zajęcia praktyczne i wykłady.
Cel: Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców wynikiem poprawy jakości środowiska
 prowadzenie monitoringu wody przeznaczonej do spożycia przez Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Olsztynie oraz laboratorium PWiK.
Cel: Osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych
 przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, przepompowni, stacji
uzdatniania wody,
 modernizacja obiektów Miejskiej Oczyszczalni Ścieków służąca poprawie efektywności
procesów oczyszczania ścieków odprowadzanych do odbiornika (rz. Łyna),
 przebudowa i modernizacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
 budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ramach programu „Zagospodarowanie brzegów
jeziora Krzywego dla potrzeb rekreacyjno-turystycznych”.
Cel: Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi i ochrona powierzchni ziemi
 propagowanie rozwiązań technicznych służących oszczędnemu gospodarowaniu zasobami
naturalnymi.
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Wartość:
bazowa 2009 r.
2014 r.
72 865
50 793
572 340
544 051
129 276
60 982
183 337
124 161
9 402
9 030
259,6
298,3
245,6
263,5

Ładunki zanieczyszczeń
w ściekach komunalnych
odprowadzane do odbiorników
w kg/rok (wg GUS)

BZT5
ChZT
Zawiesina
Azot ogólny
Fosfor ogólny
Długość kanalizacji sanitarnej w km (wg GUS)
Długość sieci wodociągowej w km (wg GUS )

Źródło: Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna na lata 2011-2014
z perspektywą do roku 2018” za okres 2013-2014 r. Olsztyn, 2015.

W analizowanym okresie zmniejszyły się ładunki zanieczyszczeń odprowadzanych do
Łyny, wydłużyła się sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.
Stopień realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony wód, z uwzględnieniem
gospodarki wodno-ściekowej, w latach 2011-2014 wyniósł 83% w stosunku do przedsięwzięć
zaplanowanych w POŚ 2011.
Tendencje zmian
Ze względu na dobrze rozwinięte sieci wodociągowe i kanalizacyjne w mieście
Olsztynie oraz prawie kompletne wysycenie potrzeb związanych z dostarczaniem wody
i odbiorem ścieków, dalsza rozbudowa systemu będzie charakteryzowała się mniejszą
dynamiką i ograniczona będzie głównie do nowych terenów inwestycyjnych oraz obszarów
aglomeracji poza granicami miasta. Wysiłek inwestycyjny koncentrować się będzie na
przebudowie i modernizacji zdekapitalizowanych bądź niewydolnych fragmentów sieci
i urządzeń (np. przepompownie, zbiorniki, komory, przyłącza i in.) oraz na pracach
remontowych. Można założyć, iż sprawność oczyszczania ścieków oraz uzdatniania wody
utrzymane zostaną na obecnym, wysokim poziomie, a w przypadku pojawienia się
i wprowadzenia nowych BAT – ulegną poprawie. Przebudowa i modernizacja kanalizacji
burzowej, wraz z instalacją separatorów na wylotach, ograniczą występowanie podtopień ulic
i budynków oraz obniżą presję na środowisko naturalne.
Zgodnie z prognozą opracowaną przez PWiK, pobory i sprzedaż wody, a także odbiór
ścieków będą się zmniejszać (Tab. 44.)
Tabela 44. Prognoza sprzedaży wody i odbioru ścieków w Olsztynie na lata 2017-2019
Wyszczególnienie
Sprzedaż wody (m3)
Gospodarstwa domowe
Przemysł i usługi
Pozostali odbiorcy
Odbiór ścieków (m3)
Gospodarstwa domowe
Przemysł i usługi
Pozostali odbiorcy
Źródło: WPMiR 2016

Plan 2016 rok
8217360
5 768 590
509 480
1939 290
9 104 420
5 768 590
984 090
2 351 740

2017 rok
8 176 270
5 739 750
506 930
1 929 590
9 058 900
5 739 750
979 170
2 339 980

Prognoza
2018 rok
8 135 390
5 711 050
504 400
1 919 940
9 013 600
5 711 050
974 270
2 328 280

2019 rok
8 094 710
5 682 490
501 880
1 910 340
8 968 530
5 682 490
969 400
2 316 640
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Analiza SWOT










MOCNE STRONY
(czynniki wewnętrzne)
Zmniejszanie się poborów wody,
Dobrze rozwinięta sieć wodociągowa
i system kanalizacji sanitarnej,
Wysoka sprawność oczyszczalni
ścieków,
Rezerwy przepustowości ujęć wody,
stacji uzdatniania i oczyszczalni,
Dobra jakość wody przeznaczonej
do spożycia
SZANSE
(czynniki zewnętrzne)
Postęp naukowy i techniczny w zakresie
technologii oczyszczania wód i ścieków
oraz uzdatniania wody,
Dofinansowanie zadań z zakresu
gospodarki wodno-ściekowej ze
środków UE i innych źródeł
zewnętrznych.








SŁABE STRONY
(czynniki wewnętrzne)
Zły stan techniczny i niewydolność
niektórych odcinków sieci kanalizacji
sanitarnej , deszczowej i wodociągowej,
Brak urządzeń podczyszczających na
wielu wylotach kanalizacji deszczowej,
Odprowadzanie części ścieków
do odbiorników bez wymaganego
oczyszczenia.
ZAGROŻENIA
(czynniki zewnętrzne)
Niedobór środków finansowych,
Wystąpienie katastrofalnych zjawisk
pogodowych (nawalnych deszczy lub
gwałtownych roztopów).

Podsumowanie
Celem działań Programu w sferze gospodarki wodno-ściekowej jest zapewnienie
odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności, oszczędne gospodarowanie wodą oraz
ochrona wód i gleb przed zanieczyszczeniem ściekami. Dla osiągnięcia zdefiniowanych
celów, przyjęto następujące kierunki interwencji i zadania:
Kierunek interwencji: Zaopatrzenie ludności w wodę
Zadania:
 rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody.
Kierunek interwencji: Utrzymanie dobrej jakości wody przeznaczonej do spożycia
Zadania:
 doskonalenie technologii produkcji wody przeznaczonej do spożycia;
 prowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia.
Kierunek interwencji: Oszczędne gospodarowanie wodą
Zadania:
 ograniczanie zużycia wody w przemyśle;
 ograniczanie zużycia wody w gospodarstwach domowych;
 ograniczanie strat wody w sieciach wodociągowych;
 wdrażanie rozwiązań wykorzystujących wody opadowe do lokalnego zaopatrzenia
w wodę;
 prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących potrzeby oszczędnego gospodarowania
wodą.
Kierunek interwencji: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych
Zadania:
 rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji;
 budowa i modernizacja kanalizacji burzowej z instalacją urządzeń podczyszczających.
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Kierunek interwencji: Budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
Zadania:
 realizacja zadań zapisanych w AKPOŚK (2015);
 doskonalenie technologii oczyszczania ścieków i podnoszenie sprawności oczyszczania
(wprowadzanie BAT).
Kierunek interwencji: Monitoring postępowania z nieczystościami płynnymi na terenach
nieskanalizowanych
Zadania:
 kontrola częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości płynnych przez właścicieli
nieruchomości.
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5.6. Zasoby geologiczne
Udokumentowana baza surowcowa na terenie miasta obejmuje jedno złoże (surowce
ilaste ceramiki budowlanej), z którego wydobycie zostało zaniechane (Tab. 45.). Kopalina jest
zaliczana do grupy surowców skalnych i innych, występuje w przypowierzchniowej warstwie
osadów czwartorzędowych (plejstocen).
Tabela 45. Zestawienie geologicznych zasobów bilansowych kopalin w obrębie miasta
Olsztyna (stan na 31.12.2015 r.)
Liczba złóż
Nazwa złoża (kopalina)
Karolin (surowce ilaste
ceramiki budowlanej)

ogółem zagospodarowanych
1

-

Zasoby geologiczne bilansowe (tys. m3)
ogółem

w tym zasoby przemysłowe

175

-

Źródło: Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2015 r. PIG-PIB, Warszawa 2016

Złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej „Karolin” znajduje się w północnowschodniej części miasta (Mapa 18.). Powierzchnia złoża wynosi 3,238 ha, miąższość waha
się od 3 m do 11 m (średnio 7,19 m). Wyeksploatowano ok. 25% zasobów, eksploatację
zakończono 31.12.1992 r. (Karta informacyjna złoża kopaliny stałej. PIG-PIB SGiOBM
MIDAS, wydruk z dnia 11.09.2016 r.).
Mapa 18. Lokalizacja złoża „Karolin”

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Centralnej Bazy Danych Geologicznych, PIG-PIB
(http://dm.pgi.gov.pl/dm/DownloadManager_v1.aspx, dostęp 29.08.2016 r.)

Złoże było eksploatowane metodą odkrywkową. Do produkcji wyrobów ceramiki
budowlanej surowiec był schudzany w 25% piaskiem, pobieranym spoza obszaru złoża.
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Cegielnia już nie istnieje, nie przeprowadzono rekultywacji terenów poeksploatacyjnych
(zob.: rozdział 5.7).
W granicach miasta nie ma wyznaczonych terenów górniczych w rozumieniu prawa
geologicznego i górniczego.
Na obszarze miasta nie występuje zjawisko nielegalnej eksploatacji złóż kopalin
(Informacja UM Olsztyn z dnia 24.08.2016 r.).
Wody podziemne będące kopalinami
Na terenie miasta nie ma udokumentowanych geologiczne zasobów wód leczniczych
zmineralizowanych i wód termalnych (Bilans zasobów…, 2016).
W wyniku robót geologicznych na terenie Gminy Jonkowo (otwór wiertniczy Olsztyn
IG-1) rozpoznano występowanie wód chlorkowych i jodkowych zalegających w osadach
kambru i ordowiku, (mineralizacja – 192 g/dm3, wydajność poniżej 1 m3/h, temperatura wody
pomierzona w złożu – 40°C ) (http://mineralne.pgi.gov.pl/mapa-zagospodarowania-wodzaliczonych-do-kopalin.html, dostęp 11.09.2016 r.).
Zagrożenia
W sytuacji braku rekultywacji terenów poeksploatacyjnych może dojść do
negatywnych zmian w środowisku, takich jak: rozwój erozji, zmiany w ekosystemie
wynikające z wprowadzenia flory synantropijnej oraz skażenie wód i gleb wynikające
z niekontrolowanej depozycji odpadów komunalnych.
W wyniku eksploatacji złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej „Karolin”
i piasków pobieranych spoza obszarów złoża na dużych terenach pozostały wyrobiska
poeksploatacyjne objęte częściowo procesami sukcesji naturalnej. Z dotychczasowego
rozpoznania budowy geologicznej wynika, że niezawodnione piaski zalegające w spągu złoża
„Karolin” mają kontakt z użytkowymi warstwami wodonośnymi, w tym na ujęciu „Wadąg”.
Wraz rozwojem infrastruktury w danym terenie nasila się skala eksploatacji surowców
poza koncesjami, co stanowi duże zagrożenie dla środowiska. W obrębie miasta
w powierzchniowych utworach geologicznych występują m.in.: piaski i żwiry sandrowe oraz
piaski i żwiry lodowcowe.
Realizacja POŚ 2011
W latach 2013-2014 realizacja POŚ 2011 w obszarze zasoby geologiczne polegała
m.in. na gromadzeniu, przetwarzaniu i archiwizowaniu oraz zgodnie z obowiązkami
ustawowymi przekazywaniu danych geologicznych do właściwego organu (Raport
z realizacji…, 2015).
Tabela 46. Realizacja zadań POŚ 2011 w obszarze zasoby geologiczne
Cel: Opracowanie spójnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powinny
być podstawą rozwoju miasta z pełnym poszanowaniem ochrony środowiska przyrodniczego
 uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (mpzp) ustaleń
zawartych w branżowych opracowaniach dotyczących kształtowania i zagospodarowania
terenów miejskiej zieleni, ochrony przed hałasem oraz wyników monitoringu stanu miejskiego
środowiska (powietrze, wody, powierzchnia ziemi).
Cel: Ochrona niezagospodarowanych kopalin
 gromadzenie, przetwarzanie i archiwizowanie danych geologicznych wg kompetencji
powiatowego geologa;
 ochrona niezagospodarowanych kopalin.
Źródło: Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna na lata 2011-2014
z perspektywą do roku 2018” za okres 2013-2014 r. Olsztyn 2015
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Tendencje zmian
Zapotrzebowanie na surowce skalne (kruszywa łamane i żwirowe) miasta i okolic
będzie zależne od trwających prac, głównie związanych z rozbudową infrastruktury drogowej
(większość inwestycji zaplanowano do 2020 r.), modernizacją linii kolejowych oraz
budownictwem.
Analiza SWOT






MOCNE STRONY
(czynniki wewnętrzne)
brak czynnych obszarów górniczych.
SZANSE
(czynniki zewnętrzne)
zaopatrzenie w kopaliny pospolite
z terenów sąsiednich,
wdrożenie nowych technologii
w zakresie racjonalizacji zużycia
kopalin.





SŁABE STRONY
(czynniki wewnętrzne)
brak rekultywacji terenów
poeksploatacyjnych.
ZAGROŻENIA
(czynniki zewnętrzne)
niedobory środków finansowych.

Podsumowanie
Mając na uwadze ciągłe zmniejszanie się zasobów złóż kopalin na skutek wydobycia
oraz wpływ uwarunkowań środowiskowych, gospodarczych i społecznych ważne jest
racjonalne gospodarowanie pozostałą bazą zasobową. Wskazane są do podjęcia następujące
kierunki interwencji:
Kierunek interwencji: Efektywne gospodarowanie zasobami kopalin ze złóż
Zadania:
 gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych wg kompetencji;
 racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wodę
z zasobów podziemnych, z wykorzystaniem BAT;
 działania edukacyjne promujące zrównoważone wykorzystanie kopalin.
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5.7. Gleby
Powierzchnia ziemi zapewnia przestrzeń i zasoby dla funkcjonowania ekosystemów,
a także dla człowieka i rozwoju gospodarki. Oddziaływanie człowieka poprzez zmianę
zagospodarowania przestrzennego powierzchni ziemi jest zjawiskiem wielowymiarowym;
często powoduje przekształcenia krajobrazu, fragmentację ekosystemów i siedlisk
przyrodniczych, zanieczyszczenie wód i powietrza, utratę funkcji gleb. Gleba stanowi źródło
pożywienia, biomasy, surowców; jest też naturalnym siedliskiem dla wielu organizmów
i „ostoją” dla ich zasobów genetycznych.
W latach 2012-2014 powierzchnia użytków rolnych zmalała o 60 ha (36 ha – grunty
orne) osiągając wartość 1906 ha na koniec 2014 r. (21,58% powierzchni miasta). Żadna
z pozostałych form użytkowania gruntów w tym okresie nie miała tak dużych wyłączeń.
Antropogeniczne przyczyny degradacji gleb
Na stan gruntów silnie oddziałuje presja ze strony rolnictwa, emisji zanieczyszczeń
gazowych i pyłowych do powietrza oraz niewłaściwej gospodarki wodno-ściekowej
i odpadami:
 niewłaściwe stosowanie nawozów organicznych, sztucznych i środków ochrony roślin
oraz niewłaściwie prowadzone zabiegi agrotechniczne;
 oddziaływanie gazów i pyłów emitowanych przez przemysł, źródła bytowe i mobilne oraz
depozycja zanieczyszczeń wymywanych z atmosfery przez opady i osadzanych
w warstwie powierzchniowej gleby; szczególnie istotne jest dostarczanie do
powierzchniowej warstwy gleby związków zakwaszających, metali ciężkich i WWA;
 lokalnie zagrożenie chemiczne gleb może być związane z: nieprawidłowo
funkcjonującymi oczyszczalniami przydomowymi, nielegalnym składowaniem odpadów
w miejscach do tego nieprzystosowanych oraz nieprawidłowym zagospodarowaniem
osadów pościekowych.
Osuwiska
Na terenie miasta znajdują się tereny narażone na niebezpieczeństwo osuwania się
mas ziemnych. Należą do nich (Raport z realizacji…, 2015):
 odcinek przełomowy rzeki Łyny odznaczający się stromymi zboczami, które we
fragmencie przyległym do terenów miejskich zostały dodatkowo zestromione
działalnością ludzką; są to zwykle niestabilne skarpy erodowane przez rzekę;
 rejon szkolnej hali sportowej przy ul. Gietkowskiej;
 strome skarpy doliny rzeki Wadąg;
 nowe osiedle mieszkaniowe w miejscu dawnego browaru przy Al. Wojska Polskiego;
 część obrzeży Jeziora Krzywego, które są na długich odcinkach strome, o charakterze
klifowym – dotyczy to zwłaszcza wysokiego zbocza o złożonej genezie przy ul. Stokowej.
Zmiany klimatu
Istnieje ryzyko wystąpienia zjawisk ekstremalnych przyczyniających się do obniżenia
zdolności gleb do pełnienia ich funkcji; są to m.in.: silne wiatry, fale upałów, długie okresy
bezopadowe, gwałtowne i krótkotrwałe opady.
Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji
Dużym problemem, mającym wpływ na rozwój Olsztyna i degradację środowiska jest
brak zagospodarowania obszarów powojskowych i poprzemysłowych. Dokumentem, który
przedstawia problematykę terenów poprzemysłowych i powojskowych oraz koncepcje ich
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rewitalizacji i rekultywacji na terenie miasta jest Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru
Miasta Olsztyn na lata 2007-2015. Działanie 4.3. Restrukturyzacja terenów powojskowych i
poprzemysłowych, Olsztyn 2010. W granicach miasta znajdują się obszary potencjalnie
zanieczyszczone i zdegradowane; są to:
 teren przy ul. Jagiellońskiej zajmowany do niedawna przez jednostkę wojskową
użytkującą własną stację paliw;
 dawne bazy kolejowe (Lokomotywownia, Olsztyn Towarowy) – teren zamknięty;
 obszar, na którym funkcjonowała kiedyś cegielnia Karolin (wraz z wyrobiskami
poeksploatacyjnymi piasku).
Wymieniony teren powojskowy i dawne bazy kolejowe położone są w centrum Olsztyna.
Ocena jakości gleb
Właściwości gleb na terenie miasta w wyniku działalności pozarolniczej zostały
w znacznym stopniu przekształcone.
Mniej przekształcone gleby gruntów rolnych znajdują się głównie na obrzeżach
miasta. Na obrzeżach wschodnich i południowych przeważają gleby kompleksów pszennych,
głównie kompleksu pszennego dobrego na terenach silniej skonfigurowanych – gleby
kompleksu pszennego wadliwego. Natomiast na krańcach zachodnich przeważają
przestrzennie mniej urodzajne gleby kompleksów żytnich, głównie żytniego słabego.
Trwałe użytki zielone, zalegające głównie w obniżeniach pojeziernych
i w wytopiskach na glebach torfowych, w dużej części uległy wtórnemu zabagnieniu
w wyniku obniżania się powierzchni odwodnionych torfowisk (Studium Uwarunkowań…,
2013).
Podstawowym czynnikiem warunkującym efektywne wykorzystanie przez rośliny
makroskładników, składników drugorzędnych i mikroelementów jest odczyn gleby. Według
badań gleb prowadzonych w latach 2011–2014 przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą
w Olsztynie, wśród przebadanych gleb użytków rolnych w powiecie olsztyńskim (obszar
sąsiadujący bezpośrednio z miastem Olsztyn):
 44% badanych gleb miało odczyn bardzo kwaśny (pH poniżej 4,5) lub kwaśny
(4,5<pH<5,5);
 36% użytków rolnych wymagało wapnowania w stopniu koniecznym i potrzebnym;
 odpowiednio 40%, 41% i 55% stanowiły gleby o wysokiej i bardzo wysokiej zasobności
w przyswajalne formy fosforu, potasu i magnezu (Raport o stanie środowiska…, 2015).
Porównując wyniki badań z poprzednim okresem badawczym zauważa się spadek
udziału gleb:
 o odczynie bardzo kwaśnym i kwaśnym;
 wymagających wapnowania w stopniu koniecznym;
 o bardzo niskiej i niskiej zasobności w magnez, fosfor i potas.
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie prowadzi monitoring
jakości gleb z ogrodów działkowych położonych na terenie Olsztyna oraz obszarach
podmiejskich, badając zawartość: ołowiu, kadmu, chromu, niklu, miedzi, cynku i rtęci
w glebie. Średnie stężenia zawartości metali w glebie oznaczane w latach 2007-2011
w poszczególnych ogrodach nie przekraczały wartości dopuszczalnych (Stan sanitarno…,
2012). W 2011 roku najwyższe (bliskie normy) średnie stężenia zawartości ołowiu i cynku
oznaczono w ogrodach działkowych przy Al. Piłsudskiego, obok zakładu produkcji opon
samochodowych (Tab.47.).
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Tabela 47. Wyniki pomiarów stężenia metali w ogrodach działkowych w roku 2011
w Olsztynie
Średnia zawartość metalu w glebie (mg/kg suchej masy)
rtęć kadm ołów nikiel chrom miedź cynk
Olsztyn, ul. Leonharda
0,06 <0,43
45
8
26
12
123
Olsztyn, Al. Piłsudskiego (Łąkowa) 0,15 <0,43
98
16
37
43,7
271
Olsztyn, ul. Sikorskiego
0,06 <0,43
39
10
23
19
139
Olsztyn, ul. Synów Pułku
0,04 <0,43
38
11
30
13
121
Myki
0,02 <0,43
37
8
24
12
248
Wójtowa Rola
0,03 <0,43
24
13
35
12
89
Wartości dopuszczalne*
2
4
100
100
150
150
300
Ogrody działkowe

* - Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz
standardów jakości ziemi (Dz. U. poz. 1359)
Źródło: Stan sanitarno-higieniczny województwa warmińsko-mazurskiego. WSSE, Olsztyn 2012

Przeprowadzone przez Instytut Upraw i Nawożenia Gleb w Puławach w 1995, 2000,
2005 i 2010 r. badania w punkcie pomiarowo-kontrolnym w miejscowości Klebark Mały,
gm. Purda wskazują na brak istotnych zmian zawartości metali ciężkich, siarki siarczanowej
(S-SO4) oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w glebie.
W 2010 r. zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi, WWA i siarką kształtowało się na
poziomie ich zawartości naturalnej w glebie (Siebielec i in., 2012).
Wyniki badań potwierdzają potrzebę wprowadzenia programów wapnowania oraz
systemów produkcji i agrotechniki sprzyjających gromadzeniu materii organicznej w glebie.
Zakwaszenie gleb oraz niedostatek próchnicy są istotniejszymi zagrożeniami dla jakości gleb
niż poziom potencjalnie toksycznych zanieczyszczeń (Siebielec i in., 2012).
Zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia i degradacji gleb
Degradacja i zanieczyszczenie gleb wpływa znacząco na bazę produkcji rolnej, stan
środowiska i stan zdrowotny człowieka.
Wywołany różnymi czynnikami antropogenicznymi lub pochodzenia naturalnego
wzrost zakwaszenia gleby ogranicza dostępność składników pokarmowych i pogarsza
optymalne warunki rozwoju roślin decydujące o wielkości plonów i jakości produkcji rolnej,
leśnej oraz stanie zdrowotnym flory naturalnej.
Podobne skutki wywołuje niezbilansowana zasobność gleb, a niewykorzystane
składniki pokarmowe mogą mieć negatywny wpływ na środowisko wodne i jakość powietrza.
Obniżenie zasobów próchnicy glebowej wpłynie niekorzystnie na utrzymanie
produkcyjnych funkcji gleb, ale również zmniejszy rolę gleb w sekwestracji (wiązaniu) węgla
z atmosfery.
Wchłaniane przez rośliny wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA),
metale ciężkie i inne szkodliwe substancje z zanieczyszczonych gleb zatruwają plony lub
pogarszają jakość produkcji rolnej, obniżają jakość środowiska, a poprzez łańcuch
pokarmowy mogą kumulować się w organizmach zwierząt obniżając ich kondycję i stan
zdrowotny. Substancje te mogą wywołać toksyczne, rakotwórcze i mutagenne stany
chorobowe u człowieka.
Obszary potencjalnie zanieczyszczone i zdegradowane mogą stanowić źródło
zanieczyszczenia gruntu oraz wód gruntowych i podziemnych.
Zmiany klimatu (zmiana warunków termicznych, sum opadu atmosferycznego,
częstości i intensywności zjawisk ekstremalnych) spowodują zmniejszenie zawartości materii
organicznej w glebie.
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Realizacja POŚ 2011
W latach 2013-2014 realizacja POŚ 2011 w obszarze powierzchnia ziemi oraz
działaniach sprzyjających ochronie gleb polegała m.in. na: opracowaniu wybranych mpzp
z uwzględnieniem potrzeb ochrony gleb, wskazaniu w SUiKZP Miasta Olsztyna terenów
narażonych na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych, podnoszeniu świadomości
ekologicznej społeczeństwa (Raport z realizacji…, 2015) (Tab. 48.).
Tabela 48. Realizacja zadań w obszarze powierzchni ziemi w latach 2013-2014
Cel: Opracowanie spójnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powinny
być podstawą rozwoju miasta z pełnym poszanowaniem ochrony środowiska przyrodniczego
 uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (mpzp) ustaleń
zawartych w branżowych opracowaniach dotyczących kształtowania i zagospodarowania
terenów miejskiej zieleni, ochrony przed hałasem oraz wyników monitoringu stanu miejskiego
środowiska (powietrze, wody, powierzchnia ziemi).
Cel: Upowszechnianie wdrażanych systemów zarządzania środowiskiem i podnoszenie
świadomości ekologicznej społeczeństwa
 merytoryczne i finansowe wspieranie różnych form edukacji ekologicznej młodzieży.
Cel: Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców wynikiem poprawy jakości środowiska
 monitoring wody pitnej, kąpielisk, stanu sanitarnego gleby w ogródkach działkowych.
Cel: Rekultywacja zdegradowanych gleb oraz przywracanie im funkcji przyrodniczej
lub rekreacyjnej
 prowadzenie monitoringu jakości powierzchni ziemi (tereny poprzemysłowe, składowanie mas
ziemnych z wykopów);
 przeciwdziałanie erozji gruntów, monitoring osuwisk na terenie miasta.
Cel: Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi i ochrona powierzchni ziemi
 ponowne wykorzystanie zrekultywowanych terenów poprzemysłowych.
Przypisany wskaźnik:
Wartość:
bazowa 2009 r.
2014 r.
Powierzchnia gruntów zrekultywowanych w ha
b.d.
0,5 (2013 r.)
Źródło: Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna na lata 2011-2014
z perspektywą do roku 2018” za okres 2013-2014 r. Olsztyn 2015

W październiku 2013 r. zakończono zadanie polegające na rekultywacji terenu
poprzemysłowego dawnej gazowni przy ul. Knosały, położonego w centrum Olsztyna nad
brzegiem rzeki Łyny. W ramach przeprowadzonych prac rekultywacyjnych środowiska
gruntowego zostały usunięte grunty zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi,
metalami ciężkimi i cyjankami o masie 10838,5 Mg. Według planów zrekultywowany teren
ma stać się naturalnym i nowoczesnym przedłużeniem Starego Miasta.
Tendencje zmian
W najbliższych latach, przy zachowaniu na dotychczasowym poziomie polityki
proekologicznej, należy spodziewać się dalszego ograniczania emisji zanieczyszczeń do
powietrza, poprawy gospodarki ściekowej oraz właściwego zagospodarowywania odpadów,
co będzie skutkować ograniczeniem depozycji zanieczyszczeń do gleb.
Należy założyć, że rozbudowa infrastruktury technicznej (drogi, obiekty sportowe
i tereny rekreacyjne) oraz budownictwo (mieszkalne, na funkcje usług, przemysłu i składów)
postępować będzie kosztem użytków rolnych. Tereny użytkowane rolniczo w niektórych
strefach miasta zostaną utrzymane, a w niektórych przekształcone na użytki zielone i zieleń
krajobrazową.
Przekształcenia terenów użytkowanych rolniczo należy dokonywać wyłącznie na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Zmiany klimatu (zmiana warunków termicznych, sum opadu atmosferycznego,
częstości i intensywności zjawisk ekstremalnych) wpływają na gleby powodując zmniejszenie
zawartości materii organicznej oraz natężenie procesów erozyjnych.
Analiza SWOT








MOCNE STRONY
(czynniki wewnętrzne)
brak przekroczeń dopuszczalnych
zawartości substancji powodujących
ryzyko w glebie;
atrakcyjność lokalizacyjna obszarów
potencjalnie zdegradowanych lub
zanieczyszczonych (centrum miasta).
SZANSE
(czynniki zewnętrzne)
wzrost zapotrzebowania na produkty
ekologiczne;
stosowanie Kodeksu Dobrej Praktyki
Rolniczej;
dofinansowanie zadań z zakresu
rekultywacji terenów zdegradowanych
ze środków UE, innych źródeł
zewnętrznych i budżetu państwa.









SŁABE STRONY
(czynniki wewnętrzne)
postępujący proces urbanizacji
(wyłączenia użytków rolnych);
brak zagospodarowania obszarów
powojskowych i poprzemysłowych;
niska świadomość społeczna.
ZAGROŻENIA
(czynniki zewnętrzne)
przepisy prawa regulujące kwestie
zagospodarowania terenów, w tym
regulacje dotyczące terenów
zamkniętych;
niedobór środków finansowych.

Podsumowanie
Na podstawie stanu aktualnego i uwarunkowań wynikających z dokumentów
strategicznych, sektorowych i programowych, wyznaczono kierunki interwencji
i zaproponowano do nich niezbędne zadania do realizacji na terenie miasta, których
wykonanie przyczyni się do ochrony gleb oraz do zmniejszenia powierzchni terenów
zdegradowanych i zdewastowanych.
Kierunek interwencji: Zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi
Zadania:
 rozwój systemu monitoringu gleb;
 przeciwdziałanie erozji gleb poprzez wprowadzanie trwałej pokrywy roślinnej oraz
stosowanie odpowiednich zabiegów agrotechnicznych;
 zapobieganie ruchom masowym ziemi i ich skutkom;
 realizacja przekształceń terenów użytkowanych rolniczo wyłącznie na podstawie zapisów
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 promocja właściwego gospodarowania na obszarach użytkowanych rolniczo.
Kierunek interwencji: Remediacja terenów zanieczyszczonych oraz rekultywacja terenów
zdegradowanych
Zadania:
 usuwanie zanieczyszczeń gleb celem ograniczenia ich negatywnego wpływu na zdrowie
ludzi i środowisko;
 działania naprawcze w przypadku zaistnienia szkód na powierzchni ziemi;
 rekultywacja terenów potencjalnie zdegradowanych lub zanieczyszczonych na obszarach
poprzemysłowych i powojskowych;
 rekultywacja terenów poeksploatacyjnych.
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5.8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
Wytwarzanie odpadów
Na terenie miasta Olsztyna w 2014 r. wytworzono według danych GUS 103,8 tys. Mg
odpadów przemysłowych. Odpady te, w ilości 2,2 tys. Mg zostały unieszkodliwione
termicznie, 21,9 tys. Mg jest czasowo zmagazynowane, a 79,7 tys. Mg przekazano innym
odbiorcom. Na składowiskach własnych na powierzchni 0,1 ha nagromadzono do końca 2014
roku 646 tys. Mg odpadów przemysłowych.
Odpady komunalne wytwarzane są na terenie miasta w gospodarstwach domowych
oraz na terenach niezamieszkałych. W 2014 r. według danych GUS zebrano z terenu miasta
47 560,47 Mg odpadów komunalnych zmieszanych, tj. 272,1 kg w przeliczeniu na jednego
mieszkańca. Z gospodarstw domowych odebrano 31 579,54 Mg odpadów zmieszanych tj.
180,7 kg w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Ponadto, z terenu miasta zebrano według danych
Urzędu Miasta 7 595,23 Mg segregowanych odpadów ze zbiórki selektywnej. Na terenie
miasta nie ma dzikich wysypisk odpadów komunalnych. Wytwarzanie odpadów na terenie
miasta ilustruje tabela 49.
Tabela 49.Wytwarzanie odpadów na terenie miasta Olsztyna w 2014 i 2015 r.
Lp. Wyszczególnienie

1.

Odpady komunalne
zebrane z terenu miasta

ogółem
odpady zmieszane
zebrane w sposób selektywny
udział odpadów komunalnych zbieranych
selektywnie w masie wszystkich
zebranych odpadów komunalnych
ogółem

Odpady komunalne
2. zmieszane zebrane z
na jednego mieszkańca
gospodarstw domowych
Zmieszane odpady
3. komunalne zdeponowane ogółem
na składowiskach
zebrane ogółem
4. Odpady przemysłowe
zdeponowane na składowiskach

j.m.
tys. Mg
tys. Mg
tys. Mg

2014 2015
55,2 57,6
47,6 48,4
7,6
9,2

%

13,8

16,0

tys. Mg

31,6

b.d.

kg

180,7

b.d.

tys. Mg

0

0

tys. Mg
tys. Mg

103,8
0

b.d.
b.d.

Źródło: BDL GUS, informacja Urzędu Miasta, obliczenia własne

Zbiórka odpadów komunalnych
Na mocy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.
z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.) od 1 lipca 2013 r. gmina odpowiada za zorganizowanie
i funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie. W ramach
organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Olsztyn podjęto między
innymi następujące uchwały:
1) Uchwała Rady Miasta Olsztyna Nr XXX/545/12 z 13 grudnia 2012 r. w sprawie przejęcia
od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy obowiązków
w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
2) Uchwała Rady Miasta Olsztyna Nr XXX/546/12 z 13 grudnia 2012 r. w sprawie podziału
gminy na sektory,
3) Uchwała Rady Miasta Olsztyna Nr XXXIII/602/13 z 7 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn (zmieniona uchwałą Nr
VII/67/15 z dnia 25 marca 2015 r.),
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4) Uchwała Rady Miasta Olsztyna Nr VII/70/15 z 25 marca 2015 r. w sprawie powierzenia
spółce Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. zadania własnego Gminy Olsztyn
z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych oraz wyrażenia zgody na zawarcie
przez Gminę Olsztyn umowy wykonawczej niezbędnej do realizacji w/w zadania.
Zgodnie z podjętymi regulacjami prawnymi, miasto podzielone zostało na sześć
sektorów, tj.:
 Sektor I obejmujący osiedla: Gutkowo, Redykajny, Likusy, Nad Jeziorem Długim,
Dajtki, Grunwaldzkie,
 Sektor II obejmujący osiedla: Wojska Polskiego, Podleśna, Zielona Górka,
Kętrzyńskiego, Zatorze,
 Sektor III obejmujący osiedla: Pojezierze, Kormoran,
 Sektor IV obejmujący osiedla: Kortowo, Śródmieście, Podgrodzie, Brzeziny,
Kościuszki,
 Sektor V obejmujący osiedla: Nagórki, Pieczewo, Mazurskie,
 Sektor VI obejmujący osiedla: Jaroty, Generałów.
Wymienione sektory w zakresie odbioru odpadów w 2014 r. obsługiwały 2 firmy
wyłonione w drodze przetargów. W ramach zawartych umów odpady odbierane były od
wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu Gminy. Wybrane podmioty obsługiwały
zarówno tereny zamieszkałe jak i niezamieszkałe, na których powstawały odpady komunalne.
Od dnia 1 lipca 2015 r. wszystkie sektory miasta obsługiwała firma REMONDIS Olsztyn
Spółka z o.o. S.K., ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn.
Obsługujące podmioty odbierały odpady zmieszane oraz segregowane, w tym
makulaturę, szkło, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady
wielkogabarytowe. Pozostałe odpady powstające w gospodarstwach domowych (np. zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, leki, baterie, itp.) mieszkańcy przekazywali do gminnego
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego
w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 43D. Według danych GUS odpady zebrane z terenu miasta
w 2014 r. odbierało 8 podmiotów.
W 2014 r. selektywny sposób gromadzenia odpadów (na terenach zamieszkałych)
zadeklarowało 91%, a w 2015 r. 93% mieszkańców. Odpady zmieszane gromadzone były
w pojemnikach, dostosowanych wielkościowo do potrzeb wytwórców tych odpadów. Odpady
segregowane (makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji) –
w zależności od rodzaju zabudowy – zbierane były do pojemników lub worków o określonym
kolorze i opisanych rodzajem frakcji w nich umieszczanej.
Na terenach niezamieszkałych zadeklarowano do obsługi w 2014 r. – 4018 szt.,
a w 2015 r. – 4049 pojemników określonej pojemności na odpady zmieszane i zbierane
selektywnie. Największa liczba podmiotów korzystała z pojemników najmniejszych
(o pojemności 80 litrów) oraz 1 100 litrów.
Wytworzone odpady komunalne odbierano zgodnie z opracowanymi
harmonogramami odbioru. Odbiory odpadów odbywały się:
 w zabudowie jednorodzinnej:
– odpady ulegające biodegradacji i odpady zmieszane – raz w tygodniu,
odpady segregowane – raz na trzy tygodnie, a w okresie od maja do września – 2 razy
w tygodniu,
– odpady wielkogabarytowe – 2 razy w roku;
 w zabudowie wielorodzinnej:
– odpady biodegradowalne – raz w tygodniu,
– odpady zmieszane nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu (obszar Starego Miasta
codziennie),
– papier i plastik raz w tygodniu,

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna do roku 2020
..........................................................................................................................................

116

– szkło co dwa tygodnie,
– odpady wielkogabarytowe – co dwa tygodnie;
 z terenów niezamieszkałych:
– odpady zmieszane – raz w tygodniu,
– odpady segregowane – na żądanie.
Najwyższy poziom selektywnej zbiórki miał miejsce w sektorze I (21% stanowiła
frakcja wysegregowana w stosunku do wszystkich zebranych odpadów z sektora) i III (18%),
najniższy w sektorze IV (12%). Informacje o ilościach zebranych odpadów w ramach zbiórki
selektywnej na terenie Miasta Olsztyna w latach 2014-2015 przedstawiono w tab. 50.
Tabela 50. Odpady zebrane w ramach zbiórki selektywnej w latach 2014-2015
na terenie Miasta Olsztyn.
Lp.
Grupa odpadów
1 Odpady zielone
2 Papier i tektura
3 Szkło
4 Tworzywa sztuczne
5 Odpady wielkogabarytowe
6 Inne odpady (tj. Leki, baterie i tp.).

j.m.
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg

2014
1 999,56
1 703,16
1 412,56
1 380,81
1 088,40
4,07

2015
2 966,02
1 883,72
1 599,22
1 479,84
1 303,30
6,14

Źródło: sprawozdanie Prezydenta Miasta Olsztyna z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi za 2014 r. oraz za 2015 r.

W Punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w 2015 roku
przyjęto łącznie 708,307 Mg odpadów.
Do dnia 27 września 2015 r. odebrane z terenu Gminy Olsztyn odpady zmieszane
i odpady ulegające biodegradacji przekazywane były do sortowni zmieszanych odpadów
komunalnych Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., 10-410 Olsztyn, ul. Lubelska
43D. Odpady zebrane selektywnie oraz surowce wtórne wysortowane w OZK przekazywano
do instalacji posiadających zezwolenia na ich zagospodarowanie. W 2014 roku odpady
z papieru i tektury trafiały do Grudziądza, Szczecina, Zwolenia, Poraju, Mławy, Warszawy,
Ostrołęki, tworzywa sztuczne –Mławy, Nowej Białej, Torunia, szkło – do Ujścia i Jarosławia.
W 2015 roku wysortowane i zebrane selektywnie surowce wtórne trafiały do instalacji: papier
i tektura – w Grudziądzu, Świeciu, Ostrołęce, Chodeczy, Eisenhuttenstadt (Niemcy),
Kwidzyniu, tworzywa sztuczne – w Toruniu, Lubartowie, Łęczycy, Kraśniku, Sochaczewie,
Łosicach, Radomsku, Łodzi, Nowej Białej, Nowej Wsi, Wielkim Rychnowie, Nidzicy,
Qingdao (Chiny), Pustkowie, Gdyni, szkło – w Ujściu, Pile, Orzyszu, a metale –
w Warrington (Anglia), Gliwicach, Zawierciu, Ostrowcu Świętokrzyskim, Kętach i Nowej
Soli.
Od dnia 28 września 2015 r. odpady komunalne zmieszane i zebrane selektywnie
powstające na terenie Gminy Olsztyn z wyłączeniem odpadów zielonych trafiają do Zakładu
Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 53. Odpady te w
większości służą do wytwarzania paliwa alternatywnego. Selektywnie zebrane odpady zielone
przekazywane są nadal do sortowni Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego, skąd
przekazywane są kompostowania. Sortownia pełni obecnie także funkcje punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), zbierającego nieodpłatnie selektywnie zebrane
odpady poużytkowe i niebezpieczne. W 2016 r. rozpoczęto zbiórkę odpadów problemowych
także w PSZOK-u mobilnym, który odbiera m.in.: farby i opakowania po farbach,
opakowania po substancjach niebezpiecznych, chemikalia (rozpuszczalniki, kwasy, środki
ochrony roślin), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, leki, świetlówki i opony.
Ze sprawozdania Prezydenta Miasta Olsztyna przedłożonego Marszałkowi
Województwa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za
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2014 r. wynika, że Gmina Olsztyn osiągnęła wymagane poziomy odzysku i składowania
odpadów zbieranych selektywnie (Tab. 51. i 52.).
Tabela 51. Uzyskane przez Gminę Olsztyn w latach 2014-2015 poziomy odzysku
odpadów komunalnych
Rodzaj odpadu komunalnego

Rok
2014
2015
2014
2015

Papier, metal, tworzywa
sztuczne, szkło
Odpady budowlane
i rozbiórkowe

Narzucony do osiągnięcia
poziom odzysku [%]
nie mniej niż 14
nie mniej niż 16
nie mniej niż 38
nie mniej niż 40

Uzyskany poziom [%]
16,5
28
100
100

Źródło: sprawozdanie Prezydenta Miasta Olsztyna z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi za 2014r.

Tabela 52. Uzyskany przez Gminę Olsztyn w latach 2014 - 2015 poziom ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku
do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
Frakcja odpadu
komunalnego
Odpady ulegające
biodegradacji

Rok
2014
2015

Dopuszczalny poziom masy
odpadów do składowania [%]
nie więcej niż 50
nie więcej niż 50

Uzyskany poziom
składowania [%]
0
0

Źródło: sprawozdanie Prezydenta Miasta Olsztyna z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi za 2014r.

Infrastruktura odpadowa
Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego utworzono 5 regionów gospodarki
odpadami, dla których wskazano regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych
(RIPOK), w tym instalacje MBP (mechanicznego i biologicznego przetwarzania) oraz
składowiska odpadów.
Gmina Olsztyn zlokalizowana jest w Centralnym RGO, w którym w 2014 r.
funkcjonowała 1 instalacja RIPOK – składowisko odpadów komunalnych w Wysiece
o pojemności całkowitej 388 500 m3. Ze względu na brak mocy przerobowych dla obsługi
regionu korzystano z instalacji zastępczych.
W roku 2015 przekazano do eksploatacji instalację mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów w Olsztynie o rocznej zdolności przerobowej 95 tys. Mg, która nie
zabezpiecza w pełni potrzeb Centralnego RGO, dlatego miasto Olsztyn nadal korzystać
będzie z instalacji zastępczych (Tab. 53.).
Tabela 53. Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalacje do
zastępczej obsługi Regionu Centralnego Gospodarki Odpadami
Lp. Właściciel/Zarządzający

Instalacja
Lokalizacja
Instalacje regionalne
Instalacja mechanicznoZakład Gospodarki Odpadami
Olsztyn
1
biologicznego przetwarzania
Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie
odpadów
Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
2
Składowisko odpadów, kwatera III Wysieka
w Bartoszycach
Instalacje do zastępczej obsługi Regionu - na wypadek awarii instalacji regionalnej lub
niemożliwości przyjmowania odpadów przez instalację regionalną z innych przyczyn
Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o.
Sortownia zmieszanych odpadów
1
Olsztyn
w Olsztynie
komunalnych
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Lp. Właściciel/Zarządzający
Marta Prychodko (firma przedsiębiorcy:
2 Marta Prychodko Skup Sprzedaż Hurtowa
Opakowań Wtórnych "DBAJ")

Instalacja

Lokalizacja

Sortownia zmieszanych odpadów
komunalnych

Świętajno

Sortownia zmieszanych odpadów
komunalnych
Kompostownia odpadów
4
ulegających biodegradacji
Instalacja mechaniczno5 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
biologicznego przetwarzania
„Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w Siedliskach odpadów
6
Składowisko odpadów, kwatera II
Instalacja mechaniczno7 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
biologicznego przetwarzania
Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. w Rudnie odpadów
8
Składowisko odpadów, kwatera III
Międzygminny Zakład Kompleksowego
Instalacja mechaniczno9 Przerobu Odpadów Komunalnych Sękity
biologicznego przetwarzania
Sp. z o.o. w Bisztynku-Kolonii
odpadów komunalnych
Instalacja mechanicznoPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
10
biologicznego przetwarzania
„KOMUNALNIK” Sp. z o.o. w Kętrzynie
odpadów komunalnych
11 „AMEST Kętrzyn” Sp. z o.o. w Mażanach Składowisko odpadów, kwatera II
Instalacja mechaniczno12 NOVAGO Sp. z o.o. w Mławie
biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych
Instalacja mechaniczno-cieplnego
13 Bioelektra Group S. A. w Warszawie
przetwarzania odpadów
komunalnych
Instalacja mechanicznoZakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
14
biologicznego przetwarzania
w Elblągu
odpadów komunalnych
3

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
w Bartoszycach
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Wysieka

Siedliska

Rudno
/Zbożne
Rudno
Sękity
Kętrzyn
/Pudwągi
Mażany
Różanki
Różanki
Elbląg

Źródło: Uchwała Nr XVIII/430/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę nr XVIII/334/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r.
w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 20112016.

Instalacja RIPOK w Olsztynie
Instalacja
mechaniczno-biologicznego
przetwarzania
odpadów
Zakładu
Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 53 posiada
możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w ilości do 123 tys. Mg
w ciągu roku. Możliwości przetwarzania dopuszczone pozwoleniem zintegrowanym wynoszą
95 tys. Mg w ciągu roku.
W skład instalacji wchodzą:
 linia mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o nominalnej
wydajności 95 000 Mg/rok, zlokalizowana w hali głównej; linia ukierunkowana na
produkcję paliwa alternatywnego z odpadów stałych i umożliwiająca odzysk niektórych
surowców; linia zawiera następujące podstawowe segmenty:
– punkt przyjmowania odpadów zmieszanych (PPO) z zamkniętą strefą wyładunkową,
– punkt przyjmowania odpadów palnych (PPP) wyposażony w rozdrabniarkę do
rozdrabniania materiałów o dużej kaloryczności, jak elementy mebli, drewno, opony itp.,
– segment przetwarzania biologicznego odpadów (SBP) z urządzeniami i instalacjami do
usuwania wilgoci z odpadów przeznaczonych na paliwo alternatywne,
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– segment przetwarzania mechanicznego odpadów oraz produkcji paliwa (SMP)
z urządzeniami do rozdziału frakcji palnej od niepalnej oraz wydzielenia balastu.
 linia sortowania odpadów opakowaniowych z selektywnej zbiórki (SOO) o wydajności
16 000 Mg/rok,
 instalacje pomocnicze do zagospodarowania odpadów gabarytowych, budowlanych
i niebezpiecznych; odpady niebezpieczne są tymczasowo magazynowane a następnie
wywożone do specjalistycznych zakładów unieszkodliwiania.
Instalacje zastępcze
Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w Olsztynie Olsztyńskiego Zakładu
Komunalnego Sp. z o.o., 10-410 Olsztyn, ul. Lubelska 43D posiada nominalną roczną
przepustowość 75 000 Mg. Odpady przyjmowane przez Dział Sortowania poddawane są
procesom odzysku polegającym głównie na wytwarzaniu paliwa alternatywnego. Odzyskuje
się tu także surowce wtórne.
W dniu 14 sierpnia 2014 r. zakończono realizację przedsięwzięcia „Budowa
wzorcowego centrum selektywnego zbierania odpadów z możliwością zastosowania działań
demonstracyjno-edukacyjnych w zakresie nowoczesnych technologii zbiórki i selekcji
odpadów w Olsztyńskim Zakładzie Komunalnym”. Nowoczesna linia do segregacji
mechanicznej odpadów wyposażona jest w obrotowe sito bębnowe, separator metali
żelaznych, prasę do belowania odpadów oraz stanowiska do ręcznego sortowania.
Wszystkie odpady przyjęte i przetworzone w Sortowni OZK, tzn.: paliwo
alternatywne, surowce wtórne oraz odpady do unieszkodliwienia poprzez składowanie
przekazywane są następnie innym odbiorcom.
Instalacje inne (zakładowe)
Z uwagi na powstającą dużą ilość osadów oraz niedogodności związane ze
składowaniem i późniejszym wykorzystaniem osadów, zaprojektowano zespół urządzeń
służących suszeniu i spalaniu osadów (Matuszczak 2010). Suszarnia i spalarnia osadów
pościekowych mieści się na terenie oczyszczalni ścieków Łyna przy ul. Leśnej.
Instalację zaprojektowano do ciągłej pracy przez 365 dni w roku. Przewiduje się czas
pracy eksploatacyjnej przez 7 500 godzin rocznie oraz przerwy remontowe. W sekcji suszenia
medium grzewczym będzie olej termiczny, natomiast paliwem pomocniczym będzie gaz
ziemny. Maksymalna ilość osadu odwodnionego, jaka może być poddana procesowi suszenia
i spalania, wynosi 2 000 kg/h (nominalna – 1 400 kg/h). Osady zawierają 18-22% s.m. i po
suszeniu są całkowicie zhigienizowane. Wymiary granulki osadu wysuszonego wynoszą 2-6
mm, natomiast pyłu są mniejsze od 100 µm. Zawartość węgla organicznego w popiołach
wagowo nie przekracza 3% (Matuszczak 2010).
Według projektu WPGO w 2014 roku instalacja służąca do termicznego
przekształcanie odpadów zlokalizowana w Olsztynie przetworzyła 2 045 Mg komunalnych
osadów ściekowych.
Na terenie miasta Olsztyn nie ma składowiska odpadów komunalnych.
Realizacja POŚ 2011
W POŚ 2011 wyszczególniono pięć obszarów priorytetowych, dla których określono
cele i działania w zakresie ochrony środowiska. Są to:
– Priorytet 1: Planowanie przestrzeni Miasta Olsztyna zgodnie z zasadą zrównoważonego
rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrody ożywionej i nieożywionej,
– Priorytet 2: Wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie
świadomości ekologicznej społeczeństwa,
– Priorytet 3: Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów
przyrody,

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna do roku 2020
..........................................................................................................................................

120

– Priorytet 4: Ograniczenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego,
– Priorytet 5: Poprawa jakości komponentów środowiska przyrodniczego, przede wszystkim
powietrza atmosferycznego i wód powierzchniowych.
Cele i zadania powiązane z gospodarką odpadami umiejscowiono w priorytetach 2 i 5.
W priorytecie 2 w celu 1. „Upowszechnianie wdrażanych systemów zarządzania
środowiskiem i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa” zadanie 4.
„Merytoryczne i finansowe wspieranie różnych form edukacji ekologicznej młodzieży”
realizowano zajęcia w szkołach we współpracy z OZK lub ZGOK, Urzędem
Marszałkowskim, Urzędem Miasta, oraz organizacjami pozarządowymi. Finansowanie
różnych akcji zapewniał głównie WFOŚiGW. W ramach edukacji ekologicznej tematyka
gospodarki odpadami była jedną z wiodących.
Problematyka dotycząca gospodarki odpadami na terenie Olsztyna przedstawiona
została szczegółowo w „Planie gospodarki odpadami dla Miasta Olsztyna na lata 2011-2014
z uwzględnieniem lat 2015-2018”. W „Planie…” przyjęto następujące cele główne:
 minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów w stosunku do tempa wzrostu
gospodarczego regionu,
 zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku, w tym recyklingu,
 prowadzenie zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska i normami europejskimi
systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
 zmniejszenie strumienia odpadów, w szczególności odpadów ulegających
biodegradacji i odpadów niebezpiecznych, kierowanych na składowiska,
 wyeliminowanie procederu nielegalnego składowania i zagospodarowywania
odpadów,
 zapewnienie wiarygodnego i obszernego monitoringu pozwalającego na
diagnozowanie potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami w mieście.
Ze względu na odstąpienie od obowiązku sporządzania planów gospodarki odpadami
przez gminy i powiaty, nie sporządzono raportu z jego realizacji. Jak wynika ze sprawozdań
Prezydenta Miasta cele szczegółowe sformułowane dla poszczególnych grup odpadów
zostały w większości zrealizowane. W 2015 r. zrealizowano najważniejsze zadanie
inwestycyjne – budowę instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
w Olsztynie, która będzie pracowała na rzecz gmin Centralnego RGO, w tym miasta
Olsztyna.
Ważnymi do rozwiązania problemami w gospodarce odpadami na terenie miasta
Olsztyna są:
 brak instalacji do wykorzystania energetycznego produkowanych paliw
alternatywnych,
 brak instalacji do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji pochodzących
z selektywnej zbiórki odpadów,
 niedobór instalacji do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych,
 niedobór instalacji do recyklingu odpadów poużytkowych,
 niskie tempo usuwania wyrobów zawierających azbest.
Tendencje zmian
KPGO cytuje zadania w zakresie gospodarki odpadami określone w decyzji
1386/2013/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 2013 r. ustanawiającej
siódmy wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego (Dz. Urz. WE L
354 z 28.12.2013, str. 171):
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 ochrona środowiska i zdrowia ludzi poprzez zapobieganie negatywnemu wpływowi
wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi, lub zmniejszanie go, oraz przez
zmniejszenie ogólnych skutków użytkowania zasobów i poprawę efektywności
takiego użytkowania dzięki stosowaniu następującej hierarchii postępowania
z odpadami: zapobieganie, przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne
metody odzysku oraz unieszkodliwianie;
 pilne zwiększenie wysiłków, między innymi w celu zwalczania zanieczyszczenia
i ustanowienia ogólnounijnego głównego celu ilościowego w zakresie ograniczenia
ilości odpadów wyrzucanych do mórz, przy uwzględnieniu strategii morskich
ustanowionych przez państwa członkowskie;
 poprawa ZPO i gospodarki odpadami w Unii, aby zapewnić między innymi lepsze
wykorzystanie zasobów;
 przekształcenie odpadów w zasoby, co wymaga pełnego wdrożenia unijnych
przepisów dotyczących odpadów w całej Unii, opartego na surowym przestrzeganiu
hierarchii odpadów;
 ograniczenie odzyskiwania energii do materiałów nienadających się do recyklingu;
 stopniowe wycofywanie składowania odpadów nadających się do recyklingu lub
odzysku;
 zapewnienie recyklingu najwyższej jakości, jeśli wykorzystanie materiału
pochodzącego z recyklingu nie prowadzi do ogólnych negatywnych skutków dla
środowiska lub zdrowia ludzi.
W ramach KPGO dokonano podziału odpadów na:
1) odpady komunalne, w tym odpady żywności i inne odpady ulegające biodegradacji;
2) odpady poużytkowe:
a) oleje odpadowe,
b) zużyte baterie i zużyte akumulatory,
c) ZSEE,
d) pojazdy wycofane z eksploatacji,
e) zużyte opony,
f) opakowania i odpady opakowaniowe;
3) odpady niebezpieczne:
a) odpady medyczne i weterynaryjne,
b) odpady zawierające PCB,
c) odpady zawierające azbest,
d) mogilniki;
4) odpady pozostałe:
a) odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury
drogowej,
b) KOŚ,
c) odpady ulegające biodegradacji inne niż komunalne,
d) odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy:
– z grupy 01 – odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej
i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin,
– z grupy 06 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów
przemysłu chemii nieorganicznej,
– z grupy 10 – odpady z procesów termicznych,
e) odpady morskie.
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Transponująca przepisy dyrektywy ramowej o odpadach ustawa z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) ustanawia następującą hierarchię
sposobów postępowania z odpadami:
1) zapobieganie powstawaniu odpadów,
2) przygotowywanie do ponownego użycia,
3) recykling,
4) inne procesy odzysku,
5) unieszkodliwianie.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jako
zapobieganie powstawaniu odpadów należy rozumieć środki zastosowane w odniesieniu do
produktu, materiału lub substancji, zanim staną się one odpadami, zmniejszające:
a) ilość odpadów, w tym również przez ponowne użycie lub wydłużenie okresu
dalszego używania produktu,
b) negatywne oddziaływanie wytworzonych odpadów na środowisko i zdrowie ludzi,
c) zawartość substancji szkodliwych w produkcie i materiale.
Zapobieganie powstawaniu odpadów jest uzależnione od wielu czynników, które nie
mają bezpośredniego związku z gospodarowaniem odpadami, ale powiązane są np. ze
wzrostem gospodarczym, stopniem wdrożenia przez przedsiębiorców najlepszych dostępnych
technik (BAT), jak również poziomem zamożności społeczeństwa. Na ilość wytwarzanych
odpadów mają też wpływ wzorce konsumpcji i świadomość ekologiczna. Zapobieganie
powstawaniu odpadów powinno być realizowane już na etapie projektowania wyrobu
(ekoprojektowanie), a także w fazie jego produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji.
Postępowanie to powinno dotyczyć zarówno procesów produkcyjnych jak i, uwzględniając
specyfikę działalności, procesów innych niż produkcyjne np. usługi.












Projekt WPGO 2016 określa 10 głównych celów w zakresie gospodarki odpadami:
utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu
gospodarczego kraju wyrażonego w PKB,
minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności niebezpiecznych,
ograniczenie marnotrawstwa żywności,
ograniczenie uciążliwości odpadów dla środowiska, poprzez działania na etapach
wydobycia surowców, produkcji i konsumpcji,
wysoki poziom selektywnego zbierania odpadów, głównie odpadów niebezpiecznych
i odpadów przeznaczonych do recyklingu,
wysoki poziom ponownego użycia produktów,
wysoki udział odzysku, recyklingu,
składowanie odpadów ograniczone do minimum,
remediacja terenów zanieczyszczonych oraz rekultywacja terenów zdegradowanych,
w tym nielegalnych i nieczynnych składowisk odpadów,
wyeliminowanie praktyk nielegalnego postępowania z odpadami,
wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców województwa.

Cele te będą realizowane przez związki międzygminne, gminy oraz podmioty
gospodarcze i mieszkańców. Zadaniem głównym gmin będą działania edukacyjne
i wspomagające realizację wymienionych celów oraz działania kontrolne. Miasto Olsztyn
uczestniczyć będzie bezpośrednio w realizacji celu: wysoki poziom selektywnego zbierania
odpadów, głównie odpadów niebezpiecznych i odpadów przeznaczonych do recyklingu.
Realizację celów „wysoki udział odzysku, recyklingu” oraz „składowanie odpadów
ograniczone do minimum” na terenie miasta Olsztyna wspomagać będą zadania inwestycyjne:
 kompostownia odpadów zielonych i innych bioodpadów, realizowana w Łęgajnach
przez Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o., przewidziana do uruchomienia w 2018 r.,
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 utworzony przez Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. drugi punktu zbiórki
odpadów komunalnych, przewidziany do uruchomienia w 2018 r.,
 oraz zadania realizowane przez inwestorów prywatnych, głównie instalacji do
recyklingu odpadów, przewidziane do uruchomienia w latach 2017 – 2018.
Realizację celu „składowanie odpadów ograniczone do minimum” wspomoże zadanie
inwestycyjne instalacja do termicznego przekształcania odpadów pochodzących
z przetworzenia odpadów komunalnych, która zrealizowana zostanie samodzielnie lub
w ramach spółki celowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Olsztynie. Instalacja, która spalać będzie odpady palne (paliwo alternatywne), powstające
we wszystkich regionach województwa zostanie oddana do użytkowania w 2020 r.
Realizację wymienionych celów wspomagać będą także:
 spalarnia odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz niebezpiecznych, realizowana
przez OZK, przewidziana do uruchomienia w 2019 r.
 rozbudowa i modernizacja Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych dla regionu centralnego, realizowana przez ZGOK , przewidziana do
zakończenia w 2020 r.
Analiza SWOT
Syntetyczną ocenę gospodarki odpadami na terenie miasta Olsztyna przedstawia analiza
SWOT:












MOCNE STRONY
(czynniki wewnętrzne)
objęcie wszystkich mieszkańców miasta
systemem zorganizowanego odbioru
odpadów komunalnych,
udostępnienie wszystkim mieszkańcom
miasta możliwości bezpłatnego przekazania
odpadów niebezpiecznych i poużytkowych
do PSZOK, uruchomienie mobilnego
PSZOK,
infrastruktura zagospodarowania odpadów
komunalnych w ramach związku
międzygminnego.
SZANSE
(czynniki zewnętrzne)
wdrażanie przez przedsiębiorców
najlepszych dostępnych technik (BAT),
propagowanie wzorców konsumpcji,
upowszechnienie selektywnej zbiórki
odpadów,
edukacja ekologiczna w zakresie potrzeb
minimalizacji wytwarzania odpadów oraz
właściwego postępowania z odpadami,
aktywizacja społeczeństwa do walki
z patologiami w zakresie wytwarzania
i zbiórki odpadów.











SŁABE STRONY
(czynniki wewnętrzne)
niedobory świadomości społecznej
w zakresie potrzeby zmniejszania ilości
wytwarzanych odpadów,
nieobjęcie wszystkich mieszkańców miasta
systemem selektywnej zbiórki odpadów,
możliwość wyboru systemu i brak
zaangażowania wszystkich mieszkańców
w segregowaniu odpadów,
zbyt powolne usuwanie materiałów
budowlanych zawierających azbest
niewłaściwe kwalifikowanie odpadów
medycznych i weterynaryjnych.
ZAGROŻENIA
(czynniki zewnętrzne)
brak dopingu do segregowania odpadów
komunalnych ze względu na działające na
terenie miasta instalacje do produkcji paliw
alternatywnych (RDF),
wzrost ilości wytwarzanych odpadów
komunalnych wynikający ze wzrostu
poziomu zamożności społeczeństwa i braku
samodyscypliny mieszkańców
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Podsumowanie
Wyniki przeprowadzonej analizy SWOT wskazują na konieczność dążenia do
realizacji następujących kierunków interwencji i osiągnięcia celów w zakresie gospodarki
odpadami:
Kierunek interwencji: Udział w utrzymaniu tendencji oddzielenia wzrostu ilości
wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju wyrażonego w PKB
Zadania:
 minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów w procesach produkcyjnych,
 ograniczenie masy wytworzonych odpadów z procesów termicznych w stosunku do
ilości wyprodukowanej energii,
 minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, unikanie stosowania
jednorazowych opakowań, sztućców, naczyń i innych wyrobów,
 promowanie i wspieranie budowy sieci napraw i ponownego użycia,
 zwiększanie świadomości ekologicznej przedsiębiorców i mieszkańców miasta
i zmiana ich zachowań w zakresie wytwarzania i zagospodarowania odpadów.
Kierunek interwencji: Zbiórka odpadów
Zadania:
 rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów, wdrożenie segregacji odpadów
przez wszystkich mieszkańców miasta,
 otworzenie drugiego PSZOK w zachodniej części miasta,
 zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie w całym strumieniu zbieranych
odpadów – do 50% w 2022 r. i do 60% w 2028 r.,
 efektywny system selektywnego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych,
w tym segregacji u źródła,
 utrzymanie poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów
przenośnych na poziomie co najmniej 45% masy wprowadzonych baterii
i akumulatorów przenośnych,
 osiągnięcie poziomu selektywnego zbierania ZSEE pochodzącego z gospodarstw
domowych w wysokości co najmniej 4 kg/mieszkańca/rok,
 zapewnienie osiągnięcia odpowiedniego poziomu zbierania ZSEE: o nie mniej niż
65% masy sprzętu wprowadzonego do obrotu albo 85% masy wytworzonego zużytego
sprzętu,
 sprawny system selektywnego zbierania odpadów z remontów, budowy i demontażu
obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej,
 selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji.
Kierunek interwencji: Odzysk surowców i recykling
Zadania:
 zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności ponownego użycia, surowców
do recyklingu i energii zawartej w odpadach,
 rozwój infrastruktury do odzysku i recyklingu odpadów,
 budowa kompostowni odpadów ulegających biodegradacji pochodzących
z selektywnej zbiórki odpadów w Łęgajnach,
 budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów pochodzących
z przetworzenia odpadów komunalnych.
 wyeliminowanie składowania osadów ściekowych.
Kierunek interwencji: Zbiórka i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
Zadania:
 likwidacja odpadów zawierających PCB o stężeniu poniżej 50 ppm,
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 likwidacja urządzeń o zawartości PCB poniżej 5 dm3,
 przyspieszenie procesu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest,
 budowa spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz niebezpiecznych.
Kierunek interwencji: Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi oraz patologiom
w zakresie zagospodarowania odpadów
Zadania:
 wyeliminowanie nieuczciwych i nielegalnych praktyk związanych ze stosowaniem,
zbieraniem i zagospodarowywaniem ZSEE oraz zbieraniem i demontażem pojazdów
wycofanych z eksploatacji,
 wyeliminowanie nielegalnego zbierania i zagospodarowania odpadów
opakowaniowych, w tym praktyk spalania w paleniskach domowych,
 remediacja terenów zanieczyszczonych oraz rekultywacja terenów zdegradowanych.
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5.9. Zasoby przyrodnicze
Zasoby przyrody ożywionej Olsztyna, pierwotnie kształtowane wyłącznie przez zespół
czynników naturalnych (w tym klimat, właściwości gleb, warunki hydrologiczne i procesy
sukcesji ekologicznej), są obecnie bardzo silnie przekształcone pod wpływem działalności
człowieka. Wielowiekowe osadnictwo i eksploatacja zasobów przyrodniczych spowodowała
gruntowne zmiany większości siedlisk, głownie w wyniku urbanizacji (zabudowa, sieć
drogowa i kolejowa, inne elementy infrastruktury technicznej), wylesiania gruntów,
rolnictwa, gospodarczego użytkowania lasów i wód, eutrofizacji, zanieczyszczenia
środowiska i wielu innych czynników presji.
W systemie środowiskowym Olsztyna występują siedliska naturalne, półnaturalne
i w pełni ukształtowane przez człowieka, które pełnią ważną rolę w utrzymywaniu
różnorodności przyrodniczej i krajobrazowej miasta (Mapa 19.).
Mapa 19. System środowiska przyrodniczego Olsztyna

1 – lasy ochronne, 2 – zieleń nieurządzona, 3 – użytki rolne, 4 – wody powierzchniowe, 5 – zieleń urządzona,
6 – rezerwaty przyrody, 7 – parki istniejące, 8 – ogrody działkowe, 9 – parki projektowane,
10 – cmentarze czynne, 11 – cmentarze nieczynne, zabytkowe, objęte ochroną konserwatorską
Źródło: Opracowanie własne na podstawie SUiKZP

Presje
Świat organizmów żywych tworzących zasoby przyrodnicze jest dynamiczny,
reagujący i dostosowujący się do zmian warunków siedliskowych. Warunki te są wypadkową
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czynników naturalnych (np. pogody i klimatu, procesów naturalnej sukcesji ekologicznej,
oddziaływań wewnątrz- i międzygatunkowych) i licznych czynników antropopresji.
Historycznie ukształtowane biocenozy podlegają na znacznych obszarach silnym presjom
związanym z gospodarką człowieka i jego bezpośrednim oddziaływaniem na ekosystemy.
Zagrożenia dla trwałości zasobów przyrody należy rozpatrywać w przynajmniej dwóch
obszarach: zagrożeń dla różnorodności biologicznej oraz zagrożeń dla zrównoważonego
użytkowania tych zasobów.
Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz
z Planem działań na lata 2015–2020, wśród najistotniejszych czynników presji wymienia
m.in:
 Fragmentację siedlisk – istnienie barier przerywających ciągłość korytarzy
ekologicznych (lądowych i wodnych) oraz osłabiających możliwość adaptacji
gatunków do zmian klimatycznych;
 Zaniechanie użytkowania rolniczego gruntów marginalnych dla rolnictwa, ale cennych
przyrodniczo – za szczególnie niekorzystne uznano zmniejszanie się kośnopastwiskowego użytkowania łąk i pastwisk;
 Stosowanie pestycydów;
 Upowszechnianie się zamkniętej hodowli zwierząt i ograniczanie wypasu;
 Uproszczenie struktury drzewostanów, ich niezgodność z charakterem siedlisk;
 Regulacja rzek, prowadząca do ujednolicenia warunków hydraulicznych i morfologii
koryt;
 Zmiany reżimu przepływów spowodowane działaniami hydrotechnicznymi
i zmianami w zagospodarowaniu obszaru zlewni (wzrost powierzchni
uszczelnionych);
 Nadmierne obniżenie poziomu wody w dolinach rzecznych przez odwadniające
systemy melioracyjne;
 Przekształcenia linii brzegowej – umocnienia, zabudowa, eliminacja roślinności
przybrzeżnej i brzegowej;
 Eutrofizacja wywołana nieuregulowaną gospodarką ściekową i spływem biogenów
z pól;
 Zmiany klimatyczne, wpływające m.in. na zasięg występowania gatunków, ich cykle
rozrodcze, okresy wegetacji i interakcje ze środowiskiem;
 Obce gatunki inwazyjne, stanowiące zagrożenie dla gatunków rodzimych.
Zagrożenia dla zrównoważonego użytkowania zasobów przyrodniczych mają także
zróżnicowany charakter.
Produkcyjnym funkcjom lasu zagraża wiele czynników o charakterze naturalnym:
wichury, susze, okiść, gradacje owadów folio-, kambio- i ksylofagicznych, grzyby
patogeniczne, żerowanie zwierzyny, zaś łowiectwu – choroby zakaźne zwierząt łownych.
Czynnikiem presji na część biocenoz leśnych jest także penetracja lasów przez człowieka –
intensywny ruch turystyczny (zaśmiecanie terenu, płoszenie zwierząt, wydeptywanie), a także
nieodpowiedzialne posługiwanie się ogniem, prowadzące do powstawania pożarów.
Produkcja rybacka, zwłaszcza rybactwo jeziorowe, zagrożona jest – poza czynnikami
wpływającymi negatywnie na jakość wód – presją wędkarską i kłusownictwem.
Lasy
Lasy naturalne, których biocenozy ukształtowały wyłącznie czynniki siedliskowe, są
nieliczne i obejmują głównie fragmenty położone na terenach bagiennych. Większość lasów
została przekształcona w wyniku eksploatacji zasobów leśnych.

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna do roku 2020
..........................................................................................................................................

128

Podstawowym czynnikiem wpływającym na stan wielu ekosystemów leśnych jest ich
gospodarcze użytkowanie, zmieniające strukturę gatunkową, wiekową i przestrzenną
drzewostanów oraz ograniczające procesy naturalnej sukcesji. Na stan lasów w mieście
wpływa także ich zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne i intensywna penetracja lasów
przez ludzi.
W granicach administracyjnych Olsztyna, w 2015 r., powierzchnia lasów wszystkich
form własności wynosiła 1869,16 ha. Gminne lasy publiczne obejmują blisko 68,6% lasów
(Rys. 29., Mapa 20.). Lasami gminnymi zarządza Miasto Olsztyn (wydział: Las Miejski
ZDZiT). Lasy będące w zarządzie Lasów Państwowych na zachód od rzeki Łyna oraz drogi
nr 51 są administrowane przez Nadleśnictwo Kudypy, zaś pozostałe – przez Nadleśnictwo
Olsztyn.
Rys. 29. Powierzchnia (ha) lasów różnej własności w Olsztynie (2015 r.)

Źródło: BDL-GUS
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Mapa 20. Położenie i formy własności lasów w Olsztynie

1 – lasy gminne, 2 –lasy PGL Lasy Państwowe, 3 – lasy, tereny zadrzewione i zakrzewione innej własności.
Źródło: Bank Danych o Lasach

Powierzchnia lasów w Olsztynie stopniowo zmniejsza się. W okresie od 2010 do 2015
roku powierzchnia lasów zmniejszyła się o blisko 16,3 ha (Tab. 54.).
Tabela 54. Powierzchnia lasów w Olsztynie w latach 2010-2015

Rok

Lasy
ogółem

ogółem

2010
2011
2012
2013
2014
2015

1 885,44
1 882,63
1 882,43
1 881,83
1 870,06
1 869,16

1 718,44
1 716,63
1 715,43
1 714,83
1 703,06
1 702,16

Lasy publiczne
Skarbu
Państwa
Skarbu
w zarządzie
Państwa
Lasów
Państwowych
401,94
359,74
400,13
359,73
401,43
359,73
401,00
359,73
380,61
363,64
380,35
363,38
Źródło: BDL-GUS

Skarbu
Państwa
w zasobie
Własności
Rolnej SP
14,00
14,00
14,00
13,97
13,97
13,97

gminne

1 316,50
1 316,50
1 314,00
1 313,83
1 298,15
1 297,51

Lasy
prywatne
ogółem
167,00
166,00
167,00
167,00
167,00
167,00
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Lasy i grunty leśne, które w całości znajdują się w posiadaniu Gminy Olsztyn
i położone są w granicach administracyjnych miasta Olsztyna tworzą obiekt nazywany Lasem
Miejskim. Zdecydowana większość tych gruntów skupiona jest w kompleksie głównym
o powierzchni 1 128,27 ha zajmującym północną część miasta. Na pozostałą część, która
obejmuje łącznie 265,20 ha, składa się 95 fragmentów lasu rozmieszczonych w różnych
rejonach Olsztyna.
Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo-leśną Polski (Zielony i Kliczkowska, 2012)
lasy Olsztyna położone są w zachodniej części Krainy Mazursko – Podlaskiej (II),
w Mezoregionie Pojezierza Mrągowskiego (II.2). Dominującymi typami siedliskowymi są:
las mieszany świeży (LMśw) – 56,26%, bór mieszany świeży (BMśw) – 22,4% i las świeży
(Lśw) – 16,48%, przy znacznie niższym udziale olsów i innych siedlisk (Rys. 30.). Najliczniej
reprezentowane są siedliska świeże (o umiarkowanej wilgotności) – 95,78%, mniejszy udział
mają siedliska bagienne (3,44%) oraz wilgotne (0,78%) (Uproszczony Plan Urządzania Lasu
dla Lasu Miejskiego w Olsztynie, sporządzony na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia
2023 r., BULiGL Oddział w Olsztynie, 2013 – dalej: UPUL 2013)
Rys. 30. Udział (%) typów siedliskowych lasu w powierzchni Lasu Miejskiego w Olsztynie

Rys. Źródło: UPUL 2013
W Lesie Miejskim dominują drzewostany z sosną, jako gatunkiem panującym
(78,37% powierzchni i 84,29% miąższości), przy niższym udziale brzozy, dębu, buka,
świerka i innych gatunków (Rys. 31.). Prowadzona w przeszłości gospodarka leśna,
promująca uprawę sosny, spowodowała zniekształcenie blisko 25% siedlisk. Niewiele ponad
19% powierzchni Lasu Miejskiego tworzą siedliska uznane za naturalne, zaś blisko 56% za
zbliżone do stanu naturalnego.
Najcenniejsze lasy, będące obiektem zainteresowania Wspólnoty jako siedliska
chronione w sieci obszarów Natura 2000, obejmują 8 typów siedlisk przyrodniczych. Ich
łączna powierzchnia wynosi 569,30 ha (Tab. 55.).
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Rys. 31. Udział (%) poszczególnych gatunków w powierzchni i miąższości drzewostanów
Lasu Miejskiego w Olsztynie

inne: JW, KL, LP, DB.C, OS, AK, JS
Źródło: UPUL 2013

Tabela 55. Typy siedlisk przyrodniczych Natura 2000
zinwentaryzowanych na terenie Lasu Miejskiego (1.01.2014 r.)
Kody typu
Lp.
siedliska
przyrodniczego
1
2
4
5

9170
9180
91D0-2
91D0-5

91D0-6
6
7
8
RAZEM

91F0
7110

Typy siedlisk przyrodniczych
Grąd subkontynentalny
(Tilio-cordatae–Carpinetum betuli)
Grądy zboczowe
(zbiorowisko Acer platanoides–Tilia cordata)
Sosnowy bór bagienny
(Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris)
Borealna świerczyna bagienna
(Sphagno girgensohnii-Piceetum)
Brzezina bagienna borealna
(Dryopteridi thelypteridis
-Betuletum pubescentis)
Bór mieszany torfowcowi
(Betuletum pubescentis)
Niżowy łęg olszowo-jesionowy
(Fraxino-Alnetum)
Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą

Powierzchnia
w ha
522,19
15,48
3,26
12,69

7,37
5,77
1,63
0,91
569,30

Drzewostany Lasu Miejskiego charakteryzują się dużym udziałem powierzchniowym
i miąższościowym najstarszych klas wieku. Drzewostany powyżej 100 lat zajmują 357,28 ha
i stanowią 27,69% powierzchni gruntów zalesionych. Największą powierzchnię pośród
wszystkich klas wieku zajmuje klasa VIII (17,68%). Niewielki natomiast jest udział I klasy
wieku. (Rys. 32.). Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 96 lat i jest znacznie wyższy od
średniej krajowej (56 lat) i wojewódzkiej (53 lata)(Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu
lasów w Polsce, 2015).
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Rys. 32. Udział (%) klas wieku drzewostanów Lasu Miejskiego w Olsztynie
wg powierzchni i miąższości.

Źródło: UPUL 2013

Lasy spełniają w sposób naturalny lub w wyniku działań człowieka różnorodne
funkcje, z których najważniejsze (Raport o stanie lasów w Polsce 2014), to:
 funkcje przyrodnicze (ochronne), wyrażające się m.in. korzystnym wpływem lasów na
kształtowanie klimatu globalnego i lokalnego, regulację obiegu wody w przyrodzie,
przeciwdziałanie powodziom, ochronę gleb przed erozją i krajobrazu przed
stepowieniem;
 funkcje społeczne, które m.in. kształtują korzystne warunki zdrowotne i rekreacyjne
dla społeczeństwa, wzbogacają rynek pracy i zapewniają rozwój edukacji ekologicznej
społeczeństwa;
 funkcje produkcyjne (gospodarcze), polegające głównie na zdolności do odnawialnej
produkcji biomasy, w tym przede wszystkim drewna i użytków ubocznych, a także
realizacji racjonalnej gospodarki łowieckiej.
Lasy odgrywają bardzo ważną rolę w ochronie wielu siedlisk przyrodniczych
i gatunków, gleb, zasobów wodnych oraz pełnią inne funkcje o charakterze
pozaprodukcyjnym. Lasy w Olsztynie zaliczane są do lasów ochronnych i znajdują się
w obszarze Leśnego Kompleksu Promocyjnego (LKP) „Lasy Olsztyńskie” (od 2011 r.).
Celem działania LKP jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, ochrona
zasobów przyrody w lasach oraz edukacja leśna społeczeństwa.
Gospodarka leśna w lasach zarządzanych przez Lasy Państwowe prowadzona jest na
podstawie Planów Urządzania Lasów, opracowywanych na okresy dziesięcioletnie dla
poszczególnych nadleśnictw. Integralną częścią tych planów są programy ochrony przyrody,
które określają m.in. zasady gospodarowania na obszarach o najwyższych walorach
przyrodniczych. Gospodarowanie w lasach w zarządzie Miasta Olsztyna przebiega zgodnie
z Uproszczonym Planem Urządzania Lasu dla Lasu Miejskiego w Olsztynie, na lata 20142023.
Produkcyjne funkcje lasów obejmują głównie pozyskanie drewna. W lasach
zarządzanych przez Miasto Olsztyn sumaryczne pozyskanie grubizny wykazuje tendencję
malejącą i kształtuje się na poziomie niższym od prognozowanego przyrostu, którego wartość
szacowana jest na 5m3/ha/rok (UPUL 2013) (Rys. 33.).
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Rys. 33. Pozyskanie drewna (grubizny w m3) w lasach gminnych i prywatnych w Olsztynie,
w latach 2000-2015

Źródło: BDL-GUS

W przypadku Lasu Miejskiego w Olsztynie, istotnym założeniem prowadzenia
gospodarki leśnej, poza zapewnieniem funkcji ochronnych, jest utrzymanie estetycznokrajobrazowych walorów lasu oraz tworzenie najlepszych warunków do rekreacji
i wypoczynku dla mieszkańców miasta.
Lądowe ekosystemy nieleśne
Agrocenozy
W lądowych ekosystemach nieleśnych Olsztyna dominują agrocenozy i torfowiska,
które są siedliskami specyficznych zespołów roślinnych i zgrupowań zwierząt. Powierzchnia
gruntów rolnych w granicach administracyjnych Olsztyna, w roku 2010, wynosiła ponad 52
tys. ha, z których jednak tylko 8 tys. ha reprezentowało użytki w dobrej kulturze (Tab. 56.).
Pod zasiewami znajdowało się 3408,6 ha, a trwałe użytki zielone – łąki i pastwiska –
pokrywały powierzchnię blisko 2035,4 ha.
Tabela 56. Struktura użytków w gospodarstwach rolnych w Olsztynie
Wyszczególnienie
Powierzchnia (ha)
grunty ogółem
56650,16
użytki rolne ogółem
52141,34
użytki rolne w dobrej kulturze
8008,09
pod zasiewami
3408,60
grunty ugorowane łącznie z nawozami zielonymi
2260,34
uprawy trwałe
297,19
sady ogółem
297,19
ogrody przydomowe
6,57
łąki trwałe
1027,57
pastwiska trwałe
1007,82
pozostałe użytki rolne
44133,25
lasy i grunty leśne
2641,86
pozostałe grunty
1866,96
Źródło: BDL-GUS: Powszechny Spis Rolny 2010
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Główną ostoją różnorodności biologicznej na terenach rolniczych są trwałe użytki
zielone. Większość z nich to zbiorowiska półnaturalne, które powstały i utrzymywane są
dzięki działalności człowieka – wypasaniu i koszeniu. Część łąk, poprzez intensywne
użytkowanie i nawożenie utraciło już swą dawną, wysoką wartość przyrodniczą. Na innych,
na ogół o niskiej przydatności, zaniechano użytkowania łąkarskiego.
Skład roślinności segetalnej (związanej z uprawami) uzależniony jest charakteru
upraw i trwałości użytkowania gruntów. W strukturze zasiewów na terenie Olsztyna dominują
różne rodzaje zbóż, rzepak i ziemniaki (Tab. 57.).
Tabela 57. Struktura zasiewów na gruntach rolnych w Olsztynie
Wyszczególnienie
Powierzchnia (ha)
ogółem
3408,60
zboża razem
1958,27
zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi
1913,72
pszenica ozima
537,05
pszenica jara
270,05
żyto
400,85
jęczmień ozimy
104,14
jęczmień jary
124,88
owies
111,86
pszenżyto ozime
209,54
pszenżyto jare
7,68
mieszanki zbożowe ozime
1,60
mieszanki zbożowe jare
146,07
kukurydza na ziarno
30,54
ziemniaki
287,29
uprawy przemysłowe
342,87
rzepak i rzepik razem
342,51
Źródło: BDL-GUS: Powszechny Spis Rolny 2010

Na większości obszarów gruntów rolnych w Olsztynie prowadzona jest uprawa
ekstensywna, charakteryzująca się m.in. niskim zużyciem nawozów, nawet na użytkach
w dobrej kulturze (Tab. 58.). Sprzyja to zachowaniu siedlisk właściwych dla wielu gatunków
roślin segetalnych, w tym rzadkich gatunków chwastów, oraz zmniejsza ładunki biogenów
docierających z użytkowanych rolniczo obszarów zlewni do wód powierzchniowych.
Tabela 58. Średnie zużycie nawozów na gruntach rolnych w Olsztynie, na tle województwa
i kraju
Zużycie nawozów

Rodzaj

mineralne
azotowe
zużycie nawozów
fosforowe
(kg/ha użytków rolnych)
potasowe
wapniowe
mineralne
azotowe
zużycie nawozów
(kg/ha użytków rolnych fosforowe
w dobrej kulturze)
potasowe
wapniowe

województwo
m. Olsztyn Warmińsko- Polska
Mazurskie
12,8
102,2 114,6
8,7
63,0
66,3
2,3
19,3
22,7
1,8
19,9
25,6
22,0
39,7
38,2
83,1
110,2 121,7
56,7
68,0
70,4
14,8
20,8
24,1
11,6
21,4
27,2
143,4
42,8
40,5

Źródło: BDL-GUS: Powszechny Spis Rolny 2010
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W składzie zbiorowisk roślin segetalnych i ruderalnych coraz liczniej pojawiają się
obce gatunki inwazyjne, stanowiące zagrożenie dla rodzimej przyrody, a także – w przypadku
barszczu Sosnowskiego – dla człowieka. Do jednych z licznie występujących roślin obcego
pochodzenia należą m.in. nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis L.) i nawłoć późna
(S. gigantea Aiton). W granicach Olsztyna występowanie nawłoci kanadyjskiej stwierdzono
na 291, a nawłoci późnej na 35 stanowiskach (Korniak i in. 2012), głównie na gruntach
odłogowanych. Informacje o grożącym poparzeniami barszczu Sosnowskiego przekazują
mediom i Straży Miejskiej zaniepokojeni mieszkańcy miasta, np.: „...natknąłem się na dwa
miejsca występowania tej rośliny. Jedno na terenie łąk u zbiegu ulicy Warszawskiej i Tuwima
nieopodal budynku Energi. Drugie zaś przy budowie kompleksu mieszkalnego przy ul. Armii
Krajowej. O ile na tym drugim jest kilka, kilkanaście pojedynczych osobników, to już na
Posortach są ich setki.” (www. olsztyn.wm.pl z dnia 29.05.2013). Poza tym, stanowiska tej
rośliny znajdowano także przy ulicy Paukszty, Boenigka i Sprzętowej.
Wydział Środowiska UM w Olsztynie zlecił już przeprowadzenie inwentaryzacji
barszczu Sosnowskiego na terenie miasta oraz przeprowadził odpowiednie szkolenia dla
urzędników, Straży Miejskiej i zarządców nieruchomości.
Torfowiska
W zagłębieniach terenu, na obrzeżach jezior i w dolinach rzek, występują torfowiska
pokryte charakterystyczną roślinnością bagienną. Pierwotna powierzchnia naturalnych
torfowisk bardzo się zmniejszyła. Większość z nich w różnym stopniu osuszono i zamieniono
na użytki zielone. Część, w wyniku naturalnej sukcesji porosła lasami, a niektóre – głownie
w wyniku melioracji odwadniających i zasypywaniu – uległy całkowitemu lub częściowemu
zniszczeniu.
Te, które zachowały dużą wartość przyrodniczą podlegają wielu presjom. Zagrożenia
obejmują m.in.:
 obniżanie lub utrzymywanie niskiego poziomu wód gruntowych w wyniku melioracji
rolniczych w obrębie torfowisk lub ich pobliżu;
 zanieczyszczenie wód zasilających torfowiska;
 inwazje obcych gatunków, w szczególności na obszarach torfowisk niskich w dolinach
rzek;
 mechaniczną dewastację (wydeptywanie, zasypywanie) i zaśmiecanie;
 długotrwałe susze, zagrażające głównie torfowiskom wysokim i przejściowym;
 naturalna sukcesja, która zagraża wielu gatunkom rzadkim i chronionym.
Torfowiska są bardzo cennym elementem przyrodniczych zasobów miasta Olsztyna,
a głównymi czynnikami ich znaczenia są:
 funkcje biocenotyczne, jako siedliska specyficznej roślinności oraz wielu rzadkich
gatunków roślin i zwierząt;
 retencjonowanie wód;
 ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem;
 wiązanie węgla (na terenach z utrzymanymi procesami torfotwórczymi);
 znaczenie naukowe i edukacyjne.
Największe olsztyńskie torfowiska niskie znajdują się na obszarach zalewowych Łyny
w południowej części miasta i wzdłuż kanału Dajtki („Trzcinowisko Kortowskie”,
„Torfowisko Dajtki”), na zachód od jeziora Ukiel (przy zanikającym jeziorze Zgniłek
(Sgnitek) i przy Zatoce Łabędzia Szyja – „Żurawia Dolina”), a także śródleśne torfowiska
reprezentujące typ przejściowy i wysoki: „Redykajny” i „Mszar” – objęte już ochroną
rezerwatową. Poza walorami florystycznymi, torfowiska są cennymi ostojami zwierząt,
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w tym ptaków. Walory przyrodnicze większych torfowisk zostały uwzględnianie w SUiKZP
Olsztyna, i wskazane do nadania im statusu obszarów chronionych.
Tereny zieleni
Bardzo ważną funkcję przyrodniczą, poza ich funkcją społeczną, pełnią w Olsztynie
tereny zieleni – są siedliskami wielu gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz tworzą zieloną
infrastrukturę na terenach zurbanizowanych. Tak zwana „zieleń” – parki i ogrody, roślinność
przyuliczna i osiedlowa, pasy nasadzeń pełniących funkcję izolacyjną czy też „zieleń
nieurządzona” w postaci fragmentów naturalnych i półnaturalnych siedlisk, jak również stare
cmentarze, tereny ogrodów działkowych i nieużytki są obszarami biologicznie czynnymi
o zróżnicowanych walorach przyrodniczych. Większość z nich, poza zielenią nieurządzoną
i odłogami, ukształtowana została sztucznie i, dla utrzymania ich struktury i funkcji, wymaga
stałej pielęgnacji oraz uzupełniania ubytków.
Powierzchnia terenów zielonych jest stosunkowo mała i zmniejsza się. W latach 20102015 łączny udział parków, zieleńców i zieleni osiedlowej w ogólnej powierzchni miasta
zmniejszył się z 6,9 do 3,6% (Tab. 59., 60.). Największy udział w terenach zieleni mają:
zieleń osiedlowa i zieleń uliczna.
Tabela 59. Tereny zieleni w Olsztynie
parki spacerowoRok wypoczynkowe
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

szt.
10
10
12
12
12
12
12
12
12
13
13

ha
66,70
66,70
72,40
72,40
72,40
72,40
72,40
72,40
72,40
84,43
84,43

zieleńce
szt.
46
46
50
50
50
50
50
50
48
48
48

ha
30,50
30,50
49,00
50,10
50,10
50,10
50,10
50,10
23,35
23,35
23,35

parki, zieleńce
zieleń tereny zieleni
i tereny zieleni
uliczna osiedlowej
osiedlowej
ha
ha
ha
100,5
184,10
281,30
112,0
184,10
281,30
117,0
190,90
312,30
117,3
190,30
312,80
117,3
488,70
611,20
119,2
488,70
611,20
119,8
206,20
328,70
119,8
216,50
339,00
119,8
209,46
305,21
119,8
209,46
317,24
119,8
206,86
314,64

Źródło: BDL-GUS

Tabela 60. Tabela. Tereny zieleni w gestii samorządu Olsztyna
parki spacerowoRok wypoczynkowe
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

szt.
7
7
9
9
9
9
9
9
9
10
10

ha
53,00
53,00
58,70
58,70
58,70
58,70
58,70
58,70
58,70
70,73
70,73

zieleńce
szt.
46
46
50
50
50
50
50
50
48
48
48

ha
30,50
30,50
49,00
50,10
50,10
50,10
50,10
50,10
23,35
23,35
23,35

Źródło: BDL-GUS

tereny
zieleni
osiedlowej
ha
10,5
10,5
9,0
8,4
8,4
8,4
8,4
18,7
18,7
18,7
18,7
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Struktura terenów zieleni w Olsztynie zmienia się – wyraźnie wzrasta powierzchnia
i udział parków spacerowo-wypoczynkowych, maleje zaś powierzchnia i udział zieleńców
(Rys. 34.). Istotnie zwiększa się także długość odcinków żywopłotów: z 54,7 km w roku 2004
i 79,1 km w roku 2010 do 107,4 km w roku 2015 (BDL-GUS).
Rys. 34. Powierzchnia (ha) poszczególnych form zieleni w Olsztynie w latach 2004-2015

Źródło: BDL-GUS

Stopniowym zmianom ulega rozmieszczenie, skład i zagęszczenie drzew i krzewów
na terenach zieleni urządzonej, zarówno w wyniku czynników naturalnych (obumieranie,
wywroty i złomy), jak i prowadzonych inwestycji. Ubytki drzew nie były w przeszłości
w pełni rekompensowane nowymi nasadzeniami. W latach 2004-2015 ubyło 27 349 drzew,
a wprowadzono w tym samym czasie 13 896 sztuk sadzonek (Rys. 35.). Inaczej sytuacja
przedstawia się w przypadku krzewów, gdzie liczba nasadzeń przewyższyła ubytki.
Rys. 35. Ubytki i nasadzenia drzew (szt.) w Olsztynie w latach 2004-2015

Źródło: BDL-GUS

Tereny zieleni, jeżeli mają ze sobą łączność i są powiązane z naturalnym
środowiskiem poza miastem („zielonym pierścieniem”), mogą ograniczać bariery

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna do roku 2020
..........................................................................................................................................

138

w przemieszczaniu się zwierząt i pełnić funkcję lokalnych korytarzy ekologicznych. Niestety,
w zurbanizowanej części Olsztyna występuje wiele nieciągłości i barier, które bardzo
ograniczają tę rolę. Obszary problemowe uwidocznione są w SUiKZP Olsztyna.
Ekosystemy wodne
W granicach Olsztyna występują liczne i zróżnicowane ekosystemy wodne: jeziora,
jeziora stawowe, drobne zbiorniki wodne (stałe i okresowe), rzeki i kanały. Ich stan i walory
przyrodnicze określają czynniki naturalne (np. tempo przepływu wód czy morfometria
zbiorników wodnych) oraz liczne czynniki związane z antropopresją, głównie dotyczące
zanieczyszczenia środowiska, zabudowy hydrotechnicznej, przekształcania koryt cieków
i strefy brzegowej jezior oraz użytkowania: rybackiego, turystycznego i rekreacyjnego.
Pomimo licznych presji, które w przeszłości wymagały m.in. prowadzenia
długotrwałej i intensywnej rekultywacji silnie zeutrofizowanych jezior (Kortowskie, Długie),
a także stopniowego zmniejszania się liczby drobnych zbiorników wodnych, na terenie
Olsztyna wciąż zachowana jest różnorodność siedlisk i zespołów organizmów wodnych.
Strefy brzegowe jezior – poza odcinkami przekształconymi na potrzeby rekreacyjne
(plaże, kąpieliska, pomosty, brzegowe stanowiska wędkarskie i in.) porastają zbiorowiska
roślinności wodno-błotnej (helofitów). W strefach płytkiego litoralu występuje, na niektórych
odcinkach dość szeroko, pas szuwaru wysokiego (z dominacją trzciny), głębiej roślinność
zanurzona (z dominacją różnych gatunków rdestnic, rogatka i moczarki), a miejscami
roślinność o liściach pływających (głównie grążele). W jeziorach o wysokiej żyzności zasięg
występowania roślin zanurzonych zmniejszył się na skutek pogorszenia się warunków
świetlnych (występowania okresowych zakwitów glonów i sinic planktonowych). Bujna
roślinność wodna występuje także na wielu odcinkach rzek.
Strefę tę zasiedlają zróżnicowane zespoły fauny dennej, fauny naroślinnej i peryfitonu
(zespołu poroślowego). Dominują w nich owady (postaci larwalne wielu taksonów – w tym
dobrze poznane na terenie Olsztyna chruściki, oraz postacie dorosłe chrząszczy
i pluskwiaków), pierścienice (skąposzczety i pijawki), skorupiaki i mięczaki (ślimaki, małże).
Litoral zdominowany przez roślinność wodną jest także miejscem gniazdowania ptaków
wodnych. Najlepsze warunki dla tej grupy zwierząt występują na zarastającym
i w niewielkim stopniu penetrowanym jeziorku Zgniłek (Sgnitek), gdzie obserwowano
największą liczbę gatunków ptaków wodno-błotnych. Występowanie wielu gatunków ptaków
jest ograniczone na głównych plosach jeziora Ukiel, gdzie są one niepokojone stałą
obecnością człowieka – w tym używaniem sprzętu motorowodnego i innych jednostek
pływających.
Duże znaczenie dla różnorodności biologicznej Olsztyna mają drobne zbiorniki,
obfitujące w zespoły bezkręgowców wodnych i stanowiące miejsca rozrodu płazów. W ponad
80% drobnych zbiorników Olsztyna występuje co najmniej 11 gatunków płazów, wśród
których dominują żaba trawna, żaba wodna, żaba jeziorkowa, ropucha szara i żaba
moczarowa. Kumak nizinny, a zwłaszcza traszka zwyczajna, grzebiuszka ziemna, rzekotka,
ropucha zielona i traszka grzebieniasta są znacznie rzadsze (Nowakowski, Górski
i Lewandowski 2010).
Wody Olsztyna zasiedlają głównie ryby wielośrodowiskowe, wśród których dominują
karpiowate, przy niższym udziale ryb drapieżnych, głównie szczupaków i okoni. W jeziorze
Ukiel utrzymuje się sieja. W rzekach różnorodność gatunkową zespołów ryb podnosi
obecność gatunków reofilnych, w tym klenia, brzany i bolenia.
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Formy ochrony przyrody
System obszarów chronionych
Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona
w Olsztynie wynosi 501,8 ha (5,7% ogólnej powierzchni miasta), w tym 14,8 ha w dwóch
rezerwatach przyrody i 487,0 ha w obszarze chronionego krajobrazu (Mapa 21.).
Mapa 21. Formy ochrony przyrody w Olsztynie

1 – obszary chronionego krajobrazu, 2 – rezerwaty przyrody, 3 – pomniki przyrody
Źródło: Opracowanie własne

Rezerwaty przyrody
Rezerwaty przyrody obejmują obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało
zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska
zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się
szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami
krajobrazowymi.
W Olsztynie położone są dwa rezerwaty torfowiskowe, utworzone w 1948 i 1953 roku
(Tab. 61.).
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Tabela 61. Rezerwaty przyrody w Olsztynie
Nazwa
rezerwatu
przyrody
Mszar

Redykajny

Data
Powierzchnia
utworzenia
(ha)
1953

4,45

1948

10,38

Akt prawny
powołujący
rezerwat
MP z 1953 r.
Nr A-116, poz.
1511
Olszt. Dz. Woj.
z 1948 r.
Nr 2(58), poz. 3

Przedmiot ochrony
torfowisko śródleśne
porośnięte borem
sosnowym
śródleśne torfowisko
w lesie miejskim
Olsztyna

Typ
rezerwatu
torfowiskowy

torfowiskowy

Źródło: Rejestr form ochrony przyrody RDOŚ (z dnia 19.08.2016 r.)

Rezerwat „Mszar” chroni niewielkie torfowisko wysokie wraz z niedużym płatem
mszaru wysokotorfowiskowego. Rezerwat „Redykajny” obejmuje torfowisko niskie
z fragmentem małego torfowiska wysokiego. Obydwa rezerwaty chronić mają cenne siedliska
grzybów, porostów, wątrobowców, mchów oraz roślin naczyniowych. (Program
kształtowania i rozwoju terenów zieleni miejskiej w Olsztynie (2008) za Miejskim
Programem Ochrony Środowiska (Olsztyn, 2005)). Aktualny stan walorów przyrodniczych
rezerwatów oraz naturalnych i antropogenicznych presji jest słabo poznany.
28 kwietnia 2010 r. Rada Miasta Olsztyn pozytywnie zaopiniowała projekty zarządzeń
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie ustanowienia planów
ochrony dla rezerwatu przyrody „Redykajny” i „Mszar” (Uchwały nr LXI/701/10 i nr
LXI/700/10), w których zidentyfikowano zagrożenia oraz określono sposoby eliminacji lub
ograniczenia tych zagrożeń (Tab. 62., 63.).
Tabela 62. Rezerwat „Mszar” – zagrożenia i sposoby ich eliminacji
wg projektu planu ochrony (2010).
Lp.

1.

2.

3.

4.

5

Identyfikacja zagrożeń wewnętrznych
i zewnętrznych
ZEWNĘTRZNE
Składowanie śmieci bytowych w pobliżu
rezerwatu przyrody

Sposoby eliminacji lub ograniczenia istniejących
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych
i zewnętrznych oraz ich skutków

Okresowe usuwanie śmieci z terenu rezerwatu i jego
otoczenia (systematycznie, 1-2 razy w roku).
Edukacja społeczności lokalnej.
Możliwość przedostania się soli stosowanej Ograniczenie stosowania soli na drodze.
do usuwania śniegu z drogi (ulica Leśna)
Monitoring stanu jakości wód (raz na trzy lata)
do rezerwatu
Zbyt duża liczba osób nieupoważnionych
Ustawienie tablic informacyjnych na obrzeżach
odwiedzających rezerwat
rezerwatu, obejmujących zakazy obowiązujące na
terenie rezerwatu przyrody.
Edukacja społeczności lokalnej.
WEWNĘTRZNE
Wahania poziomu wody
Kontrola stanu rezerwatu (okresowa rewizja planu
ochrony) pod kątem uwodnienia torfowiska i stanu
szaty roślinnej (raz na trzy lata).
Zatamowanie w sposób trwały rowu odwadniającego
biegnącego do jeziora Długiego.
Ekspansja gatunków drzewiastych i zanik Zatamowanie w sposób trwały rowu odwadniającego
światłolubnych gatunków torfowiskowych biegnącego do jeziora Długiego.
Pozostawianie luk po wypadających starych
drzewach.
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Tabela 63. Rezerwat „Redykajny” – zagrożenia i sposoby ich eliminacji wg projektu planu
ochrony (2010).
Lp.

Identyfikacja zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych

Sposoby eliminacji lub ograniczenia istniejących
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych
oraz ich skutków

ZEWNĘTRZNE
Składowanie śmieci bytowych
w pobliżu rezerwatu przyrody

Okresowe usuwanie śmieci z terenu rezerwatu i jego
otoczenia (systematycznie, 1-2 razy w roku).
Edukacja społeczności lokalnej.

2.

Możliwość przedostania się soli
stosowanej do usuwania śniegu
z drogi (ulica Leśna) do rezerwatu

Ograniczenie stosowania soli na drodze.
Monitoring stanu jakości wód (raz na trzy lata)

3.

Zbyt duża liczba osób
nieupoważnionych odwiedzających
rezerwat

Ustawienie tablic informacyjnych na obrzeżach rezerwatu,
obejmujących zakazy obowiązujące na terenie rezerwatu
przyrody.
Edukacja społeczności lokalnej.

1.

WEWNĘTRZNE

4.

Wahania poziomu wody

Kontrola stanu rezerwatu (okresowa rewizja planu ochrony)
pod kątem uwodnienia torfowiska i stanu szaty roślinnej
(raz na trzy lata).
W razie konieczności doprowadzenie wody do rezerwatu
z bagna koło osiedla Likusy, po uprzednim
przeprowadzeniu badań jakości tych wód.
Monitoring stanu powyższego bagna pod kątem
zanieczyszczenia wód raz na dwa lata.

5

Ekspansja gatunków drzewiastych
i zanik światłolubnych gatunków
torfowiskowych

Pozostawienie luk po wypadających starych drzewach do
naturalnej sukcesji.

Realizacja długoterminowych celów ochrony siedlisk i gatunków w rezerwatach
wymaga ponownego opracowania i wprowadzenia planów ochrony – przeprowadzenia
szczegółowej oceny aktualnego stanu przyrody rezerwatów, zdefiniowania celów, oceny
zagrożeń oraz wdrożenia właściwych metod utrzymania lub przywrócenia właściwego stanu
ochrony.
Podjęcie aktywnych działań (np. zapewnienie właściwego uwodnienia, ograniczanie
sukcesji) może zapobiec utracie walorów przyrodniczych chronionych obszarów.
Obszar chronionego krajobrazu
Obszary chronionego krajobrazu (OChK) obejmują tereny chronione ze względu
na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu
na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną
funkcją korytarzy ekologicznych. W granicach Olsztyna położone są fragmenty OChK Dolina
Środkowej Łyny, obejmujące koryto rzeki oraz część obszarów w północno-zachodniej części
miasta.
Aktualny akt prawny wyznaczający obszar chronionego krajobrazu (Uchwała Nr
VIII/207/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny (Dz. Urz.
Woj. Warm.-Maz. z 2015 r. poz. 2748) zawiera m.in. ważne ustalenia dotyczące czynnej
ochrony ekosystemów oraz listę obowiązujących zakazów, które mają zabezpieczyć
środowisko przed degradacją, zapewnić utrzymanie i poprawę funkcji ekologicznych tych
terenów w krajobrazie.

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna do roku 2020
..........................................................................................................................................

142

Ustalenia te są uwzględniane w SUiKZP Olsztyna oraz w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego Miasta.
Pomniki przyrody
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej
lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej
lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród
innych tworów, m.in. okazałych rozmiarów drzewa i aleje, krzewy gatunków rodzimych
lub obcych czy głazy narzutowe. Według wykazu RDOŚ w mieście Olsztynie
zlokalizowanych jest aktualnie 16 obiektów uznanych za pomniki przyrody – pojedynczych
drzew i ich skupień (Tab. 64.). Liczba pomników przyrody w Olsztynie ulega zmianom:
w latach 1996-1998 było ich 6,w latach 2004-2011 – 17; a od roku 2012 – 16. Obecnie, po
wykonaniu ekspertyz, podjęto działania dotyczące wyłączenia z ochrony trzech pomnikowych
drzew. Jednocześnie, w planach Miasta pojawiły się propozycje objęcia ochroną ponad 20
nowych obiektów (Raport z realizacji..., 2015)
Tabela 64. Pomniki przyrody w Olsztynie
Lp.

Nr
ew.

1

381

klon pospolity
Acer platanoides

2

382

3

437

4

517

5

524

dąb szypułkowy
Quercus robur
(rozdwojony sklamrowany
w 1983 r.)
buk pospolity
f. płacząca,
dąb szypułkowy
f. kolumnowa,
choina kanadyjska,
dąb czerwony o 2 pniach
dąb szypułkowy
Quercus robur,
klon pospolity
Acer platanoides,
lipa drobnolistna
Tilia cordata
aleja dębowo-bukowa

6

525

Obiekt

buk pospolity
Fagus sylvatica

Wysokość
Lokalizacja
m
360
26 ul. 1 Maja,
przed Bankiem
PKO SA
430
28 skraj lasu
przy
ul. Radiowej

Obwód
cm

160
-500

Rok uznania
RGŻL-op-381/84
11.06.1984 r.
RGŻL-op-382/84
11.06.1984 r.

15 Pozorty,
-27 park podworski

Dz. Urz. Woj.
Olsztyńskiego
Nr 12 poz. 236
31.12.1986 r.

260-370
230-280
300, 360

19 ul. Tuwima
-26 od Pozort
do ul. Sikorskiego

Zarz. Nr 21
Woj.
Olsztyńskiego
08.03.1989 r.

150-270

26 Od ul. Tuwima
na N od starego
cmentarza –
obok alei
- pomnika Nr 517
20, Kortowo,
25 przy pętli
oraz przy budynku
fitopatologii

Zarz. Nr 16
Woj. Olsztyńskiego
11.02.1991 r.

438,
342

Zarz. Nr 16
Woj. Olsztyńskiego
11.02.1991 r.
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Lp.

Nr
ew.

7

1224 głóg jednoszyjkowy
Crataegus monogyna

8

1225 klon jawor
Acer pseudoplatanus

9

1226 klon jawor
Acer pseudoplatanus

Obiekt

10 1228 dąb szypułkowy
Quercus robur
-2 szt.

11 1229 wierzba biała Salix alba
– czteropniowa*

12 1230 topola biała Populus alba

13 1231 klon zwyczajny
Acer platanoides

Wysokość
Lokalizacja
m
96
- Uniwersytet
WarmińskoMazurski,
skarpa przy
ul. Oczapowskiego,
Kortowo
224
- Uniwersytet
WarmińskoMazurski,
na skraju alejki
starodrzewia,
między DS. 4
a DS. 6,
ul. Kanafojskiego,
Kortowo
224
- Uniwersytet
WarmińskoMazurski,
w ciągu alejki
starodrzewia
w pobliżu wejścia
do DS. 6,
ul. Kanafojskiego,
Kortowo
196,
- Uniwersytet
171
WarmińskoMazurski, wspólna
betonowa donica
w pobliżu wejścia
do DS. 4
217,
- Uniwersytet
230,
Warmińsko280,
Mazurski,
300
w pobliżu parku
w Kortowie,
niedaleko DS. 6
600
- Uniwersytet
WarmińskoMazurski,
na skraju parku
Kortowskiego
w pobliżu DS. 9
250
- Uniwersytet
WarmińskoMazurski,
na skraju
trawnika otoczone
dwiema ulicami,
od strony S
znajduje się DS. 2

Obwód
cm

Rok uznania
Dz. Urz.
Woj. Warm-Maz.
Nr 134, poz.1685
2004 r.

Dz. Urz.
Woj. Warm-Maz.
Nr 134, poz.1685
2004 r.

Dz. Urz. Woj.
Warm-Maz.
Nr 134, poz.1685
2004 r.

Dz. Urz.
Woj. Warm-Maz.
Nr 134, poz.1685
2004 r.

Dz. Urz.
Woj. Warm-Maz.
Nr 134, poz.1685
2004 r.

Dz. Urz.
Woj. Warm-Maz.
Nr 134, poz.1685
2004 r.

Dz. Urz.
Woj. Warm-Maz.
Nr 134, poz.1685
2004 r.
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Lp.

Nr
ew.

Obiekt

14 1232 jałowiec pospolity
Juniperus communis
– dwupniowy

15 1233 jałowiec pospolity
Juniperus communis
– szcześciopiowy

16 1234 wierzba biała
Salix alba – dwupniowa

Wysokość
Lokalizacja
m
44
- Uniwersytet
(obw.
WarmińskoPrzy
Mazurski,
ziemi)
w pobliżu
DS. 1,
na trawniku
przylegającym
do ulicy
77
- Uniwersytet
(obw.
WarmińskoPrzy
Mazurski,
ziemi)
w pobliżu
DS. 1, na trawniku
położonym wyżej
od drogi
i obsadzonym
topolą z dwóch
stron
260,
- Uniwersytet
275
WarmińskoMazurski,
na brzegu
jez. Kortowskiego
w pobliżu
pomostu

Obwód
cm
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Rok uznania
Dz. Urz.
Woj. Warm-Maz.
Nr 134, poz.1685
2004 r.

Dz. Urz.
Woj. Warm-Maz.
Nr 134, poz.1685
2004 r.

Dz. Urz.
Woj. Warm-Maz.
Nr 134, poz.1685
2004 r.

* na podstawie Uchwały nr XXVII/374/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 31 sierpnia 2016 r. pomnik przyrody
o nr ewidencyjnym 1229 został pozbawiony statusu obiektu chronionego z uwagi na utratę wartości
przyrodniczych, dla których ustanowiono formę ochrony przyrody.
Źródło: BIP RDOŚ w Olsztynie (dostęp 27.07.2016)

Obszary cenne przyrodniczo, typowane do ustanowienia form ochrony
W sporządzonym w 2013 r. SUiKZP Miasta Olsztyna wskazano cenne przyrodniczo
tereny, które są szczególnie ważne dla awifauny. Obszary te charakteryzują się dużą
różnorodnością środowiskową, cennymi zespołami flory i fauny. Obszary te zostały wskazane
jako potencjalne użytki ekologiczne lub „rezerwaty miejskie” – „rezerwaty dydaktyczne”
spełniające rolę obszarów węzłowych, ważnych dla środowiska przyrodniczego (Raport
z realizacji..., 2015).
Wskazano następujące obszary:
 Jezioro Sgnitek (Zgniłek) – położone między Jeziorem Krzywym a ul. Poranną od strony
Gutkowa. Jest to jezioro o największym bogactwie gatunkowym zespołu ptaków wodnobłotnych. Potencjalnym zagrożeniem może być rozbudowa osiedla Gutkowo w kierunku
jeziora;
 Track – obszar o pow. ok. 11 ha przy jeziorze Track; miejsce gniazdowania 37 gatunków
ptaków;
 Żurawia Dolina – teren o pow. ok. 56 ha położony w zachodniej części Olsztyna, na
północ od zatoki Łabędzia Szyja Jeziora Krzywego; wskazano gniazdowanie 41 gatunków
ptaków; zagrożeniem może być rozbudowa osiedli Łupstych i Gutkowo, jak również
osuszanie terenu;
 Torfowisko Dajtki – rozległa wąska dolina o pow. ok. 75 ha; jej północno-wschodnią
granicę stanowi skraj osiedla Dajtki i tory kolejowe;
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Trzcinowisko Kortowskie – obszar o pow. około 156 ha rozciągający się wzdłuż
al. Warszawskiej, stanowiącej jego granicę zachodnią; stwierdzono gniazdowanie 43
gatunków ptaków. Zagrożeniem jest w części północnej zasypywanie terenu gruzem
i odpadami;
Dolina Łyny – dolina rzeki Łyny o długości około 1,5 km wraz z otaczającym ją
fragmentem Lasu Miejskiego, o łącznej powierzchni około 56 ha. Stwierdzono
gniazdowanie 47 gatunków ptaków. Zagrożeniem jest przebudowa drzewostanu;
Dolina Wadąg – obszar o powierzchni około 120 ha, rozciągnięty wzdłuż 5 km odcinka
rzeki Wadąg, od al. Wojska Polskiego do ul. Jagiellońskiej, które stanowią jego zachodnią
i wschodnią granicę; pozostałe granice stanowią krawędzie doliny; stwierdzono lęgi 46
gatunków ptaków; miejsce występowania bobra. Największym zagrożeniem jest wycinka
drzew;
Dolina Skanda – obszar o powierzchni około 16 ha położony w południowo-wschodniej
części miasta; stwierdzono występowanie 40 gatunków ptaków, z czego cztery obecnie
nie występują. Zagrożenia: nadmierna ingerencja w istniejące siedliska.

Dwa spośród nich – Torfowisko Dajtki oraz Track – w analizowanym okresie nie były
objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a zatem nie były chronione
przez tego typu dokumenty planistyczne. Jednakże w przypadku Torfowiska Dajtki Wydział
Środowiska UM współpracował z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w sprawie
objęcia tego obszaru ochroną prawną. Regionalna Dyrekcja jest zainteresowana
zastosowaniem ochrony rezerwatowej, która byłaby korzystniejsza niż użytek ekologiczny,
z uwagi na większy rygor ochrony. Na pozostałych obszarach miejscowe plany
obowiązywały lub były w trakcie opracowywania. Tereny takie jak Dolina Łyny oraz Dolina
Wadąg, położone są w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Środkowej Łyny i co
zostało uwzględnione w zapisach mpzp dotyczących tych cennych przyrodniczo terenów.
Dolina Skanda jest obszarem objętym miejscowym planem „SKANDA” obowiązującym od
2008 r. (Uchwała RM Nr XXVII/339/08 z dnia 25.06.2008 r.). Jednym z głównych celów
regulacji zawartych w planie jest „ochrona cennych przyrodniczo terenów otoczenia Jeziora
Skanda”. Tereny oznaczone w planie symbolami od 1ZN do 9ZN, obejmujące naturalną
skarpę oraz zbiorowiska zieleni wysokiej i roślinności obniżeń terenowych, podlegają
ochronie z tytułu lokalnych walorów ekologicznych. Jezioro Sgnitek oraz Żurawia Dolina
należą do obszaru objętego uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania
przestrzennego UKIEL – GUTKOWO.
Trzcinowisko Kortowskie to teren, którego fragment został wskazany w uchwalonym
w 2014 r. mpzp „Trzcinowisko Kortowskie Północ” jako obszar projektowanego użytku
ekologicznego (Raport z realizacji..., 2015).
Wydział Środowiska UM w Olsztynie zlecił wykonanie opracowania dotyczącego
wyznaczenia terenów cennych przyrodniczo położonych w granicach administracyjnych
miasta i wskazanie, które z nich wymagają pogłębionej dokumentacji przyrodniczej.
Ochrona gatunkowa
Ochrona gatunkowa obejmuje okazy gatunków oraz siedliska i ostoje roślin, zwierząt
i grzybów. Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu
ochrony dziko występujących na terenie kraju i innych państw członkowskich Unii
Europejskiej rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem
oraz objętych ochroną na podstawie przepisów umów międzynarodowych, których
Rzeczpospolita Polska jest stroną, gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk
i ostoi, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej.
Obecnie, obowiązującymi w całym kraju aktami prawnymi określającymi zasady
ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów, są:
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 1348),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408).
Rozporządzenia te określają listy gatunków objętych ochroną ścisłą i częściową,
sposoby realizacji ochrony oraz stosowne ograniczenia, zakazy i nakazy. Poza przepisami
dotyczącymi zrywania, zabijania, niszczenia, handlu etc., wprowadzają m.in. obowiązek
wyznaczania stref ochronnych (stałych i okresowych) wokół stanowisk niektórych gadów,
gniazd ptaków (m.in. części chronionych ptaków drapieżnych), ssaków (m. in. nietoperzy)
oraz stanowisk występowania niektórych porostów.
Realizacja POŚ 2011
Realizacja POŚ 2011 w obszarze ochrony zasobów przyrodniczych polegała m.in. na
doskonaleniu działań systemowych ochrony środowiska, edukacji środowiskowej oraz
działaniach ukierunkowanych na ochronę i racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych
(Raport z realizacji…, 2015) (Tab. 65.).
Tabela 65. Realizacja zadań POŚ 2011 w obszarze ochrony zasobów przyrodniczych
Cel: Opracowanie spójnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powinny
być podstawą rozwoju miasta z pełnym poszanowaniem ochrony środowiska przyrodniczego
 przeprowadzanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na etapie
sporządzania/aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego,
 uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (mpzp) ustaleń
zawartych w branżowych opracowaniach dotyczących kształtowania i zagospodarowania
terenów miejskiej zieleni, ochrony przed hałasem oraz wyników monitoringu stanu miejskiego
środowiska (powietrze, wody, powierzchnia ziemi).
Cel: Upowszechnianie wdrażanych systemów zarządzania środowiskiem i podnoszenie
świadomości ekologicznej społeczeństwa
 doskonalenie systemów informowania społeczeństwa o stanie środowiska, udział społeczeństwa
w postępowaniach w zakresie ochrony środowiska,
 współpraca z mediami w zakresie prezentacji stanu środowiska w mieście oraz działań
związanych z poprawą jego jakości
 merytoryczne i finansowe wspieranie różnych form edukacji ekologicznej młodzieży.
Cel: Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej
 ochrona prawna istniejących w mieście cennych przyrodniczo terenów i miejsc z cennymi
gatunkami fauny, starodrzewu przed niewłaściwym zagospodarowaniem,
 tworzenie w mieście nowych cennych przyrodniczo terenów,
 uwzględnianie w mpzp spójnego podejścia do planowania terenów miejskiej zieleni,
 zachowanie i konserwacja istniejących zbiorników wodnych,
 prace urządzeniowe na terenach zielonych wzdłuż rzeki Łyny.
Cel: Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury
gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego
 stały monitoring stanu techniczno-zdrowotnego Lasu Miejskiego,
 zapewnienie trwałości i wielofunkcyjności Lasu Miejskiego,
 inwentaryzacja zasobów leśnych i weryfikacja klasyfikacji gruntów zalesionych Lasu
Miejskiego,
 prowadzenie gospodarki leśnej z uwzględnieniem pozaprodukcyjnych funkcji Lasu Miejskiego,
 - sprawowanie nadzoru nad gospodarką prowadzoną w lasach prywatnych na terenie miasta.
Przypisany wskaźnik:
Wartość:
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Rezerwaty (powierzchnia w ha)
Obszary Chronionego Krajobrazu (powierzchnia w ha)
Użytki ekologiczne (powierzchnia w ha)
Pomniki przyrody wg RDOŚ w Olsztynie (szt.)

bazowa 2009 r.
14,8
487,0
17

147
2014 r.
14,8
487,0
16

Źródło: Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna na lata 2011-2014
z perspektywą do roku 2018” za okres 2013-2014 r. Olsztyn 2015

Dodatkowo, ochronie zasobów przyrodniczych miasta sprzyjała realizacja zadań
służących osiąganiu dobrego stanu wód powierzchniowych i powietrza atmosferycznego.
Za działania z zakresie ochrony przyrody uznano 16 przedsięwzięć, w tym jedno
zadanie inwestycyjne: budowa turystyczno-rekreacyjnego ciągu ścieżek rowerowych
łączących tereny Jeziora Długiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta (zrealizowane w 100%).
Wskaźniki dotyczące powierzchni rezerwatów i obszaru chronionego krajobrazu nie uległy
zmianie, liczba pomników przyrody uległa zmniejszeniu, nie utworzono w analizowanym
okresie żadnego użytku ekologicznego.
Tendencje zmian
Zasoby przyrodnicze miasta pozostają bogate, pomimo licznych presji
i obserwowanych przypadków lokalnej degradacji ich walorów. Rośnie powierzchnia terenów
zurbanizowanych kosztem siedlisk naturalnych i półnaturalnych, brak jest jednak
dokładniejszych informacji o tempie spadku różnorodności siedlisk i gatunków.
W perspektywie do roku 2020 stan przyrody nie powinien ulec pogorszeniu, jeśli skutecznie
wdrożone zostaną działania ograniczające zidentyfikowane zagrożenia oraz doskonalące
zarządzanie przestrzenią miasta.
Analiza SWOT







MOCNE STRONY
(czynniki wewnętrzne)
Wysoki udział lasów i jezior
w powierzchni miasta,
Występowanie zróżnicowanych siedlisk
leśnych, wodnych i torfowiskowych,
Uwzględnianie potrzeb ochrony przyrody
w dokumentach planistycznych
(SUiKZP, mpzp),
Objęcie części miasta formami ochrony
przyrody (rezerwaty, OChK),
Prowadzenie edukacji ekologicznej.













SZANSE
(czynniki zewnętrzne)
Wsparcie opracowania planów i realizacji 
zadań ochronnych ze środków budżetu

państwa, UE i innych zewnętrznych
źródeł finansowania,
Doskonalenie aktów normatywnych


SŁABE STRONY
(czynniki wewnętrzne)
Degradacja siedlisk w wyniku
zanieczyszczenia środowiska, zmian
stosunków wodnych i innych form
antropopresji,
Inwazje obcych gatunków roślin
i zwierząt,
Przekształcenia siedlisk związane
z niewłaściwym użytkowaniem obszarów
cennych pod względem przyrodniczym,
w tym pinetyzacja lasów i odłogowanie
gruntów rolnych,
Fragmentacja środowiska –
występowanie barier dla migracji
organizmów,
Opóźnienia w przygotowaniu planów
i realizacji zadań ochronnych.
ZAGROŻENIA
(czynniki zewnętrzne)
Niedobór środków finansowych,
Wystąpienie katastrofalnych zjawisk
pogodowych (w szczególności suszy
hydrologicznej),
Inwazje obcych gatunków i dalszy wzrost
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w zakresie ochrony przyrody
i krajobrazu,
Doskonalenie metod monitoringu, oceny
stanu ochrony siedlisk i gatunków oraz
zagrożeń dla zasobów przyrodniczych.
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liczebności problematycznych gatunków
rodzimych.

Podsumowanie
Na podstawie oceny stanu i analizy czynników zagrożenia dla zasobów
przyrodniczych Olsztyna, określono podstawowe cele służące zapewnieniu ochrony
różnorodności biologicznej miasta oraz doskonaleniu zrównoważonego użytkowania zasobów
naturalnych:
1. Ochrona obszarów i obiektów o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych;
2. Ograniczanie negatywnych skutków fragmentacji środowiska;
3. Doskonalenie trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej;
4. Ograniczanie zagrożeń dla rodzimej przyrody;
5. Ochrona zieleni miejskiej i walorów przyrodniczych obszarów użytkowanych rolniczo;
6. Podniesienie poziomu wiedzy oraz wzrost aktywności społeczeństwa w zakresie działań
na rzecz ochrony różnorodności biologicznej.
Cele te będą mogły być osiągnięte poprzez podjęcie następujących kierunków
interwencji i zadań:
Kierunek interwencji: Rozwój form ochrony przyrody i krajobrazu
Zadania:
 ustanowienie użytków ekologicznych na obszarach wskazanych w SUIKZP Olsztyna;
 weryfikacja granic, celów i przedmiotów ochrony w rezerwatach przyrody;
 utrzymanie lub powiększanie liczby pomników przyrody.
Kierunek interwencji: Doskonalenie planowania i realizacji zadań ochronnych
Zadania:
 opracowanie planów ochrony rezerwatów przyrody;
 realizacja zadań wyznaczonych dla zachowania lub poprawy stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz cennych gatunków roślin, zwierząt i grzybów na obszarach
chronionych.
Kierunek interwencji: Utrzymanie lub poprawa warunków migracji zwierząt
Zadania:
 ochrona migrujących płazów, poprzez budowę przejść pod drogami lub instalację
i obsługę płotków na trasach ich wędrówek;
 utrzymanie i rozwijanie zielonej infrastruktury na terenach niezurbanizowanych,
w szczególności na obszarze korytarzy ekologicznych wskazanych w SUIKZP Olsztyna.
Kierunek interwencji: Utrzymanie i poprawa stanu lasów
Zadanie:
 Wzmacnianie i rozwijanie publicznych funkcji lasów, w szczególności w zakresie
edukacji i turystyki, z uwzględnieniem potrzeb ochrony przyrody.
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Kierunek interwencji: Ograniczanie inwazji obcych gatunków
Zadania:
 ograniczanie nasadzeń obcymi, inwazyjnymi gatunkami drzew i krzewów na terenach
zieleni urządzonej w sąsiedztwie lasów;
 utrzymywanie użytków rolnych w dobrej kulturze oraz wykaszanie nieużytków;
 inicjowanie i wspieranie akcji ograniczania liczebności obcych gatunków roślin;
 prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących zagrożeń wynikających z inwazji obcych
gatunków i sposobów ograniczania tych zagrożeń, w tym upowszechnianie kodeksu
dobrych praktyk w ogrodnictwie.
Kierunek interwencji: Monitoring przyrodniczy
Zadania:
 prowadzenie inwentaryzacji i aktualizacja danych o zasobach przyrodniczych Olsztyna,
ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności biologicznej;
 Prowadzenie monitoringu stanu przyrody i zagrożeń dla jej funkcjonowania.
Kierunek interwencji: Utrzymanie i rozwój zielonej infrastruktury
Zadania:
 utrzymanie istniejących i tworzenie nowych obszarów zieleni urządzonej;
 odtwarzanie zieleni urządzonej - zapewnienie przewagi nasadzeń nad ubytkami.
Kierunek interwencji: Zachowanie walorów przyrodniczych użytków rolnych
Zadania:
 utrzymanie ekstensywnego użytkowania cennych przyrodniczo łąk i pastwisk;
 zachowanie i odtwarzanie śródpolnych zadrzewień, zakrzaczeń i małych zbiorników
wodnych;
 upowszechnianie wiedzy i promocja proekologicznych form gospodarowania,
upowszechnianie Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych.
Kierunek interwencji: Włączanie społeczeństwa do działań na rzecz ochrony przyrody
Zadania:
 wspieranie inicjatyw społecznych, w tym wolontariatu, na rzecz ochrony przyrody;
 wspieranie ośrodków i podmiotów prowadzących edukację środowiskową.
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5.10. Zagrożenia poważnymi awariami
Jako poważną awarię określa się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub
eksplozję powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu,
w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do
natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub
powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Poważne awarie zaistniałe na terenie zakładu
określa się jako poważne awarie przemysłowe (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska; Dz. U. z 2016 r., poz. 672).





Potencjalne zagrożenie poważnymi awariami na terenie Olsztyna jest związane z:
zakładami przemysłowymi, w których stosuje się, przetwarza lub magazynuje substancje
i preparaty niebezpieczne;
transportem substancji i preparatów niebezpiecznych, które są przewożone środkami
komunikacji drogowej i kolejowej.
Na koniec 2014 roku na terenie miasta Olsztyn (Raport z realizacji…, 2015):
- nie było zakładów zakwalifikowanych do grupy zakładów dużego ryzyka wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej (ZDR);
- znajdowały się 2 zakłady zaliczone do grupy zakładów zwiększonego ryzyka
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR):
o - MICHELIN POLSKA SA, 10-454 Olsztyn, ul. Leonharda 9;
o - PKN Orlen SA, Baza Magazynowa nr 61 w Gutkowie, 11-041 Gutkowo 54.

Magazynowanie substancji niebezpiecznych, wykorzystywanie w procesach
technologicznych
pomimo
zastosowania
środków
zapobiegawczych
stwarza
niebezpieczeństwo zagrożenia ludzi oraz środowiska, szczególnie w przypadkach
rozszczelnienia zbiorników i instalacji, a także awarii przy pracach przeładunkowych, kiedy
to może dojść do niekontrolowanego uwolnienia się substancji niebezpiecznych
powodujących zagrożenie dla ludzi oraz skażenie powietrza, wód powierzchniowych, wód
podziemnych lub gruntu.
Inne zakłady zlokalizowane na terenie miasta Olsztyn stwarzające zagrożenie poza
swoim terenem (Raport z realizacji…, 2015):
o Chłodnia Olsztyn Spółka z o.o. ul. Lubelska 33;
o INDYKPOL S.A. w Olsztynie ul. Jesienna 3;
o „Glob-Trading” Sp. z o.o., Oddział Olsztyn, ul. Lubelska 42;
o - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Słoneczna 46;
o „Bialchem Group” Sp. z o.o., Oddział Olsztyn – Rozlewnia Gazu, ul. M.Z.
Malewskiej 65;
o Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Polgaz” Olsztyn, Gutkowo 54;
o Pomorska Spółka Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul.
Lubelska 42;
o „Chem-Kwas" Hurtownia Zbigniew Kowalczyk Olsztyn ul. Poprzeczna 13.
Niebezpieczne związki stosowane w przemyśle i magazynowane na terenie miasta, to
m.in.: amoniak, dwutlenek węgla, gaz propan-butan, gaz ziemny metanowy, kwasy
(w szczególności kwas: solny, fosforowy, azotowy, siarkowy) i ich mieszaniny, podchloryn
sodu, produkty ropopochodne – w szczególności benzyny i oleje napędowe, tlenek cynku.
W strukturze przewozów towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym dominują
paliwa płynne (benzyny i oleje napędowe).
W okresie ostatnich kilku lat obserwuje się stałą tendencję wzrostową liczby
transportów materiałów niebezpiecznych, w tym szczególnie przewozów tranzytowych przez
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województwo. Do najważniejszych odcinków szlaków komunikacyjnych przebiegających
przez teren miasta Olsztyn należą:
o drogi krajowe nr 16, 51 oraz 53;
o linie kolejowe relacji: z Iławy przez Ostródę, Olsztyn i Korsze w kierunku granicy
państwa; z Braniewa (granica państwa) i Elbląga do Olsztyna oraz rzadziej używana
z Działdowa przez Nidzicę do Olsztyna.
W latach 2012–2014 na opisywanym terenie zarejestrowano 1 zdarzenia o charakterze
poważnej awarii; był to wyciek 60 ton oleju napędowego w m. Gutkowo w 2012 r. w wyniku
kolizji cystern kolejowych (Raport o stanie środowiska…, 2013);
Zagrożenia skutkami poważnych awarii
Zagrożenia poważnymi awariami są szczególnie istotne z punktu widzenia skutków,
jakie mogą wystąpić w związku z niekontrolowaną emisją niebezpiecznych substancji do
środowiska. Niekontrolowane uwolnienie się substancji niebezpiecznych może stanowić
znaczne zagrożenie pożarowe i wybuchowe oraz toksyczne i ekologiczne.
Zdarzenia o znamionach poważnej awarii mogą skutkować:
 zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi;
 trwałym uszkodzeniem lub zniszczeniem w szczególności elementów przyrodniczych
środowiska, zanieczyszczeniem powierzchni ziemi, wód powierzchniowych, poziomów
wodonośnych wód podziemnych;
 szkodami w mieniu.
Realizacja POŚ 2011
W latach 2013-2014 realizowano zadania zmierzające do stworzenia systemu
prewencyjnego zapobiegania szkodom w środowisku i zapobiegania poważnym awariom;
wdrożono projekt „System wspomagania służb wraz z budową portalu Bezpieczny Olsztyn”,
prowadzono rejestr zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych awarii oraz
potencjalnych sprawców awarii, zaktualizowano Miejski Plan Zarządzania Kryzysowego
Miasta Olsztyna oraz wdrażano procedury reagowania kryzysowego ustalone w Planie.
Tabela 66. Realizacja zadań POŚ 2011 w obszarze zagrożenia poważnymi awariami
Cel: Stworzenie systemu prewencyjnego zapobiegania szkodom w środowisku, zapobieganie
poważnym awariom
 aktualizowanie bazy danych o szkodach w środowisku, zagrożeniach środowiska i poważnych
awariach;
 wdrażanie procedur reagowania kryzysowego ustalonych w Miejskim Planie Reagowania
Kryzysowego M. Olsztyna;
 aktualizacja Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego.
Źródło: Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna na lata 2011-2014
z perspektywą do roku 2018” za okres 2013-2014 r. Olsztyn 2015

Tendencje zmian
Wzrost przewozów substancji i preparatów niebezpiecznych środkami komunikacji
drogowej i kolejowej zwiększa znacznie prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia
o znamionach poważnej awarii.

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna do roku 2020
..........................................................................................................................................

152

Analiza SWOT








MOCNE STRONY
(czynniki wewnętrzne)
spełnianie wymogów bezpieczeństwa
przez zakłady znajdujące się na liście
potencjalnych sprawców poważnych
awarii;
dobra współpraca między instytucjami
przy usuwaniu i ograniczaniu skutków
awarii.
SZANSE
(czynniki zewnętrzne)
rozwój nowych technologii służących
zapobieganiu awariom instalacji
przemysłowych;
rozwój dostępnych technik i technologii
do likwidacji skutków awarii.







SŁABE STRONY
(czynniki wewnętrzne)
przewóz substancji niebezpiecznych
transportem drogowym i kolejowym,
trasami wyznaczonymi przez miasto;
niska świadomość społeczna.

ZAGROŻENIA
(czynniki zewnętrzne)
zanieczyszczenia środowiska w wyniku
poważnych awarii;
niedobór środków finansowych.

Podsumowanie
Potencjalne zagrożenie poważnymi awariami jest związane z zakładami będącymi
potencjalnymi sprawcami poważnych awarii oraz z transportem substancji i preparatów
niebezpiecznych.
Ochrona środowiska przed poważną awarią, polega na zapobieganiu zdarzeniom
mogącym powodować poważną awarię, a w przypadku jej powstania na ograniczaniu jej
skutków dla ludzi i środowiska. Wskazane są do podjęcia następujące kierunki interwencji:
Kierunek interwencji: Ograniczanie zagrożeń poważnymi awariami
Zadania:
 prowadzenie rejestru zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych awarii
oraz potencjalnych sprawców awarii;
 prowadzenie rejestru ISWK, jako bazy danych do analizy doświadczeń z przebiegu
zaistniałych awarii i akcji ratowniczych;
 koordynacja działań z zakresu monitoringu zagrożeń dla zdrowia mieszkańców;
 aktualizacja Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego, wdrażanie procedur zawartych
w Planie;
 propagowanie standardów prawidłowych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia
zagrożeń środowiska z tytułu awarii przemysłowych i wypadków z udziałem pojazdów
przewożących towary niebezpieczne.
Kierunek interwencji: Minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia poważnej awarii
Zadania:
 doposażenie wyspecjalizowanych jednostek w sprzęt do wykrywania i lokalizacji awarii,
likwidacji oraz analizy skutków tych awarii.
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6. CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA, ZADANIA
I ICH FINASOWANIE
Opisane w rozdziale 5 w poszczególnych obszarach interwencji: cele, wskaźniki ich
realizacji, kierunki interwencji, zadania wynikające z oceny stanu środowiska oraz podmioty
wskazane do realizacji zadań przedstawiono w formie tabelarycznej w załączniku nr 1.
W Programie przewidziano 149 zadań do realizacji przez różne podmioty.
Zapotrzebowanie na finansowanie zadań założonych w Programie przekracza kwotę
2 745 318 tys. zł. Nie szacowano kosztów realizacji zadań o charakterze ogólnym, w których
na obecnym etapie nie ma możliwości ustalenia ich pełnego zakresu (w zestawieniach
kosztów realizacji zadań występowanie kosztów bez ustalenia ich wysokości oznaczono
znakiem x).
Największa ilość środków finansowych (2 553 840 tys. zł) przeznaczona będzie na
realizację zadań w obszarze „ochrona klimatu i jakości powietrza”. Realizację zadań w tym
obszarze interwencji obciąża znacząco modernizacja systemu drogowego MOF Olsztyna oraz
modernizacja systemu grzewczego miasta. Ponadto w obszarze tym wykonywane będę
zadania związane z pozyskaniem i lepszym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
rozwojem kogeneracji oraz ograniczeniem niskiej emisji, poprawą efektywności
energetycznej w transporcie i klimatu w obszarach miejskich, oraz stosowaniem
energooszczędnych technologii w gospodarce, mieszkalnictwie i budynkach publicznych.
Realizacja zadań w obszarach „gospodarka wodno-ściekowa” i „gospodarowanie
wodami” obejmuje działania związane z ochroną gleb i wód powierzchniowych przed
zanieczyszczaniem ściekami oraz zwiększeniem retencji wód powierzchniowych. Są to
głównie zadania ujęte w aktualizacji KPOŚK, związane z budową i remontami oczyszczalni
ścieków oraz rozwojem sieci kanalizacyjnych w aglomeracjach, a także na terenach
wiejskich.
Zadania realizacyjne w obszarach „zasoby geologiczne”, „gleby” oraz „zasoby
przyrodnicze” obejmują głównie działania związane z ochroną zasobów: cennych siedlisk
przyrodniczych i zagrożonych gatunków, walorów krajobrazu oraz rozwojem terenów
zielonych w obszarach miejskich.
Koszty realizacji działań w obszarze „gospodarka odpadami i zapobieganie
powstawaniu odpadów” obejmują działania w sferze zmniejszenia ilości wytwarzanych oraz
składowanych odpadów, w tym zwiększenia zakresu odzysku i recyklingu odpadów, a także
w zakresie unieszkodliwiania odpadów.
We wszystkich obszarach interwencji przewidziano do realizacji zadania związane
z edukacją ekologiczną społeczeństwa i promocją zalecanych kierunków działań. Położono
w nich nacisk na ochronę zasobów, głównie wody i energii oraz o surowców, w tym także
powtórne użycie surowców odzyskanych z odpadów i poddanych recyklingowi.
Planowane koszty realizacji zadań w obszarach interwencji zestawiono w tabeli 67.
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Tabela 67. Koszty realizacji zadań Programu
Lp.
Obszar interwencji
tys. zł
%
1 Ochrona klimatu i jakości powietrza
2 553 840
93,0
2 Zagrożenia hałasem
18 090
0,7
3 Pola elektro-magnetyczne
0
0,0
4 Gospodarowanie wodami
17 050
0,6
5 Gospodarka wodno-ściekowa
63 518
2,3
6 Zasoby geologiczne
10
0,0
7 Gleby
20
0,0
8 Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
75 860
2,8
9 Zasoby przyrodnicze
12 000
0,4
10 Zagrożenia poważnymi awariami
5 000
0,2
Razem
2 745 388 100
Źródło: Opracowanie własne

Zadania własne
W ramach Programu, miasto Olsztyn wraz z miejskimi jednostkami organizacyjnymi
realizować będzie 105 zadań własnych. Realizacja tych zadań wymagać będzie poniesienia
nakładów w wysokości 1 572 928 tys. zł.
Największych nakładów wymagać będzie realizacja zadań o charakterze
inwestycyjnym związanych z modernizacją systemu drogowego i zaopatrzeniem miasta
w ciepło. Ponadto znaczące nakłady ponieść należy na realizację zadań inwestycyjnych
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami. Przewidziano także do
realizacji zadania związane z ograniczaniem hałasu na terenie miasta, utrzymaniem
i rozwojem terenów zielonych oraz rozwojem funkcji turystycznych miasta. Zadania
o charakterze edukacyjnym realizować będą głównie szkoły w ramach własnych projektów.
Zestawienie kosztów realizacji zadań własnych miasta Olsztyna przedstawiono
w tabeli 68., a ich szczegółowy wykaz wraz z ich szacowanymi kosztami, harmonogramem
finansowania ze wskazaniem źródeł finansowania przedstawiono w załączniku nr 2.
Tabela 68. Koszty realizacji zadań własnych miasta Olsztyna przewidzianych Programem
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Obszar interwencji
Ochrona klimatu i jakości powietrza
Zagrożenia hałasem
Pola elektro-magnetyczne
Gospodarowanie wodami
Gospodarka wodno-ściekowa
Zasoby geologiczne
Gleby
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
Zasoby przyrodnicze
Zagrożenia poważnymi awariami
Razem

tys. zł
%
1 398 290 88,9
18 040 1,2
0
0
8 000 0,5
63 508 4,0
0
0
0
0
73 110 4,6
12 000 0,8
0
0
1 572 948 100

Źródło: Opracowanie własne

Zadania monitorowane
Zadania monitorowane realizowane będą przez organy administracji rządowej, służby
i inspekcje, organizacje pozarządowe oraz przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne.
W Programie przewidziano 113 zadań monitorowanych, których koszty realizacji wyniosą
1 172 390 tys. zł.
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Zdecydowaną większość nakładów inwestycyjnych stanowią koszty realizacji zadań
związanych z modernizacją systemu komunikacyjnego MOF Olsztyna, w tym budowa
obwodnicy południowej miasta. Pozostałe nakłady związane są z realizacją zadań z zakresu
oszczędzania energii w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych, ograniczania niskiej
emisji i likwidacji jej źródeł, termomodernizacji obiektów kubaturowych oraz rozwoju oraz
rozwoju odnawialnych źródeł energii.
Zestawienie kosztów realizacji zadań monitorowanych Programu przedstawiono
w tabeli 69., a szczegółowy wykaz zadań wraz z ich szacowanymi kosztami, ze wskazaniem
źródeł finansowania oraz podmiotami realizującymi przedstawiono w załączniku nr 3.
Tabela 69. Koszty realizacji zadań monitorowanych przewidzianych Programem
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Obszar interwencji
Ochrona klimatu i jakości powietrza
Zagrożenia hałasem
Pola elektro-magnetyczne
Gospodarowanie wodami
Gospodarka wodno-ściekowa
Zasoby geologiczne
Gleby
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
Zasoby przyrodnicze
Zagrożenia poważnymi awariami
Razem

tys. zł
%
1 155 550 98,6
50
x
0
0
9 050 0,8
10
x
10
x
20
x
2 750 0,2
0
0
5 000 0,4
1 172 440 100

Źródło: Opracowanie własne

Finansowanie zadań
Koszt wykonania wymienionych w Programie zadań oszacowano biorąc pod uwagę
nakłady ponoszone na zadania o podobnym charakterze. Uwzględniono także informacje
o planowanych kosztach inwestycji zawarte w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr X/110/15
Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 maja 2015 r. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta
Olsztyna”, Aktualizacji KPOŚK (Załącznik do aktualizacji Master Planu dla dyrektywy Rady
91/271/EWG – maj 2016 r.), projektach strategicznych planowanych do realizacji przez
GDOŚ oraz kosztach realizacji zadań przyjętych do realizacji w Planie inwestycyjnym PWiK
Sp. z o.o. na lata 2017-2019 oraz przewidzianej alokacji środków programów operacyjnych
POIiŚ, RPO, POPW i PROW. Wysokość kosztów realizacji zadań skonfrontowano
z przewidywanymi nakładami na realizację zadań monitorowanych Programu ochrony
środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020.
Możliwości realizacji inwestycji w zakresie ochrony środowiska zarówno ze środków
własnych samorządów jak i przedsiębiorstw są ograniczone kondycją finansową podmiotów,
a samorządów ponadto koniecznością zabezpieczania potrzeb zbiorowych mieszkańców
w innych sferach życia. W roku 2014 dochody budżetu miasta Olsztyna wynosiły 962 964,5
tys. zł. Wydatki budżetu w tym okresie były niższe i wynosiły 928 045,8 tys. zł, z czego na
inwestycje wydatkowano 178 395,0 tys. zł, tj. 19,2 %.
Realizacja zadań niniejszego programu wymaga zabezpieczenia wkładu własnego
przez miasto Olsztyn w wysokości 354 263 tys. zł, tj. około 88 500 tys. zł średniorocznie.
Część wkładu własnego w wysokości 160 000 tys. zł planuje się pokryć ze środków
preferencyjnego kredytu bankowego, po uzyskaniu którego miasto wykładać będzie corocznie
na inwestycje w ochronie środowiska 50 000 tys. zł. Pozostałe kwoty na realizację zadań
Programu finansowane zostaną ze środków programów operacyjnych, funduszy
ekologicznych, budżetu państwa oraz środków prywatnych. Udział środków krajowych i Unii
Europejskiej w realizacji zadań Programu przedstawia tabela 70.
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Tabela 70. Finansowanie zadań Programu
Lp.
Źródło środków
tys. zł
%
1
POIiŚ
1 267 822 46,2
2
RPO
443 158 16,2
Środki Unii Europejskiej
80,1
3
PROW
81
0,0
4
POPW
486 000
17,7
5
Budżet państwa
154 300
5,6
6
Budżet JST
354 383 12,9
Krajowe środki publiczne
18,5
7
NFOŚiGW
745
0,0
8
WFOŚiGW
9 Krajowe środki prywatne
38 899
1,4
1,4
10 Razem
2 745 388 100,0 100,0
Źródło: Opracowanie własne

W pozycji Krajowe środki prywatne uwzględniono środki osób fizycznych, ale także
środki podmiotów gospodarczych, przedsiębiorstw, spółek, organizacji pozarządowych itp.
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7. SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
„Program Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna do roku 2020.” został
sporządzony zgodnie z Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych
i gminnych programów ochrony środowiska (Ministerstwo Środowiska 2015).
Podstawą opracowania były obowiązujące przepisy prawa polskiego i unijnego,
aktualne dokumenty strategiczne, sektorowe oraz dokumenty zawierające informacje o stanie
środowiska i jego zagrożeniach, a także przewidywanych źródłach finansowania zadań
opisanych w Programie. Program został sporządzony z uwzględnieniem specyfiki oraz
rzeczywistych potrzeb Miasta Olsztyn.
Przy opracowywaniu oceny stanu środowiska korzystano głównie z danych PMŚ,
GUS, GDOŚ, RDOŚ, KZGW, RZGW, IMGW-PIB i PIG-PIB według stanu na koniec 2014 r.
W niektórych uzasadnionych przypadkach korzystano z innych danych, których źródło
podano w opisie.
W trakcie przygotowania Programu wystąpiono do Urzędu Miasta Olsztyna z prośbą
o dodatkowe informacje.
Na podstawie aktualnego stanu środowiska Miasta, głównych zagrożeń i kierunków
zmian wynikających z dokumentów strategicznych, sektorowych i programowych
w poszczególnych obszarach interwencji zostały określone cele, wyznaczono kierunki
interwencji i zaproponowano do nich zadania, których wykonanie jest niezbędne aby
zachować lub poprawić stan środowiska, podnieść jakość życia mieszkańców oraz wypełnić
zobowiązania unijne.
Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) w związku
z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017
r., poz. 519 z późn. zm.) przy opracowywaniu dokumentu zostanie zapewniony udział
społeczeństwa, który będzie opisany w załączniku do Programu.
Realizacja i monitoring Programu
Program ochrony środowiska jest specyficznym dokumentem, którego realizacja
zależna jest od odpowiedzialnego za jego przygotowanie Prezydenta Olsztyna, ale również od
działań licznych podmiotów funkcjonujących na terenie miasta, jak i poza nim, które
zaangażowane są w proces jego realizacji w obszarze swoich kompetencji oraz mieszkańców.
W ramach określonych kierunków interwencji w poszczególnych obszarach podmioty
realizować będą różne zadania: o charakterze inwestycyjnym, organizacyjnym (monitoring,
nadzór) czy też edukacyjnym (załącznik nr 1).
Kontrola realizacji Programu wymaga oceny stopnia wykonania przyjętych w nim
celów i zadań w każdym z obszarów interwencji. Z tego względu ważne jest wyznaczenie
systemu monitorowania, na podstawie którego możliwe będzie dokonanie oceny procesu
wdrażania oraz ewentualnej modyfikacji dokumentu.
Strukturę systemu monitorowania Programu w mieście Olsztynie (miasto na prawach
powiatu) tworzą:
 Rada Miasta Olsztyna – w której kompetencjach leży zapoznanie się z raportem
okresowym z realizacji Programu zgodnie z przyjętym harmonogramem (Tab. 71.);
 Prezydent Olsztyna – jako organ wykonawczy nadzoruje i organizuje proces
monitorowania, przedstawia raport okresowy Radzie Miasta, a następnie przekazuje do
wiadomości Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
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Koordynator – Wydział Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna, do którego zadań należy
pozyskiwanie danych od poszczególnych instytucji, przygotowanie raportu okresowego
z realizacji Programu wraz z ewaluacją.

Ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na Prezydenta Miasta obowiązek
sporządzania co 2 lata raportu z wykonania Programu. Raporty okresowe z realizacji
Programu wraz z ewaluacją wykonywane będą zgodnie z poniższym harmonogramem.
Tabela 71. Harmonogram monitoringu Programu
Zadanie
Opracowanie raportu okresowego wraz z ewaluacją z realizacji
Programu w latach 2017–2018
Przedstawienie raportu za okres 2017–2018 Radzie Miasta Olsztyna
i przedłożenie do wiadomości Zarządowi Województwa WarmińskoMazurskiego
Opracowanie raportu okresowego wraz z ewaluacją z realizacji
Programu w latach 2019–2020
Przedstawienie raportu za okres 2019-2020 Radzie Miasta Olsztyna
i przedłożenie do wiadomości Zarządowi Województwa WarmińskoMazurskiego

Termin
do 31 marca 2020 roku
do 30 kwietnia 2020 roku

do 31 marca 2022 roku
do 30 kwietnia 2022 roku

Źródło: Opracowanie własne

Raporty dotyczące monitorowanego okresu realizacji Programu powinny zawierać
w poszczególnych obszarach interwencji:
 ocenę wykonania zadań własnych Miasta Olsztyn określonych w załączniku nr 2;
 ocenę realizacji celów i zadań określonych w Programie, opartą na wskaźnikach
charakteryzujących stan środowiska określonych w załączniku nr 1.
Ocena realizacji Programu powinna być przeprowadzona w oparciu o podstawowe
wskaźniki obrazujące stan środowiska i dokonujące się w nim zmiany (Tab. 72.). Do
opracowania raportu należy wykorzystać między innymi: wyniki badań prowadzonych w
ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz dane statystyczne. Miejskie Jednostki
Organizacyjne będą natomiast nieocenionym źródłem informacji na temat inwestycji
prowadzonych w mieście.
Tabela 72. Najważniejsze wskaźniki oceny realizacji Programu dla obszarów interwencji
Obszar interwencji

Nazwa wskaźnika (+ źródło danych)

liczba zanieczyszczeń niespełniających wymogów
w strefie miasto Olsztyn (WIOŚ PMŚ)
emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów
szczególnie uciążliwych ogółem (tys. ton) (GUS)
emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów
szczególnie uciążliwych ogółem (tony) (GUS)
stopień redukcji zanieczyszczeń pyłowych
z zakładów szczególnie uciążliwych ogółem
(% zanieczyszczeń wytworzonych) (GUS)
Zagrożenia hałasem liczba mieszkańców zagrożonych
ponadnormatywnym hałasem pochodzącym od dróg
– wskaźnik LDWN (tys.) (mapa akustyczna dla hałasu
drogowego)
Ochrona klimatu
i jakości powietrza

Wartość wskaźnika
bazowa
docelowa
(2014 r.)
(2020 r.)
3
374,3
90

0
poniżej
374,3
poniżej
90

99,6

powyżej
99,6

8,18

poniżej
8,18
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Obszar interwencji

Nazwa wskaźnika (+ źródło danych)

liczba zakładów w których stwierdzono
przekroczenia poziomów dopuszczalnych hałasu
w trakcie kontroli WIOŚ (WIOŚ)
Pola
procent ogólnej liczby punktów pomiarowych
elektromagnetyczne w których stwierdzono przekroczenie
dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych (WIOŚ, PMŚ)
Gospodarowanie
udział JCWP rzek w stanie/ potencjale dobrym
wodami
i bardzo dobrym (%) (aPGWD)
udział JCWP jezior w stanie dobrym (%)
(APGWD)

efekty rzeczowe inwestycji w danym roku:
obwałowania przeciwpowodziowe (km) (GUS)
Gospodarka wodno- długość sieci wodociągowej rozdzielczej (km)
ściekowa
(GUS)
zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej
i ludności ogółem (hm3) (GUS)
udział przemysłu w zużyciu wody ogółem (%)
(GUS)
długość sieci kanalizacyjnej (ogólnospławnej i na
ścieki gospodarcze) (km) (GUS)
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Wartość wskaźnika
bazowa
docelowa
(2014 r.)
(2020 r.)
1

0

0

0

57

0

wg
wartości
oczekiwanych
w 2021 r.
po
przyjęciu
APGWD

0

0

263,5

>265,0

13283,5

<12000

31,2

<31,2

298,3
(559,4 w
aglomeracji)

>299,5
(566,5)

odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni
99,9
ścieków (%) (GUS)
nieoczyszczone ścieki przemysłowe i komunalne
wymagające oczyszczania odprowadzone do wód
394
lub do ziemi razem (hm3) (GUS)
Zasoby geologiczne powierzchnia użytków kopalnych (ha) (UM)
0
Gleby
powierzchnia gruntów wymagających rekultywacji
brak danych
ogółem (ha) (UM)
Gospodarka
ilość zebranych odpadów komunalnych w
272,1
odpadami
przeliczeniu na 1 mieszkańca rocznie (kg) (GUS)
i zapobieganie
liczba punktów selektywnego zbierania odpadów
1
powstawaniu
komunalnych (szt.) (sprawozdanie PM. Olsztyna)
odpadów
liczba właścicieli nieruchomości, którzy zbierają
odpady komunalne w sposób niezgodny
4379
z regulaminem utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy (osób) (sprawozdanie PM Olsztyna)
poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do
5,7
składowania (%) (sprawozdanie PM Olsztyna)
osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia następujących frakcji odpadów
16,5
komunalnych: papieru, metalu, tworzyw sztucznych
i szkła (%) (sprawozdanie PM Olsztyna)
unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
609,2
(tys. Mg) (Baza Azbestowa Ministerstwa Rozwoju)

99,9
0
0
0
270
2

0

0

40

660,0
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Nazwa wskaźnika (+ źródło danych)

Obszar interwencji

Ochrona zasobów
przyrodniczych

Zagrożenia
poważnymi
awariami

powierzchnia dzikich wysypisk na 100 km2
powierzchni ogółem (m2) (sprawozdanie PM
Olsztyna)
tereny składowania odpadów, niezrekultywowane
(ha) (sprawozdanie PM Olsztyna)
powierzchnia obiektów i obszarów o szczególnych
walorach przyrodniczych prawnie chronionych
ogółem (ha) (GUS)
liczba pomników przyrody ogółem (szt.)
liczba zatwierdzonych planów ochrony rezerwatów
(RDOŚ)
poziom lesistości (%) (GUS)
powierzchnia lasów (ha) (GUS)
powierzchnia parków, zieleńców i terenów zieleni
osiedlowej ogółem w miastach (ha)
powierzchnia gruntów zadrzewionych i
zakrzewionych (ha) GUS
liczba przypadków wystąpienia poważnych awarii
(odpowiadających definicji zawartej w art. 3 pkt 23
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska) (GUS)
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Wartość wskaźnika
bazowa
docelowa
(2014 r.)
(2020 r.)
0

0

0

0

501,8

>501,8

16

≥16

0

2

21,2
1870,1

21,2
1870,1

317,2

>317,2

133

133

0

0

Źródło: Załącznik nr 1.

W raporcie powinna zostać dokonana ewaluacja realizowanych zadań i poziomu
osiągnięcia przyjętych wskaźników. Za szczegółowe określenie zakresu ewaluacji – celów
badania oraz kryteriów ewaluacyjnych odpowiedzialny będzie koordynator systemu
monitoringu (Wydział Środowiska Urzędu Miasta Olsztyn).
Aktualizacja Programu
Zaleca się opracowanie i uchwalenie aktualizacji Programu do końca w 2020 roku.
Projekt aktualizacji programu powinien uwzględniać wyniki raportu z wykonania aktualnego
programu oraz wnioski i zalecenia z przeprowadzonej ewaluacji. Ponadto powinny zostać
uwzględnione nowe uwarunkowania zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne.
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Nazwa
(+źródło danych)

Ochrona klimatu i jakości powietrza

ilość zanieczyszczeń
niespełniających
wymogów w strefie
miasto Olsztyn
(WIOŚ PMŚ)
emisja zanieczyszczeń
gazowych z zakładów
szczególnie
uciążliwych ogółem
(tys. ton) (GUS)
Poprawa jakości
powietrza, ograniczenie emisja zanieczyszczeń
emisji gazów
pyłowych z zakładów
cieplarnianych
szczególnie
uciążliwych ogółem
(tony) (GUS)
stopień redukcji
zanieczyszczeń
pyłowych z zakładów
szczególnie
uciążliwych ogółem
(% zanieczyszczeń
wytworzonych)
(GUS)

bazowa docelowa
(2014 r.) (2020 r.)

3
(PM10,
B(a)P,
ozon)

374,3

90

Nr zadania

Wartość
Cel

Kierunek
interwencji

Wskaźnik

0

poniżej
374,3

poniżej
90

Zadanie

Instalowanie i modernizacja
urządzeń ochrony powietrza,
w tym m.in. stosowanie
1
instalacji odpylania,
odazotowania i odsiarczania
spalin

I. Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery

Obszar
interwencji

Załącznik 1. Cele, kierunki interwencji oraz zadania
Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

zadanie własne: Miasto
Olsztyn

niedobory środków
zadanie monitorowane: finansowych
podmioty gospodarcze

zadanie własne: Miasto
niedobory środków
Zamiana kotłowni węglowych Olsztyn
finansowych,
na obiekty niskoemisyjne,
brak programów
2 likwidacja lokalnych kotłowni zadanie monitorowane:
realizacyjnych,
o dużej emisji i rozbudowa sieci właściciele
niska świadomość
i zarządzający
ciepłowniczej
instalacjami, inspekcja społeczna
nadzoru budowlanego
Modernizacja systemu
ciepłowniczego w Olsztynie,
w tym budowa nowego,
zadanie własne: Miasto niedobory środków
3
niskoemisyjnego źródła ciepła Olsztyn
finansowych
dla miasta wraz z przyłączeniem
do miejskiej sieci ciepłowniczej
Rozbudowa sieci gazowej
(przesyłowej i rozdzielczej)
4 zapewniającej bezpieczeństwo
dostaw gazu sieciowego
na obszarze miasta

99,6 powyżej
99,6
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zadanie monitorowane:
operatorzy systemów
niedobory środków
dystrybucyjnych,
finansowych
nadzór budowlany

Ochrona klimatu i jakości powietrza

ilość zanieczyszczeń
niespełniających
wymogów w strefie
miasto Olsztyn
(WIOŚ PMŚ)

bazowa docelowa
(2014 r.) (2020 r.)
3
(PM10,
B(a)P,
ozon)

0

374,3

poniżej
374,3

emisja zanieczyszczeń
gazowych z zakładów
szczególnie
uciążliwych ogółem
(tys. ton) (GUS)
Poprawa jakości
powietrza,
ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych

emisja zanieczyszczeń
pyłowych z zakładów
szczególnie
uciążliwych ogółem
(tony) (GUS)
stopień redukcji
zanieczyszczeń
pyłowych z zakładów
szczególnie
uciążliwych ogółem
(% zanieczyszczeń
wytworzonych)
(GUS)

90

Nr zadania

Nazwa
(+źródło danych)

Kierunek
interwencji

Wartość
Cel

5

poniżej
90

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

zadanie własne: Miasto
Olsztyn

I. Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery

Obszar
interwencji

Wskaźnik

Rozwój transportu
niskoemisyjnego

Modernizacja miejskiego
transportu zbiorowego
w kierunku transportu
6
przyjaznego dla środowiska,
w tym stosowanie „paliw
ekologicznych”
a. Ograniczanie występowania
„niskiej emisji” m.in. poprzez:
wymianę starych kotłów małej
mocy oraz pieców na jeden
z systemów proekologicznych,
b. Wprowadzenie przez gminę
7
obowiązku odbioru mokrych
odpadów zielonych,
wprowadzenie obowiązku
zakupu odpowiedniej jakości
paliw w ramach udzielania
gminnej pomocy społecznej

99,6 powyżej
99,6
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zadanie monitorowane: niedobory środków
finansowych
przedsiębiorstwa
transportowe,
zarządzający drogami,
podmioty gospodarcze
zadanie własne: Miasto
Olsztyn
zadanie monitorowane: niedobory środków
finansowych
przedsiębiorstwa
transportowe, podmioty
gospodarcze
zadanie własne (b):
Miasto Olsztyn

niewystarczające
regulacje prawne

zadanie monitorowane
(a): właściciele
i zarządzający
budynkami,
firmy doradztwa
energetycznego

niedobory środków
finansowych,
brak programów
realizacyjnych,
niska świadomość
społeczna

Ochrona klimatu i jakości powietrza

ilość zanieczyszczeń
niespełniających
wymogów w strefie
miasto Olsztyn
(WIOŚ PMŚ)
emisja zanieczyszczeń
gazowych z zakładów
szczególnie
uciążliwych ogółem
(tys. ton) (GUS)
Poprawa jakości
powietrza,
ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych

emisja zanieczyszczeń
pyłowych z zakładów
szczególnie
uciążliwych ogółem
(tony) (GUS)
stopień redukcji
zanieczyszczeń
pyłowych z zakładów
szczególnie
uciążliwych ogółem
(% zanieczyszczeń
wytworzonych)
(GUS)

3
(PM10,
B(a)P,
ozon)

374,3

90

0

poniżej
374,3

poniżej
90

99,6 powyżej
99,6

Nr zadania

bazowa docelowa
(2014 r.) (2020 r.)

Kierunek
interwencji

Nazwa
(+źródło danych)

Zadanie

Realizacja spójnych działań
w zakresie ograniczenia emisji
zanieczyszczeń do atmosfery
8
wynikających z dokumentów
strategicznych na poziomie
wojewódzkim i lokalnym

I. Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do
atmosfery

Wartość
Cel

II. Wzrost wykorzystania OZE
w bilansie energetycznym

Obszar
interwencji

Wskaźnik

Kampanie edukacyjne
w zakresie ekozachowań:
prawidłowego spalania paliw
stałych, w tym węgla
9 kamiennego i drewna w kotłach
i kominkach, skutków spalania
odpadów w urządzeniach do
tego nieprzystosowanych,
ekojazdy
Wspieranie rozwoju energetyki
odnawialnej z uwzględnieniem
10
wymogów ochrony przyrody,
w tym krajobrazu

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

nieefektywny
zadanie własne: Miasto system wdrażania
programów/planów
Olsztyn
, niedobory
środków
zadanie monitorowane: finansowych,
wykonawcy wskazani niska świadomość
w dokumentach, WIOŚ społeczna
zadanie własne: Miasto
brak
Olsztyn
zadanie monitorowane: niedobory środków
ośrodki edukacyjne,
finansowych,
NGO
zadanie własne: Miasto brak odpowiednich
Olsztyn
zapisów
zadanie monitorowane: w miejscowych
planach
firmy doradztwa
zagospodarowania
energetycznego,
przestrzennego
ośrodki edukacyjne

niedobory środków
zadanie własne: Miasto finansowych,
Olsztyn
niedobory układów
Rozwój instalacji biogazowych
sieciowych,
11
i solarnych
brak odpowiedniej
zadanie monitorowane: ilości biomasy
przedsiębiorcy, rolnicy i bioodpadów
w sąsiedztwie,
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ilość zanieczyszczeń
niespełniających
wymogów w strefie
miasto Olsztyn
(WIOŚ PMŚ)
emisja zanieczyszczeń
gazowych z zakładów
szczególnie
uciążliwych ogółem
(tys. ton) (GUS)
Poprawa jakości
powietrza,
ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych

emisja zanieczyszczeń
pyłowych z zakładów
szczególnie
uciążliwych ogółem
(tony) (GUS)
stopień redukcji
zanieczyszczeń
pyłowych z zakładów
szczególnie
uciążliwych ogółem
(% zanieczyszczeń
wytworzonych)
(GUS)

bazowa docelowa
(2014 r.) (2020 r.)

3
(PM10,
B(a)P,
ozon)

374,3

90

0

poniżej
374,3

poniżej
90

99,6 powyżej
99,6

Nr zadania

Nazwa
(+źródło danych)

Kierunek
interwencji

Wartość
Cel

II. Wzrost wykorzystania OZE w bilansie energetycznym

Obszar
interwencji

Wskaźnik

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

Rozwój mikroinstalacji oraz
wykorzystania odnawialnych
12
źródeł energii (energetyki
prosumenckiej)

zadanie własne: Miasto
Olsztyn
niedobory środków
finansowych,
brak odpowiednich
zadanie monitorowane: programów
właściciele
nieruchomości

Stosowanie w gospodarstwach
indywidualnych rozwiązań
13 grzewczych przyjaznych
środowisku (układy solarne,
pompy ciepła)

niedobory środków
zadanie monitorowane: finansowych,
właściciele budynków brak odpowiednich
programów

Rozwój instalacji
wykorzystujących biomasę,
w tym lokalne bioodpady
(z wykluczeniem współspalania
14
z węglem), instalacji
wykorzystujących alternatywne
źródła energii i ciepło
odpadowe

zadanie własne: Miasto niedobory środków
Olsztyn
finansowych,
brak odpowiedniej
ilości biomasy
zadanie monitorowane: w sąsiedztwie,
właściciele
brak odpowiednich
i zarządzający
programów
obiektami i instalacjami

Edukacja społeczeństwa
w zakresie odnawialnych źródeł
15 energii, z uwzględnieniem
działań adaptacyjnych do zmian
klimatu
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zadanie własne: Miasto
Olsztyn
zadanie monitorowane:
niedobory środków
WFOŚiGW,
finansowych
firmy doradztwa
energetycznego,
ośrodki edukacyjne,
szkoły wyższe

Ochrona klimatu i jakości powietrza

ilość zanieczyszczeń
niespełniających
wymogów w strefie
miasto Olsztyn
(WIOŚ PMŚ)

Poprawa jakości
powietrza,
ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych

bazowa docelowa
(2014 r.) (2020 r.)

3
(PM10,
B(a)P,
ozon)

0

emisja zanieczyszczeń
gazowych z zakładów
szczególnie
uciążliwych ogółem
(tys. ton) (GUS)

374,3

poniżej
374,3

emisja zanieczyszczeń
pyłowych z zakładów
szczególnie
uciążliwych ogółem
(tony) (GUS)

90

poniżej
90

stopień redukcji
zanieczyszczeń
pyłowych z zakładów
szczególnie
uciążliwych ogółem
(% zanieczyszczeń
wytworzonych)
(GUS)

99,6 powyżej
99,6

Nr zadania

Nazwa
(+źródło danych)

Kierunek
interwencji

Wartość
Cel

III. Doskonalenie systemu planowania, monitoringu i edukacji

Obszar
interwencji

Wskaźnik

Zadanie

Realizacja, aktualizacja
i monitoring: programów
ochrony powietrza w strefie
miasto Olsztyn oraz planu
16
gospodarki niskoemisyjnej,
wdrażanie planów działań
krótkoterminowych

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

nieefektywny
zadanie własne: Miasto system wdrażania
Olsztyn
programów
ochrony powietrza,
brak kooperacji
pomiędzy
zadanie monitorowane:
jednostkami
Zarząd Województwa
wdrażającymi POP
(dot. POP),
i PGN,
wykonawcy wskazani
niedobory środków
w dokumentach
finansowych

zadanie własne: Miasto niedobory środków
finansowych,
Olsztyn
brak wytycznych:
- do przygotowania
Przygotowanie i realizacja
PONE
planów na rzecz zrównoważonej
- do prowadzenia
17 energii SEAP oraz programów zadanie monitorowane: jednolitych
NFOŚiGW,
ograniczenia niskiej emisji
wojewódzkich
firmy doradztwa
(PONE)
i gminnych
energetycznego,
inwentaryzacji
podmioty wskazane
emisji
w dokumentach
zanieczyszczeń
powietrza

Prowadzenie kontroli
18 prawidłowości eksploatacji
urządzeń energetycznych
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zadanie monitorowane:
właściciele
niedobory środków
i zarządzający
finansowych
instalacjami, WIOŚ

Ochrona klimatu i jakości powietrza

ilość zanieczyszczeń
niespełniających
wymogów w strefie
miasto Olsztyn
(WIOŚ PMŚ)
emisja zanieczyszczeń
gazowych z zakładów
szczególnie
uciążliwych ogółem
(tys. ton) (GUS)
Poprawa jakości
powietrza,
ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych

emisja zanieczyszczeń
pyłowych z zakładów
szczególnie
uciążliwych ogółem
(tony) (GUS)
stopień redukcji
zanieczyszczeń
pyłowych z zakładów
szczególnie
uciążliwych ogółem
(% zanieczyszczeń
wytworzonych)
(GUS)

bazowa docelowa
(2014 r.) (2020 r.)

3
(PM10,
B(a)P,
ozon)

374,3

90

0

poniżej
374,3

poniżej
90

99,6 powyżej
99,6

Nr zadania

Nazwa
(+źródło danych)

Kierunek
interwencji

Wartość
Cel

III. Doskonalenie systemu planowania, monitoringu i edukacji

Obszar
interwencji

Wskaźnik

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

Tworzenie mechanizmów
19 kontrolowania źródeł „niskiej
emisji”

zadanie własne: Miasto
Olsztyn
zadanie monitorowane:
właściciele
i zarządzający
budynkami,
firmy doradztwa
energetycznego,
przedsiębiorcy
budowlani,
służby kominiarskie

Prowadzenie monitoringu
20 jakości powietrza
atmosferycznego

zadanie monitorowane: niedobory środków
WIOŚ
finansowych

zadanie własne: Miasto
Olsztyn
zadanie monitorowane:
WFOŚiGW,
ośrodki edukacyjne,
NGO
zadanie własne: Miasto
Akcje informacyjne
uświadamiające mieszkańcom Olsztyn
22 zagrożenia dla zdrowia, jakie
zadanie monitorowane:
niesie ze sobą zanieczyszczenie ośrodki edukacyjne,
powietrza
NGO
Promowanie poprawnych
zadanie własne: Miasto
zachowań społecznych np.
Olsztyn
korzystania z komunikacji
23 miejskiej, ścieżek rowerowych
zadanie monitorowane:
lub akcji społecznych pt. „nie
ośrodki edukacyjne,
jedź sam, zabierz ze sobą
NGO
jeszcze inne osoby”
Upowszechnianie wiedzy na
temat mechanizmów
21
finansowych sprzyjających
poprawie jakości powietrza
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niewystarczające
regulacje prawne,
niska świadomość
społeczna

niedobory środków
finansowych

niedobory środków
finansowych

brak

Ochrona klimatu i jakości powietrza

ilość zanieczyszczeń
niespełniających
wymogów w strefie
miasto Olsztyn
(WIOŚ PMŚ)

Poprawa jakości
powietrza,
ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych

bazowa docelowa
(2014 r.) (2020 r.)

3
(PM10,
B(a)P,
ozon)

0

emisja zanieczyszczeń
gazowych z zakładów
szczególnie
uciążliwych ogółem
(tys. ton) (GUS)

374,3

poniżej
374,3

emisja zanieczyszczeń
pyłowych z zakładów
szczególnie
uciążliwych ogółem
(tony) (GUS)

90

poniżej
90

stopień redukcji
zanieczyszczeń
pyłowych z zakładów
szczególnie
uciążliwych ogółem
(% zanieczyszczeń
wytworzonych)
(GUS)

99,6 powyżej
99,6

Nr zadania

Nazwa
(+źródło danych)

Kierunek
interwencji

Wartość
Cel

IV. Zmniejszanie zapotrzebowania na energię

Obszar
interwencji

Wskaźnik

Zadanie

a. Stosowanie
energooszczędnych technologii
w gospodarce,
b. Dokonywanie
termomodernizacji budynków,
wprowadzanie nowoczesnych
24
systemów grzewczych
w domach jednorodzinnych,
c. Zmniejszanie strat energii
w systemach przesyłowych
(elektroenergetycznych
i cieplnych)
a. Rozwój wysokosprawnej
kogeneracji i ciepłownictwa,
b. Instalowanie
25 wysokosprawnych urządzeń
ciepłowniczych
c. Budowa nowoczesnych sieci
ciepłowniczych

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

zadanie własne: Miasto
Olsztyn

zadanie monitorowane:
podmioty gospodarcze,
właściciele
i zarządzający
obiektami
i instalacjami, nadzór
budowlany, operatorzy
systemów przesyłowych

niedobory środków
finansowych,
niska świadomość
społeczna

zadanie własne: Miasto
Olsztyn
zadanie monitorowane:
niedobory środków
właściciele
finansowych
i zarządzający
obiektami
i instalacjami, nadzór
budowlany

zadanie własne: Miasto
Rozbudowa energooszczędnych Olsztyn
niedobory środków
26 systemów oświetlenia miejsc
zadanie monitorowane: finansowych
publicznych i dróg
zarządzający drogami

27
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Poprawa efektywności
energetycznej w transporcie

zadanie własne: Miasto
Olsztyn

niedobory środków
zadanie monitorowane: finansowych
przedsiębiorstwa
transportowe

Ochrona klimatu i jakości powietrza

ilość zanieczyszczeń
niespełniających
wymogów w strefie
miasto Olsztyn
(WIOŚ PMŚ)
emisja zanieczyszczeń
gazowych z zakładów
szczególnie
uciążliwych ogółem
(tys. ton) (GUS)
Poprawa jakości
powietrza,
ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych

emisja zanieczyszczeń
pyłowych z zakładów
szczególnie
uciążliwych ogółem
(tony) (GUS)
stopień redukcji
zanieczyszczeń
pyłowych z zakładów
szczególnie
uciążliwych ogółem
(% zanieczyszczeń
wytworzonych)
(GUS)

3
(PM10,
B(a)P,
ozon)

374,3

90

0

poniżej
374,3

poniżej
90

99,6 powyżej
99,6

Nr zadania

bazowa docelowa
(2014 r.) (2020 r.)

Kierunek
interwencji

Nazwa
(+źródło danych)

IV. Zmniejszanie zapotrzebowania na energię

Wartość
Cel

V. Zrównoważony rozwój
energetyczny Miasta

Obszar
interwencji

Wskaźnik

Zadanie

Promocja i rozwój usług
28 w zakresie gospodarowania
energią (ESCO)

Wymiana informacji,
doświadczeń i najlepszych
praktyk dotyczących poprawy
efektywności energetycznej,
29
upowszechnianie wiedzy nt.
norm efektywności
energetycznej jak PN 16001,
ISO 14001 i ISO 5001

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

zadanie monitorowane:
NFOŚiGW,
firmy doradztwa
energetycznego,
ośrodki edukacyjne

niedobory środków
finansowych,
uregulowania
prawne
utrudniające
działanie firm
ESCO

zadanie własne: Miasto
Olsztyn
niedobory środków
zadanie monitorowane: finansowych
firmy doradztwa
energetycznego,
ośrodki edukacyjne

Prowadzenie edukacji
upowszechniającej wiedzę nt.
30 możliwości zmniejszania
zapotrzebowania na energię
w gospodarstwach domowych

zadanie własne: Miasto
Olsztyn
zadanie monitorowane: niedobory środków
finansowych
firmy doradztwa
energetycznego,
ośrodki edukacyjne

Opracowanie i uchwalenie
aktualizacji założeń do planu
31 zaopatrzenia miasta w ciepło,
energię elektryczną i paliwa
gazowe

zadanie własne: Miasto niedobory środków
Olsztyn
finansowych

Powiązanie planowania
energetycznego z koncepcją
32 zagospodarowania
przestrzennego i programami
ochrony powietrza

bariery prawne,
zadanie własne: Miasto
brak poszanowania
Olsztyn
prawa lokalnego
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Ochrona klimatu i jakości powietrza

ilość zanieczyszczeń
niespełniających
wymogów w strefie
miasto Olsztyn
(WIOŚ PMŚ)
emisja zanieczyszczeń
gazowych z zakładów
szczególnie
uciążliwych ogółem
(tys. ton) (GUS)
Poprawa jakości
powietrza,
ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych

emisja zanieczyszczeń
pyłowych z zakładów
szczególnie
uciążliwych ogółem
(tony) (GUS)
stopień redukcji
zanieczyszczeń
pyłowych z zakładów
szczególnie
uciążliwych ogółem
(% zanieczyszczeń
wytworzonych)
(GUS)

3
(PM10,
B(a)P,
ozon)

374,3

90

0

poniżej
374,3

poniżej
90

99,6 powyżej
99,6

Nr zadania

bazowa docelowa
(2014 r.) (2020 r.)

Kierunek
interwencji

Nazwa
(+źródło danych)

V. Zrównoważony
rozwój energetyczny
miasta

Wartość
Cel

VI. Ograniczanie zagrożeń i adaptacja do zmian klimatu

Obszar
interwencji

Wskaźnik

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

zadanie własne: Miasto
Olsztyn
Podnoszenie świadomości
ekologicznej w zakresie potrzeb
niedobory środków
33
oszczędnego i efektywnego
zadanie monitorowane: finansowych
wykorzystania energii
ośrodki edukacyjne,
NGO, media
Wycofywanie z obrotu
i stosowania substancji
34
niszczących warstwę ozonową
35

Wyznaczenie kierunków
adaptacji do zmian klimatu

36

Opracowanie planu adaptacji
do zmian klimatu

zadanie monitorowane:
właściciele urządzeń
i instalacji
z substancjami
zadanie własne: Miasto
Olsztyn
zadanie własne: Miasto
Olsztyn
zadanie monitorowane:
MŚ

niedobory środków
finansowych,
niska świadomość
społeczna
niedobory środków
finansowych
niedobory środków
finansowych

Uwzględnianie w miejscowych
planach zagospodarowania
przestrzennego konieczności
utrzymania lub powiększania
zadanie własne: Miasto niewystarczające
37 obszarów zieleni, korytarzy
Olsztyn
regulacje prawne
wentylacyjnych oraz
dopuszczalnego i
preferowanego
sposobu ogrzewania budynków
Edukacja i zwiększanie
zadanie monitorowane:
świadomości w zakresie zmian
niedobory środków
ośrodki edukacyjne,
38
klimatu i sposobów
finansowych
NGO
minimalizowania ich skutków
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Poprawa klimatu
akustycznego miasta
poprzez obniżenie
hałasu do poziomu
obowiązujących
standardów

liczba mieszkańców
zagrożonych
ponadnormatywnym
hałasem
pochodzącym od dróg
– wskaźnik LDWN
(tys.) (mapa
akustyczna dla hałasu
drogowego)
liczba zakładów
w których
stwierdzono
przekroczenia
poziomów
dopuszczalnych
hałasu w trakcie
kontroli WIOŚ
(WIOŚ)

bazowa docelowa
(2014 r.) (2020 r.)

Nr zadania

Nazwa
(+źródło danych)

Kierunek
interwencji

Wartość
Cel

Zadanie

a. Prowadzenie monitoringu
hałasu oraz dokonywanie oceny
narażania społeczeństwa na
39
czynniki ponadnormatywne
b. Aktualizacja mapy
akustycznej miasta

8,18

1

poniżej
8,18

0

VII. Ograniczanie hałasu

Obszar
interwencji
Zagrożenia hałasem

Wskaźnik

a. Aktualizacja programu
ochrony przed hałasem na
terenach, gdzie przekracza on
wartość dopuszczalną
40 b. Realizacja wynikających
z programu przedsięwzięć
technicznych i organizacyjnych
dla zmniejszenia poziomu
hałasu
Uwzględnianie w planowaniu
przestrzennym ochrony przed
hałasem, stosownie do
wymogów ustawy Prawo
41
ochrony środowiska, między
innymi poprzez właściwe
kształtowanie przestrzeni
urbanistycznej
Ograniczanie hałasu, zwłaszcza
w osiedlach mieszkaniowych
poprzez m.in. tworzenie stref
42
wolnych od transportu,
ograniczenie szybkości ruchu,
tworzenie pasów zadrzewień
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Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

zadanie własne: Miasto
Olsztyn
zadanie monitorowane:
niedobory środków
WIOŚ, zarządzający
finansowych
drogami,
podmioty zobowiązane
do ich prowadzenia
zadanie własne: Miasto
nieefektywny
Olsztyn
system wdrażania
programów,
zadanie monitorowane: niedobory środków
WIOŚ, Policja,
finansowych
zarządzający drogami,
podmioty gospodarcze

zadanie własne: Miasto niewystarczające
Olsztyn
regulacje prawne

zadanie własne: Miasto
Olsztyn

niedobory środków
finansowych,
zadanie monitorowane: bariery społeczne
spółdzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe,
Policja

Poprawa klimatu
akustycznego miasta
poprzez obniżenie
hałasu do poziomu
obowiązujących
standardów

liczba mieszkańców
zagrożonych
ponadnormatywnym
hałasem
pochodzącym od dróg
– wskaźnik LDWN
(tys.) (mapa
akustyczna dla hałasu
drogowego)
liczba zakładów
w których
stwierdzono
przekroczenia
poziomów
dopuszczalnych
hałasu w trakcie
kontroli WIOŚ
(WIOŚ)

bazowa docelowa
(2014 r.) (2020 r.)

8,18

1

poniżej
8,18

0

Nr zadania

Nazwa
(+źródło danych)

Kierunek
interwencji

Wartość
Cel

VII. Ograniczanie hałasu

Obszar
interwencji
Zagrożenia hałasem

Wskaźnik

Zadanie

Wprowadzenie koniecznych
zmian w inżynierii ruchu
drogowego (budowa obwodnic,
parkingów P+R (parkuj i jedź),
poprawa stanu nawierzchni ulic
43
i dróg, zapewnienie płynności
ruchu, montaż osłon
przeciwdźwiękowych
w miejscach występowania
uciążliwości akustycznych)
Budowa infrastruktury
44 rowerowej (trasy rowerowe,
system roweru publicznego)
Stosowanie zabezpieczeń przed
nadmiernym hałasem
od urządzeń, maszyn, linii
45
technologicznych, wymiana
na urządzenia o mniejszej emisji
hałasu
Wprowadzanie ograniczeń
emisji hałasu na obszarach
46
i akwenach cennych
przyrodniczo
Propagowanie i rozwój
47 transportu intermodalnego
(szynowo drogowego)
Prowadzenie edukacji
ekologicznej i propagowanie
jazdy rowerem, komunikacji
48 zbiorowej, proekologicznego
korzystania z samochodów np.
Carpooling (jazda z sąsiadem),
Eco-driving
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Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

zadanie własne: Miasto
Olsztyn
niedobory środków
finansowych,
zadanie monitorowane: bariery społeczne
gminy sąsiadujące,
zarządzający drogami
zadanie własne: Miasto niedobory środków
Olsztyn
finansowych
niedobory środków
zadanie monitorowane: finansowych,
podmioty gospodarcze niska świadomość
społeczna
zadanie własne: Miasto
bariery społeczne
Olsztyn
zadanie własne: Miasto niedobory środków
Olsztyn
finansowych
zadanie własne: Miasto
Olsztyn
niedobory środków
zadanie monitorowane: finansowych
ośrodki edukacyjne,
NGO

procent ogólnej liczby
punktów
pomiarowych na
Ochrona
terenie miasta
mieszkańców przed
w których
oddziaływaniem pól
stwierdzono
elektromagnetycznych przekroczenie
dopuszczalnych
poziomów pól
elektromagnetycznych
(WIOŚ, PMŚ)

bazowa docelowa
(2014 r.) (2020 r.)

0

0

Nr zadania

Nazwa
(+źródło danych)

Kierunek
interwencji

Wartość
Cel

VIII. Ograniczenie oddziaływania pól elektromagnetycznych

Obszar
interwencji
Pola elektromagnetyczne

Wskaźnik

Zadanie

Uwzględnianie zagrożenia
promieniowaniem
elektromagnetycznym
49 w miejscowych planach
zagospodarowania
przestrzennego

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

zadanie własne: Miasto niewystarczające
Olsztyn
regulacje prawne

Prowadzenie monitoringu pól
elektromagnetycznych oraz
50 dokonywanie oceny narażania
społeczeństwa na czynniki
ponadnormatywne

zadanie monitorowane:
WIOŚ,
niedobory środków
podmioty zobowiązane
finansowych
do prowadzenia
pomiarów

Egzekwowanie zapisów
zawartych w raportach
oddziaływania źródeł pól
51 elektromagnetycznych na
środowisko dotyczących
obszarów ograniczonego
użytkowania

zadanie własne: Miasto
Olsztyn

niewystarczające
regulacje prawne,
zadanie monitorowane: niska świadomość
społeczna
RDOŚ,
nadzór budowlany,
właściciele instalacji

Skuteczne ograniczanie dostępu
do stref o podwyższonym
poziomie emisji pól
zadanie monitorowane:
52
elektromagnetycznych,
podmioty gospodarcze
informowanie o ich
szkodliwości
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niewystarczające
regulacje prawne,
niska świadomość
społeczna

Osiąganie celów
środowiskowych dla
wód

udział JCWP rzek
w stanie/ potencjale
dobrym i bardzo
dobrym
(%) (aPGWD)
udział JCWP jezior
w stanie dobrym
(%) (aPGWD)

bazowa docelowa
(2014 r.) (2020 r.)

wg
wartości
oczekiwanych
w 2021 r.
po
przyjęciu
0
aPGWD

57

Nr zadania

Nazwa
(+źródło danych)

Kierunek
interwencji

Wartość
Cel

IX. Poprawa stanu/potencjału ekologicznego wód powierzchniowych

Obszar
interwencji
Gospodarowanie wodami

Wskaźnik

Zadanie

Ograniczanie dopływu do wód
zanieczyszczeń zawartych
w ściekach komunalnych
53
i przemysłowych, m.in. poprzez
realizację zadań z zakresu
gospodarki wodno-ściekowej
Ograniczanie dopływu do wód
zanieczyszczeń ze źródeł
rozproszonych i obszarowych,
w szczególności poprzez
54 ochronę i odtwarzanie trwałej
pokrywy roślinnej w strefie
brzegowej wód, ograniczanie
urbanizacji i przekształcania
stref brzegowych
Prowadzenie racjonalnej
gospodarki rybackiej
ukierunkowanej na ograniczanie
eutrofizacji, w tym zapewnienie
55
wysokiego udziału ryb
drapieżnych w rybostanie jezior
oraz ograniczanie stosowania
zanęt
Usuwanie odpadów ze stref
56
brzegowych wód
Zachowanie wielkości
i dynamiki przepływu wód,
w tym utrzymanie i regulacja
57
rzek – z uwzględnieniem
uwarunkowań przyrodniczych
i gospodarczych
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Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

zadanie własne: Miasto
Olsztyn
niedobory środków
finansowych
zadanie monitorowane:
zakłady przemysłowe
niedostateczna
świadomość
zadanie własne: Miasto
zagrożeń dla wód,
Olsztyn
wynikających ze
sposobu
użytkowania
zadanie monitorowane: gruntów w
zlewniach,
właściciele i
użytkownicy gruntów niedobory środków
finansowych
zadanie monitorowane:
rybaccy użytkownicy
wód, jednostki naukowe
opiniujące operaty
rybackie

opóźnione w czasie
wprowadzanie
nowych wymogów
ochrony wód przed
ichtioeutrofizacją
do operatów
rybackich

zadanie własne: Miasto
brak
Olsztyn
opóźnienia w
zadanie monitorowane: zatwierdzaniu planu
RZGW Warszawa,
utrzymania wód,
ZMiUW w Olsztynie
niedobory środków
finansowych

Osiąganie celów
środowiskowych dla
wód

udział JCWP rzek
w stanie/ potencjale
dobrym i bardzo
dobrym
(%) (aPGWD)
udział JCWP jezior
w stanie dobrym
(%) (aPGWD)

wg
wartości
oczekiwanych
w 2021 r.
po
przyjęciu
0
aPGWD

57

Nr zadania

bazowa docelowa
(2014 r.) (2020 r.)

Kierunek
interwencji

Nazwa
(+źródło danych)

Zadanie

Utrzymanie ciągłości
morfologicznej rzek –
58 zapewnienie funkcjonowania
przepławek umożliwiających
migracje organizmów wodnych

IX. Poprawa stanu/potencjału ekologicznego wód
powierzchniowych

Wartość
Cel

Podmiot
odpowiedzialny
zadanie monitorowane:
RZGW Warszawa,
ZMiUW w Olsztynie,
właściciele urządzeń
piętrzących
zadanie własne: Miasto
Olsztyn
zadanie monitorowane:
KZGW, RZGW, WIOŚ,
właściciele gruntów

Ryzyka

brak

opóźnienia
w zatwierdzeniu
aPGWD,
niedobory środków
finansowych
Prowadzenie monitoringu
niedobory kadrowe,
zadanie monitorowane:
niedobory środków
60 stanu/potencjału ekologicznego
WIOŚ
wód powierzchniowych
finansowych
niewielka
zadanie monitorowane:
Prowadzenie działań
aktywność
ośrodki edukacji
edukacyjnych dotyczących
podmiotów
środowiskowej, ODR,
61
zagrożeń dla wód i sposobów
prowadzących
media, uczelnie, NGO
ograniczania presji
działalność
i in.
edukacyjną
Wdrażanie działań zapisanych
59 w planie gospodarowania
wodami dorzecza

X. Utrzymanie dobrego stanu
ilościowego i chemicznego wód
podziemnych

Obszar
interwencji
Gospodarowanie wodami

Wskaźnik

Utrzymywanie i właściwe
62 użytkowanie stref ochronnych
ujęć wód

zadanie własne: Miasto niedostateczny
Olsztyn
nadzór nad
właściwym
zadanie monitorowane: użytkowaniem
gruntów w strefach
właściciele
i użytkownicy gruntów ochrony pośredniej

Ograniczanie zużycia wody
63 z ujęć podziemnych do celów
przemysłowych

zadanie monitorowane: brak rozwiązań
podmioty gospodarcze alternatywnych

182

Osiąganie celów
środowiskowych dla
wód

udział JCWP rzek
w stanie/ potencjale
dobrym i bardzo
dobrym
(%) (aPGWD)
udział JCWP jezior
w stanie dobrym
(%) (aPGWD)

wg
wartości
oczekiwanych
w 2021 r.
po
przyjęciu
0
aPGWD

57

Nr zadania

bazowa docelowa
(2014 r.) (2020 r.)

Kierunek
interwencji

Nazwa
(+źródło danych)

X. Utrzymanie dobrego stanu ilościowego
i chemicznego wód podziemnych

Wartość
Cel

64

Zadanie

Likwidacja nieczynnych ujęć
wody

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

zadanie monitorowane:
właściciele nieczynnych
ujęć wody, organa
właściwe do wydawania
pozwoleń
wodnoprawnych,
państwowa służba
hydrogeologiczna

niedostateczna
świadomość
zagrożeń,
niedobory środków
finansowych

Prowadzenie monitoringu stanu zadanie monitorowane:
brak
65 ilościowego i chemicznego wód państwowa służba
podziemnych
hydrogeologiczna

XI. Stosowanie instrumentów
ekonomicznych w racjonalnym
użytkowaniu zasobów wodnych

Obszar
interwencji
Gospodarowanie wodami

Wskaźnik

Stosowanie zasad pełnego
66 zwrotu kosztów za korzystanie
z wody

183

zadanie własne: Miasto
Olsztyn
opóźnienia
w wycenie
i wprowadzeniu
opłat za usługi
wodne poza
sektorem
komunalnym
zadanie monitorowane: i przemysłowym
podmioty zarządzające
zasobami wód

Ochrona przed
niedoborami wody
i powodziami

efekty rzeczowe
inwestycji w danym
roku: obwałowania
przeciwpowodziowe
(km) (GUS)

0

0

Nr zadania

bazowa docelowa
(2014 r.) (2020 r.)

Kierunek
interwencji

Nazwa
(+źródło danych)

XII. Zwiększanie retencji wód w zlewniach

Wartość
Cel

XIII. Ograniczanie
zagrożenia powodziowego

Obszar
interwencji
Gospodarowanie wodami

Wskaźnik

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

zadanie własne: Miasto opóźnienia
w zatwierdzaniu
Olsztyn
projektów planów,
melioracje
zadanie monitorowane: odwadniające,
ZMiUW, właściciele
zmiany
i zarządzający gruntami klimatyczne,
sukcesja naturalna
zadanie własne: Miasto
Olsztyn
Utrzymanie lub wzrost liczby
niedobory środków
68 oraz pojemności obiektów małej zadanie monitorowane:
finansowych
retencji wodnej
właściciele gruntów
i obiektów
Retencjonowanie wód
zadanie własne: Miasto
opadowych odprowadzanych
Olsztyn
z powierzchni szczelnych
niedobory środków
69
zadanie monitorowane: finansowych
i utwardzonych oraz
ograniczanie tworzenia nowych właściciele gruntów
i obiektów
powierzchni uszczelnionych
Ochrona retencji naturalnej
w zlewniach (terenów
podmokłych, bagien, mokradeł)
– realizacja zadań wynikających
67
z Programu małej retencji
i Planu przeciwdziałania
skutkom suszy (po ich
opracowaniu)

Utrzymanie w dobrym stanie
70 obiektów osłony
przeciwpowodziowej

zadanie monitorowane:
niedobory środków
ZMiUM w Olsztynie,
finansowych
RZGW

Uwzględnianie ustaleń Planu
zarządzania ryzykiem
zadanie własne: Miasto
brak
71 powodziowym w miejscowych
Olsztyn
planach zagospodarowania
przestrzennego

184

Zapewnienie
odpowiedniej ilości
i jakości wody dla
ludności

Ograniczanie zużycia
wody

długość sieci
wodociągowej
rozdzielczej
(km) (GUS)

zużycie wody na
potrzeby gospodarki
narodowej i ludności
ogółem
(hm3) (GUS)
udział przemysłu w
zużyciu wody ogółem
(%) (GUS)

263,5

13283,5

31,2

>265,0

<12000

<31,2

Kierunek
interwencji

Nr zadania

bazowa docelowa
(2014 r.) (2020 r.)

XIV. Zaopatrzenie
ludności w wodę

Nazwa
(+źródło danych)

Rozbudowa i modernizacja sieci
zadanie własne: Miasto niedobory środków
72 wodociągowej oraz stacji
Olsztyn
finansowych
uzdatniania wody

XV. Utrzymanie dobrej
jakości wody przeznaczonej
do spożycia

Wartość
Cel

XVI. Oszczędne gospodarowanie
wodą

Obszar
interwencji
Gospodarka wodno-ściekowa

Wskaźnik

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

Doskonalenie technologii
produkcji wody przeznaczonej
73
do spożycia (wprowadzanie
BAT)

zadanie własne: Miasto niedobory środków
Olsztyn
finansowych

Prowadzenie monitoringu
74 jakości wody przeznaczonej
do spożycia

zadanie monitorowane:
Państwowa Inspekcja brak
Sanitarna

75

Ograniczanie zużycia wody
w przemyśle

zadanie monitorowane:
podmioty gospodarcze

76

Ograniczanie zużycia wody
w gospodarstwach domowych

zadanie monitorowane:
gospodarstwa domowe

77

Ograniczanie strat wody
w sieciach wodociągowych

zadanie własne: Miasto
Olsztyn

185

wzrost produkcji
i brak możliwości
technicznych
ograniczania
wodochłonności
niedostateczne
oddziaływanie
bodźców
ekonomicznych
i edukacji
awarie sieci,
niedobory środków
finansowych

Nazwa
(+źródło danych)

bazowa docelowa
(2014 r.) (2020 r.)

Nr zadania

Wartość
Cel

Kierunek
interwencji

Obszar
interwencji

Wskaźnik

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

zadanie własne: Miasto
Olsztyn

Ograniczanie zużycia
wody

zużycie wody na
potrzeby gospodarki
narodowej i ludności
ogółem
(hm3) (GUS)
udział przemysłu w
zużyciu wody ogółem
(%) (GUS)

13283,5

31,2

<12000

<31,2

XVI. Oszczędne gospodarowanie wodą

Gospodarka wodno-ściekowa

Wdrażanie rozwiązań
wykorzystujących wody
78
opadowe do lokalnego
zaopatrzenia w wodę

zadanie monitorowane:
właściciele gruntów
i obiektów

niedobory środków
finansowych

zadanie własne: Miasto
Olsztyn
Prowadzenie działań
edukacyjnych dotyczących
79
potrzeby oszczędnego
gospodarowania wodą

186

niewielka
aktywność
podmiotów
prowadzących
działalność
zadanie monitorowane: edukacyjną
ośrodki edukacji
środowiskowej, media,
szkoły, NGO i in.

Gospodarka wodno-ściekowa

długość sieci
kanalizacyjnej
(ogólnospławnej i na
ścieki gospodarcze)
(km) (GUS)
odsetek ludności
korzystającej
z oczyszczalni
ścieków
(%) (GUS)
Ochrona wód i gleb
przed
zanieczyszczeniem
ściekami

nieoczyszczone ścieki
przemysłowe i
komunalne
wymagające
oczyszczania
odprowadzone do
wód lub do ziemi
razem (hm3) (GUS)
liczba miast
obsługiwanych przez
oczyszczalnię
ścieków (szt.) (GUS)
wielkość oczyszczalni
komunalnych w RLM
(osoba) (GUS)

298,3
(559,4
w aglomeracji)

>299,5
(566,5)

99,9

99,9

394

0

2

2

258144

258645

Nr zadania

Kierunek
interwencji

bazowa docelowa
(2014 r.) (2020 r.)

XVII. Budowa i
modernizacja sieci
kanalizacyjnych

Nazwa
(+źródło danych)

XVIII. Rozbudowa i
modernizacja oczyszczalni
ścieków

Wartość
Cel

XIX. Monitoring postępowania z
Nieczystościami płynnymi
na terenach nieskanalizowanych

Obszar
interwencji

Wskaźnik

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

Rozbudowa i modernizacja sieci
zadanie własne: Miasto niedobory środków
80 kanalizacji sanitarnej
Olsztyn
finansowych
w aglomeracji
Budowa i modernizacja
zadanie własne: Miasto niedobory środków
81 kanalizacji burzowej z instalacją
Olsztyn
finansowych
urządzeń podczyszczających
Realizacja zadań zapisanych
w AKPŚK (usprawnienie
procesów przeróbki osadów;
budowa punktu zrzutu
nieczystości z beczek
82 asenizacyjnych) oraz
doskonalenie technologii
oczyszczania ścieków
i podnoszenie sprawności
oczyszczania (wprowadzanie
BAT).

opóźnienia
w opracowaniu
zadanie własne: Miasto
projektów,
Olsztyn
niedobory środków
finansowych

Kontrola częstotliwości
i sposobu pozbywania się
83
nieczystości płynnych przez
właścicieli nieruchomości

niedostateczne
egzekwowanie
obowiązków
zadanie własne: Miasto
właścicieli
Olsztyn
nieruchomości
przez organa
kontroli

187

Ochrona gleb

powierzchnia gruntów
wymagających
rekultywacji ogółem
(ha) (UM)

0

brak
danych

0

0

Nr zadania

powierzchnia
użytków kopalnych
(ha) (UM)

bazowa docelowa
(2014 r.) (2020 r.)

Kierunek
interwencji

Racjonalne
gospodarowanie
zasobami kopalin

Nazwa
(+źródło danych)

XX. Efektywne gospodarowanie zasobami
kopalin ze złóż

Wartość
Cel

Gromadzenie, archiwizowanie
zadanie własne: Miasto
brak
84 i przetwarzanie danych
Olsztyn
geologicznych wg kompetencji

XXI. Zapewnienie właściwego sposobu
użytkowania powierzchni ziemi

Obszar
interwencji
Zasoby geologiczne
Gleby

Wskaźnik

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

Racjonalizacja zaopatrzenia
ludności oraz sektorów
85 gospodarczych w kopaliny
i wodę z zasobów podziemnych,
z wykorzystaniem BAT

zadanie własne: Miasto
Olsztyn
zadanie monitorowane:
podmioty gospodarcze,
właściciele ujęć,
PIG-PIB

Działania edukacyjne
86 promujące zrównoważone
wykorzystanie kopalin

zadanie własne: Miasto
Olsztyn
niedobory środków
finansowych
zadanie monitorowane:
ośrodki edukacyjne,
NGO, media

87

Rozwój systemu monitoringu
gleb

Przeciwdziałanie erozji gleb
poprzez wprowadzanie trwałej
88 pokrywy roślinnej oraz
stosowanie odpowiednich
zabiegów agrotechnicznych

188

niedobory środków
finansowych,
niska świadomość
społeczna

zadanie monitorowane:
właściciele
i użytkownicy gruntów, niedobory środków
w tym ogrodów
finansowych
działkowych, IUNG,
OSChR, WIOŚ
zadanie własne: Miasto
Olsztyn
niedobory środków
finansowych
zadanie monitorowane: niska świadomość
społeczna
właściciele
i użytkownicy gruntów

Ochrona gleb

powierzchnia gruntów
wymagających
rekultywacji ogółem
(ha) (UM)

brak
danych

0

Nr zadania

bazowa docelowa
(2014 r.) (2020 r.)

Kierunek
interwencji

Nazwa
(+źródło danych)

XXI. Zapewnienie właściwego sposobu
użytkowania powierzchni ziemi

Wartość
Cel

89

Zadanie

Zapobieganie ruchom
masowym ziemi i ich skutkom

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

zadanie własne: Miasto
Olsztyn
niedobory środków
zadanie monitorowane:
finansowych
właściciele
i użytkownicy gruntów

Realizacja przekształceń
terenów użytkowanych rolniczo
wyłącznie na podstawie zapisów zadanie własne: Miasto niewystarczające
90
miejscowego planu
Olsztyn
regulacje prawne
zagospodarowania
przestrzennego
Promocja właściwego
91 gospodarowania na obszarach
użytkowanych rolniczo

XXII. Remediacja terenów
zanieczyszczonych oraz rekultywacja
terenów zdegradowanych

Obszar
interwencji
Gleby

Wskaźnik

zadanie własne: Miasto
Olsztyn
niedobory środków
zadanie monitorowane: finansowych
ośrodki edukacyjne

zadanie własne: Miasto
Olsztyn
Usuwanie zanieczyszczeń gleb
celem ograniczenia ich
92
negatywnego wpływu na
zadanie monitorowane:
zdrowie ludzi i środowisko
sprawcy szkód,
właściciele gruntów,
instytuty badawcze,
RDOŚ, WIOŚ

189

niedobory środków
finansowych,
brak
projektów/planów

Nazwa
(+źródło danych)

bazowa docelowa
(2014 r.) (2020 r.)

Nr zadania

Wartość
Cel

Kierunek
interwencji

Obszar
interwencji

Wskaźnik

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

Ochrona gleb

powierzchnia gruntów
wymagających
rekultywacji ogółem
(ha) (UM)

brak
danych

0

XXII. Remediacja terenów zanieczyszczonych oraz rekultywacja terenów
zdegradowanych

Gleby

zadanie własne: Miasto
Olsztyn
Działania naprawcze
93 w przypadku zaistnienia szkód
na powierzchni ziemi

niedobory środków
zadanie monitorowane: finansowych,
niska świadomość
sprawcy szkód,
władający i właściciele społeczna
gruntów, instytuty
badawcze, RDOŚ,
WIOŚ
zadanie własne: Miasto
Olsztyn

Rekultywacja terenów
potencjalnie zdegradowanych
94 lub zanieczyszczonych na
obszarach poprzemysłowych
i powojskowych

niedobory środków
zadanie monitorowane: finansowych,
brak
sprawcy szkód,
władający i właściciele projektów/planów
gruntów,
instytuty badawcze,
RDOŚ, WIOŚ

zadanie własne: Miasto
Olsztyn
95

190

Rekultywacja terenów
poeksploatacyjnych

zadanie monitorowane:
władający i właściciele
gruntów, RDOŚ, WIOŚ

niedobory środków
finansowych

Zmniejszenie ilości
wytwarzanych
odpadów

Zmniejszenie ilości
odpadów
komunalnych
unieszkodliwianych
poprzez składowanie

ilość zebranych
odpadów
komunalnych w
przeliczeniu na 1
mieszkańca rocznie
(kg) (GUS)

liczba punktów
selektywnego
zbierania odpadów
komunalnych
(szt.)(sprawozdanie
PM. Olsztyna)

bazowa docelowa
(2014 r.) (2020 r.)

272,1

1

270

2

Nr zadania

Nazwa
(+źródło danych)

XXIII. Udział w utrzymaniu tendencji oddzielenia wzrostu ilości
Kierunek
wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju
interwencji
wyrażonego w PKB

Wartość
Cel

XXIV. Zbiórka
odpadów

Obszar
interwencji
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

Wskaźnik

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

Minimalizacja ilości
96 wytwarzanych odpadów
w procesach produkcyjnych

niedobory
zadanie monitorowane:
świadomości
podmioty gospodarcze
społecznej

Ograniczenie masy
wytworzonych odpadów
97 z procesów termicznych
w stosunku do ilości
wyprodukowanej energii

zadanie własne: Miasto
Olsztyn
niedobory
świadomości
zadanie monitorowane: społecznej
właściciele budynków

Minimalizacja ilości
98 wytwarzanych odpadów
komunalnych

niedobory
zadanie monitorowane:
świadomości
wytwórcy odpadów
społecznej

Promowanie i wspieranie
99 budowy sieci napraw
i ponownego użycia

zadanie własne: Miasto niedobory środków
Olsztyn
finansowych

Zwiększanie świadomości
ekologicznej przedsiębiorców
i mieszkańców miasta i zmiana
100
ich zachowań w zakresie
wytwarzania
i zagospodarowania odpadów

zadanie własne: Miasto
Olsztyn
zadanie monitorowane:
ośrodki edukacyjne

niedobory środków
finansowych

zadanie własne: Miasto
Rozwój systemu selektywnego
niedobory
Olsztyn
zbierania odpadów, wdrożenie
świadomości
101
segregacji odpadów przez
zadanie monitorowane: społecznej
wszystkich mieszkańców miasta ośrodki edukacyjne
102

191

Utworzenie drugiego PSZOK
w zachodniej części miasta

zadanie własne: Miasto niedobory środków
Olsztyn
finansowych

liczba właścicieli
nieruchomości, którzy
zbierają odpady
komunalne w sposób
niezgodny z
regulaminem utrzymania
czystości
i porządku na terenie
gminy
(osób)(sprawozdanie
PM Olsztyna)

Zmniejszenie ilości
odpadów
komunalnych
unieszkodliwianych
poprzez składowanie

poziom ograniczenia
masy odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
przekazywanych do
składowania
(%)(sprawozdanie PM
Olsztyna)
osiągnięty poziom
recyklingu,
przygotowania do
ponownego użycia
następujących frakcji
odpadów komunalnych:
papieru, metalu,
tworzyw sztucznych
i szkła
(%)(sprawozdanie PM
Olsztyna)

bazowa docelowa
(2014 r.) (2020 r.)

Nr zadania

Nazwa
(+źródło danych)

Kierunek
interwencji

Wartość
Cel

Zadanie

4379

0

5,7

0

16,5

40,0

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

zadanie własne: Miasto
Olsztyn
niedobory
zadanie monitorowane: świadomości
społecznej
przedsiębiorcy,
mieszkańcy
brak wzorców
Efektywny system
zadanie monitorowane:
selektywnej zbiórki
selektywnego zbierania
placówki medyczne
tych odpadów,
i weterynaryjne,
104 odpadów medycznych i
niedobory
weterynaryjnych, w tym
Sanepid, weterynaryjna
świadomości
segregacji u źródła
inspekcja sanitarna
społecznej
zadanie własne: Miasto
Utrzymanie poziomu zbierania
Olsztyn
zużytych baterii przenośnych
zadanie monitorowane:
i zużytych akumulatorów
niedobory
podmioty
świadomości
105 przenośnych na poziomie co
wprowadzające na
najmniej 45% masy
społecznej
rynek uraz
wprowadzonych baterii
użytkownicy baterii
i akumulatorów przenośnych
i akumulatorów
zadanie własne: Miasto
Osiągnięcie poziomu
Olsztyn
selektywnego zbierania ZSEE
niedobory
zadanie monitorowane:
świadomości
106 pochodzącego z gospodarstw
podmioty zbierające
domowych w wysokości co
społecznej
ZSEE, użytkownicy
najmniej 4 kg/mieszkańca/rok
ZSEE
zadanie własne: Miasto
Zapewnienie osiągnięcia
Olsztyn
odpowiedniego poziomu
zbierania ZSEE: o nie mniej niż
niedobory
zadanie monitorowane: świadomości
107 65% masy sprzętu
wprowadzonego do obrotu albo podmioty zbierające
społecznej
ZSEE, użytkownicy
85% masy wytworzonego
ZSEE
zużytego sprzętu
Zwiększenie udziału odpadów
zbieranych selektywnie w całym
103 strumieniu zbieranych odpadów
– do 50% w 2022 r. I do 60% w
2028 r.

XXIV. Zbiórka odpadów

Obszar
interwencji
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

Wskaźnik

192

Zmniejszenie ilości
odpadów
komunalnych
unieszkodliwianych
poprzez składowanie

j.w. (4 wskaźniki)

Nr zadania

bazowa docelowa
(2014 r.) (2020 r.)

XXIV. Zbiórka odpadów

Nazwa
(+źródło danych)

Kierunek
interwencji

Wartość
Cel

XXV. Odzysk surowców i recykling

Obszar
interwencji
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

Wskaźnik

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

Sprawny system selektywnego
zbierania odpadów z remontów,
108 budowy i demontażu obiektów
budowlanych oraz
infrastruktury drogowej

zadanie własne: Miasto
niedobory
Olsztyn
świadomości
zadanie monitorowane: społecznej
wykonawcy robót
zadanie własne: Miasto
Olsztyn
niedobory
Selektywne zbieranie odpadów zadanie monitorowane:
świadomości
109
ulegających biodegradacji
wytwórcy odpadów
społecznej
ulegających
biodegradacji
Zwiększenie udziału odzysku,
w tym w szczególności
niedobory
zadanie własne: Miasto
świadomości
110 ponownego użycia, surowców
Olsztyn
do recyklingu i energii zawartej
społecznej
w odpadach
111

Rozwój infrastruktury do
odzysku i recyklingu odpadów

zadanie monitorowane:
podmioty prowadzące brak
odzysk i recykling

Budowa kompostowni odpadów
ulegających biodegradacji
zadanie własne: Miasto niedobory środków
112
pochodzących z selektywnej
Olsztyn
finansowych
zbiórki odpadów w Łęgajnach
Budowa instalacji termicznego
przekształcania odpadów
zadanie własne: Miasto niedobory środków
113
pochodzących z przetworzenia Olsztyn
finansowych
odpadów komunalnych
114

193

Wyeliminowanie składowania
osadów ściekowych

zadanie własne: Miasto
brak
Olsztyn

Unieszkodliwienie
odpadów

Utrzymanie
wysokiego poziomu
czystości środowiska

unieszkodliwienie
wyrobów
zawierających azbest
(tys. Mg) (Baza
Azbestowa
Ministerstwa
Rozwoju)

powierzchnia dzikich
wysypisk na 100 km2
powierzchni ogółem
(m2 ) (sprawozdanie
PM Olsztyna)
tereny składowania
odpadów,
niezrekultywowane
(ha) (sprawozdanie
PM Olsztyna)

609,2

0

0

660,0

0

0

Nr zadania

bazowa docelowa
(2014 r.) (2020 r.)

Kierunek
interwencji

Nazwa
(+źródło danych)

Zadanie

Likwidacja odpadów
115 zawierających PCB o stężeniu
poniżej 50 ppm

XXVI. Zbiórka i unieszkodliwianie
odpadów niebezpiecznych

Wartość
Cel

116

XXVII. Zapobieganie zanieczyszczeniu
powierzchni ziemi oraz patologiom w zakresie
zagospodarowania odpadów

Obszar
interwencji
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

Wskaźnik

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

niedobory
zadanie monitorowane:
świadomości
właściciele odpadów
społecznej

Likwidacja urządzeń
zadanie monitorowane: niedobory środków
o zawartości PCB poniżej 5 dm3 właściciele urządzeń
finansowych

zadanie własne: Miasto
Olsztyn
Przyspieszenie procesu
117 usuwania i unieszkodliwiania
zadanie monitorowane:
wyrobów zawierających azbest
właściciele
nieruchomości
Budowa spalarni odpadów
zadanie własne: Miasto
118 medycznych i weterynaryjnych
Olsztyn
oraz innych niebezpiecznych
Wyeliminowanie nieuczciwych
i nielegalnych praktyk
zadanie własne: Miasto
związanych ze stosowaniem,
Olsztyn
zbieraniem
119
i zagospodarowywaniem ZSEE
oraz zbieraniem i demontażem zadanie monitorowane:
pojazdów wycofanych
policja
z eksploatacji

niedobory środków
finansowych

niedobory środków
finansowych

brak

Wyeliminowanie nielegalnego
zbierania i zagospodarowania
120 odpadów opakowaniowych,
w tym praktyk spalania
w paleniskach domowych

zadanie własne: Miasto
niedobory
Olsztyn
świadomości
zadanie monitorowane: społecznej
policja, PSP

Remediacja terenów
zanieczyszczonych odpadami
121
oraz rekultywacja terenów
zdegradowanych

zadanie monitorowane: niedobory
sprawcy zanieczyszczeń świadomości
i właściciele gruntów
społecznej

194

Ochrona obszarów
i obiektów
o szczególnych
walorach
przyrodniczych
i krajobrazowych

powierzchnia
obiektów i obszarów
o szczególnych
walorach
przyrodniczych
prawnie chronionych
ogółem
(ha) (GUS)
liczba pomników
przyrody ogółem
(GUS)

liczba zatwierdzonych
planów ochrony
rezerwatów
(RDOŚ)

501,8

16

0

>501,8

≥16

2

Nr zadania

bazowa docelowa
(2014 r.) (2020 r.)

Kierunek
interwencji

Nazwa
(+źródło danych)

XXVII. Rozwój form ochrony przyrody
i krajobrazu

Wartość
Cel

XXIX. Doskonalenie planowania i
realizacji zadań ochronnych

Obszar
interwencji
Zasoby przyrodnicze

Wskaźnik

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

Ustanowienie użytków
ekologicznych na obszarach
122
wskazanych w SUIKZP
Olsztyna

negatywne opinie
właścicieli
zadanie własne: Miasto i użytkowników
Olsztyn
gruntów
proponowanych do
objęcia ochroną

Weryfikacja granic, celów
123 i przedmiotów ochrony
w rezerwatach przyrody

niedobory kadrowe,
zadanie monitorowane:
niedobory środków
RDOŚ
finansowych

124

Utrzymanie lub powiększanie
liczby pomników przyrody

ubytki naturalne,
brak nowych
zadanie własne: Miasto
obiektów
Olsztyn
o szczególnych
wartościach

125

Opracowanie planów ochrony
rezerwatów przyrody

niedobory kadrowe,
zadanie monitorowane:
niedobory środków
RDOŚ
finansowych

Realizacja zadań wyznaczonych
dla zachowania lub poprawy
stanu ochrony siedlisk
126 przyrodniczych oraz cennych
gatunków roślin, zwierząt
i grzybów na obszarach
chronionych

195

brak planu zadań
ochronnych,
zadanie monitorowane: brak
sprawujący nadzór nad zaangażowania w
obszarem chronionym, wykonywanie
właściciele terenów
działań
objętych ochroną
ochronnych,
niedobory środków
finansowych

Ograniczanie
negatywnych skutków
fragmentacji
środowiska

Doskonalenie trwale
zrównoważonej,
wielofunkcyjnej
gospodarki leśnej

poziom lesistości
(%) (GUS)

21,2

21,2

powierzchnia lasów
(ha) (GUS)

1870,1

1870,1

Nr zadania

bazowa docelowa
(2014 r.) (2020 r.)

XXX. Utrzymanie lub poprawa warunków migracji zwierząt

Nazwa
(+źródło danych)

Kierunek
interwencji

Wartość
Cel

XXXI. Utrzymanie i
poprawa stanu lasów

Obszar
interwencji
Zasoby przyrodnicze

Wskaźnik

Zadanie

Ochrona migrujących płazów,
poprzez budowę przejść pod
127 drogami lub instalację i obsługę
płotków na trasach ich
wędrówek

Utrzymanie i rozwijanie
zielonej infrastruktury na
terenach niezurbanizowanych,
128 w szczególności na obszarze
korytarzy ekologicznych
wskazanych w SUIKZP
Olsztyna

Kształtowanie właściwej
struktury gatunkowej
i wiekowej drzewostanów,
z zachowaniem bogactwa
129 biologicznego siedlisk
przyrodniczych, flory, fauny
i grzybów - realizacja planów
urządzania lasu (w tym uPUL
Lasu Miejskiego)

196

Podmiot
odpowiedzialny

zadanie monitorowane:
wykonawcy inwestycji
drogowych, NGO,
szkoły

zadanie własne: Miasto
Olsztyn

zadanie monitorowane:
właściciele i
zarządzający terenami

Ryzyka
niska świadomość
zagrożeń dla
migrujących
zwierząt, brak
dostatecznej wiedzy
nt. szlaków
migracyjnych, mała
liczba podmiotów
zaangażowanych
w ich czynną
ochronę
niepełne pokrycie
miasta aktualnymi
mpzp
uwzględniającymi
przebieg korytarzy;
niezgodne
z prawem działania
eliminujące lub
degradujące
elementy zielonej
infrastruktury
niedobory środków
finansowych

zadanie własne: Miasto
Olsztyn
niepełna realizacja
planów, wydarzenia
o charakterze
zadanie monitorowane: klęskowym
właściciele
i zarządzający lasami

Zasoby przyrodnicze

Doskonalenie trwale
zrównoważonej,
wielofunkcyjnej
gospodarki leśnej

Ograniczanie
zagrożeń dla rodzimej
przyrody

poziom lesistości
(%) (GUS)

21,2

21,2

powierzchnia lasów
(ha) (GUS)

1870,1

1870,1

Nr zadania

bazowa docelowa
(2014 r.) (2020 r.)

Kierunek
interwencji

Nazwa
(+źródło danych)

XXXI. Utrzymanie
i poprawa stanu lasów

Wartość
Cel

XXXII. Ograniczanie inwazji obcych gatunków

Obszar
interwencji

Wskaźnik

Zadanie

Wzmacnianie i rozwijanie
publicznych funkcji lasów,
w szczególności w zakresie
130
edukacji i turystyki,
z uwzględnieniem potrzeb
ochrony przyrody

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

zadanie własne: Miasto niedobór środków
finansowych,
Olsztyn
niewłaściwa ocena
zagrożeń dla
zadanie monitorowane: przyrody
wynikających
właściciele
ze wzrostu
i zarządzający lasami
antropopresji

Ograniczanie nasadzeń obcymi,
inwazyjnymi gatunkami drzew zadanie własne: Miasto
brak
131
i krzewów na terenach zieleni Olsztyn
urządzonej w sąsiedztwie lasów
spadek
zainteresowania
zadanie monitorowane:
Utrzymywanie użytków rolnych
właścicieli
właściciele
produkcją rolną
132 w dobrej kulturze oraz
i użytkownicy użytków
wykaszanie nieużytków
i proekologicznymi
rolnych
metodami
gospodarowania

zadanie monitorowane:
Inicjowanie i wspieranie akcji
zarządy ogrodów
133 ograniczania liczebności obcych
działkowych, NGO,
gatunków roślin
ODR i in.

197

niedostateczna
świadomość
zagrożeń, brak
inicjatyw dot.
ograniczania tych
zagrożeń

Zasoby przyrodnicze

XXXIII. Monitoring
przyrodniczy

Ograniczanie
zagrożeń dla rodzimej
przyrody

Ochrona zieleni
miejskiej i walorów
przyrodniczych
obszarów
użytkowanych
rolniczo

Nr zadania

bazowa docelowa
(2014 r.) (2020 r.)

XXXII. Ograniczanie
inwazji obcych
gatunków

Nazwa
(+źródło danych)

Kierunek
interwencji

Wartość
Cel

powierzchnia parków,
zieleńców i terenów
zieleni osiedlowej
ogółem w miastach
(ha)
powierzchnia gruntów
zadrzewionych
i zakrzewionych
(ha) (GUS)

317,2

>317,2

133

133

XXXIV. Utrzymanie i rozwój
zielonej infrastruktury

Obszar
interwencji

Wskaźnik

Zadanie

Prowadzenie działań
edukacyjnych dotyczących
zagrożeń wynikających
z inwazji obcych gatunków
134 i sposobów ograniczania tych
zagrożeń, w tym
upowszechnianie kodeksu
dobrych praktyk w
ogrodnictwie
Prowadzenie inwentaryzacji
i aktualizacja danych o
zasobach przyrodniczych
135
Olsztyna, ze szczególnym
uwzględnieniem różnorodności
biologicznej
Prowadzenie monitoringu stanu
136 przyrody i zagrożeń dla jej
funkcjonowania
Utrzymanie istniejących
137 i tworzenie nowych obszarów
zieleni urządzonej

Podmiot
odpowiedzialny

zadanie monitorowane:
ośrodki edukacji
środowiskowej, zarządy
ogrodów działkowych
ODR, media, uczelnie,
NGO i in.

Ryzyka

niewielka
aktywność
podmiotów
prowadzących
działalność
edukacyjną

zadanie monitorowane:
niedobory kadrowe,
RDOŚ, ośrodki
niedobory środków
naukowo-badawcze,
finansowych
NGO, Lasy Państwowe
niedobory kadrowe,
zadanie monitorowane:
niedobory środków
RDOŚ, WIOŚ
finansowych
zadanie własne: Miasto
Olsztyn

niedobory środków
finansowych

zadanie monitorowane:
właściciele gruntów

Odtwarzanie zieleni urządzonej
zadanie własne: Miasto niedobory środków
138 - zapewnienie przewagi
Olsztyn
finansowych
nasadzeń nad ubytkami

198

Zasoby przyrodnicze

Ochrona zieleni
miejskiej i walorów
przyrodniczych
obszarów
użytkowanych
rolniczo

Podniesienie poziomu
wiedzy oraz wzrost
aktywności
społeczeństwa w
zakresie działań na
rzecz ochrony
różnorodności
biologicznej

powierzchnia parków,
zieleńców i terenów
zieleni osiedlowej
ogółem w miastach
(ha)
powierzchnia gruntów
zadrzewionych
i zakrzewionych
(ha) (GUS)

317,2

>317,2

133

133

Nr zadania

bazowa docelowa
(2014 r.) (2020 r.)

Kierunek
interwencji

Nazwa
(+źródło danych)

XXXV. Zachowanie walorów przyrodniczych
użytków rolnych

Wartość
Cel

XXXVI. Włączanie społeczeństwa do
działań na rzecz ochrony przyrody

Obszar
interwencji

Wskaźnik

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

spadek
zainteresowania
Utrzymanie ekstensywnego
zadanie monitorowane:
produkcją rolną,
właściciele użytków
139 użytkowania cennych
zarzucanie
przyrodniczo łąk i pastwisk
rolnych
gospodarczego
użytkowania TUZ
niedostateczna
zadanie własne: Miasto świadomość
Zachowanie i odtwarzanie
Olsztyn
znaczenia zielonej
śródpolnych zadrzewień,
infrastruktury
140
zakrzaczeń i małych zbiorników
w przyrodzie,
zadanie
monitorowane:
wodnych
krajobrazie
właściciele gruntów
i gospodarce
Upowszechnianie wiedzy
i promocja proekologicznych
zadanie monitorowane: niedobory kadrowe,
ODR, ośrodki
niedobory środków
141 form gospodarowania,
upowszechnianie Kodeksu
edukacyjne
finansowych
Dobrych Praktyk Rolniczych
brak inicjatyw
Wspieranie inicjatyw
w zakresie
społecznych, w tym
zadanie monitorowane: organizowania
142
wolontariatu, na rzecz ochrony NGO, WFOŚiGW
wolontariatu,
przyrody
niedobory środków
finansowych

Wspieranie ośrodków
143 i podmiotów prowadzących
edukację środowiskową

199

niewielka liczba
inicjatyw,
ograniczenie
zadanie monitorowane:
zakresu oferty
NGO, WFOŚiGW
edukacyjnej,
niedobory środków
finansowych

Nazwa
(+źródło danych)

bazowa docelowa
(2014 r.) (2020 r.)

Nr zadania

Wartość
Cel

Kierunek
interwencji

Obszar
interwencji

Wskaźnik

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

Ograniczanie
zagrożeń poważnymi
awariami
i minimalizacja ich
skutków

liczba przypadków
wystąpienia
poważnych awarii
(odpowiadających
definicji zawartej
w art. 3 pkt 23 ustawy
z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo
ochrony środowiska)
(GUS)

0

0

XXXVII. Ograniczanie zagrożeń poważnymi awariami

Zagrożenia poważnymi awariami

Prowadzenie rejestru zakładów
o zwiększonym ryzyku
zadanie monitorowane: niedobory środków
144 wystąpienia poważnych awarii
WIOŚ, PSP
finansowych
oraz potencjalnych sprawców
awarii
Prowadzenie rejestru ISWK,
jako bazy danych do analizy
145 doświadczeń z przebiegu
zaistniałych awarii i akcji
ratowniczych

zadanie monitorowane: niedobory środków
GIOŚ, WIOŚ
finansowych

Koordynacja działań z zakresu
146 monitoringu zagrożeń dla
zdrowia mieszkańców

zadanie własne: Miasto
niedobory środków
Olsztyn
finansowych,
zadanie monitorowane: niska świadomość
właściciele instalacji,
społeczna
WIOŚ, PSS-E, PSP

Aktualizacja Miejskiego Planu
Zarządzania Kryzysowego,
147
wdrażanie procedur zawartych
w Planie

zadanie własne: Miasto niedobory środków
Olsztyn
finansowych

Propagowanie standardów
prawidłowych zachowań
społeczeństwa w sytuacji
wystąpienia zagrożeń
148 środowiska z tytułu awarii
przemysłowych i wypadków
z udziałem pojazdów
przewożących towary
niebezpieczne

200

zadanie własne: Miasto
Olsztyn
niedobory środków
zadanie monitorowane: finansowych
właściciele instalacji,
WIOŚ, PSP, ośrodki
edukacyjne

Ograniczanie
zagrożeń poważnymi
awariami
i minimalizacja ich
skutków

liczba przypadków
wystąpienia
poważnych awarii
(odpowiadających
definicji zawartej
w art. 3 pkt 23 ustawy
z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo
ochrony środowiska)
(GUS)

bazowa docelowa
(2014 r.) (2020 r.)

0

0

Nr zadania

Nazwa
(+źródło danych)

Kierunek
interwencji

Wartość
Cel

XXXVIII. Minimalizacja skutków
w przypadku wystąpienia poważnej
awarii

Obszar
interwencji
Zagrożenia poważnymi awariami

Wskaźnik

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny

Doposażenie
wyspecjalizowanych jednostek
zadanie monitorowane:
w sprzęt do wykrywania
Wojewoda, GIOŚ, PSP,
149
i lokalizacji awarii, likwidacji
WFOŚiGW
oraz analizy skutków tych
awarii

201

Ryzyka

niedobory środków
finansowych,
brak odpowiednich
programów

Nr zadania

Załącznik 2. Harmonogram realizacji zadań własnych wraz z ich finansowaniem

Obszar
interwencji

Zadanie

Instalowanie i modernizacja
urządzeń ochrony powietrza,
w tym m.in. stosowanie instalacji
odpylania, odazotowania
i odsiarczania spalin

1

Podmiot
Szacunkowe koszty realizacji zadania
odpowiedzialny
(w tys. zł)
za realizację
(+jednostki
2016 2017 2018 2019 2020 razem
włączone)

Miasto Olsztyn
(MPEC)

Zamiana kotłowni węglowych na
Miasto Olsztyn
obiekty niskoemisyjne, likwidacja
(MPEC i inne
lokalnych kotłowni o dużej emisji
MJO)
i rozbudowa sieci ciepłowniczej

2

10 000 10 000 10 000

Ochrona
klimatu i jakości
powietrza

3

Modernizacja systemu
ciepłowniczego w Olsztynie, w
tym budowa nowego,
niskoemisyjnego źródła ciepła dla
miasta wraz z przyłączeniem do
miejskiej sieci ciepłowniczej

x środki własne

-

POIiŚ (85 %,
priorytet
inwestycyjny 4v
30 000 Efektywna
dystrybucja ciepła
i chłodu), Budżet
JST (15%)

-

50% 160 mln dotacja
z POIIŚ, Oś II,
Priorytet 6.1; 50%
160 mln pożyczka
NFOŚiGW, do czasu
uzyskania
200000 200000 400 000 finansowania
preferencyjnego
finansowanie
polskich Inwestycji
Rozwojowych,
finansowanie
bankowe

Miasto Olsztyn
(Spółka celowa
utworzona m.in.
przez MPEC sp.
z o.o.)

202

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

Źródła
finansowania

finansowanie
wymienionych
działań obejmuje
także działanie
w ramach zadania nr
113 z obszaru
interwencji
Gospodarka
odpadami i
zapobieganie
powstawaniu
odpadów

Nr zadania
5
6
26
27

Obszar
interwencji

Zadanie

Podmiot
Szacunkowe koszty realizacji zadania
odpowiedzialny
(w tys. zł)
za realizację
(+jednostki
2016 2017 2018 2019 2020 razem
włączone)

Rozwój transportu
niskoemisyjnego,
modernizacja miejskiego
transportu zbiorowego w kierunku
transportu przyjaznego dla
Miasto Olsztyn
Ochrona
środowiska, w tym stosowanie
(MPK i inne
klimatu i jakości
„paliw ekologicznych”,
MJO)
powietrza
rozbudowa energooszczędnych
systemów oświetlenia miejsc
publicznych i dróg,
poprawa efektywności
energetycznej w transporcie

Źródła
finansowania

POIiŚ (46 %,
priorytet
inwestycyjny 4v
Rozwój publicznego
transportu
zbiorowego
w miastach),
RPO (12 %, priorytet
inwestycyjny 4e
Poprawa
zrównoważonej
250000 250000 150000 150000 800 000
mobilności
mieszkańców
w miastach
województwa i ich
obszarach
funkcjonalnych),
POPW (27 %,
działanie 2.2
Zrównoważony
transport miejski),
Budżet JST (15%)

203

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

finansowanie
wymienionych
działań obejmuje
także działania
w ramach zadań 42,
43 i 47 z obszaru
interwencji
zagrożenia hałasem

Nr zadania
7b

8

Obszar
interwencji

Zadanie

Podmiot
Szacunkowe koszty realizacji zadania
odpowiedzialny
(w tys. zł)
za realizację
(+jednostki
2016 2017 2018 2019 2020 razem
włączone)

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

Wprowadzenie przez gminę
obowiązku odbioru mokrych
odpadów zielonych,
wprowadzenie obowiązku zakupu Miasto Olsztyn
odpowiedniej jakości paliw
w ramach udzielania gminnej
pomocy społecznej

0-

w ramach zadań
statutowych

Realizacja spójnych działań
w zakresie ograniczenia emisji
zanieczyszczeń do atmosfery
wynikających z dokumentów
strategicznych na poziomie
wojewódzkim i lokalnym

0-

w ramach zadań
statutowych

Miasto Olsztyn

Ochrona
klimatu i jakości
powietrza
Kampanie edukacyjne w zakresie
ekozachowań: prawidłowego
spalania paliw stałych, w tym
węgla kamiennego i drewna
Miasto Olsztyn
9
w kotłach i kominkach, skutków
spalania odpadów w urządzeniach
do tego nieprzystosowanych,
ekojazdy

10

Źródła
finansowania

Wspieranie rozwoju energetyki
odnawialnej z uwzględnieniem
wymogów ochrony przyrody,
w tym krajobrazu

Miasto Olsztyn

204

5

5

5

5

20 WFOŚiGW (100%)

foldery promocyjne,
internet

5

5

5

5

20 WFOŚiGW (100%)

szkolenia, foldery
promocyjne, internet

Nr zadania
11

12

Obszar
interwencji

Zadanie

Rozwój instalacji biogazowych
i solarnych
Rozwój mikroinstalacji oraz
wykorzystania odnawialnych
źródeł energii (energetyki
prosumenckiej)

Miasto Olsztyn
(PWiK, MPEC)

7 500

Miasto Olsztyn

1

Miasto Olsztyn

3 500

Edukacja społeczeństwa
w zakresie odnawialnych źródeł
Miasto Olsztyn
energii, z uwzględnieniem działań
adaptacyjnych do zmian klimatu

5

Ochrona
Rozwój instalacji
klimatu i jakości wykorzystujących biomasę, w
powietrza
tym lokalne bioodpady
(z wykluczeniem współspalania
14
z węglem), instalacji
wykorzystujących alternatywne
źródła energii i ciepło odpadowe

15

Podmiot
Szacunkowe koszty realizacji zadania
odpowiedzialny
(w tys. zł)
za realizację
(+jednostki
2016 2017 2018 2019 2020 razem
włączone)

205

2

1

1

5

5

5

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

Źródła
finansowania

7 500 POIiŚ (7 %, priorytet
inwestycyjny 4i
Wspieranie
inwestycji
5 dotyczących
wytwarzania energii
z odnawialnych
źródeł wraz
z podłączeniem tych
źródeł do sieci
dystrybucyjnej)
RPO (78 %, priorytet
inwestycyjny 4a
Zwiększony udział
3 500 odnawialnych źródeł
energii w ogólnym
bilansie
energetycznym
regionu) Budżet JST
(15%)

20 WFOŚiGW (100%)

szkolenia, foldery
promocyjne, internet

Nr zadania

Obszar
interwencji

Realizacja, aktualizacja
i monitoring programów ochrony
powietrza w strefie miasto
Olsztyn oraz planu gospodarki
niskoemisyjnej, wdrażanie
planów działań
krótkoterminowych

16

17
Ochrona
klimatu i jakości
powietrza

19

21

22

Zadanie

Podmiot
Szacunkowe koszty realizacji zadania
odpowiedzialny
(w tys. zł)
za realizację
(+jednostki
2016 2017 2018 2019 2020 razem
włączone)

Miasto Olsztyn

Źródła
finansowania

x-

Przygotowanie i realizacja planów
na rzecz zrównoważonej energii
SEAP oraz programów
Miasto Olsztyn
ograniczenia niskiej emisji
(PONE)

POIiŚ (100%,
priorytet
inwestycyjny 4iii
Ogólnopolski system
wsparcia doradczego
dla sektora
50 publicznego,
mieszkaniowego
oraz przedsiębiorstw
w zakresie
efektywności
energetycznej oraz
OZE)

50

Tworzenie mechanizmów
kontrolowania źródeł „niskiej
Miasto Olsztyn
emisji”
Upowszechnianie wiedzy na
temat mechanizmów finansowych
Miasto Olsztyn
sprzyjających poprawie jakości
powietrza
Akcje informacyjne
uświadamiające mieszkańcom
zagrożenia dla zdrowia, jakie
Miasto Olsztyn
niesie ze sobą zanieczyszczenie
powietrza

5

206

5

5

5

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

koszty w ramach
zadań nr 1-37

warunkiem wsparcia
będzie posiadanie
porozumień
w zakresie
współpracy
z Partnerami
biorącymi
udział w projekcie
i przygotowanie
dokumentacji
projektu zgodnie
z obowiązującymi
wytycznymi.

0-

w ramach zadań
statutowych

0-

w ramach zadań
statutowych

20 WFOŚiGW (100%)

foldery promocyjne,
internet

Nr zadania

Obszar
interwencji

Zadanie

Podmiot
Szacunkowe koszty realizacji zadania
odpowiedzialny
(w tys. zł)
za realizację
(+jednostki
2016 2017 2018 2019 2020 razem
włączone)

Promowanie poprawnych
zachowań społecznych np.
korzystania z komunikacji
miejskiej, ścieżek rowerowych
Miasto Olsztyn
lub akcji społecznych pt. „nie jedź
sam, zabierz ze sobą jeszcze inne
osoby”

23

Ochrona
klimatu i jakości
powietrza
24b

Dokonywanie termomodernizacji
budynków

Miasto Olsztyn
(ZLiBK)

10

10

10

10

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

Źródła
finansowania

40 WFOŚiGW (100%)

foldery promocyjne,
internet

POIiŚ (29%,
priorytet
inwestycyjny 4iii Wspieranie
efektywności
energetycznej
w budynkach
publicznych,
Wspieranie
efektywności
energetycznej
25000 25000 25000 25000 100 000 w sektorze
mieszkaniowym )
RPO (56%, priorytet
inwestycyjny 4c
Zwiększona
efektywność
energetyczna
budynków
mieszkalnych oraz
użyteczności
publicznej)
Budżet JST (15%)

207

Nr zadania
24c
25b

25a

25c

Obszar
interwencji

Zadanie

Zmniejszanie strat energii
w systemach przesyłowych
(cieplnych),instalowanie
wysokosprawnych urządzeń
ciepłowniczych

Podmiot
Szacunkowe koszty realizacji zadania
odpowiedzialny
(w tys. zł)
za realizację
(+jednostki
2016 2017 2018 2019 2020 razem
włączone)

Miasto Olsztyn
(MPEC)

Rozwój wysokosprawnej
Ochrona
kogeneracji i ciepłownictwa,
klimatu i jakości
powietrza

Miasto Olsztyn
(MPEC, PWiK)

Budowa nowoczesnych sieci
ciepłowniczych

Miasto Olsztyn
(MPEC)

500

500

500

500

10000 40000

1200

208

1300

1200

1300

Źródła
finansowania

POIiŚ (85 %,
priorytet
inwestycyjny 4v
2 000 Efektywna
dystrybucja ciepła
i chłodu) Budżet JST
(15%)
RPO (70%, priorytet
inwestycyjny 4g
Zwiększone
wytwarzanie energii
w wysokosprawnej
kogeneracji)
50 000 POIiŚ (15%,
priorytet
inwestycyjny 4vi
Źródła
wysokosprawnej
kogeneracji)
Budżet JST (15%)
POIiŚ (85%,
priorytet
inwestycyjny 4vi
Sieci ciepłownicze
5 000 i chłodnicze dla
źródeł
wysokosprawnej
kogeneracji)
Budżet JST (15%)

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

Nr zadania
29

30

31

32

33

35
36

Obszar
interwencji

Zadanie

Wymiana informacji,
doświadczeń i najlepszych
praktyk dotyczących poprawy
efektywności energetycznej,
upowszechnianie wiedzy nt. norm
efektywności energetycznej jak
PN 16001, ISO 14001 i ISO 5001
Prowadzenie edukacji
upowszechniającej wiedzę nt.
możliwości zmniejszania
zapotrzebowania na energię
w gospodarstwach domowych
Opracowanie i uchwalenie
Ochrona
aktualizacji założeń do planu
klimatu i jakości zaopatrzenia miasta w ciepło,
powietrza
energię elektryczną i paliwa
gazowe
Powiązanie planowania
energetycznego z koncepcją
zagospodarowania przestrzennego
i programami ochrony powietrza
Podnoszenie świadomości
ekologicznej w zakresie potrzeb
oszczędnego i efektywnego
wykorzystania energii
Wyznaczenie kierunków adaptacji
do zmian klimatu
Opracowanie planu adaptacji
do zmian klimatu

Podmiot
Szacunkowe koszty realizacji zadania
odpowiedzialny
(w tys. zł)
za realizację
(+jednostki
2016 2017 2018 2019 2020 razem
włączone)

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

Źródła
finansowania

Miasto Olsztyn

2

1

1

1

5 WFOŚiGW (100%)

foldery promocyjne,
internet

Miasto Olsztyn

15

10

15

10

50 WFOŚiGW (100%)

foldery promocyjne,
ulotki, media lokalne

Miasto Olsztyn

10

10

WFOŚiGW (50%)
Budżet JST (50%)

-

Miasto Olsztyn

0-

w ramach zadań
statutowych

Miasto Olsztyn

x-

koszty w ramach
zadania 30

Miasto Olsztyn

0-

w ramach zadań
statutowych

Miasto Olsztyn

50

209

50

WFOŚiGW (50%)
Budżet JST (50%)

-

Nr zadania
37

39a

39b

40a

40b

41

Obszar
interwencji

Zadanie

Uwzględnianie w miejscowych
planach zagospodarowania
przestrzennego konieczności
Ochrona
utrzymania lub powiększania
klimatu i jakości
obszarów zieleni, korytarzy
powietrza
wentylacyjnych oraz
dopuszczalnego i preferowanego
sposobu ogrzewania budynków
Prowadzenie monitoringu hałasu
oraz dokonywanie oceny
narażania społeczeństwa na
czynniki ponadnormatywne
Aktualizacja mapy akustycznej
miasta
Aktualizacja programu ochrony
przed hałasem na terenach, gdzie
przekracza on wartość
dopuszczalną
Zagrożenia
Realizacja wynikających
hałasem
z programu przedsięwzięć
technicznych i organizacyjnych
dla zmniejszenia poziomu hałasu
Uwzględnianie w planowaniu
przestrzennym ochrony przed
hałasem, stosownie do wymogów
ustawy Prawo ochrony
środowiska, między innymi
poprzez właściwe kształtowanie
przestrzeni urbanistycznej

Podmiot
Szacunkowe koszty realizacji zadania
odpowiedzialny
(w tys. zł)
za realizację
(+jednostki
2016 2017 2018 2019 2020 razem
włączone)

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

Źródła
finansowania

Miasto Olsztyn

0-

w ramach zadań
statutowych

Miasto Olsztyn

0-

w ramach zadań
statutowych

Miasto Olsztyn

20 WFOŚiGW (100%) -

20

x WFOŚiGW (100%) w miarę potrzeb

Miasto Olsztyn

Miasto Olsztyn

2000

Miasto Olsztyn

2000

2000

2000

8000 Budżet JST (100%)

0-

210

poprawa
nawierzchni ulic
w ramach zadań nr
5,6,27,28

w ramach zadań
statutowych

Nr zadania

Obszar
interwencji

Zadanie

Podmiot
Szacunkowe koszty realizacji zadania
odpowiedzialny
(w tys. zł)
za realizację
(+jednostki
2016 2017 2018 2019 2020 razem
włączone)

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

Źródła
finansowania

42

Ograniczanie hałasu, zwłaszcza
w osiedlach mieszkaniowych
poprzez m.in. tworzenie stref
wolnych od transportu,
ograniczenie szybkości ruchu,
tworzenie pasów zadrzewień

Miasto Olsztyn
(ZDZiT)

x-

koszty w ramach
zadań nr 5, 6, 26, 27

43

Wprowadzenie koniecznych
zmian w inżynierii ruchu
drogowego (budowa obwodnic,
parkingów P+R (parkuj i jedź),
poprawa stanu nawierzchni ulic
i dróg, zapewnienie płynności
ruchu, montaż osłon
przeciwdźwiękowych
w miejscach występowania
uciążliwości akustycznych)

Miasto Olsztyn
(ZDZiT)

x-

koszty w ramach
zadań nr 5, 6, 26, 27

Zagrożenia
hałasem

44

Budowa infrastruktury rowerowej
(trasy rowerowe, system roweru
Miasto Olsztyn
publicznego)

46

Wprowadzanie ograniczeń emisji
hałasu na obszarach i akwenach
cennych przyrodniczo

2000

Miasto Olsztyn

3000

2000

3000

RPO (85 %, priorytet
inwestycyjny 4e
Poprawa
zrównoważonej
mobilności
10 000 mieszkańców
w miastach
województwa i ich
obszarach
funkcjonalnych),
Budżet JST (15%)
0-

211

w ramach zadań
statutowych

Nr zadania

Obszar
interwencji

Zadanie

Podmiot
Szacunkowe koszty realizacji zadania
odpowiedzialny
(w tys. zł)
za realizację
(+jednostki
2016 2017 2018 2019 2020 razem
włączone)

Propagowanie i rozwój transportu
intermodalnego (szynowo
Miasto Olsztyn
drogowego)

47

Zagrożenia
hałasem

Źródła
finansowania

x-

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

koszty w ramach
zadań nr 5,6,26,27

48

Prowadzenie edukacji
ekologicznej i propagowanie
jazdy rowerem, komunikacji
zbiorowej, proekologicznego
korzystania z samochodów np.
Carpooling (jazda z sąsiadem),
Eco-driving

49

Uwzględnianie zagrożenia
promieniowaniem
elektromagnetycznym
Miasto Olsztyn
w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego

0-

w ramach zadań
statutowych

Egzekwowanie zapisów
zawartych
w raportach oddziaływania źródeł
pól elektromagnetycznych na
Miasto Olsztyn
środowisko dotyczących
obszarów ograniczonego
użytkowania

0-

w ramach zadań
statutowych

Pola elektro-magnetyczne

51

Miasto Olsztyn

5

212

5

5

5

foldery promocyjne,
20 WFOŚiGW (100%) media lokalne,
internet

Nr zadania

Obszar
interwencji

Zadanie

Ograniczanie dopływu do wód
zanieczyszczeń zawartych
w ściekach komunalnych
i przemysłowych, m.in. poprzez
realizację zadań z zakresu
gospodarki wodno-ściekowej

Podmiot
Szacunkowe koszty realizacji zadania
odpowiedzialny
(w tys. zł)
za realizację
(+jednostki
2016 2017 2018 2019 2020 razem
włączone)

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

Miasto Olsztyn
(PWiK)

x-

koszty w ramach
zadań nr 80, 81 i 110

Miasto Olsztyn
(ZDZiT)

x-

w ramach zadań
statutowych (mpzp,
grunty komunalne)

Miasto Olsztyn
(ZDZiT)

x-

w ramach zadań
statutowych

59

Wdrażanie działań zapisanych
Miasto Olsztyn
w planie gospodarowania wodami
(ZDZiT)
dorzecza

x-

w ramach zadań
statutowych

62

Utrzymywanie i właściwe
użytkowanie stref ochronnych
ujęć wód

Miasto Olsztyn
(PWiK, ZDZiT)

x-

w ramach zadań
statutowych

66

Stosowanie zasad pełnego zwrotu Miasto Olsztyn
kosztów za korzystanie z wody
(PWiK)

0-

w ramach zadań
statutowych

53

Ograniczanie dopływu do wód
zanieczyszczeń ze źródeł
rozproszonych i obszarowych,
w szczególności poprzez ochronę
i odtwarzanie trwałej pokrywy
54
roślinnej w strefie brzegowej
wód, ograniczanie urbanizacji
i przekształcania stref
Gospodarowanie
brzegowych
wodami
Usuwanie odpadów ze stref
56
brzegowych wód

213

Nr zadania

Obszar
interwencji

Zadanie

Podmiot
Szacunkowe koszty realizacji zadania
odpowiedzialny
(w tys. zł)
za realizację
(+jednostki
2016 2017 2018 2019 2020 razem
włączone)

67

Ochrona retencji naturalnej w
zlewniach (terenów podmokłych,
bagien, mokradeł) – realizacja
Miasto Olsztyn
zadań wynikających z Programu
(PWiK, ZDZiT)
małej retencji i Planu
przeciwdziałania skutkom suszy
(po ich opracowaniu)

68

Utrzymanie lub wzrost liczby
oraz pojemności obiektów małej
retencji wodnej

Miasto Olsztyn
(ZDZiT)

2000

Gospodarowanie
wodami

69

Retencjonowanie wód opadowych
odprowadzanych z powierzchni
Miasto Olsztyn
szczelnych i utwardzonych oraz
(ZDZiT)
ograniczanie tworzenia nowych
powierzchni uszczelnionych

71

Uwzględnianie ustaleń Planu
zarządzania ryzykiem
powodziowym w miejscowych
planach zagospodarowania
przestrzennego

Miasto Olsztyn

2000

2000

2000

POIiŚ (55%,
priorytet
inwestycyjny 5.ii
Adaptacja do zmian
klimatu …),
RPO (30%, priorytet
inwestycyjny 5b
zabezpieczenie
8 000
regionu przed
wystąpieniem
i skutkami klęsk
żywiołowych
i katastrof
ekologicznych),
Budżet państwa
(15%)

0-

214

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

Źródła
finansowania

w ramach zadań
statutowych

Nr zadania

Obszar
interwencji

Zadanie

Podmiot
Szacunkowe koszty realizacji zadania
odpowiedzialny
(w tys. zł)
za realizację
(+jednostki
2016 2017 2018 2019 2020 razem
włączone)

Rozbudowa i modernizacja sieci
wodociągowej oraz stacji
uzdatniania wody
1255
72
73
80

9010

5815

2030

120

960 12377 12040

9820

0

Miasto Olsztyn
Doskonalenie technologii
(PWiK)
produkcji wody przeznaczonej do
spożycia (wprowadzanie BAT)

Rozbudowa i modernizacja sieci
Gospodarka kanalizacji sanitarnej w
wodno-ściekowa aglomeracji

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

Źródła
finansowania

POIiŚ (45%,
priorytet
inwestycyjny 6.ii
18 230 Gospodarka wodnościekowa
w aglomeracjach),
RPO (40%, priorytet inwestycyjny 6b
Więcej
oczyszczonych
ścieków, lepsza
jakość wody),
35 197 Budżet JST (15%)

77

Ograniczanie strat wody
w sieciach wodociągowych

Miasto Olsztyn
(PWiK)

x środki własne

-

78

Wdrażanie rozwiązań
Miasto Olsztyn
wykorzystujących wody opadowe
(ZDZiT, PWiK,
do lokalnego zaopatrzenia w
ZLiBK)
wodę

x środki własne

-

79

Prowadzenie działań
edukacyjnych dotyczących
potrzeby oszczędnego
gospodarowania wodą

Miasto Olsztyn
(PWiK, szkoły)

2
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3

2

3

10 WFOŚiGW (100%) -

Nr zadania

Obszar
interwencji

Zadanie

Budowa i modernizacja
kanalizacji burzowej z instalacją
urządzeń podczyszczających

81

Realizacja zadań zapisanych
w AKPŚK (usprawnienie
procesów przeróbki osadów;
82 Gospodarka
wodno-ściekowa budowa punktu zrzutu
nieczystości z beczek
asenizacyjnych)

Podmiot
Szacunkowe koszty realizacji zadania
odpowiedzialny
(w tys. zł)
za realizację
(+jednostki
2016 2017 2018 2019 2020 razem
włączone)
Miasto Olsztyn
(ZDZiT, PWiK)

Miasto Olsztyn
(PWiK)

1000

198

2500

1000

3370

1000

0

1000

0

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

Źródła
finansowania

4 000 POIiŚ (85%,
priorytet
inwestycyjny 6.ii
Gospodarka wodnościekowa
6 068 w aglomeracjach),
Budżet JST (15%)

-

koszty usprawnienia
procesów przeróbki
osadów w zadaniu
110 – odzysk energii

83

Kontrola częstotliwości i sposobu
Miasto Olsztyn
pozbywania się nieczystości
(PWiK, straż
płynnych przez właścicieli
miejska)
nieruchomości

0-

w ramach zadań
statutowych

84

Gromadzenie, archiwizowanie
i przetwarzanie danych
geologicznych wg kompetencji

Miasto Olsztyn

x środki własne

-

85

Racjonalizacja zaopatrzenia
ludności oraz sektorów
Miasto Olsztyn
gospodarczych w kopaliny i wodę
(PWiK)
z zasobów podziemnych,
z wykorzystaniem BAT

x środki własne

-

Działania edukacyjne promujące
zrównoważone wykorzystanie
kopalin

x środki własne

-

86

Zasoby
geologiczne

Miasto Olsztyn
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Nr zadania

Obszar
interwencji

Zadanie

88
89

Przeciwdziałanie erozji gleb
poprzez wprowadzanie trwałej
pokrywy roślinnej oraz
stosowanie odpowiednich
zabiegów agrotechnicznych
Zapobieganie ruchom masowym
ziemi i ich skutkom

Podmiot
Szacunkowe koszty realizacji zadania
odpowiedzialny
(w tys. zł)
za realizację
(+jednostki
2016 2017 2018 2019 2020 razem
włączone)

Miasto Olsztyn
(ZDZiT)

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

Źródła
finansowania

x środki własne

-

90

Realizacja przekształceń terenów
użytkowanych rolniczo wyłącznie
na podstawie zapisów
Miasto Olsztyn
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

0-

w ramach zadań
statutowych

91

Promocja właściwego
gospodarowania na obszarach
użytkowanych rolniczo

Miasto Olsztyn

0-

w ramach zadań
statutowych

Usuwanie zanieczyszczeń gleb
celem ograniczenia ich
negatywnego wpływu na zdrowie
ludzi i środowisko

Miasto Olsztyn

x środki własne

-

x środki własne

-

x środki własne

-

x środki własne

-

Gleby

92

93

94

95

Działania naprawcze w przypadku
zaistnienia szkód na powierzchni Miasto Olsztyn
ziemi
Rekultywacja terenów
potencjalnie zdegradowanych lub
zanieczyszczonych na obszarach Miasto Olsztyn
poprzemysłowych i
powojskowych
Rekultywacja terenów
poeksploatacyjnych

Miasto Olsztyn
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Nr zadania

Obszar
interwencji

Zadanie

Podmiot
Szacunkowe koszty realizacji zadania
odpowiedzialny
(w tys. zł)
za realizację
(+jednostki
2016 2017 2018 2019 2020 razem
włączone)

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

Źródła
finansowania

97

Ograniczenie masy
wytworzonych odpadów z
procesów termicznych
w stosunku do ilości
wyprodukowanej energii

Miasto Olsztyn
(MPEC)

0-

w ramach zadań
statutowych

99

Promowanie i wspieranie budowy
sieci napraw i ponownego użycia

Miasto Olsztyn
(służby
planistyczne)

0-

w ramach zadań
statutowych

100

101

102

103

105

Gospodarka
odpadami i
zapobieganie
powstawaniu
odpadów

Zwiększanie świadomości
ekologicznej przedsiębiorców
i mieszkańców miasta i zmiana
ich zachowań w zakresie
wytwarzania
i zagospodarowania odpadów
Rozwój systemu selektywnego
zbierania odpadów, wdrożenie
segregacji odpadów przez
wszystkich mieszkańców miasta
Utworzenie drugiego PSZOK
w zachodniej części miasta
Zwiększenie udziału odpadów
zbieranych selektywnie w całym
strumieniu zbieranych odpadów
– do 50% w 2022 r. I do 60%
w 2028 r.
Utrzymanie poziomu zbierania
zużytych baterii przenośnych
i zużytych akumulatorów
przenośnych na poziomie co
najmniej 45% masy
wprowadzonych baterii i
akumulatorów przenośnych

Miasto Olsztyn
(OZK, szkoły)

10

Miasto Olsztyn
(OZK)

30

Miasto Olsztyn
(OZK)

10

20

2 000

10

10

40 WFOŚiGW (100%)

RPO (85%, priorytet
50 inwestycyjny 6a
Zwiększony udział
odpadów zebranych
selektywnie)
2 000
Budżet JST (15%)

foldery promocyjne,
internet
w ramach zadań
statutowych, koszty
na zakup
wyposażenia
-

Miasto Olsztyn
(OZK)

0-

w ramach zadań
statutowych

Miasto Olsztyn
(OZK)

0-

w ramach zadań
statutowych
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Nr zadania

Obszar
interwencji

106

107

108

109

Gospodarka
odpadami i
zapobieganie
powstawaniu
odpadów

Zadanie

Osiągnięcie poziomu
selektywnego zbierania ZSEE
pochodzącego
z gospodarstw domowych
w wysokości co najmniej
4 kg/mieszkańca/rok
Zapewnienie osiągnięcia
odpowiedniego poziomu
zbierania ZSEE: o nie mniej niż
65% masy sprzętu
wprowadzonego do obrotu albo
85% masy wytworzonego
zużytego sprzętu
Sprawny system selektywnego
zbierania odpadów z remontów,
budowy i demontażu obiektów
budowlanych oraz infrastruktury
drogowej
Selektywne zbieranie odpadów
ulegających biodegradacji

Podmiot
Szacunkowe koszty realizacji zadania
odpowiedzialny
(w tys. zł)
za realizację
(+jednostki
2016 2017 2018 2019 2020 razem
włączone)

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

Źródła
finansowania

Miasto Olsztyn
(OZK)

0-

w ramach zadań
statutowych

Miasto Olsztyn
(OZK)

0-

w ramach zadań
statutowych

Miasto Olsztyn
(OZK)

0-

w ramach zadań
statutowych

Miasto Olsztyn
(OZK)

x-

koszty w ramach
zadania 101

110

Zwiększenie udziału odzysku, w
tym w szczególności ponownego
użycia, surowców do recyklingu
i energii zawartej w odpadach

Miasto Olsztyn
(OZK, ZGOK,
MPEC, PWiK)

112

Budowa kompostowni odpadów
ulegających biodegradacji
pochodzących z selektywnej
zbiórki odpadów w Łęgajnach

Miasto Olsztyn
(OZK)

14500 34500

7 000
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49 000 POIiŚ (85%,
priorytet
inwestycyjny 6i
Gospodarka
odpadami
komunalnymi)
7 000 Budżet JST (15%)

-

-

Nr zadania

Obszar
interwencji

Zadanie

Budowa instalacji termicznego
przekształcania odpadów
pochodzących z przetworzenia
odpadów komunalnych
Wyeliminowanie składowania
osadów ściekowych

113

114

Przyspieszenie procesu usuwania
i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest

117

Podmiot
Szacunkowe koszty realizacji zadania
odpowiedzialny
(w tys. zł)
za realizację
(+jednostki
2016 2017 2018 2019 2020 razem
włączone)

Źródła
finansowania

Miasto Olsztyn
(MPEC)

x-

Miasto Olsztyn
(PWiK)

0-

Miasto Olsztyn
(ZBK, ZLiBK,)

5

5

5

5

20 Budżet JST (100%)

POIiŚ (85%,
priorytet
inwestycyjny 6i
15 000 Gospodarka
odpadami
komunalnymi)
Budżet JST (15%)

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

koszty w ramach
zadania nr 3
w ramach zadań
statutowych
środki z wpływów z
tytułu opłat i kar za
korzystanie ze
środowiska oraz
usuwanie drzew i
krzewów
zadanie dla potrzeb
województwa
podjęte przez miasto
Olsztyn dobrowolnie

Budowa spalarni odpadów
medycznych i weterynaryjnych
oraz innych niebezpiecznych

Miasto Olsztyn
(OZK)

119

Wyeliminowanie nieuczciwych
i nielegalnych praktyk
związanych ze stosowaniem,
zbieraniem
i zagospodarowywaniem ZSEE
oraz zbieraniem i demontażem
pojazdów wycofanych z
eksploatacji

Miasto Olsztyn
(straż miejska)

0-

w ramach zadań
statutowych

120

Wyeliminowanie nielegalnego
zbierania i zagospodarowania
odpadów opakowaniowych,
w tym praktyk spalania
w paleniskach domowych

Miasto Olsztyn
(straż miejska)

0-

w ramach zadań
statutowych

118

Gospodarka
odpadami i
zapobieganie
powstawaniu
odpadów

15 000

220

Nr zadania

Obszar
interwencji

Zadanie

Podmiot
Szacunkowe koszty realizacji zadania
odpowiedzialny
(w tys. zł)
za realizację
(+jednostki
2016 2017 2018 2019 2020 razem
włączone)

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

Źródła
finansowania

122

Ustanowienie użytków
ekologicznych na obszarach
wskazanych w SUIKZP Olsztyna

Miasto Olsztyn

0-

w ramach
nałożonych
obowiązków

124

Utrzymanie lub powiększanie
liczby pomników przyrody

Miasto Olsztyn

0-

w ramach zadań
statutowych

128

Utrzymanie i rozwijanie zielonej
infrastruktury na terenach
niezurbanizowanych,
w szczególności na obszarze
korytarzy ekologicznych
wskazanych w SUIKZP Olsztyna

Miasto Olsztyn
(ZDZiT)

x środki własne

-

129

Kształtowanie właściwej
struktury gatunkowej i wiekowej
drzewostanów, z zachowaniem
bogactwa biologicznego siedlisk
przyrodniczych, flory, fauny
i grzybów - realizacja planów
urządzania lasu (w tym uPUL
Lasu Miejskiego)

Miasto Olsztyn
(ZDZiT)

x środki własne

-

130

Wzmacnianie i rozwijanie
publicznych funkcji lasów,
w szczególności w zakresie
edukacji i turystyki, z
uwzględnieniem potrzeb ochrony
przyrody

Zasoby
przyrodnicze

Miasto Olsztyn
(ZDZiT)

1000

221

1000

1000

RPO (85%, priorytet
inwestycyjny 6c
Zwiększona
atrakcyjność
3 000
turystyczna zasobów
dziedzictwa
naturalnego regionu),
Budżet JST (15 %)

Nr zadania

Obszar
interwencji

131

137
138
140

Zasoby
przyrodnicze

143

146

147
Zagrożenia
poważnymi
awariami
148

Zadanie

Ograniczanie nasadzeń obcymi,
inwazyjnymi gatunkami drzew
i krzewów na terenach zieleni
urządzonej w sąsiedztwie lasów
Utrzymanie istniejących i
tworzenie nowych obszarów
zieleni urządzonej
Odtwarzanie zieleni urządzonej zapewnienie przewagi nasadzeń
nad ubytkami
Zachowanie i odtwarzanie
śródpolnych zadrzewień,
zakrzaczeń i małych zbiorników
wodnych
Wspieranie ośrodków i
podmiotów prowadzących
edukację środowiskową
Koordynacja działań z zakresu
monitoringu zagrożeń dla zdrowia
mieszkańców
Aktualizacja Miejskiego Planu
Zarządzania Kryzysowego,
wdrażanie procedur zawartych
w Planie
Propagowanie standardów
prawidłowych zachowań
społeczeństwa w sytuacji
wystąpienia zagrożeń środowiska
z tytułu awarii przemysłowych
i wypadków z udziałem pojazdów
przewożących towary
niebezpieczne

Podmiot
Szacunkowe koszty realizacji zadania
odpowiedzialny
(w tys. zł)
za realizację
(+jednostki
2016 2017 2018 2019 2020 razem
włączone)
Miasto Olsztyn
(ZDZiT)

0-

Miasto Olsztyn
(ZDZiT)

1000

1500

1000

1500

Miasto Olsztyn

1000

1000

1000

1000

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

Źródła
finansowania

w ramach zadań
statutowych

RPO (85%, priorytet
inwestycyjny 6d
5 000
Lepsze mechanizmy
ochrony
bioróżnorodności
w regionie),
Budżet JST (15%)
4 000

Miasto Olsztyn

0-

w ramach zadań
statutowych

Miasto Olsztyn

0-

w ramach zadań
statutowych

Miasto Olsztyn

0-

w ramach zadań
statutowych
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Nr zadania

Załącznik 3. Harmonogram realizacji zadań monitorowanych wraz z ich finansowaniem
Obszar
interwencji

Instalowanie i modernizacja urządzeń ochrony
powietrza, w tym m.in. stosowanie instalacji
odpylania, odazotowania i odsiarczania spalin

1

4

8

9

podmioty gospodarcze

właściciele
Zamiana kotłowni węglowych na obiekty
i zarządzający
niskoemisyjne, likwidacja lokalnych kotłowni o dużej
instalacjami, inspekcja
emisji
nadzoru budowlanego
Rozbudowa sieci gazowej (przesyłowej
operatorzy systemów
i rozdzielczej) zapewniającej bezpieczeństwo dostaw
dystrybucyjnych,
gazu sieciowego na obszarze miasta
nadzór budowlany

2

5
6
26
27

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
(+jednostki włączone)

Ochrona
klimatu
i jakości
powietrza

Rozwój transportu niskoemisyjnego, modernizacja
miejskiego transportu zbiorowego w kierunku
transportu przyjaznego dla środowiska, w tym
stosowanie „paliw ekologicznych”, rozbudowa
energooszczędnych systemów oświetlenia miejsc
publicznych i dróg, poprawa efektywności
energetycznej w transporcie
Realizacja spójnych działań w zakresie ograniczenia
emisji zanieczyszczeń do atmosfery wynikających
z dokumentów strategicznych na poziomie
wojewódzkim i lokalnym
Kampanie edukacyjne w zakresie ekozachowań:
prawidłowego spalania paliw stałych, w tym węgla
kamiennego i drewna w kotłach i kominkach,
skutków spalania odpadów w urządzeniach do tego
nieprzystosowanych, ekojazdy

zarządzający drogami
(GDDKiA, gminy),
przedsiębiorstwa
transportowe,
podmioty gospodarcze

wykonawcy wskazani
w dokumentach,
WIOŚ
ośrodki edukacyjne,
NGO

223

Szacunkowe
koszty
realizacji
zadania
(w tys. zł)

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

Źródła finansowania

x środki własne

-

POIiŚ (85 %, priorytet inwestycyjny
4v Efektywna dystrybucja ciepła
20 000
i chłodu), krajowe śr. prywatne
(15%)
20 000 krajowe śr. prywatne (100 %)
POIiŚ (46 %, priorytet inwestycyjny
4v Rozwój publicznego transportu
zbiorowego w miastach),
RPO (12 %, priorytet inwestycyjny
4e Poprawa zrównoważonej
1 000 000 mobilności mieszkańców w miastach
województwa i ich obszarach
funkcjonalnych),
POPW (27 %, działanie 2.2
Zrównoważony transport miejski),
Budżet państwa (15%)
0-

10 000 WFOŚiGW (100%)

-

finansowanie
wymienionych
działań obejmuje
także działania
w ramach zadań
42 i 43 z obszaru
interwencji
zagrożenia
hałasem
w ramach zadań
statutowych

foldery
promocyjne,
internet

Nr zadania

Obszar
interwencji

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
(+jednostki włączone)

10

Wspieranie rozwoju energetyki odnawialnej
z uwzględnieniem wymogów ochrony przyrody,
w tym krajobrazu

7a
11
12
13
14

Ograniczanie występowania „niskiej emisji” m.in.
poprzez: wymianę starych kotłów małej mocy oraz
właściciele budynków
pieców na jeden z systemów proekologicznych,
i nieruchomości,
rozwój instalacji biogazowych i solarnych, rozwój
firmy doradztwa
mikroinstalacji oraz wykorzystania odnawialnych
energetycznego,
źródeł energii (energetyki prosumenckiej),
przedsiębiorcy,
stosowanie w gospodarstwach indywidualnych
rolnicy,
rozwiązań grzewczych przyjaznych środowisku
właściciele
(układy solarne, pompy ciepła), rozwój instalacji
i zarządzający
wykorzystujących biomasę, w tym lokalne bioodpady
obiektami
(z wykluczeniem współspalania z węglem), instalacji
i instalacjami
wykorzystujących alternatywne źródła energii i
ciepło odpadowe

Ochrona
klimatu
i jakości
powietrza

firmy doradztwa
energetycznego,
ośrodki edukacyjne

15

Edukacja społeczeństwa w zakresie odnawialnych
źródeł energii, z uwzględnieniem działań
adaptacyjnych do zmian klimatu

WFOŚiGW,
firmy doradztwa
energetycznego,
ośrodki edukacyjne,
szkoły wyższe

16

Realizacja, aktualizacja i monitoring: programów
ochrony powietrza w strefie miasto Olsztyn oraz
planu gospodarki niskoemisyjnej,
wdrażanie planów działań krótkoterminowych

Zarząd Województwa
(dot. POP),
wykonawcy wskazani
w dokumentach

224

Szacunkowe
koszty
realizacji
zadania
(w tys. zł)

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

Źródła finansowania

10 000 WFOŚiGW (100%)

szkolenia, foldery
promocyjne,
Internet

POIiŚ (7 %, priorytet inwestycyjny
4i
Wspieranie inwestycji dotyczących
wytwarzania energii z odnawialnych
źródeł wraz z podłączeniem tych
50 000 źródeł do sieci dystrybucyjnej)
RPO (78 %, priorytet inwestycyjny
4a Zwiększony udział odnawialnych
źródeł energii w ogólnym bilansie
energetycznym regionu)
Krajowe śr. prywatne (15%)

50 WFOŚiGW (100%)

x-

szkolenia, foldery
promocyjne
Internet

koszty w ramach
zadań nr 1-37

Nr zadania

Obszar
interwencji

Przygotowanie i realizacja planów na rzecz
zrównoważonej energii SEAP oraz programów
ograniczenia niskiej emisji (PONE)

17

18

19

20
21

22

Zadanie

Ochrona
klimatu
i jakości
powietrza

Prowadzenie kontroli prawidłowości eksploatacji
urządzeń energetycznych

Tworzenie mechanizmów kontrolowania źródeł
„niskiej emisji”

Prowadzenie monitoringu jakości powietrza
atmosferycznego
Upowszechnianie wiedzy na temat mechanizmów
finansowych sprzyjających poprawie jakości
powietrza
Akcje informacyjne uświadamiające mieszkańcom
zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą
zanieczyszczenie powietrza

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
(+jednostki włączone)

NFOŚiGW,
firmy doradztwa
energetycznego,
podmioty wskazane
w dokumentach

właściciele
i zarządzający
instalacjami, WIOŚ
właściciele
i zarządzający
budynkami,
firmy doradztwa
energetycznego,
przedsiębiorcy
budowlani,
służby kominiarskie

Szacunkowe
koszty
realizacji
zadania
(w tys. zł)

Źródła finansowania

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

warunkiem
wsparcia będzie
posiadanie
porozumień
POIiŚ (100%, priorytet inwestycyjny
w zakresie
4iii Ogólnopolski system wsparcia
współpracy
doradczego dla sektora publicznego,
z Partnerami
50 mieszkaniowego oraz
biorącymi
przedsiębiorstw w zakresie
udział w projekcie
efektywności energetycznej oraz
i przygotowanie
OZE)
dokumentacji
projektu zgodnie
z obowiązującymi
wytycznymi
0-

w ramach zadań
statutowych

0-

w ramach zadań
statutowych

WIOŚ

0-

w ramach zadań
statutowych

WFOŚiGW,
ośrodki edukacyjne,
NGO

0-

w ramach zadań
statutowych

ośrodki edukacyjne,
NGO
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40 WFOŚiGW (100%)

foldery
promocyjne,
internet

Nr zadania

Obszar
interwencji

23

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
(+jednostki włączone)

Promowanie poprawnych zachowań społecznych np.
korzystania z komunikacji miejskiej, ścieżek
rowerowych lub akcji społecznych pt. „nie jedź sam,
zabierz ze sobą jeszcze inne osoby”

ośrodki edukacyjne,
NGO

Stosowanie energooszczędnych technologii
w gospodarce

24a

Ochrona
klimatu
i jakości
powietrza

podmioty gospodarcze

podmioty
gospodarcze,
właściciele
i zarządzający
obiektami, nadzór
budowlany

24b

Dokonywanie termomodernizacji budynków,
wprowadzanie nowoczesnych systemów grzewczych
w domach jednorodzinnych

24c

operatorzy systemów
Zmniejszanie strat energii w systemach przesyłowych
przesyłowych, nadzór
(elektroenergetycznych)
budowlany

226

Szacunkowe
koszty
realizacji
zadania
(w tys. zł)

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

Źródła finansowania

20 WFOŚiGW (100%)

foldery
promocyjne,
internet

POIiŚ (29%, priorytet inwestycyjny
4ii Promowanie efektywności
energetycznej i korzystania
z odnawialnych źródeł energii
15 000 w przedsiębiorstwach)
RPO (56%, priorytet inwestycyjny
4b Zwiększona efektywność
energetyczna w przedsiębiorstwach)
Krajowe śr. prywatne (15%)
POIiŚ (29%, priorytet inwestycyjny
4iii -Wspieranie efektywności
energetycznej w budynkach
publicznych,
Wspieranie efektywności
energetycznej w sektorze
mieszkaniowym)
50 000
RPO (56%, priorytet inwestycyjny 4c
Zwiększona efektywność
energetyczna budynków
mieszkalnych oraz użyteczności
publicznej)
Budżet państwa (3,5%)
Krajowe śr. prywatne (11,5%)
x środki własne

-

Nr zadania

Obszar
interwencji

Instalowanie wysokosprawnych urządzeń
ciepłowniczych

25b

Promocja i rozwój usług w zakresie gospodarowania
energią (ESCO)

28

29

30

33

34

Zadanie

Ochrona
klimatu
i jakości
powietrza

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
(+jednostki włączone)
właściciele
i zarządzający
instalacjami
NFOŚiGW,
firmy doradztwa
energetycznego,
ośrodki edukacyjne

Wymiana informacji, doświadczeń i najlepszych
praktyk dotyczących poprawy efektywności
firmy doradztwa
energetycznej, upowszechnianie wiedzy nt. norm
energetycznego,
efektywności energetycznej jak PN 16001, ISO
ośrodki edukacyjne
14001 i ISO 5001
Prowadzenie edukacji upowszechniającej wiedzę nt.
firmy doradztwa
możliwości zmniejszania zapotrzebowania na energię
energetycznego,
w gospodarstwach domowych
ośrodki edukacyjne
Podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie
ośrodki edukacyjne,
potrzeb oszczędnego i efektywnego wykorzystania
NGO, media
energii
Wycofywanie z obrotu i stosowania substancji
właściciele urządzeń
niszczących warstwę ozonową
i instalacji
z substancjami

36

Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu

MŚ

38

Edukacja i zwiększanie świadomości w zakresie
zmian klimatu i sposobów minimalizowania ich
skutków

ośrodki edukacyjne,
NGO
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Szacunkowe
koszty
realizacji
zadania
(w tys. zł)

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

Źródła finansowania

x środki własne

-

POIiŚ (100%, priorytet inwestycyjny
4iii Ogólnopolski system wsparcia
doradczego dla sektora publicznego
150 mieszkaniowego oraz
przedsiębiorstw w zakresie
efektywności energetycznej oraz
OZE)
20 WFOŚiGW (100 %)

50 WFOŚiGW (100 %)
50 WFOŚiGW (100 %)

foldery
promocyjne,
internet
foldery
promocyjne, media
lokalne
foldery
promocyjne,
internet

0-

-

0-

w ramach zadań
statutowych

PROW (70%, działanie M01
Transfer wiedzy i działalność
100
informacyjna),
WFOŚiGW (30%)

-

Nr zadania

Obszar
interwencji

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
(+jednostki włączone)

39a

Prowadzenie monitoringu hałasu oraz dokonywanie
oceny narażania społeczeństwa na czynniki
ponadnormatywne

WIOŚ, zarządzający
drogami,
podmioty
zobowiązane do ich
prowadzenia

40b

Realizacja wynikających z programu przedsięwzięć
technicznych i organizacyjnych dla zmniejszenia
poziomu hałasu

42

Ograniczanie hałasu, zwłaszcza w osiedlach
mieszkaniowych poprzez m.in. tworzenie stref
wolnych od transportu, ograniczenie szybkości ruchu,
tworzenie pasów zadrzewień

Szacunkowe
koszty
realizacji
zadania
(w tys. zł)

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

Źródła finansowania

0-

w ramach zadań
statutowych

WIOŚ, Policja,
zarządzający drogami,
podmioty gospodarcze

x-

poprawa
nawierzchni dróg
w ramach zadań
nr 5, 6, 26, 27

spółdzielnie
i wspólnoty
mieszkaniowe,
Policja

x-

koszty w ramach
zadań nr 5, 6, 26,
27

x-

koszty w ramach
zadań nr 5, 6, 26,
27

x środki własne

-

Zagrożenia
Wprowadzenie koniecznych zmian w inżynierii ruchu
hałasem
drogowego (budowa obwodnic, parkingów P+R
(parkuj i jedź), poprawa stanu nawierzchni ulic
gminy sąsiadujące,
43
i dróg, zapewnienie płynności ruchu, montaż osłon
zarządzający drogami
przeciwdźwiękowych w miejscach występowania
uciążliwości akustycznych)

45

Stosowanie zabezpieczeń przed nadmiernym hałasem
od urządzeń, maszyn, linii technologicznych,
podmioty gospodarcze
wymiana na urządzenia o mniejszej emisji hałasu

48

Prowadzenie edukacji ekologicznej i propagowanie
jazdy rowerem, komunikacji zbiorowej,
proekologicznego korzystania z samochodów
np. Carpooling (jazda z sąsiadem), Eco-driving

ośrodki edukacyjne,
NGO
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50 WFOŚiGW (100%)

foldery
promocyjne, media
lokalne, internet

Nr zadania
50

Obszar
interwencji

Zadanie

Prowadzenie monitoringu pól elektromagnetycznych
oraz dokonywanie oceny narażania społeczeństwa
na czynniki ponadnormatywne

WIOŚ,
podmioty
zobowiązane do
prowadzenia
pomiarów

0-

w ramach zadań
statutowych

RDOŚ,
nadzór budowlany,
właściciele instalacji

0-

w ramach zadań
statutowych

podmioty gospodarcze

0-

w ramach zadań
statutowych

zakłady przemysłowe

x środki własne

ograniczanie
nadmiernych
stężeń
zanieczyszczeń w
odprowadzanych
ściekach

właściciele
i użytkownicy
gruntów

x środki własne

w ramach
obowiązków

rybaccy użytkownicy
wód, jednostki
naukowe opiniujące
operaty rybackie

x środki własne

w ramach
realizowanych
zadań

Egzekwowanie zapisów zawartych w raportach
Pola elektrooddziaływania źródeł pól elektromagnetycznych
51 magnetyczne
na środowisko dotyczących obszarów ograniczonego
użytkowania

52

Skuteczne ograniczanie dostępu do stref
o podwyższonym poziomie emisji pól
elektromagnetycznych, informowanie o ich
szkodliwości

53

Ograniczanie dopływu do wód zanieczyszczeń
zawartych w ściekach komunalnych
i przemysłowych, m.in. poprzez realizację zadań
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

Ograniczanie dopływu do wód zanieczyszczeń
Gospodaro- ze źródeł rozproszonych i obszarowych,
w szczególności poprzez ochronę i odtwarzanie
wanie
54
trwałej pokrywy roślinnej w strefie brzegowej wód,
wodami
ograniczanie urbanizacji i przekształcania stref
brzegowych

55

Szacunkowe
koszty
realizacji
zadania
(w tys. zł)

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
(+jednostki włączone)

Prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej
ukierunkowanej na ograniczanie eutrofizacji, w tym
zapewnienie wysokiego udziału ryb drapieżnych
w rybostanie jezior oraz ograniczanie stosowania
zanęt

229

Źródła finansowania

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

Nr zadania

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
(+jednostki włączone)

57

Zachowanie wielkości i dynamiki przepływu wód,
w tym utrzymanie i regulacja rzek z uwzględnieniem
uwarunkowań przyrodniczych i gospodarczych

RZGW Warszawa,
ZMiUW w Olsztynie

58

Utrzymanie ciągłości morfologicznej rzek –
zapewnienie funkcjonowania przepławek
umożliwiających migracje organizmów wodnych

RZGW Warszawa,
ZMiUW w Olsztynie,
właściciele urządzeń
piętrzących

59

Wdrażanie działań zapisanych w planie
gospodarowania wodami dorzecza

Obszar
interwencji

Prowadzenie monitoringu stanu/potencjału
60 Gospodaroekologicznego wód powierzchniowych
wanie
wodami
61

Prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących
zagrożeń dla wód i sposobów ograniczania presji

62

Utrzymywanie i właściwe użytkowanie stref
ochronnych ujęć wód

63

Ograniczanie zużycia wody z ujęć podziemnych
do celów przemysłowych

KZGW, RZGW,
WIOŚ, właściciele
gruntów
WIOŚ
ośrodki edukacji
środowiskowej, ODR,
media, uczelnie, NGO
i in.
właściciele
i użytkownicy
gruntów

podmioty gospodarcze

230

Szacunkowe
koszty
realizacji
zadania
(w tys. zł)

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

Źródła finansowania

POIiŚ (85%, priorytet inwestycyjny
5.ii Adaptacja do zmian klimatu wraz
z zabezpieczeniem i zwiększeniem
2 000 odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne
oraz monitoring środowiska) ,
Budżet państwa (15%)

x środki własne

w ramach zadań
statutowych

0-

w ramach zadań
statutowych

50 WFOŚiGW (100%)

-

x środki własne

w ramach
obowiązków

0-

w ramach
powinności
obywatelskich

Nr zadania

Obszar
interwencji

Zadanie

64

Likwidacja nieczynnych ujęć wody

65

Prowadzenie monitoringu stanu ilościowego
i chemicznego wód podziemnych

66

Stosowanie zasad pełnego zwrotu kosztów
za korzystanie z wody

Gospodaro- Ochrona retencji naturalnej w zlewniach (terenów
podmokłych, bagien, mokradeł) – realizacja zadań
wanie
wynikających z Programu małej retencji i Planu
67
wodami
przeciwdziałania skutkom suszy (po ich
opracowaniu)

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
(+jednostki włączone)
właściciele
nieczynnych ujęć
wody, organa
właściwe do
wydawania pozwoleń
wodnoprawnych,
państwowa służba
hydrogeologiczna

Szacunkowe
koszty
realizacji
zadania
(w tys. zł)

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

Źródła finansowania

x środki własne

-

państwowa służba
hydrogeologiczna

0-

w ramach zadań
statutowych

podmioty
zarządzające zasobami
wód

0-

w ramach zadań
statutowych

ZMiUW, właściciele
i zarządzający
gruntami

68

Utrzymanie lub wzrost liczby oraz pojemności
obiektów małej retencji wodnej

właściciele gruntów
i obiektów

69

Retencjonowanie wód opadowych odprowadzanych
z powierzchni szczelnych i utwardzonych oraz
ograniczanie tworzenia nowych powierzchni
uszczelnionych

właściciele gruntów
i obiektów

70

Utrzymanie w dobrym stanie obiektów osłony
przeciwpowodziowej

ZMiUM w Olsztynie,
RZGW

231

POIiŚ (55%, priorytet inwestycyjny
5.ii Adaptacja do zmian klimatu …),
RPO (30%, priorytet inwestycyjny
5b zabezpieczenie regionu przed
5 000
wystąpieniem i skutkami klęsk
żywiołowych i katastrof
ekologicznych),
Budżet państwa (15%)

POIiŚ (85%, priorytet inwestycyjny
2 000 5.ii Adaptacja do zmian klimatu…), Budżet państwa (15%)

Nr zadania

Obszar
interwencji

Zadanie

Prowadzenie monitoringu jakości wody
przeznaczonej do spożycia
Ograniczanie zużycia wody w przemyśle
75
Ograniczanie zużycia wody w gospodarstwach
76 Gospodarka
domowych
wodnoWdrażanie rozwiązań wykorzystujących wody
78 ściekowa
opadowe do lokalnego zaopatrzenia w wodę
74

79

Prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących
potrzeby oszczędnego gospodarowania wodą

85

Racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz sektorów
gospodarczych w kopaliny i wodę z zasobów
podziemnych, z wykorzystaniem BAT

Zasoby
geologiczne

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
(+jednostki włączone)
Państwowa Inspekcja
Sanitarna
podmioty gospodarcze
gospodarstwa
domowe
właściciele gruntów
i obiektów
ośrodki edukacji
środowiskowej,
media, NGO i in.
podmioty
gospodarcze,
właściciele ujęć,
PIG-PIB
ośrodki edukacyjne,
NGO, media
właściciele
i użytkownicy
gruntów, w tym
ogrodów
działkowych, IUNG,
OSChR, WIOŚ

86

Działania edukacyjne promujące zrównoważone
wykorzystanie kopalin

87

Rozwój systemu monitoringu gleb

88

Przeciwdziałanie erozji gleb poprzez wprowadzanie
trwałej pokrywy roślinnej oraz stosowanie
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych

właściciele
i użytkownicy
gruntów

89

Zapobieganie ruchom masowym ziemi i ich skutkom

właściciele
i użytkownicy
gruntów

91

Promocja właściwego gospodarowania na obszarach
użytkowanych rolniczo

ośrodki edukacyjne

Gleby

232

Szacunkowe
koszty
realizacji
zadania
(w tys. zł)

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

Źródła finansowania

0x środki własne
0x środki własne
10 WFOŚiGW (100%)

x środki własne
10 WFOŚiGW (100%)

x środki własne

PROW (60%, działanie M10
Działanie rolno-środowiskowo10
klimatyczne),
Krajowe środki prywatne (40%)
x środki własne

w ramach zadań
statutowych
w ramach
oszczędności
-

-

-

-

-

-

PROW (50%, działanie M04
foldery
10 Modernizacja gospodarstw rolnych),
promocyjne, ulotki
Krajowe środki prywatne (50%)

Nr zadania

Obszar
interwencji

Zadanie

Usuwanie zanieczyszczeń gleb celem ograniczenia
ich negatywnego wpływu na zdrowie ludzi
i środowisko
92
93
Działania naprawcze w przypadku zaistnienia szkód
na powierzchni ziemi
Gleby

94

Rekultywacja terenów potencjalnie zdegradowanych
lub zanieczyszczonych na obszarach
poprzemysłowych i powojskowych

95

Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych

96

Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów
w procesach produkcyjnych

97
Gospodarka
odpadami i
98
zapobieganie
powstawaniu
odpadów
100
101

Ograniczenie masy wytworzonych odpadów
z procesów termicznych w stosunku do ilości
wyprodukowanej energii
Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów
komunalnych
Zwiększanie świadomości ekologicznej
przedsiębiorców i mieszkańców miasta i zmiana ich
zachowań w zakresie wytwarzania
i zagospodarowania odpadów
Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów,
wdrożenie segregacji odpadów przez wszystkich
mieszkańców miasta

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
(+jednostki włączone)
sprawcy szkód,
właściciele gruntów,
instytuty badawcze,
RDOŚ, WIOŚ
sprawcy szkód,
władający i
właściciele gruntów,
instytuty badawcze,
RDOŚ, WIOŚ
sprawcy szkód,
władający i
właściciele gruntów,
instytuty badawcze,
RDOŚ, WIOŚ
władający i
właściciele gruntów,
RDOŚ, WIOŚ

Szacunkowe
koszty
realizacji
zadania
(w tys. zł)

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

Źródła finansowania

x

środki własne sprawców szkód lub
administratorów nieruchomości

-

x

środki własne sprawców szkód lub
administratorów nieruchomości

-

x środki własne właściciela gruntów

-

podmioty gospodarcze

x środki własne

optymalizacja
wykorzystania
surowców

właściciele budynków

x środki własne

poprawa jakości
stosowanego opału

wytwórcy odpadów,
mieszkańcy

x środki własne

-

ośrodki edukacyjne
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50 WFOŚiGW (100%)

foldery
promocyjne,
internet

Nr zadania

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
(+jednostki włączone)

103

Zwiększenie udziału odpadów zbieranych
selektywnie w całym strumieniu zbieranych odpadów
– do 50% w 2022 r. I do 60% w 2028 r.

przedsiębiorcy,
mieszkańcy

104

Efektywny system selektywnego zbierania odpadów
medycznych i weterynaryjnych, w tym segregacji
u źródła

105

Obszar
interwencji

placówki medyczne
i weterynaryjne,
Sanepid,
weterynaryjna
inspekcja sanitarna
podmioty prowadzące
Utrzymanie poziomu zbierania zużytych baterii
sprzedaż baterii
przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych
i akumulatorów,
na poziomie co najmniej 45% masy wprowadzonych
użytkownicy baterii
baterii i akumulatorów przenośnych
i akumulatorów

Gospodarka
odpadami i Osiągnięcie poziomu selektywnego zbierania ZSEE
106 zapobieganie pochodzącego z gospodarstw domowych
powstawaniu w wysokości co najmniej 4 kg/mieszkańca/rok
odpadów

Szacunkowe
koszty
realizacji
zadania
(w tys. zł)

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

0-

0-

0-

podmioty zbierające
ZSEE, użytkownicy
ZSEE

0-

107

Zapewnienie osiągnięcia odpowiedniego poziomu
zbierania ZSEE: o nie mniej niż 65% masy sprzętu
wprowadzonego do obrotu albo 85% masy
wytworzonego zużytego sprzętu

podmioty zbierające
ZSEE, użytkownicy
ZSEE

0-

108

Sprawny system selektywnego zbierania odpadów
z remontów, budowy i demontażu obiektów
budowlanych oraz infrastruktury drogowej

wykonawcy robót

0-

109

Selektywne zbieranie odpadów ulegających
biodegradacji

ośrodki edukacyjne

x-
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Źródła finansowania

w ramach zadań
statutowych i
obywatelskich
powinności

koszty w ramach
zadań 100, 101

Nr zadania

Obszar
interwencji

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
(+jednostki włączone)
podmioty prowadzące
odzysk i recykling:
Mazur
Electrorecycling Sp.
z o.o. ul. Zimowa 1
10-680 Olsztyn,
Usługi SIT Sprzęt i
Transport Paweł
Janysz ul. Bławatna 3,
10-804 Olsztyn

Szacunkowe
koszty
realizacji
zadania
(w tys. zł)

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

Źródła finansowania

RPO (85%, priorytet inwestycyjny 6a
Zwiększony udział odpadów
2 600
zebranych selektywnie)
Krajowe środki prywatne (15%)

111

Rozwój infrastruktury do odzysku i recyklingu
odpadów

115

Likwidacja odpadów zawierających PCB o stężeniu
poniżej 50 ppm

właściciele odpadów

x środki własne

-

116

Likwidacja urządzeń o zawartości PCB poniżej 5 dm3 właściciele urządzeń

x środki własne

-

Gospodarka
odpadami i
zapobieganie Przyspieszenie procesu usuwania i unieszkodliwiania
117 powstawaniu
wyrobów zawierających azbest
odpadów

właściciele
nieruchomości

100 Budżet JST (100%)

środki z wpływów
z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze
środowiska oraz
usuwanie drzew i
krzewów

119

Wyeliminowanie nieuczciwych i nielegalnych
praktyk związanych ze stosowaniem, zbieraniem
i zagospodarowywaniem ZSEE oraz zbieraniem
i demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji

policja, PIH

0-

w ramach zadań
statutowych

120

Wyeliminowanie nielegalnego zbierania
i zagospodarowania odpadów opakowaniowych,
w tym praktyk spalania w paleniskach domowych

policja, PSP

0-

w ramach zadań
statutowych

121

Remediacja terenów zanieczyszczonych odpadami
oraz rekultywacja terenów zdegradowanych

sprawcy
zanieczyszczeń i
właściciele gruntów
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x

środki własne zanieczyszczającego
lub właściciela gruntów

-

Nr zadania

Obszar
interwencji

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
(+jednostki włączone)

Szacunkowe
koszty
realizacji
zadania
(w tys. zł)

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

Źródła finansowania

123

Weryfikacja granic, celów i przedmiotów ochrony
w rezerwatach przyrody

RDOŚ

0-

125

Opracowanie planów ochrony rezerwatów przyrody

RDOŚ

x środki własne

126

Realizacja zadań wyznaczonych dla zachowania lub
poprawy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
cennych gatunków roślin, zwierząt i grzybów na
obszarach chronionych

sprawujący nadzór
nad obszarem
chronionym,
właściciele terenów
objętych ochroną

x środki własne

w ramach
nałożonych
obowiązków

127

Ochrona migrujących płazów, poprzez budowę
wykonawcy
przejść pod drogami lub instalację i obsługę płotków inwestycji drogowych,
na trasach ich wędrówek
zarządcy dróg, NGO

x-

w ramach kosztów
budowy
i modernizacji linii
transportowych

x środki własne

w ramach
nałożonych
obowiązków

x środki własne

-

x środki własne

-

x środki własne

-

0-

w ramach zadań
statutowych

Utrzymanie i rozwijanie zielonej infrastruktury na
właściciele
terenach niezurbanizowanych, w szczególności na
i zarządzający
128
obszarze korytarzy ekologicznych wskazanych
Zasoby
terenami
przyrodnicze w SUIKZP Olsztyna
Kształtowanie właściwej struktury gatunkowej
i wiekowej drzewostanów, z zachowaniem bogactwa
właściciele
biologicznego siedlisk przyrodniczych, flory, fauny
129
i zarządzający lasami
i grzybów - realizacja planów urządzania lasu (w tym
uPUL Lasu Miejskiego)
Wzmacnianie i rozwijanie publicznych funkcji lasów,
właściciele
w szczególności w zakresie edukacji i turystyki,
130
i zarządzający lasami
z uwzględnieniem potrzeb ochrony przyrody
właściciele
Utrzymywanie użytków rolnych w dobrej kulturze
i użytkownicy
132
oraz wykaszanie nieużytków
użytków rolnych
133

Inicjowanie i wspieranie akcji ograniczania
liczebności obcych gatunków roślin

zarządy ogrodów
działkowych, NGO,
ODR i in.
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w ramach zadań
statutowych
w miarę potrzeb
środki WFOŚiGW

Nr zadania
134

135

136

Obszar
interwencji

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
(+jednostki włączone)

ośrodki edukacji
środowiskowej,
zarządy ogrodów
działkowych ODR,
media, uczelnie, NGO
i in.
RDOŚ, ośrodki
Prowadzenie inwentaryzacji i aktualizacja danych
naukowo-badawcze,
o zasobach przyrodniczych Olsztyna, ze szczególnym
NGO, Lasy
uwzględnieniem różnorodności biologicznej
Państwowe
Prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących
zagrożeń wynikających z inwazji obcych gatunków
i sposobów ograniczania tych zagrożeń, w tym
upowszechnianie kodeksu dobrych praktyk
w ogrodnictwie

Prowadzenie monitoringu stanu przyrody i zagrożeń
dla jej funkcjonowania

Utrzymanie istniejących i tworzenie nowych
obszarów zieleni urządzonej
Zasoby
przyrodnicze
Utrzymanie ekstensywnego użytkowania cennych
139
przyrodniczo łąk i pastwisk
137

140

Zachowanie i odtwarzanie śródpolnych zadrzewień,
zakrzaczeń i małych zbiorników wodnych

141

Upowszechnianie wiedzy i promocja
proekologicznych form gospodarowania,
upowszechnianie Kodeksu Dobrych Praktyk
Rolniczych

142

Wspieranie inicjatyw społecznych, w tym
wolontariatu, na rzecz ochrony przyrody

Szacunkowe
koszty
realizacji
zadania
(w tys. zł)

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

Źródła finansowania

0-

w ramach zadań
statutowych

x środki własne

-

0-

w ramach zadań
statutowych

właściciele i zarządcy
gruntów

x środki własne

-

właściciele użytków
rolnych

x środki własne

-

właściciele gruntów

x środki własne

-

PROW (100%, działanie M01
Transfer wiedzy i działalność
x informacyjna) PROW (100%,
działanie M01 Transfer wiedzy
i działalność informacyjna)

wspólnie z
gminami MOF

0-

w ramach zadań
statutowych

RDOŚ, WIOŚ

ODR, ośrodki
edukacyjne

NGO, WFOŚiGW
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Nr zadania

Obszar
interwencji

Zadanie

144

Prowadzenie rejestru zakładów o zwiększonym
ryzyku wystąpienia poważnych awarii oraz
potencjalnych sprawców awarii

145

Prowadzenie rejestru ISWK, jako bazy danych do
analizy doświadczeń z przebiegu zaistniałych awarii
i akcji ratowniczych

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
(+jednostki włączone)

0-

w ramach zadań
statutowych

GIOŚ, WIOŚ

0-

w ramach zadań
statutowych

0-

w ramach zadań
statutowych

0-

w ramach zadań
statutowych

Koordynacja działań z zakresu monitoringu zagrożeń właściciele instalacji,
WIOŚ, PSS-E, PSP
Zagrożenia dla zdrowia mieszkańców
poważnymi
awariami Propagowanie standardów prawidłowych zachowań
społeczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń
właściciele instalacji,
środowiska z tytułu awarii przemysłowych
WIOŚ, PSP, ośrodki
148
i wypadków z udziałem pojazdów przewożących
edukacyjne
towary niebezpieczne

Doposażenie wyspecjalizowanych jednostek w sprzęt
do wykrywania i lokalizacji awarii, likwidacji oraz
analizy skutków tych awarii

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

Źródła finansowania

WIOŚ, PSP

146

149

Szacunkowe
koszty
realizacji
zadania
(w tys. zł)

Wojewoda, GIOŚ,
PSP
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RPO (85%, priorytet inwestycyjny
5b Zabezpieczenie regionu przed
wystąpieniem i skutkami klęsk
żywiołowych i katastrof
5 000
ekologicznych),
WFOŚiGW (5%)
Budżet państwa (5%),
Budżet JST (5%)

-

Załącznik 4. Katalog działań naprawczych zmierzających do ograniczenia zanieczyszczenia
powietrza określonych w POP i PGN
I. Program ochrony powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego
benzo(a)pirenu dla strefy miasto Olsztyn (Załącznik do Uchwały Nr XXXI/614/13
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 października 2013 r.)
Działania kierunkowe zmierzające do przywrócenia standardów jakości powietrza w zakresie
benzo(a)pirenu:
1. W zakresie ograniczania emisji powierzchniowej (niskiej, rozproszonej emisji komunalno –
bytowej i technologicznej) – pierwotnej i wtórnej w zakresie aerozoli:
 rozbudowa centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną,
 zmiana paliwa na inne o mniejszej zawartości popiołu lub zastosowanie energii
elektrycznej, względnie indywidualnych źródeł energii odnawialnej,
 zmniejszanie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez ograniczanie strat ciepła –
termomodernizacja budynków,
 ograniczanie emisji z niskich rozproszonych źródeł technologicznych,
 zmiana technologii i surowców stosowanych w rzemiośle, usługach i drobnej
wytwórczości wpływająca na ograniczanie emisji benzo(a)pirenu;
2. W zakresie przetwórstwa mięsnego na skalę komercyjną (fast-foody, restauracje, itp.)
 stosowanie metod smażenia mięsa (np. z konwerterem katalitycznym),
zapewniających obniżenie emisji benzo(a)pirenu,
 stosowanie zachęt finansowych dla restauracji, które są skłonne wymienić systemy
wentylacyjne,
 promocja w lokalnych społecznościach obiektów przetwórstwa mięsa stosujących
metody smażenia zapewniające obniżenie emisji benzo(a)pirenu;
3. W zakresie ograniczania emisji powstającej w czasie pożarów lasów i wypalania łąk,
ściernisk, pól:
 zapobieganie pożarom w lasach (uświadamianie społeczeństwa, zakazy wchodzenia w
trakcie suszy, sprzątanie lasów),
 użytkowanie terenów publicznych z wykorzystaniem bezpiecznych praktyk
wykorzystujących użycie ognia,
 skuteczne egzekwowanie zakazu wypalania łąk, ściernisk i pól;
4. W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:
 wprowadzanie odpowiednich regulacji prawnych, uniemożliwiających spalanie śmieci
na terenach prywatnych posesji,
 usprawnianie infrastruktury recyklingu, w celu ułatwienia zbiórki odpadów,
 zachęcenie do stosowania kompostowników,
 stworzenie specjalnego systemu programów zbiórki odpadów zielonych pochodzących
z ogrodów,
 zbiórka makulatury,
 prowadzenie kampanii edukacyjnych, informujących społeczeństwo o zagrożeniach
dla zdrowia płynących z „otwartego” spalania śmieci;
5. W zakresie ograniczania emisji liniowej (komunikacyjnej) – pierwotnej i wtórnej:
 kontynuacja modernizacji taboru komunikacji miejskiej,
 wprowadzenie nowych niskoemisyjnych paliw i technologii, szczególnie w systemie
transportu publicznego i służb miejskich,
 szkolenia kierowców i obsługi maszyn dotyczące zmniejszenia emisji poprzez
odpowiednie użytkowanie pojazdów,
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 stosowanie zachęt finansowych do wymiany pojazdów na bardziej przyjazne
środowisku;
6. W zakresie ograniczania emisji z istotnych źródeł punktowych – energetyczne spalanie
paliw:
 ograniczenie wielkości emisji B(a)P poprzez optymalne sterowanie procesem spalania
i podnoszenie sprawności procesu produkcji energii,
 stosowanie technik gwarantujących zmniejszenie emisji substancji do powietrza,
 stosowanie technik odpylania spalin o dużej efektywności (B(a)P jest niesiony w
pyle),
 stosowanie oprócz spalania paliw odnawialnych źródeł energii,
 zmniejszenie strat przesyłu energii;
7. W zakresie ograniczania emisji z istotnych źródeł punktowych – źródła technologiczne:
 stosowanie efektywnych technik odpylania gazów odlotowych;
8. W zakresie edukacji ekologicznej i reklamy:
 kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie konieczności
oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej oraz uświadamianie o szkodliwości
spalania paliw niskiej jakości,
 prowadzenie akcji edukacyjnych mających na celu uświadamianie społeczeństwa
o szkodliwości spalania odpadów (śmieci) połączonych z ustanawianiem mandatów za
spalanie odpadów (śmieci), nakładanych przez policję lub straż miejską na terenie
miasta,
 uświadamianie społeczeństwa o korzyściach płynących z użytkowania
scentralizowanej sieci cieplnej, termomodernizacji i innych działań związanych
z ograniczeniem emisji niskiej,
 promocja nowoczesnych, niskoemisyjnych źródeł ciepła,
 wspieranie przedsięwzięć polegających na reklamie oraz innych rodzajach promocji
towaru i usług propagujących model konsumpcji zgodny z zasadami zrównoważonego
rozwoju, w tym w zakresie ochrony powietrza,
 działania promocyjne zachęcające do korzystania z transportu publicznego;
9. W zakresie planowania przestrzennego:
 - uwzględnianie w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
sposobów zabudowy i zagospodarowania terenu umożliwiających ograniczenie emisji
B(a)P poprzez działania polegające na:
o wprowadzaniu zieleni ochronnej i urządzonej oraz niekubaturowe zagospodarowanie
przestrzeni publicznych miasta (place, skwery),
o wprowadzaniu obszarów zielonych i wolnych od zabudowy celem lepszego
przewietrzania miasta,
o w przypadku stosowania w nowych budynkach indywidualnych systemów
grzewczych zakaz stosowania paliw stałych.
Poniższa tabela zawiera zestawienie działań naprawczych niezbędnych i możliwych
do realizacji, które mają na celu przywrócenie standardów jakości powietrza w zakresie
stężeń B(a)P.
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Tabela 73. Harmonogram rzeczowy działań naprawczych zmierzających do ograniczenia
zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem w strefie miasto Olsztyn
(wyciąg z harmonogramu rzeczowo-finansowego POP)
Realizujący
zadanie

Działania naprawcze
Obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego:
- organizacja prawna w zakresie prawa miejscowego oraz
finansowania działań
- wymiana sposobu ogrzewania w 15500 m2 w lokalach
opalanych paliwami stałymi na ogrzewanie sieciowe,
gazowe lub elektryczne
- wymiana sposobu ogrzewania w 21700 m2 w lokalach
opalanych paliwami stałymi na ogrzewanie sieciowe,
gazowe lub elektryczne
- wymiana sposobu ogrzewania w 24800 m2 w lokalach
opalanych paliwami stałymi na ogrzewanie sieciowe,
gazowe lub elektryczne
- wymiana sposobu ogrzewania w 49600 m2 w lokalach
opalanych paliwami stałymi na ogrzewanie sieciowe,
gazowe lub elektryczne
- wymiana sposobu ogrzewania w 49600 m2 w lokalach
opalanych paliwami stałymi na ogrzewanie sieciowe,
gazowe lub elektryczne
- wymiana sposobu ogrzewania w 49600 m2 w lokalach
opalanych paliwami stałymi na ogrzewanie sieciowe,
gazowe lub elektryczne
- wymiana sposobu ogrzewania w 49600 m2 w lokalach
opalanych paliwami stałymi na ogrzewanie sieciowe,
gazowe lub elektryczne
- wymiana sposobu ogrzewania w 49600 m2 w lokalach
opalanych paliwami stałymi na ogrzewanie sieciowe,
gazowe lub elektryczne
Edukacja ekologiczna

Termin
wykonania

Prezydent Miasta
2014-2015

Prezydent Miasta,
Marszałek
Województwa,
organizacje i
stowarzyszenia
ekologiczne
Rada Miasta
Rada Miasta

Oczekiwana
redukcja
B(a)P
(kg/rok)
0

2016

1,6

2017

2,2

2018

2,5

2019

5,0

2020

5,0

2021

5,0

2022

5,0

2023

5,0

zadanie
realizowane
ciągle

-*

Zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego
-*
Zapisy w regulaminie utrzymania czystości i porządku
-*
na terenie miasta Olsztyn
* - brak możliwości oszacowania
Źródło: Program ochrony powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu dla strefy
miasto Olsztyn. Olsztyn 2013

II. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna
(Załącznik do Uchwały Nr X/110/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 maja 2015 r.)
Plan gospodarki niskoemisyjnej wyznacza kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej dla
miasta Olsztyna na lata 2014-2020.
Cel strategiczny: transformacja miasta Olsztyna w kierunku gospodarki niskoemisyjnej,
poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, poprawę efektywności energetycznej,
wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i poprawę jakości powietrza.
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Dla skutecznej realizacji celu głównego wyznaczono cele szczegółowe oraz priorytety
(w obszarach działań); w ramach priorytetów określono zadania (realizujące konkretne cele
szczegółowe).
Cel szczegółowy 1: Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku.
Cel szczegółowy 2: Zmniejszenie zużycia energii do 2020 roku.
Cel szczegółowy 3: Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do 2020
roku.
Jako najistotniejsze i priorytetowe uznano działania w obszarach:
Obszar 1 – Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii;
Obszar 2 – Efektywna produkcja i dystrybucja energii;
Obszar 3 – Ograniczenie emisji w budynkach;
Obszar 4 – Niskoemisyjny transport.
Jako kluczowe działanie w zakresie gospodarki niskoemisyjnej należy wskazać zapewnienie
nowego, niskoemisyjnego źródła ciepła dla miasta Olsztyna, ze względu na planowane
zmiany w strukturze dostaw ciepła (wyłączenie ciepłowni Michelin Polska z systemu
ciepłowniczego Miasta).
Część z priorytetów nie posiada przyporządkowanych zadań, ale wskazuje kierunki
możliwych do uzupełnienia zadań na etapie aktualizacji PGN. Podobnie część zadań nie
posiada sprecyzowanego zakresu i terminu realizacji – zadania te muszą być doprecyzowane
podczas aktualizacji PGN.
Obszar 1. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii.
Priorytet 1.1. Ocena zasobów źródeł odnawialnych wraz z budową punktów pomiarowych,
tworzeniem opracowań i raportów
Zadanie 1.1.1. Opomiarowanie ilości energii cieplnej i elektrycznej produkowanej oraz
wykorzystywanej w oczyszczalni ścieków Łyna wraz z opracowaniem bilansu gospodarki
energetycznej obiektów w oczyszczalni ścieków Łyna;
Priorytet 1.2. Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach użyteczności publicznej;
Priorytet 1.3. Budowa i rozbudowa instalacji energetyki słonecznej (kolektory słoneczne,
systemy fotowoltaiczne i inne)
Zadanie 1.3.1. Budowa farmy fotowoltaicznej w oczyszczalni ścieków Łyna w Olsztynie;
Priorytet 1.4. Budowa i rozbudowa instalacji wykorzystujących geotermię płytką i głęboką;
Priorytet 1.5. Budowa i rozbudowa instalacji wykorzystujących biomasę;
Priorytet 1.6. Budowa i rozbudowa biogazowni;
Priorytet 1.7. Budowa i rozbudowa systemów magazynowania energii cieplnej i energii
elektrycznej;
Priorytet 1.8. Zapewnienie warunków prawnych do budowy lokalnych źródeł wytwarzania
energii;
Priorytet 1.9. Stworzenie mechanizmów organizacyjnych i finansowych wspierających
rozwój Odnawialnych Źródeł Energii;
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Priorytet 1.10. Budowa i rozbudowa innych dostępnych technologii instalacji
wykorzystujących alternatywne źródła energii oraz ciepło odpadowe
Zadanie 1.10.1. Modernizacja i rozbudowa instalacji beztlenowej przeróbki osadów
ściekowych wraz z systemem odzysku energii (agregaty prądotwórcze, zbiornik biogazu).
Obszar 2. Efektywna produkcja, dystrybucja i wykorzystanie energii
Priorytet 2.1. Budowa, rozbudowa i modernizacja systemów energetycznych
Zadanie 2.1.1. Przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie
energooszczędnych rozwiązań – etap I,
Zadanie 2.1.2. Przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie
energooszczędnych rozwiązań – etap II,
Zadanie 2.1.3. Przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie
energooszczędnych rozwiązań – etap III.
Obszar 3. Ograniczanie emisji w budynkach
Priorytet 3.1. Budowa i modernizacja budynków jednostek i spółek miejskich oraz sektora
mieszkaniowego z uwzględnieniem wysokich wymogów efektywności energetycznej i
zastosowanie OZE
Zadanie 3.1.1. Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych
źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym,
Zadanie 3.1.2. Modernizacja i rozbudowa budynków bazy PWiK Sp. z o.o.,
Zadanie 3.1.3. Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej Urania,
Zadanie 3.1.4. Bezpieczny MOF,
Zadanie 3.1.5. Termomodernizacja budynków oświatowych,
Zadanie 3.1.6. Termomodernizacja budynków administrowanych przez Zakład Lokali i
Budynków Komunalnych w Olsztynie,
Zadanie 3.1.7. Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego;
Zadanie 3.1.8. Przebudowa Stadionu Miejskiego w Olsztynie,
Zadanie 3.1.9. Modernizacja budynków mieszkalnych Spółdzielni "Jaroty";
Priorytet 3.2. Wdrażanie środków poprawy efektywności energetycznej w budynkach
użyteczności publicznej
Zadanie 3.2.1. Zarządzanie energią w gminnych budynkach publicznych,
Zadanie 3.2.2. Wymiana oświetlenia wewnętrznego sprzętu RTV, ITC i AGD;
Priorytet 3.3. Wsparcie mieszkańców w zakresie poprawy efektywności energetycznej
budynków i ograniczania emisji;
Priorytet 3.4. Realizacja zapisów Programu ochrony powietrza:
Zadanie 3.4.1. Obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego.
Obszar 4. Niskoemisyjny transport
Priorytet 4.1. Wymiana pojazdów komunikacji publicznej oraz pojazdów jednostek i spółek
miejskich na niskoemisyjne
Zadanie 4.1.1. Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego;
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Priorytet 4.2. Rozbudowa i modernizacja sieci transportu publicznego
Zadanie 4.2.1. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu Głównym w
Olsztynie,
Zadanie 4.2.2. Budowa nowych zajezdni autobusowych i tramwajowych w Olsztynie,
Zadanie 4.2.3. Wprowadzenie transportu tramwajowego na terenie miasta Olsztyna;
Priorytet 4.3. Zrównoważona mobilność mieszkańców
Zadanie 4.3.1. Rozwój infrastruktury rowerowej: system roweru publicznego, ścieżki
rowerowe, samoobsługowe stacje naprawy rowerów;
Priorytet 4.4. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w celu upłynnienia ruchu i
ograniczenia emisji
Zadanie 4.4.1. Budowa i modernizacja obwodnic i odcinków drogowych I,
Zadanie 4.4.2. Budowa i modernizacja obwodnic i odcinków drogowych II,
Zadanie 4.4.3. Budowa i modernizacja obwodnic i odcinków drogowych III.
Obszar 5. Gospodarka odpadami
Priorytet 5.1. Zagospodarowanie odpadów komunalnych
Zadanie 5.1.1. Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji palnej powstałej w
wyniku przetworzenia odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Obszar 6. Gospodarka wodno-ściekowa
Priorytet 6.1. Zagospodarowanie osadów ściekowych
Zadanie 6.1.1. Instalacja hydrolizy termicznej osadów „Cambi”.
Obszar 7. Wykorzystanie energooszczędnych technologii oświetleniowych
Priorytet 7.1. Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego
Zadanie 7.1.1. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Olsztynie (gospodarka niskoemisyjna) I etap - ograniczenie emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne.
Obszar 8. Informacja i Edukacja
Priorytet 8.1. Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie efektywności
energetycznej, OZE i zrównoważonej mobilności
Zadanie 8.1.1. Edukacja ekologiczna.
Obszar 9. Gospodarka przestrzenna
Priorytet 9.1. Niskoemisyjna gospodarka przestrzenna
Zadanie 9.1.1. Zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego
Obszar 10. Administracja i inne
Priorytet 10.1. Tworzenie struktur organizacyjnych związanych z zarządzaniem energią w
Mieście
Zadanie 10.1.1. Stworzenie jednostki „Referat zarządzania energią”;
Priorytet 10.2. Promocja efektywności energetycznej i ograniczania emisji przez zamówienia
publiczne (zielone zamówienia publiczne):
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Zadanie 10.2.1. Stosowanie w ramach procedur zamówień publicznych kryteriów
efektywności energetycznej i ograniczania emisji GHG (zielone zamówienia),
Zadanie 10.2.2. Program Euronet 50/50 dla Olsztyna.
Obszar 11. Obszar zadań potencjalnych przeznaczonych do dofinansowania w perspektywie
finansowej na lata 2014-2020
Obszar 12. Obszar zadań potencjalnych (niesprecyzowanych)
Zadanie 12.1.1. Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań technologicznych z
uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
w Olsztynie,
Zadanie 12.1.2. Termomodernizacja budynków Aresztu Śledczego w Olsztynie,
Zadanie 12.1.3. Termomodernizacja budynków Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego
w Olsztynie,
Zadanie 12.1.4. Termomodernizacja budynków Spółdzielni mieszkaniowej "Kormoran",
Zadanie 12.1.5. Ocieplenie ścian Budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie,
Zadanie 12.1.6. Wymiana źródła ciepła w Przedsiębiorstwie obsługi PKS SA,
Zadanie 12.1.7. Kompleksowa modernizacja systemu produkcji energii w Samodzielnym
Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie poprzez wykorzystanie OZE
i kogeneracji wraz z wymianą punktów świetlnych na energooszczędne,
Zadanie 12.1.8. Kompleksowa modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych i
ścieków z obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
ul. Jagiellońska 78 wraz z systemem oczyszczania i neutralizacji,
Zadanie 12.1.9. Kompleksowa termomodernizacja budynków „A, B i D” Miejskiego Szpitala
Zespolonego w Olsztynie”,
Zadanie 12.1.10. Termomodernizacja budynków zarządzanych przez Tadeusza Szeklickiego,
Zadanie 12.1.11. Przebudowa budynku stanowiącego siedzibę Powiatu Olsztyńskiego
z wykorzystaniem OZE,
Zadanie 12.1.12. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Olsztynie,
Zadanie 12.1.13. Modernizacja budynku byłej siedziby Warty,
Zadanie 12.1.14. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu Przychodni
Specjalistycznej przy ul. Dworcowej 28 w Olsztynie,
Zadanie 12.1.15. Działania termomodernizacyjne S.M. „POJEZIERZE" W Olsztynie,
Określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym działania PGN pozwalają na
zaoszczędzenie 509668 MWh energii i 193559 emisji CO2 – redukcja emisji o 14,9%
w stosunku do roku bazowego.
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Tabela 74. Harmonogram rzeczowy realizacji zadań PGN dla miasta Olsztyn
(wyciąg z harmonogramu rzeczowo-finansowego PGN)
Zadania
Zadanie 1.1.1. Opomiarowanie ilości energii cieplnej
i elektrycznej produkowanej oraz wykorzystywanej
w oczyszczalni ścieków Łyna wraz z opracowaniem bilansu
gospodarki energetycznej obiektów w oczyszczalni ścieków
Łyna
Zadanie 1.3.1. Budowa farmy fotowoltaicznej w oczyszczalni
ścieków Łyna w Olsztynie
Zadanie 1.10.1. Modernizacja i rozbudowa instalacji beztlenowej
przeróbki osadów ściekowych wraz z systemem odzysku energii
(agregaty prądotwórcze, zbiornik biogazu)
Zadanie 2.1.1. Przebudowa systemu dystrybucji ciepła
w Olsztynie poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań
– etap I
Zadanie 2.1.2. Przebudowa systemu dystrybucji ciepła
w Olsztynie poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań
– etap II
Zadanie 2.1.3. Przebudowa systemu dystrybucji ciepła
w Olsztynie poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań
– etap III
Zadanie 3.1.1. Wspieranie efektywności energetycznej
i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach
publicznych i sektorze mieszkaniowym
Zadanie 3.1.2. Modernizacja i rozbudowa budynków bazy PWiK
Sp. z o.o.
Zadanie 3.1.3. Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej
Urania
Zadanie 3.1.4. Bezpieczny MOF
Zadanie 3.1.5. Termomodernizacja budynków oświatowych
Zadanie 3.1.6. Termomodernizacja budynków administrowanych
przez Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie
Zadanie 3.1.7. Termomodernizacja budynków Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego
Zadanie 3.1.8. Przebudowa Stadionu Miejskiego w Olsztynie
Zadanie 3.1.9. Modernizacja budynków mieszkalnych
Spółdzielni "Jaroty"
Zadanie 3.2.1. Zarządzanie energią w gminnych budynkach
publicznych
Zadanie 3.2.2. Wymiana oświetlenia wewnętrznego sprzętu
RTV, ITC i AGD
Zadanie 3.4.1. Obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego
Zadanie 4.1.1. Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego
Zadanie 4.2.1. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego
przy Dworcu Głównym w Olsztynie
Zadanie 4.2.2. Budowa nowych zajezdni autobusowych
i tramwajowych w Olsztynie
Zadanie 4.2.3. Wprowadzenie transportu tramwajowego na
terenie miasta Olsztyna
Zadanie 4.3.1. Rozwój infrastruktury rowerowej: system roweru
publicznego, ścieżki rowerowe, samoobsługowe stacje naprawy
rowerów
Zadanie 4.4.1. Budowa i modernizacja obwodnic i odcinków
drogowych I
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Oczekiwana
redukcja
emisji CO2
(tony/rok)
-

Instytucja
odpowiedzialna

Wdrożenie

PWiK Sp.
z o.o.

2016

PWiK Sp.
z o.o.
PWiK Sp.
z o.o.

2014-2020

MPEC Sp.
z o.o.

2007-2014

6005

MPEC Sp.
z o.o.

2014-2020

464

MPEC Sp.
z o.o.

2014-2020

1136

Gmina Olsztyn

2014-2020

1800

PWiK Sp.
z o.o.
Gmina Olsztyn

2016-2017

27

2016-2020

644

Gmina Olsztyn
Gmina Olsztyn
Gmina Olsztyn

2015-2020
2014-2020
2014-2020

56
6392
2385

UWM

2014-2022

5867

Gmina Olsztyn
SM Jaroty

2014-2020
2015-2020

283
2779

Gmina Olsztyn

2014-2020

3078

Mieszkańcy
Olsztyna
Gmina Olsztyn
MPK Sp. z o.o.
Gmina Olsztyn

2014-2020

14591

2014-2023
2014-2019
2015-2016

10940
244
16000

Gmina Olsztyn

2014-2020

9600

Gmina Olsztyn

2010-2020

11200

Gmina Olsztyn

2014-2020

2000

Gmina Olsztyn

2009-2018

2196

2017

2689
21

Zadania
Zadanie 4.4.2. Budowa i modernizacja obwodnic i odcinków
drogowych II
Zadanie 4.4.3. Budowa i modernizacja obwodnic i odcinków
drogowych III
Zadanie 5.1.1. Budowa instalacji termicznego przekształcania
frakcji palnej powstałej w wyniku przetworzenia odpadów
komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Zadanie 6.1.1. Instalacja hydrolizy termicznej osadów „Cambi”
Zadanie 7.1.1. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Olsztynie
(gospodarka niskoemisyjna) - I etap - ograniczenie emisji
poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne
Zadanie 8.1.1. Edukacja ekologiczna

Oczekiwana
redukcja
emisji CO2
(tony/rok)
601

Instytucja
odpowiedzialna

Wdrożenie

Gmina Olsztyn

2015-2020

GDDKiA

2017

6516

MPEC Sp.
z o.o.

2014-2020

85082

PWiK Sp.
z o.o.
Gmina Olsztyn

2014-2020

-*

2014-2020

963

Gmina Olsztyn

bezterminowe
bezterminowe
2015

-

2014-2020

-

2015-2020
-

193559

Zadanie 9.1.1. Zapisy w planach zagospodarowania
Gmina Olsztyn
przestrzennego
Zadanie 10.1.1. Stworzenie jednostki „Referat zarządzania
Gmina Olsztyn
energią”
Zadanie 10.2.1. Stosowanie w ramach procedur zamówień
Gmina Olsztyn
publicznych kryteriów efektywności energetycznej i ograniczania
emisji GHG (zielone zamówienia)
Zadanie 10.2.2. Program Euronet 50/50 dla Olsztyna
Gmina Olsztyn
Suma zadań
* - brak możliwości oszacowania
Źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna, Olsztyn 2015

-

III. Projekt Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Olsztyn
ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10
Projektowane działania kierunkowe zmierzające do przywrócenia standardów jakości
powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10:
1. W zakresie ograniczania emisji powierzchniowej (niskiej, rozproszonej emisji komunalnobytowej i technologicznej) – przedsiębiorstwa energetyczne, jednostki samorządu
terytorialnego, mieszkańcy:
 rozbudowa centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną,
 zmiana paliwa na inne o mniejszej zawartości popiołu lub zastosowanie energii
elektrycznej, względnie indywidualnych źródeł energii odnawialnej,
 zmniejszanie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez ograniczanie strat ciepła –
termomodernizacja budynków,
 ograniczanie emisji z niskich rozproszonych źródeł technologicznych,
 zmiana technologii i surowców stosowanych w rzemiośle, usługach i drobnej
wytwórczości wpływająca na ograniczanie emisji pyłu zawieszonego PM10,
 regularne czyszczenie kominów przy spalaniu paliw stałych.
2. W zakresie ograniczania emisji liniowej (komunikacyjnej) – jednostki samorządu
terytorialnego, zarządcy dróg:
 kontynuacja modernizacji lub wymiany taboru komunikacji miejskiej,
 dążenie do wprowadzenia nowych niskoemisyjnych paliw i technologii, szczególnie
w systemie transportu publicznego i służb miejskich,
 szkolenia prowadzących pojazdy w zakresie zmniejszania emisji poprzez odpowiednie
użytkowanie pojazdów,
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 podejmowanie działań mających na celu stosowanie zachęt do wymiany pojazdów na
bardziej przyjazne środowisku,
 kanalizowanie ruchu tranzytowego z ominięciem części centralnych miasta i stref
zamieszkania,
 tworzenie stref ograniczonego ruchu i stref uspokojonego ruchu,
 rozwój i zwiększanie efektywności systemu transportu publicznego,
 polityka cenowa opłat za przejazdy i zsynchronizowanie rozkładów jazdy transportu
zbiorowego zachęcające do korzystania z systemu transportu zbiorowego,
 rozwój systemu tras rowerowych i infrastruktury rowerowej,
 rozwój/modernizacja systemu płatnego parkowania w centrach miast,
 intensyfikacja okresowego czyszczenia ulic (szczególnie w okresach
bezdeszczowych),
 wprowadzenie ograniczeń prędkości na drogach o pylącej nawierzchni,
 stosowanie przy modernizacji dróg i parkingów materiałów i technologii
gwarantujących ograniczenie emisji pyłu podczas eksploatacji,
 priorytet dla ruchu pieszego, ruchu rowerowego i transportu zbiorowego w centrach
miast,
 tworzenie buspasów oraz wydzielanie przejazdów dla autobusów,
 budowa systemu parkingów P&R oraz parkingów buforowych wraz z systemem
informacji o zajętości miejsc postojowych,
 wspieranie rozwiązań proekologicznych w zakresie transportu (np. wspieranie stacji
ładowania pojazdów elektrycznych.
3. W zakresie ograniczania emisji z istotnych źródeł punktowych – energetyczne spalanie
paliw – przedsiębiorstwa energetyczne:
 ograniczenie emisji pyłu zawieszonego PM10 poprzez optymalne sterowanie
procesem spalania i podnoszenie sprawności procesu produkcji energii,
 zmiana paliwa na inne, o mniejszej zawartości zanieczyszczeń,
 stosowanie wysokoefektywnych technik ochrony atmosfery gwarantujących
zmniejszenie emisji substancji do powietrza,
 stopniowe dostosowywanie instalacji do wymogów emisyjnych zawartych
w Dyrektywie 2010/75/UE (IED),
 stosowanie odnawialnych źródeł energii,
 zmniejszenie strat przesyłu energii.
4. W zakresie ograniczania emisji z istotnych źródeł punktowych – źródła technologiczne –
zakłady przemysłowe:
 stosowanie wysokoefektywnych technik ochrony atmosfery gwarantujących
zmniejszenie emisji substancji do powietrza,
 optymalizacja procesów produkcji w celu ograniczenia emisji substancji do powietrza,
 zmiana technologii produkcji, prowadząca do zmniejszenia emisji pyłów, stopniowe
wprowadzanie BAT,
 stopniowe dostosowywanie instalacji do wymogów emisyjnych zawartych
w Dyrektywie 2010/75/UE (IED),
 podejmowanie działań ograniczających do minimum ryzyko wystąpienia awarii
urządzeń ochrony atmosfery (ze szczególnym uwzględnieniem dużych obiektów
przemysłowych), a także ich skutków poprzez utrzymywanie urządzeń w dobrym
stanie technicznym.
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5. W zakresie edukacji ekologicznej i reklamy - jednostki samorządu terytorialnego:
 kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie konieczności
oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej oraz uświadamianie o szkodliwości
spalania paliw niskiej jakości,
 prowadzenie akcji edukacyjnych mających na celu uświadamianie społeczeństwa
o szkodliwości spalania odpadów połączonych z informacją na temat kar
administracyjnych ze spalania paliw niekwalifikowanych i odpadów,
 uświadamianie społeczeństwa o korzyściach płynących z użytkowania
scentralizowanej sieci cieplnej, termomodernizacji i innych działań związanych
z ograniczeniem emisji niskiej,
 promocja nowoczesnych, niskoemisyjnych źródeł ciepła oraz źródeł energii
odnawialnej,
 wspieranie przedsięwzięć polegających na reklamie oraz innych rodzajach promocji
towaru i usług propagujących model konsumpcji zgodny z zasadami zrównoważonego
rozwoju, w tym w zakresie ochrony powietrza.
6. W zakresie planowania przestrzennego - jednostki samorządu terytorialnego:
 uwzględnianie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
sposobów zabudowy i zagospodarowania terenu umożliwiających ograniczenie emisji
pyłu zawieszonego PM10 poprzez działania polegające na:
 wprowadzaniu zieleni ochronnej i urządzonej oraz niekubaturowe zagospodarowanie
przestrzeni publicznych miast (place, skwery),
 zachowaniu istniejących terenów zieleni i wolnych od zabudowy celem lepszego
przewietrzania miast,
 ustalaniu sposobu zaopatrzenia w ciepło z zaleceniem instalowania ogrzewania
niskoemisyjnego w nowo planowanej zabudowie,
 zalecanie podłączania nowych obiektów do sieci ciepłowniczej w rejonach objętych
centralnym systemem ciepłowniczym,
 modernizowaniu układu komunikacyjnego celem przeniesienia ruchu poza ścisłe
centrum miast,
 reorganizacji układu komunikacyjnego oraz wprowadzeniu stref ograniczających ruch
samochodowy w ścisłym centrum miast,
 zapewnieniu obsługi transportem zbiorowym na etapie tworzenia planów miejscowych
i wydawania decyzji o warunkach zabudowy,
 w decyzjach środowiskowych dla budowy i przebudowy dróg:
 zalecenie stosowania wzdłuż ciągów komunikacyjnych pasów zieleni w pasach
drogowych (z roślin o dużych zdolnościach fitoremediacyjnych),
 zalecenie stosowania ekranów akustycznych pochłaniających typu „zielona ściana”
zamiast najczęściej stosowanych ekranów odbijających,
 planowanie rozbudowy miast w sposób zapobiegający zbytniemu „rozlewaniu się
miasta”.
7. Uwzględnianie przez podmioty podlegające ustawie o zamówieniach publicznych:
 kryteriów efektywności energetycznej w definiowaniu wymagań dotyczących
zakupów produktów (np. klasa efektywności energetycznej, niskie zużycie paliwa,
itp.),
 kryteriów efektywności energetycznej oraz ochrony powietrza w ramach zakupów
usług (np. stosowania zabezpieczeń przed pyleniem w czasie robót budowlanych,
segregacji odpadów, użytkowania odpowiedniej klasy pojazdów itp.).
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Poniższa tabela zawiera zestawienie działań naprawczych niezbędnych i możliwych do
realizacji, które mają na celu przywrócenie standardów jakości powietrza zakresie stężeń pyłu
zawieszonego PM10.
Tabela 75. Harmonogram rzeczowy realizacji działań naprawczych zmierzających
do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10
w strefie miasto Olsztyn
(wyciąg z harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu POP)
Jednostka
realizująca
zadanie

Działania naprawcze
Obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego
w strefie:
a) Podłączenie do sieci ciepłowniczej lub wymiana na
ogrzewanie gazowe, elektryczne, kotły na paliwa stałe,
pompy ciepła (lub inne źródła energii odnawialnej)
mieszkań i domów ogrzewanych indywidualnie
(głównie piecami węglowymi) w zabudowie
wielorodzinnej oraz jednorodzinnej na obszarze miasta
Olsztyna (łącznie 82,6 tys. m2 w lokalach i budynkach
mieszkalnych) oraz termomodernizacja budynków
mieszkalnych.
b) Ograniczenie emisji z ogrzewania indywidualnego
w zasobie mieszkaniowym gminy (35 tys. m2) –
systematyczna wymiana starych niskosprawnych
kotłów, pieców i palenisk zasilanych paliwem stałym na
ogrzewanie proekologiczne w zabudowie wielorodzinnej
zasobu mieszkaniowego gmin, w tym m.in. na:
ogrzewanie z sieci ciepłowniczej, gazowe, elektryczne,
pompy ciepła, (lub inne źródła energii odnawialnej),
kotły na paliwa stałe oraz termomodernizacja
budynków.
Poprawa czystości jezdni i ich otoczenia

Obniżenie emisji z realizowanych inwestycji
budowlanych

250

Oczekiwana
redukcja
pyłu PM10
(tony/rok)

Organ wykonawczy
gminy (jednostka
koordynująca
działania), podmioty
i osoby fizyczne,
użytkownicy,
administratorzy lub
właściciele obiektów –
odbiorcy końcowi
Organ wykonawczy
gminy

2016-2025

13,1
– każdego
roku

Zarządzający drogami
w mieście

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Zadanie
realizowane
w sposób
ciągły
Zadanie
realizowane
w sposób
ciągły

63,6
65,4
66,9
68,5
70,1
71,6
73,1
74,7
76,3
77,8
-*

WIOŚ, Policja,
Inspekcja Ruchu
Drogowego oraz Straż
Miejska
Organ wykonawczy
gminy, organ
wykonawczy
województwa,
organizacje
i stowarzyszenia
ekologiczne

Edukacja ekologiczna

Termin
wykonania

-*

Jednostka
realizująca
zadanie

Działania naprawcze
Zwiększanie udziału zieleni w przestrzeni miasta

Organ wykonawczy
gminy (jednostka
koordynująca
działania), zarządcy
dróg, zarządca zieleni
Organ uchwałodawczy
gminy

Zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego

Termin
wykonania
Zadanie
realizowane
w sposób
ciągły
Zadanie
ciągłe

Oczekiwana
redukcja
pyłu PM10
(tony/rok)
-*

-*

* - brak możliwości oszacowania
Uwaga: Proponowane instalacje spełniają stosowne wymogi emisyjne
Źródło: Projekt Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Olsztyn ze względu na przekroczenie poziomu
dopuszczalnego pyłu PM10. Olsztyn 2016
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Załącznik 5. Zgodność POŚ z kierunkami interwencji i działaniami
celów środowiskowych wybranych dokumentów strategicznych
Dokument
strategiczny
Długookresowa
1
Strategia Rozwoju
Kraju. Polska
2
2030. Trzecia Fala
Nowoczesności
3

Lp.

Cel środowiskowy

Kierunek interwencji, działanie

Cel 7 – Zapewnienie
bezpieczeństwa
energetycznego oraz
ochrona i poprawa stanu
środowiska

Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo
energetyczne
Modernizacja sieci elektroenergetycznych
i ciepłowniczych
Realizacja programu inteligentnych sieci
w elektroenergetyce
Wzmocnienie roli odbiorców finalnych
4
w zarządzaniu zużyciem energii
Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój
5
zielonej gospodarki
6
Zwiększenie poziomu ochrony środowiska
Cel 8 – Wzmocnienie
Rewitalizacja obszarów problemowych
7
mechanizmów
w miastach
terytorialnego
Stworzenie warunków sprzyjających tworzeniu
równoważenia rozwoju pozarolniczych miejsc pracy na wsi
8
dla rozwijania i pełnego i zwiększaniu mobilności zawodowej na linii
wykorzystania
obszary wiejskie - miasta
potencjałów
Zrównoważony wzrost produktywności
regionalnych
i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego
zapewniający bezpieczeństwo żywnościowe
9
oraz stymulujący wzrost pozarolniczego
zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach
wiejskich
Wprowadzenie rozwiązań prawno10
organizacyjnych stymulujących rozwój miast
Cel 9 – Zwiększenie
Udrożnienie obszarów miejskich
dostępności terytorialnej i metropolitarnych poprzez utworzenie
11
Polski
zrównoważonego, spójnego i przyjaznego
użytkownikom systemu transportowego
Strategia Rozwoju Cel I.1. Przejście od
12 Kraju 2020
administrowania do
I.1.5. Zapewnienie ładu przestrzennego
I. Sprawne
zarządzania rozwojem
i efektywne
Cel I.3. Wzmocnienie
państwo
warunków
13
sprzyjających realizacji I.3.3. Zwiększenie bezpieczeństwa obywatela
indywidualnych potrzeb
i aktywności obywatela
Strategia Rozwoju Cel II.2. Wzrost
II.2.3. Zwiększenie konkurencyjności
14
Kraju 2020
wydajności gospodarki i modernizacja sektora rolno-spożywczego
II. Konkurencyjna Cel II.5. Zwiększenie
II.5.2. Upowszechnienie wykorzystania
15 gospodarka
wykorzystania
technologii cyfrowych
technologii cyfrowych
16
Cel II.6.
II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami
Bezpieczeństwo
17
II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej
energetyczne
II.6.3. Zwiększenie dywersyfikacji dostaw
18
i środowisko
paliw i energii
19
II.6.4. Poprawa stanu środowiska
20
II.6.5. Adaptacja do zmian klimatu

1

Ocena
zgodności1
**
***
*
***
**
***
**

*

*

*

***

***

**

*
*
***
**
**
***
***

* – działanie niesprzeczne z celami POŚ; ** – działanie spójne z celami POŚ, *** – działanie w pełni zgodne
z celami POŚ
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Dokument
strategiczny
Strategia Rozwoju
21
Kraju 2020
II. Konkurencyjna
22
gospodarka
23
Strategia Rozwoju
Kraju 2020
24
III. Spójność
społeczna
i terytorialna
25

Lp.

26
27

28
Strategia
„Bezpieczeństwo
Energetyczne
30
i Środowisko”
29

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Strategia
innowacyjności
44 i efektywności
gospodarki
„Dynamiczna
45 Polska 2020”
43

46

Cel środowiskowy

Kierunek interwencji, działanie

Cel II.7. Zwiększenie
II.7.1. Zwiększenie efektywności zarządzania
efektywności transportu w sektorze transportowym
II.7.2. Modernizacja i rozbudowa połączeń
transportowych
II.7.3. Udrożnienie obszarów miejskich
Cel III.2. Zapewnienie
dostępu i określonych III.2.1. Podnoszenie jakości i dostępności usług
standardów usług
publicznych
publicznych
Cel III.3. Wzmocnienie III.3.1. Tworzenie warunków instytucjonalnych,
mechanizmów
prawnych i finansowych dla realizacji działań
terytorialnego
rozwojowych w regionach
równoważenia rozwoju III.3.2. Wzmacnianie ośrodków wojewódzkich
oraz integracja
III.3.3. Tworzenie warunków dla rozwoju
przestrzenna dla
ośrodków regionalnych, subregionalnych
rozwijania i pełnego
i lokalnych oraz wzmacniania potencjału
wykorzystania
obszarów wiejskich
potencjałów
III.3.4. Zwiększenie spójności terytorialnej
regionalnych
Cel 1. Zrównoważone Racjonalne i efektywne gospodarowanie
gospodarowanie
zasobami kopalin
zasobami środowiska
Gospodarowanie wodami dla ochrony przed
powodzią, suszą i deficytem wody
Zachowanie bogactwa różnorodności
biologicznej, w tym wielofunkcyjna gospodarka
leśna
Uporządkowanie zarządzania przestrzenią
Cel 2. Zapewnienie
Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów
gospodarce krajowej
energii
bezpiecznego
Poprawa efektywności energetycznej
i konkurencyjnego
Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych
zaopatrzenia w energię źródeł energii
Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich
i wiejskich
Rozwój systemu zaopatrywania nowej generacji
pojazdów wykorzystujących paliwa
alternatywne
Cel 3. Poprawa stanu
Zapewnienie dostępu do czystej wody dla
środowiska
społeczeństwa i gospodarki
Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym
wykorzystanie ich na cele energetyczne
Ochrona powietrza, w tym ograniczenie
oddziaływania energetyki
Wspieranie nowych i promocja polskich
technologii energetycznych i środowiskowych
Promowanie zachowań ekologicznych oraz
tworzenie warunków do powstawania zielonych
miejsc pracy
Cel 1: Dostosowanie
Identyfikacja i wspieranie rozwoju obszarów
otoczenia regulacyjnego i technologii o największym potencjale wzrostu
i finansowego do
Wspieranie różnych form innowacji
potrzeb innowacyjnej
Wspieranie transferu wiedzy i wdrażania
i efektywnej gospodarki nowych/nowoczesnych technologii
w gospodarce (w tym technologii
środowiskowych)
Eliminacja szkodliwych subsydiów
i racjonalizacja ulg podatkowych
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Ocena
zgodności1
*
***
***
*

**
*
*

*
***
***
***
***
***
***
***
***
**
***
***
***
**
***
*
*
***

*

Dokument
strategiczny
Strategia
47 innowacyjności
i efektywności
gospodarki
48 „Dynamiczna
Polska 2020”

Lp.

Cel środowiskowy

Kierunek interwencji, działanie

Cel 3: Wzrost
efektywności
wykorzystania zasobów
naturalnych i surowców

Tworzenie warunków dla rozwoju
zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz
zrównoważonej polityki przemysłowej
Podnoszenie społecznej świadomości i poziomu
wiedzy na temat wyzwań zrównoważonego
rozwoju i zmian klimatu
Wspieranie potencjału badawczego oraz
eksportowego w zakresie technologii
środowiskowych, ze szczególnym
uwzględnieniem niskoemisyjnych technologii
węglowych (CTW)
Promowanie przedsiębiorczości typu „business
& biodiversity”, w szczególności na obszarach
zagrożonych peryferyjnością
Poprawa efektywności energetycznej
i materiałowej przedsięwzięć architektonicznobudowlanych oraz istniejących zasobów
Stosowanie zasad zrównoważonej architektury
Stworzenie nowoczesnej i spójnej sieci
infrastruktury transportowej

49

50

51
52
Strategia rozwoju
54
transportu do 2020
roku (z
55 perspektywą do
2030 roku)
Strategia
56
zrównoważonego
rozwoju wsi,
57
rolnictwa
i rybactwa na lata
58 2012–2020

Cel strategiczny 1.
Stworzenie
zintegrowanego systemu
Ograniczanie negatywnego wpływu transportu
transportowego
na środowisko
Cel szczegółowy 2.
Poprawa warunków
życia na obszarach
wiejskich oraz poprawa
ich dostępności
przestrzennej

59
60
61
62
63

64
65

66

67

Cel szczegółowy 3.
Bezpieczeństwo
żywnościowe

Modernizacja sieci przesyłowych
i dystrybucyjnych energii elektrycznej
Dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii
elektrycznej
Rozbudowa i modernizacja ujęć wody i sieci
wodociągowej
Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej
i oczyszczalni ścieków
Rozwój systemów zbiórki, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów
Rozbudowa sieci przesyłowej i dystrybucyjnej
gazu ziemnego
Rozbudowa i modernizacja lokalnej
infrastruktury drogowej i kolejowej
Tworzenie powiązań lokalnej sieci drogowej
z siecią dróg regionalnych, krajowych,
ekspresowych i autostrad
Tworzenie infrastruktury węzłów
przesiadkowych, transportu kołowego
i kolejowego
Rozwój infrastruktury wodno-melioracyjnej
i innej łagodzącej zagrożenia naturalne
Wsparcie wytwarzania wysokiej jakości
produktów rolno-spożywczych, w tym
produktów wytwarzanych metodami
integrowanymi, ekologicznymi oraz
tradycyjnymi metodami produkcji z lokalnych
surowców i zasobów oraz produktów rybnych
Wsparcie działalności innowacyjnej
ukierunkowanej na zmiany wzorców produkcji
i konsumpcji
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Ocena
zgodności1
*

***

**

**

***
*
***
***
***
**
***
***
***
***
***
***

**
***

***

**

Dokument
strategiczny
Strategia
68 zrównoważonego
rozwoju wsi,
rolnictwa
69 i rybactwa na lata
2012–2020

Lp.

Cel środowiskowy
Cel szczegółowy 5.
Ochrona środowiska
i adaptacja do zmian
klimatu na obszarach
wiejskich

70

71

72
73
74
75
76
77
78
79

80
81
82
83
84
85

86
Strategia „Sprawne Cel 3. Skuteczne
87 Państwo 2020”
zarządzanie
i koordynacja działań
rozwojowych
88
89

Kierunek interwencji, działanie
Ochrona różnorodności biologicznej, w tym
unikalnych ekosystemów oraz flory i fauny
związanych z gospodarką rolną i rybacką
Ochrona jakości wód, w tym racjonalna
gospodarka nawozami i środkami ochrony
roślin
Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych
na potrzeby rolnictwa i rybactwa oraz
zwiększanie retencji wodnej
Ochrona gleb przed erozją, zakwaszeniem,
spadkiem zawartości materii organicznej
i zanieczyszczeniem metalami ciężkimi
Rozwój wiedzy w zakresie ochrony środowiska
rolniczego i różnorodności biologicznej na
obszarach wiejskich i jej upowszechnianie
Zachowanie unikalnych form krajobrazu
rolniczego
Właściwe planowanie przestrzenne
Racjonalna gospodarka gruntami
Adaptacja produkcji rolnej i rybackiej do zmian
klimatu
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
w rolnictwie i całym łańcuchu rolnożywnościowym
Zwiększenie sekwestracji węgla w glebie
i biomasie wytwarzanej w rolnictwie
Badania w zakresie wzajemnego oddziaływania
rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa
i rybactwa na zmiany klimatu
Upowszechnianie wiedzy w zakresie praktyk
przyjaznych klimatowi wśród konsumentów
i producentów rolno-spożywczych
Racjonalne zwiększenie zasobów leśnych
Odbudowa drzewostanów po zniszczeniach
spowodowanych katastrofami naturalnymi
Zrównoważona gospodarka łowiecka służąca
ochronie środowiska oraz rozwojowi rolnictwa
i rybactwa
Wzmacnianie publicznych funkcji lasów
Racjonalne wykorzystanie rolniczej i rybackiej
przestrzeni produkcyjnej do produkcji energii ze
źródeł odnawialnych
Zwiększenie dostępności cenowej
i upowszechnienie rozwiązań w zakresie
odnawialnych źródeł energii wśród
mieszkańców obszarów wiejskich
Wprowadzenie mechanizmów zapewniających
spójność programowania społecznogospodarczego i przestrzennego
Zapewnienie ładu przestrzennego
Wspieranie rozwoju wykorzystania informacji
przestrzennej z wykorzystaniem technologii
cyfrowych
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Ocena
zgodności1
***

***

***

***

***
***
***
**
***
**
*
*

***
***
**
**
**
**

**

**
**
**

Dokument
Cel środowiskowy
strategiczny
Strategia „Sprawne Cel 5. Efektywne
Państwo 2020”
świadczenie usług
publicznych
90

Kierunek interwencji, działanie

Lp.

91

92
Strategia rozwoju
systemu
93 bezpieczeństwa
narodowego
Rzeczypospolitej
Polskiej 2022
94
95
96
97
98 Krajowa strategia
99 rozwoju
regionalnego
100 2010–2020:
regiony, miasta,
101 obszary wiejskie
102
103

104

105

106

107

108

109

Cd. Celu 5.
Cel 7. Zapewnienie
wysokiego poziomu
bezpieczeństwa
i porządku publicznego
Cel 3. Rozwój
odporności na
zagrożenia
bezpieczeństwa
narodowego
Cel 4. Zwiększenie
integracji polityk
publicznych z polityką
bezpieczeństwa

Ocena
zgodności1

Wzrost świadomości uczestników obrotu
o przysługujących konsumentom prawach oraz
stymulacja aktywności konsumenckiej
w obszarze ochrony tych praw

*

Nowoczesne zarządzanie usługami publicznymi

*

Usprawnienie działania struktur zarządzania
kryzysowego

**

Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania
energetyki jądrowej w Polsce

*

Wzmocnienie relacji między rozwojem
regionalnym kraju a polityką obronną
Koordynacja działań i procedur planowania
przestrzennego uwzględniających wymagania
obronności i bezpieczeństwa państwa
Wspieranie rozwoju infrastruktury przez sektor
bezpieczeństwa
Wspieranie ochrony środowiska przez sektor
bezpieczeństwa
Cel 1. Wspomaganie
Warszawa – stolica państwa
wzrostu
Pozostałe ośrodki wojewódzkie
konkurencyjności
Zwiększanie dostępności komunikacyjnej
regionów
wewnątrz regionów
Wspieranie rozwoju i znaczenia miast
subregionalnych
Pełniejsze wykorzystanie potencjału
rozwojowego obszarów wiejskich
Dywersyfikacja źródeł i efektywne
wykorzystanie energii oraz reagowanie na
zagrożenia naturalne
Wykorzystanie walorów środowiska
przyrodniczego oraz potencjału dziedzictwa
kulturowego
Cel 2. Budowanie
Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym
spójności terytorialnej poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług
i przeciwdziałanie
warunkujących możliwości rozwojowe marginalizacji obszarów zwiększanie dostępności i jakości usług
problemowych
komunikacyjnych
Wspieranie obszarów wiejskich o najniższym
poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług
warunkujących możliwości rozwojowe - usługi
komunalne i związane z ochroną środowiska
Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych
obszarów tracących dotychczasowe funkcje
społeczno-gospodarcze
Przezwyciężanie niedogodności związanych
z położeniem obszarów przygranicznych,
szczególnie wzdłuż zewnętrznych granic UE
Zwiększanie dostępności transportowej do
ośrodków wojewódzkich na obszarach
o najniższej dostępności
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Dokument
Cel środowiskowy
strategiczny
Strategia Rozwoju Cel szczegółowy 4.
Kapitału
Poprawa zdrowia
110 Ludzkiego 2020
obywateli oraz
efektywności systemu
opieki zdrowotnej
Strategia Rozwoju Cel szczegółowy 4.
Kapitału
Rozwój i efektywne
111 Społecznego 2020 wykorzystanie
potencjału kulturowego
i kreatywnego
Polityka
1. Kierunek – poprawa
energetyczna
efektywności
112
Polski do 2030
energetycznej
roku

Kierunek interwencji, działanie

Lp.

113
114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

Ocena
zgodności1

Kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez
promocję zdrowia, edukację zdrowotną oraz
prośrodowiskową oraz działania wspierające
dostęp do zdrowej i bezpiecznej żywności

*

Ochrona dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego oraz krajobrazu

**

Dążenie do utrzymania zeroenergetycznego
wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki
następującego bez wzrostu zapotrzebowania na
energię pierwotną
Konsekwentne zmniejszanie energochłonności
polskiej gospodarki do poziomu UE-15
2. Kierunek – wzrost
Racjonalne i efektywne gospodarowanie
bezpieczeństwa dostaw złożami węgla, znajdującymi się na terytorium
paliw i energii
Rzeczypospolitej Polskiej
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego
kraju poprzez dywersyfikację źródeł
i kierunków dostaw gazu ziemnego
3. Kierunek –
Zapewnienie ciągłego pokrycia
wytwarzanie
zapotrzebowania na energię przy uwzględnieniu
i przesyłanie energii
maksymalnego możliwego wykorzystania
elektrycznej oraz ciepła krajowych zasobów oraz przyjaznych
środowisku technologii
4. Kierunek –
dywersyfikacja
Przygotowanie infrastruktury dla energetyki
struktury wytwarzania jądrowej i zapewnienie inwestorom warunków
energii elektrycznej
do wybudowania i uruchomienia elektrowni
poprzez wprowadzenie jądrowych
energetyki jądrowej
5. Kierunek – rozwój
Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii
wykorzystania
w finalnym zużyciu energii co najmniej do
odnawialnych źródeł
poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost
energii, w tym biopaliw tego wskaźnika w latach następnych
Osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw
w rynku paliw transportowych oraz zwiększenie
wykorzystania biopaliw II generacji
Ochrona lasów przed nadmiernym
eksploatowaniem, w celu pozyskiwania
biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie
obszarów rolniczych na cele OZE, w tym
biopaliw, tak aby nie doprowadzić do
konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną
i rolnictwem oraz zachować różnorodność
biologiczną
Wykorzystanie do produkcji energii
elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących
stanowiących własność Skarbu Państwa
Zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł
dostaw oraz stworzenie optymalnych warunków
do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na
lokalnie dostępnych surowcach
6. Kierunek – rozwój
Zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania
konkurencyjnych
rynków paliw i energii, a przez to
rynków paliw i energii przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi cen
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Dokument
strategiczny
Polityka
124 energetyczna
Polski do 2030
roku

Lp.

Cel środowiskowy

Kierunek interwencji, działanie

7. Kierunek –
ograniczenie
oddziaływania
energetyki na
środowisko

Ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy
zachowaniu wysokiego poziomu
bezpieczeństwa energetycznego
Ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów
(w tym PM10 i PM2,5) do poziomów
125
wynikających z obecnych i projektowanych
regulacji unijnych
Ograniczanie negatywnego oddziaływania
126
energetyki na stan wód powierzchniowych
i podziemnych
Minimalizacja składowania odpadów poprzez
127
jak najszersze wykorzystanie ich w gospodarce
Zmiana struktury wytwarzania energii
128
w kierunku technologii niskoemisyjnych
Koncepcja
Cel 1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich
Przestrzennego
Polski w przestrzeni europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną
129
Zagospodarowania przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego
Kraju 2030
sprzyjającej spójności
Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie
rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie
130
warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny
rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego
wszystkich terytoriów
Cel 3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach
131
przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej
i telekomunikacyjnej
Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie
132
i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów
krajobrazowych Polski
Cel 5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na
zagrożenia naturalne i utraty bezpieczeństwa energetycznego oraz
133
kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne
państwa
134
Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego
Krajowy program Cel szczegółowy: osiągnięcie w możliwie krótkim czasie poziomów
ochrony powietrza dopuszczalnych i docelowych niektórych substancji, określonych
do roku 2020
w dyrektywie 2008/50/WE i 2004/107/WE, oraz utrzymanie ich na tych
135
z perspektywą do obszarach, na których są dotrzymywane, a w przypadku pyłu drobnego
roku 2030
PM2,5 także pułapu stężenia ekspozycji oraz Krajowego Celu Redukcji
Narażenia
Cel szczegółowy: osiągnięcie w perspektywie do roku 2030 stężeń
niektórych substancji w powietrzu na poziomach wskazanych przez
136
WHO oraz nowych wymagań wynikających z regulacji prawnych
projektowanych przepisami prawa unijnego
Strategiczny plan Cel 1. Zapewnienie
Dostosowanie sektora gospodarki wodnej do
137
adaptacji dla
bezpieczeństwa
zmian klimatu
energetycznego
138 sektorów
Adaptacja strefy przybrzeżnej do zmian klimatu
i obszarów
i dobrego stanu
Dostosowanie sektora energetycznego do zmian
139 wrażliwych na
środowiska
klimatu
zmiany klimatu do
Ochrona różnorodności biologicznej
140 roku 2020
i gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu
z perspektywą do
Adaptacja do zamian klimatu w gospodarce
141 roku 2030
przestrzennej i budownictwie
Zapewnienie funkcjonowania skutecznego
142
systemu ochrony zdrowia w warunkach zmian
klimatu
Strategiczny plan Cel 2. Skuteczna
Stworzenie lokalnych systemów monitorowania
143
adaptacji dla
adaptacja do zmian
i ostrzegania przed zagrożeniami
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Dokument
strategiczny
sektorów
144 i obszarów
wrażliwych na
zmiany klimatu do
roku 2020
145
z perspektywą do
roku 2030

Lp.

146
147

148

149

Cel środowiskowy

Kierunek interwencji, działanie

klimatu na obszarach
wiejskich

Organizacyjne i techniczne dostosowanie
działalności rolniczej i rybackiej do zmian
klimatu
Cel 4. Zapewnienie
Monitoring stanu środowiska i systemy
zrównoważonego
wczesnego ostrzegania i reagowania
rozwoju regionalnego
w kontekście zmian klimatu (miasta i obszary
i lokalnego
wiejskie)
z uwzględnieniem
Miejska polityka przestrzenna uwzględniająca
zmian klimatu
zmiany klimatu
Cel 5. Stymulowanie
Promowanie innowacji na poziomie działań
innowacji sprzyjających organizacyjnych i zarządczych sprzyjających
adaptacji do zmian
adaptacji do zmian klimatu
klimatu
Budowa systemu wsparcia polskich
innowacyjnych technologii sprzyjających
adaptacji do zmian klimatu
Cel 6. Kształtowanie
Zwiększenie świadomości odnośnie do ryzyk
postaw społecznych
związanych ze zjawiskami ekstremalnymi
sprzyjających adaptacji
i metodami ograniczania ich wpływu
do zmian klimatu
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Załącznik 6. Presje i działania dotyczące JCWP w Olsztynie
według aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami Dorzecza Pregoły

Tabela 76. Presje i działania w JCWP rzek
Kod i nazwa
JCWP
RW700018584512
Kanał Dywity

Presja
Gospodarka
komunalna

Wszystkie
istotne
presje
występujące
w zlewni
Nierozpoznana
presja, zlewnia
niemonitorowana

Jednostka
odpowiedzialna
gmina
Olsztyn
właściciel

Harmonogram

Nazwa działania

Zakres rzeczowy

modernizacja sieci kanalizacyjnej
w aglomeracji Olsztyn
budowa nowych zbiorników
bezodpływowych oraz remont
istniejących
budowa indywidualnych systemów
oczyszczania ścieków
regularny wywóz nieczystości płynnych

modernizacja 3,85 km sieci kanalizacyjnej

kontrola postępowania w zakresie
gromadzenia i oczyszczania ścieków
przez użytkowników prywatnych
i przedsiębiorstwa z częstotliwością raz
w roku
opracowanie warunków korzystania
z wód zlewni

przeprowadzenie kontroli

WIOŚ,
gmina

rozporządzenie w sprawie warunków
korzystania z wód zlewni Łyny

Dyrektor
RZGW
w Warszawie

IV kw.
2021

monitoring badawczy wód

prowadzenie monitoringu w zakresie
badania substancji biogennych w
przekrojach zlokalizowanych na wejściu i
na zamknięciu JCWP w okresie 2016 2017, z częstotliwością 4 razy w roku

WIOŚ

IV kw.
2017
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budowa nowych zbiorników
bezodpływowych oraz remont istniejących
- 2 szt.
budowa indywidualnych systemów
oczyszczania ścieków - 8 szt.
regularny wywóz nieczystości płynnych

właściciel
właściciel

IV kw.
2018
działanie
ciągłe
działanie
ciągłe
działanie
ciągłe
działanie
ciągłe

Kod i nazwa
JCWP
RW700018584389
Kortówka
z jez. Ukiel
i Kortowskie

Presja
Gospodarka
komunalna

Wszystkie
istotne
presje
występujące
w zlewni

Jednostka
odpowiedzialna
gmina
Olsztyn
właściciel

Nazwa działania

Zakres rzeczowy

budowa i modernizacja sieci
kanalizacyjnej w aglomeracji Olsztyn
budowa nowych zbiorników
bezodpływowych oraz remont
istniejących
budowa indywidualnych systemów
oczyszczania ścieków
regularny wywóz nieczystości płynnych

budowa 0,04 km sieci kanalizacyjnej oraz
modernizacja 0,08 km sieci kanalizacyjnej
budowa nowych zbiorników
bezodpływowych oraz remont istniejących
- 97 szt.
budowa indywidualnych systemów
oczyszczania ścieków - 385 szt.
regularny wywóz nieczystości płynnych

objęcie nadzorem sanitarnym wody
w kąpielisku i wykonanie oceny jakości
wody
opracowanie warunków korzystania
z wód zlewni

opracowanie oceny dla części wód

PPIS

rozporządzenie w sprawie warunków
korzystania z wód zlewni Łyny

Dyrektor
RZGW
w Warszawie
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właściciel
właściciel

Harmonogram
IV kw.
2018
działanie
ciągłe
działanie
ciągłe
działanie
ciągłe
działanie
ciągłe
IV kw.
2021

Kod i nazwa
JCWP

Presja

RW70001858448899 Gospodarka
Kanał Klebarski
komunalna
z jez. Klebarskim
(EW. i Silickim/
Kukląg)

Wszystkie
istotne
presje
występujące
w zlewni

RW7000185844958
Dopływ
z jez. Trackiego

Gospodarka
komunalna

Wszystkie
istotne
presje
występujące
w zlewni

Jednostka
odpowiedzialna
właściciel

Harmonogram

Nazwa działania

Zakres rzeczowy

budowa nowych zbiorników
bezodpływowych oraz remont
istniejących
budowa indywidualnych systemów
oczyszczania ścieków
regularny wywóz nieczystości płynnych

budowa nowych zbiorników
bezodpływowych oraz remont istniejących
- 85 szt.
budowa indywidualnych systemów
oczyszczania ścieków - 338 szt.
regularny wywóz nieczystości płynnych

opracowanie warunków korzystania z
wód zlewni

rozporządzenie w sprawie warunków
korzystania z wód zlewni Łyny

Dyrektor
RZGW
w Warszawie

monitoring operacyjny wód

prowadzenie monitoringu operacyjnego
wód w latach: 2016, 2017, 2018, 2019,
2020, 2021
modernizacja 0,47 km sieci kanalizacyjnej

WIOŚ

IV kw.
2021

gmina
Olsztyn
właściciel

IV kw.
2018
działanie
ciągłe

właściciel

działanie
ciągłe
działanie
ciągłe
IV kw.
2021

modernizacja sieci kanalizacyjnej
w aglomeracji Olsztyn
budowa nowych zbiorników
bezodpływowych oraz remont
istniejących
budowa indywidualnych systemów
oczyszczania ścieków
regularny wywóz nieczystości płynnych
opracowanie warunków korzystania z
wód zlewni
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budowa nowych zbiorników
bezodpływowych oraz remont istniejących
- 73 szt.
budowa indywidualnych systemów
oczyszczania ścieków - 291 szt.
regularny wywóz nieczystości płynnych
rozporządzenie w sprawie warunków
korzystania z wód zlewni Łyny

właściciel
właściciel

właściciel
Dyrektor
RZGW
w Warszawie

działanie
ciągłe
działanie
ciągłe
działanie
ciągłe
IV kw.
2021

Kod i nazwa
JCWP
RW700018584529
Stara Łyna

RW700020584499
Wadąg
od wypływu
z jez. Wadąg
do ujścia

Presja
Gospodarka
komunalna

Wszystkie
istotne
presje
występujące
w zlewni
Gospodarka
komunalna

Wszystkie
istotne
presje
występujące
w zlewni

Nazwa działania

Zakres rzeczowy

Jednostka
odpowiedzialna
gmina
Olsztyn
właściciel

Harmonogram

budowa sieci kanalizacyjnej
w aglomeracji Olsztyn
budowa nowych zbiorników
bezodpływowych oraz remont
istniejących
budowa indywidualnych systemów
oczyszczania ścieków
regularny wywóz nieczystości płynnych

budowa 0,08 km sieci kanalizacyjnej

opracowanie warunków korzystania
z wód zlewni

rozporządzenie w sprawie warunków
korzystania z wód zlewni Łyny

Dyrektor
RZGW
w Warszawie

budowa nowych zbiorników
bezodpływowych oraz remont
istniejących
budowa indywidualnych systemów
oczyszczania ścieków
regularny wywóz nieczystości płynnych

budowa nowych zbiorników
bezodpływowych oraz remont istniejących
- 20 szt.
budowa indywidualnych systemów
oczyszczania ścieków - 78 szt.
regularny wywóz nieczystości płynnych

właściciel

działanie
ciągłe

właściciel

opracowanie warunków korzystania z
wód zlewni

rozporządzenie w sprawie warunków
korzystania z wód zlewni Łyny

Dyrektor
RZGW
w Warszawie

działanie
ciągłe
działanie
ciągłe
IV kw.
2021
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budowa nowych zbiorników
bezodpływowych oraz remont istniejących
- 34 szt.
budowa indywidualnych systemów
oczyszczania ścieków - 134 szt.
regularny wywóz nieczystości płynnych

właściciel
właściciel

właściciel

IV kw.
2018
działanie
ciągłe
działanie
ciągłe
działanie
ciągłe
IV kw.
2021

Kod i nazwa
JCWP
RW700020584511
Łyna
od dopł. z jez. Jełguń
(Jełguńskiego)
do Kanału Dywity

RW700020584579
Łyna
od Kanału Dywity
do Kirsny
z jez. Mosąg

Presja
Gospodarka
komunalna

Wszystkie
istotne
presje
występujące
w zlewni
Gospodarka
komunalna

Wszystkie
istotne
presje
występujące
w zlewni
Presja
hydromorfologiczna

Jednostka
odpowiedzialna
gmina
Olsztyn
właściciel

Harmonogram

Nazwa działania

Zakres rzeczowy

budowa i modernizacja sieci
kanalizacyjnej w aglomeracji Olsztyn
budowa nowych zbiorników
bezodpływowych oraz remont
istniejących
budowa indywidualnych systemów
oczyszczania ścieków
regularny wywóz nieczystości płynnych

budowa 4,04 km sieci kanalizacyjnej oraz
modernizacja 2,32 km sieci kanalizacyjnej
budowa nowych zbiorników
bezodpływowych oraz remont istniejących
- 173 szt.
budowa indywidualnych systemów
oczyszczania ścieków - 689 szt.
regularny wywóz nieczystości płynnych

monitoring operacyjny wód

prowadzenie monitoringu operacyjnego
wód w latach: 2016, 2017, 2018, 2019,
2020, 2021
rozporządzenie w sprawie warunków
korzystania z wód zlewni Łyny

WIOŚ

Dyrektor
RZGW
w Warszawie

IV kw.
2021

budowa sieci kanalizacyjnej w
aglomeracji Olsztyn
regularny wywóz nieczystości płynnych

budowa 0,08 km sieci kanalizacyjnej

gmina
Olsztyn
właściciel

monitoring operacyjny wód

prowadzenie monitoringu operacyjnego
wód w latach: 2017, 2020
rozporządzenie w sprawie warunków
korzystania z wód zlewni Łyny

WIOŚ

IV kw.
2018
działanie
ciągłe
IV kw.
2021
IV kw.
2021

wykonanie przepławki dla ryb w ramach
zadania "Odbudowa jazu na rzece Mała
Łyna w km 4+000"

ZMiUW
w Olsztynie

opracowanie warunków korzystania z
wód zlewni

opracowanie warunków korzystania z
wód zlewni

budowa przepławki, przywrócenie
drożności odcinków rzek
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regularny wywóz nieczystości płynnych

właściciel
właściciel

Dyrektor
RZGW
w Warszawie

IV kw.
2018
działanie
ciągłe
działanie
ciągłe
działanie
ciągłe
IV kw.
2021

II kw.
2015

Tabela 77. Presje i działania w JCWP jezior
Kod i nazwa
JCWP
LW30402
Ukiel

Presja
Gospodarka
komunalna

Zakres rzeczowy
budowa 1,6 km sieci kanalizacyjnej w częściach gmin Gietrzwałd i M. Olsztyn położonych w
obrębie zlewni jeziora Ukiel
budowa nowych oraz remont starych zbiorników bezodpływowych dla mieszkańców
nieobjętych zbiorowym systemem oczyszczania ścieków oraz nowopowstałych obiektów bez
możliwości podłączenia do systemów zbiorowych w częściach gmin Gietrzwałd i M. Olsztyn
położonych w obrębie zlewni jeziora Ukiel - 61 szt.
regularny wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych - 176 szt.

LW30404
Kortowskie

LW30447
Skanda

prowadzenie monitoringu wód
opracowanie oceny dla części wód

PPIS

badanie substancji biogennych i przezroczystości wód dwukrotnie w jednym roku w okresie
2016-2021
przeprowadzenie kontroli

WIOŚ

przeprowadzenie kontroli

Gospodarka
rybacka

przeprowadzenie kontroli

Turystyka
i rekreacja

wydanie regulacji prawnej i egzekwowanie zapisów

Gospodarka
komunalna

właściciel
WIOŚ,
gmina
Marszałek
województw
a
Prezes
KZGW
WIOŚ

Rolnictwo

Turystyka
i rekreacja

Jednostka
odpowiedzial
na
Gmina
Gietrzwałd,
M. Olsztyn
właściciel
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WIOŚ,
gmina

Harmonogram
IV kw.
2021
IV kw.
2021
działanie
ciągłe
działanie
ciągłe
działanie
ciągłe
IV kw.
2018
2016, 2017,
2018, 2019,
2020, 2021
działanie
ciągłe
2016
- 2021
działanie
ciągłe

Kod i nazwa
JCWP

Presja

Zakres rzeczowy
budowa 1,52 km sieci kanalizacyjnej w częściach gmin Barczewo, Purda i M. Olsztyn
położonych w obrębie zlewni Jeziora Trackiego
budowa nowych oraz remont starych zbiorników bezodpływowych dla mieszkańców
nieobjętych zbiorowym systemem oczyszczania ścieków oraz nowopowstałych obiektów bez
możliwości podłączenia do systemów zbiorowych w częściach gmin Barczewo, Purda i
M. Olsztyn położonych w obrębie zlewni Jeziora Trackiego - 94 szt.
regularny wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych - 176 szt.

LW30456
Trackie

Turystyka
i rekreacja
Rolnictwo

wydanie regulacji prawnej i egzekwowanie zapisów
przeprowadzenie kontroli
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Jednostka
odpowiedzial
na
Gmina
Barczewo,
Purda,
M. Olsztyn
właściciel

właściciel
Prezes
KZGW
WIOŚ,
gmina

Harmonogram
IV kw.
2021

IV kw.
2021
działanie
ciągłe
IV kw.
2018
działanie
ciągłe

Załącznik 7. Piśmiennictwo
Tabela 78. Wybrane piśmiennictwo
Autor
Degórska A.,
Skotak K.
Moskalik K.
Nieróbca A. i in.
Opoczyński K.
Opoczyński K.
Pożarska K.,
Grabowski J.
Różycki S.
Różycki S.
Senetra A.,
Szczepańska A.
Siebielec G. i in.
Trapp W. i in.

Wibig J. (red),
Jakusik E. (red).
Zalewski T.
Zalewski T.,
Krasnowska K.
Zalewski T.,
Krasnowska K.
Zalewski T.

Rok Tytuł
2014 Monitoring tła zanieczyszczenia atmosfery w Polsce dla potrzeb EMEP, GAW/WMO i Komisji
Europejskiej. Raport syntetyczny 2013.
2015 Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w roku 2014 – w oparciu o wyniki pomiarów
wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska
2013 Zmiana długości okresu wegetacyjnego w Polsce
2016 Podsumowanie wyników GPR2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich
a
2016 Synteza wyników GPR2015 na zamiejskiej sieci dróg krajowych
b
2015 Zmienność warunków anemometrycznych w województwie warmińsko-mazurskim w latach 1991–2010.
2010 Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w Polsce w oparciu o wyniki z trzyletniego cyklu pomiarów
2008-2010
2014 Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku za lata 2011–2013 – w oparciu o wyniki
pomiarów wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska
2012 Wartość przestrzeni mieszkaniowej wyrazem postrzegania walorów krajobrazowych na przykładzie
Olsztyna
2012 Monitoring chemizmu gleb ornych Polski w latach 2010–2012 (raport końcowy)
2012 Aktualizacja prognoz pyłu PM10 i PM2,5 dla lat 2015–2020 na podstawie modelowania z wykorzystaniem
nowych wskaźników emisyjnych. Etap II.
2012 Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku południowym – spodziewane zmiany
i wytyczne do opracowania strategii adaptacyjnych w gospodarce krajowej
2013 Ocena roczna jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim za rok 2012
2014 Ocena roczna jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim za rok 2013
2015 Ocena roczna jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim za rok 2014

Instytucja/akt
IOŚ PIB, Warszawa
GIOŚ, Warszawa
Woda–Środowisko–Obszary
Wiejskie. T. 13. Z. 2(42) s. 81–94
Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o.
(www.gddkia.pl)
Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o.
(www.gddkia.pl)
Woda-Środowisko-Obszary
Wiejskie. T. 15. Z. 4 (52) s. 29-38
Warszawa. Praca wykonana na
podstawie umowy z GIOŚ.
Warszawa. Praca wykonana na
podstawie umowy z GIOŚ.
Space-Society-Economy, 11:113–
131
IUNG PIB, Puławy
BSiPP "EKOMETRIA" Sp. z o.o.,
Gdańsk. Praca wykonana na
podstawie umowy z GIOŚ.
IMGW PIB, Warszawa
WIOŚ, Olsztyn
WIOŚ, Olsztyn
WIOŚ, Olsztyn

2016 Ocena roczna jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim za rok 2015
WIOŚ, Olsztyn
2014 Aktualizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Olsztyna pod kątem nowych wartości InterNoise na zlecenie Miasta
dopuszczalnych hałasu
Olsztyn
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Autor

Rok Tytuł
2015 Aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta
Olsztyna”; aktualizacja wybranych elementów w oparciu o Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta
Olsztyna
2016 Bank Danych Lokalnych (BDL)
2016 Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.XII.2015 r.
2015 Czwarta aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (AKPOŚK 2015), Master
Plan dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG
2013 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności

2015
2015
2011

2013
2014

2010

Instytucja/akt
Consus Carbon Engineering Sp. z o.o
i KAPE SA na zlecenie Gminy
Olsztyn
GUS, Warszawa
PIG PIB, Warszawa
KZGW, Warszawa

Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji, załącznik do Uchwały
Nr 16 Rady Ministrów z dnia 5
lutego 2013 r., M.P. poz. 121
Energetyka cieplna w liczbach
URE, Warszawa
Evaluating 15 years of transport and environmental policy integration — TERM 2015: Transport indicators EEA Report No 7/2015
tracking progress towards environmental targets in Europe
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
Załącznik do uchwały nr 239 Rady
Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r.,
Rada Ministrów, Warszawa
Koncepcja rozwoju OZE w województwie warmińsko-mazurskim do 2020 roku
Warmińsko-Mazurska Agencja
Energetyczna Sp. z o.o., Olsztyn
Kontrakt Terytorialny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Załącznik do Uchwały Nr 225 Rady
Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r.,
M.P. poz. 1070
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie
Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, dokument przyjęty
przez Radę Ministrów uchwałą
w dniu 13 lipca 2010 r., M.P. Nr 36
poz. 423
Krajowy plan gospodarki odpadami 2014 oraz Założenia do aktualizacji krajowego planu gospodarki
Ministerstwo Środowiska, Warszawa
odpadami – projekt z dnia 28 lipca 2015

2010
–
2015
2015 Krajowy program ochrony powietrza do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (wydanie drugie
poprawione)
2014 Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów
2015 Master Plan dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG
2013 Ochrona środowiska 2013
2014 Ochrona Środowiska 2014
2015 Ochrona środowiska 2015
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Ministerstwo Środowiska, Warszawa
GDOŚ, Warszawa
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
GUS, Warszawa
GUS, Warszawa
GUS, Warszawa

Autor

Rok Tytuł
2014 Ochrona środowiska w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2011–2013
2015 Plan działań krótkoterminowych dla strefy warmińsko-mazurskiej ze względu na ryzyko wystąpienia
przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10

2015

2015

2015

2012
2012
2015
2015

2011
2012

2009

Instytucja/akt
US, Olsztyn
Uchwała Nr IV/97/15 Sejmiku
Województwa WarmińskoMazurskiego z dnia 16 lutego 2015
r., UM WWM, Olsztyn
Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Olsztyn ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia Uchwała Nr IV/99/15 Sejmiku
poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10
Województwa WarmińskoMazurskiego z dnia 16 lutego 2015
r., UM WWM, Olsztyn
Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Olsztyn ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia Uchwała Nr IV/98/15 Sejmiku
poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10
Województwa WarmińskoMazurskiego z dnia 16 lutego
2015 r., UM WWM, Olsztyn
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna
Załącznik do Uchwały Nr X/110/15
Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 maja
2015 r. z późn. zm., UM Olsztyn
Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016
UM WWM, Olsztyn
Plan Rozwoju Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie na lata 2012–
MPEC, Olsztyn
2023.
Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na
PSE (www.pse.pl, dostęp
lata 2016-2025. Projekt przeznaczony do konsultacji z zainteresowanymi stronami
18.08.2016)
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego
Uchwała Nr VII/164/15 Sejmiku
Województwa WarmińskoMazurskiego z dnia 27 maja 2015 r.,
Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz.
2931
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły
KZGW, Warszawa
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Olsztyna na lata 2012-2027 Załącznik do Uchwały Nr
XXVIII/509/12 11 Rady Miasta
Olsztyna z dnia 31 października 2012
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku
Ministerstwo Gospodarki, załącznik
do obwieszczenia Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2009 r.
M.P. Nr 2 poz. 11, dokument
przyjęty przez Radę Ministrów
w dniu 10 listopada 2009 r.
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Autor

Rok Tytuł
2007 Program biologicznego udrożnienia rzek województwa warmińsko-mazurskiego
2015 Program budowy dróg krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.)
2009 Program budowy dróg rowerowych w Olsztynie
2007 Program małej retencji województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2006–2015
2014 Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Plan działań na lata
2015–2020
2013 Program ochrony powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu dla strefy
miasto Olsztyn

2011 Program ochrony środowiska dla Miasta Olsztyna na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018

2011 Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Olsztyna
2014 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020
2014 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
2014 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
2010 Program wodnośrodowiskowy kraju
2015 Plan zarządzania ryzykiem powodziowym: PZRP dla obszaru dorzecza Pregoły: PZRP dla regionu
wodnego Łyny i Węgorapy
2016 Projekt Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Olsztyn ze względu na przekroczenie poziomu
dopuszczalnego pyłu PM10
2014 Raport o stanie miasta Olsztyn za lata 2012/2013
2013 Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2012 r.
2014 Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2013 r.
2015 Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2014 r.
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Instytucja/akt
Biuro Projektów Wodnych
Melioracji i Inżynierii Środowiska
BIPROWODMEL Sp. z o.o., Poznań
Załacznik do Uchwały nr 156/2015
Rady Ministrów z dnia 8 września
2015 r.
MZDiM, Olsztyn
UM WWM, Olsztyn
Ministerstwo Środowiska, Warszawa
Załącznik do Uchwały Nr
XXXI/614/13 Sejmiku
Województwa WarmińskoMazurskiego z dnia 28 października
2013 r.
Załącznik do Uchwały Nr
XVIII/284/11 Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2011 r., UM
Olsztyn
Załącznik do Uchwały Nr IX/118/11
Rady Miasta Olsztyn z dnia 27
kwietnia 2011 r., UM Olsztyn
Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju, Warszawa
Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Warszawa
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Warszawa
KZGW, Warszawa
RZGW, Warszawa
UM WWM Olsztyn
MRW na zlecenie Gminy Olsztyn
WIOŚ, Olsztyn
WIOŚ, Olsztyn
WIOŚ, Olsztyn

Autor

Rok Tytuł
2015 Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna na lata 2011-2014 z perspektywą
do roku 2018” za okres 2013-2014 r.
2016 Raport z realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Olsztyna za rok 2015
2015 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2014 Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014
2015 Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2015
2015 Rozporządzenie Nr 6/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3
kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Łyny i Węgorapy
2012 Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie za rok 2011.
2013 Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie za rok 2012.
2015 Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie za rok 2014
2012 Stan sanitarno-higieniczny województwa warmińsko-mazurskiego
2014 Stan Środowiska w Polsce. Raport 2014
2014 Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” – perspektywa do 2020 r.

2015 Strategia rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Olsztynie do 2027 r.
2013 Strategia „Sprawne Państwo 2020”
2012 Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na
lata 2013–2016 z perspektywą do 2020 roku
2013 Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki "Dynamiczna Polska 2020"

2013 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020
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Instytucja/akt
EkoKoncept s.c na zlecenie UM
Olsztyn
InterNoise na zlecenie Gminy
Olsztyn
Zarząd Województwa WarmińskoMazurskiego, załącznik do Uchwały
Nr 16/150/15/V Zarządu Woj.
Warm.-Maz. z dnia 24 marca 2015 r.
US, Olsztyn
US, Olsztyn
(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz., poz.
1409)
WFOŚiGW, Olsztyn
WFOŚiGW, Olsztyn
WFOŚiGW, Olsztyn
WSSE, Olsztyn
GIOŚ BMŚ, Warszawa
Załącznik do uchwały nr 58 Rady
Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014
r., Rada Ministrów, Warszawa
PTC public transport consulting
Załącznik do uchwały nr 17 Rady
Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r.,
Rada Ministrów, Warszawa
WFOŚiGW w Olsztynie
Ministerstwo Gospodarki, załącznik
do Uchwały Nr 7 Rady Ministrów
z dnia 15 stycznia 2013 r., M.P. poz.
73
Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej, załącznik do Uchwały Nr
104 Rady Ministrów z dnia 18
czerwca 2013 r., M.P. poz. 640

Autor

Rok Tytuł
2013 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

2012 Strategia Rozwoju Kraju 2020

2013 Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Aktualizacja.

2013 Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025

2012 Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020
2013 Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022
2013 Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)
2013 Strategia Sprawne Państwo 2020
2012 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020

2013 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020
z perspektywą do roku 2030
2013 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyna
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Instytucja/akt
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, załącznik do Uchwały
Nr 61 Rady Ministrów z dnia 26
marca 2013 r., M.P. poz. 378
Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, załącznik do Uchwały
Nr 157 Rady Ministrów z dnia 25
września 2012 r., M.P. poz. 882
Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, załącznik do Uchwały
Nr 121 Rady Ministrów z dnia 11
lipca 2013 r., M.P. poz. 641
Załącznik do Uchwały Nr
XXVIII/553/13 Sejmiku Woj.
Warm.-Maz. z dnia 25 czerwca
2013 r.
Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn
Załącznik do Uchwały Nr 67 Rady
Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r.,
M.P. poz. 377
Załącznik do Uchwały Nr 6 Rady
Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r.,
M.P. poz. 75
Załącznik do Uchwały Nr 17 Rady
Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r.,
M.P. poz. 136
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, załącznik do Uchwały Nr 163
Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia
2012 r., M.P. poz. 839
Ministerstwo Środowiska, Warszawa
Załącznik do Uchwały Nr
LXII/724/2010 Rady Miasta
Olsztyna z dnia 26 maja 2010 r.
ze zm.

Autor

Rok Tytuł
2015 Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
wersja 1.2
2015 Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020
2015 Uchwała Nr VIII/207/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny
2015 Warunki korzystania z wód regionu wodnego Łyny i Węgorapy
2012 Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2012–2016
2015 Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska
2011 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyn
2015 Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna
2015 Zużycie paliw i nośników energii w 2014 r.
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Instytucja/akt
Ministerstwo Rozwoju, Warszawa
Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju, Warszawa
Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2015 r.
poz. 2748
RZGW Warszawa
Załącznik do Uchwały Nr XIX/ 314/
12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25
stycznia 2012 r. z późn. zm.
Ministerstwo Środowiska, Warszawa
Załącznik do Uchwały
Nr XVII/246/11 Rady Miasta
Olsztyna z dnia 30 listopada 2011 r.
Załącznik do Uchwały Nr XI/133/15
Rady Miasta Olsztyna z dnia 24
czerwca 2015 r.
GUS, Warszawa

