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I.

WPROWADZENIE

1.1.

Podstawy formalno – prawne opracowania

Przedmiotem opracowania jest Prognoza oddziaływania na środowisko skutków
realizacji projektu dokumentu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Wysoka
(zwanego dalej PGN).
Prognoza oddziaływania na środowisko jest elementem postępowania w sprawie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, prowadzonego obligatoryjnie równolegle
do procedury opracowania gminnych dokumentów strategicznych z zakresu ochrony
środowiska i zrównoważonego rozwoju. Obowiązek przeprowadzenia postępowania wynika
z przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235). Sporządzanie Prognozy oddziaływania na
środowisko skutków realizacji planów i programów jest obowiązkiem wynikającym
z przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE w sprawie ocen
oddziaływania na środowisko niektórych planów lub programów.
Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają
projekty:
 polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki,
transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa,
rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub
przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej
realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 polityk, strategii, planów lub programów (innych niż w ust. 1 i 2), których realizacja
może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one
bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej
ochrony.
Ponadto, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest też
wymagane w przypadku wprowadzania zmian do już przyjętego dokumentu, o którym mowa
powyżej.
Jednostkami odpowiedzialnymi za określenie wymogu sporządzenia prognozy oraz
opiniowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej są Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. PWIS uzgodnił zakres prognozy
pismem nr DN-NS.9012.657.2014 z dnia 22.05.2015 r., natomiast RDOŚ uzgodnił zakres
wymaganej prognozy oddziaływania projektu PGN pismem nr WOO-III.411.219.2015.PW.1
z dnia 05.06.2015 r.

1.2.

Cel i zakres opracowania

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Wysoka składa się z dziewięciu
rozdziałów. Zasadniczą część dokumentu stanowi bazowa inwentaryzacja emisji dwutlenku
węgla na terenie analizowanej jednostki, w wyniku której określono ilość zużytej energii
i emisji CO2 w roku 2014 (rok bazowy). Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie
z metodyką, zawartą w poradniku „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej
energii (SEAP)”. Wyniki inwentaryzacji bazowej stanowią punkt wyjścia dla władz Miasta
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i Gminy Wysoka do podjęcia działań zmierzających do osiągnięcia celów określonych
w pakiecie klimatyczno-energetycznym i Protokole z Kioto. Głównym celem opiniowanego
dokumentu jest wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do
roku 2020, tj.:
 redukcja emisji gazów cieplarnianych,
 zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.
Ponadto planowane do wdrożenia działania opisane w PGN zmierzać będą do
poprawy jakości powietrza na obszarze Miasta i Gminy Wysoka.
Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu PGN obejmuje
szeroką tematykę związaną z analizą skutków realizacji działań, jakie zostały
zaproponowane dla Miasta i Gminy Wysoka w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego.
Jest ona dokumentem wskazującym na możliwe negatywne skutki oraz formułującym
zalecenia dotyczące minimalizacji oraz przeciwdziałania. Ponadto może stanowić element
wspierający proces decyzyjny i procedurę konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia
PGN.
Prognoza sporządzana dla potrzeb postępowania w sprawie procedury strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu (dokumentu określającego ramy dla
kolejnych przedsięwzięć), powinna określać i oceniać skutki wpływu realizacji ustaleń tego
dokumentu na elementy środowiska przyrodniczego oraz dobra materialne, a także skutki
dla stanu środowiska, które mogą wyniknąć ze zmian istniejącego przeznaczenia lub
wykorzystywania terenów, wskutek realizacji ustaleń Planu. Zapisy dokumentu prognozy
powinny obejmować obszar Miasta i Gminy Wysoka, wraz z obszarami pozostającymi
w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń analizowanego opracowania.
Celem opracowania jest określenie rodzaju, stopnia oraz zasięgu przestrzennego
zmian środowiska, wywołanych przez zakres oraz tempo realizacji zadań i działań,
sprecyzowanych w treści dokumentu PGN.
Zakres prognozy jest zgodny z art. 51, 52 ust. 2 ustawy z dn. 03.10.2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235). Według
tej ustawy prognoza oddziaływania na środowisko:
1. zawiera:
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiązaniach z innymi dokumentami,
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzenia,
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;
2. określa, analizuje i ocenia:
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu,
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających
ochronie na podstawie ustawy z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody,
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d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu,
oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione
podczas opracowywania dokumentu,
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie,
wtórne,
skumulowane,
krótkoterminowe,
średnioterminowe
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko,
a w szczególności na:
 różnorodność biologiczną,
 ludzi,
 zwierzęta,
 rośliny,
 wodę,
 powietrze,
 powierzchnię ziemi,
 krajobraz,
 klimat,
 zasoby naturalne,
 zabytki,
 dobra materialne,
 z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między
oddziaływaniami na te elementy;
3. przedstawia:
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem
realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania
alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz
z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego
wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania
napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej
wiedzy.
Punktem wyjścia dla przeprowadzenia prognozy oddziaływania na środowisko
zapisów projektu analizowanego dokumentu PGN, jest dokonanie analizy i oceny
istniejącego stanu środowiska (głównie powietrza atmosferycznego) terenu Miasta i Gminy
Wysoka i jego otoczenia. Na podstawie stanu wyjściowego jakości środowiska określa się
presję na środowisko wynikającą z użytkowania terenu oraz planowanych inwestycji, a
następnie potencjalne zmiany środowiska (pozytywne, negatywne) oraz możliwe zagrożenia,
które mogą wyniknąć w związku z realizacją przedsięwzięć zaplanowanych przez Gminę.
Zgodnie z tym, prognoza, oprócz analizy środowiskowej obszaru Miasta i Gminy
Wysoka, będzie oceniać również zawartość dokumentu. Zawartość projektu analizowanego
PGN to dwie najważniejsze części, opracowane za pomocą metody opisowej:
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część określająca aktualny stan energetyczny miasta wraz z opisem jakości
powietrza atmosferycznego oraz infrastruktury technicznej mającej wpływ na
powietrze,
 część zawierająca kierunki rozwoju jednostki oraz wytyczne do działań
proekologicznych.
Do opisu posłużono się danymi pochodzącymi z Urzędu Miasta i Gminy oraz z innych
jednostek i podmiotów działających na tym terenie. Do przeprowadzenia analizy zostały
wykorzystane również dane zgromadzone przez GUS, dostępną literaturę tematu oraz
ustalenia własne (ankietyzacja terenowa). Jako rok bazowy został przyjęty rok 2014.
Zastosowano również metodę analityczną, która polegała na analizie proponowanych
kierunków działań w zakresie ograniczenia emisji CO2. Analizie poddano aktualną
i prognozowaną sytuację w rozwoju różnych sieci infrastrukturalnych, których rozwój będzie
miał na celu poprawę stanu powietrza atmosferycznego, a które jednocześnie mogą
spowodować zmiany w innych komponentach środowiska. Wynikające z przeprowadzonej
analizy wnioski odniesiono do stanu środowiska oraz przeanalizowano możliwe skutki
środowiskowe realizacji projektu PGN.
Przy sporządzaniu prognozy wykorzystano także metody prognozowania
jakościowego polegającego na wykorzystaniu wiedzy o mechanizmach funkcjonowania
środowiska w konsekwencji wprowadzania zmian oraz danych dotyczących przebiegu
zjawisk i procesów analogicznych.

II.

ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA I INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

2.1. Położenie oraz użytkowanie terenu Miasta i Gminy Wysoka
Miasto i Gmina Wysoka położona jest w północnej części województwa
wielkopolskiego, w powiecie pilskim. Jednostka jest jedną z 9 gmin powiatu i zajmuje obszar
o powierzchni 123,1 km2 (z czego 4,86 km² zajmuje Miasto Wysoka), granicząc:
 na zachodzie – z Gminą Kaczory,
 na północy – z Gminami Krajenka i Złotów,
 na wschodzie – z Gminami Łobżenica i Wyrzysk,
 na południu - z Gminami Białośliwie i Miasteczko Krajeńskie.
Sieć osadniczą tworzy 12 sołectw: Bądecz, Czajcze, Jeziorki Kosztowskie,
Kijaszkowo, Mościska, Młotkowo, Rudna, Stare, Tłukomy, Wysoka, Wysoczka, Wysoka Mała
oraz dwie jednostki pomocnicze: przy Osiedlu Tadeusza Kościuszki w mieście Wysoka, przy
Osiedlu Gen. Świerczewskiego w mieście Wysoka.
Podstawową formą użytkowania terenu Miasta i Gminy Wysoka jest użytkowanie
rolnicze (ok. 9 300 ha). Analizowana jednostka ma wyższy udział użytków rolnych od
wskaźnika dla powiatu pilskiego. Składa się na to głównie wyższy udział gruntów ornych.
Najmniejszą powierzchnią wśród użytków rolnych charakteryzują się łąki. Wskaźnik lesistości
na terenie Gminy wynosi około 13,9 %.
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2.2. Formy ochrony przyrody
Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 r. poz. 627, ze zm.)
przedstawia poszczególne formy ochrony przyrody, z których na terenie Miasta i Gminy
Wysoka występują: obszar Natura 2000, obszar chronionego krajobrazu oraz pomniki
przyrody i użytki ekologiczne.
Na terenie Miasta i Gminy Wysoka najważniejszą pod względem rangi, formą
ochrony przyrody jest sieć NATURA 2000. W jej ramach na omawianym terenie włączono do
ochrony Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Ostoja Pilska.

Ryc. 1. Lokalizacja obszaru Ostoja Pilska na terenie Gminy Wysoka
Źródło: emgsp.pgi.gov.pl/emgsp/

Ostoja Pilska chroni zespół najcenniejszych obszarów przyrodniczych położonych
w północnej Wielkopolsce, niedaleko Piły, szczególnie bogatych w siedliska Natura 2000.
Fizjograficznie obszar ten usytuowany jest w większości w obrębie południowej części
mezoregionu Dolina Gwdy, fragmentami wkracza na Równinę Wałecką (na północnym
wschodzie), Pojezierze Krajeńskie (na północnym-zachodzie), a w południowej części –
w Dolinę Środkowej Noteci. Geomorfologia tego obszaru związana jest z głównie z postojem
lądolodu w czasie ostatniego zlodowacenia. Ostoja Pilska w całości położona jest na
obszarze pomiędzy morenami czołowymi na linii Czarnkowa i Chodzieży na południu,
a morenami usytuowanymi pomiędzy Wyrzyskiem, Wysoką, Strącznem i Zawadą.
Większość położonych w Ostoi jezior jest pochodzenia rynnowego i wytopiskowego.
Równiny akumulacji biogenicznej towarzyszące jeziorom, bądź też w całości obejmujące
dawne misy jeziorne, obecnie są najczęściej zajęte przez ekstensywnie użytkowane łąki,
torfowiska mszarne lub niskie. Wytworzone pokłady torfów sięgają często do 3-4 m p.p.t.,
a podścielające je gytie osiągają miąższość nawet kilkunastu metrów. Cechą ostoi Pilskiej
jest duża zmienność typologiczna siedlisk hydrogenicznych, zwłaszcza jezior ramienicowych
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i dystroficznych) i torfowisk (przejściowych i wysokich), siedlisk lasów łęgowych
usytuowanych w dolinach strumieni oraz siedlisk towarzyszących dużej rzece nizinnej Gwdzie. Całości dopełniają ubogie bory skupione głównie na obszarze śródlądowego pola
wydmowego położonego na południowy - zachód od Piły oraz nieco żyźniejsze typy lasów,
w tym kwaśne dąbrowy i buczyny, także bory i lasy bagienne.
Ostoja Pilska pod względem liczby typów siedlisk Natura 2000, stanowi jeden
z bogatszych obszarów Wielkopolski i szerzej Zachodniej Polski. Licznie reprezentowane są
rzadkie i zagrożone w skali regionu i kraju gatunki roślin, zwierząt i innych królestw świata
żywego, w tym wiele podlegających ochronie prawnej oraz rzadkie i zagrożone wymarciem
w regionie i kraju zbiorowiska roślinne.
Ostoja Pilska składa się z dziewięciu obszarów usytuowanych wokół Piły. Na
obszarze Gminy Wysoka znajduje się obszar Ostoi - obszar pomiędzy Jeziorem Wapińskim
i jeziorem Kleszczynek a Jeziorem Czarnym k. Jeziorek. Fragment obejmuje ramienicowe
Jezioro Wapińskie (Wapieńskie, Okunite k. Krajenki, Wakunter), eutroficzne jezioro
Kleszczynek i dystroficzne Jezioro Skórka (Czarne, Małe Jeziorko z przyległymi lasami
(w tym zwłaszcza kwaśne buczyny) oraz torfowiska przejściowe, usytuowane na zachód od
wsi Skórka; torfowiska przejściowe i wysokie na południe od drogi łączącej Piłę
z Zelgniewem oraz eutroficzno-humusowe Jezioro Czarne koło Jeziorek z przyległymi
torfowiskami i łąkami. Jezioro Wapińskie reprezentuje typ mezotroficznego jeziora
ramienicowego zdominowanego zwłaszcza w częściach południowo-zachodniej i środkowozachodniej przez rozległe łąki ramienicowe z Chara delicatula, C. tomentosa, C. globularis
i Nitella cf. Opaca. Poniżej drogi Piła-Zelgniewo, usytuowane są dwa największe w północnej
części regionu torfowiska mszarne zajęte głównie przez torfowiska wysokie
i fragmentarycznie przez bory bagienne, z wieloma gatunkami torfowców, w tym
zagrożonymi: Sphagnum fuscum i S. papilosum. Nad jeziorem Czarnym koło Jeziorek, poza
torfowiskami przejściowymi, występują fragmenty obniżeń na podłożu torfowym
z roślinnością ze związku Rynchosporion.
Na terenie Miasta i Gminy ustanowiono Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina
Noteci. Obszary te utworzone zostały na mocy Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego
Nr 25/07 z dnia 31 października 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 170 z dnia 27
listopada 2007, poz. 3714).
Obszar ten zajmuje powierzchnię 72 020 ha i obejmuje tereny chronione ze względu
na krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowych ze względu na możliwości
zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem. Ponadto pełni funkcję
korytarzy ekologicznych. Na terenie Gminy Wysoka swoim zasięgiem obejmuje działki nr
8170/2 i 8169/2.
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Ryc. 2. Lokalizacja obszarów chronionego krajobrazu
na terenie Miasta i Gminy Wysoka
Źródło: emgsp.pgi.gov.pl/emgsp/









Na terenie Miasta i Gminy Wysoka utworzone zostały 4 użytki ekologiczne:
użytek Ekologiczny „Stare Bagno” o powierzchni 10,96 ha, utworzony 31.05.2007
roku, położony w miejscowości Stare. Nieużytek stanowi bagno, gdzie szatę roślinną
stanowią: ols porośnięty roślinnością turzycowo – trawiastą w formie kęp; łozowisko –
zespół wierzby szarej i pięciopręcikowej; szuwary trzcinowe oraz pałki szerokolistne,
zespół kosaćca żółtego, rzepichy ziemnowodnej oraz zespołu situ skupionego. Bagno
jest ostoją bobra, miejscem lęgowym żurawia, masowego rozrodu żaby moczarowej,
ropuchy szarej i żaby trawiastej.
użytek Ekologiczny „Bobrowe Bagno” o powierzchni 5,54 ha, utworzony 31.05.2007
roku, położony w miejscowości Czajcze. Nieużytek stanowi bagno, gdzie szatę
roślinną stanowią: roślinność turzycowo – trawiasta w formie kęp, łozowisko - zespół
wierzby szarej i pięciopręcikowej i fragmentami ols porzeczkowy; szuwar trzcinowy
oraz pałki szerokolistne, zespół kosaćca żółtego, rzepichy ziemnowodnej oraz zespół
situ skupionego. Bagno jest ostoją bobra, miejscem lęgowym żurawia, masowego
rozrodu żaby moczarowej, ropuchy szarej i żaby trawiastej, a także kumaka
nizinnego.
użytek Ekologiczny „Żuraw” o powierzchni 4,20 ha, utworzony 31.05.2007 r.,
położony w miejscowości Czajcze. Nieużytek stanowi bagno, gdzie szatę roślinną
stanowią: roślinność turzycowo – trawiasta w formie kęp, łozowisko - zespół wierzby
szarej i pięciopręcikowej i fragmentami ols porzeczkowy; szuwar trzcinowy oraz pałki
szerokolistne, zespół kosaćca żółtego, rzepichy ziemnowodnej oraz zespół situ
skupionego. Bagno jest ostoją bobra, miejscem lęgowym żurawia, masowego
rozrodu żaby moczarowej, ropuchy szarej i żaby trawiastej, a także kumaka
nizinnego.
użytek Ekologiczny „Linki” - o powierzchni 3,15 ha, utworzony 31.05.2007 r., położony
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w miejscowości Bądecz. Nieużytek stanowi bagno, gdzie szatę roślinną stanowią:
roślinność turzycowo – trawiasta w formie kęp, łozowisko - zespół wierzby szarej
i pięciopręcikowej i fragmentami ols porzeczkowy; szuwar trzcinowy oraz pałki
szerokolistne, zespół kosaćca żółtego, rzepichy ziemnowodnej oraz zespół situ
skupionego. Bagno jest ostoją bobra, miejscem lęgowym żurawia, masowego
rozrodu żaby moczarowej, ropuchy szarej i żaby trawiastej, a także kumaka
nizinnego i traszki zwyczajnej.
Pomnikami przyrody na terenie Miasta i Gminy Wysoka są pojedyncze drzewa oraz
skupiska drzew o szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej.
Wśród chronionych gatunków są: świerk pospolity, dąb szypułkowy, modrzew
europejski, dąb bezszypułkowy, dąb czerwony, lipa drobnolistna, jesion wyniosły,
kasztanowiec, wiąz szypułkowy, topola biała.
Oprócz obszarów chronionych wymienionych w ustawie z dn. 16.04.2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 r. poz. 627, ze zm.) na terenie analizowanej jednostki
znajdują się również inne cenne przyrodniczo obszary.
Obszar Miasta i Gminy zlokalizowany jest na terenie ważnym dla ptaków w okresie
gniazdowania oraz migracji. Do terenów tych zalicza się: Jezioro Kleszczynek, a także
Bagno koło Wysokiej (wg Wylegała P., Kuźnika S., Dolata P., Poznań 2008, Obszary ważne
dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego).
Obszary te zostały przedstawione na kolejnych dwóch rycinach.

Ryc. 3. Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie
Miasta i Gminy Wysoka
Źródło: www.wbpp.poznan.pl/opracowania/Ptaki/Ptaki.html
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Ryc. 4. Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie
Miasta i Gminy Wysoka – obraz szczegółowy
Źródło: www.wbpp.poznan.pl/opracowania/Ptaki/Ptaki.html

Ponadto na terenie analizowanej jednostki znajduje się strefa ochrony ostoi, miejsca
rozrodu i regularnego przebywania bociana czarnego (w lasach na północ od miejscowości
Bądecz).
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2.3. Struktura demograficzna
Według opracowania statystycznego GUS „Powierzchnia i ludność w przekroju
terytorialnym w 2014 r.” liczba mieszkańców Miasta i Gminy Wysoka wynosi 6 843 osób.
W tym miasto zamieszkuje 2 758 os. co stanowi 40,3 % mieszkańców całej jednostki oraz
obszar wiejski 4 085 osób – 59,7 % mieszkańców analizowanej jednostki. Gęstość
zaludnienia miasta Wysoka wynosi 567,5 os./km2, obszaru wiejskiego 34,5 os./km2,
natomiast średnia gęstość zaludnienia dla całej jednostki wynosi 55,6 os./km2. Na
przestrzeni ostatnich lat obserwuje się widoczną tendencję zmiany liczby ludności Miasta
i Gminy Wysoka. W ciągu ostatnich lat następuje ciągły spadek liczby mieszkańców obszaru.
Spowodowane jest to ciągłymi migracjami osób zamieszkujących Miasto i Gminę, zwłaszcza
odpływem młodych ludzi do dużych ośrodków miejskich.

2.4. Struktura gospodarcza
Biorąc pod uwagę dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (stan na rok 2014), na terenie Miasta i Gminy
Wysoka działa 341 podmiotów gospodarczych. Prawie 63 % wszystkich podmiotów
gospodarczych zarejestrowanych jest na obszarze miejskim Gminy. Do sektora usług
i handlu zaliczono następujące sekcje PKD: G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S i T. Łączna
liczba podmiotów zarejestrowanych na terenie Miasta i Gminy Wysoka w tych sekcjach (stan
na 2014 r.) wynosi 236 (w tym 156 na terenie miasta oraz 80 na obszarze wiejskim).

2.5. Struktura mieszkaniowa i budownictwo
Struktura wiekowa budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie gminy
wykazuje, iż największy udział posiadają budynki najstarsze wybudowane przed 1966 r. –
63,9 %, natomiast najmniejszy budynki powstałe w latach 1993 - 1997 – 2,1 %.
Tabela 1. Struktura wiekowa budynków
mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy
Wysoka
Udział
63,9 %
20,9 %
4,1 %
2,1 %
9,1 %

Rok budowy budynku
przed 1966
od 1967 do 1985
od 1986 do 1992
od 1993 do 1997
po 1998

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji terenowej

Największą powierzchnię użytkową posiadają budynki powstałe przed 1966 r. –
70 903,4 m2, natomiast najmniejszą budynki powstałe w latach od 1993 do 1997 –
3 775,9 m2.
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Tabela 2. Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych
na terenie Miasta i Gminy Wysoka
2

Rok budowy budynku
przed 1966
od 1967 do 1985
od 1986 do 1992
od 1993 do 1997
po 1998
Łącznie

Powierzchnia [m ]
70 903,4
38 038,9
7 971,4
3 775,9
19 159,3
139 849,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji terenowej

Łączne zapotrzebowanie na ciepło budynków mieszkalnych znajdujących się na
terenie gminy, które wynosi 39 203,9 MWh/rok (1411 34,0 GJ/rok). Ponad 60 % łącznego
zapotrzebowania na energię cieplną wymagają budynki powstałe przed 1966 r. Tak więc
planowane działania termomodernizacyjne powinny w pierwszej kolejności objąć tą właśnie
grupę budynków.
Podczas inwentaryzacji budynków mieszkalnych zbierano również dane dotyczące
ich stanu termicznego. Z zebranych informacji wynika, iż 1 136 obiektów posiada
wymienione okna (80 obiektów ma okna wymienione częściowo), 647 obiektów posiada
ocieplone ściany (81 obiektów ma ściany ocieplone częściowo), 348 obiektów posiada
ocieplenie dachu (19 obiektów ma częściowo ocieplony dach). Liczba obiektów bez
jakiegokolwiek ocieplenia wynosi 121, co stanowi 8,9 % wszystkich zinwentaryzowanych
obiektów. Procentowy udział budynków posiadających modernizację cieplną w ogóle
zinwentaryzowanych obiektów przedstawia się następująco:
 wymiana okien – 83,8 %,
 ocieplenie ścian – 47,7 %,
 ocieplenie dachu – 25,7 %.

2.6. Zaopatrzenie w ciepło i ciepłą wodę użytkową (c.w.u.)
Na terenie Miasta i Gminy Wysoka brak jest zorganizowanego scentralizowanego
systemu ciepłowniczego (nie istnieją zakłady produkujące ciepło). Funkcjonują tu głównie
indywidualne źródła ciepła. Tak stan rzeczy ma negatywny wpływ na jakość powietrza
atmosferycznego na terenie gminy.
Według danych uzyskanych z ankietyzacji terenowej w budynkach znajdujących się
na terenie Miasta i Gminy Wysoka jako źródło ciepła zdecydowanie najczęściej
wykorzystywany jest kocioł centralnego ogrzewania (77,4 %). Następnie w 13,2 %
przypadków jako źródło ciepła wykorzystywane są piece kaflowe. Znacznie mniejszy udział
posiadają takie urządzenia grzewcze jak: kominki (3,3 %), kucnie grudziądzkie (2,2 %),
piecyki gazowe (1,8 %), grzejniki elektryczne (1,2 %). Podczas ankietyzacji odnotowano
również: piecyki typu „koza”, klimatyzatory, pompy ciepła i kolektory słoneczne. Jednakże,
ich łączny udział wynosi jedynie około 1 %.
Struktura wiekowa kotłów centralnego ogrzewania stosowanych na terenie gminy jest
korzystna, ponieważ największy udział posiadają najmłodsze kotły, które mają mniej niż 5 lat
(48,7 %) oraz kotły w wieku 5-10 lat (34,5 %). Najstarsze urządzenia, w wieku powyżej 15
lat, stanowią 6,7 % łącznej liczby tych urządzeń.
Według przeprowadzonej ankietyzacji najczęściej jako źródło c.w.u. wykorzystywany
jest kocioł centralnego ogrzewania – 56,9 % przypadków. Bojlery elektryczne
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wykorzystywane są w 32,5 % przypadków. Podgrzewacze przepływowe wykorzystywane są
w 6,1 % zinwentaryzowanych gospodarstw domowych.
Najistotniejszą kwestią wpływającą na wielkości emisji CO2 jest rodzaj stosowanego
paliwa na cele ogrzewania i przygotowania c.w.u. Jak powszechnie wiadomo najbardziej
emisyjnym paliwem jest węgiel kamienny. Struktura paliw stosowanych na cele ogrzewania
jest korzystna, gdyż największy udział (41,5 %) posiada drewno. Średnia ilość drewna
zużywanego w zinwentaryzowanym obiekcie wynosi 10 m3. Jest to niezwykle korzystna
sytuacja ponieważ na podstawie założeń przyjętych w niniejszym opracowaniu podczas
spalania tego paliwa emisja CO2 jest zerowa. Jednakże w dalszym ciągu udział najbardziej
emisyjnego źródła CO2 a więc węgla wynosi 35,9 % (należy również wziąć pod uwagę, iż
drewno często jest paliwem wspomagającym i dodatkowym dla ogrzewania węglowego).
Średnia ilość węgla zużywanego w zinwentaryzowanym obiekcie wynosi 3 Mg. Gaz ziemny,
który traktowany jest jako czyste paliwo (emituje niskie ładunki zanieczyszczeń) posiada
13,8 % udział. Średnia ilość zużywanego gazu ziemnego w ankietowanym obiekcie wynosi
około 2 200 m3. Energię elektryczną (głównie do przygotowywania c.w.u.) wykorzystuje
7,6 % ankietowanych obiektów. Inne nośniki energii takie jak: olej opałowy, LPG, pellet czy
OZE wykorzystywane są w około 1,3 % ankietowanych obiektów.

2.7. Zaopatrzenie w gaz ziemny
Według danych uzyskanych od Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział
w Gdański na terenie Miasta i Gminy Wysoka dystrybuowany jest gaz grupy E (GZ-50) siecią
gazociągów dystrybucyjnych średniego i niskiego ciśnienia o łącznej długości około 57,6 km.
Analizowana jednostka zasilana jest ze stacji redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia
„Wysoka” o przepustowości 3 200 m3/h. Stopień gazyfikacji gminy kształtuje się na poziomie
22,94 %. Według danych przekazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa zgazyfikowanymi
miejscowościami na terenie gminy są: Wysoka, Wysoczka, Sędziniec, Rudna, Młotkowo,
Kostrzynek, Jeziorki Kosztowskie, Czajcze i Bądecz. Łączna ilość dostarczonego w 2014 r.
gazu ziemnego do odbiorców zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Wysoka wyniosła
1 368 300 m3. Według danych przekazanych przez Polską Spółkę Gazownictwa na terenie
gminy planowana jest rozbudowa sieci w miejscowościach: Kostrzynek, Mościska i Wysoka
(ul. Akacjowa, Podgórna, Matejki, Kościelna, Ogrodowa).

2.8. Zaopatrzenie w energię elektryczną
Miasto i Gmina Wysoka zasilana jest z GPZ Wyrzysk linią SN 15 kV. Energia
elektryczna do odbiorców doprowadzana jest liniami niskiego napięcia poprzez 63 stacje
transformatorowe 15/0,4 kV. Według danych przekazanych przez ENEA S.A. łączne zużycie
energii elektrycznej na terenie miasta Wysoka w 2014 r. wyniosło 4 215 176 kWh (1 021
odbiorców).

2.9. Odnawialne źródła energii (OZE)
W wyniku przeprowadzonej ankietyzacji terenowej na terenie Miasta i Gminy Wysoka
zinwentaryzowano jedynie 2 pompy ciepła oraz 6 kolektorów słonecznych. Pompy ciepła
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wykorzystywane są zarówno do ogrzewania budynków jak i przygotowywania c.w.u.,
natomiast panele słoneczne służą tylko do przygotowywania c.w.u. Na podstawie
charakterystyki budynków, w których znajdują się te instalacje szacuje się, iż pompy ciepła
rocznie wytwarzają około 21 700 kWh (21,7 MWh) energii natomiast panele słoneczne
24 000 kWh (24,0 MWh) energii (na cele przygotowanie c.w.u.). Łączna ilość energii
wytworzonej przez te instalacje wynosi więc około 45 700 kWh/rok (45,7 MWh/rok). Główne
źródło OZE na terenie gminy stanowi spalanie biomasy (głównie drewna) w indywidulanych
źródłach ogrzewania. Jak wynika z danych przedstawionych w rozdziale 2.2.1. drewno
stanowi jedno z dwóch najważniejszych paliw wykorzystywanych do celów grzewczych na
terenie Miasta i Gminy Wysoka. Według danych zebranych podczas inwentaryzacji
terenowej wynika, iż na terenie gminy w skali roku wytwarza się około 27 068 600 kWh
(27 068,6 MWh) energii wytworzonej z tego paliwa. Łączna ilość energii odnawialnej
wytworzonej na terenie gminy przez pompy ciepła, panele słoneczne oraz przede wszystkim
poprzez spalanie drewna wynosi około 27 114 300 kWh/rok (27 114,3 MWh/rok).
Według autorów niniejszego opracowania najkorzystniejszym źródłem energii
odnawialnej (zarówno pod względem ekonomicznym, jak i środowiskowym) są wszelkie
instalacje wykorzystujące promieniowanie słoneczne, głównie panele słoneczne oraz ogniwa
fotowoltaiczne i to właśnie na promowaniu i instalowaniu tego typu urządzeń powinien zostać
położony nacisk.

2.10. System komunikacyjny
Przez teren Miasta i Gminy Wysoka przebiega droga wojewódzka nr 190 relacji
Krajenka – Szamocin – Margonin – Wągrowiec – Gniezno (długość na terenie gminy
9,4 km).
Według Generalnego Pomiaru Ruchu 2010 natężenie ruchu na drodze wojewódzkiej
nr 190 na odcinku pomiarowym Krajenka – Pobórka wynosi:
 samochody osobowe, mikrobusy – 1 251 poj./dobę,
 samochody dostawcze – 69 poj./dobę,
 samochody ciężarowe – 92 poj./dobę,
 autobusy – 13 poj./dobę,
 ciągniki rolnicze – 20 poj./dobę,
 motocykle – 18 poj./dobę.
Przez teren analizowanej jednostki przebiega 7 odcinków dróg powiatowych,
o łącznej długości 42,304 km. Łączna długość publicznych dróg gminnych na terenie
analizowanej jednostki wynosi 76,7 km (z czego 3,5 km na terenie miasta).

2.11. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
Według danych przekazanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej na terenie
Miasta i Gminy Wysoka długość sieci wodociągowej wynosi 93,9 km, natomiast długość sieci
kanalizacji sanitarnej wynosi 33,7 km (stan na 2014 r.).
Najważniejszym elementem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej jest komunalna
oczyszczalnia ścieków zlokalizowana na peryferiach miasta Wysoka. Jest to obiekt
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mechaniczno-biologiczny o przepustowości maksymalnej Q=1300 m3/d. Przepustowość ta
pozwala na przyjęcie ścieków z terenu całej gminy. Oczyszczalnia wyposażona jest w:
 punkt zlewny ścieków dowożonych,
 komorę uśredniania ścieków,
 dwa reaktory biologiczne,
 dwa stawy sedymentacyjne,
 dwa osadniki wtórne,
 stacje PIX i dmuchaw
 stacje odwadniania osadu.
W 2014 r. na cele funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Wysokiej pobrano
234 486 kWh energii elektrycznej.
Na terenie gminy funkcjonują również stacje uzdatniania wody i hydrofornie na
funkcjonowanie których w 2014 r. zużyto 176 746 kWh energii elektrycznej oraz
przepompownie ścieków, które wykorzystały 29 924 kWh energii elektrycznej.

2.12. Jakość powietrza atmosferycznego
Opisu stanu jakości powietrza atmosferycznego na terenie analizowanej jednostki
dokonano na podstawie opracowania „Roczna ocena jakości powietrza w województwie
wielkopolskim za rok 2014” (WIOŚ, Poznań, kwiecień 2015 r.).
Ocenę jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2014 wykonano
zgodnie z podziałem województwa na strefy, gdzie strefę stanowi:
 aglomeracja poznańska,
 miasto Kalisz,
 strefa wielkopolska (powiat pilski - w tym gmina Wysoka - jest elementem składowym
strefy wielkopolskiej.
Celem rocznych ocen jakości powietrza jest: określenie jakości powietrza w strefach
i wskazanie ewentualnych przekroczeń standardów jakości powietrza, poziomów docelowych
i poziomów celów długoterminowych oraz wskazanie prawdopodobnych przyczyn
ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń.
Oceny jakości powietrza w strefach dokonano z uwzględnieniem dwóch grup
kryteriów: ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę
roślin. Wynikiem oceny, zarówno pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia jak i kryteriów dla
ochrony roślin, dla wszystkich substancji podlegających ocenie, jest zaliczenie strefy do
jednej z poniższych klas:
 do klasy A – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają
odpowiednio poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych;
 do klasy B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy
dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych
o margines tolerancji;
 do klasy C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy
dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines
tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe.
Na podstawie oceny poziomu poszczególnych substancji dokonano klasyfikacji stref,
w których są dotrzymane lub przekraczane przewidziane prawem poziomy dopuszczalne lub
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docelowe oraz poziomy celów długoterminowych. Każdej strefie, dla każdego
zanieczyszczenia przypisano właściwy symbol klasy.
Interpretując wyniki klasyfikacji, w szczególności wskazujące na potrzebę
opracowania programów ochrony powietrza, należy pamiętać, że wynik taki nie powinien być
utożsamiany ze stanem jakości powietrza na obszarze całej strefy. Klasa C może oznaczać
np. lokalny problem związany z daną substancją.
Dla poziomu dopuszczalnego dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ołowiu, benzenu,
tlenku węgla oraz poziomu docelowego kadmu, arsenu, niklu wszystkie strefy zaliczono do
klasy A.
W przypadku poziomu docelowego dla ozonu wszystkie strefy zaklasyfikowano do
klasy A. Odnosząc otrzymane wyniki do celu długoterminowego dla ozonu wszystkie strefy
zaliczono do klasy D2.
Ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężenia pyłu PM10
wszystkie strefy zaliczono do klasy C. W okresie, do którego odnosi się przeprowadzana
ocena, na stanowiskach pomiarowych pyłu PM10 w sezonie letnim nie odnotowano
przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji. Z przebiegu rocznej serii pomiarów
odczytać można wyraźną sezonową zmienność stężeń pyłu (wyższe w okresie zimnym,
niższe w sezonie letnim). Można więc przypuszczać, że powodem przekroczeń w sezonie
grzewczym jest niska emisja z sektora komunalno-bytowego wpływająca na wyraźne
pogorszenie warunków aerosanitarnych. Duży wpływ na sytuację aerosanitarną ma również
położenie geograficzne, rodzaj i charakter zabudowy, jej lokalizacja oraz możliwość
przewietrzania obszaru.
W przypadku pyłu PM2,5 strefę wielkopolską zaliczono do klasy A, strefę aglomeracja
poznańska - do klasy B, natomiast strefę miasto Kalisz - do klasy C.
W roku 2014 stwierdzono również przekroczenia poziomu docelowego dla
benzo(a)pirenu - oceniane strefy zaliczono do klasy C.

Tabela 3. Klasyfikacja strefy wielkopolskiej
z uwzględnieniem kryteriów
określonych w celu ochrony zdrowia
Zanieczyszczenie
NO2
SO2
CO
C6H6
PM 2,5
PM 10
BaP
As
Cd
Ni
Pb
O3

Klasa
A
A
A
A
A
C
C
A
A
A
A
A

Źródło: „Roczna ocena jakości powietrza w województwie
wielkopolskim za rok 2014”
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2.13.1. Emisja CO2 do atmosfery z obszaru Miasta i Gminy Wysoka
Podstawą oszacowania wielkości emisji jest zużycie energii finalnej oraz paliw
w następujących obszarach gospodarczych Miasta i Gminy Wysoka:
 budynkach oraz urządzeniach pozostających w zarządzie gminy (budynki mieszkalne
i niemieszkalne, oświetlenie uliczne, infrastruktura wodno-kanalizacyjna),
 budynkach mieszkalnych (innych niż komunalne),
 sektorze handlu i usług,
 transporcie.
Łączna emisja CO2 w 2014 r. z obszaru Miasta i Gminy Wysoka wyniosła
23 803,9 Mg CO2. Z pośród poszczególnych sektorów wliczanych w bilans emisji bazowej
zdecydowanie największy udział ma sektor mieszkalnictwa, z którego pochodzi
12 277,5 MgCO2 (udział w łącznej emisji z terenu gminy – 51,6 %). Następnym sektorem pod
względem ilości emitowanego dwutlenku węgla jest transport, z którego pochodzi
6 383,0 MgCO2 (udział w łącznej emisji z terenu gminy – 26,8 %). Sektor handlu i usług
emituje 3 464,2 MgCO2 (udział w łącznej emisji z terenu gminy – 14,6 %). Z sektora
komunalnego pochodzi najmniej CO2 – 1 679,2 MgCO2 (udział w łącznej emisji z terenu
gminy – 7,1 %).
Z pośród nośników energii największy udział w ilości wytworzonego CO2 na terenie
analizowanej jednostki posiada energia elektryczna, ze zużycia której powstało
8 559,5 MgCO2 (36,0 % udział). Ponad 30 % emisji CO2 na terenie analizowanej jednostki
pochodzi ze spalania węgla kamiennego – 7 381,2 MgCO2.

III.

POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA
W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Wysoka jest dokumentem
umożliwiającym kontrolowany i zrównoważony rozwój gminy w oparciu o technologie
ograniczające emisje gazów cieplarnianych do powietrza. Plan stanie się instrumentem
rozwoju gospodarczego i społecznego Miasta i Gminy Wysoka.
W przypadku braku realizacji wytyczonych w PGN celów, potencjalne zmiany stanu
środowiska będą przede wszystkim związane z utrzymaniem obecnego lub pogorszeniem
stanu powietrza atmosferycznego na terenie Miasta i Gminy Wysoka. Brak działań m.in.
w zabudowie mieszkaniowej, z której pochodzi znaczny udział emisji CO2 w ogólnym bilansie
tzw. emisji niskiej spowoduje pogorszenie jakości powietrza.
Niska emisja powoduje również szereg niekorzystnych skutków zdrowotnych dla
ludzi: dyskomfort, podrażnienie spojówek oraz błon śluzowych, zaburzenia czynności
i zwiększoną zachorowalność układu oddechowego, pogorszenie przebiegu istniejących
chorób układu oddechowego i układu krążenia, wreszcie przedwczesną umieralność
z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego i zwiększonej częstości występowania
chorób nowotworowych. Odstąpienie od realizacji PGN wpłynie więc również negatywnie na
zdrowie mieszkańców gminy.
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Należy również pamiętać, iż w powstawaniu efektu cieplarnianego najważniejszą rolę
odgrywa dwutlenek węgla, którego udział ze wszystkich gazów cieplarnianych (CO2, CH4,
O3, NOx, freony) jest największy i wynosi 50 %. Rola dwutlenku węgla w efekcie
cieplarnianym wciąż wzrasta, co jest skutkiem działalności człowieka. Dlatego też brak
realizacji projektowanego dokumentu przyczyni się do nasilenia zjawiska efektu
cieplarnianego.

IV.

ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE
Z PUNKTU WIDZENIA REALIZOWANEGO DOKUMENTU

Na podstawie przeprowadzonej bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla
zidentyfikowano najważniejsze aspekty i obszary problemowe powodujące wzrost emisji CO 2
z obszaru Miasta i Gminy Wysoka.
- Indywidualne źródła ogrzewania budynków jako główne źródło niskiej emisji.
Niska emisja to zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego szkodliwe dla zdrowia
i środowiska substancjami powstałymi w wyniku procesów spalania paliw i innych
procesów związanych z bytowaniem człowieka, m.in.: zaopatrzeniem w energię
cieplną budynków. Spaliny emitowane przez kominy o wysokości około 10 m
(budynki mieszkalne), rozprzestrzeniają się w przyziemnych warstwach atmosfery.
Niska wysokość emitorów w powiązaniu z częstą w okresie zimowym inwersją
temperatury, sprzyja kumulacji zanieczyszczeń. Indywidualne gospodarstwa domowe
nie posiadają urządzeń ochrony powietrza, wielkość emisji z tych źródeł jest trudna
do oszacowania. Wprowadzanie do powietrza zanieczyszczeń z kotłowni budynków
mieszkalnych przez osoby fizyczne nie podlega żadnym ograniczeniom prawnym,
organizacyjnym i ekonomicznym.
- Węgiel jako jeden z dwóch dominujących nośników energii w sektorze
mieszkalnictwa.
Najistotniejszą kwestią wpływającą na wielkości emisji CO2 jest rodzaj stosowanego
paliwa na cele ogrzewania. Jak powszechnie wiadomo najbardziej emisyjnym
paliwem jest węgiel kamienny. Przeprowadzona ankietyzacja budynków znajdujących
się na terenie gminy wykazała, iż w sektorze budynków mieszkalnych w co trzecim
budynku wykorzystywany jest węgiel. Szacuje się, iż w sektorze mieszkalnictwa
w 2014 r. zużyto około 5 000 Mg tego paliwa. Pamiętać należy również, iż
w większości przypadków drewno (które wykorzystuje się w około 41 %
zinwentaryzowanych obiektów) wykorzystywane jest jako paliwo uzupełniające
ogrzewanie węglem.
- Największy udział węgla w emisji CO2 z sektora mieszkalnictwa.
Udział emisji CO2 związanej ze spalaniem węgla na cele ogrzewania i przygotowania
ciepłej wody użytkowej w sektorze mieszkalnictwa wynosi 55,6 % (6 827,6 MgCO2).
Oznacza to, iż emisja z węgla jest o 20 % (o około 2 000 MgCO2) od emisji ze
zużycia energii elektrycznej (drugi pod względem emisji CO2 nośnik w tym sektorze).
- Brak scentralizowanego systemu ciepłowniczego na terenie gminy.
Należy dążyć do rozwoju sieci ciepłowniczych na terenie miasta i budowę lokalnych
źródeł ciepła aby ograniczyć udział indywidualnych źródeł ogrzewania budynków,
które są główną przyczyną niskiej emisji.
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- Niekorzystna struktura wiekowa budynków mieszkalnych.
Struktura wiekowa budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie gminy
wykazuje, iż największy udział posiadają budynki najstarsze wybudowane przed
1966 r. – 63,9 %. Ponad 60 % łącznego zapotrzebowania na energię cieplną
wymagają budynki powstałe przed 1966 r.
- Niski stopień termomodernizacji budynków mieszkalnych.
Liczba obiektów bez jakiegokolwiek ocieplenia wynosi 121, co stanowi 8,9 %
wszystkich zinwentaryzowanych obiektów. Udział budynków posiadających
modernizację cieplną w postaci ocieplenia ścian wynosi 47,7 %. Ocieplenie dachu
posiada jedynie 25,7 % zinwentaryzowanych obiektów.
- Mała liczba instalacji OZE na terenie gminy.
Mimo, iż udział energii wytworzonej z OZE w finalnej konsumpcji energii na obszarze
gminy wynosi około 30 % (głównie w wyniku spalania drewna na cele ogrzewania) to
podczas ankietyzacji terenowej zinwentaryzowano jedynie 2 pompy ciepła oraz 6
kolektorów słonecznych.

V.

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA
ŚRODOWISKO

Nawiązując do zapisów harmonogramu realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Miasta i Gminy Wysoka, w ramach oceny oddziaływania zapisanych w nim działań
i przedsięwzięć konieczne jest zestawienie zaplanowanych kierunków rozwoju analizowanej
jednostki.
Poniżej przedstawiono zaplanowane działania i inwestycje ograniczające emisję CO2
oraz zwiększające efektywność energetyczną oraz udział energii pochodzącej z OZE na
terenie Miasta i Gminy Wysoka.
DZIAŁANIA W GESTII WŁADZ MIASTA I GMINY WYSOKA
Sektor: Budynki użyteczności publicznej
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.
Montowanie kolektorów słonecznych na cele przygotowania c.w.u.
Montowanie instalacji fotowoltaicznych (PV) do wspomagania produkcji energii elektrycznej.
Wymiana liczników energii elektrycznej (monitoring zużycia energii).
Modernizacja oświetlenia połączona z wymianą urządzeń biurowych na energooszczędne.
Instalacja pomp ciepła wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania.
Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej (mikrokogeneracja).
Budowa sali sportowej w miejscowości Czajcze.
Sektor: budynki komunalne mieszkalne
Kompleksowa termomodernizacja budynków.
Wymiana przestarzałych źródeł ogrzewania budynków oraz montaż nowych ekologicznych wraz
z całą instalacją c.o.
Montowanie kolektorów słonecznych na cele przygotowania c.w.u.
Sektor: oświetlenie uliczne
Modernizacja oświetlenia ulicznego.
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Sektor: infrastruktura wodno-kanalizacyjna
Przebudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
Sektor: transport
Modernizacja nawierzchni dróg gminnych.
Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy.
Wymiana floty samochodów służbowych.
Promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie – ecodriving.
Sektor: działania pozostałe
Wdrażanie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych.
Edukacja mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.
Rewitalizacja rynku w Wysokiej przy ul. Plac Powstańców Wielkopolskich.
DZIAŁANIA W GESTII INNYCH PODMIOTÓW FUNKCJONUJĄCYCH
NA TERENIE MIASTA I GMINY WYSOKA
Montaż odnawialnych źródeł energii (oze) w budynkach (kolektory słoneczne, ogniwa
fotowoltaiczne, pompy ciepła).
Termomodernizacja budynków połączona z wymianą węglowych źródeł ciepła.
Podłączanie budynków do sieci gazowniczej połączone z wymianą źródła ciepła na gazowe.
Budowa mikro oraz małych biogazowni rolniczych.
Budowa małych elektrowni wiatrowych.
Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej (mikrokogeneracja).
Rozwój i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej.
Rozbudowa sieci gazowniczej.
Budowa biogazowni rolniczej - działanie uzupełniające/opcjonalne.
Budowa elektrowni wiatrowych.
Budowa farmy fotowoltaicznej - działanie uzupełniające/opcjonalne.

Bardzo ważnym elementem zapobiegającym ewentualnym negatywnym wpływom na
obszary Natura 2000 jest ocena oddziaływania na środowisko. Należy pamiętać, że ocena
i identyfikacja potencjalnych oddziaływań została wykonana z założeniem, że dla zadań
inwestycyjnych planowanych w Planie będzie zachowane postępowanie w pełni zgodne
z obowiązującymi przepisami prawa, a więc dla przedsięwzięć, które tego wymagają
zostanie przeprowadzona procedura oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, która
zostanie zakończona decyzją środowiskową.
W związku z powyższym zaplanowano zadania, które mają wpłynąć na poprawę
stanu środowiska w gminie, przy założeniu, że każda inwestycja zostanie dodatkowo
poddana szczegółowej analizie przed uruchomieniem procesu inwestycyjnego, na etapie
oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Kluczowym zagadnieniem jest to, aby
zadania inwestycyjne były przygotowywane zarówno na etapie budowy, eksploatacji
i zakończenia inwestycji zgodnie z poszanowaniem zasad wymienionych w niniejszym
rozdziale oraz zgodnie z Planami zadań ochronnych obszarów Natura 2000.
Aby zapobiec negatywnemu oddziaływaniu planowanych zadań w wyniku błędów
w szczegółowym planowaniu inwestycji lub na etapie procesu inwestycyjnego, należy mieć
na uwadze dodatkowe zasady, które muszą być stosowane w trakcie realizacji Planu i zadań
w nim przewidzianych:
- Każde planowane zadanie musi zostać poddane szczegółowej analizie pod kątem
wykonania oceny oddziaływania na środowisko.
- Inwestycje planowane w pobliżu obszarów Natura 2000 muszą być poddane analizie
pod kątem właściwej odległości od obszaru Natura 2000 oraz ewentualnych
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oddziaływań pośrednich, które mogą nie być widoczne przy zbyt powierzchownej
analizie tematu. Podczas planowania usytuowania inwestycji pod uwagę muszą być
brane również inne inwestycje – już istniejące, będące w trakcie realizacji oraz
planowane do realizacji pod kątem możliwych oddziaływań skumulowanych na
obszaru Natura 2000.
- Każda planowana inwestycja musi być poddana analizie jaki będzie miała potencjalny
wpływ na etapie fazy budowy i uruchamiania inwestycji. Faza budowy musi być
również odpowiednio zaplanowana, tak aby w żadnym wypadku nie mogła
negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000, co dotyczy również transportu.
Niektóre z zadań wyznaczonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej mogą
„potencjalnie” lub „zawsze znacząco” oddziaływać na środowisko (np. biogazownia,
elektrownie wiatrowe). Należy podkreślić, że na etapie tworzenia Planu możliwe jest jedynie
dokonanie oceny przewidywanych znaczących oddziaływań. Jest to związane z tym, że
właściwy proces przeprowadzenia oceny przedsięwzięć poprzedza konkretne działania, czy
inwestycje. Muszą w nim zostać uwzględnione wszelkie szczegółowe dane dotyczące
inwestycji - gwarantuje to rzetelne przeprowadzenie postępowania i zakończenie go
odpowiednią (pozytywną lub negatywną) decyzją.
Kluczowe znaczenie dla środowiska będzie miało przeprowadzenie oceny
oddziaływania na środowisko poszczególnych inwestycji, które wynikać będą z realizacji
Planu. Będzie musiało to być poprzedzone stwierdzeniem, czy należy taką ocenę wykonać
(na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko). Zgodnie z tym zapisem, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza organ właściwy do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.
Podstawą prawną do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na
środowisko jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213,
poz. 1397 z późn. zm.).
Założone w Planie zadania zostały opracowane zgodnie z zasadą zrównoważonego
rozwoju, a więc zostały zaplanowane zadania tylko i wyłącznie służące rozwojowi
społeczeństwa na obszarze Miasta i Gminy Wysoka z poszanowaniem ochrony środowiska
oraz zadania mające na celu poprawę stanu środowiska na obszarze gminy.
Takie założenie pozwoliło w największym możliwym stopniu wyeliminować zadania,
które potencjalnie mogą negatywnie oddziaływać na środowisko (w tym na obszary Natura
2000).
Bez względu na stopień szczegółowości treści zawartych w projekcie Planu,
oceniając jego wpływ na środowisko w aspekcie oddziaływań zarówno pozytywnych, jak
i możliwych negatywnych, należy pamiętać, że działanie na jeden komponent środowiska nie
powoduje zmian tylko w tym komponencie. Środowisko należy traktować jako system
wzajemnie ze sobą powiązanych elementów, w którym zmiana jednej części wpływa na inną
lub na całość systemu.
Podsumowując całość Planu, mimo występujących uogólnień, treść projektu tego
dokumentu należy ocenić pozytywnie – z punktu widzenia zarówno jego zawartości, jak
i spodziewanej realizacji – w aspekcie potrzeb wynikających z obecnego i oczekiwanego
stanu środowiska Gminy oraz jej otoczenia. Realizacja PGN nie spowoduje długotrwałych
i nieodwracalnych negatywnych oddziaływań na środowisko, które mogłyby być uznane jako
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oddziaływania znaczące, a tym samym jako pogarszające stan środowiska. Wdrażanie
dokumentu umożliwi natomiast likwidację ujemnych, znacznych zmian w środowisku,
wywołanych na tym obszarze emisją dwutlenku węgla.
Realizacja ustaleń projektu PGN będzie wypadkową dotychczasowej presji na
środowisko oraz ustaleń zawartych w dokumencie, jak i stopnia realizacji tych ustaleń
w trakcie jego obowiązywania. Oczywisty jest fakt, że wprowadzanie nowego, bądź zmiana
użytkowania terenu lub budowa nowych sieci i obiektów doprowadzi do przeobrażenia
aktualnie występujących układów ekologicznych, co jest związane z prowadzeniem każdej
działalności w środowisku.
Przewiduje się możliwość oddziaływania na środowisko przez poszczególne
inwestycje prowadzone na przedmiotowym obszarze związane z modernizacją lub budową
nowej infrastruktury technicznej czy nowych obiektów budowlanych będących w zasięgu
wskazanych terenów, ponieważ każdy nowy obiekt oddziałuje na otoczenie, w stopniu
niewielkim, bądź znaczącym. Nie wszystkie jednak oddziaływania mają charakter negatywny
dla środowiska.

5.1.

W zakresie celów i przedmiotu ochrony, dla których powołano obszary
chronione w tym obszary Natura 2000

Projekt PGN uwzględnia zakazy, jakie obowiązują w stosunku do poszczególnych
form ochrony przyrody, wynikające z ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 r., poz. 627 ze
zm.) oraz aktów ustanawiających te obszary, w związku z tym nie planuje się działań, które
mogłyby naruszać cele ochrony określone dla tych terenów, w miejscu ich lokalizacji
w stosunku do:
a) obszarów chronionego krajobrazu (art. 24) – mogą być wprowadzone następujące
zakazy:
- zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego
połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną,
leśną, rybacką i łowiecką,
- realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
- likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli
nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania,
remontów lub naprawy urządzeń wodnych,
- wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
- wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem
urządzeń wodnych,
- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona
przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna
gospodarka wodna lub rybacka,
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- likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodnobłotnych;
- budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:
- linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,
- zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na
wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym
w pozwoleniu wodnoprawnym.
b) pomników przyrody i użytków ekologicznych (art. 45) – mogą być wprowadzone
następujące zakazy:
 niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,
 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową,
utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,
 uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody
albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,
 likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych,
starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych,
 wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych,
 zmiany sposobu użytkowania ziemi,
 wydobywania do celów gospodarczych skał,
 umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk
zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką
i łowiecką,
 zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków
ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin
i grzybów chronionych,
 umieszczania tablic reklamowych.
c) obszarów NATURA 2000 (art. 33 i 36):
 zabrania się podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi
działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura
2000, w tym w szczególności: pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk
gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub
wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar
Natura 2000, lub pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania
z innymi obszarami,
 na obszarach Natura 2000 nie podlega ograniczeniu działalność związana
z utrzymaniem urządzeń i obiektów służących bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu oraz działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka i rybacka,
a także amatorski połów ryb, jeżeli nie oddziałuje znacząco negatywnie na cele
ochrony obszaru Natura 2000.
Zalecanymi metodami ochrony dla siedlisk występujących na obszarze Ostoi
(mających doskonały stopień reprezentatywności) i mogącymi występować w okolicach
Gminy Wysoka są, dla siedliska:
 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami
ramienic Charetea.
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Podtyp Zbiorowiska ramienic ze związku Charion fragilis w silnie
zmineralizowanych, zasadowych wodach oligo–i mezotroficznych oraz podtyp
Zbiorowiska ramienic ze związku Nitellion flexilis w słabo zmineralizowanych
wodach oligo i mezotroficznych - w szczególności należy zapobiegać
całkowitym wyrębom drzewostanów w tej strefie i ograniczać rozwój
gatunków, które mogłyby doprowadzić do redukcji lub zaniku siedliska. Wokół
mniejszych zbiorników należy ograniczyć nasadzenia drzew liściastych
w bezpośredniej strefie brzegowej.
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami
z Nympheion, Potamion.
 Podtyp jeziora eutroficzne - wskazane jest zapobieżenie całkowitym wyrębom
drzewostanu ze stref przyległych do zbiorników. Należy doprowadzić do
likwidacji nielegalnej zabudowy domkami rekreacyjnymi i innymi budowlami na
linii brzegowej jezior w pasie ochronnym o szerokości 100 m.
 Podtyp Starorzecza i drobne zbiorniki wodne - oczyszczanie ścieków
zanieczyszczających, ochrona stref brzegowych oraz wyznaczanie stref
działań ochronnych. Ograniczenie eutrofizacji i gromadzenia się osadów.
Ponadto zaleceniem szczegółowym jest prowadzenie działań prowadzących
do likwidacji nielegalnej zabudowy domkami rekreacyjnymi i innymi budowlami
na linii brzegowej jezior w pasie ochronnym o szerokości 100 m.
3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
 Podtyp Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne - wszystkie nieprzekształcone
jeziora dystroficzne powinny podlegać ochronie, której podstawowym
warunkiem jest utrzymanie możliwie stabilnego optymalnego poziomu wód
gruntowych oraz zachowanie zgodnego z siedliskiem składu gatunkowego
drzewostanów na obszarze zlewni bezpośredniej jezior, całkowite zaniechanie
wyrębu metodą rębni zupełnej, wprowadzenie zakazu stosowania nawozów
lub innych związków chemicznych powodujących zmiany właściwości
fizycznochemicznych wody na obszarze zlewni bezpośredniej i w strefie
otwartej wody.
7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum
nigricantis)
 Podtyp Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii,
Schoenetum nigricantis) - ze względu na położenie siedliska w układach
krajobrazowych powiązanych z jeziorami konieczne jest ustabilizowanie
warunków hydrologicznych w skali wielkoprzestrzennej.
7230 - Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk
i mechowisk.
 Podtyp Torfowiska źródliskowe i przepływowe Polski północnej zalecaną
formą ochrony jest utrzymanie bądź restytucja warunków hydrologicznych
przy równoczesnym utrzymaniu tradycyjnych ekstensywnych metod rolniczych
(wypas lub koszenie).
91E0 - Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum
albae, Alnenion glutinosoincanae, olsy źródliskowe).
 Podtyp Nadrzeczy łęg wierzbowy Salicetum albae - warunkiem zachowania
siedlisk Salicetum albae jest podtrzymanie procesów madotwórczych, a także
zachowanie odpowiedniego poziomu uwilgotnienia gleb.
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Podtyp Nadrzeczny łęg topolowy Populetum albae - warunkiem utrzymania
naturalnego potencjału siedlisk Populetum albae jest zachowanie procesów
madotwórczych zachodzących podczas katastrofalnych zalewów, a także
odpowiedniego poziomu alimentacji wód w korycie i retencji dolinnej.
 Podtyp łęg olszowo-jesionowy - ochronie łęgów przysłużyć się mogą działania
na rzecz optymalizacji funkcjonowania krajobrazu w znacznie większej skali
przestrzennej, jak np. ochrona i renaturalizacja torfowisk retencjonujących
znaczne ilości wody i tym samym wyrównujących jej odpływ.
 Podtyp źródliskowe lasy olszowe na niżu nie powinny być przedmiotem
użytkowania gospodarczego.
- 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
 Podtyp Wiązowo-jesionowy łęg typowy oraz podtyp Wiązowo-jesionowy łęg
śledziennicowy - podstawą ochrony łęgów wiązowo-jesionowych, podobnie
jak i innych lasów łęgowych, powinna być przede wszystkim ochrona
warunków siedliskowych, w których funkcjonuje ten typ ekosystemu, w tym
przede wszystkim ochrona warunków wodnych. Oznacza to konieczność
zachowania reżimu okresowych zalewów wodami rzecznymi.
W rozdziale 2.2. niniejszego opracowania przedstawiono wszystkie formy ochrony
przyrody występujące na terenie analizowanej jednostki wymienione w ustawie z dn.
16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 r. poz. 627, ze zm.), a także inne cenne
przyrodniczo obszary tu zlokalizowane.
Wszystkie te obszary należy w szczególności chronić, ze względu na występującą
w ich rejonie faunę i florę oraz ze względu na to, że stanowią cenne siedliska, żerowiska lub
trasy przelotów. Wszelkie inwestycje na tych terenach powinny być szczegółowo
przeanalizowane pod kątem ich wpływu na faunę i florę w ujęciu lokalnym i regionalnym.
Obszarów tych nie można jednak traktować jako wytycznych do obszarów
koniecznych do wyłączenia z jakiegokolwiek zainwestowania. Zwraca się jedynie uwagę na
tereny, które charakteryzują się dużą bioróżnorodnością i dlatego każde działanie w ich
rejonie musi być dokładnie przeanalizowanie pod kątem oddziaływań środowiskowych.
Na dzień dzisiejszy należałoby w tym zakresie zwrócić szczególną uwagę na zapisy
PGN dotyczące wprowadzania elektrowni wiatrowych (źródeł energii odnawialnej na terenie
Gminy). Na terenie Miasta i Gminy Wysoka istnieją sprzyjające warunki do rozwoju instalacji
wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych, w tym przede wszystkim pracujących
w oparciu o energię wiatrową i produkujących energię korzystając z siły wiatru.
Zwraca się uwagę na to, aby w przypadku tego typu inwestycji przeprowadzić
szczegółową analizę ornitologiczną i z zakresu chiropterofauny, co jest zgodne
z wymaganiami oceny oddziaływania inwestycji na środowisko (na etapie raportu). W celu
dokładnego rozpoznania liczebności chronionych gatunków należy przeprowadzić
inwentaryzację terenową oraz wzbogacić ją także o dostępne dane o walorach
ornitologicznych i chiropterologicznych okolic planowanej farmy elektrowni wiatrowych (dane
literaturowe, informacje będące w posiadaniu organów ochrony przyrody, RDOŚ, jednostek
naukowych oraz organizacji przyrodniczych zajmujących się badaniem i ochroną tej grupy
zwierząt). Analizę danych należy uzupełnić o wstępną ocenę obszaru planowanej farmy
elektrowni wiatrowych w oparciu o zdjęcia satelitarne oraz wizję terenową.
Ocenę dotyczącą nietoperzy, czy ptaków wykonywać należy również w przypadku
stwierdzenia siedliska tych zwierząt w budynkach przy okazji przeprowadzania modernizacji.
Wszelkie prace należy dostosowywać do terminów lęgowych i migracyjnych zwierząt
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i ptaków, aby każda inwestycja czy prace budowlane nie powodowały negatywnego
oddziaływania na faunę, na siedliska rozrodcze.
Lokalizację elektrowni należy dostosowywać do lokalnych uwarunkowań, zgodnie
z prowadzoną oceną oddziaływania inwestycji na środowisko na etapie sporządzania
raportu. Planowane lokalizacje turbin mogą w trakcie tej oceny ulegać zmianie na skutek
prowadzonych ocen faunistycznych, analiz, opinii jednostek oraz konsultacji.
Ponadto zwraca się uwagę na fakt, iż przy planowaniu lokalizacji elektrowni
wiatrowych (oraz innych inwestycji mogących znacząco wpływać na środowisko) należy
obszary szczególnie cenne przyrodniczo wyłączyć z możliwej lokalizacji takich inwestycji.
Jako miejsce lokalizacji elektrowni wiatrowych należałoby także wykluczyć strefy ochrony
konserwatorskiej, ochrony ekspozycji krajobrazu oraz ochrony archeologicznej.
Ze względu na to, iż obszar Natura 2000 Ostoja Pilska zajmuje niewielki północnozachodni fragment powierzchni gminy oraz położony jest w znacznej odległości od
najbliższej zabudowy, realizacji postanowień projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Miasta i Gminy Wysoka nie będzie znacząco na ten obszar oddziaływać.

5.2.

W zakresie skuteczności ochrony bioróżnorodności (fauny i flory)

Planowane na obszarze gminy działania z zakresu poprawy jakości powietrza
(termomodernizacje budynków, budowa ścieżek rowerowych, stosowanie instalacji OZE)
mimo, iż nie mają na celu bezpośredniego zwiększenia różnorodności biologicznej bądź
poprawy stanu siedlisk i gatunków objętych ochroną, to pośrednio wpłyną pozytywnie na
stan siedlisk. W efekcie tych działań powinno nastąpić zmniejszenie poziomu
zanieczyszczeń w wodach, glebie oraz powietrzu, co wpłynie korzystnie na warunki
bytowania zwierząt i roślin.
Przewidzianymi w Planie działaniami inwestycyjnymi mogącymi mieć negatywny
wpływ na różnorodność biologiczną, zwierzęta i rośliny jest rozbudowa sieci gazowej oraz
remonty i modernizacje nawierzchni
dróg. Będzie to jednak oddziaływanie
o krótkoterminowym charakterze, które powstanie w wyniku prowadzenia prac budowlanych.
Działania związane z termomodernizacją budynków muszą być prowadzone
z uwzględnieniem potencjalnie występujących na terenie obiektów chronionych gatunków
ptaków. Otwory wentylacyjne i szczeliny budynków mogą stanowić siedlisko chronionych
gatunków, w tym także jerzyka oraz wróbla. Należy pamiętać, że wszelkie prace
ograniczające dostęp ptaków objętych ochroną gatunkową do miejsc ich regularnego
przebywania i rozrodu należy traktować jako niszczenie ich siedlisk. W stosunku do dziko
występujących zwierząt obowiązuje zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi. Jak podaje
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska „przed rozpoczęciem prac remontowych zarządca
powinien wykonać ekspertyzę przyrodniczą stwierdzającą obecność lub brak chronionych
gatunków ptaków i nietoperzy w danym obiekcie budowlanym. Ekspertyzę może wykonać
osoba fizyczna, merytorycznie związana z ornitologią i chiropterologią, np. członkowie
organizacji pozarządowych, których statutowym celem jest ochrona chronionych gatunków
zwierząt lub też pracownik naukowy placówki zajmującej się ochroną gatunkową zwierząt”.
W razie konieczności należy uzyskać zezwolenie GDOŚ lub RDOŚ na odstępstwa od
zakazów. Poza tym termin i sposób wykonania prac należy dostosować do okresów
lęgowych zwierząt. W przypadku konieczności zniszczenia podczas prac budowlanych
siedlisk ptaków objętych ochroną, należy uzyskać zezwolenie Regionalnego Dyrektora
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Ochrony Środowiska, przy jednoczesnym zapewnieniu zastępczych miejsc lęgowych, np.
poprzez zawieszenie budek lęgowych dla ptaków i budek lub schronów dla nietoperzy.
Podstawowe rodzaje negatywnych oddziaływań farm wiatrowych na awifaunę
obejmują: możliwość śmiertelnych zderzeń z elementami wiatraków, bezpośrednią utratę
siedlisk oraz ich fragmentację i przekształcenia, zmianę wzorców wykorzystania terenu,
tworzenie efektu bariery. Negatywne oddziaływanie elektrowni wiatrowych na
chiropterofaunę może polegać na: śmiertelności na skutek kolizji z elektrownią lub urazu
ciśnieniowego, utraty lub zmiany tras przelotu, utraty miejsc żerowania, zniszczeniu
kryjówek.
Zgodnie z dostępną literaturą (Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny
oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze, 2009 oraz Wytyczne w zakresie oceny
oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki, 2008) nie należy stawiać elektrowni
wiatrowych:
 we wnętrzu lasów i niebędących lasem skupień drzew,
 w odległości mniejszej niż 200 m od granic lasów i niebędących lasem skupień drzew
o powierzchni 0,1 ha lub większej,
 w odległości mniejszej niż 200 m oraz brzegów zbiorników i cieków wodnych
wykorzystywanych przez nietoperze i ptaki (nie dotyczy farm off shore),
 na obszarach Natura 2000 chroniących nietoperze lub w ich sąsiedztwie –
w odległości mniejszej niż1 km od znanych kolonii rozrodczych i zimowisk nietoperzy
z gatunków będących przedmiotem ochrony na danym obszarze,
 w miejscach koncentracji występowania gatunków znanych ze swej kolizyjności,
takich jak np.: ptaki drapieżne (szponiaste), mewy i rybitwy, ptaki migrujące nocą,
sowy oraz wybrane gatunki wykonujące w powietrzu pokazy godowe, a także
w miejscach koncentracji ptaków blaszkodziobych oraz siewkowych, w odniesieniu
do których stwierdzono silne reakcje unikania elektrowni wiatrowych, prowadzące do
utraty siedlisk tych ptaków oraz na obszarach wyjątkowo cennych dla awifauny
lęgowej,
 na obszarach, na których w regionalnych lub lokalnych opracowaniach dotyczących
potencjalnych lokalizacji elektrowni wiatrowych wykluczono ich lokalizację ze względu
na stwarzane zagrożenia dla nietoperzy, czy też ptaków,
 na trasach migracyjnych, na obszarach użytkowanych intensywnie przez ptaki
i nietoperze.
Po uruchomieniu elektrowni wiatrowych konieczne jest również zaplanowanie
i egzekwowanie prowadzenia monitoringu oddziaływania inwestycji na gatunki ptaków
i nietoperzy. Badania naukowe prowadzone w rożnych częściach świata wykazują jednak, że
prawidłowo zlokalizowane i rozmieszczone elektrownie wiatrowe nie mają znaczącego
negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym na awifaunę.
Kolejną inwestycją z zakresu energii odnawialnej jaka może być wprowadzona na
terenie gminy są instalacje solarne. Panele słoneczne i ich eksploatacja mogą przyczynić się
do bezpośredniej utraty siedlisk naturalnych, fragmentacji siedlisk i/lub ich modyfikacji. Dobra
lokalizacja elektrowni słonecznych nie musi powodować negatywnego wpływu na populacje
ptaków. Zgodnie z opracowaniem prof. dr hab. Piotr Tryjanowskiego (Wpływ elektrowni
słonecznych na środowisko przyrodnicze, „Czysta Energia” – nr 1/2013) przy budowie
instalacji solarnych niezbędne jest przestrzeganie zasad mogących zminimalizować wpływ
inwestycji, zwłaszcza tych zajmujących większe obszary krajobrazu, należy zatem:
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unikać lokalizacji parków słonecznych na obszarach stanowiących miejsce rozrodu
lub intensywnego wykorzystania przez gatunki rzadkie i średnioliczne;
 pomiędzy sektorami paneli sadzić niskopienne żywopłoty, co zmniejsza ryzyko kolizji
ptactwa wodnego;
 umieszczać pod ziemią przewody elektryczne odprowadzające energię z parku;
 unikać budowy w szczycie sezonu lęgowego. Również naprawy eksploatacyjne
o większej skali należy wykonywać poza tym okresem;
 fragmentów trawiastych pomiędzy ogniwami uprawiać z wykorzystaniem sztucznego
nawożenia, herbicydów i pestycydów. Najlepiej je wykaszać ręcznie, bądź poprzez
wypas np. owiec,
 zezwolić na spontaniczną sukcesję roślinności pomiędzy pasami, np. ziół i chwastów.
Stanowią one doskonałe miejsca żerowania ptaków.
Także w przypadku działań związanych z termomodernizacją budynków, należy
pamiętać o ochronie przyrody. Prawa ochrony przyrody będą respektowane m. in. poprzez
ochronę ptaków i nietoperzy. Wszelkie prace modernizacyjne, w tym planowane
termomodernizacje muszą być prowadzone z uwzględnieniem potencjalnie występujących
na terenie obiektów chronionych gatunków ptaków. Otwory wentylacyjne i szczeliny
budynków mogą stanowić siedlisko chronionych gatunków, w tym także jerzyka oraz wróbla.
Należy pamiętać, że wszelkie prace ograniczające dostęp ptaków objętych ochroną
gatunkową do miejsc ich regularnego przebywania i rozrodu należy traktować jako
niszczenie ich siedlisk. W stosunku do dziko występujących zwierząt obowiązuje zakaz
niszczenia ich siedlisk i ostoi. Jak podaje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska „przed
rozpoczęciem prac remontowych zarządca powinien wykonać ekspertyzę przyrodniczą
stwierdzającą obecność lub brak chronionych gatunków ptaków i nietoperzy w danym
obiekcie budowlanym. Ekspertyzę może wykonać osoba fizyczna, merytorycznie związana
z ornitologią i chiropterologią, np. członkowie organizacji pozarządowych, których
statutowym celem jest ochrona chronionych gatunków zwierząt lub też pracownik naukowy
placówki zajmującej się ochroną gatunkową zwierząt”. W razie konieczności należy uzyskać
zezwolenie GDOŚ lub RDOŚ na odstępstwa od zakazów. Poza tym termin i sposób
wykonania prac należy dostosować do okresów lęgowych zwierząt. W przypadku
konieczności zniszczenia podczas prac budowlanych siedlisk ptaków objętych ochroną,
należy uzyskać zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, przy
jednoczesnym zapewnieniu zastępczych miejsc lęgowych, np. poprzez zawieszenie budek
lęgowych dla ptaków i budek lub schronów dla nietoperzy.
Ponadto należy uwzględniać potencjalny wpływ na ptaki, a także zwrócić uwagę, aby
organy uzgadniające (regionalne dyrekcje ochrony środowiska) i wydające decyzje
środowiskowe zalecały choćby prosty monitoring porealizacyjny, dokumentujący wpływ na
populacje ptaków w sezonie lęgowym (weryfikujący ocenę zawartą w raporcie, jeżeli taki był
wymagany oraz skuteczność zaproponowanych działań minimalizujących). Dodatkowo
w celu zapobiegania, ograniczania lub kompensacji przyrodniczej oddziaływań na
środowisko zaleca się także zastosowanie proekologicznej technologii prac budowlanych,
dobór technologii oraz parametrów technicznych planowanych elektrowni ograniczający
wpływ na środowisko.
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5.3.

W zakresie oddziaływania na ludzi

Modernizacja nawierzchni dróg wiąże się z szeregiem utrudnień dla mieszkańców,
jak również z potencjalnym oddziaływaniem na ich zdrowie, jednak w decydujący sposób
wpływa na poprawę jakości szlaków komunikacyjnych.
Potencjalne oddziaływanie może wystąpić podczas prac związanych przebudową
dróg, budową ścieżek rowerowych i gazyfikacją gminy. Wspomniane prace mogą stanowić
zagrożenie dla ruchu pieszego i kołowego, w związku z powyższym istotne jest odpowiednio
wczesne poinformowanie lokalnej ludności o prowadzonych pracach budowlanych
i ziemnych, które umożliwi przygotowanie się do ewentualnych utrudnień.
Pozytywny wpływ na ludzi będzie miała wymiana starych, nieefektywnych pieców na
nowe oraz termomodernizacje, które spowodują zmniejszenie emisji szkodliwych substancji
do powietrza, a co za tym idzie poprawę jakości powietrza i zdrowia ludzi.
Oddziaływania na ludzi na skutek realizacji zamierzeń PGN mogą również zachodzić
po wybudowaniu elektrowni wiatrowych, w szczególności w zakresie emisji hałasu. Turbina
wiatrowa jest źródłem dwóch rodzajów hałasu: hałasu mechanicznego, emitowanego przez
przekładnię i generator oraz szumu aerodynamicznego, emitowanego przez obracające się
łopaty wirnika, którego natężenie jest uzależnione od „prędkości końcówek” łopat. Dzięki
zaawansowanym technologiom izolacji gondoli, hałas mechaniczny został w stosowanych
obecnie modelach turbin ograniczony do poziomu poniżej szumu aerodynamicznego.
Pomimo zmian konstrukcyjnych, mających na celu obniżenie natężenia szumu
aerodynamicznego poprzez obniżenie „prędkości końcówek”, hałas ten został już
w znacznym stopniu ograniczony, ale niestety nie udało się go całkowicie wyeliminować.
Natężenie emitowanego przez farmę hałasu uzależnione jest od wielu czynników, przede
wszystkim od: sposobu rozmieszczenia turbin w obrębie farmy oraz ich modelu,
ukształtowania terenu, prędkości i kierunku wiatru oraz rozchodzenia się fal dźwiękowych
w powietrzu. To, w jaki sposób mieszkańcy będą odbierać dźwięki emitowane przez turbiny
(czy będą one uciążliwe czy nie), w głównej mierze uzależnione jest od poziomu tzw. hałasu
tła oraz od odległości od farmy. Jeżeli natężenie hałasu tła jest zbliżone do poziomu hałasu
emitowanego przez pracującą turbinę, dźwięki emitowane przez farmę wiatrową stają się
właściwie „nierozróżnialne” od otoczenia (Pedersen i Waye, 2004). Należy zatem na terenie,
na którym planowane są elektrownie wiatrowe wykonać pomiary tła akustycznego.
Podstawowym sposobem na ograniczenie uciążliwości hałasu generowanego przez
elektrownie wiatrowe jest utrzymanie odpowiedniej odległości tych instalacji od terenów, dla
których wyznaczono normy w zakresie klimatu akustycznego. Odległość ta powinna wynikać
z przeprowadzonych przez ekspertów analiz. Lokalizacje tego typu obiektów należy
planować w możliwie maksymalnym odizolowaniu od obiektów przeznaczonych na stały
pobyt ludzi.
Łopaty obracających się turbin mogą wywoływać również migotanie cieni i refleksy
światła. Obracające się skrzydła turbiny przy słońcu świecącym spoza nich rzucają ruszające
się cienie tworząc wewnątrz pobliskich domów wrażenie stroboskopu. Może to powodować
wśród niektórych osób zawroty głowy czy mdłości. Efekt ten według naukowców nie ma
jednak większego znaczenia dla ludzi, jeśli elektrownie wiatrowe są zlokalizowane
w odpowiedniej odległości o zabudowań lub oddzielone są od nich odpowiednio
zaprojektowanymi i wykonanymi strefami buforowymi, a śmigła turbin pokryte są warstwą
zapobiegającą odblaskom. Czym dalej od turbin, tym uciążliwość związana z efektem
migotania cienia jest mniejsza.
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Ze względu na lokalizację turbiny wiatrowej na wysokości ok. 100 m nad poziomem
gruntu poziom pola elektromagnetycznego generowanego przez elementy elektrowni na
poziomie terenu (na wysokości 2 m) jest w praktyce pomijalny, tak więc wpływ emitowanych
pól elektromagnetycznych na mieszkańców po realizacji inwestycji w zakresie elektrowni
wiatrowych jest nieistotny. Urządzenia generujące fale elektromagnetyczne (zarówno
generator jak i transformator) znajdują się wewnątrz gondoli i są zamknięte w przestrzeni
otoczonej metalowym przewodnikiem o właściwościach ekranujących, co w konsekwencji
powoduje, że efektywny wpływ elektrowni wiatrowej na kształt klimatu elektromagnetycznego
środowiska jest nieznaczące.
Kwestia psychicznego nastawienia społeczeństwa do inwestycji polegających na
budowie elektrowni wiatrowych (lub innych inwestycji mogących znacząco wpływać na
środowisko i ludność) pełni kluczową rolę i ma istotny wpływ na stan zdrowia mieszkańców
żyjących w okolicy takiej inwestycji. Dlatego też bardzo istotną kwestią jest uwzględnienie
opinii społeczeństwa w trakcie planowania inwestycji i przeprowadzenie rzetelnej kampanii
informacyjnej. Na całym świecie tysiące ludzi żyje w pobliżu turbin wiatrowych bez
zauważalnych konsekwencji zdrowotnych. W wielu regionach Europy energetyka wiatrowa
cieszy się znacznym poparciem społecznym, co nie oznacza, że nie posiada też krytyków.
Kluczem do akceptacji tego typu wytwarzanie energii jest odpowiednia świadomość
społeczeństwa i poczucie, że władze lokalne zrobiły wszystko by ograniczyć potencjalne
ryzyko zdrowotne dla mieszkańców żyjących w pobliżu farm wiatrowych. Dlatego też
w trakcie konsultacji społecznych warto przeprowadzić i przedstawić symulacje pokazujące
korzyści z rozwoju energetyki wiatrowej jako sposobu wytwarzania energii nieszkodzącemu
środowisku przyrodniczemu, a tym samym zdrowiu ludzi. Szczególnie ważne jest to w ujęciu
regionalnym i lokalnym, gdzie przychody z tego typu działalności można przeznaczyć na
realizację działań proekologicznych i zdrowotnych.
Wiele kontrowersji wśród lokalnej społeczności może również powodować budowa
biogazowni rolniczej. W Polsce nie ma na razie przepisów, które określałyby zasady
lokalizowania biogazowni (gdzie można je budować, a gdzie nie, w jakiej odległości od
budynków mieszkalnych powinny się znajdować itd.). Obecnie spotkać się można jedynie
z zaleceniami ekspertów w tej sprawie. Instytut Energii Odnawialnej (IEO) sugeruje, by
biogazownię rolniczą budować co najmniej 200 m od zabudowy mieszkalnej, a optymalnie
w odległości nie mniejszej niż pół kilometra od domów. IEO zaleca także, żeby droga, po
której będzie dowożony surowiec do biogazowni, nie przebiegała przez gęstą, zwartą
zabudowę mieszkalną.

5.4.

W zakresie oddziaływania na środowisko wodne

Planowane na obszarze miasta działania z zakresu poprawy jakości powietrza mimo,
iż nie mają na celu bezpośredniego zwiększenia jakości środowiska wodnego to pośrednio
wpłyną pozytywnie na jego stan. W efekcie tych działań powinno nastąpić zmniejszenie
poziomu zanieczyszczeń deponowanych w wodach.
Działania związane z uzbrojeniem terenu w sieć gazową, modernizacją dróg i innych
podobnych przedsięwzięć wiązać się będą z użyciem sprzętu ciężkiego. W trakcie realizacji
przedsięwzięcia może wystąpić emisja zanieczyszczeń ropopochodnych do gruntu
z nieszczelnych układów paliwowych i smarowniczych urządzeń wykorzystywanych przy
pracach z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu, co może mieć wpływ na zanieczyszczenie
płytko zalegających poziomów wód podziemnych. Będzie to oddziaływanie chwilowe
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i krótkotrwałe, ustąpi wraz z zakończeniem prac budowlanych. Zanieczyszczenie wód
gruntowych może nastąpić również na skutek wymywania z gleby zanieczyszczeń
z materiałów używanych do przebudowy dróg, w tym żużli oraz substancji bitumicznych.
Przeanalizowana powinna być również budowa biogazowni pod kątem jej
ewentualnego wpływu na środowisko wodne. Prawidłowa eksploatacja biogazowni nie
spowoduje zmian jakościowych wód powierzchniowych i podziemnych. Substancje, które
mogłyby spowodować zanieczyszczenie gruntów oraz wód tj. masa fermentacyjna
i pofermentacyjna, odcieki z substratów gromadzone będą w szczelnych, hermetycznych
zbiornikach. Ścieki opadowe z dróg i placów manewrowych powinny zostać podczyszczone
nim zostaną wprowadzone do gruntu.
Obieg na terenie biogazowni jest zamknięty, hermetyczny. Przemieszczanie
substancji ciekłych odbywa się w rurociągach międzyobiektowych. Przy prawidłowej
eksploatacji oraz kontroli zaworów i króćców, nie powinno dochodzić do niekontrolowanego
przedostawania się odcieków i płynnej masy pofermentacyjnej do gruntu.

5.5.

W zakresie oddziaływania na powietrze

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne inwestycji zawartych w analizowanym
dokumencie można rozpatrywać zdecydowanie pozytywnie. Wymiana starych
i nieefektywnych pieców na nowe spowoduje zmniejszenie ilości emitowanych
zanieczyszczeń do powietrza. Również rozwój instalacji OZE czy termomodernizacja
budynków z przyczyni się do zmniejszenia ilości stosowanego paliwa, co także pozytywnie
wpłynie na zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłów zawieszonych.
Pozytywnie na powietrze będzie także wpływała działalność edukacyjna przewidziana
w ramach realizacji Programu, która będzie promowała ogrzewanie zmniejszające emisję
zanieczyszczeń do powietrza i uświadamiała, jaki jest wpływ zanieczyszczeń powietrza na
zdrowie ludzi.
Inwestycją jaka jest potencjalnie możliwa do realizacji na terenie Gminy jest również
budowa biogazowni rolniczej. Oddziaływania na środowisko jakie są związane z tym typem
przedsięwzięcia, a które mają swoje odzwierciedlenie na jakość powietrza to: emisja
dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, pyłu, węglowodorów aromatycznych oraz
nienormowanych substancji odorowych (siarkowodoru). Emisja substancji złowonnych to
najważniejszy i najbardziej uciążliwy typ emisji dla tej inwestycji. O ile zasadność budowy
biogazownii (uzasadnienie ekonomiczne oraz środowiskowe) działają na plus powstania
obiektu, emisja odorów może wywołać sprzeciw społeczny. Lokalizacja obiektu jest więc
najważniejszym kryterium powodzenia realizacji przedsięwzięcia. Zagrożenie odorami
wynika nie tylko z prawidłowej eksploatacji obiektu ale także na skutek sytuacji awaryjnych,
takich jak uszkodzenie i rozszczelnienie dachów komór fermentacyjnych i wydostanie się
biogazu bezpośrednio do atmosfery. Biorąc jednak pod uwagę, że budowa biogazowni to na
razie tylko pewien ogólny plan, do czasu skonkretyzowania tych zamierzeń konieczne jest
przeznaczenie na ten cel właściwie określonych obszarów.

5.6.

W zakresie oddziaływania na powierzchnię ziemi i krajobraz

Budowa nowych elementów infrastruktury oddziałuje na powierzchnię ziemi,
ponieważ następuje zmiana ukształtowania terenu oraz zmniejsza się powierzchnia
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biologicznie czynna. Zadania inwestycyjne związane z prowadzeniem prac budowlanych
oraz ziemnych na obszarach niezabudowanych mogą stanowić źródło potencjalnego
oddziaływania na powierzchnię ziemi i krajobraz. Przy czym modernizacja (przebudowa)
dróg, budowa sieci gazowej będą prowadzone na terenach zurbanizowanych gdzie pokrywa
glebowa jest już przekształcona. Przy realizacji inwestycji mogących oddziaływać na
środowisko ich wpływ określany będzie poprzez procedurę oceny oddziaływania na
środowisko.
Na polepszenie krajobrazu antropogenicznego wpłyną wszelkie prace związane
z modernizacją starych struktur (dróg, budynków). Założone prace mają na celu poprawę
ekologicznych warunków życia ludzi poprzez uzyskanie korzystnego stanu czystości
środowiska. Pozytywny pośredni wpływ na powierzchnię ziemi i krajobraz mają również
rozbudowa ścieżek rowerowych. Przekonanie mieszkańców do korzystania z tej
infrastruktury przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, a tym
samym mniejszej ilości tych substancji deponowanych w glebie.
Jednym ze źródeł OZE są ogniwa fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne. O ile małe
przydomowe czy przemysłowe instalacje mają minimalne oddziaływanie na środowisko, to
duże połacie pokryte sztuczną substancją, umieszczone wśród otwartego krajobrazu, mogą
negatywnie oddziaływać na jego estetykę.
Elementami, które mogą zaburzyć krajobraz poszczególnych części Gminy mogą być
elektrownie wiatrowe. Należy dążyć do takiego ustalania ich lokalizacji, aby ograniczyć do
minimum negatywny wpływ nie tylko na zdrowie ludzi, ale także na krajobraz przyrodniczy
i kulturowy (na zasadzie kompromisu pomiędzy racjami inwestorów, a subiektywnymi
odczuciami mieszkańców). Szczegóły lokalizacji tego typu obiektów ustalane będą
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Istotne jest unikanie lokalizowania elektrowni wiatrowych na terenach o wybitnych
walorach krajobrazowych. Należy przy tym pamiętać, że taka lokalizacja nie jest zabroniona,
a o dopuszczalności usytuowania farmy wiatrowej powinien decydować wynik procedury
OOŚ.1 Negatywny wpływ farmy wiatrowej na otaczający ją krajobraz maleje wraz ze
wzrostem odległości od inwestycji. W odległości do 2 km od farmy wiatrowej jest ona
elementem dominującym w krajobrazie. Obrotowy ruch wirnika jest wyraźnie widoczny
i dostrzegany przez człowieka. W odległości od 2 do 4,5 km od farmy wiatrowej elektrownie
wiatrowe wyróżniają się w krajobrazie i łatwo je dostrzec, ale nie są elementem
dominującym. Obrotowy ruch wirnika jest widoczny i przyciąga wzrok człowieka.
W odległości od 4,5 do 7 km od farmy wiatrowej elektrownie są nadal widoczne, ale nie są
„narzucającym się” elementem w krajobrazie. W warunkach dobrej widoczności można
dostrzec obracający się wirnik, ale na tle swojego otoczenia same turbiny wydają się być
stosunkowo niewielkich rozmiarów. W odległości powyżej 7 km od farmy wiatrowej obiekty
wydają się być niewielkich rozmiarów i nie wyróżniają się znacząco w otaczającym je
krajobrazie. Obrotowy ruch wirnika z takiej odległości jest właściwie niedostrzegalny. Należy
zaznaczyć, że powyższe wartości są orientacyjne. Biorąc powyższe pod uwagę, opracowano
szereg wytycznych, których uwzględnienie na etapie projektowania farmy może znacząco
ograniczyć jej potencjalny negatywny wpływ na otaczający ją krajobraz oraz negatywne
podejście ze strony społeczeństwa, w tym m.in. (National Wind Coordinating Committee,
2006):

1

Stryjecki M., Mielniczuk K., Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych,
GDOŚ, Warszawa, 2011 r.
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stosowanie w obrębie jednej farmy wiatrowej lub kilku sąsiadujących ze sobą farm
wiatrowych elektrowni wiatrowych o tej samej wielkości,
 jasne kolory wież i łopat wirnika (np. szary, beżowy, ewentualnie biały) lub kolor
elektrowni wiatrowych dopasowany do otoczenia,
 wybór elektrowni wiatrowych, których wirniki składają się z trzech łopat,
 farma wiatrowa jest bardziej „przyjazna”, gdy składa się na nią mniejsza liczba turbin,
ale o większej mocy niż większa liczba turbin o małej mocy,
 należy unikać lokalizowania elektrowni wiatrowych w pobliżu miejsc, dla których
wyznaczono normy w zakresie klimatu akustycznego i w miejscach gdzie będą
dominującym składnikiem w krajobrazie przedstawiającym szczególne walory
widokowe.
Na powierzchnię ziemi oraz gleby wpływ może mieć budowa biogazowni,
a konkretnie wzrost zużycia nawozów produkowanych w ramach funkcjonowania obiektu.
O ile pozytywny wpływ na zasobność gleb ma prawidłowe stosowanie nawozów, należy
pamiętać, że ich użycie jest obwarowane zasadami dobrej praktyki rolniczej, a zasady należy
dostosować do wymagań ustawy o nawozach i nawożeniu. Obszary, które powinno się
wyłączyć ze stosowania nawozów, to te obszary gdzie może dojść do negatywnych skutków
stosowania nawozów, a więc: gleby zalane wodą, przykryte śniegiem, zamarznięte do
głębokości 30 cm. Stosowanie nawozów jest więc uzależnione od warunków pogodowych
w tym od pory roku i od opadów deszczu. Nie można również stosować nawozów
naturalnych w postaci płynnej oraz azotowych na glebach bez okrywy roślinnej, położonych
na stokach o nachyleniu większym niż 10 %, w postaci płynnej podczas wegetacji roślin
przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.
Prawidłowe wykorzystanie materiału pofermentacyjnego winno być realizowane
zgodnie z wymogami dobrej praktyki rolniczej poprzez zachowanie następujących wskazań:
 kontrolowanie ilości składników odżywczych (realizacja poprzez opracowanie planu
nawożenia),
 równowaga
pomiędzy
nawożeniem
nawozami
organicznymi
(materiał
pofermentacyjny) i nawozami sztucznymi w zależności od wymogów uprawianych
roślin (realizacja poprzez opracowanie planu nawożenia),
 kontrola nawożenia pól materiałem pofermentacyjnym.

5.7.

W zakresie oddziaływania na klimat

Realizacja postanowień analizowanego dokumentu będzie oddziaływała pozytywnie
na klimat. Skutkiem jego realizacji będzie zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych
do atmosfery (głównie CO2) w wyniku wymiany przestarzałych urządzeń grzewczych i prac
termomodernizacyjnych.
Według opracowania „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych
na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA2020) zmiany klimatu
będą miały różnorodny wpływ na sektor energetyczny, uwzględniając w szczególności
prognozowane wahanie średniej temperatury. Konieczne będzie więc dostosowanie systemu
energetycznego do wahań zapotrzebowania zarówno na energię elektryczną, jak i cieplną,
m.in. poprzez wdrożenie stabilnych niskoemisyjnych źródeł energii. Istotne będzie także
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii: energii słonecznej, wiatrowej, biomasy i energii
wodnej.

36

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Wysoka

Green Key

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Wysoka jest więc zgodny w tym
zakresie z zapisami SPA2020.

5.8.

W zakresie oddziaływania na zabytki

Wyniki przeprowadzonej w ramach realizacji Planu inwentaryzacji potencjalnych
źródeł niskiej emisji wykazały, że stare piece mogą być także wykorzystywane w obiektach
zabytkowych jako pozostałości po prowadzonych pracach remontowych w okresie ostatnich
kilkudziesięciu lat. W takim ujęciu, efekty realizacji Planu należy ocenić zdecydowanie
pozytywnie, gdyż dzięki jego realizacji możliwe będzie zastosowanie pierwotnie używanych
materiałów (lub ich zamienników), dzięki czemu obiekty te odzyskają swój pierwotny
charakter.
Wszelkie prace budowlane polegające na remontach i konserwacji powinny być
uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a także szczegółowo określone na
poziomie MPZP.

5.9.

W zakresie oddziaływania na dobra materialne

Realizację postanowień PGN w odniesieniu do oddziaływań na dobra materialne
należy rozważyć pod dwoma kątami. Z jednej strony, konieczne będzie poniesienie pewnych
kosztów na usunięcie starego pieca oraz zastąpienie go nowym, ekologicznym źródłem
ciepła, co powodować może znaczne obciążenia budżetu (szczególnie w odniesieniu do
osób prywatnych). W Planie określono sposoby uzyskania środków na wymianę pieców oraz
termomodernizację budynków. Należy jednak pamiętać, że środki te obejmują tylko część
całej kwoty niezbędnej na realizację całego procesu.
Z drugiej strony, przeprowadzone prace modernizacyjno-remontowe pozwolą nie
tylko zwiększyć walory krajobrazowe przestrzeni wokół modernizowanych obiektów, ale
również zwiększyć ich wartość. W efekcie może to powodować uzyskiwanie dodatkowych
dochodów przez właścicieli obiektów (oprócz oczywistych zysków, przy sprzedaży
nieruchomości), np. na skutek intensyfikacji turystyki. W przypadku przeprowadzania prac
termomodernizacyjnych możliwe będzie uzyskanie dodatkowych korzyści wynikających
z późniejszych oszczędności związanych z mniejszym zużyciem energii niezbędnej do
ogrzewania zmodernizowanego budynku.

5.10. W zakresie oddziaływania na zasoby naturalne
W ujęciu bezpośrednim realizacja postanowień Planu nie będzie miała wpływu na
zasoby naturalne. Pewne niewielkie oddziaływania na zasoby naturalne związane mogą być
jednak z koniecznością pozyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do
przeprowadzenia prac remontowych oraz wytworzenia materiałów, które mogą być
niezbędne do wykonania termomodernizacji, a także do zaopatrzenia budynków w źródła
ciepła. Będą to jednak oddziaływania bez znaczenia w kontekście wykorzystywania zasobów
naturalnych na inne cele.
Jednym z wielu pozytywnych aspektów realizacji projektu Planu jest ogólna poprawa
jakości gleb i zasobów naturalnych. Oddziaływanie pozytywne osiągnięte zostanie głównie
poprzez redukcję zapotrzebowania na kopalne źródła energii poprzez dywersyfikację
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lokalnych źródeł ciepła, ograniczenie energochłonności obiektów oraz stosowanie
odnawialnych źródeł energii.

VI.

MOŻLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA
ŚRODOWISKO

Obowiązek rozważania możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko
planowanych przedsięwzięć wynika z Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko
w kontekście transgranicznym z dnia 25 lutego 1991 r. oraz z ustawy Prawo Ochrony
Środowiska. W świetle tych dokumentów specjalnej analizie powinny podlegać inwestycje
realizowane w jednym państwie, ale zasięgiem oddziaływania obejmujące terytorium innego
państwa, mogąc tym samym powodować znaczące negatywne skutki dla środowiska.
Miasto i Gmina Wysoka nie jest położona na terenach przygranicznych, a realizacja
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Wysoka” nie powoduje żadnych
konsekwencji dla ewentualnych skutków środowiskowych, których charakter mógłby mieć
znaczenie transgraniczne. Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach
Planu ma charakter regionalny i ewentualne negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć
będzie miało zasięg lokalny.
Na etapie prognozy stwierdzono, że realizacja dokumentu nie wskazuje możliwości
negatywnego transgranicznego oddziaływania na środowisko, mogącego objąć terytorium
innych państw. Wobec tego, dokument ten nie musi być poddawany procedurze
transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko.

VII.

PRZEWIDYWANE METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI
POSTANOWIEŃ PROJEKTU PLANU GOSPODARKI
NISKOEMISYJNEJ

W celu wzmocnienia kontroli nad wprowadzaniem zapisów, realizowanie
zaplanowanych inwestycji i zmianami środowiska z tego wynikającymi, Gmina ma obowiązek
cyklicznie oceniać i monitorować skutki realizacji postanowień projektu w odniesieniu do jego
wpływu na środowisko.
Zaleca się, aby samorządy sporządzały raporty z wdrażania Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej co najmniej raz na dwa lata począwszy od dnia jego wykonania. Ich celem
jest ewaluacja, monitoring i weryfikacja realizacji Planu. Zaleca się, aby raporty te
obejmowały wyniki kontrolnych inwentaryzacji emisji.
Analiza wpływu zapisów Planu i jego realizacji na środowisko oraz zdrowie człowieka
powinna opierać się na przeprowadzeniu wizji lokalnej i inwentaryzacji obszaru Gminy.
Weryfikacja istniejącego stanu wykorzystania terenu, eksploatacji sieci i instalacji oraz
obiektów, a także opis wpływu przedsięwzięć na otoczenie pozwoli określić i ocenić
ewentualne niekorzystne działania na środowisko, a także przewidzieć, w jakim kierunku
będą zachodzić dalsze zmiany w środowisku.
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Wizję terenową powinno się także wzbogacić o wiedzę z innych dostępnych źródeł.
Jako podstawę analizy można wykorzystywać wyniki państwowego monitoringu środowiska
przyrodniczego prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska czy
Państwową Inspekcję Sanitarną, zapisy strategicznych dokumentów gminnych,
powiatowych, wojewódzkich oraz badania prowadzone przez zarządców infrastruktury
technicznej. Monitorowanie realizacji Programu powinno obejmować także: analizę i ocenę
działań podejmowanych na obszarach wrażliwych i występowania potencjalnych konfliktów.
Stały monitoring wdrażania zapisów Programu może opierać się na tzw. cyklu
Deminga (rycina poniżej). Opiera się na ciągłym monitorowaniu zaplanowanych działań
w myśl następującego ciągu przyczynowo – skutkowego:
1. Zaplanuj - zaplanuj lepszy sposób działania, lepszą metodę.
2. Wykonaj, zrób - zrealizuj plan na próbę.
3. Sprawdź - zbadaj, czy rzeczywiście nowy sposób działania przynosi lepsze rezultaty.
4. Zastosuj - jeśli nowy sposób działania przynosi lepsze rezultaty, uznaj go za normę
(obowiązującą procedurę), zestandaryzuj i monitoruj jego stosowanie.

Ryc. 5. Cykl Deminga – monitorowanie wdrażania zapisów Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej
źródło: opracowanie własne

Projekt PGN określa zasady oceny i monitorowania efektów jego realizacji.
W dokumencie tym zaproponowano wskaźniki ilościowe i jakościowe, które pozwolą określić
stopień realizacji poszczególnych działań i związane z tym zmiany w środowisku.
Prognozując wpływ PGN na środowisko przyrodnicze, a w efekcie na rozwój
zrównoważony Miasta i Gminy Wysoka, można stwierdzić, że zamieszczone propozycje
wskaźników monitorowania jego realizacji są właściwe, dość szczegółowe oraz mierzalne,
i pozwalają w pełni ocenić zmiany jakie nastąpią w środowisku w wyniku jego realizacji.
Zaproponowane zakresy monitoringu pozwolą na aktywne zarządzanie tym dokumentem, ich
modyfikację i wdrażanie zapisów w odniesieniu do aktualnej sytuacji. Tak więc Plan wpłynie
pozytywnie na rozwój gminy oraz pozwoli na ciągłe monitorowanie stanu środowiska
i realizacji zadań, które będą miały doprowadzić do tego pozytywnego rozwoju. Jest to
ważne stwierdzenie, ponieważ dokument PGN powinien być dokumentem strategicznym
w zarządzaniu rozwojem gospodarki niskoemisyjnej gminy, a nie ogólnymi zapisami, do
których władze nie będą się odnosiły i nie będą z nich korzystały.
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VIII. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE,
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ ORAZ
PROPONOWANE ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE
Realizacja zadań określonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej ma za zadanie
doprowadzenie do poprawy stanu jakości powietrza na terenie gminy. Realizacja działań
opisanych w dokumencie powinna mieć na uwadze podjęcie środków zapobiegających bądź
ograniczających prawdopodobnie negatywne oddziaływanie na środowisko. Do ogólnych
działań ograniczających oddziaływanie należą:
 utrzymanie ścisłego nadzoru merytorycznego nad prawidłową realizacją Planu,
 miarodajny monitoring ewentualnych zmian stanu środowiska w celu podejmowania
ewentualnych działań zapobiegawczych,
 zapewnienie zgodności wydawanych decyzji administracyjnych z Planu oraz
z zasadami ochrony środowiska, m.in. poprzez włączanie się do postępowań
administracyjnych różnych podmiotów na prawach strony (m.in. służb administracji),
 ścisła egzekucja zapisów określonych w decyzjach administracyjnych, regulaminach
oraz w przepisach prawnych,
 działania edukacyjno-informacyjne dla społeczeństwa,
 wzmocnienie (np. finansowe, merytoryczne, sprzętowe, kadrowe) funkcji kontrolnych
służb ochrony środowiska.
Z kolei negatywne oddziaływanie 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, jak i w fazie eksploatacji inwestycji, pozwoli także
ograniczyć te oddziaływania. Do ogólnych działań ograniczających potencjalnie negatywne
oddziaływanie należą:
 w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu
budowy,
 zapobieganie powstawaniu oraz niewłaściwemu postępowaniu
z powstałymi
odpadami w trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych oraz w fazie eksploatacji,
 zapobieganie zwiększonej emisji hałasu w związku z prowadzeniem prac –
korzystanie z nowoczesnych maszyn w dobrym stanie technicznym, ograniczenie
działań do pory dziennej,
 stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych,
dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt, wegetacji, okresów
lęgowych, itp.,
 maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu.
Ustalenia analizowanego Planu są wynikiem kompromisu pomiędzy wymogami
ochrony środowiska i życia człowieka, a koniecznością rozwoju urbanistycznego
i społecznego miasta. Zaprezentowane rozwiązania są zgodne z ustawodawstwem
odrębnym, dokumentami obowiązującymi na terenie powiatu i województwa i wykorzystują
instrumenty służące do zrównoważonego rozwoju gminy. Ustalenia planu bezpośrednio nie
ingerują w tereny o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych i zawierają wiele
rozwiązań korzystnych dla środowiska na obszarach zurbanizowanych, dlatego prognoza nie
prezentuje rozwiązań alternatywnych do proponowanych w ustaleniach planu uznając, że

40

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Wysoka

Green Key

zaproponowane ustalenia są najkorzystniejsze dla środowiska w kontekście istniejących
uwarunkowań Miasta i Gminy Wysoka.

IX.

ZGODNOŚĆ CELÓW PROJEKTU PGN Z CELAMI
USTANOWIONYMI NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM
I KRAJOWYM

Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Wysoka jest ściśle
powiązany z innymi dokumentami strategicznymi, jednakże nie stanowi on jedynie
powielenia zamieszczonych tam celów i zadań. W toku opracowywania ocenianego
dokumentu szczegółowo analizowano poszczególne dokumenty jak również uwzględniano
uwarunkowania lokalne tak, aby wyspecyfikować i wybrać do realizacji odpowiednie zadania,
które powinny umożliwić osiągnięcie zakładanego celu w zadanym horyzoncie czasowym,
jak również, takie, na których realizację mają wpływ władze miasta i gminy. Poniżej
scharakteryzowano inne dokumenty strategiczne, z którymi powiązany jest oceniany
dokument.
Strategia Europa 2020 jako strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane
priorytety:
 rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji,
 rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów,
bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej,
 rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim
poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.
Celem przewodniego priorytetu Strategii Europa 2020 pn. „Europa efektywnie
korzystająca z zasobów” jest wsparcie zmiany w kierunku niskoemisyjnego i efektywniej oraz
racjonalnie korzystającego z zasobów społeczeństwa.
Działania w zakresie wspierania gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów,
bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej zostały uszczegółowione
w pakiecie klimatyczno-energetycznym, czyli zestawie dokumentów legislacyjnych
i zbiorze założeń, przyjętych przez Radę Europejską w 2007 r. i dotyczących
przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Stanowią one, że do 2020 r. Unia Europejska:
 o 20 % zredukuje emisję gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji
z 1990 r.
 o 20 % zwiększy efektywność energetyczną, w stosunku do prognoz na rok 2020,
 zwiększy udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii do 20 % (dla Polski
– do 15 %),
 zwiększy udział biopaliw w ogólnej konsumpcji paliw transportowych co najmniej do
10 %.
Według Polityki energetycznej Polski do 2030 r., który przyjęty został przez Radę
Ministrów 10 listopada 2009 r., jako priorytetowe wyznaczono kierunki działań na rzecz:
efektywności i bezpieczeństwa energetycznego (opartego na własnych zasobach
surowców), zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwoju
konkurencyjnych rynków paliw i energii oraz ograniczenia oddziaływania energetyki na
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środowisko. Spośród głównych narzędzi realizacji aktualnie obowiązującej polityki
energetycznej szczególne znaczenie bezpośrednio związane z działaniem na rzecz gminy
(samorządów gminnych i przedsiębiorstw energetycznych), posiadają:
 planowanie przestrzenne zapewniające realizację priorytetów polityki energetycznej,
 ustawowe działania jednostek samorządu terytorialnego uwzględniające priorytety
polityki energetycznej państwa, w tym poprzez zastosowanie partnerstwa publicznoprywatnego (PPP),
 wsparcie realizacji istotnych dla kraju projektów w zakresie energetyki (np. projekty
inwestycyjne, prace badawczo-rozwojowe) ze środków publicznych, w tym funduszy
europejskich.
Dokument ten zakłada, że bezpieczeństwo energetyczne Polski będzie oparte przede
wszystkim o własne zasoby, w szczególności węgla kamiennego i brunatnego.
Ograniczeniem dla wykorzystania węgla jest jednak polityka ekologiczna, związana
z redukcją emisji dwutlenku węgla. Stąd szczególnie położony jest nacisk na rozwój czystych
technologii węglowych (tj. m.in. wysokosprawna kogeneracja). Polityka energetyczna do
2030 zakłada, że udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu w Polsce, ma
wzrosnąć do 15 % w 2020 roku i 20 % w roku 2030. Planowane jest także osiągnięcie
w 2020 roku 10-cio procentowego udziału biopaliw w rynku paliw.
Strategia Rozwoju Kraju 2020 jest to dokument strategiczny, którego zapisy
wskazują cele i priorytety polityki w Polsce tj. kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego
oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. Strategia Rozwoju Kraju stanowi punkt
odniesienia dla innych strategii i programów rządowych, oraz opracowywanych przez
jednostki samorządu terytorialnego. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy
Wysoka” jest spójny z następującymi zapisami Strategii:
 Poprawą efektywności energetycznej m.in. wsparcie termomodernizacji budynków
i modernizacji istniejących systemów ciepłowniczych z zastosowaniem dostępnych
i sprawdzonych technologii, rozwój energetyki rozproszonej poza istniejącą siecią
energetyczną z wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł,
 Zwiększeniem dywersyfikacji dostaw paliw i energii m.in. poprzez zwiększenie
wykorzystania OZE,
 Poprawą stanu środowiska m.in. poprzez prowadzenie długofalowej polityki
ograniczenia emisji w sposób zachęcający do zmian technologii produkcyjnych,
poprawy efektywności infrastruktury ciepłowniczej, modernizacji oświetlenia.
Celem strategicznym realizacji Polityki Klimatycznej Polski do roku 2020 jest
włączenie się Polski do działań społeczności międzynarodowej na rzecz ochrony klimatu
globalnego poprzez wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w zakresie
poprawy wykorzystania energii, zwiększania zasobów leśnych i glebowych kraju,
racjonalizacji wykorzystania surowców i produktów przemysłu oraz racjonalizacji
zagospodarowania odpadów, w sposób zapewniający osiągniecie maksymalnych,
długoterminowych korzyści gospodarczych, społecznych i politycznych. W sektorze
użyteczności publicznej, usług i gospodarstw domowych należy uwzględnić m.in. poprawę
sprawności wytwarzania i przesyłania ciepła sieciowego i energii elektrycznej oraz
zwiększenie wykorzystania gazu ziemnego do produkcji energii, implementację działań
takich jak: termomodernizacja budynków mieszkalnych, wymiana i doszczelnianie okien,
zmiana obowiązujących norm ochrony cieplnej nowych budynków, wprowadzenie
certyfikatów energetycznych dla budynków, czy rozbudowa odnawialnych źródeł energii
(ograniczenie emisji gazów cieplarnianych CO2 i NO2).
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Według Krajowego Planu Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
ogólny cel krajowy dotyczący udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu
energii brutto w 2020 r. został ustalony na 15 %. W Planie przedstawione zostały cele
sektorowe oraz ścieżki osiągniecia przez Polskę w 2020 r. wymaganego udziału energii ze
źródeł odnawialnych w podziale na sektor energii elektrycznej, sektor ogrzewania
i chłodzenia oraz transport. W zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE)
w obszarze elektroenergetyki przewidywany jest rozwój źródeł opartych na energii wiatru
oraz biomasie. Założono ponadto wzrost liczby małych elektrowni wodnych. W zakresie
rozwoju OZE w obszarze ciepła i chłodu prognozowane jest utrzymanie dotychczasowej
struktury rynku, przy uwzględnieniu rozwoju geotermii oraz energii słonecznej. W obszarze
transportu założono zwiększanie udziału biopaliw i biokomponentów w paliwach
transportowych.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Wysoka wykazuje w swych
zapisach zgodność z następującymi priorytetami Programu Ochrony Środowiska
Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2015:
cel do 2023r: Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza oraz standardów
emisyjnych z instalacji, wymaganych przepisami prawa:
 Osiągnięcie stanu jakości powietrza nie zagrażającego zdrowiu ludzi i środowisku.
Powietrze spełniające wymagania prawne w zakresie jakości powietrza i norm
emisyjnych.
kierunki działań do 2023 r.:
 Osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych niektórych substancji
w powietrzu poprzez wdrożenie programów ochrony powietrza;
 Wzmocnienie systemu monitoringu powietrza;
 Ograniczenie niskiej emisji ze źródeł komunalnych, w tym eliminowanie węgla jako
paliwa w lokalnych kotłowniach i gospodarstwach domowych i zastępowanie go
innymi, bardziej ekologicznymi nośnikami ciepła, w tym odnawialnych źródeł energii
(np. wody geotermalne, energia słoneczna, energia wiatrowa, energia biomasy
z lokalnych źródeł);
 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych;
 Wprowadzanie zintegrowanej gospodarki energetycznej w miastach poprzez
wykorzystanie do celów komunalnych ciepła odpadowego z elektrociepłowni
i kotłowni zakładowych;
 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
 Modernizacja układów technologicznych ciepłowni i elektrociepłowni, w tym
wprowadzanie nowoczesnych technik spalania;
 Instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń powstałych w procesie spalania,
a także poprawa sprawności obecnie funkcjonujących urządzeń redukujących
zanieczyszczenia.
W Programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej, w której znajduje się
Miasto i Gmina Wysoka określono następujące działania zmierzające do ograniczenia
zanieczyszczenia powietrza, które zgodne są z zadaniami wyznaczonymi w niniejszym PGN:
 ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych poprzez likwidację
starych kotłów (poprzez podłączenie do sieci cieplnej lub zastosowanie ogrzewania
elektrycznego) lub ograniczenie emisji (poprzez zmianę paliwa, wymianę starych
kotłów na nowe niskoemisyjne),
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ograniczenie zużycia produkowanej energii i poprzez to ograniczenie emisji na
obszarze przekroczeń poprzez termoizolację budynków,
 wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w postaci kolektorów słonecznych, pomp
ciepła lub wykorzystania energii wiatru, które stanowiłyby uzupełniające źródła
pozyskiwania energii cieplnej.
W Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2020 zamieszono
następujące zadania spójne z PGN dla Miasta i Gminy Wysoka:
 Rozwój wysokosprawnej kogeneracji;
 Modernizacja sieci przesyłowych;
 Obniżanie energochłonności;
 Termomodernizacja istniejących budynków oraz promocja energooszczędności
w budownictwie;
 Rozwój scentralizowanych lokalnie systemów ciepłowniczych;
 Wspieranie edukacji ekologicznej w zakresie produkcji różnego rodzaju energii;
 Promocja efektywności energetycznej, w tym promocja urządzeń i technologii
energooszczędnych;
 Poprawa efektywności energetyki konwencjonalnej, w tym opartej na węglu brunatnym.
Zagadnienia dotyczące odnawialnych źródeł energii zostały ujęte w „Strategii”
w aspektach:
 możliwości wykorzystania potencjału województwa, czyli dobrych warunków do rozwoju
odnawialnych źródeł energii (zwłaszcza energia geotermalna, pochodząca z energetyki
wiatrowej oraz z biomasy),
 zarządzania rozwojem, którego elementem jest racjonalne zarządzanie przestrzenią
zgodnie z szeroko pojętą ideą ładu przestrzennego i wspierania rozwoju OZE
dostosowanych do walorów środowiskowych,
 rozwoju innowacyjnej gospodarki województwa oraz zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego,
 wzmocnienia potencjału badawczo-rozwojowego na rzecz odnawialnych źródeł energii,
 współpracy sektora naukowego z sektorem przedsiębiorstw dla wdrażania innowacyjnych
rozwiązań energetycznych,
 rozwoju przedsiębiorczości związanej z sektorem odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza
w dziedzinie biomasy.
Wśród osi priorytetowych działań wymienionych w Wielkopolskim Regionalnym
Programie Operacyjny na lata 2014-2020 oś priorytetowa nr 3 dotyczy efektywności
energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej w regionie. W ramach tej osi wyznaczono
następujące priorytety inwestycyjne:
 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;
 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych;
 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym
w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym - Zwiększona efektywność
energetyczna sektorów publicznego i mieszkaniowego;
 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów,
w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej
multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie
łagodzące na zmiany klimatu - Zwiększone wykorzystanie transportu zbiorowego.
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Wysoka spójny jest również
z następującymi zapisami dokumentów strategicznych szczebla lokalnego dotyczącymi
racjonalizacji zużycia energii i ograniczenia emisji CO2:
Program ochrony środowiska Miasta i Gminy Wysoka
W dokumencie tym określono następujące działania zbieżne z założeniami Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej:
 Wprowadzanie energii odnawialnej na terenie Miasta i Gminy (promocja kolektorów
słonecznych, biomasy, elektrowni wiatrowych);
 Gazyfikacja Miasta i Gminy;
 Zmniejszenie strat energii, poprawy parametrów energetycznych budynków,
podnoszenie sprawności wytwarzania energii;
 Realizacja szkoleń obejmujących zagadnienia środowiskowe dla pracowników
Urzędu Miasta i Gminy, rolników, mieszkańców.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
W ramach ochrony powietrza atmosferycznego na terenie gminy należy podejmować
następujące działania:
 upłynnienie ruchu pojazdów na drogach,
 zagospodarowanie terenów wzdłuż dróg zielenią,
 zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z kotłowni lokalnych i zakładów
przemysłowych,
 zmniejszenie tzw. emisji niskiej z gospodarstw domowych poprzez spalanie lepszych
gatunków węgla, zwiększanie korzystania z gazu i energii elektrycznej,
 nie spalanie odpadów i nie wypalanie traw i chwastów,
 zakładanie pasów zieleni izolacyjnej przy uciążliwych obiektach: wysypisku odpadów,
oczyszczalniach ścieków, przepompowniach ścieków, fermach hodowlanych itp.
Zagospodarowanie terenów powinno zapewnić głównie na terenie miasta korzystne
warunki dla przewietrzania terenu, szczególnie tam, gdzie istnieje zagrożenie powstania
nadmiernego poziomu tak zwanej emisji niskiej, co ma często miejsce w osiedlach domków
jednorodzinnych oraz na terenach mieszkaniowo - rzemieślniczych z zastosowaniem
tradycyjnego ogrzewania węglem.

X.

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Wysoka. Konieczność sporządzenia
przedmiotowej prognozy wynika z zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
PGN składa się z dziewięciu rozdziałów. Zasadniczą część dokumentu stanowi
bazowa inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla w Mieście i Gminie Wysoka, w wyniku której
określono ilość zużytej energii i emisji dwutlenku węgla w roku 2014. Głównym celem
opiniowanego dokumentu jest wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatycznoenergetycznego do roku 2020, tj.
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redukcji emisji gazów cieplarnianych,
zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.
Planowane do wdrożenia działania opisane w dokumencie zmierzać będą do
poprawy jakości powietrza na tym obszarze.
PGN obejmuje całość obszaru administracyjnego Miasta i Gminy Wysoka i jest
spójny z dokumentami nadrzędnymi, tj. m.in. Polityką energetyczną Polski, Strategią
Rozwoju Kraju, Programem Ochrony Środowiska dla województwa, Programem Ochrony
Powietrza dla strefy wielkopolskiej, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Wysoka.
Projekt Planu jest powiązany z innymi dokumentami strategicznymi, jednakże nie
stanowi on jedynie powielenia zamieszczonych tam celów i zadań. W toku opracowywania
ocenianego dokumentu szczegółowo analizowano poszczególne dokumenty, jak również
uwzględniano uwarunkowania lokalne tak, aby wyspecyfikować i wybrać do realizacji
odpowiednie zadania, które powinny umożliwić osiągnięcie zakładanego celu w zadanym
horyzoncie czasowym, jak również, na których realizację mogą mieć wpływ władze Gminy.
W opracowaniu przedstawiono między innymi szczegółowy katalog działań
niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby, zaplanowanych przez Miasto i
Gminę Wysoka w latach 2015-2020.
W dokumencie wskazane zostały także potencjalne źródła finansowania zadań
realizowanych w ramach dążenia do gospodarki niskoemisyjnej.
Celem strategicznym realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy
Wysoka jest redukcja emisji dwutlenku węgla, w stosunku do przyjętego roku bazowego,
z wyłączeniem emisji z sektora przemysłowego. Redukcja emisji dwutlenku węgla będzie
wynikiem zmniejszenia zużycia energii, a także zwiększenia udziału odnawialnych źródeł
energii w wytwarzaniu energii na terenie analizowanej jednostki.
Istniejący stan środowiska i infrastruktury technicznej oraz potencjalne zmiany stanu
środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu
Miasto i Gmina Wysoka położona jest w północnej części województwa
wielkopolskiego, w powiecie pilskim. Jednostka jest jedną z 9 gmin powiatu i zajmuje obszar
o powierzchni 123,1 km2 (z czego 4,86 km² zajmuje Miasto Wysoka)
Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 r. poz. 627, ze zm.)
przedstawia poszczególne formy ochrony przyrody, z których na terenie Miasta i Gminy
Wysoka występują: obszar Natura 2000, obszar chronionego krajobrazu oraz pomniki
przyrody i użytki ekologiczne.
Biorąc pod uwagę dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (stan na rok 2014), na terenie Miasta i Gminy
Wysoka działa 341 podmiotów gospodarczych. Prawie 63 % wszystkich podmiotów
gospodarczych zarejestrowanych jest na obszarze miejskim Gminy.
Struktura wiekowa budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie gminy
wykazuje, iż największy udział posiadają budynki najstarsze wybudowane przed 1966 r. –
63,9 %, natomiast najmniejszy budynki powstałe w latach 1993 - 1997 – 2,1 %. Łączne
zapotrzebowanie na ciepło budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie gminy, które
wynosi 39 203,9 MWh/rok (1411 34,0 GJ/rok). Ponad 60 % łącznego zapotrzebowania na
energię cieplną wymagają budynki powstałe przed 1966 r. Podczas inwentaryzacji budynków
mieszkalnych zbierano również dane dotyczące ich stanu termicznego. Z zebranych
informacji wynika, iż 1 136 obiektów posiada wymienione okna (80 obiektów ma okna
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wymienione częściowo), 647 obiektów posiada ocieplone ściany (81 obiektów ma ściany
ocieplone częściowo), 348 obiektów posiada ocieplenie dachu (19 obiektów ma częściowo
ocieplony dach).
Według danych uzyskanych z ankietyzacji terenowej w budynkach znajdujących się
na terenie Miasta i Gminy Wysoka jako źródło ciepła zdecydowanie najczęściej
wykorzystywany jest kocioł centralnego ogrzewania (77,4 %). Następnie w 13,2 %
przypadków jako źródło ciepła wykorzystywane są piece kaflowe. Struktura wiekowa kotłów
centralnego ogrzewania stosowanych na terenie gminy jest korzystna, ponieważ największy
udział posiadają najmłodsze kotły, które mają mniej niż 5 lat (48,7 %) oraz kotły w wieku 5-10
lat (34,5 %). Według przeprowadzonej ankietyzacji najczęściej jako źródło c.w.u.
wykorzystywany jest kocioł centralnego ogrzewania – 56,9 % przypadków. Bojlery
elektryczne wykorzystywane są w 32,5 % przypadków. Struktura paliw stosowanych na cele
ogrzewania jest korzystna, gdyż największy udział (41,5 %) posiada drewno. Średnia ilość
drewna zużywanego w zinwentaryzowanym obiekcie wynosi 10 m3. W dalszym ciągu udział
najbardziej emisyjnego źródła CO2 a więc węgla wynosi 35,9 %. Średnia ilość węgla
zużywanego w zinwentaryzowanym obiekcie wynosi 3 Mg.
Według danych uzyskanych od Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział
w Gdański na terenie Miasta i Gminy Wysoka dystrybuowany jest gaz grupy E (GZ-50) siecią
gazociągów dystrybucyjnych średniego i niskiego ciśnienia o łącznej długości około 57,6 km.
Analizowana jednostka zasilana jest ze stacji redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia
„Wysoka” o przepustowości 3 200 m3/h. Stopień gazyfikacji gminy kształtuje się na poziomie
22,94 %. Łączna ilość dostarczonego w 2014 r. gazu ziemnego do odbiorców
zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Wysoka wyniosła 1 368 300 m3.
Miasto i Gmina Wysoka zasilana jest z GPZ Wyrzysk linią SN 15 kV. Energia
elektryczna do odbiorców doprowadzana jest liniami niskiego napięcia poprzez 63 stacje
transformatorowe 15/0,4 kV. Według danych przekazanych przez ENEA S.A. łączne zużycie
energii elektrycznej na terenie miasta Wysoka w 2014 r. wyniosło 4 215 176 kWh (1 021
odbiorców).
W wyniku przeprowadzonej ankietyzacji terenowej na terenie Miasta i Gminy Wysoka
zinwentaryzowano jedynie 2 pompy ciepła oraz 6 kolektorów słonecznych. Pompy ciepła
wykorzystywane są zarówno do ogrzewania budynków jak i przygotowywania c.w.u.,
natomiast panele słoneczne służą tylko do przygotowywania c.w.u.
Przez teren Miasta i Gminy Wysoka przebiega droga wojewódzka nr 190 relacji
Krajenka – Szamocin – Margonin – Wągrowiec – Gniezno (długość na terenie gminy
9,4 km). Przez teren analizowanej jednostki przebiega również 7 odcinków dróg
powiatowych, o łącznej długości 42,304 km. Łączna długość publicznych dróg gminnych na
terenie analizowanej jednostki wynosi 76,7 km (z czego 3,5 km na terenie miasta).
Według danych przekazanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej na terenie
Miasta i Gminy Wysoka długość sieci wodociągowej wynosi 93,9 km, natomiast długość sieci
kanalizacji sanitarnej wynosi 33,7 km (stan na 2014 r.). Najważniejszym elementem
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej jest komunalna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana na
peryferiach miasta Wysoka. Jest to obiekt mechaniczno-biologiczny o przepustowości
maksymalnej Q=1300 m3/d.
Ocenę jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2014 wykonano
zgodnie z podziałem województwa na strefy, gdzie strefę stanowi:
 aglomeracja poznańska,
 miasto Kalisz,
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strefa wielkopolska (powiat pilski - w tym gmina Wysoka - jest elementem składowym
strefy wielkopolskiej.
Dla poziomu dopuszczalnego dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ołowiu, benzenu,
tlenku węgla oraz poziomu docelowego kadmu, arsenu, niklu wszystkie strefy zaliczono do
klasy A. W przypadku poziomu docelowego dla ozonu wszystkie strefy zaklasyfikowano do
klasy A. Odnosząc otrzymane wyniki do celu długoterminowego dla ozonu wszystkie strefy
zaliczono do klasy D2. Ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężenia
pyłu PM10 wszystkie strefy zaliczono do klasy C. W przypadku pyłu PM2,5 strefę
wielkopolską zaliczono do klasy A, strefę aglomeracja poznańska - do klasy B, natomiast
strefę miasto Kalisz - do klasy C. W roku 2014 stwierdzono również przekroczenia poziomu
docelowego dla benzo(a)pirenu - oceniane strefy zaliczono do klasy C.
Łączna emisja CO2 w 2014 r. z obszaru Miasta i Gminy Wysoka wyniosła
23 803,9 Mg CO2. Z pośród poszczególnych sektorów wliczanych w bilans emisji bazowej
zdecydowanie największy udział ma sektor mieszkalnictwa, z którego pochodzi
12 277,5 MgCO2 (udział w łącznej emisji z terenu gminy – 51,6 %). Następnym sektorem pod
względem ilości emitowanego dwutlenku węgla jest transport, z którego pochodzi
6 383,0 MgCO2 (udział w łącznej emisji z terenu gminy – 26,8 %). Sektor handlu i usług
emituje 3 464,2 MgCO2 (udział w łącznej emisji z terenu gminy – 14,6 %). Z sektora
komunalnego pochodzi najmniej CO2 – 1 679,2 MgCO2 (udział w łącznej emisji z terenu
gminy – 7,1 %). Z pośród nośników energii największy udział w ilości wytworzonego CO 2 na
terenie analizowanej jednostki posiada energia elektryczna, ze zużycia której powstało
8 559,5 MgCO2 (36,0 % udział). Ponad 30 % emisji CO2 na terenie analizowanej jednostki
pochodzi ze spalania węgla kamiennego – 7 381,2 MgCO2.
W przypadku braku realizacji wytyczonych w PGN celów, potencjalne zmiany stanu
środowiska będą przede wszystkim związane z utrzymaniem obecnego lub pogorszeniem
stanu powietrza atmosferycznego na terenie gminy. Brak działań m.in. w zabudowie
mieszkaniowej, z której pochodzi znaczny udział emisji CO 2 w ogólnym bilansie tzw. emisji
niskiej spowoduje pogorszenie jakości powietrza.
Niska emisja powoduje również szereg niekorzystnych skutków zdrowotnych dla
ludzi: dyskomfort, podrażnienie spojówek oraz błon śluzowych, zaburzenia czynności
i zwiększoną zachorowalność układu oddechowego, pogorszenie przebiegu istniejących
chorób układu oddechowego i układu krążenia, wreszcie przedwczesną umieralność
z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego i zwiększonej częstości występowania
chorób nowotworowych. Odstąpienie od realizacji PGN wpłynie więc również negatywnie na
zdrowie mieszkańców gminy.
Należy również pamiętać, iż w powstawaniu efektu cieplarnianego najważniejszą rolę
odgrywa dwutlenek węgla, którego udział ze wszystkich gazów cieplarnianych (CO 2, CH4,
O3, NOx, freony) jest największy i wynosi 50 %. Rola dwutlenku węgla w efekcie
cieplarnianym wciąż wzrasta, co jest skutkiem działalności człowieka. Dlatego też brak
realizacji projektowanego dokumentu przyczyni się do nasilenia zjawiska efektu
cieplarnianego.
Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego
dokumentu
Przeprowadzone analizy pozwoliły na wyodrębnienie następujących problemów
ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu:
- Indywidualne źródła ogrzewania budynków jako główne źródło niskiej emisji.

48

Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Wysoka

Green Key

- Węgiel jako jeden z dwóch dominujących nośników energii w sektorze
mieszkalnictwa.
- Największy udział węgla w emisji CO2 z sektora mieszkalnictwa.
- Brak scentralizowanego systemu ciepłowniczego na terenie gminy.
- Niekorzystna struktura wiekowa budynków mieszkalnych.
- Niski stopień termomodernizacji budynków mieszkalnych.
- Mała liczba instalacji OZE na terenie gminy.
Przewidywane oddziaływania skutków realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na
środowisko
Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko poszczególnych zadań
przewidzianych do realizacji w Planie wykazała, że realizacja postanowień przedmiotowego
dokumentu, będzie wpływała pozytywnie na środowisko. W nielicznych przypadkach
zdefiniowano zarówno oddziaływania pozytywne, jak i negatywne w odniesieniu do
poszczególnych komponentów środowiska (jednakże w każdym z tych przypadków ocena
ogólna dla danego zadania wskazuje na oddziaływanie pozytywne). Stwierdzone ewentualne
możliwości negatywnych oddziaływań są w większości związane z realizacją
poszczególnych zadań inwestycyjnych (np. modernizacją nawierzchni dróg, gazyfikacją
gminy, budową ścieżek rowerowych, termomodernizacją budynków) i dotyczą oddziaływań
bezpośrednich związanych z fazą realizacji (często krótkotrwałych). Zakres ewentualnych
oddziaływań uzależniony będzie od rodzaju planowanej inwestycji, jej lokalizacji (w stosunku
do terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo) oraz parametrów, które będą ją
charakteryzowały.
Tym samym stwierdzono, że realizacja postanowień ocenianego Planu nie będzie
wymagała wdrażania dodatkowych działań kompensujących. Nie znaleziono też przesłanek,
które z uwagi na uwarunkowania środowiskowe uniemożliwiałyby przyjęcie Planu do
realizacji. Przeprowadzone analizy:
 nie wykazały możliwości wystąpienia oddziaływań transgranicznych.
 nie wykazały potrzeby analizowania rozwiązań alternatywnych w stosunku do
rozwiązań zaproponowanych do realizacji w opiniowanym dokumencie.
 wykazały potrzebę prowadzenia monitoringu procesu realizacji zaleceń wynikający
z Planu. Zaproponowano również wskaźniki do prowadzenia przedmiotowego
monitoringu.
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