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1.0.  Wstęp 

 

Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm. ) 

ustaliła w art. 17, że „Organ wykonawczy województwa, powiatu oraz gminy w celu realizacji 

polityki ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne 

programy ochrony środowiska (...)”. Dokumenty te odpowiednio uchwala sejmik 

województwa, rada powiatu oraz rada gminy. Programy te sporządzane są, podobnie jak 

polityka ekologiczna państwa, co 4 lata. Powinny one określać cele i priorytety ekologiczne, 

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

w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe. 

Z wykonania programów organy wykonawcze województwa, powiatu oraz gminy 

sporządzają, co 2 lata raporty, które będą przedstawiane odpowiednio sejmikowi 

województwa, radzie powiatu lub radzie gminy.  

Rozwój cywilizacyjny i wielokierunkowa ekspansja człowieka spowodowały znaczną 

degradację środowiska naturalnego – zanieczyszczenie jego poszczególnych komponentów, 

wyczerpywanie się zasobów surowcowych, ginięcie gatunków zwierząt i roślin, a także 

pogorszenie stanu zdrowia ludności na terenach przeobrażonych na niespotykaną dotychczas 

skalę. Wynikająca z art. 5 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku zasada 

zrównoważonego rozwoju stanowi podstawę polskiej polityki ekologicznej. Konsekwencją 

tego jest obowiązek uwzględniania priorytetów tej polityki przy sporządzaniu wszelkich 

dokumentów strategicznych. Jednak rzeczywisty wpływ realizowanych postanowień tych 

dokumentów na jakość środowiska zależeć będzie od praktycznego podjęcia działań 

odnoszących się do potrzeb ekologicznych. 

Zrównoważony rozwój oznacza prowadzenie szerokiej działalności gospodarczej                        

i społecznej przy jednoczesnym niedopuszczeniu do dalszej degradacji środowiska 

naturalnego oraz na podejmowaniu działań zmierzających do restytucji zniszczonych 

elementów środowiska. Istota rozwoju zrównoważonego polega więc na tym, aby zapewnić 

zaspokojenie obecnych potrzeb bez ograniczania przyszłym generacjom możliwości rozwoju. 

Wskazano również, że ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych, które 

poprzez swoją politykę powinny zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne. Gminy należą do 

władz publicznych, zatem na nich również spoczywa obowiązek wykonywania zadań z 

zakresu ochrony środowiska oraz odpowiedzialność za jakość życia mieszkańców. 

Dodatkowym wyzwaniem stało się członkostwo w Unii Europejskiej oraz związane z nim 

wymogi. Trudnym zadaniem, czekającym gminę jest wdrożenie tych przepisów i osiągnięcie 

standardów UE w zakresie ochrony środowiska. 

Efektywność działań w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego zależy przede 

wszystkim od polityki i rozwiązań przyjętych na szczeblu lokalnym oraz pozyskania 

zainteresowania i zrozumienia ze strony społeczności lokalnych. Działania takie, aby były 

skuteczne, muszą być prowadzone zgodnie z opracowanym uprzednio programem, 

sporządzonym na podstawie wnikliwej analizy sytuacji dla danego rejonu. Zadanie takie               

ma spełniać wieloletni program ochrony środowiska.  

Program ochrony środowiska dla gminy Kołczygłowy na lata 2008 – 2011                          

z perspektywą na lata 2012-2015 jest dokumentem planowania strategicznego, wyrażającym 

cele i kierunki polityki ekologicznej samorządu gminy Kołczygłowy i określającym 

wynikające z niej działania. Tak ujęty Program będzie wykorzystywany jako: główny 

instrument strategicznego zarządzania gminą w zakresie ochrony środowiska, podstawa 

tworzenia programów operacyjnych i zawierania kontraktów z innymi jednostkami 

administracyjnymi i podmiotami gospodarczymi, przesłanka konstruowania budżetu gminy, 
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płaszczyzna koordynacji i układ odniesienia dla innych podmiotów polityki ekologicznej oraz 

podstawa do ubiegania się o fundusze celowe ze źródeł krajowych i Unii Europejskiej. 

Cele i działania proponowane w programie ochrony środowiska posłużą do tworzenia 

warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa gminy Kołczygłowy, które służyć będą 

poprawie stanu środowiska przyrodniczego. Realizacja celów wytyczonych w programie 

powinna spowodować polepszenie warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów 

środowiska naturalnego na terenie gminy. 

 Program ochrony środowiska… przedstawia aktualny stan środowiska, określa 

hierarchię niezbędnych działań zmierzających do poprawy tego stanu, umożliwia koordynację 

decyzji administracyjnych oraz wybór decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez różne 

podmioty i instytucje. Sam Program nie jest dokumentem stanowiącym, ingerującym w 

uprawnienia poszczególnych jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz 

podmiotów użytkujących środowisko. Należy jednak oczekiwać, że poszczególne jego 

wytyczne i postanowienia będą respektowane i uwzględniane w planach szczegółowych                   

i działaniach inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska. 

Program ochrony środowiska… służyć będzie koordynacji działań związanych                   

z ochroną środowiska w gminie. Jego funkcje polegać będą na: 

- działaniach edukacyjno – informacyjnych, przekazywaniu ogółowi społeczeństwa, 

zainteresowanym podmiotom gospodarczym i instytucjom informacji na temat zasobów 

środowiska przyrodniczego oraz stanu poszczególnych komponentów środowiska, 

-  wskazywaniu tzw. gorących punktów, czyli najważniejszych zagrożeń środowiska gminy                  

i sposobów ich rozwiązywania, 

-  promowaniu i wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju, 

-  koordynacji działań związanych z ochroną środowiska pomiędzy administracją publiczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

wszystkich szczebli oraz instytucjami i pozarządowymi organizacjami ekologicznymi na 

rzecz ochrony środowiska w gminie, 

-  ułatwieniu wydawania decyzji określających sposób i zakres korzystania ze środowiska. 

Zakłada się, że kształtowanie polityki ekologicznej w gminie Kołczygłowy będzie 

miało charakter procesu ciągłego, z jednoczesnym zastosowaniem metody programowania 

„kroczącego”, polegającej na cyklicznym weryfikowaniu perspektywicznych celów                      

w przekrojach etapowych i wydłużaniu horyzontu czasowego Programu w jego kolejnych 

edycjach. 

 

1.1. Metodyka opracowania programu i główne uwarunkowania programu 

 
Źródłami informacji podczas opracowania programu były materiały uzyskane                            

z Urzędu Gminy Kołczygłowy, ze Starostwa Powiatowego w Bytowie, Wojewódzkiego 

Urzędu Statystycznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a także prace instytutów i placówek 

naukowo – badawczych z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, jak 

również dostępna literatura fachowa. 

Jako punkt odniesienia dla Programu Ochrony Środowiska przyjęto aktualny stan 

środowiska oraz stan infrastruktury ochrony środowiska na dzień 31.12.2007. 

Program oparty jest na zapisach następujących dokumentów: 

- Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 – tekst 

jednolity).  

- Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 

2011 – 2014”. – Warszawa grudzień 2006 r.  

- Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007-2010                                                 

z uwzględnieniem perspektywy 2011-2014 
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- Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym                    

i lokalnym. 

Sposób opracowania programu został podporządkowany metodologii właściwej                   

dla planowania strategicznego, polegającej na: 

- określeniu diagnozy stanu środowiska przyrodniczego w gminie Kołczygłowy, zawierającej 

charakterystyki poszczególnych komponentów środowiska wraz z oceną stanu, 

- uszczegółowienie celów głównych oraz ich operacjonalizację w postaci sformułowania listy 

działań, 

- scharakteryzowaniu uwarunkowań realizacyjnych programu w zakresie rozwiązań prawno-

instytucjonalnych, źródeł finansowania, ocen oddziaływania na środowisko planowania 

przestrzennego, 

- określeniu zasad monitorowania. 

Niniejszy dokument będzie uszczegóławiany, korygowany i koordynowany                        

z projektowanymi obecnie aktami wykonawczymi do ustawy “Prawo ochrony środowiska”                

i do kilkunastu ustaw komplementarnych. 

 

1.2. Zasady polityki ekologicznej  

 

W polityce ekologicznej państwa ustala się cele i zadania niezbędne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa i gospodarki, które wymaga nie tylko działań 

zabezpieczających przed niekorzystnym wpływem na środowisko działalności gospodarczej 

prowadzonej na terenie Polski i poza jej granicami, ale także racjonalnej gospodarki zasobami 

środowiska – wodą, powierzchnią ziemi, czystością powietrza, w aspekcie jakości życia 

człowieka, a także zachowania stanu przyrody. 

Zasady polityki ekologicznej państwa są zasadami, na których oparta jest również 

polityka ochrony środowiska Gminy Kołczygłowy. Oprócz zasady zrównoważonego 

rozwoju jako nadrzędnej uwzględniono szereg zasad pomocniczych i konkretyzujących, 

m.in.: 

Zasadę prewencji, oznaczającą w szczególności: 

-  zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń poprzez stosowanie najlepszych dostępnych 

technik (BAT - Best Available Technique), 

-  recykling, czyli zamykanie obiegu materiałów i surowców, odzysk, energii, wody                         

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

składowania, 

-  zintegrowane podejście do ograniczania i likwidacji zanieczyszczeń i zagrożeń zgodnie z 

zaleceniami Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania 

zanieczyszczeniom i kontroli (tzw. dyrektywa IPPC - Integrated Pollution Prevention and 

Control), 

-  wprowadzanie pro-środowiskowych systemów zarządzania procesami produkcji i usługami, 

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

standardach ISO 14000 i EMAS – Eco-Management and Audit, tj. System Ekozarządzania i 

Audytu, programach czystszej produkcji i Responsible  Care itp. 

Zasadę „zanieczyszczający płaci” odnoszącą się do odpowiedzialności za skutki 

zanieczyszczenia i stwarzania innych zagrożeń. Odpowiedzialność tę ponosić powinny 

wszystkie jednostki użytkujące środowiska a więc także konsumenci, zwłaszcza, gdy mają 

możliwość wyboru mniej zagrażających środowisku dóbr konsumpcyjnych. 

Zasadę integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi, oznaczającą 

uwzględnienie w politykach sektorowych celów ekologicznych na równi z celami 

gospodarczymi i społecznymi. 
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Zasadę regionalizacji, oznaczającą m.in. skoordynowanie polityki regionalnej z 

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

rzeczne i obszary wodno-błotne, szczególnie w strefach przygranicznych). 

Zasadę subsydiarności, wynikającą m.in. z Traktatu o Unii Europejskiej a 

oznaczającą przekazywanie części kompetencji i uprawnień decyzyjnych dotyczących 

ochrony środowiska na właściwy szczebel regionalny lub lokalny  tak, aby był on 

rozwiązywany na najniższym szczeblu, na którym może zostać skutecznie i efektywnie 

rozwiązany. 

Zasadę skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej odnoszącą                              

się do wyboru planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska a następnie 

do oceny osiągniętych wyników a oznaczającą potrzebę minimalizacji nakładów na jednostkę 

uzyskanego efektu. 

  

2.0. Stan środowiska oraz zasobów naturalnych w gminie Kołczygłowy 

2.1. Podstawowe dane o Gminie Kołczygłowy 

 
Gmina Kołczygłowy to typowo rolnicza gmina wchodząca w skład powiatu 

bytowskiego leżąca przy głównym drogowym szlaku łączącym Bytów ze Słupskiem. 

Położona jest w północnej części powiatu bytowskiego oraz zachodniej części województwa 

pomorskiego w odległości 30 km na południe od ośrodka regionalnego – miasta Słupska. 

Sąsiaduje od zachodu z gminą wiejską Trzebielino i gminą miejsko-wiejską Miastko,od 

południa z gminą wiejską Tuchomie, od wschodu z gminą wiejską Borzytuchom – 

wchodzącymi również w skład powiatu bytowskiego. Od północy gmina Kołczygłowy 

graniczy z gminą wiejską Dębnica Kaszubska należącą do powiatu ziemskiego w Słupsku.  

Gmina Kołczygłowy zajmuje powierzchnię 17 334 ha, co stanowi niespełna 8% 

powierzchni powiatu bytowskiego. Gęstość zaludnienia wynosi 25 osób/km2 i jest niższa niż 

średnia w województwie pomorskim dla obszarów wiejskich (41 osób/km2).  

Sieć osadniczą gminy tworzy 27 jednostek, spośród których 5 to leśniczówki. Teren gminy 

podzielony jest na 16 sołectw. Centralnym ośrodkiem mieszczącym usługi administracyjne i 

komercyjne o znaczeniu gminnym jest miejscowość Kołczygłowy licząca 1211 mieszkańców. 

Na terenie gminy Kołczygłowy w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej 

figuruje 264 podmiotów gospodarczych (wg GUS, 2007 r.), w tym: 

I. sektor publiczny:  

1) podmioty gospodarki narodowej ogółem – 13, w tym: 

- spółki handlowe – 1, 

- państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego ogółem – 10, 

II. sektor prywatny: 

1) podmioty gospodarki narodowej ogółem – 251, w tym: 

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 212, 

- spółki handlowe – 7, 

- spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego – 3,  

- spółdzielnie – 4, 

- fundacje – 1, 

- stowarzyszenia i organizacje społeczne – 13.  

Zdecydowana większość podmiotów prowadzących działalność w gminie 

Kołczygłowy to firmy jednoosobowe i zatrudniające do 5 pracowników.  

Największe podmioty w gminie to zakłady przerobu drewna w Kołczygłowach, Jezierzu, 

Barnowie i Zagonach. Największa liczba podmiotów gospodarczych prowadzi działalność w 

miejscowości Kołczygłowy i sąsiednich miejscowościach – Barnowie, Raduszu, 
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Kołczygłówkach i Jezierzu. Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 

najliczniejsze grupy podmiotów reprezentowały branże: handel i budownictwo.  

Gmina Kołczygłowy wyróżnia się wysokimi walorami przyrodniczymi, a co za tym 

idzie jest atrakcyjna turystycznie. Północna, najbardziej atrakcyjna część gminy obejmuje 

Park Krajobrazowym „Dolina Słupi” (7460 ha), natomiast duża część gminy stanowi otulinę 

Parku (5614 ha). Na terenie gminy znajduje się „Serce ” Parku Krajobrazowego „Dolina 

Słupi”, które zlokalizowane jest w Gałąźni Małej, a to ze względu na jej centralne położenie                         

oraz atrakcyjność przyrodniczą, historyczną i kulturową. W miejscowości tej znajduje się 

najatrakcyjniejszy szlak turystyczny na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. 

Tereny Gminy Kołczygłowy w przeszłości wchodziły w skład rozległych latyfundiów 

jednej z najznamienitszych pomorskich rodzin – Puttkamerów. Do dnia dzisiejszego 

zachowały się tu liczne pamiątki z tamtejszych czasów – dwory, pałace, wiekowe parki oraz 

systemy zabudowy folwarcznej. Gmina ta pod względem etnograficznym jest jedną z najdalej 

wysuniętych na północny zachód gmin z przewagą ludności kaszubskiej. 

Atrakcyjnie turystycznie miejsca i ciekawe zabytki wiejskiej architektury są rozmieszczone                 

w miarę równomiernie na całym terenie gminy. Do najciekawszych obiektów zabytkowych                  

w gminie należy zaliczyć: 

 kościół z XIX wieku w Kołczygłowach, w którym ślub brał Otto von Bismarck, 

 elektrownia wodna z 1913 roku w Gałąźni Małej, 

 podworski park z licznymi drzewami pomnikowymi w Gałąźni Małej, 

 kościółek z 1887 r. w Gałąźni Małej, 

 wczesnośredniowieczne grodzisko w Gałąźni Małej, 

 pałac z XIX wieku i duży park ze starymi drzewami w Kołczygłówkach,  

 barokowy dworek w Barnowie. 

Przez północną część obszaru gminy Kołczygłowy z północnego zachodu  na południowy 

wschód przebiega droga wojewódzka nr 209 Warszkowo – Suchorze –Bytów, jedyna trasa 

rangi regionalnej w obszarze gminy.  

W miejscowości Barnowo od drogi nr 209 w kierunku południowym odgałęzia               

się droga powiatowa Barnowo - Kramarzyny, zapewniająca połączenia na kierunku 

południkowym. Niespełna 5 kilometrów od granicy gminy Kołczygłowy,  droga ta włącza się 

do drogi krajowej nr 206 Koszalin - Bytów - Kościerzyna.  

 
2.2. Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska oraz zasobów 

      naturalnych w gminie Kołczygłowy 

2.2.1. Warunki środowiska geograficznego , klimatyczne i glebowe 

 
Za sprawą zachowanej wyjątkowej bioróżnorodności, obszar gminy Kołczygłowy               

w całości zaliczany jest do tzw. międzynarodowego obszaru węzłowego o nazwie Pojezierze 

Kaszubskie, wydzielonego w sieci ECONET - Polska. W układzie fizyczno-geograficznym 

obszar gminy dzieli się na dwie jednostki mezostrukturalne: Wysoczyznę Polanowską na 

północy i w centrum oraz Pojezierze Bytowskie na południu. Umowna granica pomiędzy 

mezoregionami biegnie południowym obrzeżem rozległego kompleksu leśnego (rejon Łubna). 

Gmina Kołczygłowy położona jest w zasięgu Niecki Brzeżnej (synklinorium brzeżne),  

w której podłoże krystaliczne zalega stosunkowo nisko, na głębokościach w przedziale 4000-

5000 m p.p.t. Występują tutaj utwory paleozoiczne (poza dewońskimi i karbońskimi), 

permsko-mezozoiczne i kenozoiczne. Utwory kenozoiczne, trzeciorzędowe, czwartorzędowe 

budują powierzchnię gminy. 

Na przeważającej części gminy – powierzchniowo lub na niewielkich głębokościach 

występują zróżnicowane pod względem genezy i budowy, utwory czwartorzędowe. 

Powierzchnie morenowe tworzą głównie – pochodzące z okresu zlodowacenia bałtyckiego-
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gliny zwałowe, o różnej miąższości. Gliny zwałowe stanowią kompleks utworów gliniastych 

z przewarstwieniami piaszczystymi, o różnych granulacjach. 

W wyniku kilkakrotnego nasunięcia się w plejstocenie lądolodu i licznych oscylacji 

jego czoła, urozmaicona erozyjnie powierzchnia podczwartorzędowa została przemodelowana 

i pokryta osadami. Miąższość pokrywy czwartorzędowej jest zróżnicowana i waha się od 

około 50 m do około 200 m. 

Na tle ogólnej struktury głębokiego krystalicznego podłoża Polski, omawiany obszar 

obejmuje część obniżenia perybałtyckiego. Depresje tę wypełnia pokrywa osadowa 

składająca się z dwóch pięter strukturalnych, dolnego – paleozoicznego oraz górnego -

mezozoicznego i kenozoicznego. Powierzchnia podczwartorzędowa na obszarze Pojezierza 

Bytowskiego jest skomplikowana i w zasadniczy sposób odbiega od ukształtowania 

współczesnej powierzchni terenu. 

Decydującą rolę rzeźbotwórczą na obszarze Pojezierza Bytowskiego, w tym i obszaru 

gminy odegrało ostatnie zlodowacenie – bałtyckie. 

Obszar gminy, ukształtowany przez najmłodsze stadia ostatniego zlodowacenia 

bałtyckiego oraz późniejszą działalność wód polodowcowych charakteryzuje  się 

występowaniem wielu zróżnicowanych, zarówno morfologicznie, jak i genetycznie form 

terenu. Najwyższy punkt terenu gminy, zlokalizowany w okolicach wsi Podgórze ma 

wysokość 237,70 m n.p.m. Najniżej położone obszary znajdują się w północno-wschodniej 

części gminy (około 110 m n.p.m.). 

 

 

 
 

 

 

LEGENDA: 

Czwartorzęd: 

- Holocen: 

 
- Plejstocen: 
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Rys. nr 1. Wycinek mapy geologicznej terenu gminy Kołczygłowy. 

 

Występujące w obrębie gminy wzgórza czołowomorenowe budują piaski, żwiry                

i głazy, a czasami głównie gliny zwałowe. 

W części północno wschodniej zalegają utwory sandrowe. Są to piaski, piaski ze 

żwirem i żwiry wodnolodowcowe. Utwory te występują również w środkowo-wschodnim 

pasie granicznym gminy. 

Zarówno na wysoczyźnie morenowej, jak i na obszarach sandrowych występują liczne 

wytopiska powstałe w wyniku wytapiania się brył martwego lodu. Zagłębienia te najczęściej 

nie posiadają odpływu powierzchniowego, są podmokłe lub wypełnione wodą. Występują w 

nich osady młodszej epoki czwartorzędu – holocenu i są to: torfy, muły organiczne, namuły               

i kreda jeziorna. 

 Klimat gminy cechuje przejściowość i jest chłodniejszy niż klimat Polski centralnej. 

Bogactwo stanów atmosferycznych powoduje zmienność klimatu, zwłaszcza na 

przełomowych porach roku, co powoduje, że zimy są cieplejsze, a lata chłodniejsze. Średnie 

roczne temperatury wynoszą 6 – 7 
o
C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, najzimniejszym 

– luty. Temperatury lipca są o 1 – 2 stopnie niższe niż w środkowej części kraju. Zimy są 

dłuższe i bardziej mroźne niż w pozostałej części województwa. Sumy opadów rocznych 

wahają się od 650 – 750 mm rocznie. Przeważają wiatry z kierunków zachodnich, szczególnie 

w zimie, jesieni i latem. Rzadko występują wiatry północne i północno – wschodnie. 

Okres wegetacyjny jest tu skrócony do około 180 dni (w porównaniu do ok. 215 dni                        

w środkowej Polsce). Te warunki klimatyczne i glebowe sprawiają, że główne tutejsze 

uprawy to żyto i ziemniaki oraz owies. 

 

2.2.2. Użytkowanie rolnicze terenu 

 
Według danych GUS za rok 2005, użytki rolne zajmują ogółem 6468 hektarów, w tym 

grunty orne – 5310 ha, sady – 12 ha, łąki – 613 ha i pastwiska 533 ha. Znaczna część 

uprawianych gruntów w gminie zalicza się do niskich klas bonitacyjnych – 60% gruntów 

zalicza się do klasy IVb, a prawie 30% do klasy V. 

Określone warunki przyrodniczo – gospodarcze oraz położenie geograficzno – 

ekonomiczne złożyło się na występowanie tu funkcji rolnictwa i leśnictwa. W gminie 

zaznacza się wysoki udział gospodarki rolniczo – leśnej. Znaczącą pozycję w użytkowaniu 

gminy stanowią lasy, które zajmują ok. 55% powierzchni ogólnej gminy. 

 

2.2.3. Zasoby leśne 

 

Województwo pomorskie należy do najbardziej zalesionych województw, zajmując 3 

lokatę w kraju (lesistość województwa wynosi 35,8% a lesistość kraju 28,7%). Powierzchnia 

lasów gminy Kołczygłowy wynosi ogółem 9 089ha ( 8 935ha lasów publicznych i 154 ha 

lasów prywatnych).   
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Tereny powiatu bytowskiego należą, w regionalizacji przyrodniczo-leśnej, do 

Dzielnicy Pojezierza Drawsko-Kaszubskiego i mezoregionów: Wysoczyzny Polanowskiej i 

Pojezierza Drawsko-Bytowskiego. Przeważająca część lasów gminy znajduje się w 

administracji Lasów Państwowych, w granicach 4 nadleśnictw, tj.: Bytów, Osusznica, 

Trzebielino i Leśny Dwór.  

Lasy w większości zajmują gleby niezbyt żyzne i charakteryzują się przewagą siedlisk boru 

mieszanego świeżego (ok. 34%) i boru świeżego (28%). Udział siedlisk żyznych – lasu 

świeżego i lasu mieszanego świeżego ocenia się na około 30%. Najwięcej fragmentów 

lepszych siedlisk leśnych (boru mieszanego świeżego i lasu mieszanego świeżego) spotykamy 

w centralnej części powiatu bytowskiego na osi obszaru Miastko – Parchowo.  

Największe kompleksy leśne znajdują się w północno-zachodniej i południowej części 

powiatu. Najwyższy wskaźnik lesistości charakteryzuje gminy: Studzienice (ok. 67 %), 

Trzebielino (ok. 63%), Czarna Dąbrówka i Kołczygłowy (w obu ok. 55%). 

W gminie Kołczygłowy lasy są rozmieszczone nierównomiernie tworząc zwarte 

kompleksy w północno – wschodniej, północnej oraz środkowej części gminy. Środkowo – 

zachodnia część gminy jest obszarem prawie bezleśnym, natomiast w części południowej 

kompleksy leśne są niewielkie powierzchniowo i w większości tworzą izolowane wyspy. 

Lasy na terenie gminy zarządzane są głównie przez PGL Lasy Państwowe (96,7% 

powierzchni) reprezentowane przez cztery nadleśnictwa: Bytów, Trzebielino, Leśny Dwór 

oraz Osusznica, których siedziby znajdują się poza terenem gminy. Lasy prywatne posiadają 

krótkie, uproszczone opisy inwentaryzacyjne oraz taksacyjne. Nadzór nad gospodarką leśną 

tych lasów sprawuje nadleśnictwo, w zasięgu, którego znajduje się dana miejscowość. 

Na terenie gminy Kołczygłowy część lasów uznano za lasy ochronne:  

- wodochronne – mające na celu ochronę zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, 

- glebochronne – mające na celu ochronę gruntów przed procesami erozyjnymi. 

 

2.2.4. Zasoby kopalin 

 

Na obszarze gminy Kołczygłowy udokumentowane zostały następujące złoża kopalin 

pospolitych:  

 złoże „Łubno pole A” zlokalizowane na południe od Kołczygłów, powierzchnia złoża 

około 4,98 ha; złoże kruszyw naturalnych, kierunek stosowania kopaliny – nie 

eksploatowane, 

 złoże „Łubno pole B-C-D” zlokalizowane na południe od Kołczygłów, powierzchnia 

złoża około 1,0 ha; złoże kruszyw naturalnych, kierunek stosowania kopaliny – nie 

eksplatowane, 

 złoże „Barnowiec III” zlokalizowane na południe od Kołczygłów, powierzchnia 

złoża około 3,5 ha; złoże kruszyw naturalnych częściowo wyeksploatowane, kierunek 

stosowania kopaliny – wydobycie zaniechane, 

 złoże „Witanowo II” zlokalizowane na południe od Kołczygłów, powierzchnia złoża 

około 17,5 ha; złoże torfu ściółkowego, 

 złoże „Witanowo” zlokalizowane na południe od Kołczygłów, powierzchnia złoża 

około 5,9 ha; złoże torfu ściółkowego, kierunek stosowania kopaliny – nie 

eksploatowane. 

 Wydobycie prowadzone jest ze złóż Witanowo II na podstawie koncesji zgodnych                      

z Prawem geologicznym i górniczym. Prowadzący eksploatację zobowiązany jest 

sukcesywnie prowadzić rekultywację terenów po eksploatacyjnych. Podjęcie wydobycia ze 

złóż Barnowiec III, Łubno ABCD, Witanowo wymaga uzyskania koncesji w trybie Prawa 

geologicznego i górniczego oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu górniczego, który określa się w koncesji.  



 11 

2.2.5. Stosunki wodne i jakość wód 

 

Przeważająca część obszaru gminy Kołczygłowy (północ i północny wschód) znajduje 

się w zlewni rzeki Słupi. Pozostała - południowa - część obszaru gminy należy do zlewni 

rzeki Wieprzy. Teren gminy odwadnia również rzeka Brodek lewobrzeżny dopływ Słupi 

mający swój początek na południe od wsi Kołczygłowy oraz znacznie większa rzeka 

Kamienica płynąca wzdłuż wschodniej granicy gminy. Inną rzeką odwadniającą jest rzeka 

Pokrzywna, prawobrzeżny dopływ Wieprzy, mająca swój początek w południowej części 

gminy w okolicach Witanowa i płynąca tylko w części przez obszar Gminy. 

Na terenie gminy Kołczygłowy największą ilość stanowią jeziora lobeliowe                        

o niewielkiej powierzchni, przy których występują obszary podmokłe, bagienne i 

torfowiskowe. Jednym z największych jezior jest jezioro Graniczne oraz jezioro Konradowo, 

które jest sztucznym zbiornikiem zaporowym służącym energetyce utworzonym na rzece 

Słupi. 

Stan czystości wód powierzchniowych jest zróżnicowany, ogólnie wody 

powierzchniowe są czyściejsze niż wody w środkowej Polsce. Jakość wód rzek 

przepływających przez teren gminy Kołczygłowy w większości została zaliczona do II klasy 

czystości. Na terenie gminy Kołczygłowy badane było tylko jezioro Konradowo. Badania te 

przeprowadzone zostały w 1987 roku przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

w Gdańsku. 

Na terenie gminy Kołczygłowy występują cztery jeziora. Wykaz tych jezior 

przedstawiono  w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Wykaz jezior znajdujących się na terenie gminy Kołczygłowy. 

 Lp. Nazwa jeziora Powierzchnia 

[ha] 

Max głębokość 

[m] 

Przepływowe 

1 Graniczne 19 10,0 tak 

2 Godzierz 11,2 b.d.  

3 Czarne 18 b.d.  

4 Konradowo * 104 b.d. tak 

* sztuczny zbiornik zaporowy 

 

 
Rys. nr 2. Stan czystości jezior w województwie pomorskim na podstawie badań wykonanych 

w latach 1996-2006 - ocena ogólna. 
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Wody gruntowe występują na obszarze gminy Kołczygłowy najpłycej w obrębie dolin 

rzecznych i zagłębień terenowych. Ich poziom ulega znacznym wahaniom. Na pozostałym 

obszarze wody gruntowe zalegają głębiej poniżej 3 m a w strefach krawędziowych mogą 

dochodzić nawet do kilkudziesięciu metrów. 

Na terenie gminy licznie występujące poziomy wodonośne związane są przeważnie                   

z utworami czwartorzędowymi. Wody trzeciorzędowego piętra wodonośnego zalegają niżej, 

wśród piasków dolnomioceńskich i występują pod ciśnieniem subartezyjskim, artezyjskim. 

Północno – wschodni teren gminy jest obszarem o dużych zasobach wód 

powierzchniowych – wykorzystywanych do celów hydrotechnicznych oraz wód podziemnych 

– wydzielono tu część głównego zbiornika wód podziemnych nr 117 tzw. „Zbiornik 

Bytowski”. Wymaga on uściślenia granic i ustanowienia obszarów ochronnych, wynikających 

z warunków hydrogeologicznych. 

Zbiornik położony jest w górnej części rzeki Słupi, w strefie moren czołowych 

zlodowacenia północno – polskiego, fazy pomorskiej. Powierzchnia zbiornika wynosi 524 

km
2
,  z czego około 94% znajduje się na terenie byłego województwa słupskiego. Zasoby 

dyspozycyjne zbiornika wynoszą 150 tysięcy m
3
/d. Warunki hydrogeologiczne są słabo 

rozpoznane. Warstwy wodonośne piasków śródglinowych mają miąższość 15-20m                         

i występują na głębokości 10 – 70 m. Odpływ podziemny skierowany jest od wododziału w 

kierunku zachodnim, podobnie jak odpływ wód powierzchniowych. Obszary ochronne 

zbiornika wykraczają poza jego granice. 

 

 
 

 

Rys. nr 3. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) w województwie pomorskim. 

 

Zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy odbywa się w oparciu o 9 ujęć wody 

podziemnej. Ujęcia wody eksploatowane są w oparciu o 11 studni głębinowych, 3 stacje 

uzdatniania wody oraz 5 hydroforni, 1 zbiornika wieżowego i 1 zbiornika terenowego.  

 Eksploatacją i konserwacją istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz                

z infrastrukturą techniczną na terenie gminy Kołczygłowy zajmuje się Gmina Kołczygłowy. 

Dostępność do sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych dla mieszkańców gminy 

Kołczygłowy przedstawiono w tab. 2. 
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Tabela 2. Zużycie wody, sieci wodociągowe i kanalizacyjne w Gminie Kołczygłowy  (2007r.). 

 

Wyszczególnienie 

Zużycie wody Długość sieci km 
Przyłącza do 

budynków 

Stopień 

% 

zwodocią

gowania 

Stopień 

% 

skanalizo

wania 

m
3
/os

obę/r

ok 

dam
3
/

rok 

w
o

d
o

ci
ą

g
o

w
ej

 

ro
zd

zi
el

cz
e
j 

k
a

n
a

li
za

cy
jn

ej
 

w
o

d
o

ci
ą

g
o

w
e 

k
a

n
a

li
za

cy
jn

e
 

Kołczygłowy 25,69 156,0 76,9 30,6 829 460 92,46 68,00 

Powiat 33,8 2164,8 813,8 343,6 9134 5966 98,2 88,3 

 

Zgodnie z tabelą nr 2 w roku 2007 na terenie gminy Kołczygłowy liczba przyłączy 

wodociągowych wynosiła 829, a przyłączy kanalizacyjnych 460. 

Na podstawie tego samego źródła stwierdzono, że stopień zwodociągowania gminy wynosi 

92,46%, zaś skanalizowanie gminy wyniosło 68,0%  

 

 

Tabela 3. Charakterystyka ujęć wody na terenie gminy Kołczygłowy. 

 

Lp. Ujęcie wody Miejscowości 

zaopatrywane w wodę 

Rodzaj 

uzdatnienia 

Zasoby eksploatacyjne 

Qśrd [m
3
/d] S [m] 

1 Jezierze 

Jezierze, 

Kołczygłowy, 

Kołczygłówki, 

Radusz 

 

brak 

 

95,0 

 

 

7,0 

 

2 Barnowo Barnowo odżelazianie 14,1 5,6 

3 
 

Barkocin 

Barkocin, 

Miłobądź, 

Łubno 

 

odżelazianie 

odmanganianie 

 

 

16,5 

 

8,5 

4 Barnowiec Barnowiec bark 27,0 1,7 

5 Darżkowo Darżkowo brak 18,0 0.25 

6 Wierszyno Wierszyno brak 48,0 3,6 

7 Witanowo 
Witanowo, 

Podgórze, 

Łobzowo 

 

brak 

 

 

20,0 

 

 

3,2 

8 Zagony 
Zagony, 

Wądół, 

Przyborze 
odżelazianie 42,6 7 

9 Gałąźnia Wlk. 
Gałąźnia Wlk, 

Gałąźnia Mała 
brak 

36,0 

 
2,8 
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Sieć kanalizacji sanitarnej eksploatowana jest w oparciu o cztery oczyszczalnie 

ścieków   i 8 przepompowni ścieków. 

Gospodarka ściekowa na terenie gminy Kołczygłowy obejmuje głównie zakres 

zagospodarowania ścieków komunalnych. Nie występują trudności ze ściekami 

przemysłowymi, dla których mogłyby wystąpić przekroczenia dopuszczalnych ładunków, 

oraz zagrożeń dla czystości wód w odbiornikach.  

W tabeli 4. przedstawiono dane o istniejących oczyszczalniach ścieków na terenie 

gminy Kołczygłowy. W/w oczyszczalnie ścieków są oczyszczalniami mechaniczno – 

biologicznymi.  

Miejsca zrzutów oczyszczonych ścieków przedstawiają się następująco: 

- oczyszczalnia Wierszyno  - rzeka Brodek,  

- oczyszczalnie Łubno I i II  - rzeka Pokrzywna, 

- oczyszczalnia Gałąźnia Wielka  - rów melioracyjny – dopływ rzeki Słupi.  

  
Tabela 4. Istniejące oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Kołczygłowy.  

 

Lp. 
Oczyszczalnia 

ścieków 

Przepustowość 

średnieodobowa 

oczyszczalni ścieków 

Miejscowości 

skanalizowane 

Odbiór ścieków [m
3
] 

 

2007 rok 2006 rok 2005 rok 

1 

 

 

 

Wierszyno 

 

 

 

 

350 m
3
/d 

Wierszyno 

 

 

 

62 583 

 

 

 

58 560 

 

 

 

53 236 

Kołczygłowy 

Kołczygłówki 

Jezierze 

Barnowo 

Barnowiec 

2 Gałąźnia Wlk. 56 m
3
/d Gałąźnia Wlk. 7764 6684 6593 

3 Łubno I i II 42 m
3
/d Łubno 3908 3804 4017 

Ogółem: 74255 69048 63847 

 

 

 

2.2.6. Jakość powietrza w gminie Kołczygłowy 

 

Powietrze atmosferyczne to bezbarwna i bezwonna mieszanina gazów, składająca się               

z azotu - 78%, tlenu – ok. 21 %, gazów szlachetnych, dwutlenku węgla – 0,03 % oraz pary 

wodnej i zanieczyszczeń pochodzenia organicznego i mineralnego. Na stan jakości powietrza 

atmosferycznego mają wpływ: 

- zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego (pożary lasów, burze piaskowe, procesy                                                         

rozkładu materii organicznej,  

- zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego związane z działalnością człowieka. 
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Rys. nr 4. Emisja do powietrza w województwie pomorskim. 

 

 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku jest obowiązany do 

prowadzenia monitoringu powietrza atmosferycznego na terenie województwa pomorskiego. 

W powiecie bytowskim monitoring prowadzony jest na terenie wszystkich gmin powiatu. 

Monitoring powietrza na terenie powiatu bytowskiego został przeprowadzony w 2006 roku w 

12 stacjach pomiarowych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku 

przeprowadził monitoring dwutlenku azotu metodami pasywnymi na 12 stacjach a benzenu na 

5 stanowiskach  w powiecie bytowskim.    

Badania wykonano metodą pasywną, a ekspozycja próbników wynosiła jeden miesiąc.                 

Na podstawie „Raportów o stanie środowiska w Województwie Pomorskim” w tabeli 5. 

zestawiono wyniki badań powietrza atmosferycznego w Kołczygłowach. 

 

Tabela 5. Wyniki pomiarów powietrza atmosferycznego na przełomie lat 1998-2006 

 w Kołczygłowach. 

 

Wyszczególnie 

nie 

 Stężenie średnioroczne [µg/m
3
] 

NO2 SO2 

1998 1999 2000 2001 2002 2006 2001 2002 2006 

Kołczygłowy - - - 6 3 7,2 - - - 

Wartość 

dopuszczalna 
40 40 

 

 

Na podstawie powyższej tabeli można stwierdzić, że stan powietrza atmosferycznego               

w Kołczygłowach w 2006r. znacznie się pogorszył w porównaniu z poprzednimi latami. 

Wpływ na to ma przede wszystkim wzrost natężenia ruchu kołowego na drogach 

powiatowych i wojewódzkich. Nie mniej jednak Gmina Kołczygłowy zakwalifikowana 
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została do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości 

dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia, jak również ochrony środowiska. Gmina 

Kołczygłowy jest gminą o charakterze wiejskim, tak jak miejscowość, w której prowadzony 

jest monitoring. W związku z tym można przyjąć, że wyniki przedstawione powyżej 

odzwierciedlają stan powietrza atmosferycznego w całej gminie. 

 Obecnie najpoważniejszym zagrożeniem dla środowiska są drobni wytwórcy energii 

cieplnej w sektorze komunalnym. W paleniskach domowych węgiel jest ciągle podstawowym 

surowcem energetycznym i jest spalany ze zbyt małą sprawnością, zaś niskie kominy są 

znaczącymi źródłami zanieczyszczenia powietrza, określanego „niską emisją”. Dla poprawy 

sytuacji należy dążyć do eliminacji starych nieefektywnych kotłów oraz pieców i zastąpienie 

ich nowoczesnymi urządzeniami grzewczymi na paliwa ekologiczne. 

Drugim istotnym czynnikiem ujemnego wpływu na jakość powietrza atmosferycznego są 

procesy niekontrolowanego spalania odpadów, a w szczególności coraz powszechniej 

występujące zjawisko spalania śmieci z indywidualnych gospodarstw domowych w piecach 

węglowych, czy po prostu na stosach przed domem. Proces takiego pozbycia się odpadów, a 

w szczególności tworzyw sztucznych, sprzyja emisji dioksyn i furfuranów do środowiska, 

których związki są 10.000 razy bardziej trujące niż cyjanek potasu. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 

150 z późn. zm.) ściśle określa unormowania pod względem uzyskania pozwolenia na 

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Pozwolenia wydaje starosta z wyjątkiem 

przedsięwzięć zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, organem 

kompetentnym jest Dyrekcja Ochrony Środowiska. W przypadku zwykłego korzystania ze 

środowiska przez osoby fizyczne właściwy jest wójt. 

 

2.2.7. Hałas 

 
Hałas jest zagrożeniem fizycznym, równie niebezpiecznym jak zagrożenie chemiczne 

w powietrzu, wodzie i glebie. Najbardziej powszechnymi, a jednocześnie najbardziej 

uciążliwymi jego źródłami są trasy drogowe, kolejowe i lotnicze, a także zakłady 

przemysłowe, miejsca rozrywki oraz hałasy wewnątrz mieszkaniowe i sąsiedzkie.  

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określa rozporządzenie Ministra Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, w zależności od rodzaju terenu i źródła 

emisji, w porze dziennej wynosi od 45 do 65 dB, w porze nocnej zaś od 35 do 55 dB. Z badań 

Państwowego Zakładu Higieny wynika, że granicą, powyżej której hałas należy traktować 

jako uciążliwy, jest poziom 60 – 65 dB. 

Realizując zadania monitoringu w zakresie ochrony przed hałasem Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska w Gdańsku w roku 2001 wykonał badania hałasu komunikacyjnego             

w 55 punktach na terenie województwa pomorskiego. Na terenie gminy Kołczygłowy nie 

były prowadzone takie pomiary. 

Na terenie gminy Kołczygłowy nie stwierdzono uciążliwości związanych z hałasem 

drogowym, występować mogą one okresowo i w natężeniu nie powodującym potrzeby 

budowy obwodnic lub ograniczania ruchu pojazdów specjalnie uciążliwych poza miejscami 

zwyczajowo uznanymi za wymagające takiej ochrony.  

Brak jest również informacji o oddziaływaniu hałasu przemysłowego. Obecnie na terenie 

gminy Kołczygłowy nie obowiązuje żadne pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska. 
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Rys. nr 5.Dobowe natężenie ruchu w województwie pomorskim. 

 

2.2.8. Pola elektromagnetyczne 

 

Źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego na terenie gminy 

Kołczygłowy są jedynie przekaźniki telefonii komórkowej oraz linie energetyczne wysokiego 

napięcia. 

Na terenie powiatu bytowskiego nie przeprowadzono badań poziomu pól 

elektromagnetycznych. W województwie pomorskim od 2005 roku WIOŚ w Gdańsku 

rozpoczął pomiary wielkości pól elektromagnetycznych wokół pięciu największych źródeł. 

Otrzymane wyniki w żadnym punkcie nie przekraczały dopuszczalnych wartości. W oparciu 

o te wyniki można założyć, że na terenie gminy Kołczygłowy nie występują pola 

elektromagnetyczne o natężeniach wyższych od dopuszczalnych. 

 

2.2.9. Odnawialne źródła energii 

 

Na przełomie XIX i XX wieku rozpoczęto zabudowę hydrotechniczną Słupi. 

Wybudowano 4 elektrownie wodne: Struga w Soszycy (1898 r.), w Gałąźni Małej (1913 r.), 

Strzegomino w Konradowie (1923 r.) i elektrownię w Krzyni (1925 r.). W skład systemu 

hydrotechnicznego wchodzą również: syfony, podziemne sztolnie, kanały i jazy. 

Na terenie gminy Kołczygłowy występują dwa zakłady wytwarzające energię 

wykorzystując do tego nurt rzeki, są to: 

 Elektrownia Wodna „Gałąźnia” w miejscowości Gałąźnia Mała – największa 

elektrownia wodna na rzece Słupi. Jest to elektrownia szczytowo-przepływowa o 

mocy 3.500 kW, która wykorzystuje spadek wody 38,5 m. Wodę do elektrowni 

doprowadzają dwie żelbetowe rury, które wyprowadzają wody Słupi z zamku 

wodnego. W budynku elektrowni pracuje 5 turbin Francisa produkcji Siemensa. 

 Elektrownia Wodna „Hydrowat” w miejscowości Barnowiec na rzece Kamienica  

o mocy 90 kW. 
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Wszystkie zakłady prowadzą działalność w zakresie korzystania z wód na podstawie 

pozwoleń wodnoprawnych wydanych zgodnie z ustawą Prawo wodne. 

 

2.2.10. Awarie przemysłowe i inne zagrożenia dla środowiska 

 

Na terenie gminy Kołczygłowy nie znajdują się zakłady przemysłowe stwarzające 

zagrożenie poważną awarią. Przez obszar ten nie przebiegają rurociągi przesyłowe produktów 

naftowych oraz innych substancji stwarzających zagrożenie dla środowiska. Nadzwyczajne 

zagrożenia środowiska mogą wystąpić w przypadku awarii drogowych – samochodowych                       

i kolejowych, a także w przypadkach kradzieży zawartości cystern, powodujących wyciek 

niebezpiecznych substancji (paliw, chemikaliów) do gruntu. 

Metodyka w przypadku wystąpienia awarii określona została w tytule IV dział I 

ustawy Prawo ochrony środowiska. 

 
 

Rys. nr 6. Punktowe źródła potencjalnych poważnych awarii. 

 

 
 

Rys. nr 7. Główne kierunki transportu materiałów niebezpiecznych. 
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2.3.Istniejące obszary ograniczonego użytkowania na terenie gminy Kołczygłowy 

 
Obszar gminy Kołczygłowy jest pochodzenia polodowcowego i odznacza się 

wyjątkowymi walorami krajobrazowymi, wynikającymi ze zróżnicowanej rzeźby terenu                 

z licznymi, unikatowymi jeziorami lobeliowymi i dolinami rzek, ze znakomicie zachowanymi 

obszarami leśnymi i łąkami z bogatą fauną i florą. Znajdują się tu liczne obszary zasługujące 

na ochronę specjalną. Największym spośród nich jest część Parku Krajobrazowego Dolina 

Słupi wraz z otuliną.  

Gmina Kołczygłowy jest typową gminą rolniczo – leśną o szczególnych walorach 

ekologicznych. W celu ochrony cennych ekologicznie walorów przyrodniczych na terenie 

gminy stworzono różnego rodzaju formy jej ochrony. 

 
2.3.1. Istniejące rezerwaty przyrody 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy  z dnia   16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody            

(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) „Rezerwat przyrody obejmuje 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.” Uznanie za rezerwat przyrody obszarów,                    

o których mowa w art. 13 ust. 1, następuje w drodze aktu prawa miejscowego w formie 

zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska, które określa jego nazwę, położenie 

lub przebieg granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, cele ochrony oraz rodzaj, typ                   

i podtyp rezerwatu przyrody, a także sprawującego nadzór nad rezerwatem. 

Na terenie Gminy Kołczygłowy nie występują rezerwaty przyrody.  

 

2.3.2. Stanowiska dokumentacyjne 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1, 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) „Stanowiskami dokumentacyjnymi są niewyodrębniające 

się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i 

dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości 

lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz 

fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych. 

Stanowiskami dokumentacyjnymi mogą być także miejsca występowania kopalnych szczątków 

roślin lub zwierząt.” Ustanowienie stanowiska dokumentacyjnego następuje w drodze 

rozporządzenia wojewody albo uchwały rady gminy, jeżeli wojewoda nie ustanowił tych form 

ochrony przyrody. 

Na terenie gminy Kołczygłowy nie występują stanowiska dokumentacyjne.  

 

2.3.3. Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”  
 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) „Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na 

wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, 

popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.” Utworzenie parku 

krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru następuje w drodze rozporządzenia 

wojewody, które określa jego nazwę, obszar, przebieg granicy i otulinę, jeżeli została 

wyznaczona, szczególne cele ochrony oraz zakazy właściwe dla danego parku 
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krajobrazowego lub jego części, wynikające z potrzeb jego ochrony. Likwidacja lub 

zmniejszenie obszaru parku krajobrazowego następuje w drodze rozporządzenia wojewody, 

po uzgodnieniu z właściwymi miejscowo radami gmin. 

Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” położony jest na terenie dwóch powiatów: 

bytowskiego i słupskiego. Obszar ten zaliczany jest do trzech jednostek fizyczno-

geograficznych: Równiny Słupskiej, Pojezierza Kaszubskiego i Pojezierza Bytowskiego. Na 

terenie powiatu bytowskiego PK „Dolina Słupi” znajduje się w granicach czterech gmin: 

Czarna Dąbrówka, Borzytuchom, Bytów i Kołczygłowy, a jego powierzchnia wynosi 20 672 

ha. 

Na terenie gminy Kołczygłowy park obejmuje północno-wschodnią część gminy o 

powierzchni 7 460 ha. Stanowi to 43% ogólnej powierzchni gminy, a zarazem 20,1% 

całkowitej powierzchni parku. Park Krajobrazowy posiada otulinę, która obejmuje m. in. 

centralną i południowo-wschodnią część gm. Kołczygłowy o powierzchni 5 614 ha, tj. 32% 

jej powierzchni ogólnej. 

Park został utworzony 9 grudnia 1981 r. w celu ochrony polodowcowego krajobrazu 

środkowego biegu rzeki Słupi oraz jej dorzecza. Obszar parku ma bardzo urozmaicony 

krajobraz, ukształtowany przez lądolód skandynawski. W rzeźbie występują typowe elementy 

form polodowcowych jak np. jeziora rynnowe, jeziora wytopiskowe, równiny sandrowe oraz 

wzniesienia moren dennych i czołowych dochodzące do 160 m n.p.m.    

Osią hydrograficzną Parku jest rzeka Słupia, przepływająca przez kilka jezior. 

Pozostałe odcinki rzeki mocno meandrują i zmieniają kilkakrotnie kierunek biegu. Koryto 

rzeki ma zmienną głębokość i szerokość, a dno jest kamieniste z wieloma głazami, progami                                

i mieliznami. 

Około 72 % powierzchni Parku porastają pół naturalne ekosystemy leśne. Są to 

głównie bory sosnowe, buczyny, grądy dębowo-grabowe, lasy mieszane sosnowo dębowe, na 

torfowiskach olszyny bagienne, a w dolinach strumieni łęgi olszowo-jesionowe. W 

drzewostanie gatunkiem dominującym jest sosna, a ponadto: buk, świerk, brzoza, dąb i jesion. 

Na terenie Parku żyje bogata fauna, szczególnie leśna. Do najciekawszych gatunków 

należą: daniel, borsuk, kuna, gronostaj i wydra. Wśród awifauny występują gatunki zagrożone 

wyginięciem: orzeł bielik, orlik krzykliwy, kania rdzawa, puchacz, sowa błotna, żuraw, 

bocian czarny i derkacz.  

Park Krajobrazowy "Dolina Słupi" jest największym z 9 parków krajobrazowych 

istniejących na terenie województwa pomorskiego. Jego powierzchnia wynosi 37 040 ha                   

i wraz ze swoją otuliną - 83 170 ha, obejmuje obszar środkowego biegu rzeki i jej zlewni            

od miejscowości Soszyca do drogi Krępa-Łosino. PK "Dolina Słupi" jest parkiem typu 

dolinnego.  

 

2.3.4. Pomniki przyrody 

 
Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) „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, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków 

rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz 

jaskinie.” Ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze rozporządzenia wojewody 

albo uchwały rady gminy, jeżeli wojewoda nie ustanowił tych form ochrony przyrody. 

W tabeli 6. zestawiono istniejące pomniki przyrody na terenie gminy Kołczygłowy. 
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Tabela 6. Istniejące pomniki przyrody na terenie gminy Kołczygłowy. 

 

Miejscowość Lokalizacja Typ 

pomnika 

Gatunek Obwód[cm]/

wys.[m] 

Łubno obr. Wiatrołom o.249a,Nadl. 

Trzebielino 

głaz - Obe.9m.; 

wys.1,4m 

Wierszyno obr. Leśny Dwór, o. 263 d drzewo buk. zwycz. 380/28 

Wierszyno obr. Leśny Dwór, o. 263 m grupa2  

drzew 

dąb szypuł. 

dąb szypuł. 

430/22 

410/26 

Wierszyno obr. Leśny Dwór, o. 264 g drzewo dąb szypuł. 480/25 

Kołczygłowy obr. Leśny Dwór, o. 381 a, 

park 

grupa 13 

drzew 

buki zwycz. 340,335,330/

23-37 

Kołczygłowy obr. Leśny Dwór, o. 381 a, 

park 

drzewo dąb szypuł. 550/21 

L. Gałąźnia Mł. obr. Bytów,o. 150 b drzewo lipa 

drobnolistna 

540/26 

L. Gałąźnia Mł. obr. Bytów,o. 125 h drzewo dąb szypuł. 480/28 

L. Gałąźnia Mł. obr. Bytów,o.32h drzewo buk zwycz. 360/30 

L. Gałąźnia Mł. obr. Bytów, o. 49 i drzewo lipa 

drobnolistna 

330/26 

L. Gałąźnia Mł. obr. Bytów, o.51 j drzewo dąb szypuł. 460/28 

L. Gałąźnia Mł. obr.  Bytów,o. 126 k drzewo dąb szypuł. 415/26 

L. Gałąźnia Mł. obr. Bytów, o. 126 g grupa 2  

drzew 

lipy 

drobnolistna 

470/28 

375/30 

L. Barnowo obr. Leśny Dwór, 0.343 h grupa 2  

drzew 

sosna zwycz. 

dąb szypuł. 

145/25 

150/15 

L. Wierszyno obr. Leśny Dwór, 0.263 w grupa 2  

drzew 

buki zwycz. 

drzew 

310/27 

190/27 

L. Wierszyno obr. Leśny Dwór, 0.263 i grupa 2  

drzew 

buki zwycz. 400/32 

295/32 

Podwilczyn obr. Leśny Dwór, 0,206 k grupa 4  

drzew 

dęby szypuł. 460/27 

405/27 

235/28 

455/30 

L. Wierszyno obr. Leśny Dwór,o. 263 f drzewo buk zwycz. 306/22 

L. Barnowo obr. Leśny Dwór, 0.379 g drzewo buk zwycz. 300/23 

L. Barnowo obr. Leśny Dwór, 0.379 g drzewo buk zwycz. 300/25 

L. Barnowo obr. Leśny Dwór, 0.379 g drzewo buk zwycz. 380/28 

L. Barnowo obr. Leśny Dwór, 0.379 g drzewo buk zwycz. 470/28 

L. Barnowo obr. Leśny Dwór, 0.379 g drzewo dąb szypuł. 445/23 
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L. Barnowo obr. Leśny Dwór, 0.379 g drzewo buk zwycz. 340/27 

L. Barnowo obr. Leśny Dwór, 0.379 g drzewo buk zwycz. 560/30 

L. Barnowo obr. Leśny Dwór, 0.379 g drzewo buk zwycz. 530/30 

L. Barnowo obr. Leśny Dwór, 0.379 g drzewo buk zwycz. 440/20 

L. Barnowo obr. Leśny Dwór, 0.379 g drzewo buk zwycz. 520/22 

L. Barnowo obr. Leśny Dwór, 0.379 g drzewo buk zwycz. 420/22 

L. Barnowo obr. Leśny Dwór, 0.379 g drzewo buk zwycz. 405/23 

L. Barnowo obr. Leśny Dwór, 0.379 g grupa 3 

drzew 

2-dęby szypuł, 

i buk-zrośnięte 

530/29 

Łubno  

L. Barkocin 

Obr. Witanowo, o 249 d; 

Nadl. Trzebielino 

głaz - Obw. 7,6m 

wys.1,7m 

 

Na terenie gminy Kołczygłowy można spotkać wiele drzew o ciekawych formach                   

i dużych wymiarach, które także można otoczyć ochroną. Są to sosny, jesiony, jałowce, dęby. 

Wszelka działalność mogąca zagrozić pomnikom przyrody musi być uzgadniana                              

z Konserwatorem Przyrody. Obiekty przyrodnicze objęte ochroną prawną powinny być 

oznakowane. Strefa ochronna wokół tych obiektów wynosi 15 m.  

W celu ochrony obiektów cennych przyrodniczo (szczególnie starodrzewia                          

i pomników przyrody) wprowadzone zostały następujące zakazy: 

 wycinania i niszczenia drzew, 

 zrywania pędów, liści, 

 nacinania, rycia napisów i znaków, 

 wchodzenia na drzewa, 

 umieszczania na drzewach tablic i napisów, 

 zanieczyszczania w zasięgu korony, 

 niszczenia systemu korzeniowego poprzez prowadzenie linii podziemnych                                       

i telekomunikacyjnych, energetycznych i rurociągów w zasięgu korony oraz 

nakładania pełnych chodników w odległości bliższej niż 3 metry od pnia, 

 palenia ognisk w zasięgu korony, 

 lokalizowania stałych urządzeń komunalnych w zasięgu korony. 

 

2.3.5. Zabytkowe parki wiejskie i zespoły parkowo – pałacowe 

 

Na terenie Gminy Kołczygłowy znajdują się parki będące w rejestrze zabytków oraz 

objęte ewidencją konserwatora zabytków, są to: 

 

  ■    park dworski w miejscowości Barnowiec (ewidencja), 

  ■    zespół dworsko – parkowy, XVIII/XIX w. – Barnowo (rejestr), 

  ■    park dworski z XVIII/XIX w – Barnowo (rejestr), 

  ■    park w miejscowości Barkocin (ewidencja), 

  ■    park w miejscowości Darżkowo (ewidencja), 

  ■    park w miejscowości Gałąźnia Wielka (ewidencja), 

  ■    park XVIII w., pocz. XX w. – Gałąźnia Mała (rejestr)  

  ■    park z XIX w. w miejscowości Kołczygłówki (ewidencja), 

  ■    park w miejscowości Łobzowo (ewidencja), 

  ■    zespół pałacowo – parkowy k. XIX w. – pocz. XX w. – Łubno (ewidencja), 
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  ■    park dworski w miejscowości Łubno (ewidencja), 

  ■    park z I poł. XIX w miejscowości Radusz (ewidencja), 

  ■    park w miejscowości Wierszyno (ewidencja). 

 

2.3.6. Obszar chronionego krajobrazu 

 

Zgodnie z art. 23. ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody             

(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) „Obszar chronionego krajobrazu obejmuje 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.” Wyznaczenie obszaru 

chronionego krajobrazu następuje w drodze rozporządzenia wojewody, które określa jego 

nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące czynnej ochrony 

ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego 

części wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 24 ust. 1, wynikające z potrzeb jego 

ochrony. Likwidacja lub zmiana granic obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze 

rozporządzenia wojewody, po zaopiniowaniu przez wojewódzką radę ochrony przyrody oraz 

właściwe miejscowo rady gmin. 

Na terenie gminy Kołczygłowy nie występują obszary chronionego krajobrazu. 

 

2.3.7.Zespoły krajobrazowo – przyrodnicze 

 

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. Nr 

92, poz. 880 z późn. zm.) „Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu 

naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub 

estetyczne.” Ustanowienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze 

rozporządzenia wojewody albo uchwały rady gminy, jeżeli wojewoda nie ustanowił tych form 

ochrony przyrody. 

Na terenie Gminy Kołczygłowy nie występują zespoły krajobrazowo – przyrodnicze. 

 

2.3.8. Obszary NATURA 2000. 

 

Obszar Natura 2000 to nowa forma ochrony przyrody (obok takich już istniejących jak 

park narodowy, rezerwat przyrody, czy inne), wprowadzona do polskiego prawa dotyczącego 

ochrony przyrody w 2004 r., choć niektóre zapisy dotyczące tych obszarów włączono już do 

prawa polskiego w 2001 r. Natura 2000 to nazwa Europejskiej sieci ekologicznej specjalnych 

obszarów ochrony, która jest wprowadzana we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a którą 

tworzą poszczególne obszary Natura 2000 wyznaczane zgodnie z jednolitymi, naukowymi 

kryteriami zapisanymi w dyrektywie Rady Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej z 1992 r.           

o ochronie siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory w Europie. Za obszary Natura 2000 

uznaje się najistotniejsze tereny dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków 

roślin, zwierząt, czy charakterystycznych siedlisk przyrodniczych mających znaczenie                      

dla ochrony wartości przyrodniczych całej Europy – czyli tzw. różnorodności biologicznej. 

Sposób ochrony w obrębie każdego z tych obszarów może być jednak inny. Bardzo istotnym 

elementem tego nowego systemu ochrony przyrody jest monitoring stanu siedlisk 

przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt oraz ich populacji, za pomocą 

którego sprawdzana jest skuteczność działań ochronnych. 

Sieć Natura 2000 to system, który łączy dwa odrębne systemy obszarów chronionych 

wyznaczanych na podstawie prawa Unii Europejskiej. System ten nakłada                                      

się na dotychczasowe systemy obszarów ochrony przyrody funkcjonujące w państwach 
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europejskich, ale nie zastępuje ich. Sieć Natura 2000 ma bowiem swe odmienne cele                        

i funkcje. Jeden z podsystemów sieci Natura 2000 obejmuje obszary ważne dla ochrony 

dzikich ptaków (tzw. ostoje dzikich ptaków, formalnie nazywane „obszarami specjalnej 

ochrony ptaków” – OSO, a potocznie obszarami „ptasimi”), a drugi tworzą obszary 

wyznaczane dla ochrony określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk istotnych 

dla ochrony określonych gatunków roślin i zwierząt innych niż ptaki (formalnie nazywane 

„specjalnymi obszarami ochrony siedlisk” – SOO, a potocznie obszarami „siedliskowymi”). 

Ochrona ptaków ma specjalny status w ramach sieci Natura 2000 z uwagi na to, że obszary w 

celu ochrony ptaków wyznaczano w UE już od wielu lat przed przyjęciem dyrektywy 

„siedliskowej” z 1992 r. Przepisy o ochronie ptaków w Europie były bowiem przyjmowane 

najwcześniej – było to zasługą miłośników ptaków (profesjonalnych ornitologów i 

amatorów), których na całym świecie są ogromne rzesze – interesują się oni ptakami, zbierają 

informacje o nich i walczą o ich ochronę.  

Podstawowym celem wprowadzania sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest 

powstrzymanie wymierania gatunków zwierząt i roślin na obszarze Unii Europejskiej,                     

a drugim prawie równie istotnym celem jest ochrona pełnego spektrum różnorodności 

biologicznej na tym obszarze w warunkach stałego monitorowania jej stanu i zachodzących 

zmian. 

Podejmowane działania odnośnie obszaru NATURA 2000 są następujące: 

 Jeżeli w obszarze NATURA 2000 chronione ekosystemy i gatunki są we właściwym 

stanie ochrony i nic im nie zagraża, to NATURA 2000 nie zmienia nic w 

dotychczasowym funkcjonowaniu tego obszaru. Zalecane jest prowadzenie 

monitoringu w określonych odstępach czasu (3 – 6 lat) sprawdzający, czy nie zachodzi 

konieczność innych działań. 

 Jeżeli obecna gospodarka zagraża chronionym ekosystemom i gatunkom, lub wpływa 

na nie negatywnie, wtedy należy uruchomić mechanizmy ochronne, z preferencją dla 

form motywacji ekonomicznej. Zadaniem NATURY 2000 jest stymulacja takich 

działań. 

 Jeżeli chronione gatunki lub ekosystemy potrzebują konkretnych zabiegów w celu ich 

ochrony, wtedy NATURA 2000 umożliwi ich wykonanie i sfinansowanie. 

 Jeżeli w przyszłości pojawią się zagrożenia dla chronionych gatunków lub 

ekosystemów, wtedy NATURA 2000 powinna im przeciwdziałać. 

Zakłada się, że ochrona przyrody w ramach sieci NATURA 2000 nie musi  być sprzeczna 

z rozwojem gospodarczym. Dodatkowo, każdy obszar i związane z nim problemy jest 

traktowany indywidualnie. 

Jednakże, inwestycje o potencjalnym szkodliwym wpływie na obszary NATURA 2000 

podlegają obowiązkowej ocenie oddziaływania na siedliska przyrodnicze i gatunki, dla 

ochrony których utworzono ten obszar. Jeżeli nie będzie alternatywnego rozwiązania lub gdy 

będzie tego wymagał szeroko pojęty interes społeczny lub bezpieczeństwo publiczne, 

inwestycja może być dopuszczona do realizacji, ale pod warunkiem zrekompensowania strat 

poprzez utworzenie innego obszaru o podobnych walorach przyrodniczych, aby utrzymać 

integralność sieci. 
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Rys. nr 8. Obszary Specjalnej Ochrony (OSO) PLB220003 – Dolina Słupi 
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Rys. nr 9. Specjalny Obszar Ochrony (SOO) PLH220029 – Dolina Rzeki Słupi. 
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Rys. nr 10. Specjalny Obszar Ochrony PLH22_08 – Ostoja Masłowiczki 

 

Obszary NATURA 2000 występujące na terenie Gminy Kołczygłowy to : 

 Obszary Specjalnej Ochrony (OSO) zgodnie z Dyrektywą Ptasią Rady Europy 

79/409/EWG: PLB220003 – Dolina Słupi – rys. nr 1. 

  Specjalne Obszary Ochrony (SOO) zgodnie z Dyrektywą Siedliskową Rady Europy 

92/43/EWG: PLH220029 – Dolina Rzeki Słupi – projektowany obszar - rys. nr 2. 

 Specjalne Obszary Ochrony (SOO) zgodnie z Dyrektywą Siedliskową Rady Europy 

92/43/EWG: PLH22_08 – Ostoja Masłowiczki – projektowany obszar – rys. nr 3. 

 
2.3.9. Szlaki turystyczne  

 
Szlak pieszy żółty pn. Dolina Słupi (68 km) z Bytowa przez Gostkowo, Gałąźnię 

Małą, Konradowo, Krzynię, Dębnicę Kaszubską do Słupska. Atrakcją tej trasy jest rzeka 

Słupia, jej dolina i towarzyszące jej krajobrazy oraz pomniki przyrody.  

Szlak pieszy zielony „Krajobrazów młodoglacyjnych” z Miastka przez Wiatrołom, 

Barnowiec, Jezioro Godzierz, Kartkowo, Czarną Dąbrówkę do Lęborka i Łeby. 

Szlak rowerowy „Najstarszych Elektrowni Wodnych” z Soszycy przez Gałąźnię Małą, 

Konradowo, Krzynię do Skarszewa Dolnego (elektrownia na rzece Skotawa). 

Na wyznaczonym szlaku podziwiamy unikatowy w skali europejskiej system 

hydroenergetyczny rzeki Słupi. 
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2.4.Projektowane obszary ograniczonego użytkowania na terenie gminy                                                                                                                                                   

      Kołczygłowy 

2.4.1. Projektowane rezerwaty przyrody 

 

Na terenie gminy Kołczygłowy projektowany jest jeden rezerwat przyrody,                           

a mianowicie Rezerwat krajobrazowy „Gałąźnia Mała”. Projektowany rezerwat 

krajobrazowy ma objąć ochroną ciekawą rzeźbę erozyjną wąskiego grzbietu międzydolinnego 

wraz z głęboko wciętym korytem rzeki Konitopskiej (Huczek) oraz fragmentem doliny i 

koryta rzeki Słupi.  

 

2.4.2. Projektowane Zespoły Przyrodniczo – Krajobrazowe 

 
Na terenie gminy Kołczygłowy planuje się utworzenie następujących Zespołów 

Przyrodniczo – Krajobrazowych: 

 

1. Dolina Jutrzenki (Kamionki) - zespół ma objąć odcinek doliny Słupi (Stara 

Słupia) od zakola Bytowy (ujście Bytowy) aż do Zalewu na Słupi; ma na celu 

ochronę walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych doliny rzecznej, 

zwłaszcza ryb i ptaków związanych ze środowiskiem wodnym rzek Pomorza. 

Znajduje się tu fragment najcenniejszego w Parku mikroregionu osadniczego, 

archeologicznego środowiska kulturowego złożonego z przeszło 90 stanowisk. 

Obszar o wybitnych walorach archeologicznych i innych kulturowych: unikatowy 

zabytek techniki w postaci elektrowni wodnej z jej budowlami hydrotechnicznymi 

i kanałem, zespół folwarczno-dworsko-parkowy położony po wschodniej stronie 

owalnicowej wsi Gałąźnia Wielka i zachowany zespół dworsko-parkowy w 

Gałąźni Małej. Projektowany ZPK 3 ma objąć swoim zasięgiem część obszaru 

gminy Borzytuchom i Kołczygłowy. 

 

2. Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy, który ma objąć obszar Kołczygłowy  

Kołczygłówki – Barnowiec; ma na celu ochronę walorów krajobrazowych i 

kulturowych obszaru dawnego majątku Puttkamerów obejmującego Kołczygłowy, 

Barnowo, Barnowiec, Kołczygłówki; znajdują się tam: cmentarzysko kurhanowe 

kultury łużyckiej, wkomponowane w założenie parkowe zespołu pałacowo-

parkowego w Kołczygłówkach obozowiska schyłkowoneolityczne i grobowce 

megalityczne w Barnowcu i Barnowie, zespół pałacowo-folwarczny złożony z 

części rezydencjonalnej (pałac, park angielski), gospodarczej (folwark) i kolonii 

domów robotników folwarcznych w Barnowcu, interesujący krajobraz kulturowy 

wsi Barnowiec i Kołczygłowy. Projektowany ZPK 5 ma objąć swoim zasięgiem 

część obszaru gminy Kołczygłowy. 

 

3. Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy, który ma objąć Dolinę Brodka, obszar 

poniżej Wierszynka, między oddz. 206 i 263 obrębu nadleśnictwa Leśny Dwór. 

Ma na celu ochronę walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych 

doliny rzecznej, zwłaszcza ryb i ptaków związanych ze środowiskiem wodnym 

rzek Pomorza; przykład głęboko wciętej doliny erozyjnej, z licznymi źródłami, 

wysiękami i wymokami. Projektowany ZPK 6 ma objąć swoim zasięgiem część 

obszaru gminy Kołczygłowy. 
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3.0 Standardy jakości środowiska i tendencje jego przeobrażania 

 

Celem polityki ekologicznej państwa jest takie gospodarowanie środowiskiem, które  

zapewnia zachowanie tego środowiska w stanie odpowiadającym potrzebom zdrowotnym i 

bytowym człowieka, również w przyszłości. Cel ten przekłada się na działalność polegającą 

na likwidacji i zapobieganiu negatywnym skutkom działalności gospodarczej oraz na 

racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrodniczych (gospodarka wodna, leśnictwo, 

rolnictwo), surowcowych i terenowych (planowanie przestrzenne). 

Realizując powyższy cel w gminie Kołczygłowy należy podjąć działania w zakresie 

poprawy jakości środowiska, a w szczególności czystości wód powierzchniowych, a także 

zachowania stanu środowiska przyrodniczego. W tym celu w punkcie 2.2. niniejszego 

opracowania został przedstawiony aktualny stan środowiska w gminie Kołczygłowy. Na jego 

podstawie można stwierdzić, że: 

 stan powietrza atmosferycznego na podstawie badań prowadzonych przez 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w latach 2001 - 2006 w 

odniesieniu do zawartości dwutlenku azotu jest dobry (około 20 % dopuszczalnej 

normy), 

 stan środowiska pod względem hałasu, jak również promieniowania pól 

elektromagnetycznych również nie stanowił zagrożenia, ponadto czystość jezior 

znajdujących się na terenie gminy Kołczygłowy, nie stanowiły zagrożenia – II klasa 

czystości, 

 stan wód podziemnych na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 117 

stwierdzono występowanie wód czystych klasy Ib, poza tym na terenie zbiornika 

występują również wody klasy Ia  (bardzo czystej). 

W tabeli 7. zestawiono listę prawdopodobnych źródeł przeobrażeń środowiska 

przyrodniczego w gminie Kołczygłowy. 

 

Tabela 7. Lista źródeł przeobrażeń środowiska naturalnego w gminie Kołczygłowy. 

 

Lp. Komponenty środowiska ulegające 

przeobrażeniu  

Formy oddziaływania na środowisko  

1 Podłoże geologiczne i rzeźba terenu Eksploatacja dzikich wyrobisk żwiru i piasku  

2 Powietrze atmosferyczne „Niska emisja” zanieczyszczeń 

3 

Wody powierzchniowe  

-  niski stopień skanalizowania gminy, 

-  duża liczba zbiorników bezodpływowych 

   o niewiadomej jakości, 

-  nieprawidłowe składanie obornika 

4 

Wody podziemne  

-  możliwość przenikania odcieków  

    ze zbiorników bezodpływowych 

    o niewiadomej jakości 

-   przenikanie gnojowicy w wyniku  

     nieprawidłowego składowania obornika 

5 Gleby Nieprawidłowo prowadzona gospodarka rolna 

 

4.0. Założenia wyjściowe Programu. 
 

Jako założenia wyjściowe do programu ochrony środowiska gminy Kołczygłowy 

przyjęto uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, wynikające z obowiązujących aktów 
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prawnych, programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających 

problematykę ochrony środowiska. Uwzględniono również zamierzenia rozwojowe gminy 

zarówno w zakresie gospodarczym i przestrzennym, jak i społecznym. 

Uwarunkowania te, w powiązaniu z aktualnym stanem środowiska w gminie                        

były podstawą do zdefiniowania priorytetów i celów w zakresie ochrony środowiska                        

i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych. 

 

4.1. Uwarunkowania zewnętrzne opracowania programu ochrony  

       środowiska gminy Kołczygłowy 

 

Zasady ochrony środowiska wymuszają zachowanie kompleksowego, a zarazem 

sektorowego podejścia. Gmina nie jest układem zamkniętym, a poszczególne elementy 

środowiska zachowują ciągłość bez względu na granice terytorialne. Z tego względu, 

konieczne jest przyjęcie uwarunkowań wynikających z programów, planów i strategii 

zewnętrznych wyższego rzędu, umożliwiających szersze spojrzenie na poszczególne 

dziedziny ochrony środowiska. 

Główne uwarunkowania zewnętrzne dla gminy Kołczygłowy w zakresie ochrony 

środowiska wynikają z następujących dokumentów: 

- strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, województwa pomorskiego, powiatu 

bytowskiego, gminy Kołczygłowy, 

- strategii rozwoju regionalnego kraju, 

- koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju i województwa pomorskiego, 

- polityki ekologicznej państwa wraz z programem wykonawczym, 

- systemu prawa ochrony środowiska w Polsce, w tym projektowanych aktów prawnych, 

- międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie ochrony środowiska, 

- zobowiązań Polski przyjętych w zakresie ochrony środowiska w ramach procesu akcesji do 

Unii Europejskiej, 

- programu ochrony środowiska dla województwa pomorskiego oraz powiatu bytowskiego, 

- strategii i polityk sektorowych (zwłaszcza w zakresie energetyki, energetyki odnawialnej, 

rolnictwa i obszarów wiejskich, rozwoju regionalnego, edukacji ekologicznej, transportu, 

leśnictwa). 

 

4.2. Zasady realizacji programu. 

 

Zasady realizacji polityki ekologicznej, cele i zadania ujęte w "Polityce Ekologicznej 

Państwa na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 - 2014", 

„Programie Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007-2010 z 

uwzględnieniem perspektywy 2011- 2014” oraz w dostosowanej do wymagań ustawy Prawo 

ochrony środowiska, zostały przyjęte jako podstawa niniejszego programu. 

Nadrzędną zasadą przedstawioną w Polityce Ekologicznej Państwa jest zasada 

zrównoważonego rozwoju. Rozwój zrównoważony jest definiowany jako taki, który nie 

narusza w sposób istotny i trwały środowiska życia człowieka i godzi prawa przyrody, 

ekonomii oraz rozwoju społeczeństw wraz ze zrównoważeniem szans dostępu do zasobów 

miedzy pokoleniem obecnym, a pokoleniami następnymi. W skrócie więc, jest to rozwój 

człowieka wynikający z działalności człowieka odbywającego się w harmonii z przyrodą.  

Najważniejszymi czynnikami, które należy uwzględniać przy programowaniu 

zrównoważonego rozwoju są: czynniki społeczne, ekologiczne, przestrzenne i ekonomiczne. 

Rozwój zrównoważony oznacza więc taką filozofię rozwoju globalnego, regionalnego                      

i lokalnego, która przeciwstawia sie ekspansji opartej wyłącznie o wzrost gospodarczy. 
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4.3. Polityka Ekologiczna Państwa. 

 

Nadrzędnym, strategicznym celem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie 

bezpieczeństwa ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury 

społecznej) i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego. 

Realizacja tego celu osiągana będzie poprzez niezbędne działania organizacyjne, 

inwestycyjne  (w tym wdrażanie postanowień Traktatu Akcesyjnego), tworzenie regulacji 

dotyczących zakresu korzystania ze środowiska i reglamentowania poziomu tego 

wykorzystania w najważniejszych obszarach ochrony środowiska. Stąd celami realizacyjnymi 

Polityki ekologicznej są: 

1) dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony zdrowia 

mieszkańców Polski  

2) wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska, 

3) ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody, 

4) zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii, 

5) ochrona klimatu. 

Wymienione cele (oprócz drugiego) zgodne są z celami VI Programu Działań na Rzecz 

Środowiska oraz Odnowiona Strategia UE dotycząca Trwałego Rozwoju. W ten sposób 

realizacja krajowej polityki ekologicznej wpisywać się będzie w osiąganie celów tej polityki 

na poziomie całej Wspólnoty. 

Osiąganiu powyższych celów służyć będzie realizacja następujących priorytetów i zadań: 

1) Dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla 

ochrony  zdrowia mieszkańców Polski polegająca na: 
- zmniejszaniu ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego do wód przez modernizacje 

istniejących i budowę nowych oczyszczalni ścieków, 

- zakończeniu programu budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków z podwyższonym 

usuwaniem biogenów w aglomeracjach powyżej 15 000 RLM, 

- zakończeniu programu budowy oczyszczalni ścieków w zakładach sektora rolno - 

spożywczego, 

- optymalizacji potrzeb transportowych i ograniczaniu emisji ze środków transportu jako  

elementu poprawy jakości powietrza na terenach zurbanizowanych, 

- realizacji programów ograniczenia wielkości emisji do powietrza ze źródeł przemysłowych                  

i komunalnych, 

- ograniczeniu emisji z dużych źródeł spalania energetycznego, 

- wspieraniu działań mających na celu unikanie wytwarzania odpadów i zapewniających 

bezpieczne dla środowiska ich unieszkodliwianie, 

- podniesieniu poziomu odzysku odpadów komunalnych do 10% w 2010r., 

- ograniczaniu zagrożenia dla zdrowia ludzi i jakości środowiska spowodowanego 

stosowaniem środków chemicznych, 

- wycofywaniu z obrotu i stosowania substancji niszczących warstwę ozonowa, 

- zapobieganiu ryzyku powstania poważnych awarii przemysłowych przez wzmacnianie 

kontroli nad instalacjami stwarzającymi takie ryzyko, 

- wspieraniu działań mających na celu ograniczanie uciążliwości hałasu, 

- ochronie ludzi i środowiska przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, 

- prowadzeniu skutecznego nadzoru nad wykorzystywaniem źródeł promieniowania 

jonizującego. 

2) Wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska polegające na: 

- przeglądzie prawa z punktu widzenia jego zgodności z przepisami UE, jego zmianie                     

i uproszczeniu oraz koordynacji działań w tym zakresie, 
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- zapewnieniu integracji celów ochrony środowiska i priorytetów polityki ekologicznej ze 

strategiami rozwoju różnych sektorów gospodarki, 

- prowadzeniu edukacji ekologicznej dla zapewnienia akceptacji społecznej dla 

podejmowanych programów ochrony środowiska, 

- zapewnieniu pełniejszego wykorzystania sił rynkowych dla ochrony środowiska, likwidacji 

błędnych sygnałów ekonomicznych - przykładowo antyekologicznych subsydiów oraz 

wzmocnienia proekologicznych zachowań, 

- wspieraniu zmian w systemie podatkowym stymulującym działania pożądane z punktu 

widzenia ochrony środowiska, 

- promocji przyjaznych środowisku postaw konsumenckich, 

- wspieraniu aktywności podmiotów gospodarczych wdrażających systemy zarządzania 

środowiskowego, 

- wzmocnieniu roli planowania przestrzennego jako instrumentu ochrony środowiska, 

- wspieraniu badań naukowych dotyczących ochrony środowiska i racjonalnego 

wykorzystywania jego zasobów, 

- wprowadzeniu pełnej odpowiedzialności sprawcy za szkody w środowisku jako elementu 

realizacji zasady zanieczyszczający płaci, 

- rozwój systemu oceny oddziaływań w cyklu życiowym produktu oraz szacowania 

przepływów materiałowych jako elementów Zintegrowanej Polityki Produktowej, 

- zagwarantowaniu wystarczających środków finansowych na działania zapewniające 

realizacje celów polityki ekologicznej i rozwoju instrumentów wspierających te działania, 

- zainicjowaniu prac dla szerszego uwzględniania w kosztach produkcji kosztów 

zewnętrznych. 

3) Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody 

polegająca na: 

- wzmacnianiu krajowego systemu  obszarów chronionych, 

- weryfikacji i uporządkowaniu systemu obszarów chronionych w ramach sieci Natura 2000, 

- stworzeniu skutecznych mechanizmów ochrony zasobów i walorów przyrodniczych oraz, 

krajobrazowych poza obszarami chronionymi, 

- ochronie obszarów wodno - błotnych, 

- odtworzeniu zniszczonych ekosystemów i siedlisk, odbudowie zagrożonych gatunków 

roślin, zwierząt i grzybów, 

- wzmocnieniu ochrony różnorodności biologicznej zarówno in situ jak i ex situ, 

- kontynuacji prac zmierzających do wzrostu lesistości kraju (docelowo do 30% pow. kraju), 

- wspieraniu rozwoju wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, 

- kontynuacji prac przy rekultywacji gruntów zdegradowanych, 

- wspieraniu programów rolniczych zapewniających zrównoważone korzystanie z gleb 

(rolnictwo ekologiczne i zrównoważone, programy rolnośrodowiskowe), 

- poszukiwaniu substytutów zasobów nieodnawialnych i wspieraniu ich stosowania                        

w gospodarce, 

- wzroście racjonalności wykorzystania zasobów kopalin, 

- wzmacnianiu bezpieczeństwa biologicznego w odniesieniu do genetycznie modyfikowanych 

organizmów (GMO). 

4) Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii polegające na: 

- wdrażaniu zasady decouplingu - rozdzielenia zależności presji środowiskowej od rozwoju 

gospodarczego (zapewnienie, że szybki rozwój gospodarczy nie będzie powodował wzrostu 

wielkości ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego do środowiska), 

- zaoszczędzenie 9% energii finalnej w ciągu 9 lat, do roku 2017, 

- wprowadzaniu wskaźników zużycia surowców, wody i energii na jednostkę produktu                       

w poszczególnych sektorach gospodarki, 
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- stworzenie mechanizmów ułatwiających wykorzystanie prostych rezerw energetycznych 

przez ograniczanie strat i wprowadzanie materiałów i technologii energooszczędnych; 

- wspieraniu programów efektywnego wykorzystania wody w przemyśle, w tym zamkniętych 

jej obiegów, 

- osiągnięciu 7,5% udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych zarówno w bilansie 

zużycia energii pierwotnej w 2010r., jak i takiego samego udziału tych źródeł w produkcji 

energii elektrycznej, 

- uzyskaniu 5,75% udziału biokomponentów w zużyciu paliw płynnych w transporcie                      

w 2010r., 

- opracowaniu i wdrażaniu planów gospodarowania wodami na obszarach wydzielonych 

dorzeczy oraz programów działań dla osiągnięcia dobrego stanu wód w 2015r., 

- opracowaniu i wdrażaniu planów ochrony przeciwpowodziowej oraz zapobieganiu skutkom 

suszy. 

5) Ochrona klimatu polegająca na: 

- spełnieniu wymagań Protokołu z Kioto, 

- wykorzystaniu lasów jako pochłaniaczy gazów cieplarnianych, 

- dalsza redukcja emisji gazów cieplarnianych ze wszystkich sektorów gospodarki, wspieranie 

programów w tym zakresie; 

- wspieranie programów zwiększających ilość wiązanego węgla, 

- podjęciu działań instytucjonalnych pozwalających na korzystanie z mechanizmów 

elastyczności Protokołu z Kioto, 

- rozpoczęciu analiz dotyczących potrzeb i możliwości wdrażania działań adaptacyjnych                        

w sektorach szczególnie wrażliwych na skutki zmiany klimatu, 

- stworzeniu warunków instytucjonalnych pozwalających na aktywne współtworzenie 

wspólnotowej polityki klimatycznej, w tym przyjęcia zobowiązań na okres po roku 2012. 

 
4.4. Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007-

2010 z uwzględnieniem perspektywy 2011-2014. 

 

Program nie formułuje celu generalnego i podkreśla pierwszorzędną potrzebę 

zachowania dobrego stanu środowiska, jako podstawowego warunku zrównoważonego i 

harmonijnego rozwoju. 

Cele perspektywiczne, nawiązują do Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007-2010                          

z perspektywą na lata 2011-2014 oraz do VI Wspólnotowego Programu Działań w zakresie 

środowiska naturalnego. Z uwagi na niewielki wpływ skali regionalnej na zmiany klimatu,             

nie formułuje się w tym zakresie celu perspektywicznego Zagadnienia związane                                     

z przeciwdziałaniem i ograniczaniem negatywnych skutków wpływających na środowisko, 

zostały omówione w poniższych celach wraz z kierunkami działań. 

Sformułowano cztery cele perspektywiczne, o charakterze stałych dążeń, które spełniają role 

osi priorytetowych – wyznaczają jednocześnie grupy celów realizacyjnych. 

Cele jakie zostały uwzględnione w Programie Ochrony Środowiska dla Województwa 

Pomorskiego przedstawiono poniżej:  

 I. Środowisko dla zdrowia – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa 

ekologicznego. 

II. Wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości 

ekologicznej społeczeństwa. 

III. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody 

IV. Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii. 
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5.0. Realizacja polityki ekologicznej na terenie Gminy Kołczygłowy 

 

„Program ochrony Środowiska dla Gminy Kołczygłowy na lata 2004-2007” został 

przyjęty uchwałą Rady Gminy Kołczygłowy w dniu 17 września 2004 roku i obejmował cele 

z „Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 

2008-2011”. Działania ujęte w harmonogramie realizacji celów w „Programie ochrony 

środowiska dla gminy Kołczygłowy na lata 2004-2010” nie zostały zrealizowane w całości w 

latach 2004-2007.  

Główne działania zostały skierowane na realizacje polityki ekologicznej w takich 

obszarach jak: 

 

1) Ochrona jakości wód powierzchniowych: 

 

W ramach poprawy jakości wód powierzchniowych w latach 2004-2007 zrealizowano 

inwestycje polegające na budowie oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej                    

w miejscowości Wierszyno oraz kolektorów ściekowych wraz z przepompownią ścieków 

Kołczygłowy – Wierszyno oraz w miejscowości Barnowiec za kwotę.  

Na ww. działania poniesiono koszty w łącznej wysokości  3.016.604 zł. 

Ponadto sporządzono dokumentację budowy kanalizacji sanitarnej w m. Radusz i 

Darżkowo. 

 

2) Ochrona wód podziemnych i ich wykorzystanie: 

 

W ramach ochrony wód podziemnych i ich wykorzystania w latach 2004-2007 

przygotowano dokumentację wymiany sieci wodociągowej w miejscowości Radusz.  

Na ww. działania poniesiono koszty w łącznej wysokości 30.000 zł. 

 

3) Gospodarka odpadami: 

 

Na koniec 2007 r. zorganizowaną zbiórka zmieszanych odpadów komunalnych było 

objętych ok. 70% mieszkańców gminy Kołczygłowy (664 podpisanych umów). Regulamin 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy przyjęto w dniu 19 października 2006 r. 

uchwałą Rady Gminy Kołczygłowy Nr XXIX/208/2006. 

Selektywna zbiórka odpadów, na terenie gminy Kołczygłowy, obejmuje segregacje szkła oraz 

tworzyw sztucznych i prowadzona jest na dwa sposoby: w systemie workowym (u źródła)                         

i w systemie wielkopojemnikowym. Sortownia odpadów zlokalizowana jest poza terem 

gminy Kołczygłowy, tj. na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości 

Sierżno. Odpady te są segregowane, doczyszczane, prasowane i przygotowywane do odbioru 

(poza teren powiatu bytowskiego).  

Obecnie zmieszane odpady komunalne wytwarzane na terenie gminy Kołczygłowy 

przyjmowane są na składowisku Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w m. 

Sierżno. 

Na terenie gminy istnieją trzy składowiska odpadów zmieszanych w miejscowości 

Kołczygłowy, Wierszyno oraz Łubno, których użytkowanie zostało wstrzymane.  

Powyższe składowiska nie spełniały wymogów prawnych i z zakresu eksploatacji składowisk 

dnia 02 kwietnia 2002 r. Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku 

wydał decyzje nr 10/I/2002 dotyczącą zamknięcia wszystkich składowisk. W dniu 1 września 

2002 r. zamknięto składowiska w Łubnie i Wierszynie, natomiast 1 kwietnia 2005 r.                          

w m. Kołczygłowy. Wszystkie wymienione składowiska wymagają rekultywacji.  
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W latach 2004-2007 na wywóz odpadów segregowanych od mieszkańców gminy 

poniesiono koszty około 100.000 zł 

Planuje się przeprowadzić inwentaryzację na terenie gminy Kołczygłowy azbestu                       

i wyrobów zawierających azbest. Zaplanowano również poniesienie kosztów na utworzenie 

Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kołczygłowy, 

umożliwiający finansowanie działań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających 

azbest. 

 

4) Ochrona powietrza atmosferycznego: 

 

W latach 2004-2007 na terenie gminy wykonano szereg prac, dotyczących m.in.: 

- remontu Szkoły Podstawowej w m. Kołczygłowy, w tym również remontu instalacji c. o.,  

- termomodernizacji Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołczygłowach, 

- remontu budynku Szkoły Podstawowej w Gałąźni Wielkiej, 

- remontu Świetlicy Wiejskiej w Gałąźni Wielkiej, na łączną kwotę: 892.911 zł. 

 

5) Edukacja ekologiczna: 

 

Na terenie Gminy Kołczygłowy edukacja ekologiczna polegająca na przeprowadzeniu 

m.in. konkursów o tematyce ekologicznej w szkołach. Co roku przeprowadzane są akcje 

„Sprzątanie Świata”, na rzecz której poniesiono koszty w wysokości ok. 2000 zł.  

 

6) Kształtowanie stosunków wodnych: 

 

W zakresie kształtowania stosunków wodnych w latach 2004-2007 wykonano prace 

konserwacyjne i porządkowanie stawu w miejscowości Barnowiec w kwocie 40.076 zł.  

 

7) Wykorzystanie środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w latach 2004-2007. 

 

Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznacza się na 

wspomaganie następujących działań: 

1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady 

zrównoważonego rozwoju, 

2) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, 

3) wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu 

środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła, 

4) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie 

środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony 

przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, 

5) realizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzanie                           

i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, 

6) realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną 

powierzchni ziemi, 

7) realizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, 

8) realizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną wód, 

9) profilaktykę zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia 

standardów jakości środowiska, 

10) wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy 

wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, 
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11) wspieranie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw 

ciekłych, 

12) wspieranie ekologicznych form transportu, 

13) z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziaływujące na stan gleby, 

powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych 

produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie 

chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, 

14) realizacje innych zadań ustalonych przez radę gminy, służących ochronie 

środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju, 

w tym na programy ochrony środowiska. 

 

Ze środków funduszu sfinansowano lub dofinansowano m.in. takie działania jak: 

- opracowanie Planu Gospodarki Odpadami – 6 500,00zł, 

- działalność edukacyjna – 4 109,39zł 

- zakup koszy ulicznych dla m. Kołczygłowy – 4 196,80zł. 

 

Główne kierunki inwestowania to gospodarka ściekowa i ochrona wód – budowa sieci 

kanalizacyjnych odprowadzających ścieki, budowa oczyszczalni ścieków, ochrona powietrza 

atmosferycznego - termomodernizacje budynków i modernizacje kotłowni oraz instalacji 

centralnego ogrzewania.  

Źródła finansowania inwestycji, to środki własne, kredyty bankowe, fundusze 

ekologiczne. W latach 2004-2007, pozyskano środki z funduszy zagranicznych w ramach 

programów SAPARD i ZPORR. Z funduszy zagranicznych na gospodarkę ściekową i 

ochronę wód dofinansowano inwestycje na kwotę 1 973 tys. zł. 

 

6.0. Założenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Kołczygłowy  na lata 2008-

2011 z perspektywą do 2015 roku 

 

Naczelną zasadą przyjętą w Programie ochrony środowiska dla gminy Kołczygłowy              

jest zasada zrównoważonego rozwoju umożliwiająca lepsze zagospodarowanie istniejącego 

potencjału gminy (zasobów środowiska, obiektów, jak i ludzi oraz wiedzy). 

Cele i działania proponowane w programie ochrony środowiska powinny posłużyć                          

do tworzenia warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa, które polegać będą                    

w pierwszej kolejności na niepogarszaniu stanu środowiska przyrodniczego na danym terenie,             

a następnie na jego poprawie. Realizacja wytyczonych celów w programie powinna 

spowodować polepszenie warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów 

środowiska naturalnego na terenie gminy Kołczygłowy. 

 

6.1. Gminne limity racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i 

poprawy stanu Środowiska. 

 

W związku z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i koniecznością 

ograniczenia wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska ustalone zostały limity krajowe 

(do osiągnięcia do 2010 roku). W „II Polityce ekologicznej państwa”, przyjętej przez Radę 

Ministrów w czerwcu 2000 r. a następnie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w sierpniu 

2001 r., ustalone zostały następujące ważniejsze limity krajowe, związane z racjonalnym 

wykorzystaniem zasobów naturalnych i poprawą stanu środowiska: 

- zmniejszenie wodochłonności produkcji o 50 % w stosunku do stanu w 1990 r. (w 

przeliczeniu na PKB i wartość sprzedaną w przemyśle), 
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- ograniczenie materiałochłonności produkcji o 50 % w stosunku do 1990 r. w taki sposób, 

aby uzyskać co najmniej średnie wielkości dla państw OECD (w przeliczeniu na jednostkę 

produkcji, wartość produkcji lub PKB), 

- ograniczenie zużycia energii o 50 % w stosunku do 1990 r. i 25 % w stosunku do 2000 r.               

(w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB), 

- dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych w procesach 

produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 r., 

- odzyskanie i powtórne wykorzystanie co najmniej 50 % papieru i szkła z odpadów 

komunalnych,  

- pełna (100 %) likwidacja zrzutów ścieków nieoczyszczonych z miast i zakładów 

przemysłowych, 

- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych,                       

w stosunku do stanu z 1990 r., z przemysłu o 50 %, z gospodarki komunalnej (na terenie 

miast i osiedli wiejskich) o 30 % i ze spływu powierzchniowego – również o 30 %, 

- ograniczenie emisji pyłów o 75 %, dwutlenku siarki o 56 %, tlenków azotu o 31 %, 

niemetanowych lotnych związków organicznych o 4 % i amoniaku o 8 % w stosunku do stanu 

w 1990 r. 

Wszystkie wymienione limity dotyczą celów do osiągnięcia najpóźniej do 2010 r. 

Limity powyższe nie były korygowane przy sporządzaniu „Polityki ekologicznej państwa na 

lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”. Gminy powinny 

uwzględnić powyższe limity przy tworzeniu swoich programów ochrony środowiska 

(wybiórczo lub w pełnym pakiecie), w zależności od swojej specyfiki. Nie przewiduje się 

procedury odgórnego ustalania limitów gminnych. 

Z uwagi na brak podstaw planistycznych nie można obecnie dokonać podziału limitów 

krajowych na regionalne. Dlatego też, dla gminy Kołczygłowy założono realizację polityki 

długoterminowej, sprzyjającej osiągnięciu wymienionych w limitach krajowych działań                       

i ograniczania emisji zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe wytyczne przyjęto jedynie dla 

gospodarki odpadami, zgodnie ze sporządzonym Planem gospodarki odpadami. 

 

6.2. Problemy ekologiczne w gminie  na tle problemów określonych w 

Wojewódzkim Programie Ochrony Środowiska 2010 oraz Powiatowym 

Programie Ochrony Środowiska 2010. 

 

Wojewódzki oraz Powiatowy program ochrony środowiska formułują problemy 

ekologiczne występujące w województwie pomorskim oraz w powiecie bytowskim. Stanowią 

one podstawę do określenia celów i zadań do wykonania na lata 2008 – 2011 z perspektywą 

do 2015 roku. Wśród nich jako istotne z punktu widzenia dla gminy Kołczygłowy 

wyszczególniono: 

1) Nadmierna eksploatacja gospodarcza cennych przyrodniczo i wrażliwych obszarów                 

(w tym obszarów Natura 2000), zajmowanie pod infrastrukturę nowych terenów; 

2) Nadmierna eksploatacja i fragmentacja siedlisk cennych przyrodniczo, siedlisk 

wrażliwych gatunków, żywiołowa urbanizacja (również bez planów 

zagospodarowania przestrzennego); 

3) Słaba spójność przyrodniczych obszarów chronionych w zachodniej części 

województwa oraz niewystarczająca ochrona części cennych walorów przyrodniczych 

i niewielki przyrost powierzchni objętych ochroną, obszarów o cennych i unikatowych 

walorach; 

4) Przeciętna jakość wód płynących; zagrożenia środowiska ściekami na terenach 

wiejskich, gdzie korzysta się nadal ze zbiorników bezodpływowych (zły stan 

techniczny); 
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5) Istniejące zagrożenia dla jakości wód podziemnych (nieczynne, niezamknięte studnie); 

6) Nierozwiązany problem gospodarki osadami ściekowymi, problem może narastać                

wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej i poprawą sprawności oczyszczania ścieków; 

7) Dwadzieścia siedem nieczynnych, przeznaczonych do rekultywacji składowisk 

odpadów  i dwa mogilniki; 

8) Brak sprawnie działającego systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych                

i wielkogabarytowych wyodrębnionych ze strumienia odpadów komunalnych; 

9) Brak systemu selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji; 

10) Zanieczyszczenia powietrza ze spalania tradycyjnych paliw stałych oraz 

zanieczyszczenia komunikacyjne występujące wzdłuż ruchliwych tras drogowych: na 

obszarach wiejskich, leśnych i w miastach pozbawionych obwodnic; 

11) Brak pełnej informacji o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest; 

12) Niewystarczająca wiedza ekologiczna społeczeństwa i związana z nią bierność                        

i nierzadko przyzwolenie dla zachowań sprzecznych z zasadami ekologii; 

13) Brak zintegrowanego systemu informacyjnego pozwalającego na gromadzenie, 

przetwarzanie i udostępnianie danych o stanie i jakości środowiska. 

 

6.3. Cel Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kołczygłowy na lata 2008-

2011 z perspektywą do roku 2015. 

 

Nadrzędnym celem „Programu ochrony środowiska dla gminy Kołczygłowy” jest 

dążenie do zrównoważonego i trwałego rozwoju gminy Kołczygłowy, gdzie ochrona 

środowiska i jego walory stanowią nierozłączną część procesów rozwojowych. 

Kompleksowość zagadnień ochrony środowiska na terenie gminy wymusiła wyznaczenie 

celów strategicznych, a także przyjęcie zadań z zakresu wszystkich sektorów ochrony 

środowiska. Spośród nich dokonano wyboru najistotniejszych zagadnień, których rozwiązanie 

przyczyni się w najbliższej przyszłości do poprawy stanu środowiska na terenie gminy 

Kołczygłowy. 

Wybór priorytetowych przedsięwzięć ekologicznych na terenie gminy Kołczygłowy na lata 

2008 – 2015 przeprowadzono przy zastosowaniu następujących kryteriów organizacyjnych                          

i środowiskowych. 

Kryteria o charakterze organizacyjnym: 

- wymiar przedsięwzięcia (ponadlokalny i publiczny), 

- zaawansowanie przedsięwzięcia w realizacji, 

- konieczność realizacji przedsięwzięcia ze względów prawnych, 

- efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia, 

- znaczenie przedsięwzięcia w skali regionalnej, 

- spełnianie wymogów zrównoważonego rozwoju - zgodność przedsięwzięcia dla rozwoju 

gospodarczego gminy. 

Kryteria o charakterze środowiskowym: 

- możliwość likwidacji lub ograniczenia najpoważniejszych zagrożeń dla środowiska                        

i zdrowia ludzi, 

- zgodność z celami ekologicznymi i zasadniczymi kierunkami zadań wynikających ze 

Strategii rozwoju województwa pomorskiego, 

- zgodność z celami i priorytetami ekologicznymi określonymi w „Polityce ekologicznej 

państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007-2010”, 

- skala dysproporcji pomiędzy aktualnym i prognozowanym stanem środowiska a stanem 

wymaganym przez prawo, 

- skala efektywności ekologicznej przedsięwzięcia (efekt planowany, tempo jego osiągnięcia), 
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- wieloaspektowość efektów ekonomicznych przedsięwzięcia (możliwość jednoczesnego 

osiągnięcia poprawy stanu środowiska w zakresie kilku elementów środowiska). 

Kierując się podanymi powyżej kryteriami, wyznaczono następujące cele strategiczne 

dla gminy Kołczygłowy z zakresu ochrony środowiska: 

- środowisko dla zdrowia – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa 

ekologicznego, 

- wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości 

ekologicznej społeczeństwa, 

- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody, 

- zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii. 

 

7.0. Cele ekologiczne Programu ochrony środowiska 

 

7.1. ŚRODOWISKO DLA ZDROWIA – DALSZA POPRAWA JAKOŚCI 

ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO 

 

Jakość środowiska w znacznym stopniu wpływa na stan zdrowia. Wg raportu WHO 

około 25 % zgonów i chorób w skali globalnej jest wynikiem negatywnego oddziaływania 

środowiskowego. 

Zanieczyszczenie środowiska ma swój udział w rozwoju, aż 80 % chorób, pośrednio wpływa 

też na ogólny stan zdrowia fizycznego i psychicznego poprzez ograniczenie człowiekowi 

dostępu do zasobów środowiskowych a co za tym idzie ograniczenie możliwości wypoczynku 

i wrażeń estetycznych. Dlatego też program ochrony środowiska powinien ujmować zjawiska 

globalne i długofalowe, wpływające zarówno na zdrowie fizyczne jak i na komfort 

psychiczny człowieka. Do największych problemów mających wpływ na stan zdrowia ludzi 

należą: 

- jakość wody przeznaczonej do spożycia,  

- zanieczyszczenie wód gruntowych, 

- zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, 

- emisja hałasu. 

Główne kierunki działań na rzecz środowiska i zdrowia zostały określone w przyjętym przez 

Radę Ministrów Wieloletnim Programie „Środowisko a zdrowie”. 

 

Celami priorytetowymi dla Gminy Kołczygłowy są: 

- zahamowanie powstawania środowiskowych zagrożeń zdrowia, 

- osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych, 

- Utrzymanie jakości powietrza na terenie gminy Kołczygłowy zgodnie z obowiązującymi 

standardami jakości środowiska 

- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 

- Ochrona mieszkańców gminy Kołczygłowy przed hałasem zagrażającym zdrowiu lub 

jakości życia, 

- Upowszechnianie i wspieranie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego, 

- Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej mieszkańców gminy Kołczygłowy, 

- Ukształtowanie i ochrona systemów obszarów chronionych, 

- Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, 
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7.1.1. Zahamowanie powstawania środowiskowych zagrożeń zdrowia. 

 

Kierunki działań: 

- wzmożenie monitoringu jakości wody do spożycia przez ludzi szczególnie w odniesieniu do 

zawartości w wodzie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), 

trihalometanów (THM) oraz metali ciężkich, 

- wzmocnienie nadzoru nad warunkami pracy pracowników ze szczególnym  uwzględnieniem 

narażania na czynniki biologiczne oraz substancje chemiczne niebezpieczne, 

-promocja zdrowego stylu życia i unikanie zagrożeń oraz profilaktyka chorób 

cywilizacyjnych i ograniczenie zewnętrznych przyczyn ich powstawania. 

 

7.1.2. Osiągniecie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych 

 

 

Długofalowym celem polityki ekologicznej Polski w zakresie gospodarki wodnej jest 

osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód tak pod względem jakościowym jak i 

ilościowym. Oznacza to, że wody powierzchniowe powinny pozostawać w stanie 

ukształtowanym przez przyrodę i jednocześnie, na wyznaczonych odcinkach lub akwenach, 

być przydatne do: 

- wykorzystania w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę do picia, 

- celów kąpielowych, 

- bytowania ryb, spełniając także odpowiednie wymagania na obszarach chronionych. 

Kierunki działań: 

- intensyfikacja działań kontrolnych mających na celu przeciwdziałanie odprowadzaniu 

nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom              

w odprowadzaniu ścieków przemysłowych, w tym weryfikacja pozwoleń wodno-prawnych, 

- rozwój współpracy ze wszystkimi instytucjami wpływającymi na jakość wód, wspieranie 

edukacji ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki wodami i jej ochrony przed 

zanieczyszczeniem, 

- współpraca ze środowiskami rolniczymi w zakresie wdrażania dobrych praktyk rolniczych, 

niezbędnych dla skutecznej ochrony wód przed zanieczyszczeniem obszarowym, 

- budowa szczelnych zbiorników na gnojowice i/lub gnojówkę oraz płyt obornikowych                        

w gospodarstwach rolnych prowadzących hodowlę i chów zwierząt, 

- budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacji zbiorczej, 

- wspieranie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, w miejscach gdzie 

jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona budowa sieci kanalizacyjnej, 

- budowa lub modernizacja stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych, 

- rozwój sieci monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych i jej dostosowanie                 

do wymagań wspólnotowych, 

-wspieranie działań inwestycyjnych mających na celu ograniczenie i eliminacje ładunku 

zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach do środowiska wodnego a w szczególności 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

 

7.1.3. Utrzymanie jakości powietrza na terenie gminy Kołczygłowy zgodnie z 

obowiązującymi standardami jakości środowiska 

 

Kierunki działań: 

- wspieranie rozwiązań pozwalających na unikanie lub zmniejszanie wielkości emisji                              

z transportu, 

- prowadzenie remontów istniejących dróg m.in. zmiana nawierzchni, 
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- sprzątanie dróg przez ich zarządców w szczególności systematyczne sprzątanie na mokro 

dróg, chodników w miastach i miejscach zagęszczonej zabudowy ze szczególną starannością 

po sezonie zimowym, po ustąpieniu śniegów, 

- realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych, 

- wspieranie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł komunalnych m.in. 

wymiana kotłów węglowych na paliwo gazowe, olej opałowy, biopaliwa, 

- spełnienie wymagań prawnych przez zakłady w zakresie jakości powietrza, spełnienie 

standardów emisyjnych z instalacji, wymaganych przepisami prawa, 

- promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii 

zwiększających efektywne wykorzystanie energii i zmniejszających materiałochłonność 

gospodarki, 

- prowadzenie kontroli przez organy i inspekcje ochrony środowiska w zakresie 

gospodarowania odpadami – dążenie do likwidacji problemu spalania odpadów poza 

spalarniami odpadów oraz prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów w 

zakresie ochrony środowiska, 

- prowadzenie interwencji w ramach kompetencji organów i inspekcji ochrony środowiska                 

w związku z uciążliwościami zgłaszanymi przez społeczeństwo dotyczącymi emisji gazów                    

i pyłów do powietrza oraz emisji uciążliwych zapachów, 

- tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z wymaganiami obowiązującego 

prawa w zakresie ochrony środowiska, 

- wnikliwe prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 

planowanych przedsięwzięć, 

- zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony 

powietrza,  w tym oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii oraz 

szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych, 

 

7.1.4. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 

 

Kierunki działań: 

- inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy, 

- sporządzenie programu usuwania azbestu, 

- sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy wg opracowanych 

harmonogramów, 

- pomoc mieszkańcom gminy w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo- 

azbestowych zgodnie z przepisami prawa. 

 

7.1.5. Ochrona mieszkańców gminy Kołczygłowy przed hałasem zagrażającym 

zdrowiu lub jakości życia 

 

Kierunki działań: 

- tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z wymogami obowiązujących 

przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska, 

- wspieranie budowy ścieżek rowerowych, 

- modernizacja nawierzchni dróg, 

- przestrzeganie zasad strefowania w planowaniu przestrzennym m.in. lokalizowania                          

w sąsiedztwie przedsięwzięć o zbliżonej uciążliwości hałasu, 

- wnikliwe prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 

planowanych przedsięwzięć, 

- szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie wymagań dotyczących ochrony 

środowiska, 
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- wykonywanie pomiarów emisji hałasu przez określonych prawem zarządców dróg i 

podmioty gospodarcze oraz przekazywanie wyników pomiarów uprawnionym organom 

ochrony środowiska w formie ustalonej prawem. 

 

 

7.2. WZMOCNIENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM ORAZ 

PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ SPOŁECZEŃSTWA 

 

Systemy zarządzania środowiskowego (SZŚ) zapewniają włączenie środowiska i jego 

ochrony do celów strategicznych firmy i przypisanie zagadnień do kompetencji jej zarządu. 

Systemy te są dobrowolnym zobowiązaniem się organizacji w postaci przedsiębiorstwa, 

placówki sektora finansów, szkolnictwa, zdrowia, jednostki administracji publicznej i innej do 

podejmowania działań mających na celu zmniejszanie oddziaływań na środowisko, 

związanych z prowadzoną działalnością. Posiadanie przez dana firmę prawidłowo 

funkcjonującego SZS gwarantuje, iż firma ta działa zgodnie ze wszystkimi przepisami 

ochrony środowiska. 

W ostatnim pięcioleciu nastąpił dynamiczny rozwój systemów zarządzania 

środowiskowego.  

Od 2002 r. prowadzone były intensywne przygotowania do stworzenia możliwości 

rejestracji polskich organizacji w systemie EMAS - Wspólnotowy System Ekozarządzania              

i Audytu (EMAS) (ang. Eco-Management and Audit Scheme). Pierwszą krajową organizację            

w tym systemie zarejestrowano we wrześniu 2005 r. 

Na terenie gminy Kołczygłowy nie zarejestrowano zakładów posiadających 

certyfikowany system zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001. 

Informacja dla społeczeństwa Województwa Pomorskiego zrównoważonym rozwoju i stanie 

środowiska w powiecie bytowskim i gminie Kołczygłowy zawarte są w portalu prowadzonym 

przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej Województwa Pomorskiego przy 

współpracy 20 powiatów (www.infoeko.pomorskie.pl ). 

W marcu 2007 roku Sejm uchwalił ustawę o zapobieganiu i naprawie szkód                               

w środowisku, która określa zasady odpowiedzialności za zanieczyszczenia. Ustawa 

dostosowuje polskie prawo do dyrektywy unijnej z 2004 roku. Zasada zakładająca, że 

zanieczyszczający środowisko płaci, jest stosowana w Polsce już od lat. 

System opłat i kar za zanieczyszczenia i szkody w środowisku był wprowadzony w latach 80. 

Działał skutecznie, ale nie był rozwiązaniem kompatybilnym z jednolitą polityką w tym 

zakresie w Unii.  

Ustawa określa zasady odpowiedzialności za naprawę szkód w środowisku. Z powodu 

nie wywiązywania się sprawców z tego obowiązku, instytucje publiczne ponoszą straty w 

wysokości od 25 do 125 mln zł rocznie. Nowe prawo przewiduje, że osoby poszkodowane lub 

inne zainteresowane strony (np. organizacje ekologiczne) będą mogły zgłaszać zaistniałe 

szkody do organów ochrony środowiska.  

W przypadku, gdy nie będzie można rozpoznać sprawcy lub nie będzie można wobec niego 

rozpocząć egzekucji, naprawą szkody zajmie się wojewoda. Na nim ciąży również obowiązek 

podjęcia działań w przypadkach wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia ludzi albo  

pojawienia się nieodwracalnych szkód w środowisku. Jeśli zagrożenie zostanie wywołane 

przez organizmy genetycznie zmodyfikowane, organem odpowiedzialnym będzie minister 

środowiska. Ustawa Prawo ochrony środowiska rozróżnia dwa rodzaje odpowiedzialności 

związanej z występowaniem szkody w środowisku: 

- odpowiedzialność administracyjna związana z egzekwowaniem administracyjnych 

obowiązków ciążących na podmiotach korzystających ze środowiska, 

- odpowiedzialność cywilnoprawna pozostająca w gestii sadów powszechnych. 
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Chociaż polskie podejście do kwestii odpowiedzialności sprawcy za szkody w środowisku 

jest szersze od wspólnotowego, to w najbliższych latach politykę w tym zakresie kształtować 

będą przepisy UE zawarte w Dyrektywie 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za 

zapobieganie i naprawę szkód w środowisku. 

Do zadań Głównego Inspektora Ochrony Środowiska należeć będzie prowadzenie rejestru 

zagrożeń i szkód w środowisku. 

Rola edukacji ekologicznej w procesie realizacji polityki środowiskowej, a wiec                 

i obowiązków ekologicznych, jest szczególnie istotna. Problem niedostatecznej świadomości                 

w zakresie ochrony środowiska jest widoczny nie tylko z punktu widzenia stosowanych przez 

przedsiębiorców technologii (a raczej ich niestosowania, braku polityki segregacji odpadów, 

mała ilość składowisk odpadów spełniających wymagania z zakresu ochrony środowiska itp.), 

jak i wyrobienia w społeczeństwie, szacunku do otaczającej przyrody. Nie chodzi również 

tylko o edukacje w ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli proces nauczania, świadczony w 

ramach systemu oświaty, ale o kształtowanie świadomości ekologicznej w każdej dziedzinie 

życia, mającej jakikolwiek związek z ochroną środowiska. 

Na terenie gminy Kołczygłowy prowadzone były następujące działania: 

- w szkołach organizowano konkursy i prelekcje o tematyce ekologicznej obejmujące 

najbardziej istotne aspekty ochrony środowiska, 

- gmina jest członkiem Związku Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy oraz partnerem 

Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Dorzecze Słupi”, organizacji zrzeszających gminy,                 

w którego statucie jest przewidziany szeroki zakres działań proekologicznych. 

 

7.2.1. Upowszechnianie i wspieranie wdrażania systemów zarządzania 

środowiskowego 

 

Kierunki działań: 

- wdrożenie systemu informowania społeczeństwa o stanie środowiska, udziału społeczeństwa 

w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska,  

- współpraca z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi, 

- prowadzenie w formie elektronicznej publicznie dostępnych wykazów danych o 

dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz ich udostępniania 

w Biuletynie Informacji Publicznej, 

- zachęcanie organizacji do wzięcia udziału w programach szkoleniowo-informacyjnych 

dotyczących EMAS. 

 

7.2.2. Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej mieszkańców gminy 

Kołczygłowy 

 

Kierunki działań: 

- kontynuacja realizacji programu edukacji ekologicznej, 

- wspieranie merytoryczne i finansowe aktywnych form edukacji ekologicznej dzieci                           

i młodzieży np.: organizowanie konkursów i sesji popularno-naukowych związanych                     

z tematyka środowiskową czy też włączanie się w akcje „Sprzątanie świata”, 

- wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji ekologicznej o zasięgu gminnym. 
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7.3. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNE 

UŻYTKOWANIE ZASOBÓW PRZYRODY 

 

7.3.1. Ukształtowanie i ochrona systemów obszarów chronionych  

 

Kierunki działań: 

1) Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych: 

- zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksów leśnych, 

- ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, 

- ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem użytkowania, 

- zachowanie istniejącej zieleni urządzonej, 

- utrzymanie istniejących korytarzy ekologicznych wzdłuż dolin i rzek 

2) Ochrona fauny i flory 

- rozszerzenie i usprawnienie ochrony in situ i ex situ gatunków roślin i zwierząt, 

- zachowanie istniejących zbiorników wodnych, 

- ograniczanie inwestycji uciążliwego przemysłu. 

3) Ochrona i utrzymanie krajobrazu rekreacyjnego 

- wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni, 

- rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesujących 

przyrodniczo. 

 

7.4. ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, 

WODY I ENERGII 

 

W ramach tego zagadnienia pod uwagę należy wziąć przede wszystkim zmniejszenie 

materiałochłonności, odpadowości, wodochłonności i energochłonności produkcji  

przemysłowej. Jest to podejście korzystne zarówno ze względów ochrony zasobów 

środowiska, jak też ekonomii prowadzonych procesów technologicznych w poszczególnych 

zakładach. Oprócz minimalizacji oddziaływania na środowisko, poprzez pobór wody, 

surowców naturalnych i energii, wytwórcy z sektora gospodarczego mają szanse ponosić 

niższe opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz redukować koszty energii                  

i surowców stosowanych w produkcji. Z uwagi na wprowadzanie nowych technologii oraz 

uwarunkowania ekonomiczne ,większość przedsiębiorstw, instytucji oraz spółdzielni realizuje 

zadania w celu osiągnięcia zrównoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody              

i energii m.in. poprzez: 

- wymianę starych odcinków sieci wodociągowej z zastosowaniem nowych technologii oraz 

stosowanie doszczelniaczy przy usuwaniu awarii, 

- stosowanie w miarę możliwości zamkniętych układów obiegu wody, 

- odpady przemysłowe są gromadzone, przechowywane i przekazywane jednostkom do tego 

celu upoważnionym (zgodnie z posiadanymi decyzjami), 

- wprowadzanie nowych małoodpadowych technologii, 

- sukcesywną wymianę tradycyjnych sieci ciepłowniczych na preizolowane oraz 

modernizacje węzłów cieplnych, 

- przeprowadzanie termomodernizacji budynków, 

- wymianę pieców węglowych na piece bardziej ekonomiczne i ekologiczne. 

W Polsce zakłada się, że w 2010 roku udział zużycia energii odnawialnej będzie na 

poziomie 7,5 % (wynika to z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu 

energii  elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej 

wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła). 
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Rodzaje energii odnawialnej: 

- energia biomasy 

- energia geotermalna 

- energia słoneczna 

- energia wiatru 

- energia wodna 

- energia otoczenia 

- energia fal morskich, przypływów i odpływów 

- inne 

Wykorzystanie biomasy, do celów energetycznych następuje przez bezpośrednie 

spalanie drewna, słomy, odpadków produkcji roślinnej lub roślin energetycznych (specjalnego 

gatunku wierzby oraz tzw. malwy pensylwańskiej itp.). Wykorzystanie biomasy powoduje  

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza 

Obecnie na terenie gminy Kołczygłowy nie ma elektrowni wiatrowych. Złożone zostały 

wnioski o uzyskanie warunków zabudowy dla zespołu wiatraków, które maja zostać 

wybudowane na terenie gminy, planowane jest zlokalizowanie tzw. farm wiatrowych w 

okolicach miejscowości Kołczygłowy, Barnowo 

Energia geotermalna 

Pod względem energetycznym najlepiej jest eksploatować wody wysokotemperaturowe, 

jednak występują one w województwie pomorskim bardzo głęboko, nawet na głębokościach 

poniżej 3000m. Słabe rozpoznanie głębokich zbiorników geotermalnych przy planowaniu ich 

eksploatacji wiąże się z ryzykiem finansowym. Wykorzystanie wód średnio                                         

i niskotemperaturowych, z uwagi na mniejsza głębokość występowania zbiorników                

(1500 – 2000m) niesie ze sobą mniejsze ryzyko, ale jest też energetycznie mniej korzystne. 

Warunki geotermiczne w obrębie gminy Kołczygłowy są niekorzystne. Występowanie oraz 

temperatura wód termalnych zgodnie z opracowaniem 

 „Atlas zasobów geotermalnych formacji  mezozoicznej na niżu polskim” na 

głębokości 2 000 m p.p.t. wynosi poniżej 50 
0
C w związku z powyższym wykorzystanie tych 

wód jest nieopłacalne ekonomicznie. 

Na terenie gminy Kołczygłowy znajdują się fragmenty zlewni rzek: Słupia, Kamienica 

Pokrzywna, Brodek i Bytowa, które mają decydujący wpływ na kształtowanie stosunków 

wodnych. Integralna częścią systemu są również wody istotne dla rolnictwa oraz urządzenia 

melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych. Wody znaczące dla rolnictwa                        

i urządzenia melioracji podstawowych to: cieki naturalne, kanały, jeziora. Urządzenia 

melioracji wodnych szczegółowych to: rowy oraz rurociągi. Administratorem wód istotnych 

dla rolnictwa oraz urządzeń melioracji wodnych podstawowych jest Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego. Obowiązek utrzymania urządzeń melioracji 

wodnych szczegółowych spoczywa na zainteresowanych właścicielach gruntów. Stan 

urządzeń wodnych w województwie pomorskim, odpowiadających za kształtowanie 

stosunków wodnych w dużej mierze wymaga regulacji i modernizacji. Rzeki i urządzenia 

melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych w gminie Kołczygłowy w ostatnich 

latach zostały wręcz zapomniane przez administratorów. Regulacja i prace konserwacyjne 

wykonywane w ostatnich latach nie przyczyniły się w znacznym stopniu do drożności wód 

płynących i funkcjonalności urządzeń melioracyjnych. Efektem tego są coroczne problemy           

z występowaniem lokalnych podtopień na terenie gminy. 

 

7.4.1. Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

 

Kierunki działań: 

- upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach technicznych wykorzystania 
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potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii, 

- prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła energii. 

 

7.4.2. Dążenie do zapewnienia dobrego stanu jakościowego i ilościowego wód 

 

Kierunki działań: 

- właściwe utrzymanie wód i urządzeń wodnych, 

- tworzenie warunków do szerokiego korzystania z wód (rekreacja, energetyka) przy 

niepogarszaniu ich jakości, 

- modernizacja systemu melioracji wodnych, 

- rozwój małej retencji. 

 

8.0. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIEC NA LATA 2008 – 2015 

 

 

 

L.p. Zadanie Opis przedsięwzięcia Termin 

realizacji 

Instytuc- 

ja 

odpowie-

dzialna 

Koszt 

realizacji 

tys. zł 

Źródła 

finansowa- 

nia 

1. 

Zahamowanie 

powstawania 

środowiskowych 

zagrożeń zdrowia 

Przeprowadzanie badań jakości wody na 

poszczególnych ujęciach wody na 

terenie Gminy Kołczygłowy zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 

dnia 20 marca 2007 roku w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) 

Zadanie ciągłe Gmina 30/rok 
Własne 

środki gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osiągnięcie dobrego 

Budowa, rozbudowa i modernizacja 

oczyszczalni ścieków i systemów 

kanalizacji zbiorczej: 

- budowa kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Radusz, Darżkowo, 

-budowa kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Górki 

- budowa stacji odwadniania osadów 

przy istniejącej oczyszczalni ścieków w 

m. Wierszyno 

- modernizacja oczyszczalni ścieków w 

miejscowości Gałąźnia Wielka 

 

 

 

2009-2010 

 

2013-2015 

 

 

2009-2010 

 

2014-2015 

Gmina 

 

 

 

 

 
 

 

6000 

Własne 
środki gminy 

środki UE 

Wspieranie budowy indywidualnych 

systemów oczyszczania ścieków, w 

miejscach gdzie 

jest niemożliwa lub ekonomicznie 

nieuzasadniona budowa sieci 

kanalizacyjnej: 

Program budowy i finansowania 

przydomowych oczyszczalni ścieków - 

dofinansowanie budowy przydomowych 

oczyszczalni 

2009-2015 Gmina 10/rok GFOŚiGW  
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stanu wód 

powierzchniowych i 

podziemnych 

Budowa lub modernizacja stacji 

uzdatniania wody i sieci 

wodociągowych: 

 

- Budowa sieci wodociągowej w m. 

Radusz, 

 

- Budowa sieci wodociągowej w 

miejscowości Górki 

 

- Wodociąg grupowy wraz z ujęciem  

Witanowo (Rokłowo)  

 

- Wodociąg grupowy wraz z ujęciem w 

m. Barnowiec 

 

- Wodociąg grupowy wraz z ujęciem 

Jezierze – modernizacja,  

 

- Wodociąg grupowy z ujęciem w m. 

Gałężna Wielka - modernizacja 

 

 
 

2009-2010 

 

2013-2015 

 
 

2008-2009 

 
 

2008-2010 

 
 

2011-2020 

 
 

2010-2015 

Gmina 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

7000 
Własne 

środki gminy 

środki UE 

3. 

Utrzymanie jakości 

powietrza na terenie 

gminy Kołczygłowy 

zgodnie z 

obowiązującymi 

standardami jakości 

środowiska 
 

Promocja i wspieranie rozwoju 

odnawialnych źródeł energii oraz 

technologii zwiększających efektywne 

wykorzystanie energii i zmniejszających 

materiałochłonność gospodarki, 

 

- realizacja przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych, 

 

- wspieranie budowy elektrowni 

wiatrowych, 

 

- program pilotażowy budowy solarów 

na terenie gminy Kołczygłowy. 

2008-2015 Gmina 80,0 

Własne 

środki gminy 

środki UE 

4. 
Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z 

terenu gminy 

- inwentaryzacja wyrobów 

zawierających azbest występujących na 

terenie gminy, 

 

- sporządzenie programu usuwania 

azbestu, 

 

- pomoc mieszkańcom gminy w 

realizacji kosztownej wymiany płyt 

cementowo- azbestowych zgodnie z 
przepisami prawa 

 

 
 

 

2008-2009 

 

 

2009-2015 

Gmina 20/rok 

 

Ministerstwo 
Gospodarki 

Środki 

własne 

gminy 

środki UE 

GFOŚiGW 

5. 

Ochrona mieszkańców 

gminy Kołczygłowy 

przed hałasem 

zagrażającym zdrowiu 

lub jakości życia 

prowadzenie remontów istniejących dróg 
na terenie gminy Kołczygłowy 2008-2015 

Gmina 

ZDP 

ZDW 

800,0 

Własne środki 
gminy, 

powiatu, 

województwa, 
środki UE 

 

 

6. 

 

Upowszechnianie 

 i wspieranie 

wdrażania systemów 

zarządzania 

środowiskowego 

wdrożenie systemu informowania 

społeczeństwa o stanie środowiska, 

udziału społeczeństwa w postępowaniu 
w sprawie ochrony środowiska, 

Zadanie ciągłe Gmina 0,5. 

Środki 

własne 
gminy 

prowadzenie w formie elektronicznej 

publicznie dostępnych wykazów danych 

o dokumentach zawierających 

informacje o środowisku i jego ochronie 

oraz ich udostępniania w Biuletynie 

Informacji Publiczne 

Zadanie ciągłe Gmina 0,5 

Środki 

własne 
gminy 



 48 

7 

Kształtowanie 

nawyków kultury 

ekologicznej 

mieszkańców gminy 

Kołczygłowy. 

wsparcie finansowe projektów z zakresu 

edukacji ekologicznej o zasięgu 

gminnym 
Zadanie ciągłe Gmina 2 

Środki 

własne 
gminy 

wspieranie merytoryczne i finansowe 

aktywnych form edukacji ekologicznej 

dzieci i młodzieży np. organizowanie 

konkursów i sesji popularno-naukowych 

związanych  z tematyka środowiskowa 

czy też włączanie się w akcje 

„Sprzątanie świata”, 

Zadanie ciągłe Gmina 5 

Środki 

własne 
gminy 

WFOŚiGW, 

 środki UE 

8. 

Ukształtowanie i 

ochrona systemów 

obszarów 

chronionych 

Ochrona i utrzymanie krajobrazu 

rekreacyjnego 

- wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni, 

- rozwój sieci szlaków turystycznych i 

ścieżek dydaktycznych na terenach 

interesujących przyrodniczo 

2008-2015 Gmina 20 

Własne 

środki gminy 

środki UE 

9. 

Promocja i 

wspieranie 

wykorzystania 

energii ze źródeł 

odnawialnych 

- upowszechnianie informacji o 

rozmieszczeniu i możliwościach 

technicznych wykorzystania 

potencjału energetycznego 

poszczególnych rodzajów odnawialnych 

źródeł energii, 

- prowadzenie działań edukacyjnych 

oraz popularyzujących odnawialne 

źródła energii. 

2008-2015 Gmina 1 

Własne 

środki gminy 

środki UE 

10. 

Dążenie do 

zapewnienia dobrego 

stanu jakościowego i 

ilościowego wód 

- właściwe utrzymanie wód i urządzeń 

wodnych, 

- tworzenie warunków do szerokiego 

korzystania z wód (rekreacja, 

energetyka) przy niepogarszaniu ich 

jakości, 

- modernizacja systemu melioracji 

wodnych, 

- rozwój małej retencji. 

2008-2015 Gmina 5/rok 
Własne 

środki gminy 

 

 

9.0. Zarządzanie ochroną środowiska 

 

Wdrożenie zapisów niniejszego Programu zależy w dużej mierze od sprawności 

zarządzania ochroną środowiska na szczeblu powiatowym i gminnym. W niniejszym 

rozdziale przedstawiono zasady i instrumenty zarządzania środowiskiem wynikające z 

uprawnień administracji samorządowej, jednakże sprawność procesu wdrażania programu 

ochrony środowiska zależeć będzie od włączenia się do jego realizacji także przedstawicieli 

różnych branż oraz sfery życia gospodarczego i społecznego. 

Jako szczególny element wyróżniono Program ochrony środowiska dla gminy 

Kołczygłowy, który będzie instrumentem koordynującym poszczególne działania w zakresie 

ochrony środowiska na terenie gminy. 

Zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane będą również przez poszczególne 

referaty i samodzielne stanowiska pracowników Urzędu Gminy oraz jednostki budżetowe im 

podległe, zgodnie z przyjętym schematem organizacyjnym. Część zadań będzie wykonywana 

przez podmioty prywatne wyłonione w drodze publicznych przetargów. Gmina będzie pełniła 

rolę koordynatora takich działań. Od wykonawców odbierane będą sprawozdania z 

wykonania zadania, przekazywane do kierowników poszczególnych wydziałów. W okresach 

rocznych sporządzane będą następnie raporty przedstawiające postęp we wdrażaniu zadań i 

celów zawartych w Programie. 
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Bezpośrednim realizatorem Programu będą także podmioty gospodarcze planujące                        

i realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami nakreślonymi przez program. Bezpośrednim 

odbiorcą Programu będzie społeczeństwo gminy Kołczygłowy. 

Do najważniejszych zadań w ramach zarządzania Programem i środowiskiem należeć będą 

także ocena realizacji celów krótkoterminowych, raporty o stopniu wykonania Programu                

i weryfikacja celów krótkoterminowych i głównych działań. 

 

9.1. Instrumenty zarządzania środowiskiem 

 

Do instrumentów zarządzania środowiskiem należą: 

1) instrumenty prawne, 

2) instrumenty finansowe, 

3) instrumenty społeczne, 

4) instrumenty strukturalne. 

 

9.1.1.  Instrumenty prawne 

 

Program ochrony środowiska realizowany jest zgodnie ze znowelizowanym polskim 

prawem. Instrumenty służące do zarządzania środowiskiem wynikają przede wszystkim                                 

z następujących aktów prawnych: ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, 

Prawa o zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy o Inspekcji 

Ochrony Środowiska, Prawa geologicznego i górniczego, Prawa budowlanego. 

Realizacja Programu odbywać się będzie zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, według 

kompetencji organów zarządzających środowiskiem. Zgodnie z nowym prawodawstwem, 

kompetencje do wydawania decyzji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami 

podzielono pomiędzy Starostę, Wojewodę i Marszałka Województwa. 

Składają się na nie w szczególności: 

● decyzje reglamentacyjne – pozwolenia: zintegrowane, na wprowadzanie gazów lub pyłów 

do powietrza, emitowanie hałasu do środowiska, emitowanie pól elektromagnetycznych, 

wytwarzanie odpadów, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 

● decyzje na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. 

● pozwolenia wodno-prawne na szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń 

wodnych, wykonywanie innych czynności i robót, budowli, które mają znaczenie                               

w gospodarowaniu wodami lub w korzystaniu z wód, 

● zezwolenia – koncesje wydane na podstawie Prawa geologicznego i górniczego, 

● uzgadnianie w zakresie przestrzegania standardów ekologicznych decyzji o warunkach 

zabudowy oraz o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę obiektu budowlanego, decyzji o 

pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

● cofnięcie lub ograniczenie zezwolenia lub pozwolenia na korzystanie ze środowiska, 

● decyzje naprawcze dotyczące zakresu i sposobu usunięcia przez podmiot korzystający                              

ze środowiska przyczyn negatywnego oddziaływania na środowisko i przywrócenia 

środowiska  do stanu właściwego oraz zobowiązujące do usunięcia uchybień, 

● opłaty za korzystanie ze środowiska, 

● administracyjne kary pieniężne, 

● decyzje zezwalające na usuwanie drzew i krzewów, 

● programy dostosowawcze dotyczące przywracania standardów jakości środowiska do stanu 

właściwego, 

●   decyzje wstrzymujące oddanie do użytku instalacji lub obiektu, a także wstrzymujące 

użytkowanie instalacji lub obiektu, 
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● decyzje o zakazie produkcji, importu, wprowadzania do obrotu. 

Instrumentami prawnymi są również: 

● kontrole przestrzegania prawa ochrony środowiska i zobowiązań wynikających z decyzji, 

● oceny oddziaływania na środowisko, 

● raporty oddziaływania przedsięwzięcia inwestycyjnego na środowisko, 

● miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

● przeglądy ekologiczne, 

● monitoring środowiska, 

● składniki prawa miejscowego, w szczególności dotyczące gospodarowania środowiskiem               

i zrównoważonego rozwoju. 

Wymienione instrumenty prawne będą stosowane przez Wojewodę Pomorskiego, 

Marszałka Województwa Pomorskiego, Starostę Powiatu Bytowskiego, Wójta Gminy 

Kołczygłowy, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej, zgodnie z kompetencjami wymienionych organów. 

W zakresie ochrony środowiska zadania wykonują ponadto organy administracji nie 

zespolonej. Dużą rolę w realizacji zadań na rzecz ochrony środowiska pełnią instytucje 

niepaństwowe: jednostki badawczo-rozwojowe, agencje, fundacje, organizacje gospodarcze         

i społeczne organizacje ekologiczne. 

Zarządzanie środowiskiem przez podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska 

odbywa się m. in. poprzez: 

● dotrzymywanie wymagań wynikających z przepisów prawa, 

● modernizacje technologii w celu ograniczenia lub wyeliminowania uciążliwości                          

dla środowiska, 

● instalowanie urządzeń służących ochronie środowiska, 

● stałą kontrolę emisji zanieczyszczeń (monitoring). 

Organy przedstawicielskie mogą ustanawiać inne składniki prawa miejscowego,                    

w szczególności dotyczącego gospodarowania środowiskiem i zrównoważonego rozwoju. 

 

9.1.2. Instrumenty finansowe 

 

Do instrumentów finansowych należą: 

● opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – za emisje zanieczyszczeń do powietrza,         

za składowanie odpadów, za odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, za pobór wody 

powierzchniowej lub podziemnej itp.,  

● administracyjne kary pieniężne w zakresie przekroczeń określonych limitów w  

pozwoleniach, naruszenie decyzji zatwierdzających eksploatację składowiska odpadów lub 

decyzji określających miejsce i sposób magazynowania odpadów, 

● odpowiedzialność cywilna w zakresie szkód spowodowanych oddziaływaniem na 

środowisko 

● kredyty, pożyczki i dotacje z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz 

innych funduszy oraz fundusze strukturalne i Fundusz Spójności, 

● pomoc publiczna w postaci preferencyjnych pożyczek, kredytów, dotacji, odroczeń 

rozłożenia  na raty itp., 

● opłaty produktowe i depozytowe, 

● budżety samorządów i Państwa, 

● środki własne przedsiębiorców i mieszkańców. 
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9.1.3. Instrumenty społeczne 

 

Akceptacja społeczna dla zaproponowanych działań jest podstawowym warunkiem 

wdrożenia programu. Instrumenty społeczne obejmują działania edukacyjne i informacyjne 

prowadzonych przez samorząd, a także proces budowania powiązań pomiędzy władzą 

samorządową a społeczeństwem. Celem obydwu elementów jest podniesienie świadomości 

społecznej. Instrumenty społeczne określone zostały najdokładniej w Konwencji o dostępie 

do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do 

sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, podpisanej w 1999r. w Aarhus 

(konwencja została ratyfikowana przez Polskę, a jej tekst został ogłoszony w Dz. U. Nr 78 z 

2003r). Art. 7 Konwencji nakazuje zagwarantowanie udziału społeczeństwa w przygotowaniu 

planów i programów mających znaczenie dla środowiska, a więc także powiatowego 

programu ochrony środowiska. Określa też podstawowe obowiązki organów w zakresie 

zapewnienia udziału społecznego: 

● ustalenia zakresu podmiotowego konsultacji, 

● ustalenia rozsądnych norm czasowych na poszczególne etapy konsultacji, 

● przeprowadzenie konsultacji odpowiednio wcześnie w toku procedury decyzyjnej, gdy  

wszystkie warianty są jeszcze możliwe, a udział społeczeństwa może być skuteczny, 

● należyte uwzględnienie konsultacji społecznych przy wydawaniu decyzji. 

Organy mają swobodę określania szczegółowych sposobów powiadamiania 

społeczeństwa, metod zbierania uwag i wniosków, czasu trwania konsultacji. 

Do instrumentów społecznych należą również: 

● edukacja ekologiczna, omówiona w osobnym rozdziale, 

● współpraca i budowanie partnerstwa (włączenie do realizacji programu jak najszerszej 

liczby osób, system szkoleń i dokształceń, współpraca zadaniowa z poszczególnymi 

sektorami gospodarki, współpraca z instytucjami finansowymi), 

● monitorowanie odczuć społecznych i badania dotyczące udziału społeczności lokalnej                   

w działaniach w zakresie zarządzania i poprawy stanu środowiska, 

● upowszechnianie informacji o środowisku. 

 

9.1.4. Instrumenty strukturalne 

 

Instrumenty strukturalne to głównie opracowania o charakterze strategicznym                                  

i planistycznym, omówione szczegółowo w rozdziale 4. Dokumenty te określają główne cele               

i kierunki działań w ramach rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska. 

Program ochrony środowiska jest zgodny z zapisami powyższych dokumentów. 

 

9.2. Sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji programu 

 

Wójt Gminy Kołczygłowy odpowiada za wdrożenie systemu opracowanego                     

w Programie ochrony środowiska i jest zobowiązany do opracowania oraz wdrożenia systemu 

monitoringu. Monitorowanie realizacji Programu umożliwi ocenę prawidłowości                              

i efektywności działań oraz szybkie i elastyczne reagowanie na zmiany. 

 

9.3. Opiniowanie projektu programu 

 

Proces uchwalenia programu ochrony środowiska poprzedzony jest etapem 

opiniowania. Projekt Programu ochrony środowiska podlega zaopiniowaniu przez zarząd 

powiatu. Organ  ten udziela opinii w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania 

projektu. Nie udzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną. 
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9.4. Sprawozdanie z realizacji planu 

 

Wójt Gminy ma obowiązek sporządzać co 2 lata raport z realizacji programu ochrony 

środowiska.  

Raport ten powinien obejmować: 

►  ocenę stopnia realizacji określonych w Programie celów i kierunków działań, 

►  sprawozdanie z wykonanych zadań pozainwestycyjnych i inwestycyjnych, 

►  zgodność wykonanych zadań z harmonogramem prac, 

►  sprawozdanie z realizacji harmonogramu finansowania założonych przedsięwzięć. 

►  podsumowanie z wnioskami i ewentualną rekomendacją nowelizacji Programu. 

Raport może zawierać także informacje dotyczące zaistniałych zmian w aktach 

prawnych, założeniach podstawowych, planach wyższego rzędu, itp., co będzie powodować 

konieczność weryfikacji programu i jego aktualizację. 

 

9.5. Weryfikacja i aktualizacja Programu 

 

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie 

rzadziej niż raz na 4 lata. Ponieważ plan jest częścią Programu ochrony środowiska, 

obowiązek ten rozciąga się również na ten dokument. Jeżeli zmiany w dziedzinie ochrony 

środowiska gminie będą znaczące, lub będzie wymagała tego sytuacja lokalna, gminny 

program ochrony środowiska powinien być zaktualizowany przed tym terminem. 

Proces aktualizacji poprzedza weryfikacja dokumentu w celu oceny, które części Programu 

ochrony środowiska wymagają aktualizacji i w jakim zakresie. Weryfikacji podlega cały 

Program, tj. aktualny stan, wytyczone cele i działania, program krótko i długoterminowy, 

określone zadania i harmonogram ich realizacji. 

Przy aktualizacji Programu niezbędna będzie weryfikacja danych wyjściowych przyjętych 

przy opracowywaniu niniejszego dokumentu poprzez: 

►    udoskonalenie lub wprowadzenie nowej metodyki szacowania, 

►    ewentualnie: zamianę danych szacowanych przez dane pomierzone, 

►   uzupełnienie o dane uprzednio niedostępne lub nieuwzględnione, w szczególności w 

oparciu o informacje pozyskane drogą monitoringu i kontroli.  

 

9.6. Monitoring 

 

Przebieg realizacji Programu ochrony środowiska musi być systematycznie 

kontrolowany (monitorowany). Wójt Gminy odpowiada za wdrożenie systemu 

przedstawionego w Programie ochrony środowiska i jest zobowiązany do opracowania oraz 

wdrożenia systemu monitoringu. Monitoring ten ma istotne znaczenie informacyjne. 

Monitorowanie realizacji programu umożliwi ocenę prawidłowości i efektywności działań 

oraz szybkie i elastyczne reagowanie na zmiany. Dotyczy to zarówno działań bieżących, jak i 

okresowo dokonywanych ocen i aktualizacji celów i priorytetów. 

System monitoringu realizacji Programu ochrony środowiska składa się z podstawowych 

elementów: 

1) monitoring środowiska, 

2) monitoring wdrażania zapisów programu ochrony środowiska, a także jego przygotowania,  

oceny i aktualizacji, 

3) monitoring społeczny (odczucia i skutki), 

4) monitoring, inspekcje i egzekucje leżące w zakresie zadań WIOŚ i innych instytucji. 
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9.6.1. Wskaźniki monitorowania efektywności planu 

 

Podstawą monitoringu realizacji programu jest sprawozdawczość oparta na wskaźnikach 

odzwierciedlających stan środowiska i presję na środowisko. W celu nadzoru nad realizacją 

opracowanego Programu, przyjęto wskaźniki, które będą pomocne w przedstawianiu stopnia 

realizacji założonych zadań. Analiza tych wskaźników będzie podstawą do korekty i 

weryfikacji przedsięwzięć planowanych w Programie ochrony środowiska. Poniżej 

przedstawiono wskaźniki, które zostaną uwzględnione przy monitorowaniu efektów 

Programu. 
 

Tabela 8. Wskaźniki efektywności Programu ochrony środowiska dla gminy Kołczygłowy. 
 

  

l.p. Wskaźnik Wskaźnik 

Stan 

na dzień 

31.12.2007r. 

1 długość sieci wodociągowej km 76,9 

2 
połączenia wodociągowe prowadzące do budynków 

mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 
sztuk 829 

3 korzystający z wodociągu w % ogółu ludności gminy % 92 

4 woda dostarczona gospodarstwom domowym dam
3
/rok 156,0 

5 długość sieci kanalizacyjnej km 30,6 

6 
połączenia kanalizacyjne prowadzące do budynków 

mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 
sztuk 460 

7 ścieki komunalne odprowadzone siecią kanalizacyjną dam
3
/rok 74,3 

8 
ścieki przemysłowe odprowadzone siecią 

kanalizacyjną 
dm

3
 0 

9 korzystający z kanalizacji w % ogółu ludności gminy % 68 

10 ścieki oczyszczone dm
3
 74 

11 
ścieki odprowadzane do wód lub ziemi 

nieoczyszczone 
dm

3
 0 

12 ilość oczyszczalni sztuk 4 

13 powierzchnia obszarów prawnie chronionych ha b.d. 

14 
wydatki inwestycyjne na kanalizację i wodociągi w 

2007 roku 
tys. zł 3 

15 
wydatki budżetu gminy na gospodarkę komunalną i 

ochronę środowiska w 2007 roku 
tys. zł 174 

 

Wskaźniki dotyczące gospodarki odpadami podano w Planie gospodarki odpadami dla gminy 

Kołczygłowy. 

 

10.0 Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska. 

 
Podstawę prawną sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Kołczygłów na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-

2015” jest art. 40 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 

2008 Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).  

Celem przeprowadzenia niniejszej Prognozy było: 

- ocena stopnia i sposobu uwzględnienia zagadnień ochrony środowiska we wszystkich 

częściach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kołczygłowy, 
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- ocena potencjalnych skutków środowiskowych wdrażania zapisów POŚ, 

- przygotowanie wytycznych, które pozwolą na udoskonalenie końcowej wersji POŚ. 

Zgodnie z art. 14 ust. ustawy Prawo ochrony środowiska powiatowe programy 

ochrony środowiska określają w szczególności: 

• cele ekologiczne, 

• priorytety ekologiczne, 

• kierunki działań , 

• rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, 

• środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki 

finansowe. 

Nadrzędnym celem „Programu ochrony środowiska dla gminy Kołczygłowy”                  

jest dążenie do zrównoważonego i trwałego rozwoju gminy Kołczygłowy, gdzie ochrona 

środowiska i jego walory stanowią nierozłączną część procesów rozwojowych. 

Cel ten jest spójny z nadrzędnym celem polityki ekologicznej państwa oraz strategią 

rozwoju Gminy Kołczygłowy.  

W POŚ dla Gminy Kołczygłowy przyjęto 4 cele strategiczne (główne) oraz 

zdefiniowano 11 celów operacyjnych, w ramach których wyznaczono programy działania. 

W tabeli nr 9. zawarto cele i priorytety ujęte w POŚ dla Gminy Kołczygłowy. 

Dla osiągnięcia wyznaczonych celów opracowano programy działania                               

w poszczególnych obszarach i przyporządkowano im szczegółowe zadania, planowane                

do realizacji jako zadania priorytetowe (na lata 2008-2015)  

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kołczygłowy zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy 

Prawo ochrony środowiska opracowywany jest w celu realizacji Polityki ekologicznej 

państwa. Integralną część POŚ stanowi Plan gospodarki odpadami dla Gminy Kołczygłowy 

na lata 2008-2011, który realizuje cele Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 oraz 

Planu Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego. 

Priorytety i zadania objęte projektem POŚ dla Gminy Kołczygłowy realizują cele 

środowiskowe ujęte w dokumentach strategicznych w zakresie ochrony środowiska zarówno 

na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym jak i gminnym. 

Do ustalenia celów projektu „Programu ochrony środowiska dla gminy Kołczygłowy”, 

prócz zdefiniowanych w jego części diagnostycznej problemów środowiskowych                           

i priorytetów ekologicznych posłużyły wymienione już uprzednio trzy główne i uzupełniające 

się nawzajem dokumenty polityki krajowej. 

 

Tabela 9. Cele i priorytety sformułowane w projekcie POŚ dla Gminy Kołczygłowy 

 

 
 

L.p. 

 

Cele strategiczne Cele priorytetowe Kierunki działań 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahamowanie 

powstawania 

środowiskowych 

zagrożeń zdrowia 

- wzmożenie monitoringu jakości wody do spożycia 

przez ludzi szczególnie w odniesieniu do zawartości 

w wodzie wielopierscieniowych weglowodorów 

aromatycznych (WWA), trihalometanów (THM) 

oraz metali ciężkich, 

- wzmocnienie nadzoru nad warunkami pracy 

pracowników ze szczególnym  uwzględnieniem 

narażania na czynniki biologiczne oraz substancje 

chemiczne niebezpieczne, 

-promocja zdrowego stylu życia i unikanie zagrożeń 

oraz profilaktyka chorób cywilizacyjnych i 

ograniczenie zewnętrznych przyczyn ich 

powstawania 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚRODOWISKO DLA 

ZDROWIA – DALSZA 

POPRAWA JAKOŚCI 

ŚRODOWISKA I 

BEZPIECZEŃSTWA 

EKOLOGICZNEGO 

 

 

 

 

 

 

Osiągnięcie dobrego 

stanu wód 

powierzchniowych i 

podziemnych 

- intensyfikacja działań kontrolnych mających na 

celu przeciwdziałanie odprowadzaniu 

nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód 

oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom w 

odprowadzaniu ścieków przemysłowych, w tym 

weryfikacja pozwoleń wodno-prawnych, 

- rozwój współpracy ze wszystkimi instytucjami 

wpływającymi na jakość wód, wspieranie edukacji 

ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki 

wodami i jej ochrony przed zanieczyszczeniem, 

- współpraca ze środowiskami rolniczymi w 

zakresie wdrażania dobrych praktyk rolniczych, 

niezbędnych dla skutecznej ochrony wód przed 

zanieczyszczeniem obszarowym, 

- budowa szczelnych zbiorników na gnojowice i/lub 

gnojówkę oraz płyt obornikowych w 

gospodarstwach rolnych prowadzących hodowlę i 

chów zwierząt, 

- budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni 

ścieków i systemów kanalizacji zbiorczej. 

- wspieranie budowy indywidualnych systemów 

oczyszczania ścieków, w miejscach gdzie 

jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona 

budowa sieci kanalizacyjnej, 

- budowa lub modernizacja stacji uzdatniania wody 

i sieci wodociągowych, 

- rozwój sieci monitoringu jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych i jej 

dostosowanie do wymagań wspólnotowych, 

-wspieranie działań inwestycyjnych mających na 

celu ograniczenie i eliminacje ładunku 

zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach do 

środowiska wodnego a w szczególności substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

3 

Utrzymanie jakości 

powietrza na terenie 

gminy Kołczygłowy 

zgodnie z 

obowiązującymi 

standardami jakości 

środowiska 

- wspieranie rozwiązań pozwalających na unikanie 

lub zmniejszanie wielkości emisji z transportu, 

- prowadzenie remontów istniejących dróg m.in. 

zmiana nawierzchni, 

- sprzątanie dróg przez ich zarządców w 

szczególności systematyczne sprzątanie na mokro 

dróg, chodników w miastach i miejscach 

zagęszczonej zabudowy ze szczególną starannością 

po sezonie zimowym, po ustąpieniu śniegów, 

- realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych, 

- wspieranie działań na rzecz ograniczenia niskiej 

emisji ze źródeł komunalnych m.in. wymian kotłów 

węglowych na paliwo gazowe, olej opałowy, 

biopaliwa, 

- spełnienie wymagań prawnych przez zakłady w 

zakresie jakości powietrza, spełnienie standardów 

emisyjnych z instalacji, wymaganych przepisami 

prawa, 

- promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych 

źródeł energii oraz technologii zwiększających 

efektywne wykorzystanie energii i zmniejszających 

materiałochłonność gospodarki, 

- prowadzenie kontroli przez organy i inspekcje 

ochrony środowiska w zakresie gospodarowania 

odpadami – dążenie do likwidacji problemu 

spalania odpadów poza spalarniami odpadów oraz 

prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania 

przepisów w zakresie ochrony środowiska, 

- prowadzenie interwencji w ramach kompetencji 

organów i inspekcji ochrony środowiska w związku 

z uciążliwościami zgłaszanymi przez społeczeństwo 

dotyczącymi emisji gazów i pyłów do powietrza 

oraz emisji uciążliwych zapachów, 
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- tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania 

zgodnie z wymaganiami obowiązującego 

prawa w zakresie ochrony środowiska, 

- wnikliwe prowadzenie postępowań w sprawie 

oceny oddziaływania na środowisko planowanych 

przedsięwzięć, 

- zwiększenie świadomości społeczeństwa w 

zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza, w 

tym oszczędności energii i stosowania 

odnawialnych źródeł energii oraz szkodliwości 

spalania odpadów w gospodarstwach domowych 

4 
Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z 

terenu gminy 

- inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest 

występujących na terenie gminy, 

- sporządzenie programu usuwania azbestu, 

- sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy wg opracowanych 

harmonogramów, 

- pomoc mieszkańcom gminy w realizacji 

kosztownej wymiany płyt cementowo- azbestowych 

zgodnie z przepisami prawa 

5 

Ochrona mieszkańców 

gminy Kołczygłowy 

przed hałasem 

zagrażającym zdrowiu 

lub jakości życia 

- tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania 

zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów 

prawnych w zakresie ochrony środowiska, 

- wspieranie budowy ścieżek rowerowych, 

- modernizacja nawierzchni dróg, 

- przestrzeganie zasad strefowania w planowaniu 

przestrzennym m.in. lokalizowania w sąsiedztwie 

przedsięwzięć o zbliżonej uciążliwości hałasu, 

- wnikliwe prowadzenie postępowań w sprawie 

oceny oddziaływania na środowisko planowanych 

przedsięwzięć, 

- szkolenia dla podmiotów gospodarczych w 

zakresie wymagań dotyczących ochrony 

środowiska, 

- wykonywanie pomiarów emisji hałasu przez 

określonych prawem zarządców dróg i podmioty 

gospodarcze oraz przekazywanie wyników 

pomiarów uprawnionym organom ochrony 

środowiska w formie ustalonej prawem. 

6 

WZMOCNIENIE SYSTEMU 

ZARZĄDZANIA 

ŚRODOWISKIEM ORAZ 

PODNIESIENIE 

ŚWIADOMOŚCI 

EKOLOGICZNEJ 

SPOŁECZEŃSTWA 

Upowszechnianie i 

wspieranie wdrażania 

systemów zarządzania 

środowiskowego 

- wdrożenie systemu informowania społeczeństwa o 

stanie środowiska, udziału społeczeństwa w 

postępowaniu w sprawie ochrony środowiska,  

- współpraca z pozarządowymi organizacjami 

ekologicznymi, 

- prowadzenie w formie elektronicznej publicznie 

dostępnych wykazów danych o dokumentach 

zawierających informacje o środowisku i jego 

ochronie oraz ich udostępniania w Biuletynie 

Informacji Publicznej, 

- zachęcanie organizacji do wzięcia udziału w 

programach szkoleniowo-informacyjnych 

dotyczących EMAS 

7 

Kształtowanie nawyków 

kultury ekologicznej 

mieszkańców gminy 

Kołczygłowy 

- kontynuacja realizacji programu edukacji 

ekologicznej, 

- wspieranie merytoryczne i finansowe aktywnych 

form edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży np. 

organizowanie konkursów i sesji popularno-

naukowych związanych  z tematyka środowiskowa 

czy też włączanie się w akcje „Sprzątanie świata”, 

- wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji 

ekologicznej o zasięgu gminnym. 
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8 

 

 

 

OCHRONA DZIEDZICTWA 

PRZYRODNICZEGO I 

RACJONALNE 

UŻYTKOWANIE ZASOBÓW 

PRZYRODY 

 

 

 

 

 

 

 

Ukształtowanie i 

ochrona systemów 

obszarów chronionych 

1) Ochrona i rozwój systemu obszarów 

chronionych: 

- zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w 

istniejących kompleksów leśnych, 

- ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, 

- ochrona terenów przyrodniczo cennych przed 

niewłaściwym sposobem użytkowania, 

- zachowanie istniejącej zieleni urządzonej, 

- utrzymanie istniejących korytarzy ekologicznych 

wzdłuż dolin i rzek 

2) Ochrona fauny i flory 

- rozszerzenie i usprawnienie ochrony in situ i ex 

situ gatunków roślin i zwierząt, 

- zachowanie istniejących zbiorników wodnych, 

- ograniczanie inwestycji uciążliwego przemysłu. 

3) Ochrona i utrzymanie krajobrazu rekreacyjnego 

- wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni, 

- rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek 

dydaktycznych na terenach interesujących 

przyrodniczo 

9  

ZRÓWNOWAŻONE 

WYKORZYSTANIE 

SUROWCÓW, 

MATERIAŁÓW, WODY I 

ENERGII 

Promocja i wspieranie 

wykorzystania energii 

ze źródeł odnawialnych 

- upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i 

możliwościach technicznych wykorzystania 

potencjału energetycznego poszczególnych 

rodzajów odnawialnych źródeł energii, 

- prowadzenie działań edukacyjnych oraz 

popularyzujących odnawialne źródła energii. 

10 

Dążenie do zapewnienia 

dobrego stanu 

jakościowego i 

ilościowego wód 

- właściwe utrzymanie wód i urządzeń wodnych, 

- tworzenie warunków do szerokiego korzystania z 

wód (rekreacja, energetyka) przy niepogarszaniu ich 

jakości, 

- modernizacja systemu melioracji wodnych, 

- rozwój małej retencji. 

 

 „Program...” nie definiuje własnego celu głównego ochrony środowiska 

przyrodniczego, przyjmując jako wiążące dla regionu, cele „Polityki Ekologicznej Państwa” 

(w zakresie odnoszącym się do regionu) na wszystkich szczeblach zarządzania. 

Ustala też, że zasadą stanowiącą nadrzędne kryterium rozwiązań strategicznych powinna być 

konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju, którą należy stosować wraz z zasadami 

pomocniczymi i konkretyzującymi. 

Uwzględniając fakt, że powołane powyżej dokumenty krajowe w dużej mierze przyswoiły już 

cele i założenia europejskiej i światowej polityki ekologicznej można z dużym 

prawdopodobieństwem przyjąć, że cele ochrony środowiska w gminie Kołczygłowy oraz 

zasady realizacji tych celów są w najwyższym stopniu zbieżne z odpowiadającymi im celami 

oraz zasadami polityki ekologicznej ustanowionymi na poziomie międzynarodowym 

krajowym i wojewódzkim. Można stwierdzić, że przyjęte w „Programie...” cele ochrony 

środowiska oraz towarzyszące mu zasady realizacji są w wystarczającym stopniu zgodne              

z odpowiadającymi im celami i priorytetami polityki ekologicznej ustanowionymi                         

w „Strategii rozwoju województwa...”. 

Prócz nadrzędnych kryteriów polityki ekologicznej w „Programie....” określono 

również cele priorytety ekologiczne, odnoszące się do zagadnień ochrony środowiska, 

posiadających kluczowe znaczenie dla gminy Kołczygłowy.  

Ocena stanu i tendencji zmian w zakresie poszczególnych komponentów środowiska                      

i uciążliwości oraz analiza zagrożeń w świetle przyszłościowego rozwoju społeczno – 

gospodarczego Gminy Kołczygłowy, przy równoczesnym uwzględnieniu wymagań                   

w zakresie ochrony środowiska i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych, były 

podstawą do sformułowania powiatowych priorytetów ekologicznych. 
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Biorąc pod uwagę kryteria, którymi kierowano się przy formułowaniu priorytetów 

sformułowano następujące cele strategiczne i cele operacyjne wraz z listą działań 

priorytetowych, które przedstawiono w powyższej tabeli. 

Po analizie projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Kołczygłowy” na 

podstawie listy działań priorytetowych zidentyfikowano rodzaje przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. Wszystkie przedsięwzięcia charakteryzują się 

ograniczonym terytorialnie oddziaływaniem na środowisko, głównie lokalnym. Ich 

oddziaływanie będzie skutkowało poprawą stanu środowiska na danym terenie. 

Lista przedsięwzięć priorytetowych w gminie Kołczygłowy na lata 2008-2015 przedstawiona 

została w rozdziale 8.0. „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kołczygłowy…”. 

Do przedsięwzięć realizowanych w ramach POŚ, które mogą negatywnie oddziaływać 

na środowisko należą przede wszystkim na etapie budowy inwestycje w zakresie 

infrastruktury komunalnej: wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, a także w fazie 

realizacji i eksploatacji drogi, zbiorniki retencyjne, urządzenia hydrotechniczne                              

i przeciwpowodziowe. Negatywne oddziaływanie tych inwestycji na środowisko można 

ograniczyć do racjonalnego poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji, 

ponieważ skala wywoływanych przez nie przekształceń środowiska zależeć będzie                        

w znacznym stopniu od lokalnych uwarunkowań. Ponadto prawidłowy projekt, 

uwzględniający potrzeby ochrony środowiska zarówno na etapie budowy jaki i w fazie 

eksploatacji inwestycji pozwoli także ograniczyć te oddziaływania. 

Do ogólnych działań ograniczających oddziaływanie należą: 

- w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu 

budowy, w tym zwłaszcza w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi                      

na zmiany warunków siedliskowych; 

- stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych; 

- dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt, 

- maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu. 

Przy realizacji koncepcji budowy należy tak planować zakres prac budowlanych,                         

aby w możliwie najwyższym stopniu zapewnić ochronę gleb, siedlisk, naturalnego 

ukształtowania terenu i stosunków wodnych.  

Realizacja infrastruktury transportu drogowego nie może zagrażać trwałości układów 

przyrodniczych i ciągłości funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Realizując inwestycje 

drogowe należy ograniczać presje na tereny wrażliwe, unikać tworzenia barier dla 

funkcjonowania przyrody. Istotne jest zachowanie drożności korytarzy ekologicznych oraz 

utrzymanie głównych szlaków migracji zwierząt. Zapewnienie przepustów lub kładek dla 

zwierząt w poprzek drogi, pozwoli utrzymać te szlaki migracyjne. Aby ograniczyć 

oddziaływanie drogi jako źródła emisji hałasu i spalin należy w projekcie uwzględnić 

możliwość budowy ekranów akustycznych oraz takie rozwiązania, które poprawią płynność 

ruchu (np. wydzielenie pasa awaryjnego, wydzielenie pasów do skrętu w rejonie skrzyżowań, 

budowa zatok w rejonie przystanków komunikacji, budowa przestrzeni parkingowych, 

odpowiednia geometria łuków, budowa skrzyżowań wielopoziomowych). Ponadto nasadzenia 

wzdłuż drogi mogą ograniczyć rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. 

W przypadku gdy całkowite uniknięcie danego oddziaływania jest niemożliwe i istnieje 

niebezpieczeństwo nieodwracalnego zniszczenia szczególnie cennych elementów przyrody, 

konieczne jest podjęcie odpowiednio wcześniej działań kompensacyjnych. Należy m.in. 

zapewnić odtworzenie zniszczonych siedlisk w miejscach zastępczych, sztuczne zasilanie 

osłabionych populacji; tworzenie alternatywnych połączeń przyrodniczych i różnorodnych 

tras migracji zwierząt. 

Mając na uwadze duży zasięg oraz w większości przypadków nieodwracalny charakter 

przekształceń środowiska podczas realizacji analizowanych inwestycji, zaleca się dokładne 
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rozważanie lokalizacji inwestycji a także zastosowanie przyjaznych dla środowiska oraz 

wysokiej klasy rozwiązań technicznych. 

Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach POŚ ma pozytywny 

wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. 

Ponadto dokument jest na wysokim stopniu ogólności i w związku z tym brak jest możliwości 

precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla wskazanych działań. 

Skutki środowiskowe podejmowanych działań silnie zależą od lokalnej chłonności 

środowiska lub od występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów 

wrażliwych, dlatego przy budowie nowych dróg, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania 

wody, urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, należy rozważać warianty 

alternatywne tak aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie negatywnie 

oddziaływać na środowisko. Jako warianty alternatywne przedsięwzięcia można rozważać: 

warianty lokalizacji, warianty konstrukcyjne i technologiczne, warianty organizacyjne czy 

wariant niezrealizowania inwestycji tzw. wariant „0”. Wariant „0” nie oznacza, że nic się nie 

zmieni, ponieważ brak realizacji inwestycji może także powodować konsekwencje 

środowiskowe. 

Wszystkie działania zaproponowane do realizacji w ramach POŚ dla Gminy 

Kołczygłowy mają z założenia na celu poprawę stanu środowiska na terenie gminy i tym 

samym pozytywnie wpływać będą na zdrowie człowieka. W związku z rozwojem 

gospodarczym regionu, wzrostem inwestycji przemysłowych i poziomu konsumpcji, 

zwiększającą się presją na obszary cenne przyrodniczo i niezurbanizowane, zwiększeniem 

zapotrzebowania na surowce brak realizacji zapisów Programu prowadzić będzie do 

znaczącego pogorszenia wszystkich elementów środowiska. 

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji POŚ: 

- pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych w związku ze zwiększonym 

wytwarzaniem ścieków, 

- zmniejszanie się zasobów wodnych, 

- zwiększone zagrożenie suszą glebową, 

- postępująca degradacja gleb i utrata ich dla rolnictwa, 

- utrata różnorodności ekologicznej i cennych przyrodniczo terenów, 

- degradacja walorów krajobrazu, 

- pogorszenie jakości powietrza, 

- zwiększająca się liczba mieszkańców narażonych na ponadnormatywne natężenie hałasu, 

- zwiększająca się liczba mieszkańców narażonych na promieniowane elektromagnetyczne, 

- wzrost zużycia surowców i wody oraz nadmierna eksploatacja kopalin, 

- pogorszenie jakości życia mieszkańców. 

W przypadku gdy POŚ dla Gminy Kołczygłowy nie zostanie wdrożony, negatywne trendy 

będą się pogłębiać, a zanieczyszczenie środowiska wzrastać. Realizacja Programu jest więc 

konieczna. 

Projekt POŚ dla Gminy Kołczygłowy określa zasady oceny i monitorowania efektów 

jego realizacji. Zaproponowano wskaźniki ilościowe i jakościowe, które pozwolą określić 

stopień realizacji poszczególnych działań i związane z tym zmiany w środowisku. Ocena 

realizacji Programu na podstawie wyznaczonych wskaźników dokonywana będzie co dwa 

lata. W ramach prac nad Prognozą dokonano ich oceny i weryfikacji. Zamieszczone                      

w Programie propozycje wskaźników monitorowania jego realizacji są właściwe i pozwalają 

w pełni ocenić zmiany jakie nastąpią w środowisku w wyniku jego realizacji. 

Obowiązek rozważania możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko 

planowanych przedsięwzięć wynika z Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko                  

w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 roku. Specjalnej 

analizie powinny podlegać inwestycje zlokalizowane blisko granic, a także te realizowane 
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dalej, ale ze względu na rozmiar przedsięwzięcia mogące powodować znaczące emisje                

lub zmiany w środowisku. Gmina Kołczygłowy nie jest położona w obszarze 

przygranicznym, a realizacja POŚ dla Gminy Kołczygłowy nie tworzy żadnych konsekwencji 

dla ewentualnych skutków środowiskowych, których charakter mógłby posiadać znaczenie 

transgraniczne. Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach Programu ma 

charakter regionalny i ewentualne negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć będzie miało 

zasięg lokalny. Na etapie prognozy stwierdzono, że realizacja Programu nie wskazuje na 

możliwość negatywnego transgranicznego oddziaływania na środowisko, mogącego objąć 

terytorium innych państw. 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Programu ochrony środowiska              

dla Gminy Kołczygłowy”, została opracowana zgodnie z ustawą „Prawo ochrony 

środowiska” i stanowi element procedury postępowania w sprawie oceny oddziaływania tego 

dokumentu na środowisko przyrodnicze regionu. 

Zakres merytoryczny prognozy wynika z art. 41 ust. 2 w/w ustawy. Celem prognozy jest 

identyfikacja potencjalnych oddziaływań skutków wykonania „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Kołczygłowy na lata 2008-2011” na środowisko i stwierdzenie czy 

realizacja proponowanych zadań sprzyjać będzie ochronie środowiska i zrównoważonemu 

rozwojowi. 

Analiza celów ustanowionych w POŚ wykazała, że są zgodne i realizują cel strategiczny 

wyznaczony w Strategii Rozwoju Gminy Kołczygłowy a także opracowaniem wyższego 

szczebla „Programem Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego”. Ponadto wszystkie 

cele i kierunki działań wyznaczone w projekcie Programu realizują cele środowiskowe ujęte 

w wojewódzkich i krajowych i powiatowych dokumentach strategicznych. 

Do każdego z celów priorytetowych przyporządkowane zostały kierunki działań 

zmierzające do osiągnięcia postawionych celów. Dla osiągnięcia wyznaczonych celów 

wskazano działania oraz zadania prowadzące do ich realizacji. 

Wskazane problemy środowiskowe na terenie gminy znajdują rozwiązanie w ramach 

zaproponowanych w projekcie POŚ dla Gminy Kołczygłowy zadań do realizacji.                         

W Prognozie przeanalizowano możliwy wpływ wskazanych do realizacji w POŚ zadań                  

na następujące elementy: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta i rośliny, wodę, 

powietrze, powierzchnie ziemi i gleby, przyrodę i krajobraz. 

Określono czy oddziaływanie to może mieć kierunek negatywny, pozytywny czy obojętny na 

poszczególne elementy. Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie 

potencjalnych niekorzystnych skutków środowiskowych związanych z realizacją 

poszczególnych zadań. Ponadto oceny tej dokonano przede wszystkim pod kątem 

oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji, zakładając, że uciążliwości występujące    

w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy. 

Analiza wpływu realizacji zadań POŚ pozwoliła wskazać na zasadniczą grupę działań                    

o potencjalnym znaczącym oddziaływaniu na środowisko. Pozytywne oddziaływania POS           

na środowisko zdecydowanie przeważają nad negatywnymi. 

Potencjalne negatywne krótkoterminowe oddziaływania na zasoby środowiska mogą               

być związane z fazą realizacji inwestycji: 

- a sieci kanalizacyjnych, 

- budowa i modernizacja gospodarki wodociągowej, 

-  

-  

Jako ewentualne długoterminowe oddziaływania zidentyfikowano m.in.: nieodwracalne 

przekształcenia terenów (np.: inwestycje drogowe, oczyszczalnie ścieków), nieodwracalne 

zmiany w krajobrazie (np. inwestycje drogowe, elektrownie wiatrowe), pogorszenie jakości 

powietrza (w przypadku budowy nowych dróg), podwyższenie poziomu hałasu                          
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(np.: inwestycje drogowe, oczyszczalnie ścieków), zmiany reżimu wodnego i stosunków 

wodnych (zbiorniki retencyjne), przerwanie szlaków migracji (np.: inwestycje drogowe, 

obiekty hydrotechniczne, elektrownie wodne). 

Dla większości przedsięwzięć przewidywanych do realizacji w Programie bezpośrednie 

oddziaływanie na środowisko będzie lokalne i krótkotrwałe. Oddziaływania te mogą być 

także znacznie ograniczone poprzez wybór odpowiedniej lokalizacji, właściwą realizację oraz 

użytkowanie inwestycji. W przypadku realizacji zaplanowanych inwestycji na trenach 

cennych przyrodniczo, należy szczegółowo rozważyć wszystkie oddziaływania. 

Realizacja żadnego z proponowanych działań nie pociągnie za sobą transgranicznego 

oddziaływania na środowisko. 

Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach POŚ ma pozytywny wpływ 

na środowisko i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. W przypadku 

inwestycji, których oddziaływanie na środowisko może być negatywne należy rozważać 

warianty alternatywne tak aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie 

niekorzystnie oddziaływać na środowisko. Szczegółowa analiza oddziaływań na środowisko 

poszczególnych inwestycji możliwa będzie na etapie wydawania decyzji środowiskowej. 

W przypadku, gdy POŚ dla Gminy Kołczygłowy nie zostanie wdrożony prowadzić to będzie 

do pogłębiania się problemów w zakresie ochrony środowiska, co negatywnie wpływać 

będzie na zdrowie mieszkańców. 

Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich założonych kierunków działań w POŚ pozwala 

na stwierdzenie, że generalnie ich realizacja spowoduje poprawę jakości środowiska, 

zachowanie różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, a także 

wpłynie na ograniczanie zużywania zasobów środowiskowych. 


