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Wstęp
Podstawę formalno – prawną Programu Ochrony Środowiska gminy Czyże stanowi
ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dn. 27.04.2001 r .z późniejszymi zmianami na mocy,
Władze gminy sporządzają gminny program ochrony środowiska w celu realizacji polityki
ekologicznej państwa. Jednocześnie gminny program ochrony środowiska powinien być
spójny i zsynchronizowany z Polityką ekologiczną Państwa na lata 2003-2006 z
uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 oraz założeniami Polityki Ekologicznej
Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014, ze strategią
zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego gminy, ze studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planem rozwoju lokalnego gminy na,
uwzględniać wytyczne z powiatowego programu ochrony środowiska.
Gminny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czyże
zagadnienia merytoryczne:

obejmuje następujące

- ochronę środowiska przyrodniczego,
- gospodarkę leśną,
- gospodarkę wodną,
- ochronę środowiska przed zanieczyszczeniami,
- sprawy bezpieczeństwa ekologicznego,
- kształtowania świadomości ekologicznej,
- propagowania proekologicznych form działalności gospodarczej
- szczegółowo uwzględnia również zadania wynikające z Powiatowego Programu Ochrony
Środowiska
Biorąc pod uwagę całokształt wytycznych i przepisów na podstawie, których został
sporządzony Gminny Program Ochrony Środowiska oczywistym jest, że ma on służyć w
celu zrównoważonego rozwoju gminy, który w minimalnym stopniu będzie zagrażał
środowisku naturalnemu. Zawarte są tu też kierunki działań, które będą eliminowały
zanieczyszczenie środowiska. Integralną częścią Gminnego Programu Ochrony Środowiska
jest Plan Gospodarki Odpadami sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dn. 13.03.2006 zmieniającym rozporządzenie w sprawie sporządzania
planów gospodarki odpadami.
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Rozdział I
Charakterystyka środowiska gminy Czyże
1.1. Położenie gminy
W układzie administracyjnym gmina Czyże leży w południowo – wschodniej części
województwa podlaskiego w powiecie hajnowskim.
Według fizyczno-geograficznej regionalizacji Polski gmina położona jest w
prowincji Wysoczyzny Podlasko-Białoruskiej w Makroregionie Niziny Północnopodlaskiej
oraz Mezoregionie Równiny Bielskiej. Od południowego wschodu graniczy z gminą
Dubicze Cerkiewne, od południowego zachodu z gminą Orla, od północy z gminą Narew,
od wschodu z gminą Hajnówka i od zachodu z gminą Bielsk Podlaski.
Miejscowość Czyże jest siedzibą gminy. Gmina podzielona jest na 18 sołectw / 23
miejscowości/. Według stanu na dzień 31.12.2007 roku gminę zamieszkiwało 2470 osób.
Sołectwa gminy Czyże:
1. Czyże
2. Hukowicze
3. Kamień
4. Klejniki I
5. Klejniki II
6. Kojły
7. Kuraszewo
8. Lady
9. Leniewo
10. Łuszczę
11. Morze
12. Osówka
13. Podrzeczany
14. Rakowicze
15. Sapowo
16. Szostakowo
17. Wólka
18. Zbucz
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1.2. Warunki klimatyczne
Temperatura
Rozkład roczny temperatury w °C, średnie oraz absolutne maksyma i minima ilustruje
poniższe zestawienie tabelaryczne.
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Opady atmosferyczne
Średni roczny rozkład opadów atmosferycznych, sumy maksymalne i minimalne (w mm)
oraz wskaźnik opadów okresu wegetacyjnego przedstawia poniższe zestawienie
tabelaryczne.
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Ponadto:
średnia roczna częstotliwość burz w Bielsku Podlaskim - 14,7,
średnia roczna wilgotność względna powietrza utrzymuje się w granicach 81 %,
średnie roczne zachmurzenie - 6,9,
ilość dni pochmurnych - 150,
ilość dni pogodnych - 26,3,
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1.3. Budowa geologiczna
Pod względem tektonicznym gmina Czyże leży w obrębie Obniżenia Podlaskiego
wchodzącego w skład platformy wschodnioeuropejskiej. Podłoże czwartorzędu na obszarze
stanowią osady miocenu ( trzeciorzęd). Czwartorzęd reprezentowany jest przez osady
zlodowaceń począwszy od podlaskiego do środkowopolskiego, które są podzielone
osadami interglacjalnymi.
Najstarszym ogniwem czwartorzędu występującym na powierzchni terenu są iły,
mułki i piaski zastoiskowe zlodowacenia środkowopolskiego. Odsłaniają się one w ok.
Klejnik, Kamienia i na płd - zachód od Czyż. Iły zastoiskowe tego zlodowacenia osiągają
znaczne miąższości dochodzące do 20 m. Budują one złoża surowców ilastych: Czyże i
Trywieża.
Przeważającą część gminy budują gliny zwałowe stadiału mazowiecko podlaskiego ( zlodowacenie środkowopolskie). Piaski, żwiry i głazy moren czołowych tego
stadiału budują odizolowane i zdenudowane wzgórza. Występują one na północ od wsi
Lady, na zachód od Podrzeczan i na północ od Czyż.
Piaski i żwiry wodnolodowcowe (sandrowe) zajmują większe obszary towarzyszące
dolinie Łoknicy. Występują one także między Osówką a Łuszczami, w środkowej części
gminy. Pokrywają one spłaszczone kulminacje i towarzyszą wzgórzom morenowym.
Maksymalny zasięg stadiału północnomazowieckiego znaczą formy czołowomorenowe
występujące w północnej części gminy w ok. Klejnik i Leszczyn.
Spłaszczone i obniżone fragmenty wzgórz budują piaski, żwiry i głazy lodowcowe. W
zagłębieniach bezodpływowych na północ od Leniewa tworzyły się namuły. W rozległym
obniżeniu na północ gminy następowała akumulacja torfów, a w dolinie Łoknicy i jej
bezimiennych dopływów tworzyły się mułki, piaski, rzadziej żwiry rzeczne budujące ich
trasy zalewowe.

1.3.1 Surowce mineralne gminy Czyże
Występowanie surowców mineralnych na obszarze Gminy Czyże jest ściśle
związane z utworami czwartorzędowymi. Występują one przeważnie w
przypowierzchniowej warstwie utworów czwartorzędowych i są eksploatowane metoda
odkrywkową.
Na terenie gminy występują następujące surowce mineralne:
surowce ilaste ceramiki budowlanej – iły zastoiskowe stadiału
maksymalnego zlodowacenia środkowopolskiego występują w środkowej i
południowej części gminy w okolicy wsi Wieżanka złoże „Trywieża”,
Czyże, Zbucz i Szostakowo.
 kruszywo naturalne – występuje w północnej i środkowej części gminy w
obrębie form czołowomorenowych stadiałów mazowiecko – podlaskiego i
północnomazowieckiego. Surowce te występują w formie gniazd, soczewek
oraz płatów osadów lodowcowych i wodnolodowcowych, a większe ich
wyrobiska znajdują się w okolicy wsi Klejniki, Sapowo i Czyże.


6

 piaski – stanowią kopalinę towarzyszącą osadom piaszczysto – żwirowym,
występującym w obrębie form czołowomorenowych i sandrów. Są one
eksploatowane sporadycznie na cele lokalne.
Na terenie Gminie Czyże udokumentowano następujące złoża:
a) złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej:
 Złoże „Trywieża” – zasoby szacowane na 3.672 m 3 ,
 Złoże „Czyże” –801 tys. m 3,
 Złoże Szostakowo – szacowane na 5 mln m3,
b) złoża kruszywa naturalnego grubego w Klejnikach szacowane na – 286,4 tys. t.
Również na terenie gminy zostały wydzielone obszary perspektywiczne
występowania złóż surowców mineralnych stałych:
a) kruszywo naturalne grube i drobne:






Klejniki zasoby szacunkowe - 50 tys. m 3
Kol. Leszczyny – 50 tys. m 3
Kol. Klejniki - 50 tys. m 3
Podrzeczany - 25 tys. m 3
Czyże - 150 tys. m 3

b) surowce ilaste ceramiki budowlanej występujące na kol. Kuraszewo
Na obszarze gminy występuje 28 punktów eksploatacji surowców mineralnych.
Eksploatacja odbywa się dorywczo i sporadycznie na potrzeby miejscowej ludności.
Oprócz w/w punktów na terenie gminy zinwentaryzowano 25 nieczynnych punktów
eksploatacji surowców mineralnych, które również wymagają rekultywacji.

1.4. Gleby
W podziale woj. białostockiego na regiony glebowo - rolnicze (11 regionów wg. IUNG
Puław, 1988 r) obszar gminy Czyże w całości leży w Bielsko- Drohickim regionie
glebowo-rolniczym. Region ten charakteryzuje się dominacją gruntów ornych ( ca 54 %) w
strukturze użytkowania gruntów. Użytki zielone zajmują ca 20 %, a lasy ca 18 %. Gleby
tego regionu zostały wykształcone głównie z glin i ich przestrzenne zróżnicowanie jest
niewielkie.
Pod względem typologicznym gleby gminy Czyże są mało zróżnicowane. Na obszarze
gminy dominują gleby pseudobielicowe. Mniejsze powierzchnie zajmują gleby piaskowe
różnych typów genetycznych, gleby brunatne wyługowane oraz czarne ziemie. Gleby
pseudobielicowe tworzą znaczne zasięgi powierzchniowe i występują na obszarze całej
gminy.
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Gleby piaskowe różnych typów występują w północnej i centralnej części gminy,
towarzyszą im gleby brunatne wyługowano. Czarne ziemie występują we wschodniej i
południowej części gminy i zajmują dość znaczne powierzchnie. Gleby torfowe występują
w rozproszeniu na obszarze całej gminy, głównie na użytkach zielonych położonych w
dolinach cieków wodnych i obniżeń terenowych
Na terenie gminy Czyże nie były przeprowadzane badania monitoringowe jakości gleb.
Najbliższym punktem monitoringowym był punkt Podolany II na terenie gminy
Białowieża.

1.5. Charakterystyka wód powierzchniowych
Pod względem hydrograficznym obszar Gminy Czyże w całości leży w zlewni rzeki
Narew. Sieć wodna na obszarze gminy jest słabo rozwinięta. Łączna powierzchnia wód
otwartych wynosi 80,0 ha, co stanowi 0,6% obszaru gminy (średnia dla województwa
podlaskiego - 1,0%). Głównym elementem sieci hydrograficznej gminy jest rzeka Łoknica,
lewobrzeżny dopływ Narwi, zasilana nielicznymi ciekami. Gmina leży w rejonie o bardzo
ograniczonych zasobach wodnych.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku nie przeprowadzał badań
jakości wody w rzece Łoknica, pomimo odprowadzanych do niej oczyszczonych ścieków
z oczyszczalni gminnej w Czyżach. Oczyszczalnia wybudowana została w roku 2006. Jest
to oczyszczalnia mechaniczno- biologiczna typu „ Hydrocentrum” o maksymalnym
dobowym dopływie ścieków 200 m 3 / dobę. W roku 2007 odprowadzono do oczyszczalni
900 m3 ścieków, które niosły następujący ładunek zanieczyszczeń:
- BZT 5 – 9 kg/ rok
- ChZT – 65 kg/ rok
- Zawiesina – 15 kg/ rok
Zgodnie z danymi GUS z oczyszczalni korzysta 218 osób. W roku 2007 wytworzono 1
Mg osadów ściekowych. Na dzień sporządzania gminnego programu ochrony środowiska
osady nie były jeszcze wybierane. Planowanym kierunkiem zagospodarowania osadów jest
wykorzystanie rolnicze po spełnieniu niezbędnych warunków.
Również w roku 2006 gmina rozpoczęto prace związane z rozbudową zbiorczej sieci
kanalizacyjnej. Wybudowano łącznie 1,1 km czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie
miejscowości gminnej. Do sieci podłączone są 4 przyłącza kanalizacyjne, z których
korzysta 9 osób. Mieszkańcy nie podłączeni do zbiorczej sieci kanalizacyjnej odprowadzają
ścieki do przydomowych szamb, które następnie są wywożone wozem asenizacyjnym
przez uprawniony podmiot. Ta duża dysproporcja pomiędzy wskaźnikiem
zwodociągowania, a wskaźnikiem skanalizowania gminy może powodować zagrożenia dla
jakości wód powierzchniowych, podziemnych i gleb.
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1.6. Wody podziemne
Wody podziemne o znaczeniu użytkowym występują w piaszczysto - żwiowych
utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych oraz węglanowych utworach kredowych.
Wodonośność utworów kredowych i trzeciorzędowych na terenie gminy jest słabo
rozpoznana. Warunki występowania wód podziemnych w obrębie czwartorzędu są bardzo
skomplikowane wynikające przede wszystkim z nieciągłości warstw wodonośnych. Tym
niemniej utwory czwartorzędowe stanowią główne źródło ujmowania wód podziemnych
dla celów użytkowych na obszarze gminy.
W obrębie tych utworów wyróżnia się kilka poziomów wodonośnych
charakteryzujących się zróżnicowaną zasobnością i zasięgiem przestrzennym. Wyróżnione
poziomy wodonośne to:
- poziom wodonośny spągowy (najniższy)
- poziom wodonośny międzymorenowy
- przypowierzchniowy poziom wodonośny
Wody z ujęć czwartorzędowych, a w szczególności z poziomu wodonośnego
międzymorenowego są podstawowym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę na terenie
gminy Czyże. Warstwy wodonośne tego poziomu tworzą naprzemianiegłe z glinami piaski
i żwiry znajdujące się na znacznych głębokościach.
Rzeczywistą głębokość zalegania warstw wodonośnych i ich wydajności
przedstawiają istniejące ujęcia wód podziemnych:
• wodociąg wiejski Czyże
Ujęcie wody podziemnej w Czyżach stanowią 2 studnie głębinowe :SW-1 (podstawowa) o
głębokości 135 m i wydajności Q= 96 m3/h przy depresji s=13,3 m i SW -2 (awaryjna) o
głębokości 140 m i Q=96 m3/h przy s=8,4 m
• wodociąg wiejski Klejniki
Zaopatruje w wodę z dwóch studni wierconych SW -l (podstawowa o głębokości 90 m i Q=
69 m3/h przy s=21,6) i SW - 2 awaryjna o głębokości 186 m i Q= 33 m3/h przy s =7,5 m
Wody poziomu przypowierzchniowego występują w aluwiach rzecznych oraz w
utworach wodnolodowcowych. Jako poziom „użytkowy" występuje on przede wszystkim
w dolinie rzeki Łoknicy oraz w dolinach mniejszych cieków i zagłębień terenowych, a
także na terenach wysoczyznowych zbudowanych z piaszczystych utworów pochodzenia
wodnolodowcowego.
Głębokość zalegania zwierciadła wody w dolinach rzecznych i zagłębieniach waha się w
granicach 0,0 - 1,0 m, a w obszarach wysoczyznowych do 5,0 - 8, O m. Stanowią one
podstawowe źródło wód w studniach kopanych. Wody tego poziomu podlegają dużym
wahaniom, zależne są od intensywności opadów i roztopów wiosennych.
Gmina Czyże leży w rejonie o bardzo ograniczonych zasobach wodnych od 5 - 50
m3/24h/km 2 . Zaopatrzenie ludności w dobrą wodę pitną odbywa się na bazie ujęć wód z
poziomu międzymorenowego.
W ostatnich latach na terenie gminy nie były przeprowadzane badania jakości wód
podziemnych w ramach monitoringu WIOŚ. Ostatnie takie badania wykonywane były w
roku 2003. W punkcie monitoringowej sieci krajowej w miejscowości Leniewo wody
zakwalifikowano do III klasy. Wskaźnikami w zakresie stężeń odpowiadających wodzie o
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niskiej jakości N-NO3, C org, ChZT, PO4, K. Wyniki badań świadczyć mogły o
nieprawidłowej gospodarce nawozami organicznymi lub nieuregulowanej gospodarce
ściekowej na terenie gminy – niekontrolowanym wylewaniu nieczystości płynnych na
okoliczne pola.
Na dzień 31.12.2007 długość czynnej sieci rozdzielczej wynosiła 70,7 km, zużycie wody
to 56 500 m 3 , w tym na potrzeby gospodarstw domowych 42 900 m3 . Gmina jest w
100% zwodociągowania. Posiada 856 przyłączy wodociągowych do gospodarstw
indywidualnych i budynków wielorodzinnych. Ze zbiorczej sieci wodociągowej korzysta
2097 osób.
Melioracje
Na terenie gminy zmeliorowanych jest 6531,7 ha użytków rolnych w tym: użytków
zielonych 1770,9 ha, użytków rolnych 4770,0 ha . Grunta zmeliorowane przez ścieki
podstawowe - 106,9 ha. W okresie obowiązywania uchwalonego „Programu” na lata
2004-2008 nie wykonano dodatkowych melioracji

1.7. Lasy i gospodarka leśna
Według podziału Polski na regiony przyrodniczo – leśne lasy Gminy Czyże
znajdują się w Krainie Mazursko – Podlaskiej, w dzielnicy Wysoczyzny Bielsko –
Podlaskiej charakteryzującej się występowaniem prawie wszystkich typów siedliskowych
lasów oraz bardzo zróżnicowanym drzewostanem. Dominującymi typami siedliskowymi
lasów są: bór mieszany świeży (BMśw), w którym drzewostan tworzy głównie sosna z
niewielką domieszką brzozy i świerka.
W dolinach rzecznych i obniżeniach terenowych występują olsy (OL) – olcha z
domieszką świerka, osiki i brzozy.
Gmina ma bardzo mało lasów, bo zaledwie 1.079 ha, co stanowi 8,0% powierzchni
gminy. W województwie podlaskim lasy zajmują 29,3% powierzchni, a w powiecie
hajnowskim 49,4%. Większe kompleksy leśne występują w okolicy wsi Lady, Leniewo,
Podrzeczany, Sapowo, Klejniki, Hukowicze i Leszczany. Pełnią one jednocześnie funkcję
wodo i gleboochronną, krajobrazową oraz ostoję dla dzikiego ptactwa i zwierzyny. Lasy
gminy podlegają pod Nadleśnictwo Bielsk Podlaski z siedzibą w Bielsku Podlaskim.
Gospodarka leśna na terenie gminy nie ma większego znaczenia.
W roku 2007 na terenie gminy Czyże pozyskano 209 m 3 grubizny oraz dokonano
3,1 ha zalesień i odnowień. 1

1.8 Obiekty przyrodniczo cenne
Na terenie gminy występuje 60 ha obszaru chronionego krajobrazu Dolina Narwi. Obszar
utworzony został w roku 1986 Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku
zmienioną Rozporządzeniem Wojewody Białostockiego z dnia 20.05. 1998 roku ( Dz.
Urz. Woj. Biał. Nr 10 poz 50), Rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego z dnia
16.09.2004 ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 142 poz. 1898), Rozporządzeniem Wojewody
Podlaskiego z dnia 25.02.2005 ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 54 poz 722). Celem utworzenia
obszaru jest ochrona i zachowanie doliny Narwi wyróżniającej się wysokimi walorami
1

Dane dotyczą lasów wszystkich form własności poza Lasami Państwowymi
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przyrodniczymi, krajobrazowymi, wypoczynkowymi i kulturowymi.
Obszar chronionego krajobrazu Dolina Narwi łącznie z Narwiańskim Parkiem Narodowym
stanowi obok Bagien Biebrzańskich jeden z największych w Europie Środkowej
kompleksów mokradeł. Obszar ten kształtowany przez coroczne wylewy rzeki, uznawany
jest za siedlisko o najbogatszej różnorodności biologicznej w strefie klimatu
umiarkowanego. Głównym walorem Obszaru są zachowane niemal w nienaruszonym
stanie naturalne stosunki wodne doliny. Dzięki nim wykształcił się tutaj ekosystem
bagienny z całą siecią rozgałęzionych koryt rzecznych, z mozaikowym układem siedlisk
wodnych, wilgotnych oraz lądowych. Taki układ zapewnia egzystencję unikatowej w skali
Europy faunie i florze. Zwłaszcza na odcinku od Zbiornika Siemianówka do
Narwiańskiego PN dolina Narwi stanowi ostoję dla wielu rzadkich gatunków.

1.9. Powietrze atmosferyczne
Głównymi źródłami zanieczyszczeń do powietrza są ciepłownie miejskie,
kotłownie, zakłady przemysłowe oraz źródła rozproszone, źródła ogrzewania
indywidualne, a także zanieczyszczenia komunikacyjne. Do substancji mających
największy udział w emisji zanieczyszczeń pochodzących głównie z procesów spalania
energetycznego należą: dwutlenek siarki, tlenek węgla, dwutlenek azotu i pyły.
WIOŚ co roku publikuje listę największych emitorów zanieczyszczeń do powietrza
w województwie. Na terenie gminy Czyże nie ma żadnego z zakładów przemysłowych
spełniających kryteria znacznego zanieczyszczenia powietrza.
Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy są zanieczyszczenia
pyłowe i gazowe pochodzące z procesów energetycznego spalania paliw stałych głównie
węgla kamiennego, koksu i drzewa.
Tabela 1
Systemy zaopatrzenia w energię cieplną na terenie gminy Czyże
Moc kotła
Typ kotła
Lp. Obiekt

Rodzaj paliwa

l.

Kotłownia olejowa ogrzewająca
budynki: -Urząd Gminy -Szkoły
Podstawowej - mieszkalny

2.

Niepubliczny Zakład Opieki
0,45 GJ/godz.
Zdrowotnej w Czyżach
Szkoła Podstawowa w Klejnikach 2 x 16 kW

lxKZ-5/7

koks, węgiel

2xKZ-5

węgiel

Wspólnota mieszkaniowa w
Klejnikach
Kotłownia olejowa ogrzewająca
budynek Urzędu Gminy w
Czyżach (nowobudowany)

2xl6kW

2xKZ-5

węgiel

105 kW

Viessmann olej opałowy
Simplex PSO 10

3.
4.
5.

225 kW

Viessmann
olej opałowy
Paromat -Simplex
PS022

Źródło: Informacje uzyskane w Urzędzie Gminy w Czyżach
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1.10. Środowisko akustyczne i PEM
1) Hałas
Największe zagrożenie hałasem stwarza hałas komunikacyjny szczególnie jeżeli
wśród ogólnej liczby pojazdów dużą część stanowią samochody ciężarowe. Dotyczy to
dróg krajowych, po których przewożone są towary od granicy do granicy państwa. Hałas
powoduje również wzmożony przewóz towarowy i osobowy koleją.
Drugim zasadniczym źródłem hałasu jest działanie dużych zakładów
przemysłowych i usługowych. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627)
nakłada na Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska obowiązek ochrony stanu
akustycznego środowiska i obserwację zmian w ramach państwowego monitoringu
środowiska. Badania zostały przeprowadzone w dużych miastach województwa
podlaskiego, gdzie istnieją drogi krajowe głównie tranzytowe oraz, w małych
miejscowościach leżących przy trasach komunikacyjnych i drogach pozamiejskich
przebiegających przez tereny wypoczynkowe.
Tabela 2
Dopuszczalne poziomy hałasu na podstawie
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz.826) - obowiązuje
od 20 lipca 2007 r.
Dopus zczalny poziom hałasu w yrażony
rów now ażonym poziomem dźw ięku A
w dB
Drogi lub linie
kolejowe

Lp.

1.

Przeznaczenie terenu

•
•

Obszar y A ochrony
uzdrowis kowej
Tereny s zpitali poza miastem

Pozostałe obiekty
i grupy źródeł hałasu

pora
dnia pora
pora
przedzia pora nocy
dnia –
nocy –
ł czasu – przedział
przedzia przedzia
odniesie
czasu
ł czasu
ł czasu
nia
odniesieni
odniesie odniesie
równy 8 a równy 1
nia
nia
najmnie najmniej
równy
równy
j
korzystnej
8
8
korzystn godzinie
godzino godzino
ym
nocy
m
m
godzino
m
50

40

45

35
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2.

3.

4.

1)

Tereny wypoczynkowo –
rekreacyj ne poza mi as tem
2)
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
j ednorodzinnej
3)
Tereny zabudowy związanej
ze stał ym lub
wielogodzinnym pobyt em
dzieci i młodzieży
1)
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej innej niż
zami es zkania zbiorowego
2)
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
j ednorodzinnej z usługami
rzemieślniczymi
3)
Tereny zabudowy
zagrodowej
Tereny w strefie śródmiej skiej
miast powyżej 100 tys .
Mieszkańców ze zwart ą zabudową
mieszkaniową i koncentracj ą
obiektów administracyj nych,
handlowych, usługowych.

55

45

45

40

60

50

50

40

65

55

55

45

Ze względu na fakt, iż w gminie Czyże brak jest jakichkolwiek zakładów przemysłowych
stanowiących zagrożenie środowiska hałasem oraz brak jest dróg „przelotowych” do
dużych miast nie było konieczności badania poziomu hałasu na przedmiotowym terenie. W
związku z powyższym na przedmiotowym terenie nie były wykonywane przez WIOŚ
badania zanieczyszczenia powietrza w ramach przeprowadzanego monitoringu.
Do pozostałych źródeł hałasu na terenie gminy należą:
1.punktowe źródła energii związane z robotami rolniczymi, np.: praca kombajnu, traktora,
2. zła jakość dróg
Ze względu na brak dróg o znaczeniu krajowym lub innych dróg o dużym natężeniu
ruchu uciążliwości te nie są znaczące z punktu widzenia mieszkańców gminy. Z tego też
powodu nie były przeprowadzane badania natężenia hałasu.
PEM – Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące obecnie zaliczane jest do
powszechnych źródeł zanieczyszczenia. Biologiczne skutki skażeń elektromagnetycznych
nie są wyczuwalne od razu, a jego skutki mogą wystąpić dopiero po wielu latach. Na
obszarze gminy Czyże urządzeniami wytwarzającymi elektromagnetyczne promieniowanie
niejonizujące szkodliwe dla ludzi i środowiska są: napowietrzne linie elektromagnetyczne
WN – 400 kV. Od wyżej wymienionego źródła należy zachować strefy ochronne: 33 m od
skrajnego przewodu linii lub 50 m od linii osi.
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Ponadto źródłami promieniowania na terenie gminy są stacje telefonii komórkowej sieci w
miejscowościach Zbucz i Czyże. Dla każdej z tych inwestycji opracowany został raport
oddziaływania na środowisko. W związku z możliwością oddziaływania anteny na
człowieka w sposób dwojaki, jako oddziaływanie termiczne i oddziaływanie nietermiczne,
anteny omawianych stacji zostały tak umieszczone i ukierunkowane że strefy ich
promieniowania pozostają w miejscu niedostępnym dla ludzi, zapewniając jednocześnie
oczekiwaną łączność..

1.11. Gospodarka odpadami
Na terenie gminy, usługi w zakresie zbierania odpadów prowadzą:
- PUH „ MPO” Sp.z.o.o w Białymstoku
- PUH „ ASTWA” w Białymstoku
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce
Zmieszane odpady komunalne zbierane są w pojemniki o pojemności: 120 l, 240 l, 360 l,
660 l , 770 l ,1100 l na dzierżawę i opróżnianie, których podpisanych jest 420
indywidualnych umów. Na terenie gminy wprowadzona jest również selektywna zbiórka
odpadów. Do tego celu wystawionych jest 48 pojemników o pojemności 1100 litrów we
wszystkich miejscowościach. Zbierane są plastik i szkło. W roku 2007 selektywnie
zebranych zostało jedynie 4,5 % ogółu zebranych odpadów. Pozostałe odpady składowane
są na składowisku odpadów w Czyżach, które zostanie zamknięte 31.12.2009 roku.
W latach późniejszych gmina Czyże będzie zagospodarowywała odpady w ZZO w
Dubiażynie. ZZO wspierany będzie funkcjonowaniem instalacji pomocniczych w
Hajnówce i Siemiatyczach. Dnia 25.02.2009 roku podpisana została umowa między Gminą
Miejską Hajnówka, a gminą Czyże oraz innymi gminami Regionu Puszczy Białowieskiej
porozumienie w sprawie dostarczania w przyszłości odpadów do ZZO w hajnowskiej
dzielnicy Poryjewo. Jednak docelowo odpady będą wywożone do ZZO w Dubiażynie.

1.12. Edukacja ekologiczna na terenie gminy
Niezbędnym elementem polityki ekologicznej jest edukacja ekologiczna
społeczeństwa. Na terenie gminy Czyże prowadzone są akcje „Sprzątanie Świata”.
Adresowana jest ona do dzieci i młodzieży. W czasie jej trwania dzieci i młodzież ze szkół
gminy sprzątają okoliczne lasy i rowy. Odpady są oczywiście zbierane selektywnie.
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Rozdział II
Analiza SWOT
W rozdziale tym przedstawione zostaną :
•

Mocne strony, czyli zaznaczające się zjawiska i procesy pozytywne dla
perspektywicznego rozwoju, które należy kontynuować i wzmacniać.

•

Słabe strony, czyli zjawiska i procesy ograniczające możliwości rozwojowe, które
należy zmniejszać i niwelować.

•

Szanse wynikające z naturalnych warunków przyrodniczych, a także z wyjątkowej
sytuacji, jaką stwarza dla poprawy stanu środowiska możliwość korzystania ze
środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

•

Zagrożenia wynikające z warunków fizjograficznych, klimatycznych a także
zaznaczającej się degradacji środowiska naturalnego poprzez postępującą
degradację i niewystarczające środki finansowe na zatrzymanie tego procesu.

Czynniki wewnętrzne – Mocne strony
1) Niskie stężenie zanieczyszczeń powietrza.
2) Brak podmiotów gospodarczych o dużej uciążliwości dla środowiska.
3) Brak uciążliwych dróg „przelotowych” i krajowych, brak uciążliwości z tym
związanych – mały hałas.
4) Stopniowa rozbudowa kanalizacji sanitarnej.
5) Dbałość gminy o prawidłową gospodarkę odpadami.
6) Niski stopień zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi.
7) Dobra jakość gleb sprzyjająca rozwojowi rolnictwa ekologicznego.
8)
Słabe strony
1) Niski stopień skanalizowania gminy.
2) Brak sprawnego systemu segregacji odpadów stałych.
3) Dysproporcje w rozwoju sieci kanalizacyjnej.
4) Niewystarczające środki finansowe w stosunku do potrzeb na infrastrukturę służącą
ochronie środowiska.
5) Ciągle zbyt duża ilość gospodarstw domowych ogrzewanych węglem kamiennym.
6) Brak gazyfikacji gminy.
7) Niepełny zakres monitoringu (brak pomiaru stopnia zanieczyszczenia powietrza w
CO2, CO, SO2, NO2, brak pomiarów natężenia hałasu).
8) Brak monitoringu wód podziemnych przeprowadzanego przez WIOŚ.
9) Niski stopień świadomości ekologicznej mieszkańców gminy
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Czynniki zewnętrzne
Szanse
1) Rozwój rolnictwa ekologicznego jako jeden z kierunków rozwoju województwa
zawartej w „Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego”.
2) Istnienie Ustawy wspierającej rozwój rolnictwa ekologicznego.
3) Preferencje dla podmiotów chcących inwestować w rozwój turystyki i rolnictwa
ekologicznego.
Zagrożenia
1) Zła koniunktura dla rolnictwa szczególnie ekologicznego
2) Zbyt mała opłacalność rolnictwa ekologicznego
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Rozdział III
Cele i priorytety wynikające z zewnętrznych
uwarunkowań
W świetle II Polityki Ekologicznej Państwa poprawa stanu jakości wód ochrony zasobów
wodnych przejawia się poprzez:
1) Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych.
2) Zapobieganie zanieczyszczeniom wód podziemnych i powierzchniowych.
3) Osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wszystkich rodzajów wód pod względem
ilościowym i jakościowym .
4) Przywracanie wodom podziemnym i powierzchniowym odpowiedniego stanu
ekologicznego, a przez to zapewnienie odpowiednich źródeł poboru wody do picia
5) Zlewniowe zarządzanie gospodarką wodną i jakością wód
Misja Programu
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ WOJEWÓZTWA PODLASKIEGO
PRZY ZACHOWANIU I PROMOCJI ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Misja powyższa będzie realizowana w skali województwa przez następujące priorytety i
działania ekologiczne
PRIORYTET I
Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
Cele krótkoterminowe tego priorytetu
Ograniczenie eutrofizacji wód ( rolnictwo, doczyszczanie ścieków, gospodarka ściekowa
na wsi)
- rozwój sieci wodno – kanalizacyjnej na obszarze gminy
- przywrócenie prawidłowego funkcjonowania melioracji terenów zagrożonych deficytem
wodnym
Aby zrealizować powyższe cele gmina planuje zrealizować następujące działania :
o Budowa kanalizacji sanitarnej Zbucz - Morze,
o Budowa kanalizacji sanitarnej Leniewo – Lady – Podrzeczany – Łuszcze –
Kol. Śliwowo – kol. Tynkowszczyzna – Klejniki – kol. Boryckie –
Hukowicze – Leszczyny
o Budowa kanalizacji sanitarnej Rakowicze – Osówka – Szostakowi- Kojły Kuraszewo
Ograniczenie emisji pyłów do powietrza oraz ograniczenie hałasu komunikacyjnego
- wykorzystywanie technologii przyjaznych środowisku
- modernizacja kotłowni i inwestycje z zakresu źródeł energii odnawialnej( z wyłączeniem
tych, które powodują wzrost emisji zapylenia w strefach o przekroczonej normie pyłu)
- rozwój infrastruktury drogowej w celu ograniczenia emisji hałasu i wibracji,
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Gmina planuje następujące zadania związane ochroną atmosfery polegające na remontach
i termomodernizacji budynków:
 Przebudowa budynku szkolnego w Czyżach
 Remont świetlicy wiejskiej w Czyżach
Poprawa nawierzchni dróg będących własnością gminy w celu zminimalizowania emisji
spalin do atmosfery oraz ograniczania hałasu spowodowanego ruchem kołowym po
drogach o nawierzchni nieulepszonej. W celu osiągnięcia powyższych zamierzeń
planowana jest realizacja następujących zadań :
 Przebudowa drogi gminnej Klejniki – Lachy
 Przebudowa dróg gminnych w Leniewie, Łuszczach, Osówce, Podrzeczanach
Przebudowa nawierzchni dróg na bitumiczną spowoduje właściwą organizację ruchu
poprzez wyrównanie nawierzchni drogi i brak nierówności poprzecznych, sprzyjać będzie
ciągłości ruchu, jazdy z jednakową prędkością optymalną (wyeliminowane zatrzymywania
się i zwolnienia przed nierównościami jezdni) i w efekcie wyeliminowanie miejscowych
emisji tlenku węgla, węglowodorów alifatycznych, zadymienia.

PRIORYTET 2
Ochrona ekologiczna regionu
Główne cele krótkoterminowe tego priorytetu (celu długoterminowego) to:
-ochrona zdrowia i życia ludzkiego, człowiek jako element środowiska naturalnego
- aktywna ochrona przyrody i krajobrazu
- troska o gatunki chronione
Celem ochrony przyrody jest zachowanie cennych ekosystemów tj. zapewnienie im
trwałości poprzez utrzymanie warunków, w jakich systemy funkcjonują. Zmiana jednego z
czynników (np. sposób użytkowania ekosystemu przez człowieka, zmiana klimatu itd.)
powoduje destrukcje pierwotnego układu ekologicznego.
Szczególnie narażone na przekształcenie są lasy oraz półnaturalne układy ekologiczne,
ukształtowane w wyniku działalności człowieka (np. łąki, pastwiska, strumienie, rzeki,
torfowiska, uprawy). Aktywna ochrona przyrody dotyczy na terenie gminy Czyże terenu 60
ha na obszarze chronionego krajobrazu Dolina Narwi.
W celu podniesienia atrakcyjności gminy i rozwoju różnych form turystyki planowane jest
rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Zbuczu.
zwiększenie liczby terenów leśnych w celu ochrony atmosfery
Konieczna jest :
I. Ochrona lasów i podejmowanie skutecznej walki z zagrożeniami chorobotwórczymi
lasów.
II. Zwiększenie udziału lasów ochronnych (glebochronnych, wodochronnych) zwłaszcza na
obszarach prawnej ochrony przyrody.
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PRIORYTET 3
Racjonalna gospodarka odpadami, przyjazna środowisku w celu ochrony wód i
powierzchni ziemi
Główne
cele
krótkoterminowe
tego
priorytetu
(celu
długoterminowego) to:
- kompleksowa gospodarka odpadami
- rozszerzenie systemu segregacji odpadów
- selekcjonowanie odpadów
- bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, w tym w
szczególności w zakresie unieszkodliwiania azbestu i odpadów poakcyjnych
-wprowadzenie skutecznego systemu monitoringu składowanych odpadów komunalnych i
oddziaływania wysypisk na środowisko
- likwidacja dzikich wysypisk
- edukacja ekologiczna z zakresu gospodarki odpadami
Realizacja powyższych celów wymusza zorganizowanie gospodarki odpadami zgodnie z
Ustawą o odpadach. Pierwszym działaniem powinno być wprowadzenie selektywnej
zbiórki odpadów, którą objętych powinno być 100 % mieszkańców. Krokiem wstępnym
realizacji tego zadania jest przeprowadzenie akcji informacyjno - edukacyjnej zarówno
wśród młodzieży jak i dorosłych (np. : organizowanie konkursów promujących selektywną
zbiórkę odpadów, spotkania z mieszkańcami wsi, dalsze przeprowadzanie akcji „Sprzątanie
Świata”). Przeprowadzając tę akcję mieszkańcy powinni zdawać sobie sprawę z
konieczności segregacji odpadów w celu dalszego odzysku surowców wtórnych ( papier,
tektura, szkło, tworzywa sztuczne) oraz segregacji odpadów wielkogabarytowych,
biodegradowalnych, budowlanych, zużytego sprzętu AGD, niebezpiecznych powstających
w strumieniu odpadów komunalnych( przeterminowane leki, worki po nawozach , puszki
po farbach). Mieszkańcy gminy muszą zdawać sobie sprawę z zakazu oraz konsekwencji
prawnych tworzenia „dzikich „ wysypisk śmieci oraz niezgodnego z prawem
zagospodarowywania wyrobów zawierających azbest (samowolne zdejmowanie tych
wyrobów i wyrzucanie ich w miejsca do tego nie przeznaczone).Jednocześnie konieczna
jest inwentaryzacja „dzikich” wysypisk odpadów. Zlokalizowane „dzikie” składowiska
odpadów należy uprzątnąć, a tereny, które tego wymagają zrekultywować. By uniknąć
powtórnego tworzenia „dzikich” składowisk odpadów należy w porozumieniu ze Strażą
Leśną kontrolować stan czystości lasów i karać tworzących je mieszkańców gminy
Jak wynika z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa Podlaskiego,
ze względu na nieścisłości danych , konieczny jest monitoring ilości wywożonych odpadów
z indywidualnych gospodarstw, przez uprawnione do tego firmy.
Opis wszystkich zadań związanych z gospodarką odpadami zapisany jest w sporządzonym
„ Planie gospodarki odpadami dla gminy Czyże”
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PRIORYTET 4

Budowa świadomości ekologicznej społeczeństwa
Główne cele krótkoterminowe tego priorytetu ( cele długoterminowego) to:
- zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa
- propagowanie ekologicznego stylu produkcji i konsumpcji
- mobilizowanie społeczeństwa do podejmowania działań proekologicznych:
Celem edukacji ekologicznej jest wykształcenie jak najliczniejszej rzeszy osób, które
staną się opiekunami, konserwatorami i obrońcami wartości przyrodniczych kulturowych,
stanowiących o niepowtarzalnym bogactwie regionu.
Aby to osiągnąć, należy rozwijać kontakt między dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi,
a przyrodą i środowiskiem naturalnym, i przy okazji kształtować świadomość ekologiczną.
Według wytycznych Unii Europejskiej niezbędne jest podjęcie powszechnej edukacji
ekologicznej wśród społeczności rolniczej. Edukacja taka powinna obejmować zarówno
programy szkolne, jak również oświatę pozaszkolną. Powinna też być związana z
dostarczonymi środkami produkcji do rolnictwa
W tym celu należy:
I. Nakłanianie przedsiębiorców prowadzących kwatery agroturystyczne do zrzeszania się
w związki promujące ekologiczny produkt lokalny - np. mleko, warzywa, wyroby mięsne,
sery.
II. Rozwijać turystykę edukacyjną i naukowo – badawczą. W tym celu konieczna jest
współpraca między pracownikami gminy i nauczycielami szkół.
III. Upowszechnienie sprawdzonych sposobów rozwijania gospodarstw ekologicznych i
agroturystycznych
IV. Ułatwienie realizacji inwestycji związanych z obsługą ruchu turystycznego oraz
gospodarstw ekologicznych
Znakomitą formą edukacji ekologicznej jest kontakt mieszkańców z Internetem. W ramach
planowanych przez gminę zadań jest budowa sieci internetowej i szeroki dostęp ludności
do Internetu.
- kształtowanie polityki informacyjnej mającej na celu rezygnację przez firmy i instytucje
z konwencjonalnych źródeł energii
- podnoszenie skuteczności przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska
.
I. Zapobieganie niewłaściwemu zagospodarowaniu i zabudowaniu obszarów atrakcyjnych
pod względem turystycznym, przez sukcesywne sporządzanie miejscowych planów
gospodarowania przestrzennego obszarów przewidzianych do rozwoju turystyki.
- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach
Współpraca ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi w zakresie rozwoju
edukacji ekologicznej oraz próby nauczania różnych przedmiotów w terenie
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2) Edukacja ekologiczna dorosłych głównie w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami
poprzez dalszą organizację akcji „Posesja”
- tworzenie lokalnych ośrodków edukacji ekologicznej
1.Opracowanie folderów, ulotek poświęconych konkretnemu zagadnieniu np. „ABC
gospodarki wodno – ściekowej”, „ABC selektywnej zbiórki odpadów” itp. Opracowanie
plakatów np. o zakazie wypalania łąk, zakazie tworzenia „dzikich” wysypisk śmieci i
składowisk odpadów. Powinny one być umieszczone w miejscach publicznych oraz
gminnym ośrodku edukacji ekologicznej
2.Spotkania z mieszkańcami gminy podczas, których podnoszone będą tematy z zakresu
ochrony środowiska naturalnego, prawidłowej gospodarki odpadami, konsekwencji
łamania przepisów ochrony środowiska oraz korzyści jakie płyną z przestrzegania zasad
ochrony środowiska.
3. Szkolenia na temat korzyści płynących z tworzenia gospodarstw ekologicznych,
agroturystycznych oraz możliwościach dofinansowania tego rodzaju przedsięwzięć
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Rozdział IV
Instrumenty realizacji programu
4.1. Prawne instrumenty realizacji programu
Do tej grupy instrumentów zalicza się wszelkiego rodzaju akty prawne, które wprowadzają:
• normy o charakterze ogólnym (przepisy odnoszące się do zarządzania
środowiskiem, monitoringu itp.)
• normy szczegółowe, dotyczące ochrony poszczególnych komponentów środowiska
(np., jakości powietrza, normy emisji zanieczyszczeń ze ścieków, techniczno ekologiczne, hałasu itp.).
W związku z wstąpieniem Polski do UE w maju 2004 r., Polska jest zobowiązana do
dostosowania krajowych przepisów prawnych do prawa obowiązującego w UE. Polska jest
w trakcie procesu dostosowywania prawodawstwa do wymogów stawianych w UE.
Podejmując jakiekolwiek działania rozwojowe na szczeblu powiatu, należy uwzględnić
zarówno aktualne przepisy polskiego prawa ochrony środowiska jak i wymagania i
standardy, do których Polska dąży - jako członek Unii.

4.2. Instrumenty oddziaływania społecznego
Do grupy tej należą wszystkie narzędzia, które kształtują świadomość proekologiczną
ludzi, grup społecznych, narodów, a także te narzędzia, które są przejawem tej
świadomości. Wszystkie te instrumenty razem wzięte powinny służyć uspołecznieniu
realizacji Programu Ochrony Środowiska, Do instrumentów tych należą:
 edukacja i propaganda ekologiczna
 negocjacje, umowy, porozumienia
 formy nacisku bezpośredniego i bezpośrednie inicjatywy społeczne
 instrumenty lobbystyczne
 narzędzia usługowe.
Podstawowe znaczenie w realizacji Programu Ochrony Środowiska ma prawo i dostęp do
informacji. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. gwarantuje to prawo. Mając zapewnione
prawo i dostęp do informacji, kluczowa sprawą staje się edukacja i propaganda
ekologiczna. Poziom stanu świadomości społecznej i gotowość jednostek i grup
społecznych do uczestnictwa w realizacji programu decydują o jego sukcesie.
Negocjacje są jednym z najważniejszych instrumentów demokratyzacji życia i
jednocześnie metoda przygotowania i podejmowania decyzji. W Polsce techniki
negocjacyjne dopiero od niedawna znajdują zastosowanie i są doceniane jako narzędzie
przy tworzeniu ustaleń zagospodarowania przestrzennego, ustalaniu lokalizacji inwestycji
itp.
Narzędzia nacisku bezpośredniego, to różnego rodzaju petycje, manifestacje, protesty. Jeśli
poparte są rzetelną wiedzą i wspólną świadomością ekologiczną ludzi biorących w nich
udział, mogą być instrumentem, przy pomocy, którego zwrócona zostanie uwaga na
poważne zagrożenie środowiska. Bezpośrednia inicjatywa społeczna, to nic innego jak
krótkotrwałe włączenie się lokalnych społeczności do rozwiązywania określonego
problemu.
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Narzędzia lobbystyczne, to grupy nacisku, tworzenie programów i inicjatyw itp.
zapewniające działania władz dla realizacji określonych celów.
Działania komplementarne oznaczają na ogół działanie organizacji pozarządowych o
charakterze uzupełniającym do istniejących procedur programów itp. Mogą to być narady,
publikowanie własnych raportów, wykonywanie własnych ocen oddziaływania na
środowisko itp.
Narzędzia usługowe, to głównie prowadzenie centrów informacyjnych, uruchamianie
zielonych telefonów, udostępnianie wszystkich publicznych rejestrów z dziedziny ochrony
środowiska w formie elektronicznej bazy danych.
Zadaniem władz administracyjnych powiatu jest dołożenie wszelkich starań, aby
konsultacje społeczne dotyczące projektów aktów normatywnych, programów i polityk
oraz decyzji, obejmowały jak najszerszy krąg potencjalnie zainteresowanych osób,
organizacji i instytucji. W celu powiadomienia wszystkich zainteresowanych wykorzystać
należy strony internetowe oraz elektroniczne listy adresowe.

4.3. Instrumenty ekonomiczne
Głównym celem instrumentów ekonomicznych powinno być inspirowanie podmiotów
gospodarczych do oszczędnego korzystania z zasobów i walorów środowiska. Instrumenty
ekonomiczne stanowią pośrednie narzędzie oddziaływania na podmioty gospodarcze,
wpływając na ich wyniki finansowe. Do podstawowych instrumentów regulacji pośredniej
stanu ochrony środowiska zalicza się:
o opłaty za korzystanie ze środowiska np. eksploatacja cennych złóż
o opłaty za ilościową degradację środowiska np. przeznaczenie na cele nierolnicze
gruntów rolnych
o opłaty za zanieczyszczenie środowiska np. emisja gazów i pyłów do powietrza
atmosferycznego
o podatki ekologiczne na emisję do środowiska szkodliwych substancji lub za
używanie obciążających środowisko dóbr
o kary pieniężne za nieprzestrzeganie norm emisji i koncentracji zanieczyszczeń oraz
innych regulacji prawnych
o ubezpieczenia ekologiczne
o systemy depozytowe na dobra szczególnie uciążliwe w fazie poprodukcyjnej od
dóbr konsumpcyjnych
o opłaty użytkowe za korzystanie z publicznych urządzeń technicznych ochrony
środowiska np. opłaty za wywóz śmieci
o zachęty podatkowe
o zastawy ekologiczne dla zabezpieczenia realizacji zobowiązań ekologicznych przez
podmioty gospodarcze
o rynek zbywalnych uprawnień do emisji zanieczyszczeń.
Instrumenty ekonomiczne zastosowane łącznie z instrumentami prawnymi stanowią
wysoce skuteczne i efektywne narzędzie realizacji polityki ekologicznej państwa.
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4.4. Instrumenty finansowe
4.4.1. Fundusze Ochrony Środowiska
Źródłami finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska jest Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Formami finansowania są: pożyczki, kredyty
udzielane przez banki ze środków Narodowego Funduszu, dopłaty do oprocentowania
preferencyjnych kredytów i pożyczek, dotacje, umorzenia.

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ
Dotacje
Wnioskodawcą mogą być podmioty podejmujące realizacje przedsięwzięć ochrony
środowiska i gospodarki wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i
gospodarki wodnej.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonując wyboru
przedsięwzięć do dofinansowania będzie przeznaczał środki przede wszystkim na
dofinansowywanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków Unii
Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych.
Dofinansowanie będzie służyło osiągnięciu przez Polskę efektów ekologicznych
określonych w Traktacie Akcesyjnym.

1. Ochrona powierzchni ziemi, gospodarowanie odpadami i zasobami
1.1. Ochrona powierzchni ziemi i wód poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów,
ich zagospodarowanie oraz rekultywację terenów zdegradowanych
o kompleksowe systemy gospodarowania odpadami komunalnymi od projektu do
realizacji, uwzględniające co najmniej: działania prewencyjne, selektywne
zbieranie, przygotowanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania oraz, o ile
wynika to z planów gospodarki odpadami, instalacje do odzysku, w tym recyklingu
oraz unieszkodliwiania,
o budowa:
- punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów
niebezpiecznych oraz unieszkodliwianie,
- instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesów odzysku, w tym
recyklingu,
- instalacji do odzysku, w tym recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów
komunalnych,
- instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii,
- instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych w procesach innych niż
składowanie,
o kształtowanie postaw konsumentów w zakresie selekcji odpadów,
o modernizacja instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów (w kierunku
obniżenia emisji zanieczyszczeń do powietrza),
o dostosowanie istniejących składowisk odpadów do obowiązujących przepisów,
o przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania i realizacji
przedsięwzięcia (w tym studium wykonalności, dokumentacja techniczna dla
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projektów, dokumentacja przetargowa),
o racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami poprzez wsparcie dla wdrożenia
nowych technologii w zakresie ograniczania materiałochłonności i ilości
wytwarzanych odpadów innych niż komunalne,
o wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów
poużytkowych lub niebezpiecznych,
o zagospodarowanie odpadów opakowaniowych i poużytkowych,
o zbieranie i demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz gospodarowanie
odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
o przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania i realizacji
przedsięwzięcia (w tym studium wykonalności, dokumentacja techniczna dla
projektów, dokumentacja przetargowa).

2. Ochrona powietrza
2.1. Podwyższenie sprawności wytwarzania, przemysłu, dystrybucji i użytkowania energii
o termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, wymiana wyposażenia na
energooszczędne,
2.2. Wzrost wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw
o budowa elektrowni wiatrowych,
o budowa lub modernizacja instalacji wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z
wykorzystaniem biomasy lub związanej ze współspalaniem,
o budowa lub modernizacja instalacji wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z
wykorzystaniem biogazu uzyskiwanego w procesie fermentacji metanowej osadów
ściekowych oraz odpadów komunalnych na składowiskach,
o budowa lub modernizacja instalacji pozyskiwania energii z wód geotermalnych,
o budowa kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych,
o budowa nowych lub przystosowanie istniejących instalacji energetycznych do
wykorzystywania metanu pochodzącego z odmetanowania kopalń węgla
kamiennego i szybów wydobywczych ropy naftowej,
o zastosowanie pomp ciepła wykorzystujących ciepło ziemi lub ciepło z otoczenia,
o inwestycje dotyczące produkcji i stosowania w transporcie biopaliw lub innych
paliw odnawialnych,
o opracowanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania o dofinansowanie i
realizacji przedsięwzięcia.
2.3. Zastosowanie technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję
o inwestycje z zakresu wdrażania w przedsiębiorstwach Najlepszych Dostępnych
Technik (ang. BAT – Best Available Technique),
o inwestycje zmierzające do zmian surowcowych w realizowanych technologiach,
o inwestycje zmierzające do ograniczenia powstawania u źródła strumienia odpadów
stałych, ciekłych i gazowych,
o inwestycje zmierzające do powtórnego wykorzystania odpadów w produkcji,
o wspieranie w zakładach przemysłowych działań inwestycyjnych mających na celu
ograniczanie hałasu, energochłonności i materiałochłonności,
o wspieranie działań inwestycyjnych mających na celu wdrażanie systemów
zarządzania środowiskowego ISO 14001, EMAS i uzyskania certyfikatu Czystszej
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Produkcji w zakładach przemysłowych.

3. Ochrona przyrody i krajobrazu oraz kształtowanie postaw ekologicznych

Ochrona przyrody i krajobrazu oraz kształtowanie postaw ekologicznych
odbudowa zdegradowanych siedlisk nieleśnych i wodnych,
przebudowa drzewostanów w sposób zgodny z typem siedliska,
usuwanie gatunków inwazyjnych
kształtowanie strefy ekotonów na granicy siedlisk leśnych i nieleśnych,
rewitalizacja (rekompozycja) cennych założeń parkowych i pałacowo-ogrodowych,
usuwanie nalotu roślinności drzewiastej i krzewiastej na siedliskach nieleśnych,
przywracanie właściwych stosunków wodnych siedlisk wodno-błotnych,
wykup gruntów kluczowych dla ochrony przyrody i ich renaturalizacja,
budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej udostępnianiu dla turystów
obszarów chronionych, miast - ogrodów, w tym budowa ścieżek dydaktycznych,
ścieżek i parkingów rowerowych, szlaków, punktów widokowych, wież
widokowych, zadaszeń, itp.,
o eliminacja bezpośrednich zagrożeń antropogennych obszarów cennych
przyrodniczo wskutek ograniczenia niskiej emisji, uregulowania gospodarki
ściekowej oraz usuwania materiałów zawierających azbest z obszaru parków
narodowych, z obszarów wyznaczonych do sieci NATURA 2000 z
obiektów/gruntów będących własnością Skarbu Państwa.
3.2. Wspieranie działań w zakresie zwiększenia lesistości kraju i ochrony zasobów
leśnych
o zalesienia gruntów będących własnością Skarbu Państwa lub gmin,
o ochrona ekosystemów leśnych przed szkodami powodowanymi przez czynniki
biotyczne i abiotyczne,
o rozwój bazy szkółkarskiej pod potrzeby renaturalizacji ekosystemów leśnych i
zalesień,
o eliminacja bezpośredniej presji na obszary przyrodniczo cenne wskutek
ograniczenia niskiej emisji, uregulowania gospodarki ściekowej oraz usuwania
materiałów zawierających azbest z obszarów lasów państwowych z
obiektów/gruntów będących własnością Skarbu Państwa lub gmin.
3.3. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym
różnorodności biologicznej
o kampanie informacyjno-promocyjne dotyczące wybranych aspektów środowiska i
jego ochrony prowadzone z udziałem środków masowego przekazu, społecznych
organizacji ekologicznych i innych podmiotów, w tym badania opinii publicznej
exante i ex-post,
o ogólnopolskie i międzynarodowe imprezy masowe, których celem jest
popularyzacja wiedzy o środowisku oraz kształtowanie proekologicznych postaw
społecznych,
o budowanie sieci partnerstwa na rzecz ochrony środowiska, moderowanie platform
dialogu społecznego jako elementu integrującego społeczeństwo, zwłaszcza
organizacje społeczne w procesie podejmowania decyzji,
.
3.4. Wspieranie edukacji dla zrównoważonego rozwoju
(ustawa Prawo Ochrony Środowiska, Strategia Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ
dotycząca Dekady Edukacji dla Zrównoważonego - podpisana i przyjęta przez Polskę na
3.1.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
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spotkaniu przedstawicieli Ministerstw ds. Środowiska i Edukacji w marcu 2005 r.)
o rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej realizowanej przez parki
narodowe, parki krajobrazowe, leśne kompleksy promocyjne, wiodące w regionie
centra edukacji ekologicznej oraz ośrodki prowadzące edukację ekologiczną
szczególnie istotne w skali kraju a także wspieranie realizowanych przez te ośrodki
programów edukacyjnych,
o wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji
ekologicznej oraz w ramach kampanii informacyjno-promocyjnych,
o wspieranie promocji zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz edukacji
prowadzonej na łamach czasopism i wkładek ekologicznych,
o wspieranie działalności wydawniczej, wspomagającej edukację ekologiczną w
zakresie zarządzania środowiskiem,
o wspieranie działalności informacyjno-edukacyjnej realizowanej z wykorzystaniem
wortali i portali internetowych,
o wspieranie ponadregionalnych projektów szkoleniowych dla wybranych grup
społecznych i zawodowych mające na celu podnoszenie kwalifikacji i kształtowanie
świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju,

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz udziela
pożyczki i dotacji na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z wnioskodawcą.
Przedmiotem udzielania dotacji są:
A - edukacja ekologiczna, mała retencja, monitoring, wspieranie systemów kontrolno –
pomiarowych stanu środowiska, ochrony przyrody, ochrona lasów na obszarach
szczególnej ochrony, zalesienia, zadrzewienia, zapobieganie lub likwidacja poważnych
awarii;
B - zalesienie gruntów, zadrzewienie, zakrzewienie, prace pielęgnacyjne związane z
utrzymaniem pomników przyrody i parków utworzonych przez radę gminy, prenumerata
czasopism ekologicznych dla dzieci i młodzieży, edukacja ekologiczna i propagowanie
działań proekologicznych;
C - budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków (w tym kompleksów oczyszczalni
przydomowych) sieć kanalizacyjna w miejscowościach położonych bezpośrednio nad
rzekami, jeziorami, zbiornikami retencyjnymi, zbiornikami wód podziemnych, selektywna
zbiórka odpadów, odzysk i recykling odpadów opakowaniowych i użytkowych, utylizacja
odpadów niebezpiecznych, likwidacja niskiej emisji z wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii, a przede wszystkim biomasy.
Maksymalny udział w finansowaniu wynosi 100% w przypadku działań z grupy B i do
60% udziałów w przypadku działań z grupy A i C.

Fundacja EKOFUNDUSZ

Zadaniem Funduszu jest dofinansowanie projektów w dziedzinie ochrony środowiska,
które maja nie tylko istotne znaczenie w skali regionu czy kraju, ale w skali globalnej.
Fundacja nie dofinansowuje przedsięwzięć, których celem jest rozwiązanie jedynie
lokalnych problemów. Ekofundusz jest również stymulowanie rozwoju polskiego
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przemysłu ochrony środowiska.
Dotacje Ekofunduszu przyznawane są w ramach pięciu sektorów priorytetowych:
o ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz
eliminacja niskich źródeł emisji (ochrona powietrza)
o ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona zasobów wody
pitnej (ochrona wód)
o ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (ochrona klimatu)
o ochrona różnorodności biologicznej
o gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych.
W ramach tych sektorów wspierane mogą być jedynie projekty dotyczące inwestycji
bezpośrednio związanych z ochroną środowiska, a w dziedzinie ochrony przyrody różne
projekty nie inwestycyjne.
Przedsięwzięcia preferowane do dofinansowania:
w dziedzinie ochrony powietrza przedsięwzięcia dotyczące:
o energetycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii (szczególności
biomasy, energii słonecznej, geotermalnej oraz efektywnych ekonomicznie
zastosowań pomp ciepła)
o oszczędności energii w systemach zaopatrzenia w ciepło na cele komunalno –
bytowe
zmian w technologiach spalania paliw stałych dla wytwarzania energii
o systemowych rozwiązań mających na celu istotne zmniejszenie zanieczyszczeń
atmosfery powodowanych przez transport samochody na terenach miejskich

Dotacje

Wnioskodawcą mogą być:
o w projektach inwestycyjnych – inwestor (władze samorządowe, jednostki
budżetowe i inne),
o w projektach nie inwestycyjnych – główny wykonawca projektu (organizacje
społeczne, fundacje).

4.4.2.Programy Operacyjne na lata 2007 – 2013
Programy Operacyjne stanowią podstawowe narzędzia do osiągnięcia założonych
w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia na lata 2007 – 2013 celów przy
wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Jednym z najważniejszych źródeł finansowania przedsięwzięć w ochronę środowiska w
Polsce, w nowym okresie programowym na lata 2007-2013 będzie Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Głównym celem Programu jest podniesienie
atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej
przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości
kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.
Na realizację POIiŚ w latach 2007-2013 zostanie przeznaczonych ponad 36 mld euro. Ze
środków Unii Europejskiej będzie pochodziło 27 848,3 mln euro (w tym ze środków
Funduszu Spójności – 21 511,06 mln euro (77%) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – 6 337,2 mln euro (23%). Program obejmie wsparciem takie dziedziny jak:
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transport, środowisko, energetykę, kulturę i dziedzictwo kulturowe, szkolnictwo wyższe,
a także ochronę zdrowia.
W zakresie ochrony środowiska przewidziano dofinansowanie dla dużych inwestycji
komunalnych, inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwach, projektów ochrony
przyrody
i bezpieczeństwa ekologicznego, a także edukacji ekologicznej. Wsparcie z Programu
otrzymają zarówno samorządy i przedsiębiorcy, jak również m.in. organizacje
pozarządowe, parki narodowe i Lasy Państwowe.

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Celem głównym PO Rozwój Polski Wschodniej jest przyspieszenie tempa rozwoju
społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej (tj. województw: lubelskiego,
podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego).
Cel ten nawiązuje do Programu Rządu „Solidarne Państwo” i wynika ze formułowanych
w perspektywie średniookresowej celów Strategii Rozwoju Kraju 2007 – 2015 oraz jest
zgodny z celem NSRO 2007 – 2013, którym jest „Tworzenie warunków dla wzrostu
konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej
wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej
i przestrzennej.”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Siedmioletni Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) ma przyczynić się do
zapewnienia opłacalności produkcji rolnej, modernizacji gospodarstw i przetwórstwa
artykułów rolnych, wspartych przez rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej.
W ramach PROW zagadnienia środowiskowe realizowane będą w ramach następujących
działań:
o wsparcie gospodarstw na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania (ONW),
o płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrożeniem Ramowej
Dyrektywy Wodnej,
o program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe),
o zalesienie gruntów rolnych oraz zalesienie gruntów innych niż rolne,
o odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy
i wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych,
o różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
o podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
o gospodarka wodno-ściekowa w szczególności zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie
i oczyszczanie ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji
zagrodowej,
o tworzenie systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych,
o wytwarzanie lub dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych,
w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy,
o poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem
i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów, gospodarowanie
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rolniczymi zasobami wodnymi).

Program Life+

LIFE+ jest kontynuacją Instrumentu Finansowego LIFE, utworzonego przez Komisję
Europejską w 1992 roku. W trakcie trzech kolejnych edycji dofinansowano realizację
łącznie ponad 2500 projektów we wszystkich krajach członkowskich. W latach 2004-2006
z tej formy dofinansowania skorzystała również Polska, na obszarze której realizowano
cztery projekty z zakresu ochrony środowiska i różnorodności biologicznej.
LIFE+ powinien bezpośrednio wspierać realizację priorytetów Programu Działań na Rzecz
Środowiska (2002-2012), do których należą:
o ochrona przyrody i bioróżnorodności,
o przeciwdziałanie zmianom klimatu,
o zminimalizowanie negatywnych skutków wpływu zanieczyszczeń środowiska na
zdrowie ludzi,
o zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych i racjonalna gospodarka
odpadami.
W ramach części budżetu LIFE+ będącego w dyspozycji Komisji Europejskiej ekologiczne
organizacje pozarządowe, które działają minimum w trzech krajach UE, będą mogły
ubiegać się o dotacje w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych.

Regionalny Program Operacyjny
Cel główny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego:
Zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego w celu tworzenia nowych miejsc pracy przy
poszanowaniu i zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu.
Priorytety w ramach których mogą być realizowane zadania zawarte w Gminnym
Programie Ochrony Środowiska
OŚ PRIORYTETOWA II: Rozwój infrastruktury transportowej
Cel główny Osi priorytetowej:
Z większenie dostępności komunikacyjnej województwa podlaskiego poprzez
unowocześnianie
infrastruktury transportowej wpływającej na rozwój regionu
Cele szczegółowe Osi priorytetowej:
– Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa poprzez integrację lokalnych i
ponadlokalnych układów transportowych z krajowym systemem transportowym,
– Zwiększenie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionu,
– Poprawa funkcjonowania transportu publicznego w miastach,
– Poprawa bezpieczeństwa transportowego,
– Zwiększenie udziału kolei w przewozach.
Opis Osi priorytetowej
Usprawnienie systemu transportowego województwa podlaskiego jest podstawowym
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elementem warunkującym efektywne wdrożenie całego Programu. Zadanie to realizowane
będzie w sposób zintegrowany z wykorzystaniem czterech systemów transportowych:
drogowego, kolejowego, lotniczegoi miejskiego.
Usprawnienie infrastruktury drogowej realizowane będzie poprzez dwa wyodrębnione
poddziałania różniące się zakresem i charakterem inwestycji: regionalne i lokalne.
Lokalna infrastruktura drogowa
Wsparcie w zakresie lokalnej infrastruktury drogowej realizowane będzie poprzez budowę,
przebudowę i remont dróg gminnych i powiatowych w celu poprawy warunków życia
mieszkańców i połączeń z siecią ponadlokalną.
Beneficjentami Osi priorytetowej mogą być:
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
– jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
– jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione
wyżej),
przedsiębiorcy.
OŚ PRIORYTETOWA III: Rozwój turystyki i kultury

Cel główny Osi priorytetowej:
Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego
Uzasadnienie Osi priorytetowej
Dobre warunki rozwoju turystyki, sportu i wypoczynku województwo podlaskie
zawdzięcza istnieniu licznych kompleksów leśnych, urozmaiconej rzeźby polodowcowej,
licznych jezior w północnej części województwa, nizinnych dolin rzecznych z fragmentami
unikalnych w Europie bagien oraz urozmaiconego pod względem etnicznym środowiska
kulturowego i czystego środowiska. Wykorzystanie walorów przyrodniczych,
wypoczynkowych i kulturowych stwarza szansę wykreowania oferty turystycznej
skierowanej do osób ceniących aktywny wypoczynek. Wykorzystanie potencjału regionu
wymaga rozbudowy i podwyższenia standardów bazy turystycznej i sportowej. Dodatkową
możliwością dla regionu jest rozwój turystyki uzdrowiskowej. Wielkie kompleksy leśne,
nieskażone powietrze oraz złoża borowiny umożliwiają zwiększenie znaczenia funkcji
leczniczych i uzdrowiskowych Augustowa i Supraśla. Największą barierą rozwoju
turystyki jest stosunkowo krótki okres turystyczny. Warunki naturalne przyciągają turystów
jedynie w okresie letnim. Brak alternatyw dla „ładnej pogody” oraz słaba całoroczna
infrastruktura turystyczna skracają sezon turystyczny do jedynie dwóch miesięcy w roku.
Tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze turystycznym i okołoturystycznym oraz
zwiększenie dochodu mieszkańców z działalności turystycznej wymaga dużych nakładów
finansowych na zbudowanie całorocznej bazy noclegowej, obiektów uatrakcyjniających
pobyt w regionie oraz infrastruktury służącej uprawianiu aktywnych form turystyki.
Ponadto, działania te doprowadzą do podwyższenia jakości życia mieszkańców regionu
oraz przyczynią się do kreowania i realizacji funkcji miejskich i metropolitalnych
głównych miast regionu.
Cele szczegółowe osi priorytetowej:
– Rozbudowa bazy turystycznej w regionie,
– Podniesienie jakości usług turystycznych,
– Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej,
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– Wzrost roli turystyki, sportu i rekreacji jako czynników stymulujących rozwój społeczny
i gospodarczy,
– Poszerzenie oferty usług turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w województwie,
– Wspieranie działań mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach
wiejskich,
Opis Osi priorytetowej
W ramach Osi priorytetowej wspierane będą przedsięwzięcia mające na celu wydłużenie
sezonu turystycznego, a co za tym idzie, czasu przebywania turystów w regionie. W celu
stworzenia zintegrowanego pakietu turystycznego regionu i przyciągnięcia turystów i
inwestorów wspierany będzie rozwój głównych ośrodków miejskich. Wsparcie turystyki
realizowane będzie w ramach dwóch działań: rozwój atrakcyjności turystycznej regionu
oraz rozwój bazy turystycznej.
Rozwój atrakcyjności turystycznej
W ramach rozwoju atrakcyjności turystycznej regionu współfinansowane będą
przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury turystycznej, infrastruktury sportowej i
rekreacyjnej oraz kulturalnej. Realizacja działań w ramach infrastruktury turystycznej
odbywać się będzie poprzez realizację: infrastruktury uzdrowisk związanej z rozwojem
funkcji leczniczo – wypoczynkowych, wspierania tworzenia centrów wystawienniczych i
kongresowych, wspierania rozwoju turystyki biznesowej, infrastruktury transportu
wodnego, jak też rozwój infrastruktury noclegowej i gastronomicznej towarzyszącej w/w
funkcjom oraz tworzenia i rozwoju spójnego systemu promocji województwa podlaskiego
zwiększającego turystyczną atrakcyjność regionu. Możliwe jest wsparcie działań
dotyczących promocji marki regionu wzmacniającej gospodarkę województwa oraz
projektów zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w ruchu turystycznym
(system monitoringu strategicznych punktów miejscowości turystyczno-wypoczynkowych,
utworzenie sezonowych komisariatów Policji działających w miejscach o dużym natężeniu
ruchu turystycznego). W ramach rozwoju infrastruktury sportowej finansowany będzie
rozwój i modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki, które
dodatkowo kreować będą funkcje miejskie. W celu dywersyfikacji oferty turystycznej
wspierane będzie powstawanie obiektów umożliwiających organizowanie imprez
masowych, przyciągających turystów spoza regionu i budujących metropolitalny wizerunek
województwa (stadiony piłkarskie,hale sportowe, obiekty pływackie, itp.).
W ramach Osi priorytetowej wspierane będą działania z zakresu budowy i remontu
obiektów kulturalnych stanowiących atrakcję turystyczną i przyczyniające się do rozwoju
turystyki kulturoznawczej oraz opracowanie i utworzenie systemów i centrów informacji
turystycznej.
Rozwój bazy turystycznej
Drugie działanie skierowane jest do przedsiębiorców i ukierunkowane będzie głównie na
rozbudowę bazy noclegowej regionu, bazy gastronomicznej oraz innej infrastruktury
turystycznej. Priorytetowo traktowane będą przedsięwzięcia związane z rozwojem turystyki
leczniczo-wypoczynkowej.
Wsparcie to realizowane będzie w postaci dotacji bezpośrednich na rozbudowę lub
rozszerzenie działalności przedsiębiorstw z branży turystycznej oraz zmianę sposobu i
podwyższenie standardu świadczonych usług. Projekty z zakresu turystyki wpisane w
ramach Osi priorytetowej powinny prezentować wpływ ekonomiczny na rozwój
województwa; priorytetowo należy traktować te projekty, które przede wszystkim
przyciągają turystów spoza regionu, wydłużają sezon turystyczny i czas pobytu turysty w
regionie.
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Beneficjentami Osi priorytetowej mogą być:
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
– jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
– administracja rządowa,
– partnerzy społeczni i gospodarczy,
– organizacje pozarządowe,
– PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
– parki narodowe i krajobrazowe,
– jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione
wyżej),
– kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych,
– przedsiębiorcy.
OŚ PRIORYTETOWA V: Rozwój infrastruktury ochrony
środowiska
Cel główny Osi priorytetowej:
Zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego poprzez inwestycje infrastrukturalne
zmniejszające negatywne skutki cywilizacji.
Cele szczegółowe Osi priorytetowej:
– Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń,
– Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
– Minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wprowadzenie systemu ich
odzyskiwania i unieszkodliwiania,
– Wzrost wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii,
– Poprawa stanu infrastruktury technicznej na obszarach słabiej rozwiniętych.
Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska
Wsparcie w zakresie lokalnej infrastruktury środowiskowej uzyskają projekty o zasięgu
lokalnym, nie wykraczające poza obszar jednej gminy oraz o niewielkiej wartości
nieprzekraczającej 1 mln euro, w tym samym zakresie co infrastruktura regionalna.
Dodatkowo wsparcie otrzymają projekty dotyczące likwidacji „dzikich” wysypisk śmieci.
W przypadku projektów zlokalizowanych na obszarach objętych interwencją PROW
pomoc może być udzielona tylko wtedy, gdy beneficjent nie może już skorzystać ze
wsparcia z PROW.
Działania wspierające ograniczenie zmian klimatycznych są istotne, jednakże z uwagi na
zakres tematyczny i wymiar finansowy pozytywne oddziaływanie RPOWP na zmiany
klimatyczne będzie miało charakter pośredni. Wkład w redukcję emisji gazów
cieplarnianych będą miały przedsięwzięcia dotyczące m.in. wsparcia rozwoju transportu
przyjaznego środowisku, gospodarki odpadami, modernizacji systemów ciepłowniczych
oraz racjonalnego wykorzystania energii.
Beneficjentami Osi priorytetowej mogą być:
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
– jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną
– administracja rządowa
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– PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
– parki narodowe i krajobrazowe
– jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione
wyżej)
– organizacje pozarządowe
– spółki wodne
– przedsiębiorcy.

4.4.3. Norweski Mechanizm Finansowy / EOG
Kolejnym funduszem, z którego można uzyskać środki finansowe na realizację zadań z
zakresu ochrony środowiska jest Norweski Mechanizm Finansowy / eog. Fundusz realizuje
zadania w ramach sześciu priorytetów.
W ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
realizowane są priorytety:
1) "Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję
zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii
Rodzaje kwalifikujących się projektów:
1. Ograniczanie korzystania z indywidualnych systemów ogrzewania na rzecz
podłączenia do zbiorczych/komunalnych sieci cieplnych
2. Zastąpienie przestarzałych źródeł energii cieplnej nowoczesnymi, energooszczędnymi i
ekologicznymi źródłami energii
3. Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej
4. Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii, tj. wykorzystania:
a) Energii wodnej (małe elektrownie wodne do 5 MW),
b) Energii słonecznej
c) Energii pochodzącej ze spalania biomasy (indywidualne systemy grzewcze)
5. Budowa, przebudowa i modernizacja komunalnych oczyszczalni ścieków oraz
systemów kanalizacji zbiorczej
6. Organizacja selektywnej zbiórki odpadów, a następnie zagospodarowywanie ich poprzez
odzysk
2 Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie
zasobami
Rodzaje kwalifikujących się projektów:
1. Zmniejszanie energo-, materiało- i wodochłonności produkcji i usług poprzez
poprawę efektywności wykorzystania zasobów produkcyjnych
2. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
3. Wspieranie procesu tworzenia "zielonych" miejsc pracy i "zielonych zamówień"
4. Działania na rzecz poprawy poziomu edukacji ekologicznej, poprzez tworzenie sieci
nauczania na rzecz środowiska
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ZADANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA NA TERENIE
GMINY CZYŻE
L p.
1.

Na zw a za da n ia
K o szt rea liza cj i
Inwentaryzacja terenu gminy w celu niedopuszczania do
powstawania „ dzikich „ wysypisk śmieci
brak danych

•
•

2.

Budowa kanalizacji sanitarnej Zbucz - Morze,
Budowa kanalizacji sanitarnej Leniewo – Lady –
Podrzeczany – Łuszcze – Kol. Śliwowo – kol.
Tynkowszczyzna – Klejniki – kol. Boryckie –
19 000 000
Hukowicze – Leszczyny
Budowa kanalizacji sanitarnej Rakowicze –
Osówka – Szostakowi- Kojły - Kuraszewo

Budżet
gminy,
strukturalne

fundusze

•
•

Przebudowa budynku szkolnego w Czyżach
Remont świetlicy wiejskiej w Czyżach

800 000

Budżet
gminy,
strukturalne

fundusze

•
•
•

Przebudowa drogi gminnej Klejniki – Lachy

350 000

Budżet
gminy,
strukturalne

fundusze Lata realizacji 2009

Brak danych

Budżet
gminy,
strukturalne

fundusze

•

3.

4
5.

Przebudowa dróg gminnych w
Łuszczach, Osówce, Podrzeczanach

Leniewie,

6

Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Zbuczu

250 000

7

Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Czyże

250 000

8

Edukacja ekologiczna mieszkańców

Brak danych

9

Źr ó dło f i na nso w a nia
Uw a g i
Budżet gminy
NFOŚiGW
jako
działania
preferowane
zgodnie
z
Zadanie ciągłe od roku 2009
Rozporządzeniem
Rady
Ministrów w sprawie pomocy na
modernizację składowiska.

Realizacja zadań zawartych w Gminnym Planie Gospodarki
Brak szczegółowych danych
Odpadami

Lata realizacji 2010- 2013

Lata realizacji 2009 -2011

Budżet
gminy,
fundusze
Lata realizacji2009 – 2010
strukturalne
Budżet
gminy,
fundusze
Lata realizacji2009 – 2010
strukturalne
Budżet gminy
Zadanie ciągłe od roku 2009
Budżet gminy
Lata realizacji
Fundusze Strukturalne
2008 - 2012
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Rozdział V
Monitoring Gminnego Programu Ochrony Środowiska
W monitoringu Gminnego Programu Ochrony Środowiska powinny brać udział gminy jako
jednostki odpowiedzialne za konkretne działania oraz jednostki współfinansujące działanie.
- Gminy odpowiedzialne za dostosowanie określonych działań do wymogów prawa II
Polityki Ekologicznej Państwa, która jest dostosowana do wymogów prawa Unii
Europejskiej w zakresie ochrony środowiska.
- Fundusze i Fundacje odpowiedzialne są za monitoring w sensie kontroli wykonywanych
etapów poszczególnych działań (np. etapów budowy kanalizacji itd.).
- Banki udzielające kredytów w sensie kontroli celowości wydatkowania uzyskanych
kredytów. Monitoring GPOŚ wspomagać też będą instytucje, których działalność opiera się
na ochronie środowiska, a więc:
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – w ramach badań środowiska (pomiar
czystości wód podziemnych, powierzchniowych, pomór emisji związków, CO2, CO, SO2,
NO2 do powietrza) oraz kontroli dostosowania działań poszczególnych podmiotów do
wymogów prawa i decyzji wydanych przez urzędy zajmujące się ochroną środowiska.
- Starostwo Powiatowe w zakresie analizy i opiniowania dokumentów związanych z
ochroną środowiska (np. Raport oddziaływania na środowisko, operatów wodno –
prawnych) i wydawanie na tej podstawie określonych decyzji.
Szkoły, które w porozumieniu ze Starostwem przeprowadzają edukację ekologiczną dzieci
i młodzieży.
- Nadleśnictwa sprawujące monitoring lasów.
- Powiatowe i Wojewódzkie Stacje Sanitarno Epidemiologiczne monitorujące jakość
środowiska (np. jakość wód i wydające decyzje w sprawie możliwości korzystania z nich,
np. spożycie, kąpiele).
- Mieszkańcy gmin, którzy świadomi przepisów prawa i korzyści wynikających z
konieczności ochrony środowiska sprawują codzienny monitoring środowiska w miejscu
zamieszkania.

Wskaźniki monitorowania można podzielić na 3 grupy:
Wskaźniki produktu - opisujące rozmiar podejmowanych przedsięwzięć w ramach danego
projektu, na przykład liczba zamkniętych dzikich wysypisk.
Wskaźniki rezultatu - związane z bezpośrednimi i natychmiastowymi efektami
przedsięwzięcia (projektu). Informują one o zmianach, jakie nastąpiły tuż po wdrożeniu
danego przedsięwzięcia. Efekty bezpośrednie mogą być mierzone wartościowo i ilościowo,
w tym ilość zutylizowanych odpadów.
Wskaźniki oddziaływania - opisujące efekty odległe w czasie lub efekty pośrednie nie
ograniczające się do korzyści beneficjentów (korzyści zewnętrzne). Pomiar tego typu
efektów pośrednich jest tylko częściowo możliwy na wybranych przykładach, dających się
zidentyfikować i zmierzyć. Całość efektów pośrednich może nie być jednoznacznie
określona, może być jednak szacowana,
np. % zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska
Wskaźniki monitorowania projektowanych przedsięwzięć powinny być realne, trafnie
dobrane, mierzalne - umożliwiające porównania, wiarygodne i dostępne. Na przykładzie
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monitorowania działań będzie możliwe tworzenie warsztatu oceny oddziaływania
na środowisko. Stworzenie w miarę pełnego indeksu wskaźników monitorowania
projektów może stanowić podstawę do określenia monitorowania całe Programu. Powinny
być monitorowane bezpośrednie działania, a pośrednio również priorytety. Efekty
wdrażania projektowanych przedsięwzięć powinny mieć wpływ na korekty układu
priorytetów, opartych na diagnozie stanu istniejącego.
Lista oczekiwanych wskaźników monitoringu:
o liczba zlikwidowanych dzikich wysypisk
o liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków
o liczba nowych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków
o % zmniejszenia zanieczyszczenia atmosferycznego
o % wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży
o % wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa dorosłego
o wzrost wielkości terenów chronionych – w ha
o liczba nowopowstałych gospodarstw ekologicznych
o liczba nowopowstałych przedsiębiorstw ekologicznych
o liczba zmodernizowanych kotłowni
o liczba zmodernizowanych kotłowni z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
o wzrost wielkości terenów leśnych – w ha
o liczba nowopowstałych zbiorników retencyjnych
o liczba wdrożonych programów rolno – środowiskowych
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Wykorzystane materiały
1. Stan środowiska województwa podlaskiego w latach 2005- 2007 r., Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska, Białystok 2008 r.
2.

„Plan gospodarki odpadami dla gminy Czyże”.

3. „ Program ochrony środowiska dla gminy Czyże
4. Plan rozwoju lokalnego gminyCzyże.
5. Powiatowy Program Ochrony Środowiska.
6. Strategia zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego województwa
podlaskiego.
7. L. Diudorf – „Gospdoarka odpadami w małej gminie”, Warszawa 1996 r.
8. J. Kondracki – „Geografia regionalna Polski”, PWN, Warszawa 2000 r.
9. Badania Stacji Rolniczo – Chemicznej w Białymstoku, Białystok luty 2004 r.
10. Informacje uzyskane w Urzędzie Gminy w Czyzach.
11. Strony internetowe
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