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Wykaz skrótów: 

 

BDL – Bank Danych Lokalnych,  

Dz. U. – Dziennik Ustaw, 

GIOŚ – Główny Inspektor Ochrony Środowiska, 

GUS – Główny Urząd Statystyczny, 

GZWP – Główny Zbiornik Wód Podziemnych, 

JCW – Jednolita Część Wód, 

JCWP – Jednolite Części Wód Powierzchniowych, 

JCWPd – Jednolite Części Wód Podziemnych, 

mpzp – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

N - azot ogólny, 

NH4 – amon, 

NOx - tlenki azotu w spalinach samochodowych, 

OSChR – Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza, 

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna, 

OZE – Odnawialne Źródła Energii, 

PGW Wody Polskie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

PLB, PLH – krajowe Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków otrzymały kod zaczynający się od liter 

PLB, gdzie „PL” oznacza że teren znajduje się w Polsce, natomiast „B” po angielsku „birds” 

oznacza ptaki. Polskie Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk posiadają natomiast kod PLH gdzie 

„H” po angielsku „habitat” oznacza siedlisko. 

ppk – punkt pomiarowo – kontrolny, 

PPD, PSD – poniżej stanu dobrego (jakość wód powierzchniowych), 

P - fosfor ogólny, 

PM 10 – cząstki pyłu zawieszonego o średnicy do 10 µm, 

PM 2,5 – cząstki pyłu zawieszonego o średnicy do 2,5 µm, 

PMŚ - Państwowy Monitoring Środowiska, 

PEM – pola elektromagnetyczne, 

PIG-PIB - Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 

POŚ – Program Ochrony Środowiska,  

PSSE – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 

PWIS – Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, 

r. – rok, 

RDOŚ - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 

RLM – równoważna liczba mieszkańców,  

RPO – Regionalny Program Operacyjny  

PGW WP RZGW –  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej, 

S.A. – Spółka akcyjna, 

SO2 – dwutlenek siarki, 

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

WIOŚ – Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska, 

ZDR – Zakład Dużego Ryzyka, 

ZZR – Zakład Zwiększonego Ryzyka.  
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1. WSTĘP 

 
 

1.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 
 

W oparciu o art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska organ wykonawczy gminy sporządza co dwa lata raport z realizacji programu 

ochrony środowiska. 

Opracowanie stanowi realizację ustawowego obowiązku w okresie od 1 stycznia 

2019 r. do 31 grudnia 2020 r. 

Zgodnie z art. 25 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 opracowany raport podlega zamieszczeniu w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kołobrzeg. 

 

 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

 

Przedmiotem opracowania jest raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Kołobrzeg na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”, przyjętego jako Uchwała 

Rady Gminy Kołobrzeg Nr XXXVI/339/2018 z dnia 29 maja 2018 r. Zakres niezbędnych 

informacji, jakie zawiera niniejszy raport odpowiada treści przyjętego programu ochrony 

środowiska, w szczególności odnosi się do celów wyznaczonych w ramach 10 obszarów 

interwencji: 

1. Obszar interwencji OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA – Cel: 

Dalsza poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy 

do wymaganych standardów. 

2. Obszar interwencji ZAGROŻENIA HAŁASEM – Cel: Zminimalizowanie 

uciążliwego hałasu i utrzymanie jak najlepszej jakości stanu akustycznego 

środowiska. 

3. Obszar interwencji POLA ELEKTROMAGNETYCZNE – Cel: Utrzymanie 

dotychczasowego stanu braku zagrożeń dla środowiska i mieszkańców ze strony 

pola elektromagnetycznego. 

4. Obszar interwencji GOSPODAROWANIE WODAMI – Cel: Zapobieganie 

zagrożeniom powodziowym. 

5. Obszar interwencji GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA – Cel: 

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej. 

6. Obszar interwencji ZASOBY GEOLOGICZNE – Cel: Racjonalne 

gospodarowanie zasobami geologicznymi. 

7. Obszar interwencji GLEBY – Cel: Ochrona gleb. 

8. Obszar interwencji GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE 

POWSTAWANIU ODPADÓW – Cel: dalszy rozwój systemu gospodarki 

odpadami. 

9. Obszar interwencji ZASOBY PRZYRODNICZE – Cel: Ochrona zasobów 

przyrodniczych. 
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10. Obszar interwencji ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI – Cel: 

przeciwdziałanie występowaniu poważnych awarii. 

Raport uwzględnia dane raportowe z okresu sprawozdawczego. W dokumencie tym 

przedstawiane są postępy z realizacji zadań dotyczących ochrony środowiska. 

Niniejszy raport nawiązuje również do wytycznych do opracowania wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska opublikowanych przez Ministerstwo 

Środowiska we wrześniu 2015 r. Raport wykonano w ten sposób, aby prezentowane dane 

mogły stanowić podstawę do opracowania nowego programu ochrony środowiska dzięki 

rzeczowej i merytorycznej ocenie stanu środowiska przyrodniczego oraz infrastruktury 

komunalnej związanej z ochroną środowiska. 

 

 

1.3. POTRZEBA I CEL OPRACOWANIA 

 

 

Powszechne zainteresowanie problematyką ochrony środowiska w każdej dziedzinie 

życia człowieka wymaga opracowywania dokumentów, które zbierają informacje o stanie 

środowiska przyrodniczego człowieka oraz wyznaczają cele ekologiczne, które prowadzą 

w konsekwencji do zrównoważonego rozwoju obszaru.  

Wynikiem procesu planowania są programy zawierające wizję rozwoju systemu 

zarządzania ochroną środowiska, określające opcje i warunki rozwiązań. Takim właśnie jest 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kołobrzeg na lata 2017-2020 z perspektywą do 

roku 2024”. 

Ważne jest, aby prowadzić ciągłą aktualizację zamierzonych działań, dostosowywać 

je do aktualnej sytuacji i mierzyć ich stopień wykonania. Przeprowadzanie analiz czasowych 

pozwala określić obszary, które faktycznie się rozwijają, a nad którymi trzeba nadal 

pracować.  

Porównanie uzyskanego obrazu ze stanem polityki ochrony środowiska Gminy 

Kołobrzeg opisanym w raportowanym programie powinno dać odpowiedź na pytanie, w jakim 

stopniu udało się zrealizować przyjęte założenia i zaplanowane przedsięwzięcia. 

Zadaniem raportu jest więc ocena zakresu i stopnia wykonanych zadań, które 

przewidziano do realizacji w raportowanym programie. Zgodnie z dostępnymi danymi 

oceniono stan i jakość poszczególnych komponentów środowiska. 

 

 

1.4. METODA OPRACOWYWANIA PROGRAMU 

 

 

Zakres niezbędnych informacji jakie powinien zawierać raport wynika z treści 

przyjętego Programu. W niniejszym raporcie przedstawiono postępy w realizacji zadań 

zapisanych w programie. 

W celu opracowania niniejszego raportu skorzystano z danych zawartych 

w sprawozdaniach z budżetu Gminy Kołobrzeg, a także danych pozyskanych od jednostek 

i instytucji działających na tym terenie. 

Do opisu stanu środowiska wykorzystano przede wszystkim dane Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

w Szczecinie. 
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Ważnym źródłem danych w zakresie analizy wskaźnikowej były informacje 

prezentowane przez Główny Urząd Statystyczny. 

W dokumencie wykorzystano informacje dostępne w publikacjach instytucji 

działających w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy Kołobrzeg oraz danych 

literaturowych. 

 

 

1.5. OBSZAR DLA KTÓREGO SPORZĄDZANY JEST RAPORT 

 

 

Raport dotyczy Gminy wiejskiej Kołobrzeg, którą zgodnie z danymi GUS: 

 w dniu 31.12.2019 r. zamieszkiwały 10 982 osoby, 

 w dniu 31.12.2020 r. zamieszkiwały 10 964 osoby. 

Powierzchnia Gminy Kołobrzeg wynosi 14 403 ha. 

 

 

 
Ryc. 1. Mapa Gminy Kołobrzeg 

Źródło: https://kolobrzeg.e-mapa.net 
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2. OCENA ZMIAN STANU ŚRODOWISKA W LATACH 2019-2020 

W OBSZARACH INTERWENCJI PRZEWIDZIANYCH 

W RAPORTOWANYM PROGRAMIE 
 

 

2.1. OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 

 

 

Podstawę oceny jakości powietrza stanowią określone w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji 

w powietrzu (Dz. U. 2021 poz. 845 z późn. zm.) poziomy substancji w powietrzu: 

dopuszczalne, docelowe, celów długoterminowych i alarmowe. W niektórych przypadkach 

w ww. rozporządzeniu określono dozwoloną liczbę przekroczeń określonego poziomu, 

a także terminy, w których określony poziom powinien zostać osiągnięty. Rozporządzenie 

zostało opublikowane Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 

2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska 

w  sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2021 poz. 845). 

Wartości poszczególnych poziomów substancji w powietrzu zostały zróżnicowane 

ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin. Dla każdego z tych kryteriów zostały 

określone odrębne wymagania dotyczące lokalizacji stacji pomiarowych, a także 

wymaganego zakresu wykonywanych badań. 

W ocenach prowadzonych pod kątem spełnienia kryteriów ustanowionych w celu 

ochrony zdrowia ludzi obecnie uwzględnia się: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu 

(NO2), tlenek węgla (CO), benzen (C6H6), ozon (O3), pył PM10 i PM2,5, metale ciężkie: 

ołów (Pb), arsen (As), kadm (Cd) i nikiel (Ni) w pyle PM10 oraz benzo(a)piren (B(a)P) w pyle 

PM10. 

Oceny dokonywane pod kątem spełnienia kryteriów odniesionych do ochrony roślin 

obejmują: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu NOx i ozon (O3). 

W ocenie jakości powietrza uwzględnia się substancje, dla których w prawie 

krajowym i w dyrektywach unijnych określono normatywne stężenia w postaci poziomów: 

dopuszczalnych, docelowych lub celu długoterminowego w powietrzu. Substancje te zostały 

wybrane ze względu na powszechność występowania i szkodliwość dla zdrowia ludzkiego 

i roślin.  

Głównym źródłem zanieczyszczeń w Gminie Kołobrzeg jest emisja powierzchniowa 

pochodząca z indywidualnych palenisk domowych. Głównym problemem jest spalanie niskiej 

jakości surowców w przestarzałych i mało wydajnych piecach w gospodarstwach domowych. 

Problem jest szczególnie widoczny w zwartej, słabo przewietrzanej zabudowie w okresie 

jesienno-zimowym i bezwietrzne dni.  Podobny problem może występować również 

w małych firmach produkcyjno-usługowych, z których emisja nie wymaga uzyskania 

pozwolenia.  

Jedynie w przypadku NO2 istotny jest też udział zanieczyszczeń komunikacyjnych. 

Warto w tym aspekcie zwrócić uwagę na fakt, że przez opisywany obszar przebiega droga 

ekspresowa S6 prowadząca głównie ruch tranzytowy.  
 

Oceny i wynikające z nich działania odnoszone są do jednostek terytorialnych 

nazywanych strefami, obejmujących obszar całego kraju.  
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Według tego podziału w województwie zachodniopomorskim wydzielono 3 strefy: 

aglomeracja szczecińska, miasto Koszalin, strefa zachodniopomorska. Gmina Kołobrzeg 

należy do strefy zachodniopomorskiej. 

Wynikiem oceny dla wszystkich substancji podlegających ocenie na terenie strefy jest 

zaliczenie strefy do odpowiedniej klasy. 

Gmina Kołobrzeg znajduje się w obszarach przekroczeń w strefie 

zachodniopomorskiej w rocznych ocenach jakości powietrza za 2019 r. i 2020 r. biorąc pod 

uwagę:  

 B(a)P - ze względu na stężenie średnie roczne w pyle zawieszonym PM10; 

 O3 - ze względu na liczbę dni z przekroczeniem poziomu 8h w 2020 r. (poziom celu 

długoterminowego); 

 O3 - ze względu na wartość AOT40 za 2019 r. i 2020 r. (poziom celu 

długoterminowego). 

Wynikiem modelowania matematycznego, nie wykazano przekroczenia pyłów PM10 

i PM2,5 bezpośrednio w granicach gminy nie stwierdzono ich również w całej w strefie 

zachodniopomorskiej traktowanej jako całość. 

Ze względu na brak stacji pomiarowej jakości powietrza na terenie Gminy Kołobrzeg 

należy bazować na danych dla całej strefy zachodniopomorskiej w skład której wchodzi 

Gmina Kołobrzeg. W tabeli przedstawiono klasy jakości powietrza dla poszczególnych 

zanieczyszczeń w strefie zachodniopomorskiej w latach 2019-2020. 

Dane zaprezentowano w ujęciu poszczególnych lat biorąc pod uwagę kryterium 

ochrony zdrowia oraz kryterium ochrony roślin. 

 

Tabela 1. Wynikowe klasy strefy zachodniopomorskiej dla poszczególnych 

zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej w latach 2019-2020 dokonanej 

z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia  

Zanieczyszczenie 
Klasa 

2019 r. 2020 r. 

SO2 (dwutlenek siarki) A A 

NO2 (dwutlenek azotu) A A 

CO (tlenek węgla) A A 

C6H6 (benzen) A A 

PM 2,5 (pył zawieszony) A/A1 A/A1 

PM 10 (pył zawieszony) A A 

B(a)P (benzo(a)piren) C C 

As (arsen) A A 

Cd (kadm) A A 

Ni (nikiel) A A 

Pb (ołów) A A 

O3 dc (ozon – poziom docelowy) A A 

O3 dt (ozon – poziom długoterminowy) D2 D2 

Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

Wynikiem oceny dla wszystkich substancji podlegających ocenie (dla kryteriów: poziom dopuszczalny 

i poziom docelowy) jest zaliczenie strefy do jednej z poniżej wymienionych klas: klasa A – jeżeli stężenia 

zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych albo poziomów 

docelowych, klasa B - jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne 

lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji, klasa C - jeżeli 

stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines 
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tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne albo 

przekraczają poziomy docelowe.  

W przypadku poziomu celu długoterminowego dla ozonu przyjęto następujące oznaczenie klas: klasa D1 - 

jeżeli stężenia ozonu na terenie strefy nie przekraczają poziomu celu długoterminowego, klasa D2 - jeżeli 

stężenia ozonu na terenie strefy przekraczają poziom celu długoterminowego.  

Dla pyłu zawieszonego PM2,5 i kryterium – poziom dopuszczalny dla fazy II zostały określone następujące 

klasy: A1 i C1. Klasa A1 oznacza brak przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla fazy II, klasa C1 - 

przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla fazy II. 

 

Tabela 2. Wynikowe klasy strefy zachodniopomorskiej dla 

poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie 

rocznej w latach 2019-2020 dokonanej z 

uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu 

ochrony roślin 

Strefa Rok 

Klasyfikacja wg rodzajów 

zanieczyszczeń 

O3 

(dc) 

O3 

(dt) 
NO2 SO2 

Strefa 

zachodniopomorska 

2019 A D2 A A 

2020 A D2 A A 

Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, objaśnienia oznaczeń literowych 

takie same jak w poprzedniej tabeli 

 

Realizacja zadań przebiega nie tylko na szczeblu gminnym, ale również wyższych 

szczeblach. Prowadzono zadania polegające na działaniach naprawczych ograniczających 

zanieczyszczenie powietrza oraz ograniczenie emisji gazów i pyłów do powietrza: 

1. określanie w pozwoleniach na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 

i zgłoszeniach instalacji obowiązku do minimalizacji wprowadzania zanieczyszczeń 

do powietrza oraz nakładanie obowiązku do pomiarów emisji; 

2. tworzenie ścieżek rowerowych i ciągów ruchu pieszego w ramach przebudowy dróg 

przebiegających przez teren Gminy Kołobrzeg; 

3. bieżące remonty i modernizacja dróg w granicach Gminy Kołobrzeg (redukcja emisji 

powierzchniowej zanieczyszczeń). 

 

Część mieszkańców Gminy Kołobrzeg korzysta z sieci gazowej. Na opisywanym 

obszarze funkcjonuje sieć gazowa Polskiej Spółki Gazownictwa  sp. z o.o., Odział Zakład 

Gazowniczy w Koszalinie która w latach 2019-2020 wykonała na terenie Gminy Kołobrzeg 

następujące inwestycje: 

 GAZOCIĄG Ś/C ZIELENIEWO JASKÓŁCZA DZ. 245/1,246/9, Ø 63 mm , długość 

274,9 m; 

 GAZOCIĄG Ś/C ZIELENIEWO MALINOWA DZ. 449/2, 140/1, Ø 63 mm, długość 

149,8 m; 

 GAZOCIĄG Ś/C GRZYBOWO STARY BOREK DZ.234/6 Ø 63 mm, długość 

2 089,02 m; 

 GAZOCIĄG Ś/C GRZYBOWO dz. 148/24,210, 153/10, Ø 63 mm, długość 175 m; 

 GAZOCIĄG GRZYBOWO BRZOZOWA 19 DZ.138/13, Ø 63 mm, długość 350 m; 

 GAZOCIĄG Ś/C STARY BOREK DZ. 206/1, 136/8, Ø 63 mm, długości 312,09 m; 

 GAZOCIĄG Ś/C GRZYBOWO BŁĘKITNA DZ.136/20, 136/26, Ø 63 mm, długość 

102,79 m; 
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 GAZOCIĄG Ś/C ZIELENIEWO, WAKACYJNA DZ. 485, 652, Ø 63 mm, długość 

124,93 m; 

 GAZOCIĄG Ś/C DZ.110/87 GRZYBOWO JESIENNA DZ.110/87, Ø 63 mm, długość 

94,93 m; 

 GAZOCIĄG Ś/C DZ.144/3, 144/10 GRZYBOWO POGODNA, Ø 63 mm, długość 

319,63 m; 

  GAZOCIĄG Ś/C DZ. 470,469 ZIELENIEWO LILIOWA , Ø 63 mm, długość 253,88 m; 

 GAZOCIĄG Ś/C DZ. 383/1 ZIELENIEWO Ø 63 mm, długość 303,08 m; 

 GAZOCIĄG Ś/C ZIELENIEWO WAKACYJNA 5 DZ.237/27, Ø 63 mm, długość 

194,55 m; 

 GAZOCIĄG Ś/C DZ.28/6,28/17,28/ GRZYBOWO KAPITAŃSKA, Ø 63 mm, długość 

199,06 m; 

 GAZOCIĄG Ś/C DZ. 88/6,88/2  KORZYSTNO UL. SZEROKA Ø 63 mm, długość 

176,10 m; 

 GAZOCIĄG S/C DZ.3/128 BUDZISTOWO LIPOWA GRABOWA, Ø 63 mm, długość 

100,4 m; 

 GAZOCIĄG Ś/C DZ.131/48  ZIELENIEWO JABŁONIOWA, Ø 63 mm, długość 

378,10 m; 

 GAZOCIĄG Ś/C DZ.110/66 GRZYBOWO LETNIA, Ø 63 mm, długość 251,15 m; 

 GAZOCIĄG Ś/C DZ132/2, 132/19 GRZYBOWO BURSZTYNOWA, Ø 63 mm, długość 

229,23 m; 

 GAZOCIĄG Ś/C DZ. 135/4, 136/26  GRZYBOWO BŁĘKITNA, Ø 63 mm, długość 

151,24 m; 

 GAZOCIĄG Ś/C DZ. 374/1 ZIELENIEWO RÓŻANA, Ø 63 mm, długość 172,06 m; 

 GAZOCIĄG Ś/C DZ.510,222  NIEKANIN TURKUSOWA, Ø 63 mm, 

długość 136,24 m. 

 

Długość sieci gazowej według danych Polskiej Spółki Gazownictwa wzrosła w latach 

2019-2020 o 6 538,18 m. Na podstawie danych z GUS na koniec 2019 r. było 

2 436 czynnych przyłączy do budynków, w 2020 przybyło w stosunku do roku poprzedniego 

136 sztuk. Na koniec 2020 7 976 osób korzystało z sieci gazowej w Gminie Kołobrzeg.  

 

 Działaniami zmierzającymi do poprawy jakości powietrza powinny być: 

 systematyczne przeprowadzanie działań termomodernizacyjnych budynków 

co przekłada się na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło; 

 wyeliminowanie spalania paliw złej jakości w piecach domowych; 

 wyeliminowanie spalania odpadów w paleniskach domowych; 

 ograniczenie emisji liniowej (z dróg); 

 usprawnienie ruchu, w celu zmniejszenia emisji spalin, budowa ścieżek rowerowych; 

 rozwój technologii energooszczędnych; 

 zwiększanie udziału OZE; 

 budowa i rozbudowa sieci gazowej; 

 rozwój zorganizowanych systemów ciepłowniczych (np. w budynkach 

wielorodzinnych). 
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2.2. ZAGROŻENIA HAŁASEM 

 

 

Przez opisywany obszar przebiegają drogi wielu kategorii. Ruch tranzytowy skupia 

się na drodze ekspresowej S6 prowadzącej m.in. z Szczecina do Gdańska przez Kołobrzeg 

oraz drogach wojewódzkich nr 102, 162 oraz 163. Ruch regionalny i lokalny dotyczy dróg 

powiatowych i gminnych. Przez opisywaną gminę prowadzą dwie linie kolejowe mogące 

powodować hałas: 

 Linia kolejowa nr 404 relacji Kołobrzeg – Białogard – Szczecinek; 

 Linia kolejowa nr 402 relacji Koszalin - Kołobrzeg – Gryfice – Nowogard – Goleniów.  

 

Pod zarządem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 

w Szczecinie w latach 2019-2020 na terenie Gminy Kołobrzeg znajdował się odcinek drogi 

krajowej nr S6 o długości 8,822 kilometra. Stan techniczny nawierzchni spełniał aktualne 

wymagania dotyczące poszczególnych jej parametrów. 

 

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie nie podejmował 

żadnych działań o charakterze proekologicznym w latach 2019-2020 na terenie Gminy 

Kołobrzeg oraz podlegały mu następujące odcinki dróg: 

 nr 102 na odcinku od 78+317 km do 84+439 km oraz 84+439 km do 88+938 km; 

 nr 162 na odcinku od 0+000 km do 4+557 km; 

 nr 163 na odcinku od 2+625 km do 5+492 km. 

 

Stan dróg wojewódzkich w ponad 92 % oceniany jest jako bardzo dobry lub 

zadawalający. Najlepiej pod względem stanu wypada droga nr 162, która na terenie Gminy 

Kołobrzeg znajduje się na odcinku od 0+000 km do 4+557 km. Na większości tej drogi 

występuje nawierzchnia w stanie bardzo dobrym (klasa A). Stan dróg wojewódzkich na 

większości analizowanego terenu jest dobry natomiast występują miejsca, gdzie występują 

drobne odstępstwa i klasa stanu technicznego jest zła, (oznaczany klasą D), na badanym 

terenie to zaledwie w 0,2%, natomiast niezadawalający (klasa C) w 2,6 %. Zestawienie 

wszystkich dróg wojewódzkich na terenie Gminy Kołobrzeg przedstawione w całości zostało 

w tabeli oraz rycinie poniżej. 

 

 

Tabela 3.Długość i stan dróg wojewódzkich na terenie Gminy Kołobrzeg 

Numer 

drogi 

km 

początkowy 

km 

końcowy 

długość 

[km] 

klasa stanu technicznego 

A – stan 

dobry 

B – stan 

zadowalający 

C – stan 

niezadowalający 

D – stan 

zły 

Brak 

danych 

102 
78+317 82+999 4,682 0,0% 87,2% 12,8% 0,0% 0,0% 

84+439 88+938 4,499 0,0% 97,8% 1,4% 0,8% 0,0% 

162 0+000 4+557 4,557 82,4% 6,6% 0,0% 0,0% 11,0% 

163 2+625 5+492 2,867 0,0% 97,4% 2,6% 0,0% 0,0% 

suma 16,605 22,6% 69,7% 4,4% 0,2% 3,0% 

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie 
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Ryc. 2. Stan dróg wojewódzkich na terenie Gminy Kołobrzeg 

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie 

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu poinformował, że w latach 2019-2020 

miał pod swoim zarządem na terenie Gminy Kołobrzeg ponad 55,7 km dróg. Na terenie 

sprawozdawczym stan dróg w większości wymagał poprawy. Stan dobry wykazany był 

w całości na jednej z 13 dróg – drodze 3309Z Rościęcino - Rzesznikowo. Na jednym odcinku 

nie był oceniany stan techniczny nawierzchni. Szczegółowe informacje na temat stanu dróg 

w latach sprawozdawczych znajdują się w tabeli poniżej. 

Zadaniami, które Zarząd Dróg Powiatowych poczynił dla poprawy poziomu hałasu 

w gminie było: 

- w 2020 r. przebudowa drogi powiatowej 3152Z relacji Mrzeżyno - Dźwirzyno – 

Kołobrzeg na odcinku w miejscowości Grzybowo; 

- nasadzenie w okresie sprawozdawczym 8 sztuk drzew. 

 

Rozkład dróg powiatowych na terenie Gminy Kołobrzeg przedstawiony jest na 

poniższej rycinie. 
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Ryc. 3. Drogi powiatowe w Gminie Kołobrzeg 
Źródło: http://www.zdp.kolobrzeg.pl/siec-drog/siec-drog-gmina-kolobrzeg 

 

Tabela 4. Drogi powiatowe na terenie Gminy Kołobrzeg 

Lp. Numer drogi Przebieg drogi Długość na terenie 

gminy [km] 

Ocena stanu 

technicznego 

1. 102Z 6 Dywizji Piechoty 2,194 brak 

2. 3152Z 
Mrzeżyno - Dźwirzyno -

Kołobrzeg 
8,788 ostrzegawczy, zły 

3. 3301Z Grzybowo-Stary. Borek 3,168 ostrzegawczy, zły 

4. 3302Z Korzyścienko - Korzystno 1,920 

bardzo dobry, 

dobry, 

nieprzejezdna 

5. 3303Z 
Karcino - Drzonowo-

Bugusławiec 
6,788 

zły zadawalający 

i niezadawalający 

6. 3304Z Samowo-Sarbia 3,409 
zły, ostrzegawczy, 

bardzo zły 

7. 3305Z Drzonowo - Nowogardek 3,853 ostrzegawczy 

8. 3307Z Głąb - Gościno 4,198 zły, ostrzegawczy 

9. 3309Z Rościęcino - Rzesznikowo 1,057 dobry 

10. 3316Z Błotnica - Byszewo 5,214 
zły, dobry 

zadawalający 

11. 3330Z Kołobrzeg - Budzistowo 1,193 
zły, 

niezadawalający 

12. 3331Z Niekanin - Pustary 6,410 
niezadawalający, 

zadawalający 

13. 3355Z Nowogardek - Kołobrzeg 7,555 
niezadawalający, 

zadawalający, zły 

Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych 

 

 

Ze względu na fakt, że na terenie Gminy Kołobrzeg w latach 2019-2020 Główny 

Inspektor Ochrony Środowiska i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
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w Szczecinie nie prowadzili pomiarów monitoringowych hałasu komunikacyjnego na terenie 

analizowanej gminy nie można przedstawić takich wyników. 

 

 

2.3. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 

 

 

Najpowszechniej występującymi instalacjami będącymi źródłami pól 

elektromagnetycznych, które mają wpływ na ogólny poziom pól w środowisku są linie 

elektroenergetyczne oraz instalacje radiokomunikacyjne, takie jak stacje bazowe telefonii 

komórkowej oraz stacje radiowe i telewizyjne. Jednak jeśli są one odpowiednio usytuowane 

względem budynków użytkowanych przez mieszkańców to nie stanowią zagrożenia. 

Na terenie Gminy Kołobrzeg w latach 2019-2020 nie znajdowała się żadna stacja 

typu GPZ lub RS należąca do Energa - Operator SA, natomiast znajdowały  się przyłączone 

cztery OZE na łączna moc przyłączeniową 4,357 MW. W analizowanej gminie znajdują się 

następujące rodzaje linii energetycznych : 

 Linie 110 kV – 38 km, 

 Linie 15 kV – 178 km, 

 Linie 0,4 kV – 284 km.  

 

Zgodnie z danymi Energa Operator Oddział Koszalinie w latach 2019-2020 na terenie 

gminy Kołobrzeg zostały wykonane następujące inwestycje: 

 Dwie modernizacje stacji transformatorowych wewnętrznych SN/nn; 

 Jedna modernizacja stacji transformatorowych napowietrznych SN/nn; 

 Dwie modernizacje rozdzielni nn w stacjach transformatorowych SN/nn; 

 1,34 km wybudowanych nowych linii kablowych SN; 

 0,32 km zmodernizowanych linii kablowych SN; 

 10,7 km wybudowanych nowych linii kablowych nn; 

 1,1 km zmodernizowanych linii kablowych nn; 

 1,2 km zmodernizowanych linii napowietrznych nn na linie napowietrzne izolowane. 

W latach 2019-2020. WIOŚ w Szczecinie nie przeprowadził badania natężania 

promieniowania elektromagnetycznego w Gminie Kołobrzeg, natomiast przeprowadził 

„Ocenę poziomów pól Elektromagnetycznych w środowisku w roku 2020 w województwie 

zachodniopomorskim” Punkty pomiarowe znajdowały się w Gminach sąsiednich. 

Prowadzone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska pomiary natężenia składowej 

elektrycznej pola elektromagnetycznego (PEM) w środowisku wykonane w 2020 r. wykazały 

że pomiary pól elektromagnetycznych na terenie województwa zachodniopomorskiego 

pozostawały, na niskim poziomie. 

 

 
2.4. GOSPODAROWANIE WODAMI 
 

 

2.4.1. WODY POWIERZCHNIOWE 

 

Gmina Kołobrzeg znajduje się w Regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza 

Zachodniego. Obszarem wodnym Gminy Kołobrzeg administruje Regionalny Zarząd 
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Gospodarki Wodnej w Szczecinie działający w strukturach Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie.  

W granicach Gminy Kołobrzeg występuje 11 zlewni Jednolitych Części Wód 

Powierzchniowych Rzek, jedna Jednolita Część Wód Powierzchniowych Jezior (JCWP1) 

oraz jedna Jednolita Część Wód Powierzchniowych Przybrzeżna . 

Na terenie Gminy Kołobrzeg Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 1 kwietnia 

2019 r. odnotowała zanieczyszczenie Parsęty rtęcią i węglowodorami w okolicach 

miejscowości Rościęcino. Zdarzenie zostało zgłoszone przez stowarzyszenie Związek Miast 

i Gmin Dorzecza Parsęty, ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino. Zmiany w wodach 

powierzchniowych dotyczyły stanu ekologicznego i chemicznego. 

Wykaz Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP2) zaprezentowano 

w tabeli.  

 

Tabela 5. Wykaz Jednolitych Części Wód Powierzchniowych na terenie Gminy 

Kołobrzeg ze wskazaniem stanu wód i informacją czy JCWP jest zagrożona 

nieosiągnięciem celów środowiskowych 

Lp. Nazwa JCWP Kod JCWP Stan wód 

Czy JCWP jest zagrożona 

nieosiągnięciem celów 

środowiskowych? 

Jednolite Części Wód Powierzchniowych - rzeczne 

1. Błotnica z jeziorem Kamienica RW600023432189 zły zagrożona 

2. 
Parsęta od Wielkiego Rowu do 

ujścia 
RW60002244999 zły zagrożona 

3. Wielki Rów RW6000234498 dobry niezagrożona 

4. Dopł. spod Krzywej Góry RW6000174512 dobry niezagrożona 

5. Stara Rega RW600023432129 dobry niezagrożona 

6. Sarnia RW60002342929 dobry niezagrożona 

7. Dopł. spod Gosławia RW600017432149 zły zagrożona 

8. 
Błotnica od jez. Resko 

Przymorskie do ujścia 
RW6000224329 zły niezagrożona 

9. Dębosznica RW6000174321699 dobry zagrożona 

10. 
Parsęta od Radwi do Wielkiego 

Rowu 
RW60001944979 dobry zagrożona 

11. Nieciecz RW60001744972 zły zagrożona 

Jednolite Części Wód Powierzchniowych - jeziorne 

12. Resko Przymorskie LW20865 zły zagrożona 

Jednolite Części Wód Powierzchniowych - przybrzeżne 

13. Sarbinowo - Dziwna CWIIWB8 zły zagrożona 

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami 

na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967) 

 

Dane dotyczące oceny jakości wód w granicach JCWP zawiera Rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami 

na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967).  

                                                           
1
 JCWP - oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub 

kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych 
2
 JCWP - oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub 

kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych 
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W Planie określono czy dana JCWP jest w dobrym czy złym stanie oraz czy 

zagrożone jest osiągnięcie celów środowiskowych przewidzianych dla tych JCWP. W formie 

tabelarycznej przedstawiono wszystkie dane.  

 

Tabela 6. Wykaz celów środowiskowych dla Jednolitych Części Wód Powierzchniowych 

na terenie Gminy Kołobrzeg 

Lp. Nazwa JCWP Kod JCWP 

Cele środowiskowe 

Stan lub potencjał 

ekologiczny 

Stan 

chemiczny 

Jednolite Części Wód Powierzchniowych - rzeczne 

1. Błotnica z jeziorem Kamienica RW600023432189 
dobry potencjał 

ekologiczny 

dobry stan 

chemiczny 

2. 
Parsęta od Wielkiego Rowu do 

ujścia 
RW60002244999 

dobry potencjał 

ekologiczny 

dobry stan 

chemiczny 

3. Wielki Rów RW6000234498 
dobry stan 

ekologiczny 

dobry stan 

chemiczny 

4. Dopł. spod Krzywej Góry RW6000174512 
dobry stan 

ekologiczny 

dobry stan 

chemiczny 

5. Stara Rega RW600023432129 
dobry stan 

ekologiczny 

dobry stan 

chemiczny 

6. Sarnia RW60002342929 
dobry stan 

ekologiczny 

dobry stan 

chemiczny 

7 Dopł. spod Gosławia RW600017432149 
dobry stan 

ekologiczny 

dobry stan 

chemiczny 

8 
Błotnica od jez. Resko 

Przymorskie do ujścia 
RW6000224329 

dobry stan 

ekologiczny 

dobry stan 

chemiczny 

9. Dębosznica RW6000174321699 
dobry potencjał 

ekologiczny 

dobry stan 

chemiczny 

10. 
Parsęta od Radwi do Wielkiego 

Rowu 
RW60001944979 

dobry potencjał 

ekologiczny 

dobry stan 

chemiczny 

11 Nieciecz RW60001744972 
dobry stan 

ekologiczny 

dobry stan 

chemiczny 

Jednolite Części Wód Powierzchniowych - jeziorne 

11. Resko Przymorskie LW20865 
mniej rygorystyczny 

cel środowiskowy 

dobry stan 

chemiczny 

Jednolite Części Wód Powierzchniowych - przybrzeżne 

13. Sarbinowo -Dziwna   PLCWIIWB8 
dobry stan 

ekologiczny 

dobry stan 

chemiczny 

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami 

na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967) 

 

 

Obszar Gminy Kołobrzeg jest zagrożony powodzią lub podtopieniami. Zasięg 

obszarów przedstawiono na rycinach. 
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Ryc. 4. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią i obszary narażone na 

niebezpieczeństwo powodzi – rzeczne 
Źródło: https://kolobrzeg.e-mapa.net/ 

 

 
Ryc. 5. Obszary narażone na podtopienia 

Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny 

 

Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części 

wód, na podstawie wyników Państwowego Monitoringu Środowiska. Wyniki prezentuje się 

poprzez ocenę stanu ekologicznego (w przypadku wód, których charakter został w znacznym 

stopniu zmieniony w następstwie fizycznych przeobrażeń, będących wynikiem działalności 

człowieka – poprzez ocenę potencjału ekologicznego), ocenę stanu chemicznego i ocenę 

stanu JCWP. 

Poniżej przedstawiono wyniki monitoringu wód powierzchniowych Gminy Kołobrzeg 

badanych ostatnich latach. Należy jednak zauważyć, że przedstawiono dane dotyczące 

zlewni Jednolitych Części Wód Powierzchniowych Rzek obejmujące przynajmniej częściowo 
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obszar gminy. Natomiast sam punkt monitoringowy może znajdować się poza jej granicą 

administracyjną. Odniesiono się w szczególności do lat 2019-2020 będących przedmiotem 

niniejszego raportu, jednak z uwagi na fakt, że niektóre oceny obejmowały szerszy zakres 

lat, podano pełne dane wielolecia – podobnie prezentuje je GIOŚ.  

Wyniki monitoringu przedstawiono w tabeli. 
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Tabela 7. Klasyfikacja i ocena stanu Jednolitych Części Wód Powierzchniowych Rzek ,Jezior  oraz Przybrzeżnych obejmujących swym zasięgiem 

Gminę Kołobrzeg 

Lp. Nazwa JCWP 
Nazwa punktu 

pomiarowo - kontrolnego 

Klasa elementów 

Stan / 

potencjał 

ekologiczny 

Stan 

chemiczny 

Ocena 

stanu 

JCWP 

biologicznych hydromorfologicznych fizykochemicznych 

rok / 

lata 

oceny 

klasa 
rok / lata 

oceny 
klasa 

rok / lata 

oceny 
klasa 

Jednolite Części Wód Powierzchniowych - rzeczne 

1. 

Błotnica z jeziorem 

Kamienica 

PLRW600023432189 

Błotnica - ujście do jez. 

Resko Przymorskie 
2019 IV - - 2019 II IV-słaby 

poniżej 

dobrego 
zły 

2. 

Parsęta od Wielkiego Rowu 

do ujścia 

PLRW60002244999 

Parsęta - ujście do 

morza (m. Kołobrzeg) 
2018 II - - 2019 >II 

III- 

umiarkowany  

poniżej 

dobrego 
zły 

3. 
Wielki Rów 

PLRW6000234498 

Wielki Rów - uj. do 

Błotnicy 
2020 IV 2020 V 2020 >II - brak oceny 

brak 

oceny 

4. Sarnia PLRW60002342929 
Sarnia - ujście do Regi 

(m. Białoboki) 
2019 III 2019 II 2019 >II 

III-

umiarkowany 

poniżej 

dobrego 
zły 

5. 
Dębosznica 

PLRW6000174321699 

Dębosznica - m. 

Głowaczewo 
2019 II - - 2019 II II-dobry 

poniżej 

dobrego 
zły 

6. 

Parsęta od Radwi do 

Wielkiego Rowu 

PLRW60001944979 

Parsęta - m. Bardy 2020 II - - 2020 II II-dobry 
poniżej 

dobrego 
zły 

Jednolite Części Wód Powierzchniowych - jeziorne 

7. 
Resko Przymorskie 

PLLW20865 

jez. Resko Przymorskie - 

Głęboczek - 2,5m 
2019 III - - - - 

III - 

umiarkowany 

poniżej 

dobrego 
zły 

Jednolite Części Wód Powierzchniowych - przybrzeżne 

8. 
Sarbinowo – Dziwna 

PLCWIIWB8 
Sarbinowo - Dziwna - 3 2020 V 2019 >II 2020 >II V - zły 

poniżej 

dobrego 
zły 

Źródło: dane GIOŚ, zastosowano skalę zgodnie z zasadami przewidzianymi poniżej. Zakres danych:  

Ocena stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników zaporowych w latach 2014-2019 na podstawie monitoringu – tabela 

Ocena stanu jednolitych części wód jezior w latach 2014-2019 na podstawie monitoringu – tabela 

Klasyfikacja wskaźników jakości jednolitych części wód przejściowych i wód przybrzeżnych w roku 2020 - tabela 
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Klasyfikacja wskaźników jakości jednolitych części wód rzek i zbiorników zaporowych w roku 2020 - tabela 

Klasyfikacja wskaźników jakości jednolitych części wód jezior w roku 2020 - tabela 

dostępnych na https://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-wod 

 

 

https://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-wod
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2.4.2. WODY PODZIEMNE 

 
 

Obszar Gminy Kołobrzeg położony jest w zasięgu Jednolitych Części Wód 

Podziemnych o numerach 8 i 9. Dane dotyczące jakości wód podziemnych na terenie Gminy 

Kołobrzeg pozyskano na podstawie analizy mapy stanu jednolitych części wód podziemnych 

(JCWPd) wg podziału na 172 obszary prezentowanej przez Główny Inspektorat Ochrony 

Środowiska w portalu www.mjwp.gios.gov.pl. 

 

 
Ryc. 6. Granice Jednolitych Części Wód Podziemnych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Inspektoratu Środowiska 

 

Zgodnie z monitoringiem diagnostycznym badano stan chemiczny i ilościowy 

JCWPd. Mógł on zostać określony jako dobry lub słaby. Należy jednak podkreślić, że dane te 

dotyczą całych jednolitych części wód podziemnych i tak są prezentowane przez Główny 

Inspektorat Ochrony Środowiska. Dostępne są dane za 2019 r. 

 

Stan chemiczny i ilościowy JCWPd nr 8 określono jako dobry. Stan chemiczny 

JCWPd nr 9 określono jako dobry, natomiast ilościowy JCWPd nr 9 jako słaby, czego 

powód był następujący: 

 w 2019 r. - Obniżenie zwierciadła wód podziemnych w obrębie tarasu zalewowego 

rzeki Parsęta w obrębie zlewni elementarnej o numerze 44979 (Zlewnia Parsęty od 

Niecieczy do Wielkiego Rowu (l)), na obszarze którego występują torfowiska, 

spowodowane jest intensywną eksploatacją przez obiekty wchodzące w skład Ujęcia 

wód w Bogucinie - Rościęcinie. Słaby stan ilościowy określono z niską wiarygodnością, 

http://www.mjwp.gios.gov.pl/
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ponieważ zagrożone siedliska przyrodnicze nie posiadały stanowisk badawczych 

w ramach sieci Monitoringu Siedlisk i Gatunków. 

 

 

2.5. GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA 
 

 

Poniżej przedstawiono dane w zakresie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej zgodnie 

z informacjami Głównego Urzędu Statystycznego za lata 2019-2020. 

Zgodnie z danymi GUS wg stanu na 31.12.2019 r. odsetek mieszkańców 

korzystających z sieci wodociągowej wynosił 98,7 % i nie zmieniał się w okresie 

sprawozdawczym. Długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej na koniec 2020 r. 

wyniosła 192,6 km, a do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania prowadziło 

3 220 przyłączy wodociągowych.  

W okresie sprawozdawczym zdarzały się również awarie sieci wodociągowej które 

wystąpiły razem 73 razy. 

Pomiędzy latami 2019 i 2020 zwiększyła się ilość wody dostarczonej gospodarstwom 

domowym – odpowiednio 490,4 dam3 i 491,8 dam3. Zużycie wody w gospodarstwach 

domowych na 1 mieszkańca wzrosło z 44,7m3 do 44,8 m3.  

Minimalnie wzrósł odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej: 93,3 % 

wg stanu na 31.12.2019 r. do 93,6 % wg stanu na 31.12.2020 r. Długość czynnej sieci 

kanalizacyjnej wzrosła w okresie sprawozdawczym z 173,8 km na koniec 2019 r. do 174,1 km 

na koniec 2020 r. W latach 2019-2020 wystąpiły dwie awarie kanalizacyjne  Zmniejszyła się 

ilość ścieków oczyszczanych odprowadzonych siecią kanalizacyjną  z 756,4 dam3 do 

698,5 dam3. 

Według danych Urzędu Gminy Kołobrzeg nieczystości ciekłe gromadzone są 

w zbiornikach bezodpływowych, których ilość na koniec 2019 r. wynosiła 45 sztuk, natomiast 

na koniec 2020 r.- 59 sztuk. Na terenie sprawozdawczym w 2019 r. zaraportowano 

52 przydomowe oczyszczalnie ścieków na koniec 2019r, natomiast ich stan na 31.12.2020 r 

wynosił 12 sztuk (zwiększenie wynika ze zwiększenia kontroli w tym zakresie). 

 
 

2.5.1. JAKOŚĆ WÓD W SIECI WODOCIĄGOWEJ 

 

 

Zadaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu jest 

dokonanie oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie 

obowiązującymi normami. 

Dane o jakości wody w sieci wodociągowej pozyskano z ocen obszarowych jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Kołobrzeg za lata 2019-2020. 

Oceną obszarową były objęte Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o 

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg, której jakość dostarczanej wody jest przydatna do 

spożycia oraz PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Poznań ul. Niepodległości 

8, 61-875 Poznań, w którym w latach sprawozdawczych wykazano brak przydatności wody do 

spożycia. Wstrzymano użytkowanie wodociągu oraz zapewniono zastępcze źródło wody. 
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Niestety występowały czasowe odstępstwa od wyznaczonych norm skutkujące 

wydaniem decyzji o warunkowej przydatności wody do spożycia  oraz poprawy jakości wody 

pod względem chemicznym(w przypadku Miejskiego Wodociągu i Kanalizacji sp. z o.o.). 

Na terenie Gminy Kołobrzeg w latach 2019-2020 sporządzano również oceny jakości 

wody na terenie dwóch kąpielisk tj.: Grzybowo oraz Dźwirzyno. 

W trakcie trwanie sezonu kąpielowego nie stwierdzono przekroczeń wartości badanych 

parametrów tj.: Enterokoków i Escherichia coli. Nie stwierdzono zanieczyszczenia które 

mogłoby mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz niekorzystnie wpłynąć na zdrowie osób 

kąpiących się. 

 

2.6. ZASOBY GEOLOGICZNE 

 

 

Zgodnie z danymi Państwowego Instytutu Geologicznego na terenie Gminy 

Kołobrzeg występują złoża surowców: piasków, żwirów, iłów, torfów. Ich charakterystykę 

przedstawiono poniżej.  

 

Tabela 8. Wykaz złóż występujących na terenie Gminy Kołobrzeg 

Lp. Nazwa Grupa kopalin Podtyp 

1. Błotnica kruszywa naturalne piasek 

2. Błotnica II kruszywa naturalne piasek ze żwirem 

3. Błotnica III kruszywa naturalne piasek ze żwirem 

4. Budzistowo 
surowce ilaste ceramiki 

budowlanej 
ił i piasek 

5. Drzonowo I kruszywa naturalne piasek 

6. Drzonowo II kruszywa naturalne piasek 

7. Nowogardek kruszywa naturalne 
piasek, piasek ze 

żwirem 

8. Nowogardek II kruszywa naturalne piasek 

9. Nowogardek III kruszywa naturalne piasek ze żwirem 

10. Nowogardek IV kruszywa naturalne piasek 

11. Nowogardek V kruszywa naturalne piasek 

12. Nowogardek VI kruszywa naturalne piasek 

13. Nowogardek VII kruszywa naturalne piasek 

14. Nowogardek VIII kruszywa naturalne piasek 

15. Nowogardek VIIIa kruszywa naturalne piasek 



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska  
dla Gminy Kołobrzeg za lata 2019-2020 

 

 

 

25 
 

Lp. Nazwa Grupa kopalin Podtyp 

16. Nowogardek IX kruszywa naturalne piasek ze żwirem 

17. Nowogardek X kruszywa naturalne piasek ze żwirem 

18. Obroty kruszywa naturalne piasek ze żwirem 

19. Obroty III kruszywa naturalne piasek 

20. Obroty IV kruszywa naturalne piasek 

21. Rościęcino kruszywa naturalne piasek 

22. Kołobrzeg (p.II) torfy 
torf leczniczy 

(borowina) 

Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, http://geoportal.pgi.gov.pl/midas 

 

Należy pamiętać, że jakakolwiek eksploatacja złóż powoduje duże zmiany 

w przypowierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej, między innymi w postaci znacznych 

obszarów wyłączonych z użytkowania (grunty zdewastowane i zdegradowane). 

Wyeksploatowane złoża poddawane są rekultywacji terenu, gdzie Starosta ustala 

kierunki i warunki przeprowadzenia rekultywacji i zagospodarowania terenu, jak również 

uznaje rekultywację za zakończoną. Przeważającym kierunkiem jest rekultywacja w kierunku 

wodnym, rolnym lub wodno-rolnym. 

W latach 2019-2020 Starosta Kołobrzeski dla terenu Gminy Kołobrzeg określił 

decyzję dotyczącą rekultywację OŚ.6122.00010.2019 z 30 kwietnia 2019 dz. nr 20/2 obręb 

Błotnica, gmina: Kołobrzeg dla Józefa Mikołajczyka prowadzącego działalność gospodarczą 

pod nazwą Zmechanizowane Roboty Ziemne Wydobycie, transport piasku i żwiru pod 

adresem Bogucino 6B, 78-100 Kołobrzeg. 

 

 

2.7. GLEBY  

 

 

Gleby narażone są na degradację głównie w związku z rozwojem sieci osadniczej 

i komunikacyjnej. Ulegają one zarówno degradacji chemicznej, jak i fizycznej. Stan i jakość 

gleb są uzależnione od kompleksowego oddziaływania czynników naturalnych 

i antropogenicznych. 

Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Koszalinie corocznie prowadza badania 

zasobności gleb w składniki pokarmowe, a wyniki przekazywane są rolnikom w celu 

dostosowania nawożenia do potrzeb. Poniżej dokonano zestawienia wyników badań 

prowadzonych w latach 2019-2020 na podstawie przebadanych próbek z terenu Gminy 

Koszalin. 
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Tabela 9. Zestawienie wyników badań gleb z terenu Gminy Kołobrzeg 

przebadanych w latach 2019-2020 

Lp. Oceniana kategoria Liczba próbek Udział (%) 

1. odczyn (pH) 

bardzo kwaśny 156 17,05 

kwaśny 386 42,19 

lekko kwaśny 295 32,24 

obojętny 70 7,65 

zasadowy 8 0,87 

2. wapnowanie 

konieczne 271 29,62 

potrzebne 204 22,30 

wskazane 192 20,98 

ograniczone 137 14,97 

zbędne 111 12,13 

3. fosfor 

bardzo niska 100 10,93 

niska 383 41,86 

średnia 265 28,96 

wysoka 117 12,79 

bardzo wysoka 50 5,46 

4. potas 

bardzo niska 150 16,39 

niska 203 22,19 

średnia 338 36,94 

wysoka 140 15,30 

bardzo wysoka 84 9,18 

5. magnez 

bardzo niska 136 14,86 

niska 152 16,61 

średnia 252 27,54 

wysoka 202 22,08 

bardzo wysoka 173 18,91 

6. liczba gospodarstw 58 18 

7. pow. przebadania (ha) 1 671,44 627,86 

8. liczba próbek 
915 – odczyn, wapnowanie, 

fosfor, potas, magnez 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Koszalinie  

 

Wśród badanych próbek na terenie Gminy Kołobrzeg dominują gleby o odczynie 

kwaśnym (42,19 %) oraz lekko kwaśnym (32,24 %). Niewiele mniejszy, ale nadal wysoki 

udział mają gleby bardzo kwaśne (17,05 %) Skutkiem zakwaszenia gleb jest utrudnione 

pobieranie przez rośliny podstawowych składników pokarmowych. Bardziej uaktywniają się 

toksyczne związki glinu, manganu i żelaza oraz wzrasta pobieranie metali ciężkich: ołowiu 

i kadmu. Prowadzi to do zmniejszenia plonów roślin uprawianych i pogorszenia jakości 
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uzyskanych produktów nawet przy prawidłowym nawożeniu mineralnym innymi składnikami. 

Najmniejszy udział mają gleby o odczynie zasadowym, ponieważ jest ich tylko 0,87 % oraz 

obojętnym (7,65 %). 

Na badanym terenie wapnowanie jest zbędne tylko w 10,93 % próbek, natomiast we 

wszystkich pozostałych jest konieczne, potrzebne wskazane lub ograniczone. 

Badane gleby cechują się niską oraz bardzo niską zasobnością w fosfor, ponieważ jest 

to ponad 52 %. 

Najwięcej gleb występuje ze średnią zawartością potasu (36,94 %) oraz 

niską (22,16 %). Zawartość magnezu w glebach we wszystkich kategoriach kształtuje się na 

bardzo podobnym poziomie. Dominuje średnia jej zasobność (27,54 %), natomiast najmniej 

jest gleb o bardzo niskim jego udziale (14,86 %). 

 

Ryc. 7. Odczyn (pH) , wapnowanie, fosfor, potas, magnez w glebach na terenie 

Gminy Kołobrzeg 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OSChR w Koszalinie za lata 2019-2020 

 

 

Zanieczyszczenie gleb potencjalnie może być spowodowane składowaniem 

substancji niebezpiecznych. W Polsce w latach 60. i 70. ubiegłego wieku nieprzydatne 

środki ochrony roślin umieszczano w składowiskach. Były to obiekty o różnej konstrukcji 

zwane mogilnikami. Rozwiązanie to stworzyło poważne problemy środowiskowe. Duża część 

mogilników rozsianych na obszarze całego kraju na przestrzeni dziesiątków lat emitowała 

do środowiska zgromadzone w nich związki. Jednak zgodnie z danymi prezentowanymi 

w portalu SIDoM (System Integracji Danych o Mogilnikach) na terenie Gminy Kołobrzeg nie 

funkcjonował mogilnik.  

Na terenie Gminy Kołobrzeg układ drogowy obsługuje tranzytowe połączenia dlatego 

występuje zagrożenie dla gleb w tym zakresie. Ponadto gleby opisywanego obszaru są 

intensywnie użytkowane rolniczo. Niezbędna jest więc prawidłowa gospodarka rolna 

szczególnie w zakresie stosowania nawozów naturalnych i sztucznych oraz środków ochrony 

roślin. Niewłaściwe terminy stosowania zabiegów lub źle dobrane ilości nawozów mogą 

powodować przedostawanie się zanieczyszczeń do gleb i następnie do wód 

powierzchniowych. 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach przekazał 

dane dotyczące realizacji zadań związanych z edukacją rolników w Gminie Kołobrzeg, 
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odbywały się one zarówno w Gminie Kołobrzeg, jak gminach bezpośrednio sąsiadujących 

z nią. Odbyte szkolenia przedstawione są w tabeli poniżej. 

 

Tabela 10. Szkoleniaprzeprowadzone dla rolników Gminy Kołobrzeg 

Temat Szkolenia Miejscowość 

Rok 

przeprowadzonego 

szkolenia 

Z1D1.1 Rolnictwo ekologiczne ze szczególnym 

uwzględnieniem przetwórstwa 

Dygowo, Ustronie Morskie, 

Gościno, Nieżyn Zieleniewo 
2019 

Z1D3 Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2007-

2013 i 2014-2020 

Dygowo, Ustronie Morskie, 

Zieleniewo 
2019 

Z1K1 Upowszechnianie zasad dobrej praktyki 

rolniczej, propagowanie prawa wodnego i dyrektywy 

azotanowej 

Gościno, Nieżyn 2019 

Z1K1.1 Program działań mających na celu 

zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami 

pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 

zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu oraz zbiór 

zasad dobrej praktyki rolniczej 

Nieżyn, Gościno 2019 

Z1O3 Ochrona bioróżnorodności, w tym NATURA 

2000 

Dygowo, Kołobrzeg, 

Ustronie Morskie, Siemyśl, 

Gościno 

2019 

Z1O2 Program rolno-środowiskowy i Działanie rolno-

środowiskowo-klimatyczne 

Kołobrzeg, Siemyśl, 

Dygowo, Ustronie Morskie, 

Gościno 

2019 

Z1L5 Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych 

w gospodarstwie rolnym 
Gorawino 2019 

Z1L1 Zasady integrowanej produkcji 

Ustronie Morskie, 

Kołobrzeg, Dygowo, 

Gorawino 

2019 

Z1L2 Zasady integrowanej ochrony roślin 
Dygowo, Kołobrzeg, 

Ustronie Morskie 
2019 

Z1L5.1 Nieżywnościowe wykorzystanie surowców 

rolniczych, w tym OZE 
Gorawino 2019 

Z1B1.2 Działania na rzecz ograniczenia skutków 

suszy, w tym zwiększenie retencji wodnej, poprawy 

żyzności gleb (m.in. badanie gleb, wapnowanie) 

Gorawino 2019 

Dwa szkolenia w zakresie stosowania środków 

ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem 

sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz 

innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie - 

szkolenie uzupełniające 

Kołobrzeg 2020 

Z1K1.1 ramowej dyrektywy wodnej 
Ustronie Morskie, 

Zieleniewo 
2020 

Z1B1.1 Wsparcie realizacji ogólnopolskiego 

programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez 

ich wapnowanie, w szczególności poprzez 

upowszechnianie wiedzy nt. pozytywnej roli 

wapnowania w procesie produkcji roślinnej 

Ustronie Morskie, 

Zieleniewo 
2020 
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Temat Szkolenia Miejscowość 

Rok 

przeprowadzonego 

szkolenia 

Z1O1.1 Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych 

dotyczących ograniczenia emisji amoniaku do 

powietrza 

Nieżyn 2020 

Z1O2 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne Kołobrzeg, Nieżyn 2020 

Z1G1 Płatności bezpośrednie Nieżyn 2020 

Źródło: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 

 

 

2.8. GOSPODARKA ODPADAMI 
 

 

Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kołobrzeg 

kierowane były do zagospodarowania w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów 

Komunalnych w Korzyścienku, będącym instalacją mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych, posiadającym status instalacji komunalnej. Maksymalne moce 

przerobowe instalacji wynoszą 40000Mg/rok części mechanicznej instalacji oraz 16000 Mg/rok 

części biologicznej (biostabilizacji). 

Szczegółowe dane dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 

zostały przedstawione w analizach stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Kołobrzeg za rok 2019 i 2020. W niniejszym dokumencie nie przedstawiono danych 

dotyczących gospodarki odpadami zawartych już w corocznie opracowywanych analizach, 

gdyż byłoby to zbędne powielenie. Podstawowym wskaźnikiem który należy brać pod uwagę 

przy ocenie prawidłowości systemu gospodarki odpadami są osiągane poziomy ekologiczne 

wymienione poniżej.  

Nałożone zadania z zakresu gospodarowania odpadami były realizowane następująco 

(dotyczą Gminy Kołobrzeg): 

a) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła:  

 w roku 2019 –nie został osiągnięty i wyniósł 37,50 %, 

 w roku 2020 –nie został osiągnięty i wyniósł 28,62 %. 

b) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania:  

 w roku 2019 – został osiągnięty i wyniósł 0,0 %, 

 w roku 2020 – został osiągnięty i wyniósł 0,0 %. 

c) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

stanowiących odpady komunalne:  

 w roku 2019 –nie został osiągnięty i wyniósł 3,55 %, 

 w roku 2020 –nie został osiągnięty i wyniósł 33,29 %. 
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Pełen wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych, prowadzonego przez Gminę Kołobrzeg według stanu na 

dzień 31.12.2020r. przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 11. Działalności wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych w Gminie Kołobrzeg na dzień 31.12.2020 

Lp. Nr rej. Data wpisu Nazwa firmy Adres siedziby firmy 

1. 2 16.05.2012 r ATF sp. z o.o. sp.k. Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec 

2. 3 16.05.2012 r. „Eco Serwis” Roman Elminowski 
Plac Zjednoczenia 4, 72-320 

Trzebiatów 

3. 5 29.06.2012 r. 

Miejski Zakład Zieleni, Dróg 

i Ochrony Środowiska 

w Kołobrzegu sp. z o.o. 

Ul. VI Dywizji Piechoty 60,  

78-100 Kołobrzeg 

4. 14 14.06.2016 r. “Biogas Active” sp. z  o.o. 
Ul. Żurawia 24, 78-100 

Kołobrzeg 

5. 16 17.01.2018 r. MATEX Mateusz Milczarek Ul. Cicha 2/15, 77-330 Czarne 

Źródło: „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kołobrzeg za 2020 rok” 

 

Stosownie do zapisów Uchwały nr XXV/173/13 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 26 lutego 

2013 r. Gmina objęła systemem gospodarki odpadami komunalnymi wszystkie nieruchomości 

na terenie Gminy, także te, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne. 

PSZOK zlokalizowany jest na terenie instalacji komunalnej przy ul. Wspólnej 1 

w Korzyścienku. Ponadto na terenie Gminy znajdują się dwa punkty apteczne, wyposażone 

w specjalistyczne pojemniki do zbiórki przeterminowanych leków, gdzie mieszkańcy mogą 

nieodpłatnie takie lekarstwa wyrzucać. W punktach aptecznych mieszkańcy mogą także 

oddawać odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.  

W ramach funkcjonującego systemu Gmina dwa razy w roku zapewniała odbiór 

bezpośrednio z nieruchomości odpadów problemowych – zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych. 

 odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości realizowany w 2020 r. 

obejmował następujące frakcje: 

 odpady niesegregowane gromadzone w pojemnikach; 

 odpady tworzyw sztucznych i metali gromadzone w pojemnikach lub workach; 

 odpady szkła gromadzone w pojemnikach lub workach; 

 odpady papieru i tektury gromadzone w pojemnikach lub workach; 

 odpady biodegradowalne gromadzone w pojemnikach; 

 odpady pozostałe po segregacji gromadzone w pojemnikach; 

 odpady zielone gromadzone w workach. 

 

Na terenie Gminy Kołobrzeg funkcjonował jeden stacjonarny Punkt Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie mieszkańcy Gminy mogli oddawać 

nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady:  

 papieru i tektury; 

 tworzyw sztucznych; 

 metali,  
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 opakowań wielomateriałowych; 

 szkła; 

 zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

 zużytych baterii i akumulatorów; 

 zużytych opon; 

 odpadów wielkogabarytowych; 

 odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z prowadzenia drobnych prac 

nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania 

robót; 

 świetlówek i żarówek; 

 puszek i wiaderek po farbach i lakierach (puste bez zawartości); 

 odpadów zielonych; 

 tekstyliów i odzieży; 

 chemikaliów tj.: farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice sklasyfikowane 

w katalogu odpadów pod kodami 200127* i 200128. 

 

Łączna ilość zebranych z terenu Gminy Kołobrzeg w 2020 r w Punkcie Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych odpadów komunalnych oraz punktach selektywnej zbiórki 

przeterminowanych leków wyniosła 843,7311 Mg, natomiast 2019- 637,188 Mg. 

 

 

Tabela 12. Ilość odpadów komunalnych zebranych i odebranych w latach 2019-2020 

Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadów 

Ilość odpadów 

komunalnych 

odebranych w Mg 

Ilość odpadów 

komunalnych 

zebranych  w Mg 

2019 2020 2019 2020 

15 01 01  Opakowania z tektury i papieru 120,724  145,7  8,758  26,57  

15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych - - - 0,02 

15 01 06  Zmieszane odpady opakowaniowe 27,84  28,6  9,428  19,252  

15 01 07  Opakowania ze szkła 244,118  298,52  0,34  0,9  

16 01 03  Zużyte opony 3,32  5,980  2,0  0,66  

17 01 01  Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i remontów 
28,16 85,20  24,78  32,9277  

17 01 02  Gruz ceglany 53,72  5,54  17,62  22,4  

17 01 07  Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych 

i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

0,7 3,32  - - 

17 03 80  Papa odpadowa 13,26 - - - 

17 09 04  Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 

i 17 09 03 

346,26 112,62  183,87  186,8  

20 01 08  Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji 
14,93 - - - 

18 01 09  Przeterminowane leki - - - 0,065  

20 01 11  Tekstylia - - 5,317  2,98  
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Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadów 

Ilość odpadów 

komunalnych 

odebranych w Mg 

Ilość odpadów 

komunalnych 

zebranych  w Mg 

2019 2020 2019 2020 

20 01 35  Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

20,46  20,86  4,58  6,465  

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

2,22  0,52  3,26  0,52  

20 01 99 Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny 
657,92  573,9  - - 

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji 1227,913  1 218,82  240,902  334,6999  

20 03 01  Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
3796,74  3669,13  - - 

20 03 07  Odpady wielkogabarytowe 173,77  149,94 136,079  209,53  

20 03 99  Odpady komunalne niewymienione 

w innych podgrupach 
58,46  99,02  - - 

Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kołobrzeg za lata 2019-2020 

 

 

2.9. ZASOBY PRZYRODNICZE 

 

 

Na terenie Gminy Kołobrzeg najważniejszą, pod względem rangi, formą ochrony 

przyrody jest sieć NATURA 2000, a w jej ramach na omawianym terenie włączone do ochrony 

obszary to  

 Zatoka Pomorska (PLB990003) - obszar specjalnej ochrony ptaków (należy wyjaśnić, 

że obszar ten jedynie przylega od północy do granic Gminy Kołobrzeg); 

 Wybrzeże Trzebiatowskie (PLB320010) - obszar specjalnej ochrony ptaków; 

 Trzebiatowsko – Kołobrzeski Park Nadmorski (PLH320017) - specjalny obszar 

ochrony siedlisk; 

 Dorzecze Parsęty (PLH320007) - specjalny obszar ochrony siedlisk. 

 

W granicach Gminy Kołobrzeg występuje również obszar chronionego krajobrazu, 

mianowicie Koszaliński Pas Nadmorski, jeden rezerwat przyrody - Wydmy między 

Dźwirzynem a Grzybowem oraz pomniki przyrody, którymi są drzewa i grupy drzew. 

 

W latach sprawozdawczych w granicach Gminy Kołobrzeg ustanowione zostały następujące 

pomniki przyrody: 

 na podstawie Uchwały nr X/92/2019 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 27 września 2019 r. 

w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 

z 2019 r. poz. 5247) ustanowionych zostało 6 pomników przyrody (w tym 

4 obejmujących grupę 2 - 4 drzew oraz 2 pojedyncze pomniki), 

 na podstawie Uchwały nr X/93/2019 Rady gminy Kołobrzeg z 22 października 2019 r. 

w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 
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z 2019 poz. 5248) ustanowiono 2 pomniki przyrody (w tym jeden pojedynczy i jeden 

obejmujący grupę 2 drzew) 

Obydwie uchwały zostały uzgodnione w tut. organie w myśl przepisów art. 44 pkt. 3a 

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098). 

Następujące strefy ochrony zostały ustanowione w 2019 w granicach Gminy Kołobrzeg 

o których mowa w art. 60 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy o ochronie środowiska  

 

Tabela 13. Strefy ochrony przyrody ustalone w 2019 r. na terenie Gminy Kołobrzeg 

Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

 

 
Ryc. 8. Granice obszarów chronionych w Gminie Kołobrzeg 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GDOŚ  

Gatunek Nadleśnictwo Leśnictwo Oddziały leśne 

Kobiernik orzęsiony 
Gościno Świelubie 

195 

Kobiernik orzęsiony 192 
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Ryc. 9. Pomniki przyrody w Gminie Kołobrzeg 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GDOŚ 

 

Na koniec 2019 r. według danych z GUS powierzchnia parków, zieleńców i terenów 

zieleni osiedlowej wynosiła 5,66 ha. 

Wycinka drzew – decyzja wydawana jest na zgłoszenie lub wniosek posiadacza 

nieruchomości i każdorazowo poprzedzona jest wizją w terenie, podczas której sprawdzana 

jest zasadność wniosku. 

W latach 2019-2020 lesistość nie zmieniła się i wyniosła 12,5 %. 

 

 

2.10. POWAŻNE AWARIE PRZEMYSŁOWE 

 

 

Ustawa Prawo ochrony środowiska definiuje poważną awarię jako zdarzenie, 

w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, 

magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych 

substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi 

lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 

Jeśli poważna awaria ma miejsce w zakładzie, określa się ją mianem poważnej awarii 

przemysłowej. Zakładem stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

jest zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub zakład 

o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w art. 248 ust. 

Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zwanej 

dalej „awarią przemysłową”, w zależności od rodzaju, kategorii i ilości substancji 

niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie uznaje się za zakład o zwiększonym ryzyku 

wystąpienia awarii, zwany dalej „zakładem o zwiększonym ryzyku”, albo za zakład o dużym 

ryzyku wystąpienia awarii, zwany dalej „zakładem o dużym ryzyku”. 
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Rejestr zakładów ZDR (Zakładów Dużego Ryzyka) i ZZR (Zakładów Zwiększonego 

Ryzyka) prowadzony jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Szczecinie  W latach 2019-2020 na terenie Gminy Kołobrzeg nie były zlokalizowane 

zakładów dużego ryzyka ZDR lub zakładów zwiększonego ryzyka ZZR wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej. Nie odnotowano również zdarzeń o znamionach poważnej awarii 

przemysłowej. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie nie posiada 

informacji o wystąpieniu w badanym okresie na terenie Gminy Kołobrzeg skażenia środowiska 

substancjami toksycznymi. 

Na terenie Gminy Kołobrzeg możliwe jest wystąpienie innych poważnych zdarzeń 

stanowiących zagrożenie dla środowiska. Jednak według danych przedstawionych przez 

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu. 

W latach 2019-2020 na terenie Gminy Kołobrzeg jednostki ochrony przeciwpożarowej 

odnotowały 91 zdarzeń związanych z pożarami oraz 247 interwencji zakwalifikowanych jako 

miejscowe zagrożenia. Najczęściej działania gaśnicze dotyczyły pożarów kominów, ściernisk, 

traw, balotów siana i słomy oraz maszyn i urządzeń technicznych. Za pożary mające wpływ na 

środowisko można uznać zdarzenia związane z wypalaniem kabli, śmieci oraz pożarami 

lasów. Zdarzenia tego typu stanowiły jednak mały ułamek wszystkich zdarzeń. 

W zdarzeniach związanych z usuwaniem skutków miejscowych zagrożeń, których 

odnotowano 247, dominowały interwencje związane z załamaniem pogody, których skutkami 

były powalone drzewa oraz zalane przez wodę ulice i obiekty budowlane. Dużą część 

interwencji zakwalifikowanych jako miejscowe zagrożenia stanowiły wypadki komunikacyjne. 

Potencjalne zagrożenie dla środowiska może stanowić działalność rolnicza związana ze 

stosowaniem nawozów sztucznych oraz środków ochrony roślin. 
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3. ZADANIA ZREALIZOWANE NA TERENIE GMINY KOŁOBRZEG 

W OKRESIE OD 1 STYCZNIA  2019 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R. 
 

 

Poniżej przedstawiono najważniejsze zadania realizowane w latach 2019-2020. 

Wymieniono zadania zrealizowane przez Gminę Kołobrzeg oraz inne podmioty działające na 

tym terenie. Wskazano rok i koszt realizacji.  

Należy podkreślić, że wskazano najważniejsze pozytywne oddziaływania. Trzeba mieć 

na uwadze, że w zależności od stopnia szczegółowości można te oddziaływania 

uszczegółowić. Przykładowo modernizacja dróg ma pozytywny wpływ na obniżenie poziomu 

hałasu (modernizacja nawierzchni), zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych 

(mniejsze pylenie z nawierzchni, mniejsze zużycie paliwa poprzez zmianę organizacji ruchu), 

kształtowanie zasobów wodnych (wykonane odwodnienia) czy poprawę bezpieczeństwa ruchu 

wszystkich użytkowników ruchu (np. budowa poboczy dla pieszych i rowerzystów czy 

odrębnych ciągów pieszo-rowerowych). Zadania prowadzone są na różnych szczeblach 

zarządców dróg.  

 

W odniesieniu do gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2019-2020 Gmina 

Kołobrzeg zrealizowała jedno z trzech zadań polegające na osiągnieciu wymaganego poziomu 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania w latach 2019-2020. 

 

W ramach ochrony gleb i zasobów geologicznych warto zwrócić uwagę 

na uwzględnianie zapisów dotyczących zasobów geologicznych i gleb, zawartych w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego podczas wydawania decyzji administracyjnych. 

Respektowanie zapisów sprzyja prawidłowemu rozwojowi opisywanego obszaru 

z uwzględnieniem posiadanych zasobów geologicznych i gleb. W związku z takimi działaniami 

nie ponoszono kosztów inwestycyjnych, a jedynie koszty administracyjne w ramach 

prowadzonej działalności.  
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Tabela 14. Zestawienie zadań z zakresu ochrony środowiska na terenie Gminy Kołobrzeg zrealizowanych w latach 2019-2020 

Lp. 

Nazwa zadania szczegółowego w ramach 

przedstawionych poniżej obszarów 

interwencji 

Rok realizacji 

2019, 2020, razem 
Koszt (zł) Podmiot realizujący 

OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 

1. 
Zapewnienie lokalnego publicznego transportu 

zbiorowego na terenie Gminy Kołobrzeg 
razem 1 175 000,00 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

2. Zakup autobusu szkolnego dla SP w Drzonowie 2019 799 500,00 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

3. 

Ochrona bioróżnorodności ekologicznej 

ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty 

poprzez edukację dzieci i młodzieży 

2019 147,60 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

4. 

Modernizacja instalacji elektrycznej, wykonanie 

instalacji odgromowej, wykonanie otworu 

wentylacyjnego, wykonanie utwardzenia pod 

wiatą w świetlicy wiejskiej w Karcinie 

2019 52 460,50 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

5. 
Wykonanie raportów oddziaływania na 

środowisko, ekspertyzy dendrologiczne 
2019 6 310,50 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

6. 

Przeprowadzenie spektaklu ekologicznego 

w Szkołach Podstawowych w Drzonowie 

i w Dźwirzynie 

2019 3 000,00 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

7. 
Wykonanie Raportu z realizacji Programu 

Ochrony Środowiska za lata 2017 - 2018 
2019 2 337,00 Realizacja: Gmina Kołobrzeg  

8. Badanie jakości powietrza 2019 7 822,80 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

10. 
Zakup drzew i ich nasadzanie na terenach Gminy 

Kołobrzeg 
2019 27 000,00 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

11. 

W ramach utrzymania świetlic wykonano miedzy 

innymi remont świetlicy w Korzystnie 

i w Rościęcinie oraz remont 2 kominów 

spalinowo - wentylacyjnych w świetlicy 

w Grzybowie. Wykonywanie bieżących napraw 

instalacji elektrycznych, grzewczych i wodnych 

2019 338 956,49 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

12. Przebudowa kotłowni gazowej wraz z instalacją 2019 121 647,00 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 
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Lp. 

Nazwa zadania szczegółowego w ramach 

przedstawionych poniżej obszarów 

interwencji 

Rok realizacji 

2019, 2020, razem 
Koszt (zł) Podmiot realizujący 

gazową i podłączeniem dwóch kotłów gazowych 

kondensacyjnych o łącznej mocy 86 kW 

z zasobnikiem CWU o pojemności 200 l wraz 

z automatyką i sterowaniem pogodowym. 

Wymieniono kominy oraz układ detekcji gazu 

w budynku świetlicy w Drzonowie 

13. 

Prace remontowe przy zabytkowym kościele pod 

wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Budzistowie. 

Konserwacja elewacji (zachodnia wieżowa) oraz 

konserwacja elewacji wewnętrznych kościoła 

wraz z remontem i izolacją fundamentów 

2019 100 000,00 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

14. 

Prace remontowe i konserwatorskie 

zabytkowego kościoła pw. Podwyższenia Krzyża 

Św. w Karcinie 

2019 100 000,00 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

15. 

Przeglądy obiektu, przewodów kominowych 

i kotła gazowego, monitoring, prezentacja obiektu 

w informatorach turystycznych, usługi dostawcze 

2019 31 703,41 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

16. 
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych 

w gospodarstwie rolnym 
2019 

Koszty 

administracyjne 

Realizacja: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Barzkowicach 

17. 

Roczne przeglądy budowlane oraz przeglądy 

i czyszczenie przewodów kominowych 

w lokalach stanowiących własność Gminy 

Kołobrzeg 

2020 869,00 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

18. 
Przeglądy i konserwacje sprzętu, naprawa 

instalacji elektrycznej w budynku B. 
2020 6 732,50 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

19. 

Remont łazienek (na parterze i piętrze) 

obejmujący roboty rozbiórkowe, elektryczne, 

sanitarne, glazurnicze i malarskie - 160.071 zł., 

oraz: Naprawa sprzętu (monitoringu wizyjnego, 

2020 183 087,66 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 
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Lp. 

Nazwa zadania szczegółowego w ramach 

przedstawionych poniżej obszarów 

interwencji 

Rok realizacji 

2019, 2020, razem 
Koszt (zł) Podmiot realizujący 

zmywarki i konserwacja kserokopiarek 

i drukarek). Usunięcie przecieków i wymiana 

uszkodzonej pompy w kotłowni w Szkole 

Podstawowej w Drzonowie 

20. 

Remont łazienek na parterze, I i II piętrze 

polegający na robotach rozbiórkowych i robotach 

związanych z kładzeniem terakoty, glazury, 

malowaniem itp. - 280.000 zł. Naprawa dachu 

kotłowni - 16.499,99 zł. Remont podłogi w sali 

nr 15 - 5.067,60 zł. Konserwacja drukarek - 

132,84 zł, wymiana grzejników - 5.150 zł Szkole 

Podstawowej w Dźwirzynie 

2020 306 850,43 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

21. 
Wymiana kotła gazowego w świetlicy wiejskiej 

w Przećminie 
2020 

Zrealizowano 

w ramach wydatków 

bieżących 

Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

22. 
Przebudowa instalacji gazowej w świetlicy 

wiejskiej w Bogusławcu 
2020 

Zrealizowano 

w ramach wydatków 

bieżących 

Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

3 
Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę 

źródeł ciepła 
2020 1 200,00 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

24. 

Postawiono 6 lamp solarnych w następujących 

lokalizacjach: dz. nr 168/3 w Stramnicy (3 szt.), 

dz. nr 308 w Drzonowie, dz. nr 10/15 w Starym 

Borku, dz. nr 11/38 w Kądzielnie 

2020 99 630,00 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

25. Pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Kołobrzeg 2020 29 160,00 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

26. 

Zakup drzew i ich nasadzanie 

w miejscowościach: Bogucino, Zieleniewo, 

Dźwirzyno, Sarbia i Grzybowo 

2020 11 286,00 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

27. Wykonanie raportów oddziaływania na 2020 4 570,50 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 
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Lp. 

Nazwa zadania szczegółowego w ramach 

przedstawionych poniżej obszarów 

interwencji 

Rok realizacji 

2019, 2020, razem 
Koszt (zł) Podmiot realizujący 

środowisko, ekspertyzy dendrologiczne 

28. 
abonament za usługę poboru danych 

pomiarowych z 4 sensorów jakości powietrza  
2020 3 468,60 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

29. 

W ramach utrzymania świetlic wykonano m.in. 

bieżące naprawy instalacji elektrycznych, 

grzewczych i wodnych wynikające z zaleceń po 

przeglądzie rocznym. Dokonano renowacji 

pomieszczeń świetlic oraz naprawy elewacji 

budynku świetlicy w Bogusławcu. Wymieniono 

instalację wentylacyjna w świetlicy w Grzybowie, 

Przećminie  

2020 307 286,29 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

30. 

Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych 

dotyczących ograniczenia emisji amoniaku do 

powietrza 

2020 
Koszty 

administracyjne 

Realizacja: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Barzkowicach 

ZAGROŻENIE HAŁASEM 

31. 

Dotacja dla Powiatu Kołobrzeskiego na 

modernizację chodników przy drodze powiatowej 

w Starym Borku 

2019 198 150,69 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

32. 

Dotacja dla Powiatu Kołobrzeskiego na wykup 

gruntów pod budowę chodnika przy ulicy 

Borkowskiej w Grzybowie 

2019 38 200,00 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

33. 

Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych, 

Konserwacja kanalizacji deszczowej 

i odwodnienie dróg 

2019 407 653,02 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

34. Przebudowa ulicy Kasztanowej w Budzistowie 2019 2 393 192,05 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

35. Budowa ulicy Jachtowej w Grzybowie 2019 718 093,18 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

36. 
Budowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy 

Kołobrzeg 
2019 532 912,74 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

37. Rozbudowa ul. Malinowej w Zieleniewie 2019 70 000,00 Realizacja: Gmina Kołobrzeg  



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska  
dla Gminy Kołobrzeg za lata 2019-2020 

 

 

 

41 
 

Lp. 

Nazwa zadania szczegółowego w ramach 

przedstawionych poniżej obszarów 

interwencji 

Rok realizacji 

2019, 2020, razem 
Koszt (zł) Podmiot realizujący 

38. Dostawa i montaż wiat przystankowych 2019 147 419,19 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

39. 

Naprawy i remonty dróg publicznych gminnych, 

Konserwacja kanalizacji deszczowej 

i odwodnienie dróg 

2019 243 781,55 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

40. Przebudowa ulicy Liliowej w Zieleniewie 2019 607 994,00 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

41. 
Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy 

Kołobrzeg 
2019 359 517,23 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

42. 
Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w 

Grzybowie 
2019 181 199,00 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

43. 

Wydatki bieżące w ramach realizacji projektu 

"Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych 

R10 na terenie miasta Kołobrzeg, gminy 

Kołobrzeg (Dźwirzyno), i miasta Barth Projekt 

„Baltic For All". 

2019 136 053,14 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

44. 
Budowa chodnika w części południowej 

Cmentarza Komunalnego w Sarbii 
2019 29 606,10 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

45. 

Budowa oświetlenia punktowego na terenie 

Gminy Kołobrzeg. Postawiono lampy solarne 

w następujących lokalizacjach: dz. nr 301/2 

w Drzonowie, dz. nr 31/20 przy ul. Kapitańskiej 

w Grzybowie, dz. nr 261 i 256/2 w Niekaninie, dz. 

nr 272/2 w Przećminie, dz. nr 12/16 i 12/27 w 

Rościęcinie oraz dz. nr 43/10 

2019 154 734,00 Realizacja: Gmina Kołobrzeg  

46. 

Budowa oświetlenia przy ścieżce rowerowej na 

odcinku Przećmino – Błotnica. Opracowano 

dokumentację projektową budowy oświetlenia 

wzdłuż drogi rowerowej na odcinku od 

miejscowości Przećmino do drogi wojewódzkiej 

nr 162 oraz rozbudowy oświetlenia w Błotnicy 

2019 141 174,50 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 
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Lp. 

Nazwa zadania szczegółowego w ramach 

przedstawionych poniżej obszarów 

interwencji 

Rok realizacji 

2019, 2020, razem 
Koszt (zł) Podmiot realizujący 

(dz. nr 239). Rozbudowa polegała na wykonaniu 

2 punktów świetlnych (linia kablowa o długości 

122 m) natomiast w ramach budowy oświetlenia 

przy ścieżce rowerowej powstało 20 punktów 

świetlnych (linia kablowa o długości 949 m) 

47. 

Budowa oświetlenia w Dźwirzynie. Wykonano 

oświetlenie drogowe ul. Jachtowej, ul. Cichej, 

ul. Sportowej, ul. Kołobrzeskiej, ul. Ogrodowej, 

ul. Rybackiej, ul. Słonecznej oraz ul. Żeglarskiej 

2019 118 139,22 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

48. 

Dotacja z przeznaczeniem na wypłatę 

odszkodowań za grunty przejęte pod 

poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej 

Kołobrzeg - Grzybowo 

2020 173 158,00 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

49. 

Dotacja z przeznaczeniem na wypłatę 

odszkodowań za grunty przejęte pod budowę 

drogi rowerowej w Korzystnie (działka nr 77/5) 

2020 2 000,00 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

50. 

Zakup materiałów niezbędnych do montażu 

elementów bezpieczeństwa na drogach - progów 

zwalniających 

2020 551,46 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

51. 

Przebudowa ulicy Kasztanowej w Budzistowie. 

Jezdnia o szerokości 6m, ciąg pieszy i ciąg 

rowerowy o nawierzchni z kostki betonowej, 

miejsca postojowe, doświetlenie jezdni, 

doświetlenie przejść dla pieszych, oznakowanie 

za pomocą znaków pionowych i poziomych, 

odwodnienie drogi z odprowadzeniem wód do 

rowu za ul. Kasztelańską 

2020 2 694 749,97 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

52. 
Budowa ulicy Jachtowej w Grzybowie. Jezdnia 

o szerokości 5,5m z kostki betonowej, chodnik po 
2020 2 371 154,40 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska  
dla Gminy Kołobrzeg za lata 2019-2020 

 

 

 

43 
 

Lp. 

Nazwa zadania szczegółowego w ramach 

przedstawionych poniżej obszarów 

interwencji 

Rok realizacji 

2019, 2020, razem 
Koszt (zł) Podmiot realizujący 

obu stronach jezdni, budowa parkingów, 

oświetlenia drogowego i odwodnienia do 

istniejącego rowu 

53. 

Rozbudowa ul. Malinowej w Zieleniewie. 

Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte 

pod poszerzenie pasa drogowego oraz za 

początkową realizację robót drogowych 

2020 770 925,33 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

54. 

Dostawa i montaż paneli osłonowych do wiat 

przystankowych zlokalizowanych w miejscowości 

Zieleniewo 

2020 6 930,25 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

55. 

Roboty prowadzone na zlecenie w ramach 

potrzeb w celu utrzymania przejezdności dróg 

gminnych utrzymania prawidłowej drożności 

kanalizacji deszczowej i rowów 

2020 335 903,16 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

56. 

Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego 

w Grzybowie. Wydatki związane 

z odszkodowaniem za grunty przejęte pod 

poszerzenie pasa drogowego 

2020 114 360,00 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

57. 

Wydatki bieżące w ramach realizacji projektu 

"Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych 

R10 na terenie miasta Kołobrzeg, gminy 

Kołobrzeg (Dźwirzyno), i miasta Barth 

2020 39 761,65 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

58. 
Dotacja na wykonanie oznakowania 

transgranicznej trasy rowerowej R10 
2020 1 812,14 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

59. 
Usługi remontowe związane z eksploatacją 

oświetlenia drogowego 
2020 274 312,89 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

60. 

Wykonano oświetlenie drogowe w ul. Stare 

Miasto w Budzistowie, w ul. Kołobrzeskiej 

w Grzybowie, wraz z rozbudową ul. Nadmorskiej 

2020 371 947,49 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 
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Lp. 

Nazwa zadania szczegółowego w ramach 

przedstawionych poniżej obszarów 

interwencji 

Rok realizacji 

2019, 2020, razem 
Koszt (zł) Podmiot realizujący 

w Grzybowie oraz Bażanciej w Zieleniewie, 

rozbudowano oświetlenie drogowe 

w ul. Akacjowej w Grzybowie 

61. Sołectwo Grzybowo - doświetlenie ulic 2020 32 718,00 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

62. 

Odszkodowanie za grunty przejęte przez Powiat 

pod poszerzenie pasa drogi powiatowej 

ul. Kołobrzeskiej w Grzybowie w kwocie 

173.158,00 zł oraz kwocie 2.000,00 zł 

z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za 

grunty przejęte pod budowę drogi rowerowej 

w Korzystnie - dz. 77/5 obr. Korzystno 

2020 175 158,00 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

63. Budowa ekranów akustycznych 2019-2020 1 810 000,00 
Realizacja: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

i Autostrad 

64. 
Nasadzenia drzew i krzewów (nasadzenia 

liniowe przydrożne oraz zieleń izolacyjna) 
2019-2020 500 000,00 

Realizacja: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

i Autostrad 

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 

65. 
Monitoring pól elektromagnetycznych na terenie 

Gminy Kołobrzeg 
2019-2020 

koszty 

administracyjne 

WIOŚ / GIOŚ 

Realizacja: Główny Inspektor Ochrony Środowiska, 

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska 

w Szczecinie, Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Środowiska w Szczecinie  

GOSPODAROWANIE WODAMI / GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA 

66. 

Opłaty dotyczące partycypacji w kosztach 

eksploatacji i remontów stacji pomp Grzybowo 

i Dźwirzyno 

2019 11 438,15 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

67. 

Dotacja na realizację zadania publicznego - 

Organizowanie i promowanie wędkarstwa oraz 

podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody 

w Gminie Kołobrzeg 

2019 7 000,00 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

68. Rzeka Błotnica - konserwacja w km 0+000- 2019 45 337,25 Realizacja: PGW WP RZGW w Szczecinie 
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Lp. 

Nazwa zadania szczegółowego w ramach 

przedstawionych poniżej obszarów 

interwencji 

Rok realizacji 

2019, 2020, razem 
Koszt (zł) Podmiot realizujący 

8+150 

69. Kanał E – konserwacja w km 0+000-4+131  2019 51 835,80 Realizacja: PGW WP RZGW w Szczecinie 

70. Kanał E1 –konserwacja w km 0+000-0+220 2019 3 209,37 Realizacja: PGW WP RZGW w Szczecinie 

71. 
Kanał Stara Błotnica– konserwacja w km 0+000-

4+356 
2019 81 887,45 Realizacja: PGW WP RZGW w Szczecinie 

72. 
Kanał Grzybowski – konserwacja w km 0+000-

4+450 
2019 22 396,28 Realizacja: PGW WP RZGW w Szczecinie 

73. Konserwacja wału prawego nad rzeką Błotnicą 2019 4 1820 Realizacja: PGW WP RZGW w Szczecinie 

74. Konserwacja wału lewego nad rzeką Błotnicą  2019 41 820 Realizacja: PGW WP RZGW w Szczecinie 

75. Konserwacja wału prawego nad rzeką Strużką 2019 3 198,00 Realizacja: PGW WP RZGW w Szczecinie 

76. Konserwacja wału lewego nad rzeką Strużką 2019 3 198,00 Realizacja: PGW WP RZGW w Szczecinie 

77. 
Konserwacja wału prawego nad rzeką 

Dębosznicą 
2019 13 530,00 Realizacja: PGW WP RZGW w Szczecinie 

78. Konserwacja wału lewego nad rzeką Dębosznicą 2019 13 530,00 Realizacja: PGW WP RZGW w Szczecinie 

79. Konserwacja wału lewego nad rzeką Łużanką  2019 8 118,00 Realizacja: PGW WP RZGW w Szczecinie 

80. Konserwacja wału prawego nad rzeką Łużanką  2019 8 118,00 Realizacja: PGW WP RZGW w Szczecinie 

81. 
Konserwacja wału nad jeziorem Resko 

Przymorskie 
2019 20 000,00 Realizacja: PGW WP RZGW w Szczecinie 

82. 
Obsługa cieków i urządzeń wodno – 

melioracyjnych  
2019 291 327,68 Realizacja: PGW WP RZGW w Szczecinie 

83. 
Koszenie wału nad rzeka Parsętą w km 3+000 – 

5+500 
2019 8 610,00 Realizacja: PGW WP RZGW w Szczecinie 

84. 
Koszenie wału nad kanałem Drzewnym – prawy 

w km 0+520- 0+840 i 1+590 – 3+300 
2019 9840,00 Realizacja :PGW WP RZGW w Szczecinie 

85. 

Program działań mających na celu zmniejszenie 

zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi 

ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu 

zanieczyszczeniu oraz zbiór zasad dobrej 

praktyki rolniczej 

2019 
Koszty 

administracyjne 

Realizacja: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Barzkowicach 
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86. 
Koszenie wału nad rzeka Parsętą w km 3+000 – 

5+500 
2020 20 763,79 Realizacja: PGW WP RZGW w Szczecinie 

87 
Koszenie wału nad kanałem Drzewnym – prawy 

w km 0+520- 0+840 i 1+590 – 3+300 
2020 18 186,99 Realizacja: PGW WP RZGW w Szczecinie 

88. 
Obsługa cieków i urządzeń wodno – 

melioracyjnych 
2020 241 354,91 Realizacja: PGW WP RZGW w Szczecinie 

89. Konserwacja wału prawego nad rzeką Błotnicą 2020 21 991,71 Realizacja: PGW WP RZGW w Szczecinie 

90. 
Wał nad jeziorem Resko Przymorskie - 

konserwacja 
2020 15 000,00 Realizacja: PGW WP RZGW w Szczecinie 

91. Konserwacja wału prawego nad rzeką Łużanką  2020 3 268,89 Realizacja: PGW WP RZGW w Szczecinie 

92. Konserwacja wału lewego nad rzeką Łużanką  2020 2 713,49 Realizacja: PGW WP RZGW w Szczecinie 

93. Konserwacja wału lewego nad rzeką Dębosznicą 2020 5 734,96 Realizacja: PGW WP RZGW w Szczecinie 

94. 
Konserwacja wału prawego nad rzeką 

Dębosznicą  
2020 7 218,75 Realizacja: PGW WP RZGW w Szczecinie 

95. Konserwacja wału lewego nad rzeką Strużką 2020 1 669,68 Realizacja: PGW WP RZGW w Szczecinie 

96. Konserwacja wału prawego nad rzeką Strużką 2020 1 669,68 Realizacja: PGW WP RZGW w Szczecinie 

97 Konserwacja wału lewego nad rzeką Błotnicą 2020 23 679,71 Realizacja: PGW WP RZGW w Szczecinie 

98. 

Roboty prowadzone na zlecenie w ramach 

potrzeb w celu utrzymania przejezdności dróg 

gminnych utrzymania prawidłowej drożności 

kanalizacji deszczowej i rowów 

2020 609 335,99 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

99. 

Dotacja na realizację zadania publicznego - 

Organizowanie i promowanie wędkarstwa oraz 

podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody 

w Gminie Kołobrzeg 

2020 7 000,00 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

100. 

Sanitariat publiczny z elementów 

prefabrykowanych z przyłączem wody. Zadanie 

współfinansowane ze środków UE 

2020 295 795,49 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

101. Budowa rurociągu odwadniającego boisko 2020 24 600,00 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 
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sportowe w Niekaninie 

ZASOBY GEOLOGICZNE I GLEBY 

102 

Działania na rzecz ograniczenia skutków suszy, 

w tym zwiększenie retencji wodnej, poprawy 

żyzności gleb (m.in. badanie gleb, wapnowanie) 

2019 
Koszty 

Administracyjne 

Realizacja: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Barzkowicach 

103. Szkolenie Rolnictwo ekologiczne 2019 
Koszty 

Administracyjne 

Realizacja: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Barzkowicach 

104. 
Rolnictwo ekologiczne ze szczególnym 

uwzględnieniem przetwórstwa 
2019 

Koszty 

Administracyjne 

Realizacja: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Barzkowicach 

105. 

Upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej, 

propagowanie prawa wodnego i dyrektywy 

azotanowej 

2019 
Koszty 

Administracyjne 

Realizacja: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Barzkowicach 

106. 
Szklenie ochrona bioróżnorodności, w tym 

NATURA 2000 
2019 

Koszty 

Administracyjne 

Realizacja: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Barzkowicach 

107. Szkolenie „Zasady integrowanej ochrony roślin” 2019 
Koszty 

Administracyjne 

Realizacja: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Barzkowicach 

108. 
Program rolno-środowiskowy i Działanie rolno-

środowiskowo-klimatyczne 
2019-2020 

Koszty 

Administracyjne 

Realizacja: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Barzkowicach 

109. 

Dwa szkolenia w zakresie stosowania środków 

ochrony roślin sprzętem naziemnym, 

z wyłączeniem sprzętu montowanego na 

pojazdach szynowych oraz innego sprzętu 

stosowanego w kolejnictwie - szkolenie 

uzupełniające 

2020 
Koszty 

Administracyjne 

Realizacja: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Barzkowicach 

110. 
Realizacja zadania zleconego przez GUS - 

Powszechny Spis Rolny 
2020 18 548,22 

Realizacja: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Barzkowicach 

111. 

Wsparcie realizacji ogólnopolskiego programu 

regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich 

wapnowanie, w szczególności poprzez 

2020 
Koszty 

Administracyjne 

Realizacja: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Barzkowicach 
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upowszechnianie wiedzy nt. pozytywnej roli 

wapnowania w procesie produkcji roślinnej 

GOSPODARKA ODPADAMI 

112. 
Odbiór i unieszkodliwianie odpadów 

komunalnych 
2019 4 612 037,16 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

113. 

Utrzymanie punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych wraz z ich 

zagospodarowaniem 

2019 219 947,99 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

114. Likwidacja dzikich wysypisk 2019 4 892,40 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

115. Utrzymanie czystości terenów zielonych gminy 2019 1 832 590,57 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

116. Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2019 51 518,70 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

117. 
Odbiór i unieszkodliwianie odpadów 

komunalnych 
2020 5 440 786,56 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

118. 

Utrzymanie punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych wraz z ich 

zagospodarowaniem 

2020 444 832,93 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

119. Likwidacja dzikich wysypisk 2020 660,96 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

120. 

Program usuwania folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z rolnictwa realizowany 

przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej 

2020 
Koszty 

administracyjne 
Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

121. 

Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych 

mających na celu ochronę wód przed 

zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze 

źródeł rolniczych, programu azotanowego oraz 

wymagań ramowej dyrektywy wodnej 

2020 
Koszty 

administracyjne 

Realizacja: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego Kołobrzeg 

GOSPODARKA ODPADAMI – edukacja ekologiczna 

122. 
Działania informacyjno - edukacyjne związane 

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 
2020 6 666,60 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 
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Koszt (zł) Podmiot realizujący 

ZASOBY PRZYRODNICZE 

123. 
Dzierżawa plaży od Starostwa Powiatowego 

w Kołobrzegu i od Urzędu Morskiego w Słupsku 
2019 4 650,08 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

124. Podatek leśny - zejścia na plaże 2019 3,00 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

125. 

Wykonano tablicę informacyjną wraz 

z montażem dotyczącą terenu rekreacyjno - 

wypoczynkowego w Zieleniewie 

2019 2 460,00 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

126. 
Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej 

w Dźwirzynie 
razem 8 722 421,52 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

127. 
Zakup modułowych pomostów pływających na 

przystań jachtową w Dźwirzynie 
2019 39 985,33 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

128. 

„Zielony rower" - oznakowanie i doposażenie tras 

rowerowych w miejscowości Zieleniewo - Projekt 

"Granty sołeckie 2019" 

2019 10 340,35 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

129. 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej działki 

nr 86 w Bogucinie. nawierzchnia z kostki 

brukowej 170 m², wiaty - 4 szt., stoły i ławy 

drewniane - 4 szt., kosze na śmieci - 8 szt., 

stojaki na rowery - 2 szt., stół do gry w szachy – 

1 szt., stół do ping - ponga - 1 szt., urządzenia 

zabawowe, lampa parkowa solarna 

2019 169 605,30 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

130. 
Utrzymanie Campingu „Biała Mewa" 

w Dźwirzynie 
razem 2 404 449,47 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

131. 
Utrzymanie Centrum Sportów Wodnych 

w Dźwirzynie 
razem 328 204,53 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

132. Utrzymanie Przystani Jachtowej w Dźwirzynie razem 593 046,79 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

133. 
Zabezpieczenie kąpielisk w miejscowościach 

Grzybowo i Dźwirzyno 
razem 1 215 422,88 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

134. Zakup ciągnika rolniczego o mocy 135 - 150 KM 2019 219 061,50 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 
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135. Zakup ciągnika rolniczego wraz z przyczepą 2019 293 106,00 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

136. Zakup samochodu osobowo - dostawczego 2019 93 574,50 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

137. 
Zakup kosiarki ciągnikowej z możliwością 

wymiany głowicy roboczej 
2019 65 000,00 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

138. 

Pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Kołobrzeg 

oraz zagospodarowanie klombu przed 

budynkiem Urzędu Gminy. 

2019 34 560,00 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

139. 

Materiały do zabezpieczenia pasa technicznego - 

wydm, siatka ogrodzeniowa, materiały do 

naprawy przystanków autobusowych, do 

naprawy zejść plażowych; zakup części oraz 

serwisowanie i naprawa platformy dla osob 

niepełnosprawnych, materiały do remontu zejścia 

na plażę przy campingu "Biała Mewa" w 

Dźwirzynie 

2019 44 628,82 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

140. 

Sołectwo Korzystno - wykonanie placu zabaw 

przy świetlicy. Wykonano nawierzchnię placu 

zabaw, ułożono siatkę na krety i geowłókninę, 

nawieziono 40 m
3
 czarnoziemu i 90 m

3
 piasku 

płukanego pod urządzenia zabawowe, na 200 m² 

utworzono trawnik. 

2019 35 608,85 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

141. 
Doposażenie placu przy świetlicy w Nowogardku 

- projekt „Granty Sołeckie 2019" 
2019 12 117,33 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

142. Zakup skutera ratowniczego 2019 49 999,50 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

143. Zakup silnika do łodzi motorowej typu RIB 2019 29 900,90 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

144. Zakup Quada 2019 19 560,00 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

145. 

Koszty związane z transportem, pomocą 

weterynaryjną rannej i chorej zwierzynie, 

transport i utylizacja padłej i zabitej w wyniku 

2019 54 531,72 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 
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wypadków drogowych oraz wyrzuconej z morza 

zwierzyny 

146. 
Dotacja dla ROD na budowę i modernizację 

infrastruktury ogrodowej 
2019 30 000,00 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

147. 

Koszty związane z transportem, pomocą 

weterynaryjną rannej i chorej zwierzynie, 

transport i utylizacja padłej i zabitej w wyniku 

wypadków drogowych oraz wyrzuconej z morza 

zwierzyny 

2020 66 800,97 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

148. 

Zakupiono osprzęt żeglarski, łódź 

jednokadłubową oraz dodatkowe łodzie klasy 

Hansa 303. Zakupione łodzie i sprzęt żeglarski 

stanowią wyposażenie Centrum Sportów 

Wodnych w Dźwirzynie 

2020 352 830,02 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

149. 

Budowa terenów rekreacji i wypoczynku 

w Gminie Kołobrzeg w miejscowościach 

Zieleniewo i Drzonowo 

2020 15 135,56 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

150. 

Relaksacja, harmonia, równowaga - 

zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu 

stworzenia terenów rekreacji i wypoczynku w 

Budzistowie 

2020 212 409,44 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

151. 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu 

stworzenia terenu rekreacji i wypoczynku 

w Rościęcinie 

2020 230 411,80 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

152. 

Materiały do zabezpieczenia pasa technicznego - 

wydm, siatka ogrodzeniowa, materiały do 

naprawy przystanków autobusowych, do 

naprawy zejść plażowych; zakup części oraz 

serwisowanie i naprawa platformy dla osob 

2020 29 485,42 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 
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153. 

Materiały do napraw i naprawy urządzeń 

zabawowych, Uzupełniono urządzenia 

zabawowe na istniejących placach zabaw 

w Zieleniewie, Rościęcinie, Przećminie, 

Obrotach, Karcinie i Stramnicy 

2020 57 652,12 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

154. 

Ustanowienie pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego z 27 września 2019 r. 

poz. 5247) ustanowionych zostało 6 pomników 

przyrody (w tym 4 obejmujących grupę 2-4 drzew 

oraz 2 pojedyncze pomniki) 

27 września 2019 
W ramach działań 

statutowych 

Realizacja: Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Szczecinie 

155. 

Ustanowienie pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 5248) 

ustanowiono 2 pomniki przyrody (w tym jeden 

pojedynczy i jeden obejmujący grupę 2 drzew) 

22 października 

2019 r. 

W ramach działań 

statutowych 

Realizacja: Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Szczecinie 

POWAŻNE AWARIE PRZEMYSŁOWE 

156. 

Prowadzenie rejestru zakładów dużego 

i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej 

2019-2020 

koszty 

administracyjne 

WIOŚ 

Realizacja: Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Środowiska w Szczecinie 

W Gminie nie ma zakładów ZDR i ZZR 

157. 
Prowadzenie rejestru poważnych awarii 

przemysłowych 
2019-2020 

koszty 

administracyjne 

WIOŚ 

Realizacja: Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Środowiska w Szczecinie 

Na opisywanym terenie w okresie sprawozdawczym 

nie wystąpiły poważne awarie przemysłowe 

158. 

Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego 

operacyjnego dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu 

2019 10 000,00 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

159. 
Dotacja na zakup materiałów, umundurowania 

i wyposażenia dla OSP 
2019 50 334,72 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

160. Zakup materiałów, wyposażenia, paliwa, sprzętu, 2019 35 252,64 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 
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umundurowania dla OSP 

161. Naprawy, remonty samochodów, remiz razem 8 579,71 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

162. 
Zakup motopomp do usuwania skutków 

podtopień dla OSP Stary Borek 
2019 38 000,00 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

163. 

Dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego 

i środków ochrony indywidualnej dla Komendy 

powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Kołobrzegu 

2020 10 000,00 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

164. 
Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 

i szkoleniach dla OSP 
2020 48 571,30 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

165. 

Zakup materiałów i wyposażenia. Paliwo do 

samochodów, węże ssawne, plandeki, buty 

strażackie, kombinezony ochronne i inne 

wyposażenie dla OSP 

2020 37 633,62 Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

166. 
Plan obrony cywilnej - opracowanie planu OC dla 

Gminy Kołobrzeg 

cały okres 

sprawozdawczy - 

na bieżąco 

koszty 

administracyjne 
Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

167. 
Karty realizacji zadań obrony cywilnej - 

opracowanie kart 

cały okres 

sprawozdawczy - 

na bieżąco 

koszty 

administracyjne 
Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

168. 

Realizacja Wojewódzkiego Planu postępowania 

awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych – 

w stałej realizacji 

cały okres 

sprawozdawczy - 

na bieżąco 

koszty 

administracyjne 
Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

169. 
Plan zarządzania kryzysowego – opracowanie 

planu 

cały okres 

sprawozdawczy - 

na bieżąco 

koszty 

administracyjne 
Realizacja: Gmina Kołobrzeg 

Opracowano na podstawie: danych uzyskanych w czasie ankietyzacji, a także na podstawie: Zarządzenia Nr 28/2019 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 30 marca 2020 r. - 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Kołobrzeg za 2019 rok, a także Zarządzenia Nr 39/2021 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 29 marca 2021 r. - Sprawozdanie z wykonania 

budżetu Gminy Kołobrzeg za 2020 rok. W sprawozdaniach znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych zadań. 
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4. ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY KOŁOBRZEG 

W KONTEKŚCIE OCHRONY ŚRODOWISKA  

 

Analiza wydatków Gminy Kołobrzeg w przekroju lat 2019-2020 pozwala stwierdzić, 

że wydatki w Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w ujęciu kwotowym 

zmalały. Szczegółowe informacje przedstawiono w formie tabelarycznej. 

 

Tabela 15. Wydatki w poszczególnych działach budżetowych w latach 2019-2020 

Wyszczególnienie wydatków 

w poszczególnych latach 

Wielkość wydatków w poszczególnych latach (zł) 

2019 2020 

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 3 914 05,07 478483,34 

Dział 600 - Transport i łączność 6 978 338,17 497024,70 

Dział 630 - Turystyka 4 835 568,13 5 117 853,41 

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1 031 693,10 4 132 259,49 

Dział 710 - Działalność usługowa 8 981,49 11 811,56 

Dział 750 - Administracja publiczna 245 551,61 365 987,45 

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

90 620,00 87 444,00 

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa 
7 293,00 0,00 

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od 

osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem 

36 233 280,82 37 947 222,42 

Dział 758 - Różne rozliczenia 9 101 532,39 6 049 938,01 

Dział 801 - Oświata i wychowanie 951 672,32 1 291 632,73 

Dział 851 – Ochrona zdrowia 513,00 0,00 

Dział 852 - Pomoc społeczna 451 256,63 445 524,45 

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 
0,00 44 450,00 

Dział 854 - Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
15 250,00 7 900,00 

Dział 855 - Rodzina 11 722 702,23 15 240 302,30 

Dział 900 - Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska 
4 030 724,80 3 892 447,14 

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
68 024,45 55 073,17 

Dział 926 - Kultura fizyczna 292 620,50 181 173,72 

ogółem 76 457 027,71 75 846 527,89 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z budżetu Gminy Kołobrzeg i danych GUS 
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Wydatki budżetowe Gminy Kołobrzeg w latach 2019-2020 zmalały o ponad 610 tys. zł 

i wyniosły ponad 75 mln zł na koniec 2020 r. 

W tym czasie wydatki w Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

również minimalnie się zmniejszyły 4 mln zł w 2019 r. oraz 3,89 mln zł w 2020 r. co oznacza, 

że udział tych wydatków w ogóle wydatków wyniósł odpowiednio 5,27 % i 5,13 %. 

 

 

5. ANALIZA SPÓJNOŚCI ZADAŃ WYZNACZONYCH 

DO REALIZACJI W GMINNYM PROGRAMIE OCHRONY 

ŚRODOWISKA Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA POZIOMIE 

POWIATOWYM 
 

Analiza spójności zadań wyznaczonych do realizacji w gminnym programie ochrony 

środowiska z zadaniami realizowanymi w zakresie ochrony środowiska na szczeblu 

powiatowym pozwalają stwierdzić, że: 

 co do zasady zadania przewidziane na szczeblu powiatowym i gminnym są ze sobą 

spójne ze względu na zamierzony efekt jakim jest poprawa jakości środowiska, 

 widoczne są rozbieżności w sposobie zapisu i realizacji poszczególnych zadań 

jednak wskazany brak spójności w sposobie zapisu poszczególnych zadań 

nie wynika z tego, że zadania się wykluczają, ale z istoty problemów występujących w 

obu jednostkach i możliwościach realizacji poszczególnych zadań, 

 realizowany zakres tematyczny zadań jest podobny. 

Ogólnie należy stwierdzić, że podejmowane działania mają na celu ochronę 

środowiska i poszczególnych jego komponentów, dlatego treść i zgodność wdrażanych 

zadań i realizowanych inwestycji należy ocenić pozytywnie.  

 

6. OPIS BARIER W REALIZACJI ZADAŃ 
 

Analiza wykonania zadań pozwala na stwierdzenie, że podstawowymi barierami 

w realizacji zadań przewidzianych w programie ochrony środowiska są: 

 bariery finansowe – spowodowane niewystarczającą ilością środków finansowych 

na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, 

 bariery związane z niewystarczającą świadomością ekologiczną – wynikające z braku 

wiedzy i pełnego przekonania o potrzebie ochrony środowiska przez poszczególne 

podmioty i mieszkańców, istnieje przekonanie, że np. oszczędzanie wody czy 

segregowanie odpadów w skali pojedynczego gospodarstwa domowego nie 

przyniesie oczekiwanych rezultatów, 

 bariery prawne – każde zadanie jakie mogłoby być realizowane w zakresie ochrony 

środowiska musi być zgodne z obowiązującym prawem (np. z zakresu strategicznych 

ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko), co w związku z mnogością  

interpretacji prawnych przepisów może powodować długotrwałą realizację niektórych 

zadań bądź niespójność działań podejmowanych przez różne podmioty, 

 bariery wynikające ze zmienności przepisów – co związane jest choćby z faktem 

szybko zmieniającego się prawa w zakresie sposobów segregacji odpadów (nowe 

rozporządzenie), które np. dla mieszkańców może być niejasne. 
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7. TABELA WSKAŹNIKÓW UWZGLĘDNIONYCH NA POTRZEBY OCENY STOPNIA REALIZACJI ZADAŃ 

Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 
 

 

Poniżej, w formie tabeli przedstawiono wartości poszczególnych wskaźników w latach 2019-2020. 

 

Tabela 16. Lista wskaźników monitorowania stopnia realizacji wdrażania programu ochrony środowiska w latach 2019-2020 

Lp. Wskaźniki 2019 2020 

Ochrona klimatu i jakości powietrza 

1. 

Klasa jakości powietrza pod kątem spełnienia kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia 

ludzi, gdzie w ocenie uwzględnia się parametry wymienione poniżej: 
klasa: klasa: 

dwutlenek siarki (SO2), A A 

dwutlenek azotu (NO2), A A 

tlenek węgla (CO), A A 

benzen (C6H6), A A 

ozon (O3), A (D2) A (D2) 

pył PM10, A A 

pył PM2,5, A/A1 A/A1 

benzo(a)piren (B(a)P) w pyle PM10, C C 

metale ciężkie: ołów (Pb), arsen (As), kadm (Cd) i nikiel (Ni) w pyle PM10. A A 

2. 

Klasa jakości powietrza pod kątem spełnienia kryteriów odniesionych do ochrony roślin, gdzie 

w ocenie uwzględnia się: 
klasa: klasa: 

dwutlenek siarki (SO2), A A 

tlenki azotu (NOx), A A 

ozon (O3) A (D2) A (D2) 

3. Odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej ogółem (%) 33,7 33,7 

Zagrożenia hałasem 

4. Czy notowano przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu? brak brak 

5. Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów) ogółem (km) 20,8 19,3 

Pola elektromagnetyczne 

6. Wynik pomiaru poziomu pól elektromagnetycznych - - 
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Lp. Wskaźniki 2019 2020 

Zasoby wodne 

7. Stan wód powierzchniowych badanych Jednolitych Części Wód Powierzchniowych zły zły 

8. Stan chemiczny Jednolitych Części Wód Podziemnych o numerach 8 i 9 dobry  

9. Stan ilościowy Jednolitych Części Wód Podziemnych o numerach 8 i 9 

Dobry Jednolitej Części Wód 

Podziemnych nr 8 

Zły dla Jednolitej Części Wód 

Podziemnych nr 9  

10. 
Klasyfikacja stanu wód podziemnych monitorowanych na terenie Gminy Kołobrzeg przez PIG-

PIB 

PL60009_016 – II 

PL60009_017 - V 
- 

Gospodarka wodno – ściekowa i gospodarowanie wodami 

11. Zużycie wody w gospodarstwach domowych na jednego mieszkańca (m
3
) 44,7 44,8 

12. Odsetek mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej (%) 98,7 98,7 

13. Długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej (km) 191,2 192,6 

14. Liczba czynnych przyłączy wodociągowych (sztuk) 3118 3220 

15. Woda dostarczona gospodarstwom domowym (dam
3
) 490,4 491,8 

16. Odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej (%) 93,3 93,6 

17. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej (km) 173,8 174,1 

18. Liczba czynnych przyłączy kanalizacyjnych (sztuk) 3 077 3184 

19. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu: BZT5 (kg/rok) 38 213 37 393 

20. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu: ChZT (kg/rok) 353 801 318 505 

21. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu: zawiesina ogólna (kg/rok) 43 694 59 749 

22. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu: azot ogólny (kg/rok) 629 17 51 631 

23. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu: fosfor ogólny (kg/rok) 3 011 2 794 

24. 
Ścieki komunalne odprowadzone i oczyszczone ogółem w ciągu roku (dam

3
) łącznie z wodami 

infiltracyjnymi i ściekami dowożonymi 
7 720 6 653 

25. Liczba zbiorników bezodpływowych (sztuk) 169 160 

26. Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków (sztuk) 13 17 

Zasoby geologiczne i gleby 

27. Liczba decyzji określających warunki rekultywacji wydanych w danym roku 1 0 

28. Liczba decyzji uznających rekultywację za zakończoną wydanych w danym roku 0 0 

Gospodarka odpadami 
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Lp. Wskaźniki 2019 2020 

29. Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku (t) 3 901,4 3 768,15 

30. Zmieszane odpady komunalne ogółem na 1 mieszkańca (kg) 355,7 343,30 

31. 
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania (%) 
0,00 0,00 

32. 
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, 

tworzyw sztucznych, szkła, metalu (%) 
37,50 28,62 

33. 
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (%) 
3,55 33,29 

34. 
Powierzchnia czynnych składowisk odpadów, 

na których unieszkodliwiane są odpady komunalne (ha) 
0 0 

35. 
Zrekultywowana powierzchnia czynnych składowisk odpadów, 

na których unieszkodliwiane są odpady komunalne (ha) 
0 0 

Zasoby przyrodnicze 

36. Powierzchnia obszarów prawnie chronionych (ha) 460,00 460,00 

37. Powierzchnia parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej (ha) 5,66 5,66 

38. Lesistość (%) 12,50 12,50 

39. Powierzchnia lasów ogółem (ha) 1 793,91 1 795,62 

Poważne awarie przemysłowe 

40. Liczba zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 0 0 

41. Liczba zakładów o dużym ryzyku (ZDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 0 0 

42. Liczba zgłoszonych do WIOŚ poważnych awarii przemysłowych 0 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dostępnych danych Gminy Kołobrzeg, GUS, WIOŚ i GIOŚ 
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8. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

 

Wśród najistotniejszych zrealizowanych zadań i osiągniętych efektów realizacji 

„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kołobrzeg na lata 2017-2020 z perspektywą do 

roku 2024” wymienić należy zmiany o charakterze pozytywnym i negatywnym.  

Zmiany pozytywne w latach 2019-2020 lub utrzymanie stanu pozytywnego: 

1. Podejmowane działania w zakresie termomodernizacji budynków i wymiany źródeł 

ogrzewania budynków przynoszą pozytywne efekty w postaci ograniczenia 

zanieczyszczenia powietrza.  

2. Modernizacja dróg oraz zakładanie ekranów akustycznych w miarę możliwości 

finansowych - dzięki czemu możliwe jest obniżenie poziomu hałasu 

komunikacyjnego, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych 

do powietrza atmosferycznego, wzrost poziomu bezpieczeństwa. Jednocześnie 

realizowane są zadania związane z rozbudową infrastruktury dla pieszych 

i rowerzystów co daje możliwości różnicowania form transportu i wpływa na 

zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. 

3. Jakość wód dostarczanych siecią wodociągową spełnia wymagane normy, 

a w przypadku incydentalnych przekroczeń podejmowane są skuteczne działania 

naprawcze. 

4. Dobry stan chemiczny i ilościowy wód podziemnych w ramach JCWPd nr 8 oraz 

dobry stan chemiczny JCWPd nr 9 obejmującej swym zasięgiem Gminę Kołobrzeg. 

5. Osiągnięcie w okresie sprawozdawczym wymaganego poziomu ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 

6. Dokonanie inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. 

7. Prowadzenie szkoleń rolników w zakresie prawidłowej gospodarki rolnej. 

8. W latach 2019-2020 na terenie Gminy Kołobrzeg nie było zlokalizowanych zakładów 

dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważniej awarii przemysłowej. 

Nie odnotowano zdarzeń o znamionach poważnej awarii przemysłowej. Wg ewidencji 

prowadzonej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu 

na terenie Gminy Kołobrzeg w okresie sprawozdawczym nie zarejestrowano 

nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska.  

  



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska  
dla Gminy Kołobrzeg za lata 2019-2020 

 

 

60 
 

Zmiany negatywne w latach 2019-2020 lub utrzymanie stanu negatywnego: 

1. Utrzymanie złego poziomu długoterminowego dla ozonu w kontekście ochrony 

zdrowia dla całej strefy zachodniopomorskiej do której należy Gmina Kołobrzeg. 

2. Brak pełnej informacji o występujących, potencjalnie nieszczelnych zbiornikach 

bezodpływowych. Brak możliwości rzetelnej kontroli szczelności zbiorników.  

3. Nieosiągnięte poziomy recyklingu: 

a) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła. 

b) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących 

odpady komunalne. 

4. Słaby stan ilościowy Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 9. 

5. Zły stan Jednolitych Części Wód Powierzchniowych obejmujących swym zasięgiem 

części Gminę Kołobrzeg. 

6. Brak przyłączenia wszystkich mieszkańców do sieci wodociągowej.  

7. Brak przyłączenia wszystkich mieszkańców do sieci kanalizacyjnej lub przydomowej 

oczyszczalni ścieków co skutkuje występowaniem potencjalnie nieszczelnych 

zbiorników bezodpływowych. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe informacje oraz dane przedstawione w formie 

tabelarycznej w poprzednim rozdziale należy pozytywnie ocenić realizację programu ochrony 

środowiska Gminy Kołobrzeg. Przeważają pozytywne aspekty podejmowanych działań 

co odzwierciedla się zarówno we wskaźnikach jak i podejmowanych zadaniach. 

Warto zaznaczyć, że ważne jest uwzględnianie w nowopowstających lub zmienianych 

planach zagospodarowania przestrzennego oraz na etapie wydawania warunków zabudowy 

i zagospodarowania terenu, na bazie których udzielane są pozwolenia na budowę: 

 uwzględnianie zachowania terenów zielonych,  

 stosowanie wymagań udziału powierzchni biologicznie czynnych na działkach 

budowlanych, 

 przestrzeganie określonych wymagań ochrony powietrza (stosowanie ekologicznych 

niskoemisyjnych systemów grzewczych, odnawialnych źródeł energii tam gdzie jest 

to technicznie możliwe). 
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9. ZASADY DALSZEGO MONITORINGU 

 

 

W procesie wdrażania programu ochrony środowiska ważna jest kontrola przebiegu 

tego procesu oraz ocena stopnia realizacji zadań w nim wyznaczonych z punktu widzenia 

osiągnięcia założonych celów. Z tego względu ważne jest wyznaczenie systemu 

monitorowania, na podstawie, którego będzie możliwe dokonanie oceny procesu wdrażania 

oraz będą mogły być dokonane modyfikacje programu.  

Niniejszy dokument jest wypełnieniem obowiązku monitorowania i sprawdzania 

efektów realizacji wobec obowiązującego dotychczas „Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Kołobrzeg na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” za lata 2019-2020. 

System kontroli środowiska, jest narzędziem wspomagającym prawne, finansowe 

i społeczne instrumenty zarządzania środowiskiem. Dostarcza informacji o efektach 

wszystkich działań na rzecz ochrony środowiska i może być traktowany jako podstawa 

do oceny całej polityki ochrony środowiska. Jest jednym z najważniejszych kryteriów, 

na podstawie których tworzona jest nowa polityka. 

Mierniki efektów ekologicznych są w znacznym stopniu dostępne jako wielkości 

mierzone w ramach istniejących systemów kontroli i monitoringu. 

Stały monitoring wdrażania zapisów programu powinien być prowadzony w cyklu 

dwuletnim, co oznacza, że co dwa lata należy opracować raport z realizacji obowiązującego 

dokumentu. Wyniki tego raportu powinny być wskazówką, co należy poprawić, gdzie 

skoncentrować działania. Następne dwa lata to realizacja kolejnych działań, po czym znowu 

należy sporządzić raport z kolejnych dwóch lat realizacji POŚ. Będzie on dotyczył lat 2021-

2022. 
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Wybrane akty prawne: 

 

Stan prawny na listopad 2021 r. 

 

Regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska zawarte są w wielu ustawach 

i aktach wykonawczych (rozporządzeniach). Do najważniejszych z nich, w kontekście 

realizacji niniejszego dokumentu, należy zaliczyć następujące akty prawne: 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2021 r. poz. 1973), 

 ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity:  

 Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), 

 ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 888), 

 ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów 

instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2019 r. poz. 1510), 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad 

jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 255) 

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie 

klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 

 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1475), 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 

z późn. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, 

a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 

urządzeń wodnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). 
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