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Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

BAT

-

najlepsza dostępna technika

RDOŚ

-

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

ChZT

-

chemiczne zapotrzebowanie na tlen

DK

-

droga krajowa

DW

-

droga wojewódzka

GDDKiA

-

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

GIOŚ

-

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

GUS

-

Główny Urząd Statystyczny

GZWP

-

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych

IUNG

-

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

KPGO

-

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

KPOŚK

-

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

LZWP

-

Lokalny zbiornik wód podziemnych

NFOŚiGW

-

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ODR

-

Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ORSIP

-

Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej

OSO

-

obszary specjalnej ochrony ptaków

OZE

-

Odnawialne Źródła Energii

PGW WP

-

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”

PIG

-

Państwowy Instytut Geologiczny

PIOŚ

-

Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska

PIS

-

Państwowa Inspekcja Sanitarna

POH

-

Program Ochrony przed Hałasem

POIiŚ

-

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

PONE

-

Program Ograniczania Niskiej Emisji

POP

-

Program Ochrony Powietrza

PTTK

-

Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze

PWiK

-

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

PZRP

-

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym

RDLP

-

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

RDOŚ

-

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

RDW

-

Ramowa Dyrektywa Wodna

RLM

-

Równoważna Liczba Mieszkańców

RPO

-

Regionalny Program Operacyjny

RZGW

-

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

SEKAP

-

System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

SIWZ

-

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SOO

-

specjalne obszary ochrony siedlisk
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SPA 2020

-

Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku
2020 z perspektywą do roku 2030

WFOŚiGW

-

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WIOŚ

-

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

WODR

-

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WSO

-

Wojewódzki System Odpadowy

WSSE

-

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

WWA

-

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

PDR

-

zakłady o dużym ryzyku wystąpienia awarii

ZPK

-

Zespół Parków Krajobrazowych

ZZR

-

zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii

9WWA

-

dziewięć podstawowych aromatycznych węglowodorów wielopierścieniowych
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1.

Wstęp
Cel i podstawa opracowania

Podstawą prawną opracowania niniejszego dokumentu jest ustawa Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018
r. poz. 799 z późn. zm.), gdzie zgodne z art. 17 „organ wykonawczy powiatu sporządza powiatowy program
ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych”.
W 2015 roku nastąpiła zmiana sposobu realizacji krajowej polityki ochrony środowiska, która obecnie jest
prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych oraz za pomocą
wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska.
Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu Ochrony Środowiska jest realizacja przez jednostki
samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów
strategicznych i programowych.
Niniejszy „Program…” jest czwartym z kolei dokumentem tego rodzaju i obejmuje zadania, które będą
realizowane w latach 2019-2022 oraz w perspektywie do 2026 roku. Wcześniejsze programy ochrony środowiska
opracowane były w 2003, 2012 i 2016 roku.
Podstawą formalną opracowania jest umowa między Eko – Team Konsulting z Bielska Białej, a Miastem Ruda
Śląska na wykonanie dokumentacji pt.: „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Ruda Śląska na lata
2019-2022 z perspektywą do roku 2026”.
Zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405,
z późn. zm.), stanowią, iż „projekty polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki,
transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa,
turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji,
wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
[…] wymagają̨ przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”.
Niemniej po uzgodnieniu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska istnieje możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny.
W związku z uzgodnieniem braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny nr WOOŚ.410.211.2018.BM
z dnia 15 maja 2018 dla projektu „Programu ochrony środowiska dla miasta Ruda Śląska” nie będzie
przeprowadzane ww. postępowanie.
W realizacji Programu Ochrony Środowiska istotne jest uspołecznienie całego procesu tworzenia, a następnie jego
realizacja i wdrażanie.
W związku z tym w trakcie procedur opracowywania „Programu…” Miasto Ruda Śląska zapewniło możliwość
udziału społeczeństwa na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.).
Interesariusze w tym służby i inspekcje działające na terenie miasta zostali włączeni w prace nad przygotowaniem
niniejszego dokumentu. W związku z tym na etapie zbierania danych i materiałów do opracowania wszystkie
wydziały zajmujące się szeroko pojętą ochroną środowiska oraz inne jednostki zostały poproszone
o sprecyzowanie planów i projektów jakie będą realizowane na terenie miasta do roku 2022 i 2026.
Jednocześnie już na etapie opracowywania projektu „Programu…” zostały wyznaczone osoby w Urzędzie Miasta
w Rudzie Śląskiej z Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa do koordynacji i stałej współpracy z Wykonawcą
„Programu…”.
Po zaopiniowaniu niniejszego dokumentu przez Zarząd Województwa Śląskiego „Program Ochrony Środowiska
dla Miasta Ruda Śląska” zostanie uchwalony przez Radę Miasta Ruda Śląska.
Z wykonania „Programu…” Prezydent Miasta powinien co dwa lata sporządzać raporty i przedstawiać je Radzie
Miasta oraz przekazywać do organu wykonawczego Województwa Śląskiego.
Program ma za zadanie wyznaczanie ram dla późniejszych przedsięwzięć, realizowanych w zakresie innych
programów sektorowych województwa.
Istotnym celem Programu jest zapewnienie efektywnego i sprawnego wykorzystania środków finansowych na
działania wskazane w Programie oraz umożliwienie i wspieranie pozyskiwania środków na realizację określonych
zadań środowiskowych przez jednostki samorządowe.
Realizacja postanowień „Programu...” powinna doprowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego, oraz
zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyć warunki dla wdrożenia
wymagań prawa.
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Metodologia opracowania i zawartość dokumentu
„Program Ochrony Środowiska dla Miasta Ruda Śląska na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” został
opracowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U.
z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) jako narzędzie prowadzenia polityki ochrony środowiska w powiecie. Polityka
ochrony środowiska to stworzenie warunków do działań związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym
rozwojem, czyli takim który będzie rozwojem gospodarczym, ekonomicznym i ekologicznym.
Niniejszy dokument został opracowany zgodnie z Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych
i gminnych programów ochrony środowiska opracowanymi przez Ministerstwo Środowiska we wrześniu 2015
roku. Aktualnie obowiązujące wytyczne z 2015 roku wymagają podziału harmonogramów realizacji zadań na
zadania własne samorządu powiatowego oraz zadania monitorowane. Zadania monitorowane to zadania
realizowane przez jednostki realizujące zadania środowiskowe na terenie miasta, ale bez zaangażowania
finansowego Miasta.
Etapy opracowania niniejszego dokumentu to:
•

•
•

•

Zebranie szczegółowych danych z poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz jednostek realizujących zadania środowiskowe na
terenie miasta w tym między innymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządów Dróg
Wojewódzkich, Nadleśnictwa Katowice, Wód Polskich, a także większych podmiotów gospodarczych.
Dane te były na bieżąco konsultowane i uzupełniane w Urzędzie Miasta Ruda Śląska.
Ocena realizacji dotychczasowego Programu ochrony środowiska.
Ocena aktualnego stanu wszystkich komponentów środowiskowych na obszarze miasta. Jako punkt
odniesienia dla niniejszego dokumentu przyjęto stan środowiska oraz stan infrastruktury ochrony
środowiska na dzień 31.12.2017 r., a tam, gdzie nie było możliwości uzyskania danych wykorzystano
stan na dzień 31.12.2016 r.
Analizy dotychczasowych dokumentów i opracowań planistycznych,

•

Wyznaczenie celów i sformułowanie kierunków działań pozwalających na realizację celów dokumentów
wyższych szczebli. Cele i kierunki działań wyspecyfikowano zgodnie z danymi przekazanymi przez
Urząd Miasta oraz instytucje. Istotą celów jest ich spójność z wojewódzkim POŚ.

•

Określenie realizacji Programu w zakresie rozwiązań prawno-instytucjonalnych, a także możliwości ich
finansowania.
Określenie zasad monitoringu, który pozwoli na badanie postępów w realizacji Programu co 2 lata
w trakcie opracowywania Raportów z realizacji POŚ.

•

Nawiązując do struktury określonej w „Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych
programów ochrony środowiska” Ministerstwa Środowiska (z dnia 2 września 2015 r.) niniejszy dokument
zawiera takie elementy jak:
•
•

Spis treści
Wykaz skrótów

•
•

Wstęp
Informacje o metodologii opracowania

•
•
•

Informacje o spójności Programu z dokumentami wyższego szczebla
Charakterystykę miasta Ruda Śląska
Ocenę stanu środowiska w zakresie:

•

-

Ochrony klimatu i jakości powietrza,
Zagrożeń hałasem,

-

Pól elektromagnetycznych,
Gospodarowania wodami,

-

Gospodarki wodno – ściekowej,

-

Zasobów geologicznych,

-

Gleb,

-

Gospodarki odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów,
Zasobów przyrodniczych w tym leśnych,
Zagrożeń poważnymi awariami.

Zagadnienia horyzontalne
Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869
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•

Cele Programu ochrony środowiska oraz kierunki działań i interwencji proekologicznych

•

Harmonogram realizacji zadań Miasta na prawach powiatu Rudy Śląskiej i monitorowanych wraz z ich
finansowaniem
• System realizacji programu ochrony środowiska
• Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Struktura każdego z rozdziałów dotyczących poszczególnych obszarów interwencji obejmuje:
• ocenę stanu aktualnego,
• efekty realizacji dotychczasowego POŚ,
• analizę SWOT.
Wszystkie obszary interwencji uwzględniają zagadnienia horyzontalne (przekrojowe dla wszystkich dziedzin)
takie jak adaptację do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, działania edukacyjne oraz monitoring.
Najwięcej akcji edukacyjnych w ostatnich latach dotyczyło gospodarki odpadami. W związku z tym, iż wytyczne
do sporządzania programów ochrony środowiska nie przewidują osobnego rozdziału dotyczącego edukacji
ekologicznej działania te zostały opisane w części dotyczącej gospodarowania odpadami.
Po opracowaniu projektu dokumentacji przeprowadzone zostały konsultacje z Urzędem Miasta w celu
dopracowania ostatecznego kształtu, który został skierowany do opiniowania. Kolejnym etapem będzie uchwała
Rady Miasta Ruda Śląska przyjmująca „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Ruda Śląska na lata 20192022 z perspektywą do roku 2026” do realizacji.
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2. Uwarunkowania
i programowymi

prawne,

spójność

z

dokumentami

strategicznymi

Podstawowymi aktami prawnymi, które miały wpływ na treść „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ruda
Śląska na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” były następujące ustawy:
• Ustawa Prawo ochrony środowiska,
•

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

•

Ustawa o ochronie przyrody,

•

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

•
•

Ustawa o lasach,
Ustawa Prawo wodne,

•
•
•

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze,
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
Ustawa o odpadach,

•

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

•

Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Istotnym elementem prognozowania strategicznego jest zapewnienie spójności celów rozwoju wyznaczonych
w dokumentach programowych i strategicznych opracowanych na poziomie powiatowym, wojewódzkim,
krajowym i UE.
Poniżej przedstawiono powiązanie „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ruda Śląska na lata 2019-2022
z perspektywą do roku 2026” z dokumentami strategicznymi szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego.
Podczas tworzenia „Programu…” brano pod uwagę założenia, cele, kierunki działań i interwencji zapisane
w aktualnie obowiązujących dokumentach nadrzędnych. Program ochrony środowiska w swoich założeniach
uwzględnia najbardziej istotne kierunki rozwoju. Cele, obszary problemowe oraz kierunki rozwoju analizowanych
dokumentów prezentuje poniższa tabela.
Tabela 1 Zestawienie dokumentów strategicznych i przedstawienie spójności z celami zapisanymi w „Programie Ochrony Środowiska dla
Miasta Ruda Śląska”
Nazwa dokumentu

Cele wskazane w dokumencie
strategicznym

Kierunki interwencji dokumentu strategicznego wpisujące się
w cele Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ruda Śląska

NADRZĘDNE DOKUMENTY STRATEGICZNE
Cel 7 - Zapewnienie
bezpieczeństwa
energetycznego oraz ochrona
i poprawa stanu środowiska,

Długookresowa
Strategia Rozwoju
Kraju Polska 2030

Cel 8 - Wzmocnienie
mechanizmów terytorialnego
równoważenia rozwoju dla
rozwijania i pełnego
wykorzystania potencjałów
regionalnych,
Cel 9 - Zwiększenie dostępności
terytorialnej Polski poprzez
utworzenie zrównoważonego,
spójnego i przyjaznego
użytkownikom systemu
transportowego.

7.1: Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne,
7.2: Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych,
7.4: Realizacja programu inteligentnych sieci w energetyce,
7.7: Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki,
7.8: Zwiększenie poziomu ochrony środowiska,
8.1: Rewitalizacja obszarów problemowych,
9.1: Sprawna modernizacja, rozbudowa i budowa zintegrowanego
systemu transportowego.

I.1.5: Zapewnienie ładu przestrzennego,
I.3.3: Zwiększenie bezpieczeństwa obywatela,
II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami,
Średniookresowa
Strategia Rozwoju
Kraju 2020

I. Sprawne i efektywne Państwo,

II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej,

II. Konkurencyjna gospodarka.

II.6.4. Poprawa stanu środowiska,
I.6.5. Adaptacja do zmian klimatu,
II.7.2. Modernizacja i rozbudowa połączeń transportowych,
II.7.3. Udrożnienie obszarów miejskich.
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1.1. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin,
1.2. Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą
i deficytem wody,

Strategia
Bezpieczeństwo
Energetyczne
i Środowisko

1.3. Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym
wielofunkcyjna gospodarka leśna,

Cel 1 - Zrównoważone
gospodarowanie zasobami
środowiska,

2.2. Poprawa efektywności energetycznej,
2.7. Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich,

Cel 2 - Zapewnienie gospodarce
krajowej bezpiecznego
i konkurencyjnego
zaopatrzenia w energię,

3.1. Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa
i gospodarki,
3.2. Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich
na cele energetyczne,

Cel 3 - Poprawa stanu środowiska.

3.3. Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki,
3.4. Wspieranie nowych i promocja polskich technologii
energetycznych i środowiskowych,
3.5. Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków
do powstawania zielonych miejsc pracy.
Cel - Ograniczenie emisji CO2 do 2020 przy zachowaniu wysokiego
poziomu bezpieczeństwa energetycznego,

I - Poprawa efektywności
energetycznej,
Polityka
energetyczna Polski
do 2030 roku

Cel - Ograniczenie emisji SO2, NOx oraz pyłów do poziomów
wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych,

II - Wzrost bezpieczeństwa dostaw
paliw i energii,

Cel - Ograniczenie negatywnego oddziaływania energetyki na stan
wód powierzchniowych i podziemnych,

III - Rozwój wykorzystania
odnawialnych źródeł energii
w tym biopaliw,

Cel - Minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze
wykorzystanie ich w gospodarce,

IV – Ograniczenie odziaływania
energetyki na środowisko.

Cel - Zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii
niskoemisyjnych.

DOKUMENTY SEKTOROWE

Krajowy Program
Ochrony Powietrza
do roku 2020
(z perspektywą do
roku 2030)

Aktualizacja
Krajowego
Programu
Oczyszczania
Ścieków
Komunalnych

Krajowy Plan
Gospodarki
Odpadami 2022

Cel 1 - osiągnięcie w możliwie
krótkim czasie poziomów
dopuszczalnych i docelowych
niektórych substancji, określonych
w dyrektywie 2008/50/WE
i 2004/107/WE, oraz utrzymanie
ich na tych obszarach, na których
są dotrzymywane, a w przypadku
pyłu PM2,5 także pułapu stężenia
ekspozycji oraz Krajowego Celu
Redukcji Narażenia,
Cel 2 - osiągnięcie w perspektywie do
roku 2030 stężeń niektórych
substancji w powietrzu na
poziomach wskazanych przez
WHO (Światową Organizację
Zdrowa) oraz nowych wymagań
wynikających z regulacji
prawnych projektowanych
przepisami prawa unijnego.

Celem Programu jest ograniczenie
zrzutów niedostatecznie oczyszczanych
ścieków, a co za tym idzie – ochrona
środowiska wodnego przed ich
niekorzystnymi skutkami

1.

Podniesienie rangi zagadnienia poprawy jakości powietrza
poprzez skonsolidowanie działań na szczeblu krajowym oraz
powołanie Partnerstwa na rzecz poprawy jakości powietrza,

2.

Stworzenie ram prawnych sprzyjających realizacji
efektywnych działań mających na celu poprawę jakości
powietrza,

3.

Włączenie społeczeństwa w działania na rzecz poprawy
jakości powietrza poprzez zwiększenie świadomości
społecznej oraz tworzenie trwałych platform dialogu
z organizacjami społecznymi,

4.

Rozwój i rozpowszechnienie technologii sprzyjających
poprawie jakości powietrza,

5.

Rozwój mechanizmów kontrolowania źródeł niskiej emisji
sprzyjających poprawie jakości powietrza,

6.

Upowszechnienie mechanizmów finansowych sprzyjających
poprawie jakości powietrza.

1.

Budowa sieci kanalizacyjnej,

2.

Inwestycje związane z oczyszczalniami ścieków,

3.

Dostosowanie oczyszczalni (zgodnie z art. 5 ust. 2
dyrektywy 91/271/EWG).

Cel 1 - Zmniejszenie ilości
powstających odpadów,
zwiększanie świadomości
społeczeństwa na temat
należytego gospodarowania
odpadami komunalnymi,

1.

Zmniejszenie ilości powstających odpadów,

2.

Zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat
właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi,
w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi
biodegradacji,

Cel 2 - osiągniecie poziomu
recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia ogólnej masy
odpadów komunalnych w
wysokości 50% do 2025 r.,

3.

Doprowadzenie do funkcjonowania systemów
zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów
postępowania z odpadami. W celu obliczenia
poszczególnych wartości procentowych wskazanych poniżej,
należy ująć wszystkie odpady komunalne odebrane i zebrane

Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869
14

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2026

Cel 3 - zmniejszenie udziału
zmieszanych odpadów
komunalnych w całym strumieniu
zbieranych odpadów (zwiększenie
udziału odpadów zbieranych
selektywnie).

(również odpady BiR1 pochodzące z gospodarstw
domowych),
4.

Zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych
w całym strumieniu zbieranych odpadów (zwiększenie
udziału odpadów zbieranych selektywnie),

5.

Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie
było składowanych w 2020 r. więcej niż 35% masy tych
odpadów w stosunku do masy odpadów wytworzonych
w 1995 r.,

6.

Zaprzestanie składowania odpadów ulegających
biodegradacji selektywnie zebranych,

7.

Zaprzestanie składowania zmieszanych odpadów
komunalnych bez przetworzenia,

8.

Zmniejszenie liczby miejsc nielegalnego składowania
odpadów komunalnych,

9.

Utworzenie systemu monitorowania gospodarki odpadami
komunalnymi,

10. Monitorowanie i kontrola postępowania z frakcją odpadów
komunalnych wysortowywaną ze strumienia zmieszanych
odpadów komunalnych i nieprzeznaczoną do składowania
(frakcja 19 12 12),
11. Zbilansowanie funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami komunalnymi w świetle obowiązującego zakazu
składowania określonych frakcji odpadów komunalnych i
pochodzących
z przetwarzania odpadów komunalnych, w tym odpadów
o zawartości ogólnego węgla organicznego powyżej 5% s.m.
i o cieple spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy, od 1
stycznia 2016 r.
Cel 1. - Zapewnienie bezpieczeństwa
energetycznego i dobrego stanu
środowiska
Strategiczny Plan
Adaptacji dla
sektorów i obszarów
wrażliwych na
zmiany klimatu do
roku 2020
z perspektywą do
roku 2030 (SPA2020)

Kierunek działań 1.1- dostosowanie sektora gospodarki wodnej do
zmian klimatu,
Kierunek działań 1.3 – dostosowanie sektora energetycznego do
zmian klimatu,

Cel 3. - Rozwój transportu
w warunkach zmian klimatu
Cel 4. - Zapewnienie zrównoważonego
rozwoju regionalnego i lokalnego
z uwzględnieniem zmian klimatu
Cel 5. - Stymulowanie innowacji
sprzyjających adaptacji do zmian
klimatu

Kierunek działań 1.4 – ochrona różnorodności biologicznej
i gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu,
Kierunek działań 3.2 – zarządzanie szlakami komunikacyjnymi
w warunkach zmian klimatu,
Kierunek działań 6.1 – zwiększenie świadomości odnośnie do ryzyk
związanych ze zjawiskami ekstremalnymi i metodami ograniczania
ich wpływu,

Cel 6. - Kształtowanie postaw
społecznych sprzyjających
adaptacji do zmian klimatu

Kierunek działań 6.2 - ochrona grup szczególnie narażonych przed
skutkami niekorzystnych zjawisk klimatycznych.
Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

Program Operacyjny
Infrastruktura
i Środowisko
2014-2020

Oś priorytetowa I Zmniejszenie
emisyjności gospodarki

Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w
budynkach,

Oś priorytetowa II Ochrona
środowiska, w tym adaptacja do
zmian klimatu

Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem
i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności
katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska,

Oś priorytetowa IV Infrastruktura
drogowa dla miast

Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi,
Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach,

Oś priorytetowa VI Rozwój
niskoemisyjnego transportu
zbiorowego w miastach

Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna,
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego,
Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego
w miastach,

Oś priorytetowa VII Poprawa
bezpieczeństwa energetycznego

Działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania,
przesyłu i dystrybucji energii.
Program ochrony
środowiska przed
hałasem dla miasta
Ruda Ślaska

1

Poprawa klimatu akustycznego w tych miejscach, gdzie
przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu w środowisku
są w chwili obecnej największe oraz tam gdzie na oddziaływanie
hałasu narażona jest największa liczba osób.

Poprawa klimatu akustycznego,
w takim stopniu, w jakim jest to
możliwe

Monitoring narażenia mieszkańców województwa na
ponadnormatywny hałas i ograniczenie uciążliwości akustycznej

odpady remontowo budowlane
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dla mieszkańców.

Aktualizacja
Krajowego
Programu
Zwiększania
Lesistości 2014

Celem KPZL jest zapewnienie warunków do zwiększenia lesistości kraju do 30%, a także optymalnego
rozmieszczenia zalesień, ustalenia priorytetów ekologicznych i gospodarczych oraz instrumentów
realizacyjnych.

DOKUMENTY O CHARAKTERZE PROGRAMOWYM
Znacząca poprawa jakości powietrza na obszarze miasta związana
z realizacją kierunków działań naprawczych
Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska
Utrzymanie wartości natężenia promieniowania
elektromagnetycznego na dotychczasowych, niskich poziomach

Strategię Rozwoju
Województwa
Śląskiego "Śląskie
2020+"

System zrównoważonego gospodarowania wodami
powierzchniowymi i podziemnymi, umożliwiający zaspokojenie
uzasadnionych potrzeb wodnych regionu przy osiągnięciu
i utrzymaniu co najmniej dobrego stanu wód

Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone
wykorzystanie zasobów środowiska
Cel operacyjny: C.2. Zintegrowany
rozwój ośrodków różnej rangi

Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami ze złóż

Cel operacyjny: C.3. Wysoki poziom
ładu przestrzennego i efektywne
wykorzystanie przestrzeni

Ochrona i zapewnienie właściwego sposobu użytkowania
powierzchni ziemi
Racjonalna gospodarka odpadami
Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie
bioróżnorodności i georóżnorodności oraz ochrona krajobrazu
Przeciwdziałanie awariom instalacji przemysłowych
Minimalizacja skutków awarii dla ludzi i środowiska

Cel 1 Powietrze atmosferyczne,
Cel 2 Zasoby wodne,

1.

Znacząca poprawa jakości powietrza na obszarze
województwa śląskiego związana z realizacją kierunków
działań naprawczych,

2.

Realizacja racjonalnej gospodarki energetycznej łączącej
efektywność energetyczną z nowoczesnymi technologiami,

3.

System zrównoważonego gospodarowania wodami
powierzchniowymi i podziemnymi, umożliwiający
zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych regionu przy
osiągnięciu i utrzymaniu co najmniej dobrego stanu wód,

4.

Zbudowanie systemu zgodnego z hierarchią postępowania
z odpadami, w której priorytetem jest zapobieganie
powstawaniu odpadów, a następnie przygotowanie do
ponownego użycia, recykling i inne metody odzysku oraz
wdrożenie modelu gospodarowania odpadami komunalnymi
opartego na ich selektywnym zbieraniu i termicznym
przekształcaniu pozostałych odpadów palnych z odzyskiem
energii,

5.

Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie
bioróżnorodności i georóżnorodności oraz ochrona
krajobrazu,

6.

Zrównoważona gospodarka zasobami surowców naturalnych,

7.

Racjonalna gospodarka zasobami glebowymi,

8.

Przekształcenie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych
województwa śląskiego zgodnie z wymaganiami
ekologicznymi oraz uwarunkowaniami społecznoekonomicznymi,

9.

Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego
środowiska,

Cel 3 Gospodarka odpadami,
Cel 4 Ochrona przyrody,
Program Ochrony
Środowiska
Województwa
Śląskiego do roku
2019
z uwzględnieniem
perspektywy do roku
2024

Cel 5 Zasoby surowców naturalnych,
Cel 6 Tereny poprzemysłowe,
Cel 7 Hałas,
Cel 8 Elektromagnetyczne
promieniowanie niejonizujące,
Cel 9 Przeciwdziałanie poważnym
awariom przemysłowym,
Cel 10 Ograniczenie ryzyka
wystąpienia poważnych awarii
przemysłowych oraz
minimalizacja ich skutków.

10. Utrzymanie wartości natężenia promieniowania
elektromagnetycznego na dotychczasowych, niskich
poziomach,
11. Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii
przemysłowych oraz minimalizacja ich skutków.
Źródło: „Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska”, Ministerstwa Środowiska,
wrzesień 2015, oraz opracowanie własne na podstawie aktualnych dokumentów wyższych szczebli
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Cele i kierunki działań przedstawione w powyższej tabeli zawierają się w celach i kierunkach działań zapisanych
w niniejszym „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Ruda Śląska na lata 2019-2022 z perspektywą do roku
2026”.
Według ustawy Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) „[…] w celu realizacji
polityki ochrony środowiska organ wykonawczy miasta na prawach powiatu sporządza powiatowy program
ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych”,
w związku z tym w niniejszym opracowaniu zostały ujęte powyższe założenia, cele i priorytety na lata 2019-2022
oraz perspektywa długoterminowa do 2026 roku, które zapisano w dokumentach wcześniej opracowanych
i obejmujących teren miasta Ruda Śląska.
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3. Ogólna charakterystyka miasta
Położenie
Ruda Śląska to miasto na prawach powiatu, położone w południowej Polsce, na Górnym Śląsku,
w województwie śląskim, w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP). Miasto stanowi ważny
węzeł komunikacyjny, na skrzyżowaniu dróg łączących zachodnią i wschodnią, a także północną
i południową część Aglomeracji Górnośląskiej.
Miasto położone jest na Wyżynie Śląskiej w centralnej części Aglomeracji Górnośląskiej, której obszar pokrywa
się z subregionem centralnym województwa śląskiego. Razem z Katowicami, Chorzowem, Świętochłowicami,
Siemianowicami Śląskimi oraz Mysłowicami wchodzi w skład podregionu katowickiego. Ruda Śląska to miasto
o ciekawej architekturze regionalnej, posiadające swoją historię, tożsamość i śląską tradycję.
Ruda Śląska została utworzona w 1959 r. z połączenia miast Ruda i Nowy Bytom.
Ruda Śląska zajmuje obszar 77,7 km2 i graniczy z:
• od wschodu z gminą miejską Chorzów,
•
•
•

od północnego wschodu z gminą miejską Świętochłowice,
od północy z gminą miejską Bytom,
od zachodu z gminą miejską Zabrze,

•
•

od południa z gminą miejską Mikołów,
od południowego wschodu i wschodu z gminą miejską Katowice.

Rysunek 1 Lokalizacja miasta Ruda śląska na tle województwa i sąsiedztwa gmin
Źródło: na podstawie mapki zamieszczonej na stronie dewelopera www.lesne.eu oraz mapa województwa wikipedia.pl

Obecnie miasto tworzy 11 dzielnic w tym: Ruda, Orzegów, Godula, Chebzie, Nowy Bytom, Bielszowice, Wirek,
Bykowina, Kochłowice, Halemba oraz Czarny Las.
Mimo przemysłowego charakteru miejskiego Ruda Śląska jest jednym z najbardziej zielonych miast na Górnym
Śląsku, z wieloma parkami, skwerami i lasami oraz unikalną fauną objętą ochroną na podstawie Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i dziko żyjącymi gatunkami flory.
Miasto leży pomiędzy zlewnią Odry i Wisły, jest to obszar, który charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu.
Większość wód odprowadzana jest do zlewni Odry przez rzekę Kłodnicę oraz jej dopływy: Bytomkę i Potok
Bielszowicki (Kochłówkę).
Ruda Śląska jest dużym ośrodkiem o charakterze przemysłowym. Gospodarczy obraz miasta ukształtowało
górnictwo węgla kamiennego oraz hutnictwo. Miasto posiada bogate tradycje przemysłowe – pierwsza na Górnym
Śląsku kopalnia – „Brandenburg” (1752), funkcjonująca wciąż Huta „Pokój” S.A. (1840). Ruda Śląska jest
największą gminą górniczą w Europie.
Jednak w ostatnich latach miasto zmienia swój wizerunek. Gospodarka Rudy Śląskiej rozwija się w różnych
kierunkach. Istotnego znaczenia nabierają zakłady produkcyjne w dziedzinie obróbki metali, automatyki
przemysłowej, przemysłu spożywczego, poligraficznego i materiałów izolacyjnych. Zwarte położenie terenów
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inwestycyjnych w poszczególnych dzielnicach na skrzyżowaniu dróg północ-południe i wschód-zachód, stwarza
doskonałe warunki do inwestowania. Miasto otwarte jest na przemysł wykorzystujący nowoczesne technologie
i produkcję nieuciążliwą dla środowiska naturalnego.2
Charakterystyczne dla miasta jest występowanie nowoczesnych osiedli mieszkaniowych w bezpośrednim
sąsiedztwie kolonii starej zabudowy – tzw. „familoków”.
Według danych Ewidencji Ludności na koniec 2017 roku liczba ludności miasta wynosiła 131639, jest to o około
8% mniej niż w 2014 roku. Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował 2607 urodzeń, czyli o prawie 400 więcej niż
w roku 2016 oraz 1526 zgonów.
Ruda Śląska to wbrew ogólnemu przekonaniu zielone miasto, około 30% powierzchni stanowią tereny zielone.
Mieszkańcy coraz chętniej z nich korzystają. W 2018 roku Miasto opracowało „Gminny Program Rewitalizacji
Miasta Ruda Śląska do 2030 roku” w ramach którego wytypowano 12 obszarów do rewitalizacji. Dwa największe
obejmują północną część dzielnicy Ruda oraz centralną cześć Wirku wraz z Czarnym Lasem. Z innych
wytyczonych przestrzeni wymienić należy historyczną część Orzegowa, centralną część Goduli, Chebzie wraz
z kolonią robotniczą Kaufhaus.
W 2018 roku zakończona zostanie rozpoczęta w 2017 roku rewitalizacja hałdy w rejonie ul. 1 Maja, rozpocznie
się także budowa Traktu Rudzkiego, czyli rewitalizacja 7 dużych obszarów zielonych o łącznej powierzchni
35 ha głównie w Wirku i Nowym Bytomiu. Ruszyła także rewitalizacja podwórek (za 7,4 mln w tym
dofinansowanie 4,5 mln złotych) oraz rewitalizacja terenu po dawnej koksowni Orzegów, na którą Miasto
pozyskało prawie 17 mln złotych.
W 2018 roku rozpoczęto rewitalizację 5 hektarów cennego przyrodniczo obszaru znajdującego się pomiędzy
ul. Bujoczka a ul. Kościelną w dzielnicy Ruda.
W dalszej perspektywie czasowej Miasto planuje przeprowadzić rewitalizację szybów: Andrzej i Mikołaj,
rewitalizację Placu Niepodległości, Parku Dworskiego czy Wielkiego Pieca Hutniczego, a także utworzenie
terenów rekreacyjnych wzdłuż rzeki Bytomki. 3
Takie plany oznaczają, iż w perspektywie kilku lat w mieście Ruda Śląska przybędzie ciekawych i różnorodnych
terenów rekreacyjnych i spacerowych, a także ścieżek rowerowych.
Miasto aktywnie stara się o środki zewnętrzne na planowane inwestycje, warto wspomnieć, iż Ruda Śląska
znalazła się na drugim miejscu w kraju wśród miast na prawach powiatu w pozyskiwaniu środków unijnych
w ostatnim rankingu samorządów, opublikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” w listopadzie 2017 r.
Od początku perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 Ruda Śląska z funduszy zewnętrznych pozyskała już
ponad 353 mln zł na realizację 52 projektów.4

2

na podstawie portretu gospodarczego miasta www.rudaslaska.pl, 2018
na podstawie danych zamieszczonych na http://www.rudaslaska.pl, 2018
4
na podstawie danych zamieszczonych na http://www.rudaslaska.pl, 2018
3
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4. Ocena stanu środowiska
Ochrona klimatu i jakości powietrza
4.1.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ
Cel długoterminowy do 2022 roku zapisany w dotychczasowym Programie Ochrony środowiska
POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA W MIEŚCIE W OPARCIU O GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ I ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA ENERGII
Cele krótkoterminowe
na lata 2015-2017

Podjęte działania

Efekt ze wskaźnikiem

Wdrożenie systemu zarządzania energią w budynkach
oświatowych
W roku 2014 Miasto podpisało umowę na realizację
inwestycji w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego
pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja wraz
z zarządzaniem energią (w 7 placówkach oświatowych) oraz
oddanie w zarządzanie energią (5 placówek oświatowych)
w formule PPP”. Po zakończeniu robót budowlanych Partner
Prywatny w okresie do 31.12.2025 r. będzie utrzymywał
wykonane przedsięwzięcie w stanie pozwalającym na
utrzymanie poziomu gwarantowanych przez niego
oszczędności energii cieplnej.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
Termomodernizacja dwóch budynków Komendy Miejskiej
PSP w Rudzie Śląskiej oraz Szpitala Miejskiego w Rudzie
Śląskiej - Goduli, w tym docieplenie przegród zewnętrznych
(ścian, stropów, dachów), wymiana okien i drzwi, wymiana
instalacji wewnętrznych (c.o. i c.w.u.), montaż kolektorów
słonecznych, modernizacja kotłowni na źródło ciepła opalane
biomasą.
Ograniczenie energochłonności
i emisjogenności budynków
miejskich

Termomodernizacje
w
przedszkolach,
szkołach
podstawowych oraz zespołach szkół, w tym m.in.: Miejskie
Przedszkole nr 30 w Bielszowicach, Miejskie Przedszkole
nr 31 w Bykowinie, Miejskie Przedszkole nr 43
w Bykowinie Przedszkole nr 25 w Halembie, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4 w Czarnym Lesie, Zespół Szkół
Specjalnych nr 4 w Bielszowicach, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 7 w Rudzie, Szkoła Podstawowa
nr 1 w Nowym Bytomiu, Szkoła Podstawowa
nr 14 w Bielszowicach. W ciągu ostatnich 5 lat w mieście
poddano kompleksowej termomodernizacji 22 miejskie
obiekty (większość z nich to szkoły i przedszkola).
W 12 z nich zamontowano urządzenia do monitorowania
zużycia energii. Wartość tych inwestycji to około 42 mln zł.
Na realizację części ze wspomnianych przedsięwzięć Miasto
otrzymało ponad 2,2 mln zł dotacji z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Na ten cel Fundusz udzielił też
preferencyjnych pożyczek, których wartość wyniosła ponad
9,8 mln zł.

34 obiekty użyteczności
publicznej poddane
termomodernizacji

Modernizacja oświetlenia w budynkach zarządzanych
przez Urząd Miasta
Zadanie polegało na termomodernizacji 6 placówek
oświatowych. W ramach zadania wykonano modernizację
oświetlenia, a w dwóch obiektach zabudowana została
instalacja fotowoltaiczna.
Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczych
Przyłączenie budynków do sieci grzewczej

Ograniczenie energochłonności
systemu dystrybucji ciepła
sieciowego

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o. w latach 2015-2017
realizował zadania związane z optymalizacją przebiegu sieci
ciepłowniczych z jednoczesną ich wymianą na sieci
preizolowane, spięciem sieci ciepłowniczej WE ZCP
sp. z o.o. usytuowanej w Rudzie Śląskiej dzielnicy Halemba
przy ulicy Kłodnickiej z siecią ciepłowniczą PEC Sp. z o.o.,
budową
sieci
ciepłowniczej,
budową
przyłącza
ciepłowniczego do obiektu biurowego. Koszt 4,7 mln zł.
Budowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia nowych
odbiorców.
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Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w latach
2015-217 zrealizowało 69 inwestycji, w tym budowa nowej
sieci (11 budynków wielorodzinnych, 53 domki
jednorodzinne), budowa 5 węzłów cieplnych.
Budowa i modernizacja istniejącej sieci ciepłowniczej
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w latach
2015-217 zmodernizowało 28 odcinków sieci cieplnych
przesyłowych i wewnętrznych sieci osiedlowych.
Wymiana źródeł na paliwa stałe
W 2015 roku nastąpiła zmiana ogrzewania w 68 lokalach
ogrzewanych paliwem stałym; 2 lokale - sieć cieplna,
15 lokali – elektryczne, 1 lokal – OZE, 39 lokali – gazowe,
11 lokali – piece retortowe-węgiel.

Ograniczenie energochłonności
i emisyjności budynków
mieszkalnictwa indywidualnego

W 2016 roku nastąpiła zmiana ogrzewania w 74 lokalach
ogrzewanych paliwem stałym; 1 lokal - sieć cieplna, 14 lokali
– elektryczne, 40 lokali – gazowe, 19 lokali – piece
retortowe-węgiel.

15 obiektów mieszkalnych
poddanych termomodernizacji
budowa 9 odcinków instalacji
oświetlenia ulicznego, w tym
zainstalowano 169 nowych
opraw

Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednoi wielorodzinnych
Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Perspektywa” wykonała docieplenie ścian, stropodachów,
wymianę okien, drzwi, usuwanie azbestu w 15 budynkach
Spółdzielni.
Zakup energooszczędnego oświetlenia
Miasto Ruda Śląska w latach 2015-2017 wymieniło lub
wybudowało 9 odcinków instalacji oświetlenia ulicznego,
w tym zainstalowano 169 nowych opraw.
Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych
oraz udrożnienie układu sieci dróg publicznych
Inwestycje Miasta Ruda Śląska w latach 2015-2017
w infrastrukturę drogową wyniosły łącznie 14 357 680 zł
i obejmowały 8 odcinków ulic, 1 rondo oraz budowę mostu.
Ograniczenie wtórnej emisji zanieczyszczeń
Prowadzono mechaniczne zamiatanie dróg przy użyciu
zamiatarek posiadających zbiornik na wodę, zamiatanie było
wykonywane bezpylnie i na mokro. Ponadto w okresie letnim
w warunkach wysokich temperatur zlecono zmywanie
i polewanie dróg.

Ograniczenie emisjogenności
transportu, wzrost
konkurencyjności ofert
transportu zbiorowego

Dokończenie budowy trasy N-S
Budowa II odcinka trasy N-S (przejęcie ruchu tranzytowego
i ciężkiego z centrum miasta i terenów mieszkaniowych)
w ramach zadania wybudowano:

budowa 8 odcinków ulic, 1 rondo
oraz budowa mostu

• drogę wojewódzką o długości 1,04 km i pow.
21 410,8 m2 z masy asfaltowej, o dwóch jezdniach,
o dwóch pasach ruchu dla każdej jezdni; chodnik
z kostki - powierzchnia 1 720,7 m2; ścieżkę z kostki,
pow. ścieżki 2 318,3 m2,

droga wojewódzka 1,04 km
droga gminna 1,6 km

• drogę gminną o dwóch pasach ruchu, po jednym
w każdym kierunku o długości jezdni 1,6 km
i powierzchni 14 110,8 m2 z masy asfaltowej; chodnik
z kostki, o powierzchni 2 961,8 m2; ścieżkę rowerową
z masy asfaltowej o pow. 3 76,4 m2,
• wiadukt drogowy nad ulicą Bukową
prefabrykowanych strunobetonowych.

z

belek

Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej i cieplnej
pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych

Zwiększenie udziału produkcji
energii z odnawialnych źródeł
energii

W latach 2015-2017 MPGM TBS Sp. z o.o. zrealizowało
6 projektów dotyczących wykorzystania energii odnawialnej,
w tym m.in. w Rudzie Śląskiej przy ul. Alojzego
Jankowskiego 6, ul. Alojzego Jankowskiego 8,
ul. Piernikarczyka 4.
Wspólnota mieszkaniowa „Zabrzańska 66” zainstalowała
kolektory słoneczne na dachu wspólnoty mieszkaniowej
„Zabrzańska 66” przy ul. Zabrzańskiej 66, 66a, 66b,
w Rudzie Śląskiej.
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W latach 2015-2017 powstały instalacje fotowoltaiczne dla
4 obiektów sportowych - basenu krytego przy ul. Chryzantem
w Rudzie, basenu krytego przy ul. Pokoju w Nowym
Bytomiu i hali sportowej w Orzegowie, na terenie basenu
letniego. Dodatkowo instalacje OZE produkujące prąd
z energii słonecznej zostały zamontowane na dachu
termomodernizowanych placówek oświatowych: Miejskiego
Przedszkola nr 43 oraz Szkoły Podstawowej nr 11. Moduły
fotowoltaiczne zainstalowane zostały również w ramach
termomodernizacji budynku Przychodni Rejonowej przy
ul. Siekiela. Ponad 130 nowych modułów fotowoltaicznych
już produkuje ekoprąd z energii słonecznej w dwóch
budynkach Urzędu Miasta oraz budynku Straży Miejskiej
w Rudzie Śląskiej.
W ciągu ostatnich trzech lat w budynkach zarządzanych
przez Miasto zainstalowano ok. 1 000 modułów
fotowoltaicznych, które są w stanie wyprodukować
ok. 200 MWh energii elektrycznej rocznie.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych inwestycjach gminnych i działaniach na terenie miasta Ruda Śląska

4.1.2. Opis stanu obecnego
4.1.2.1. Klimat na obszarze miasta
Mikroklimat miasta kształtują komponenty środowiska przyrodniczego, zwłaszcza ukształtowanie powierzchni,
rzeźba terenu, woda i roślinność. W Rudzie Śląskiej zdecydowanie przeważają tereny wyniesione, o odpowiednich
warunkach wilgotnościowych i przewietrzania. Konfiguracja terenu zapewnia korzystne warunki solarne na
stokach zachodnich, południowych i wschodnich. Na terenach inwersyjnych, tj. obniżonych, występuje stagnacja
chłodnych mas powietrza i zwiększona wilgotność. Znaczenie dla klimatu lokalnego mają kompleksy leśne na
południu miasta. Z uwagi na przeważające w ciągu roku wiatry z kierunków południowozachodnich i zachodnich
oraz zlokalizowane na południu miasta lasy z dużym udziałem drzew iglastych na prawie cały obszar miasta
przemieszczają się masy powietrza wzbogacone w tlen.
Morfologia terenu (doliny rzeczne) i rodzaj powierzchni czynnej są powodem zróżnicowania warunków
termicznych w ciągu doby. Występują częste inwersje powodujące powstanie mgieł radiacyjnych oraz zastoin
powietrza. W dolinach cieków okresowo mogą tworzyć się zastoiska zimnego powietrza, co zwiększa
prawdopodobieństwo występowania przymrozków.
Tereny leśne natomiast wpływają łagodząco na wahania temperatury. Liczba dni pochmurnych z pokryciem 6/8
na terenie miasta Ruda Śląska wynosi 188, w tym dni z mgłą 56. Według atlasu klimatu województwa śląskiego
2 000 średnie roczne nasłonecznienie rzeczywiste wynosi około 1 300-1 400 godz./rok. Klimat obszaru Rudy
Śląskiej jest korzystny dla wegetacji roślin, ponieważ około 220 dni w roku charakteryzuje się średnią temperaturą
doby +5°C i wyższą.
W klimacie Rudy Śląskiej zaznacza się przewaga wpływów oceanicznych nad kontynentalnymi. Przeważają
wiatry południowo-zachodnie (29,2%) i zachodnie (12,6%) o średniej prędkości 1÷3 m/s (63,9%). Najczęściej
napływa powietrze polarnomorskie. Przewaga dni z układem wyżowym pojawia się w ciepłej połowie roku, zaś
z układem niżowym - w chłodnej. Średnia roczna ilość opadów wynosi około 720 mm. Klimat obszaru miasta jest
umiarkowanie ciepły i charakteryzuje się średnią temperaturą powietrza w styczniu na poziomie -2,8°C, natomiast
w lipcu +17,4°C. Średnia temperatura roczna dla rejonu Rudy Śląskiej wynosi +7,6°C.
4.1.2.2. Jakość powietrza w rejonie miasta Ruda Śląska
W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko oraz kierując się zasadą
praworządności i zasadą interesu publicznego, Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr V/36/1/2017 z dnia 7
kwietnia 2017 r., postanowił wprowadzić ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw. Możliwość taką przewiduje art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.). Uchwała przewiduję zakaz stosowania w instalacjach
spalania paliw tj.:
• węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
•

mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

•

paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,

• biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.
Dla poszczególnych zapisów uchwały ustalono odrębne daty wejścia w życie, i tak:
• zakaz stosowania węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów, biomasy stałej o wilgotności powyżej
20% - 1 września 2017,
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•

kotły minimum klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012:
- 1 września 2017 r. - dla nowych instalacji wskazanych w § 2 pkt 1,
- 1 stycznia 2022 r. - dla instalacji wskazanych w § 2 pkt 1 powyżej 10 lat od daty ich produkcji
(lub bez tabliczki znamionowej),
-

•

1 stycznia 2024 r. – dla instalacji wskazanych w § 2 pkt 1 od 5 do10 lat od daty ich produkcji,
1 stycznia 2026 r. – dla instalacji wskazanych w § 2 pkt 1 poniżej 5 lat od daty produkcji,

- 1 stycznia 2028 – dla kotłów klasy 3 i 4 wg PN-EN 303-5:2012
ogrzewacze pomieszczeń wg ‘Ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe’:
- 1 września 2017 – dla nowych instalacji wskazanych w § 2 pkt 2 i pkt 3,

- 1 stycznia 2023 - dla instalacji wskazanych w § 2 pkt 2 i pkt 3.
Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez:
•

utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co
najmniej na tych poziomach;
• zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one
dotrzymane;
• zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych albo
poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach.
Na stan powietrza w mieście Ruda Śląska mają wpływ następujące czynniki:
• emisja zorganizowana pochodząca ze źródeł punktowych i powierzchniowych oraz niska emisja,
• emisja ze środków transportu i komunikacji (emisja liniowa),
• emisja niezorganizowana.
Zazwyczaj głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest emisja zanieczyszczeń pochodzących
z procesów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w celach energetycznych i technologicznych.
W kolejnych podrozdziałach opisano systemy energetyczne znajdujące się na terenie miasta i określono ich wpływ
na stan powietrza atmosferycznego.
Podstawową masę zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery stanowi dwutlenek węgla, co stanowi
problem. Jednak najbardziej uciążliwe składniki spalin to przede wszystkim dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek
węgla i pył. W mniejszych ilościach emitowane są również chlorowodór, różnego rodzaju węglowodory
aromatyczne i alifatyczne.
Wraz z pyłem emitowane są również metale ciężkie, pierwiastki promieniotwórcze i wielopierścieniowe
węglowodory aromatyczne, a wśród nich benzoalfapiren, uznawany za jedną z bardziej znaczących substancji
kancerogennych. W pyle zawieszonym ze względu na zdolność wnikania do układu oddechowego, wyróżnia się
frakcje o ziarnach: powyżej 10 mikrometrów i pył drobny poniżej 10 mikrometrów (PM10). Ta druga frakcja jest
szczególnie niebezpieczna dla człowieka, gdyż jej cząstki są już zbyt małe, by mogły zostać zatrzymane
w naturalnym procesie filtracji oddechowej.
Przy spalaniu odpadów z produkcji tworzyw sztucznych opartych na polichlorku winylu do atmosfery mogą
dostawać się substancje chlorowcopochodne, a wśród nich dioksyny i furany.
O wystąpieniu zanieczyszczeń powietrza decyduje ich emisja do atmosfery, natomiast o poziomie w znacznym
stopniu występujące warunki meteorologiczne. Przy stałej emisji, zmiany stężeń zanieczyszczeń są głównie
efektem przemieszczania, transformacji i usuwania ich z atmosfery. Stężenie zanieczyszczeń zależy również od
pory roku. I tak:
• sezon zimowy, charakteryzuje się zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery, głównie przez niską
emisję,
• sezon letni, charakteryzuje się zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery przez skażenia wtórne
powstałe w reakcjach fotochemicznych.
Ocenę stanu powietrza atmosferycznego przeprowadzono w oparciu o dane z lat 2015, 2016, 2017 pochodzące
z opracowań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach pt.: „Ocena jakości powietrza
w województwie śląskim w roku 2015” oraz w roku 2016 i 2017.
Ocena przeprowadzona jest w pięciu wyodrębnionych strefach na terenie województwa śląskiego:
•

strefa śląska,

•
•
•

aglomeracja górnośląska (Ruda Śląska),
aglomeracja rybnicko-jastrzębska,
miasto Bielsko-Biała,
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• miasto Częstochowa.
Klasyfikacja stref wykonywana jest co roku na podstawie oceny poziomu substancji w powietrzu, a jej wynikiem
jest określenie jednej klasy strefy ze względu na ochronę zdrowia i jednej klasy ze względu na ochronę roślin.
Klasyfikacji stref dokonuje się dla każdego zanieczyszczenia oddzielnie, na podstawie najwyższych stężeń na
obszarze każdej strefy, następnie określa się klasę wynikową dla danej strefy.
Zaliczenie strefy do określonej klasy wiąże się z koniecznością podjęcia konkretnych działań na rzecz poprawy
jakości powietrza lub utrzymania jego jakości na niezmienionym poziomie.
Podstawę zaliczenia strefy do określonej klasy A, B, C stanowią wyniki oceny uzyskane na obszarach
o najwyższych poziomach stężeń danego zanieczyszczenia w strefie.
Ocenę poziomu zanieczyszczeń powietrza w poszczególnych strefach województwa śląskiego wykonano
w oparciu o wyniki pomiarów prowadzonych w stałych stacjach pomiarowych, automatycznych i manualnych
oraz stanowiskach pasywnych. Wszystkie stacje pomiarowe funkcjonowały zgodnie z wojewódzkim programem
państwowego monitoringu środowiska.
Na terenie aglomeracji górnośląskiej oceny prowadzone są w oparciu m.in. o stację położoną w rejonie Miasta
Ruda Śląska, tj. stacją automatyczno-manualną w Katowicach ul. Kossutha, gdzie prowadzone są ciągłe pomiary
emisyjne stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM10, ozonu oraz
parametrów meteorologicznych.
Wyniki klasyfikacji dla aglomeracji górnośląskiej uzyskane w 2017 r. przedstawiają się następująco:
•

ze względu na ochronę zdrowia:
- dla zanieczyszczeń takich jak: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, benzen, ołów, tlenek węgla,
arsen, kadm i nikiel - klasa A, co oznacza konieczność utrzymania jakości powietrza na tym
samym lub lepszym poziomie,
- dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, ozonu oraz benzo(α)pirenu - klasa C w aglomeracji
górnośląskiej,
- klasa D2 dla ozonu ze względu na przekroczenie poziomu celu długoterminowego,
ze względu na ochronę roślin:
- brak przekroczeń wartości dopuszczalnych (klasa A) dla tlenków azotu, dwutlenku siarki oraz
poziomu docelowego ozonu,

•

-

przekroczenia poziomu docelowego oraz poziomu celu długoterminowego ozonu wyrażonego
jako AOT 40 (klasa D2), na stacji tła regionalnego.
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LEGENDA:
czerwona linia oznacza dopuszczalny poziom zanieczyszczenia
Rysunek 2 Średnie stężenie dwutlenku siarki na stacji w Katowicach w latach 2015 - 2017 (µg/m3)
Źródło: Pomiar automatyczny - Śląski Monitoring Powietrza za lata 2015 - 2017

Przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężenia dwutlenku siarki odnotowano w styczniu i lutym 2015 r. oraz
w styczniu 2016 r. W 2017 r. na stacji w Katowicach nie odnotowano przekroczenia stężenia rocznego
dwutlenku siarki. Przy normie 20 µg/m3, stężenie to wyniosło maksymalnie 18 µg/m3 w lutym 2017 roku, co
traktowane jest jako sukces.
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LEGENDA:
czerwona linia oznacza dopuszczalny poziom zanieczyszczenia
Rysunek 3 Średnie stężenie tlenków azotu na stacji w Katowicach w latach 2015 - 2017 (µg/m3)
Źródło: Pomiar automatyczny - Śląski Monitoring Powietrza za lata 2015 - 2017

W latach 2015-2017 w rejonie miasta Ruda Śląska nie wystąpiły ponadnormatywne stężenia tlenków azotu
w powietrzu, co także jest sukcesem. Najwyższe stężenia odnotowano w lutym i styczniu w 2016 r. – 40 µg/m3
NOx oraz w 2015 r. - 39 µg/m3 NOx, przy normie 40 µg/m3.
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Rysunek 4 Średnie stężenie tlenku węgla na stacji w Katowicach w latach 2015 - 2017 (µg/m3)
Źródło: Pomiar automatyczny - Śląski Monitoring Powietrza za lata 2015 - 2017

Najwyższe stężenia tlenku węgla występują w okresie grzewczym, tj. grudzień - styczeń. Pomiar w grudniu
2015 r. wykazał maksymalne stężenie 819 µg/m3, natomiast minimalne w lipcu tego samego roku 299 µg/m3.
Przepisy nie przewidują norm dopuszczalnych stężeń tlenku węgla.
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LEGENDA:
czerwona linia oznacza dopuszczalny poziom zanieczyszczenia
Rysunek 5 Średnie stężenie pyłu PM10 na stacji w Katowicach w latach 2015 - 2017 (µg/m3)
Źródło: Pomiar automatyczny - Śląski Monitoring Powietrza za lata 2015 - 2017
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W latach 2015-2017 jak i wcześniejszych, w rejonie miasta Ruda Śląska wystąpiły ponadnormatywne
stężenia pyłu PM10 w powietrzu na stacji w Katowicach, co stanowi problem. Najwyższe stężenia
odnotowano w styczniu 2016 r. - 84 µg/m3 przy normie 40 µg/m3. Liczba dni, w których odnotowano
niedopuszczalne stężenie 24-godzinne omawianej frakcji pyłu wyniosło 102 dni i wzrosło w stosunku do roku
2014 o 11 dni.
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Rysunek 6 Średnie stężenie benzo(a)pirenu na stacji w Katowicach w latach 2015 - 2017 (ng/m3)
Źródło: Pomiar automatyczny -Śląski Monitoring Powietrza za lata 2015 - 2017

W latach 2015-2017 jak i wcześniejszych, w rejonie miasta Ruda Śląska wystąpiły ponadnormatywne
stężenia benzo(a)pirenu w powietrzu na stacji w Katowicach, co stanowi problem. Najwyższe stężenia
odnotowano w lutym 2017 r. - 37 ng/m3 przy normie 1 ng/m3.
W wyniku rocznej oceny jakości powietrza za 2017 r. określono strefy, w których doszło do przekroczenia
standardów imisyjnych:
• dla zanieczyszczeń mających określone poziomy dopuszczalne, dla których istnieje obowiązek
wykonania POP (kryterium ochrona zdrowia):
o aglomeracja górnośląska – pył PM10 (24-h);
•

dla zanieczyszczeń mających określone poziomy dopuszczalne dla fazy II, dla których nie istnieje
obowiązek wykonania POP (kryterium ochrona zdrowia):
o aglomeracja górnośląska – pył PM2,5 (rok);
• dla zanieczyszczeń mających określone poziomy docelowe, dla których istnieje obowiązek wykonania
POP (kryterium ochrona zdrowia):
o aglomeracja górnośląska - benzo(a)piren B(a)P (rok);
• dla zanieczyszczeń mających określone poziomy celu długoterminowego, dla których nie ma obowiązku
wykonania POP (kryterium ochrona zdrowia):
o aglomeracja górnośląska - ozon O3 (max 8-h);
• dla zanieczyszczeń mających określone poziomy celu długoterminowego, dla których nie ma obowiązku
wykonania POP (kryterium ochrona roślin):
o aglomeracja górnośląska – ozon O3- AOT40.
Dla pozostałych zanieczyszczeń: dwutlenek siarki SO2, tlenek węgla CO, benzen C6H6, ołów-Pb, arsen-As,
kadm-Cd, nikiel-Ni, ozon-O3 (poziom docelowy) standardy imisyjne na terenie wszystkich stref (cały obszar
województwa) były dotrzymane, co jest w skali Miasta sukcesem. W przypadku stref, dla których POP zostały
określone, a standardy jakości powietrza są nadal przekraczane, zarząd województwa obowiązany będzie do
aktualizacji programu po okresie 3 lat od wejścia w życie uchwały sejmiku województwa w sprawie programu
ochrony powietrza uwzględniając działania ochronne dla wrażliwych grup ludności.
Na przestrzeni ostatnich lat należy przeanalizować uchwalone programy ochrony powietrza, których zadaniem
była diagnoza złego stanu jakości powietrza oraz wskazanie działań naprawczych, skutkujących poprawą jakości
powietrza na obszarach występowania przekroczeń wartości normatywnych. Jakość powietrza w rejonie miasta
odbiegała od poziomu odpowiadającego obowiązującym normom. Stale występowały przekroczenia poziomów
dopuszczalnych lub docelowych takich zanieczyszczeń, jak: pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5
i benzo(a)piren.
Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą nr V/47/5/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku przyjął "Program ochrony
powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji
w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji". Celem opracowania aktualizacji Programu ochrony powietrza jest
Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869
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zweryfikowanie zaproponowanych już działań naprawczych i opracowanie katalogu działań korygujących
w kierunku poprawy jakości powietrza w oparciu o dokładniejsze dane wejściowe, zmienione uwarunkowania
prawne, finansowe i organizacyjne oraz o doświadczenia płynące z realizacji dotychczas opracowanych
programów.
Nadrzędnym celem aktualizacji Programu ochrony powietrza jest opracowanie działań naprawczych, których
realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego
wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego.
Poprawa jakości powietrza w roku 2027 ma nastąpić poprzez realizację działań naprawczych, zaplanowanych
w ramach Programu ochrony powietrza w odniesieniu do wszystkich źródeł emisji. Efektem realizacji Programu
powinno być zmniejszenie wielkości emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, głównie ze źródeł
powierzchniowych, a także komunikacyjnych i przemysłowych.
Obowiązki Prezydentów Miast w ramach realizacji Programu ochrony powietrza:
•

przedkładanie Marszałkowi Województwa sprawozdań z realizacji działań ujętych w Programie, wraz
z kopiami pozwoleń wydanych w danym roku dla instalacji, których działalność może negatywnie
wpływać na jakość powietrza,

•

prowadzenie działań ograniczających emisję z obiektów należących do miasta
termomodernizację czy wymianę źródeł ciepła,
przekazywanie informacji i ostrzeżeń związanych z Planem Działań Krótkoterminowych,

•

poprzez

•
•
•

realizacja działań ujętych w planie działań krótkoterminowych, w zależności od ogłoszonego alarmu,
prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza,
wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub pozwoleń zintegrowanych
z uwzględnieniem procesu kompensacji emisji na obszarach przekroczeń.
Od marca 2018 r. na terenie miasta Ruda Śląska działa 15 szt. czujników jakości powietrza, na których
wykonywane są pomiary pyłów PM10 i 2,5 oraz dwutlenku azotu i dwutlenku węgla:
• Bielszowice – Dom Kultury, ul. Kokota
• Bykowina - Szkoła Podstawowa nr 23, ul. 11 Listopada
•
•

Bykowina – Oczyszczalnia ścieków „Barbara”, ul. Barbary
Chebzie – Miejskie Przedszkole nr 14, ul. Węglowa

•
•
•

Czarny Las - stadion lekkoatletyczny, ul. Czarnoleśna
Godula - Szpital Miejski, ul. Lipa
Halemba - Oczyszczalnia ścieków „Halemba-Centrum”, ul. Młyńska

•
•

Halemba - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Kaczmarka
Kochłowice – Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Wyzwolenia

•
•
•

Nowy Bytom - budynek Urzędu Miasta, Plac Jana Pawła II
Orzegów - DPS Senior, ul. Puszkina
Orzegów - Burloch Arena, ul. Bytomska

•
•

Ruda – budynek MPGM TBS, ul. Janasa
Wirek - budynek MPGM TBS, ul. 1 Maja

•

Wirek – budynek Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Główna.

4.1.2.3. Emisja zanieczyszczeń powodowana przez przedsiębiorstwa na terenie miasta
Dla analizy emisji zanieczyszczeń gazowo – pyłowych powodowanych przez przedsiębiorstwa na terenie miasta
Ruda Śląska wykorzystano dane z „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na
celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” (2017 r.),
dane GUS z 2015 i 2016 r., dane przedsiębiorstw z terenu miasta Ruda Śląska.
Emisja zanieczyszczeń w Mg/rok w latach 2015-2017 roku z zakładów znajdujących się na terenie miasta Ruda
Śląska przedstawia się następująco:
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Rysunek 7 Emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych w latach 2015-2017 z zakładów znajdujących się na terenie miasta Ruda Śląska
(Mg/rok)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych, 2018

Emisja zanieczyszczeń pyłowych, tj. pyłów PM10, PM2,5 z zakładów znajdujących się na terenie miasta Ruda Śl.
znacznie wzrosła w stosunku do 2015 r., o wartość równą 9 Mg, tj. około 4%. Natomiast porównując ten sam
wynik do roku 2016, wartość z 2017 r. zmalała o 27 Mg, tj. 11%. Jest to niewątpliwie sukces w ograniczaniu
emisji pyłów do powietrza. W tym samym czasie odnotowano wzrost zanieczyszczeń do powietrza substancji
gazowych o wartość równą 16 424 Mg, tj. 8%. Dlatego też, należy zwrócić szczególną uwagę na emisję
zanieczyszczeń gazowych do powietrza i uświadamiać przedsiębiorstwa z związanymi z tym konsekwencjami.
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Rysunek 8 Emisja zanieczyszczeń w latach 2015-2017 z zakładów znajdujących się na terenie miasta Ruda Śląska (Mg/rok)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych, 2018
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Rysunek 9 Emisja dwutlenku węgla oraz ogółem wszystkie zanieczyszczenia w latach 2015-2017 z zakładów znajdujących się na terenie
miasta Ruda Śląska (Mg/rok)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych, 2018

Jak wynika z rysunków powyżej emisja z zakładów szczególnie uciążliwych dla środowiska zwiększa się
systematycznie od 2015 r. – co jest niewątpliwie porażką. Ogółem w 2015 r. emisja ta wyniosła prawie
200 tys. Mg/rok, a na koniec 2017 r. wartość wzrosła do 216 tys. Mg/rok, tj. o 8%. Emisja dwutlenku węgla
uznawanego za najważniejszy z gazów cieplarnianych odpowiadających za zmiany klimatu, w stosunku do
2015 r. zmalała w 2017 r. o 44% - co można uznać za sukces w ograniczaniu niskiej emisji pochodzącej
z produkcji i usług.
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Rysunek 10 Emisja dwutlenku węgla i pyłu z ciepłowni znajdujących się na terenie miasta Ruda Śląska (Mg/rok)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o., 2018

Do zakładów/instalacji mających znaczny wpływ na jakość powietrza na terenie miasta Ruda Śląska można
zaliczyć m.in. instalacje do spalania paliw, tj.:
• Zakłady Energetyki Cieplnej S.A.:
•

- instalacja zlokalizowana w Rudzie Śląskiej przy ul. Kalinowej 12
Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
-

Elektrociepłownia „Mikołaj” ul. Szyb Walenty 32, Ruda Śląska,
Ciepłownia „Halemba” ul. Kłodnicka 54, Ruda Śląska,
Ciepłownia „Nowy Wirek”, ul. Ks. Ludwika Tunkla 112, Ruda Śląska,

- Ciepłownia „Bielszowice” ul. Halembska 160, Ruda Śląska,
- Ciepłownia „Wanda” ul. Niedurnego 13, Ruda Śląska (wyłączona z eksploatacji).
Największym udziałem w strukturze zużycia nośników energii w zakładach przemysłowych
i przedsiębiorstwach charakteryzuje się ciepło sieciowe wytworzone w ww. ciepłowniach, tj. aż 82% - co
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można uznać za sukces. Pozostałe nośniki posiadają następujący udział: 11% gaz ziemny, 1,1% OZE i odzysk
ciepła, 1,1% paliwa węglowe, 8% inne paliwa.
W latach 2008-2017 na terenie miasta udzielono 16 pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
Ponadto na stan czystości powietrza w mieście wpływają również znacząco ponadregionalne zanieczyszczenia
gazowe i pyłowe z ośrodków przemysłowych Śląska.
4.1.2.4. Emisja z emitorów liniowych
Jednym z podstawowych czynników środowiskotwórczych, związanych z komunikacją jest zanieczyszczenie
powietrza występujące w sąsiedztwie dróg. Pojazdy samochodowe poruszające się po drogach, emitują do
atmosfery duże ilości różnorodnych substancji toksycznych, powstających w wyniku spalania paliwa
napędowego, a także na skutek wzajemnego oddziaływania opon i nawierzchni dróg oraz zużywania się niektórych
elementów pojazdu.
Jest to problem narastający, zwłaszcza w centrum Rudy Śląskiej. Mimo prowadzonej modernizacji
układów komunikacyjnych w mieście, wskutek lawinowo narastającej liczby samochodów, płynność ruchu
w godzinach szczytu jest zakłócona. Obecność spalin samochodowych najdotkliwiej odczuwana jest w letnie
oraz w słoneczne dni, ponieważ oprócz toksycznych spalin tworzy się bardzo szkodliwa dla zdrowia,
przypowierzchniowa warstwa ozonu pochodzenia fotochemicznego.
Łączna długość dróg publicznych na terenie miasta Ruda Śląska wynosi 272,54 km. Przez teren miasta przebiega
autostrada A4 o łącznej długości 10,022 km, droga wojewódzka nr 925 relacji Bytom- Rybnik o długości 17,8 km,
drogi powiatowe 67,37 km, drogi gminne 177,15 km.
Zarządcami dróg, do właściwości których należą sprawy z zakresu planowania budowy, modernizacji, utrzymania
i ochrony dróg, są następujące organy:
• autostrady A4 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach,
• drogi wojewódzkiej, dróg powiatowych oraz gminnych – Prezydent Miasta Ruda Śląska.
Utrzymanie dróg we właściwym stanie technicznym, daje możliwość szybkiego i dogodnego komunikowania się,
stanowiąc podstawę do podnoszenia atrakcyjności terenu miasta. Inwestycje Miasta Ruda Śląska w latach
2015-2017 w infrastrukturę drogową wyniosły łącznie 14 357 680 zł i obejmowały 8 odcinków ulic, 1 rondo
oraz budowę mostu. Ponadto wybudowano II odcinek trasy N-S (przejęcie ruchu tranzytowego i ciężkiego
z centrum miasta i terenów mieszkaniowych). W ramach zadania wybudowano: drogę wojewódzką o długości
1,04 km, drogę gminną o długości 1,6 km, chodnik z kostki, ścieżkę rowerową, wiadukt drogowy nad ulicą
Bukową. Inwestycje świadczą o wysokim zaangażowaniu Miasta w redukcję emisji m.in. dwutlenku azotu,
pyłów, benzo(a)pirenu i innych zanieczyszczeń i wyprowadzeniu ruchu tranzytowego poza centrum miasta
– co jest sukcesem.
Na drogach krajowych i wojewódzkich regularnie co 5 lat Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
przeprowadza Generalny Pomiar Ruchu (GPR), którego celem jest zilustrowanie aktualnego poziomu natężenia
ruchu na poszczególnych odcinkach sieci dróg oraz wskazanie prognozy ruchu w perspektywie kolejnych
5, 10 oraz 15 lat. W roku 2015 na sieciach dróg krajowych oraz wojewódzkich został przeprowadzony Generalny
Pomiar Ruchu (GPR), który stanowi podstawowe źródło informacji o ruchu drogowym w Polsce. Podstawę
prawną przeprowadzenia pomiaru stanowiło Zarządzenie nr 38 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad z dnia 1 września 2014 r. Pomiary na terenie miasta Ruda Śląska przeprowadzono na odcinku
autostrady A4 oraz na odcinku drogi wojewódzkiej5.

5

Aktualnie dostępne są podstawowe wyniki GPR 2015 dla dróg krajowych w postaci opracowania pt. „Synteza wyników GPR 2015”..
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Rysunek 11 Średniodobowy ruch pojazdów na drogach krajowych w rejonie Miasta Ruda Śląska
Źródło: opracowanie własne na podstawie opracowania pt. „Synteza wyników GPR 2015”
Tabela 2 Średniodobowy ruch na drodze krajowej A4 na terenie miasta Ruda Śląska
Droga Krajowa S1

Razem

Motocykle

Osobowe

Lekkie
Ciężarowe

Ciężarowe
bez
przyczepy

Ciężarowe
z przyczepą

Autobusy

Ciągniki
Rolnicze

WĘZEŁ GLIWICE SOŚNICAWĘZEŁ RUDA ŚLĄSKA

58 483

155

44 342

5 308

1 287

7 103

294

0

WĘZEŁ RUDA ŚLĄSKAWĘZEŁ CHORZÓW

61 116

155

47 396

4 867

1 275

7 130

293

0

Źródło: Średni dobowy ruch roczny (SDRR) w punktach pomiarowych w 2015 roku na drogach krajowych, Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
Tabela 3 Średniodobowy ruch na drodze wojewódzkiej na terenie miasta Ruda Śląska
Droga Wojewódzka

Razem

Motocykle

Osobowe

Lekkie
ciężarowe

Ciężarowe
bez
Przyczepy

Ciężarowe
z przyczepą

Autobusy

Ciągniki
Rolnicze

GRANICA m. RUDA ŚLĄSKA
/m.n.p.p./-BOROWA WIEŚ
/DK 44/

11 975

192

10 884

515

204

36

144

0

Źródło: Średni dobowy ruch roczny (SDRR) w punktach pomiarowych w 2015 roku na drogach krajowych, Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad

Spośród wszystkich pojazdów poruszających się po drogach na terenie miasta, największy udział mają samochody
osobowe oraz mikrobusy 81%, co świadczy o dominacji transportu prywatnego. Samochody ciężarowe oraz
samochody dostawcze stanowią łącznie ponad 17%. Najmniejszy udział przypadł pojazdom wykorzystywanym
rolniczo oraz autobusom 0,55%.
Do obliczeń emisji szkodliwych substancji do powietrza wykorzystano dane z tabel powyżej, średnie spalanie
różnego rodzaju paliw przez pojazdy oraz liczbę kilometrów dróg publicznych na terenie miasta Ruda Śląska.
Ponadto wykorzystano program licencjonowany OPERAT2000 do wyliczenia substancji emitowanych
do powietrza.
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Tabela 4 Roczna emisja substancji szkodliwych do atmosfery ze środków transportu na terenie miasta Ruda Śląska
Nazwa emitora

Emisja max.

Emisja

(mg/s)

(Mg/rok)

tlenek węgla

10 987,24

346,49

benzen

98,91

3,12

węglowodory alifatyczne

1 691,38

53,34

węglowodory aromatyczne

507,41

16,00

tlenki azotu

6 691,42

211,02

pył ogółem

387,11

12,21

dwutlenek siarki

522,60

16,48

tlenek węgla

9 766,70

308

benzen

8,78

276,89

węglowodory alifatyczne

149,20

47,04

węglowodory aromatyczne

447,73

14,12

tlenki azotu

5 901,71

186,11

pył ogółem

339,83

10,72

dwutlenek siarki

461,96

14,57

tlenek węgla

937,43

29,56

benzen

8,44

0,27

węglowodory alifatyczne

144,31

4,55

Nazwa zanieczyszczenia

drogi krajowe (A4)

drogi wojewódzkie

drogi powiatowe

drogi gminne

węglowodory aromatyczne

43,29

1,37

tlenki azotu

570,91

18,00

pył ogółem

33,03

1,04

dwutlenek siarki

44,59

1,41

tlenek węgla

176,32

5,56

benzen

1,59

0,05

węglowodory alifatyczne

27,14

0,86

węglowodory aromatyczne

8,14

0,26

tlenki azotu

107,38

3,39

pył ogółem

6,21

0,20

dwutlenek siarki

8,39

0,26

Źródło: opracowanie własne, do obliczeń użyto Programu OPERAT2000

Największą emisją zanieczyszczeń, w tym tlenku węgla charakteryzują się drogi krajowe oraz wojewódzkie, gdyż
odnotowuję się największy ruch pojazdów.
600,00

562,67

500,00
400,00

341,48

300,00

228,73

200,00
86,32

100,00

25,91

19,72

26,70

pył ogółem

dwutlenek siarki

0,00
tlenek węgla

benzen

węglowodory
alifatyczne

węglowodory
aromatyczne

tlenki azotu

Rysunek 12 Emisja liniowa na terenie miasta Ruda Śląska
Źródło: opracowanie własne, do obliczeń użyto Programu OPERAT2000
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Największa emisja zanieczyszczeń gazów i pyłów do powietrza dotyczy głównie tlenku węgla oraz tlenków azotu.
Nie można pominąć również pozostałych zanieczyszczeń pomimo znacznie mniejszej ilości w Mg/rok, dlatego
że są to substancje rakotwórcze w szczególności benzen.
4.1.2.5. Niska emisja na terenie miasta Ruda Śląska
Niska emisja to emisja szkodliwych pyłów i gazów przez emitory znajdujące się na wysokości nie większej niż
40 m. Jej źródłem jest nieefektywne spalanie paliw w domach i samochodach oraz kotłowniach przemysłowych.
Wprowadzane do powietrza na tej wysokości zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstania
wyrządzając szkody lokalnie (zazwyczaj są to miejsca zwartej zabudowy mieszkalnej).
Niska emisja została szczegółowo omówiona w przyjętym do realizacji w 2016 r. „Planie gospodarki
niskoemisyjnej dla miasta Ruda Śląska” (dalej zwany PGN). W niniejszym rozdziale skupiono się na wynikach
inwentaryzacji niskiej emisji przeprowadzonej w ramach PGN. W ramach PGN wydzielono sektory:
•
•
•

sektor budynków użyteczności publicznej własności gminnej,
sektor budynków mieszkalnych,
sektor handel, usługi, przedsiębiorstwa,

• sektor oświetlenia ulicznego,
• sektor transportu.
Poniższe tabele przedstawiają zużycie energii w roku bazowym oraz zużycie prognozowane do 2020 r.,
z podziałem na poszczególne nośniki energii w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych,
przedsiębiorstw, oświetlenia komunalnego i transportu.
Tabela 5 Zużycie energii końcowej w poszczególnych sektorach na terenie miasta Ruda Śląska
Okres

obiekty
użyteczności
publicznej

obiekty
mieszkalne

handel, usługi,
przedsiębiorstwa

oświetlenie
uliczne

transport

suma

rok bazowy
2013

39 225,66

622 762,47

964 172,99

6 175,99

1 506 985,37

3 139 322,49

prognoza do
2020 r.

16 236,94

612 061,32

880 076,59

8 056,00

1 561 994,39

3 078 425,24

Źródło: opracowanie własne na podstawie PGN z 2016 r.
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Rysunek 13 Zużycie energii końcowej w poszczególnych sektorach na terenie miasta Ruda Śląska (w tys. MWh)
Źródło: opracowanie własne na podstawie PGN z 2016 r.

Największe zużycie energii obserwuje się w sektorze transportu 48%. W sektorze handlu, usług i przedsiębiorstw
obserwuje się zużycie energii na poziomie 31%, w sektorze obiektów mieszkalnych 20%. Najmniejsze zużycie
dotyczy sektorów użyteczności publicznej ok. 1% oraz oświetlenia ulicznego. Łącznie na terenie miasta Ruda
Śląska oszacowano zużycie energii końcowej w roku 2013 na 3 139 322 MWh, natomiast prognoza do 2020 roku
przewiduje zużycie 3 078 425,24 MWh (spadek o 1,9%).
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Na poniższym rysunku przedstawiono udział poszczególnych nośników w pokryciu zapotrzebowania na energię
końcową w obiektach użyteczności publicznej.
2%

3%

9%
7%

79%

energia elektryczna

gaz

ciepło sieciowe

olej opałowy

węgiel

Rysunek 14 Udział poszczególnych nośników energii wykorzystywanych w sektorze użyteczności publicznej (%)
Źródło: PGN, 2016

W obszarze budynków użyteczności publicznej największy udział w strukturze zużycia nośników energii ma
ciepło sieciowe – 79%. Pozostałe nośniki posiadają następujący udział: energia elektryczna 9%, gaz ziemny 7%,
olej opałowy 3% oraz węgiel 2%.
Na poniższym rysunku przedstawiono udział poszczególnych nośników w pokryciu zapotrzebowania na energię
końcową w obiektach mieszkaniowych.
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Rysunek 15 Udział poszczególnych nośników energii wykorzystywanych w sektorze mieszkalnictwa
Źródło: PGN, 2016

W sektorze mieszkalnictwa największy udział w strukturze zużycia nośników energii ma ciepło sieciowe – 44%.
Pozostałe nośniki posiadają następujący udział: energia elektryczna 17%, węgiel 17%, gaz ziemny 16%, drewno
4% oraz olej opałowy 2%.
Na poniższym rysunku przedstawiono udział poszczególnych nośników w pokryciu zapotrzebowania na energię
końcową w sektorze przedsiębiorstwa.
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Rysunek 16 Udział poszczególnych nośników energii wykorzystywanych w sektorze przedsiębiorstwa
Źródło: PGN, 2016

W sektorze handlu, usług i przedsiębiorstw największym udziałem w strukturze zużycia nośników energii
charakteryzuje się energia elektryczna – 64%. Pozostałe nośniki posiadają następujący udział: gaz ziemny 19%
olej oraz ciepło sieciowe 17%. W sektorze tym nie stosuje się oleju opałowego, biomasy i węgla.
W sektorze oświetlenie uliczne uwzględniono całkowitą ilość energii zużytą na potrzeby przestrzeni publicznej
i sygnalizacji świetlnej. Zużycie energii elektrycznej na oświetlenie uliczne w mieście Ruda Śląska wynosi
615,99 MWh/rok.
Poniższe tabele przedstawiają emisję dwutlenku węgla w roku bazowym oraz emisję prognozowaną do 2020 r.,
z podziałem na poszczególne nośniki energii w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych, w sektorze
przedsiębiorstw, oświetlenia komunalnego i transportu.
Tabela 6 Emisja CO2 w poszczególnych sektorach na terenie miasta Ruda Śląska
Okres

obiekty
użyteczności
publicznej

obiekty
mieszkalne

handel, usługi,
przedsiębiorstwa

oświetlenie
uliczne

transport

suma

rok bazowy
2013

14 317,29

238 575,89

593 412,57

5 051,96

183 570,05

1 034 927,76

prognoza do
2020 r.

12 622,05

215 001,13

476 089,97

4 399,22

190 270,86

898 383,22

Źródło: opracowanie własne na podstawie PGN z 2016 r.

Największy udział w emisji CO2 obserwuje się w sektorze usług, handlu i przemysłu ok. 57% oraz obiektów
mieszkalnych ok. 23% i transportu - 18%. Mniejszy udział w emisji CO2 wykazuje sektor obiektów użyteczności
publicznej ok. 1% oraz oświetlenie uliczne – ok. 1%. Jak przewiduje scenariusz emisja CO2 związana
z użytkowaniem energii spadnie o 13,19% i osiągnie 898 383,22 MgCO2/rok. Prognozuje się, że grupą odbiorców
energii o największym udziale emisji CO2 będzie sektor handlu, usług i przedsiębiorstw z udziałem wynoszącym
53,0%, następnie obiektów mieszkalnych z blisko 23,9% udziałem, oraz sektor transportu z udziałem 21,2%.
Emisja CO2 wynikająca z wykorzystywania energii w obiektach użyteczności publicznej oraz z sektora oświetlenia
ulicznego będzie niewielka i stanowić będzie odpowiednio 1,4% i 0,5% udziału w całkowitej emisji.
4.1.2.6. Zaopatrzenie w ciepło sieciowe na terenie miasta Ruda Śląska
W Rudzie Śląskiej potrzeby cieplne pokrywane są ze źródeł energetyki zawodowej, przemysłowej i komunalnej,
zasilających odbiorców za pośrednictwem niezależnych systemów sieci ciepłowniczych lub bezpośrednio.
Przedsiębiorstwa ciepłownicze biorące udział w procesie zaopatrzenia terenu miasta Ruda Śląska w energię
cieplną przedstawiono poniżej.
Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o. (WE ZCP)
Przedsiębiorstwo eksploatuje na terenie miasta następujące źródła ciepła:
• Elektrociepłownia „Mikołaj”, trzy kotły o mocy 79,60 MW,
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•
•
•

Ciepłownia „Halemba”, cztery kotły o mocy 58,40 MW,
Ciepłownia „Bielszowice”, dwa kotły o mocy 35,10 MW,
Ciepłownia „Nowy Wirek”, pięć kotłów o mocy 40,60 MW,

• Ciepłownia „Wanda”, kotłownia wyłączona z ruchu.
Elektrociepłownia „Mikołaj”, Ciepłownia „Halemba” i Ciepłownia „Bielszowice” i „Nowy Wirek” wytworzone
ciepło dostarczają do sieci ciepłowniczych eksploatowanych przez PEC sp. z o.o. w Rudzie Śl., jak również – na
terenach przyległych do tych źródeł – bezpośrednio do odbiorców sieciami własnymi WE ZCP. (Ciepło
wytworzone w Ciepłowni „Wanda” dystrybuowane było tylko własnymi sieciami WE ZCP).
Na terenie Rudy Śląskiej Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o. posiada i eksploatuje 5 wydzielonych sieci
współpracujących głównie z sieciami ciepłowniczymi PEC w Rudzie Śląskiej o długości 22,295 km. Ciepło z sieci
dostarczane jest do Kopalni „Ruda” Ruch „Bielszowice” oraz spółdzielni mieszkaniowych, urzędów i instytucji,
w tym w dzielnicy Halemba, północnej części dzielnicy Kochłowice, dzielnicy Ruda, dzielnicy Wirek – Kopalnia
„Ruda” Ruch „Pokój” oraz kilku drobnych odbiorów na terenie kopalni.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Sieci ciepłownicze eksploatowane przez PEC sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej zasilane są z następujących źródeł:
•

EC „Mikołaj” oraz Ciepłownie: „Halemba”, „Bielszowice” i „Nowy Wirek” jako źródło szczytowe –
uzupełniające dla EC „Mikołaj” – źródła należące do Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o. w Rudzie
Śląskiej,

• Kotłownia „Śląsk” – źródło należące do Zakładów Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach.
Ogólna długość obsługiwanych przez PEC sieci ciepłowniczych i zewnętrznych instalacji odbiorczych wynosi
ok. 121,5 km. Niecałe 6,5% z tej długości pochodzi sprzed 1980 roku, a 56,2% wybudowano od roku 2000. Jako
napowietrzne wykonane jest około 5% ogólnej długości sieci, w preizolacji ponad 68%, a pozostała część
poprowadzona jest w kanałach. W okresie ostatnich 5 lat nastąpił przyrost udziału sieci w preizolacji o ok. 24%
(z poziomu 44% – 53 184 mb.).
Przyłączonych do sieci PEC Ruda Śląska jest 627 węzłów, z czego 542 należy do PEC-u, 72 węzły należą do
odbiorcy ciepła, a pozostałe do innego operatora.
Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach
Obecnie ZEC zaopatruje w energię cieplną odbiorców z terenu 4 miast: Katowic, Mysłowic, Sosnowca i Rudy
Śląskiej (łącznie z 10 źródeł ciepła).
Odbiorcy z terenu Rudy Śląskiej są zaopatrywani w ciepło z Kotłowni „Śląsk” (Ciepłownia Wydział Nr XII
„Śląsk”) zlokalizowanej w południowej części dzielnicy Kochłowice, przy ul. Kalinowej 12 – w południowowschodniej części Rudy Śl. – wytwarza ciepło na potrzeby c.o., przygotowania c.w.u. oraz technologii dla
KWK „Wujek” Ruch Śląsk. Z ww. źródła zaopatrywani są odbiorcy terenu Rudy Śląskiej - dzielnica Kochłowice
i Katowic – dzielnice Panewniki i Kokociniec.
Przedsiębiorstwo posiada na terenie Rudy Śląskiej własne sieci ciepłownicze, którymi dostarcza ciepło z własnego
źródła (Kotłownia „Śląsk” – ZEC-Wydział XII) do odbiorców w dzielnicy Kochłowice (sieci nr 1 i 2) oraz
w kierunku Katowic (sieć nr 3 – odbiory w Katowicach- Panewnikach). Sieci cieplne na terenie KWK „Śląsk”
eksploatowane są przez kopalnię. Łączna długość sieci eksploatowanych przez ZEC wynosi:
• sieci wysokoparametrowych – 4,172 km, w tym w preizolacji 933 m, tj. 22%,
• sieci niskoparametrowych – 4,840 km, w tym w preizolacji 2,246 km, tj. 46,4%.
Do sierpnia 2015 roku źródłem ciepła dla odbiorców z dzielnic Ruda, Orzegów, Godula i Chebzie była
Elektrociepłownia Fortum Zabrze S.A., przekazywanego za pośrednictwem magistrali przesyłowej Zabrzańskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o., które ciepło przeznaczone dla Rudy Śląskiej doprowadzało do
komory zlokalizowanej na granicy miast. Po tym terminie nastąpiło przełączenie zasilania ww. obszaru w ciepło
z EC „Mikołaj”.
W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji do PGN, w tym podmiotów gospodarczych i innych posiadających
źródła ciepła uzyskano informacje o 117 kotłowniach na terenie miasta Ruda Śląska. W skład kotłowni lokalnych
wliczane są kotłownie wytwarzające ciepło dla potrzeb własnych obiektów przemysłowych, obiektów
użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych (w tym 20 kotłowni lokalnych
(15 gazowych i 5 olejowych) eksploatowanych przez PEC o łącznej mocy zainstalowanej ok. 1,4 MW oraz
38 kotłowni lokalnych (32 gazowe, 4 węglowe i 2 olejowe) eksploatowanych przez MPGM TBS o łącznej mocy
zainstalowanej ok. 2,6 MW.
Jak widać powyżej, paliwem wykorzystywanym w kotłowniach lokalnych jest głównie gaz ziemny i olej opałowy,
a następnie paliwo stałe (węgiel lub ekogroszek). Łączna moc zainstalowana w źródłach wymienionych powyżej
wynosi ok. 30 MW, z czego: ok. 71% w kotłach gazowych, ok. 18% w olejowych, ok. 8% w kotłach węglowych,
ok. 1,2% w OZE i po ok. 0,3% w energii elektrycznej i LPG.
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Około 80% mocy zainstalowanej w kotłowniach węglowych posiadają źródła wyposażone w kotły zabudowane
po 2000 roku.
4.1.2.7. Zaopatrzenie w gaz na terenie miasta Ruda Śląska
Na terenie miasta Ruda Śląska funkcjonuje jeden system zaopatrzenia odbiorców w sieciowe paliwa gazowe. Jest
to system sieci gazu ziemnego wysokometanowego rozprowadzanego przez:
• Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - Oddział w Świerklanach – w zakresie sieci
wysokiego ciśnienia i stacji redukcyjno-pomiarowych I-go stopnia;
•

Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. - Oddział w Zabrzu – w zakresie sieci gazowych średniego
podwyższonego, średniego i niskiego ciśnienia oraz stacji redukcyjno-pomiarowych I-go i II-go stopnia.
Miasto Ruda Śląska zaopatrywane jest w gaz ziemny wysokometanowy grupy E z krajowego systemu przesyłu
gazu poprzez gazociągi podwyższonego średniego ciśnienia DN500 relacji Szobiszowice-Łagiewniki
i Szobiszowice-Szopienice. W granicach administracyjnych miasta Ruda Śląska GAZ-SYSTEM S.A. nie
eksploatuje sieci gazowej wysokiego ciśnienia.
Dystrybucją gazu w mieście Ruda Śląska zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu.
Długości gazociągów eksploatowanych z przyłączami przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. na terenie
miasta Ruda Śląska na koniec 2017 r. wynosiły 352,465 km.
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Rysunek 17 Długość sieci gazowej na terenie miasta Ruda Śląska (km)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu w latach 2014-2017 wybudowała
28,45 km nowych sieci gazowych oraz przyłączyła 627 szt. nowych odbiorców do sieci. Na koniec 2017 r. na
terenie miasta przyłączonych było 6 052 odbiorców, w tym 5 749 szt. do budynków mieszkalnych.
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. określa stan sieci gazowej jako dobry oraz zapewniający pokrycie
zapotrzebowania na gaz dla istniejących oraz potencjalnych odbiorców paliwa gazowego. Gazociągi średniego
i niskiego ciśnienia posiadają rezerwy przepustowości, które mogą być źródłem gazu dla przyszłych odbiorców.
Na terenie miasta zlokalizowanych jest łącznie 18 stacji redukcyjno-pomiarowych eksploatowanych przez Polską
Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.
4.1.2.8. Warunki wykorzystania OZE
W działaniach związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną, największego potencjału upatruje się
w odnawialnych źródłach energii, które zastąpić mogą wysokoemisyjne źródła konwencjonalne, działania
termomodernizacyjne obiektów oraz przedsięwzięcia poprawy efektywności energetycznej (w szczególności
modernizacji oświetlenia), które sprzyjają obniżeniu zapotrzebowania energetycznego budynków i infrastruktury
technicznej.
Energia wody
Mała energetyka wodna – „MEW” obejmuje pozyskanie energii z cieków wodnych. Podstawowymi parametrami
dla doboru obiektu są spad w [m] i natężenie przepływu w [m3/s]. Rozwój elektrowni wodnych jest ograniczony
warunkami prawnymi, lokalizacyjnymi, wymogami terenowymi i geomorfologicznymi oraz potencjałem
kapitałowym inwestora. Najwięcej funduszy pochłania budowa obiektów hydrotechnicznych piętrzących wodę
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(jaz, zapora). Charakterystyczne dla elektrowni wodnych są znikome koszty eksploatacji (wynoszące średnio
około 0,5÷1% łącznych nakładów inwestycyjnych rocznie) oraz wysoka sprawność energetyczna (90÷95%)6.
Precyzyjne określenie możliwości i skali wykorzystania cieków dla małej energetyki wodnej w województwie
wymaga przeprowadzenia szczegółowych badań, których charakter wykracza poza granice niniejszego
opracowania.
Obszar Rudy Śląskiej znajduje się na styku dwóch zlewni rzek: Odry i Wisły. Środkowa część obszaru należy
do zlewni potoku Nowobytomka odprowadzającej wody w kierunku wschodnim do rzeki Rawy i dalej do Wisły.
Pozostały obszar położony jest w dorzeczu Odry w zlewni rzeki Kłodnicy. Przepływy na poszczególnych ciekach
są następujące:
• rzeka Kłodnica, średni z wielolecia przepływ roczny wynosi 0,93 m3/s, średnie niskie przepływy wynoszą
w sierpniu i wrześniu 0,58 m3/s, a w marcu 0,73 m3/s. Natomiast średnie wysokie przepływy wynoszą
od 1,55 m3/s w listopadzie do 7,01 m3/s;
•
•

•
•

rzeka Bytomka, maksymalny przepływ 2,845 m3/s;
potok Bielszowicki (Kochłówka), przepływ średni wód wynosi 0,097 m3/s, a przepływ niski średni
0,037 m3/s. Jednak w rzeczywistości potok prowadzi dużo wyższe wody ze względu na odprowadzane
ścieki przemysłowe i komunalne i wynoszą one: średni roczny przepływ wynosi 0,5 m3/s, średni niski
0,29 m3/s, a średni wysoki 2,2 m3/s. Średni roczny przepływ w rejonie kopalni Bielszowice wynosi
0,4 m3/s;
rzeka Czarniawka, charakterystyczne przepływy pomierzone na terenie miasta Zabrze wynoszą:
przepływ średni 0,049 m3/s, średni niski 0,024 m3/s, maksymalne natężenie przepływu 0,868 m3/s;
potok Jamna, maksymalny przepływ sięga 0,63 m3/s;

• potok Żabica, średnie przepływy kształtują się na poziomie 0,023 m3/s.
Na terenie miasta nie zlokalizowano małych elektrowni wodnych, gdyż przepływy średnioroczne na ciekach na
ogół są zbyt niskie i kształtowane są głównie przez zrzuty wód dołowych oraz oczyszczonych ścieków
przemysłowych i komunalnych.
Biomasa
W celu łatwiejszego i efektywnego wykorzystania drewna lub słomy pod względem energetycznym poddaje się
je prasowaniu, rolowaniu, brykietowaniu, granulowaniu, rozdrabnianiu. Obecnie potencjał biomasy stałej
związany jest z wykorzystaniem nadwyżek słomy oraz odpadów drzewnych, dlatego też wykorzystanie ich
skoncentrowane jest na obszarach intensywnej produkcji rolnej i drzewnej.
Celem oszacowania potencjalnych zasobów słomy na obszarze miasta, przyjęto następujące założenia:
•
•

176 ha powierzchnia gruntów ornych pod zasiewami na obszarze miasta (wg PSR 2010);
15 q/ha przeciętny uzysk słomy;

• 50% udział słomy przeznaczonej do energetycznego wykorzystania;
• 14 MJ/kg wartość opałowa słomy.
Po uwzględnieniu powyższych założeń otrzymamy następujące wyniki:
•
•

132 Mg łączne zasoby słomy w mieście do energetycznego wykorzystania;
1,8 TJ zawartość energii cieplnej w paliwie;

•

0,19 MW wielkość szczytowej mocy cieplnej w sezonie grzewczym.

Plantacje energetyczne
W grupie energetycznych upraw biomasy drzewnej wykorzystuje się szybko wzrastające krzewy z rotacją
3-4 letnich cyklów wyrębu, gęsto sadzonych, z odpowiednim nawadnianiem i nawożeniem gleby. Potencjalne
zasoby energii z tego typu plantacji (przy założeniu, że ok. 20 ha nieużytków, gleb V i VI klasy, terenów
poprzemysłowych po rekultywacji w mieście byłoby przeznaczone pod plantacje) wynoszą:
• 0,7 TJ/rok zawartość energii cieplnej w paliwie;
• 0,08 MW wielkość szczytowej mocy cieplnej w sezonie grzewczym.

6

„Małe elektrownie wodne w gospodarce i środowisku przyrodniczym” (J. Plutecki).
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Tereny zielone
Interesującym kierunkiem mogłoby być zagospodarowanie energetyczne biomasy pochodzącej z wycinki zieleni.
Szacuje się przy założeniach:
• łączna powierzchnia zieleni urządzonej w mieście, z której potencjalnie mogłaby być pozyskiwana
biomasa to ok. 60 ha;
• wskaźnik uzysku biomasy: 10-20 m3/ha/a;
• wartość opałowa 8 MJ/kg;
że potencjał energetyczny tego rodzaju biomasy w mieście wynosi:
• 5,8 TJ/rok zawartość energii cieplnej w paliwie;
• 0,60 MW wielkość szczytowej mocy cieplnej w sezonie grzewczym.
Jak wynika z powyższych szacunkowych obliczeń, potencjał energetyczny w mieście w zakresie wykorzystania
biomasy jest niewielki i wynosi łącznie:
• 8,3 TJ/rok zawartość energii cieplnej w paliwie;
• 0,87 MW wielkość szczytowej mocy cieplnej w sezonie grzewczym.
Energia słońca
Potencjał wykorzystania energii słonecznej na terenie województwa śląskiego znajduje się w przedziale od 996
do 1048 KWh/m2 na rok. Jest to wartość wskazująca maksymalny potencjał produkcji energii w przypadku
bezstratnej konwersji energii słonecznej na energię elektryczną. Na terenie miasta Ruda Śląska istnieje wysoki
potencjał energetyczny pochodzący z promieniowania słonecznego, gdyż gęstość promieniowania wynosi
pomiędzy 950, a 975 kWh/m2/rok.

Rysunek 18 Potencjał wykorzystania energii słonecznej na terenie województwa śląskiego
Źródło: Program wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego, 2005

Na terenie miasta wykorzystywana jest energia słoneczna w instalacjach solarnych (kolektorowych) w szeregu
prywatnych budynków oraz elektrowni fotowoltaicznej o mocy 311,04 kW zainstalowanej na dachu zbiornika
wody pitnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. przy ul. Hallera 80 w Rudzie Śląskiej.
W ciągu ostatnich trzech lat w budynkach zarządzanych przez Miasto zainstalowano ok. 1 000 modułów
fotowoltaicznych, które są w stanie wyprodukować ok. 200 MWh energii elektrycznej rocznie – co jest
sukcesem.
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Energia ziemi
Źródłem energii geotermalnej jest wnętrze Ziemi o temperaturze około 5 400°C, generujące przepływ ciepła
w kierunku powierzchni. W celu wydobycia wód geotermalnych na powierzchnię wykonuje się odwierty do
głębokości zalegania tych wód. W pewnej odległości od otworu czerpalnego wykonuje się drugi otwór, którym
wodę geotermalną po odebraniu od niej ciepła, wtłacza się z powrotem do złoża. Wody geotermalne są z reguły
mocno zasolone, jest to powodem szczególnie trudnych warunków pracy wymienników ciepła i innych elementów
armatury instalacji geotermalnych. Wody głębinowe mają różny poziom temperatur. Z uwagi na zróżnicowany
poziom energetyczny płynów geotermalnych (w porównaniu do klasycznych kotłowni) można je wykorzystywać:
• do ciepłownictwa (m.in.: ogrzewanie niskotemperaturowe i wentylacja pomieszczeń, przygotowanie
ciepłej wody użytkowej),
• do celów rolniczo - hodowlanych (m.in.: ogrzewanie upraw pod osłonami, suszenie płodów rolnych,
ogrzewanie pomieszczeń inwentarskich, przygotowanie ciepłej wody technologicznej, hodowla ryb
w wodzie o podwyższonej temperaturze),
• w rekreacji (m.in.: podgrzewanie wody w basenie),
• przy wyższych temperaturach do produkcji energii elektrycznej.
Należy zaznaczyć, że eksploatacja energii geotermalnej powoduje również problemy ekologiczne, z których
najważniejszy polega na kłopotach związanych z emisją szkodliwych gazów uwalniających się z płynu. Dotyczy
to przede wszystkim siarkowodoru (H2S), który powinien być pochłonięty w odpowiednich instalacjach,
podrażających koszt produkcji energii. Inne potencjalne zagrożenia dla zdrowia powoduje radon (produkt rozpadu
radioaktywnego uranu) wydobywający się wraz z parą ze studni geotermalnej.

Rysunek 19 Potencjał energii geotermalnej w rejonie miasta Ruda Śląska
Źródło: Program wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego, 2005

Miasto Ruda Śląska posiada nieznaczny potencjał energii geotermalnej. Powyższy rysunek wskazuje, że
maksymalna moc potencjału teoretycznego wynosi 1,7 MW, energii cieplnej 53,6 TJ/rok.
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4.1.3. Analiza SWOT
Ochrona klimatu i jakości powietrza
MOCNE STRONY
czynniki wewnętrzne

SŁABE STRONY
czynniki wewnętrzne

możliwość podłączenie do sieci gazowej i wymiana źródeł ciepła
na ekologiczne
korzystne warunki dla rozwoju i wykorzystania odnawialnych
źródeł energii

nadmierne straty energetyczne związane m.in. z brakiem izolacji
cieplnej budynków
spalanie paliw stałych niskiej jakości
niedostatecznie rozwinięta infrastruktura towarzysząca ciągom
komunikacyjnym (np. chodniki, parkingi, trasy rowerowe)

nowoczesne źródła ciepła sieciowego na terenie miasta

wysoki pobór energii przez system oświetlenia ulicznego

SZANSE
czynniki zewnętrzne

ZAGROŻENIA
czynniki zewnętrzne
brak środków zewnętrznych na sfinansowanie inwestycji

integracja z UE i wpływ środków pomocowych

niedostateczna świadomość ekologiczna społeczeństwa

regulacje ogólnokrajowe i międzynarodowe zobowiązujące do
podniesienia jakości powietrza

brak zainteresowania ze strony mieszkańców ekologicznymi
źródłami energii

postęp technologiczny

wzrost liczby pojazdów na drogach publicznych

Źródło: opracowanie własne

4.1.4 Cele i zadania środowiskowe z zakresu klimatu i jakości powietrza
Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, przez utrzymanie poziomów substancji
w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach; zmniejszanie
poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane; zmniejszanie
i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych albo poziomów celów
długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach.
Jakość powietrza na terenie miasta Ruda Śląska w ostatnich latach ulegała zmianom, jednak w dalszym ciągu nie
odpowiada ona obowiązującym normom. Poziomy dopuszczalne lub docelowe nie zostały osiągnięte dla pyłów
PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Przekroczenia dotyczą również poziomu celu długoterminowego dla ozonu.
Obecnie prowadzone działania, zarówno w skali kraju oraz w skali województwa i samorządów lokalnych,
wpływać będą na obniżenie emisji substancji, których normy są przekraczane.
Ocenę jakości powietrza na terenie miasta Ruda Śląska przeanalizowano w oparciu o dane
z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz dane ze stacji pomiarowych, tj. stacji
w Katowicach. Zgodnie z roczną oceną jakości powietrza miasto Ruda Śląska należy do aglomeracji górnośląskiej,
która otrzymała klasę C dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, ozonu oraz benzo(α)pirenu.
Wpływ na złą jakość powietrza w mieście niewątpliwie ma kilka czynników, w tym nadmierne straty energetyczne
związane m.in. z brakiem izolacji cieplnej budynków, opalaniem budynków paliwem niskiej jakości. Znaczną
emisją charakteryzuje się również spalanie paliw w pojazdach, co związane jest z ich złym stanem technicznym
oraz niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturą towarzyszącą ciągom komunikacyjnym.
Analiza SWOT wykazała, iż zagrożeniem dla Miasta mogą być niewystarczające środki finansowe
na modernizację i budowę infrastruktury drogowej, jak również brak zainteresowania mieszkańców
i przedsiębiorców działaniami zwiększającymi energooszczędność budynków i wymianą źródeł ciepła na
ekologiczne.
Poprawa jakości powietrza w roku 2020 ma nastąpić poprzez realizację działań naprawczych, zaplanowanych
w ramach Programu ochrony powietrza w odniesieniu do wszystkich źródeł emisji. Efektem realizacji Programu
powinno być zmniejszenie wielkości emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, głównie ze źródeł
powierzchniowych, a także komunikacyjnych i przemysłowych.
W zakresie emisji powierzchniowej, poza działaniami realizowanymi w ramach programów ochrony powietrza,
a także działaniami samorządów lokalnych w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, największe znaczenie może
mieć wprowadzanie norm na małe źródła energii oraz wymuszone przepisami działania na rzecz podniesienia
efektywności energetycznej.
Działaniami, które pozwolą na redukcję emisji szkodliwych substancji, jak również podniesienie komfortu życia
mieszkańców będą termomodernizacje budynków, modernizacja lokalnych i indywidualnych kotłowni, wymiana
instalacji grzewczej oraz wprowadzenie energooszczędnego oświetlenia (w budynkach i na ulicach). W zakresie
emisji liniowej możliwe jest jej znaczne zredukowanie poprzez podejmowanie działań na rzecz podniesienia
efektywności energetycznej transportu. W związku z nasilającym się ruchem indywidualnym należy rozwijać
transport publiczny, w tym kolejowy.
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W harmonogramie realizacji zadań własnych i monitorowanych zapisano zadania zarówno dotyczące opracowania
dokumentów planistycznych w dziedzinie energetyki i zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe, realizacji Programu Ochrony Powietrza, poprawy warunków energetycznych w budynkach
użyteczności publicznej i mieszkalnych, a także poprawy jakości dróg, w tym efektywności oświetlenia.
Ochrona powietrza powinna zostać ujęta w opracowywanych przez Miasto Ruda Śląska dokumentach
planistycznych, tj. plany gospodarki niskoemisyjnej, programy ograniczania niskiej emisji, założenia zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Większość z nich będzie finansowana z budżetów jednostek
samorządowych.
W wyniku realizacji Programu Ochrony Powietrza oraz poprawy warunków energetycznych w budynkach
przewiduję się obniżenie zapotrzebowania na energię finalną w 50-70% w obiektach osób fizycznych i 100%
w obiektach użyteczności publicznej. Działania obejmą również wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł
energii, wymianę oświetlenia, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Jak wspomniano wyżej znaczą część emisji pyłów i gazów do powietrza mają pojazdy poruszające się po drogach
miasta Ruda Śląska. Dlatego Program przewiduje poprawę płynności ruchu, modernizację i budowę odcinków
dróg publicznych, ścieżek rowerowych, wdrażanie inteligentnych systemów zarządzania ruchem oraz
mechanizmów wspomagających zarządzanie ruchem i transportem przez zarządców dróg (Miasto Ruda Śląska,
GDDKiA), wymianę taboru autobusowego. Większość inwestycji zarówno termomodernizacyjnych jak
i dotyczących infrastruktury drogowej będzie współfinansowana z funduszy krajowych i unijnych (w tym RPO,
POIiŚ).

Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869
42

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2026

Zagrożenia hałasem
4.2.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ
Cel długoterminowy do 2022 roku zapisany w dotychczasowym Programie Ochrony Środowiska
POPRAWA KLIMATU AKUSTYCZNEGO W MIEŚCIE
Cele krótkoterminowe
na lata 2015-2017

Podjęte działania

Efekt ze wskaźnikiem

W ostatnich latach opracowano studium transportowe wraz
z planem zrównoważonej mobilności miejskiej, a także
multimedialny model ruchu. Zadanie zakończono w 2016
roku.

Opracowanie studium
komunikacyjnego dla miasta

Zadanie zrealizowane

W ostatnich latach w ramach przygotowania do realizacji
tego zadania opracowano dokumentację projektowokosztorysową węzła przesiadkowego. W 2017 roku
w ramach I etapu tego zadania (ZIT) opracowano studium
wykonalności oraz wyłoniono wykonawcę na opracowanie
dokumentacji projektowo budowlano-wykonawczej dla
budowy Centrum Przesiadkowego w Rudzie Śląskiej –
Chebziu wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy
realizacji zadania.
Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2019 – 2020
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014 - 2020. Całkowity koszt planowany jest na około
15,8 mln zł. Celem realizacji projektu jest funkcjonalne
i komfortowe powiązanie komunikacji kolejowej,
tramwajowej, autobusowej, samochodowej, rowerowej
i pieszej.

Poprawa systemu komunikacji
publicznej w mieście,
w tym budowa centrum
przesiadkowego

Poprawa funkcjonalności
i parametrów technicznych
oraz udrożnienie układu sieci dróg
publicznych na terenie miasta Ruda
Śląska

KZK GOP realizuje obecnie projekt pn. „System
Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II” (SDIP II), który
uzyskał wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. SDIP II ma na celu rozbudowę istniejącego
systemu SDIP wdrożonego w ramach pilotażu,
współfinansowanego ze środków EFRR w ramach PO IiŚ
2007-2013. Przedmiotem projektu jest wdrożenie systemu
ITS wspierającego transport zbiorowy. Projekt dotyczy
poprawy
skomunikowania obszaru
funkcjonalnego
Metropolii Górnośląskiej. Realizowany będzie punktowo
na wszystkich ciągach komunikacyjnych KZK GOP (w tym
w Rudzie Śląskiej), Bierunia i Tychów, na których
funkcjonuje publiczny transport. Objęte nim będą przystanki
generujące największe potoki podróżnych, w tym węzły
o znaczeniu regionalnym. Budowana infrastruktura będzie
obsługiwała
zarówno
transport
autobusowy,
jak
i tramwajowy. Inwestycja wpłynie na poprawę jakości
powietrza. Przedmiot projektu został wskazany do realizacji
w „Strategii ZIT” oraz wynika z „Planu zrównoważonego
rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru
KZK GOP”. Realizacja rzeczowa projektu obejmuje m.in.
dostawę i montaż wyposażenia na przystankach - 462 tablic
– planowana liczba tablic w Rudzie Śląskiej – 18 szt.
oraz integrację z istniejącymi systemami SDIP i ŚKUP
w KZK GOP oraz innymi systemami ITS na obszarze
Subregionu Centralnego (na poziomie przekazywania
informacji). Całkowita wartość projektu została oszacowana
na 43,4 mln zł. Za koszty kwalifikowalne uznano
35,3 mln zł, z czego 75% zostanie pokryte z Funduszu
Spójności w ramach dofinansowania projektu (tj. 26,4 mln
zł). Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana
w lutym 2017 r., jednak rzeczowa realizacja przedsięwzięcia
przypadnie na lata 2018-2019.

Zadanie jest w trakcie realizacji
aktualnie trwa procedura
przygotowawcza

Corocznie prowadzone są prace polegające na remontach,
modernizacjach dróg, a także usprawniające ruch pojazdów
i udrożniające komunikacyjnie miasto. W 2017 roku koszty
budowy, przebudowy i modernizacji dróg wyniosły około
15 mln złotych.
W 2017 roku przeprowadzono ocenę stanu nawierzchni dróg
na terenie miasta w skali A – bardzo dobry, B – dobry, C –
zadowalający, D – zły oraz E – stan bardzo zły. Z oceny
wynika iż:
11,2 % dróg określono jako stan A
31,3% dróg określono jako stan B
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45,8% dróg określono jako stan C
11,2% dróg określono jako stan D
0,5% dróg określono jako stan E.
Dróg w stanie D i E jest około 10,9 km, są to drogi o zużyciu
nawierzchni powyżej 85% i wymagają one prac
remontowych.
W ostatnich latach realizowano zadanie pn.: „Trasy
rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska”:

Rozwój transportu rowerowego
połączonego ze ścieżkami
w sąsiednich miastach

W 2017 roku wykonano ścieżkę rowerową w ciągu
ul. Zabrzańskiej na odcinku od zjazdu na trasę N-S do
ul. P. Niedurnego, ścieżkę rowerową w ciągu
ul. Zabrzańskiej na odcinku od granicy miasta Zabrze do
zjazdu na trasę N-S, opracowano koncepcję techniczno –
ekonomiczną dla budowy ścieżki rowerowej w ciągu
ul. Halembskiej oraz opracowano dokumentację dla budowy
ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania ulic 1 Maja,
Tołstoja do zjazdu do budynku nr 376 przy ul. 1 Maja.
W 2016 roku opracowano dokumentację projektową na
wykonanie ścieżki rowerowej od ul. Gołębi do
ul. Kupieckiej. Wykonano dokumentację projektową oraz
ścieżki rowerowe przy ul. Różyckiego. Zaadoptowano
nawierzchnię jezdni oraz chodnik na ciąg pieszo-rowerowy
ulicy Jankowskiego oraz wykonano czerwoną nawierzchnię
metodą chemoutwardzalną na istniejącej ścieżce rowerowej
w Parku Dworskim.

Zadanie jest zadaniem ciągłym
każdego roku realizowane są
zadania koncepcyjne, projektowe,
oraz budowlane, konserwacyjne
i utrzymaniowe ścieżek
rowerowych

Jednocześnie w każdym roku realizowane są prace
konserwacyjne i utrzymaniowe ścieżek na terenie miasta.
Urząd Miasta prowadzi bazę danych przedsiębiorców, którzy
mają pozwolenie zintegrowane i mających wpływ na emisje
hałasu. Aktualnie pozwolenie zintegrowane posiadają firmy:

Gromadzenie danych nt. zagrożenia
i emisji hałasu w mieście

1.

Madej Wróbel Sp. z o.o.

2.

P.P.H.U.T. STALBET 2 Andrzej Szybka,

3.

P.P.H.U.NIK-POL Sp. z o.o.,

4.

Zakłady Energetyki Cieplnej S.A.,

5.

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.,
a)

Miasto gromadzi na bieżąco dane

Elektrociepłownia „Mikołaj”,

b) Ciepłownia „Halemba”,
c)
6.

Ustalanie i egzekwowanie
dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku

Ciepłownia „Nowy Wirek”,
Tönsmeier Południe Sp. z o.o..

Aktualnie dla jednego przedsiębiorcy działającego na
obszarze miasta wydana jest decyzja o dopuszczalnej emisji
hałasu, jest to P.P.H.U NIK-POL Sp. z o.o. instalacja do
produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, o zdolności
produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów na dobę, zlokalizowana
w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58. Decyzja
OS.6251/1/D/2016 z 6 lutego 2017 roku.
W okresie 2015-2017 przeprowadzono jedną kontrolę
uciążliwości hałasowych i zapachowych.
Po przeprowadzonej kontroli zakład podjął działania
zmierzające do zlikwidowania uciążliwości, poprzez montaż
urządzeń jonizujących. Po kolejnej kontroli nie stwierdzono
już przekroczeń dopuszczalnej emisji hałasu określonego
decyzją.

Aktualnie została wydana jedna
decyzja ustalająca dopuszczalne
poziomy hałasu. W ramach
działalności kontrolnej
przeprowadzono kontrole
oczyszczalni ścieków.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych inwestycjach i działaniach na terenie miasta Ruda Śląska

4.2.2. Opis stanu obecnego
Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska,
w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie,
ewentualnie zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.
W przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów
dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich
prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ
ten wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu
Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu
środowiska na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu określonych wskaźnikami hałasu LDWN i LN oraz
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z uwzględnieniem pozostałych danych, w szczególności demograficznych oraz dotyczących sposobu
zagospodarowania i użytkowania terenu.
4.2.2.1. Hałas przemysłowy
Klimat akustyczny kształtują zarówno duże, jak i małe przedsiębiorstwa działające na terenie miasta. Większe
przedsiębiorstwa wprowadzają zazwyczaj u siebie rozwiązania technologiczne przyczyniające się do ograniczenia
emisji hałasu powodującego uciążliwość dla mieszkańców.
Na terenie Rudy Śląskiej działają także małe i średnie firmy, które nie mają decyzji o dopuszczalnej emisji hałasu
i mogą wpływać na klimat akustyczny terenu. Należą do nich firmy prowadzące działalność handlowo-usługową,
produkcyjną, transportową, budowlaną, warsztaty samochodowe, niewielkie zakłady prowadzące prace
polegające na obróbce drewna, cięciu, kuciu, szlifowaniu i spawaniu.
Funkcjonowanie małych zakładów jest niejednokrotnie źródłem konfliktów mieszkańców
z przedsiębiorcami, gdyż zakłady te stwarzają uciążliwości i dyskomfort akustyczny mieszkańców – i jest
to problem. W takich sytuacjach mieszkańcy zgłaszają fakt uciążliwości co skutkuje kontrolą, a w przypadku
przekroczeń wydaniem decyzji o dopuszczalnej emisji hałasu. W ostatnich latach uciążliwości zostały zgłoszone
kilka razy do Urzędu Miasta, jeden przypadek zakończył się kontrolą, a drugi wydaniem decyzji ustalającej
dopuszczalną emisję hałasu.
Większość uciążliwości powodowanych emisją hałasu wynika z lokalizacji przedsiębiorstw, z których
działalnością nierozłącznie jest związana emisja hałasu na terenach zapisanych w planach zagospodarowania
przestrzennego jako tereny mieszkaniowe.
Corocznie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach prowadzi na terenie miasta kontrole
przedsiębiorców w zakresie emisji hałasu. W latach 2015-2017 skontrolowano 4 przedsiębiorstwa, tylko w dwóch
przypadkach zanotowano przekroczenia, co zakończyło się wydaniem decyzji o dopuszczalnej emisji hałasu.
Z informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wynika, iż wydawane
pokontrolne zalecenia dla przedsiębiorców także w kwestii ochrony przez hałasem są sukcesywnie
realizowane i jest to traktowane jako sukces.7
4.2.2.2. Hałas drogowy
Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków transportu, jest to hałas typu liniowego.
Głównym źródłem emisji hałasu na terenie miasta są:
• autostrada A4 o długości 10,022 km,
•
•

drogi wojewódzkie nr 902 tzw. Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ) oraz nr 925 o łącznej długości
17,08 km,
powiatowe o długości 67,34 km,

• gminne o długości 177,15 km.
Na terenie Rudy Śląskiej według danych na koniec 2017 roku zarejestrowanych jest 87 9638 pojazdów, jest to
o około 6,3% więcej niż w 2015 roku i o około 37,4%9 więcej w porównaniu do 2010 roku. Komunikację miejską
zapewnia KZK GOP według danych na koniec 2017 roku długość linii autobusowych na terenie miasta wynosi
319 km, a tramwajowych 15 km. W trakcie porannego szczytu na drogach Rudy Śląskiej porusza się
109 autobusów i 33 tramwaje zatrzymując się na 121 przystankach autobusowych i tramwajowych, 268
stanowiskach autobusowych i tramwajowych.10
Stale zwiększa się również ilość obszarów narażonych na negatywne działanie hałasu, dlatego jednym
z głównych problemów ochrony przed hałasem jest lokalizacja terenów mieszkalnych blisko ruchliwych
dróg oraz zbyt mała ilość ekranów akustycznych.
Duże natężenie ruchu na drogach stwarza uciążliwości akustyczne na terenach wzdłuż tych głównych ciągów
ruchu. W celu zmniejszenia emisji hałasu w ciągach dróg będących w utrzymaniu Miasta zlokalizowanych jest
7 odcinków ekranów akustycznych o łącznej długości 800 mb. W administracji GDDKiA na terenie miasta jest
8 150 mb ekranów akustycznych.
Z informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach wynika, iż odcinek
autostrady A4 przebiegający przez miasto jest w stanie bardzo dobrym i aktualnie nie wymaga prac
modernizacyjnych.

7

na podstawie danych z WIOŚ
dane Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Ruda Śląska
9
dane GUS, 2010
10
KZK GOP, Wozy w ruchu w szczycie porannym Ruda Śl, 2018
8
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W 2017 roku przeprowadzono ocenę stanu nawierzchni dróg na terenie miasta. Z oceny wynika iż:
•
•
•

11,2% dróg określono jako stan bardzo dobry,
31,3% dróg określono jako stan dobry,
45,8% dróg określono jako stan zadowalający,

•

11,2% dróg określono jako stan zły,

• 0,5% dróg określono jako stan bardzo zły.
Dróg w stanie D i E (zły i bardzo zły) jest około 10,9 km, są to drogi o zużyciu nawierzchni powyżej 85%
i wymagają one pilnych prac remontowych. W związku z tym planowane są remonty i modernizacje tych dróg
w okresie 2019-2022. Zestawienie planowanych działań ujęto w harmonogramach realizacji zadań własnych
w zakresie ochrony powietrza.
Na podstawie opracowanej w 2017 roku „Mapy akustycznej miasta Ruda Śląska” oraz „Programu ochrony
środowiska przed hałasem dla Miasta Ruda Śląska na lata 2013 – 2018” stwierdza się, że na terenie miasta
występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego.
Na podstawie mapy akustycznej zidentyfikowano tereny zagrożone przekroczeniem wartości dopuszczalnych
hałasu drogowego. Wyznaczono 22 obszary w granicach miasta, na których występują przekroczenia wartości
dopuszczalnych hałasu drogowego: ul. Karola Goduli, ul. Ryszarda Sprusa i Orzegowska, ul. Wolności, DTŚ +
Zabrzańska + Piotra Niedurnego, DTŚ + Zabrzańska + Wolności, ul. Piotra Niedurnego + Czarnoleśna + Generała
Józefa Hallera, ul. 1 Maja + Obrońców Westerplatte + Edmunda Kokota, ul. Księdza Józefa Niedzieli +Edmunda
Kokota, ul. Edmunda Kokota + Zielona, ul. Edmunda Kokota, ul. Radoszowska + Oświęcimska, ul. Księdza
Ludwika Tunkla + Oświęcimska + Wyzwolenia +Piłsudskiego, ul. Wyzwolenia +Oświęcimska, ul. 1 Maja +
Wyzwolenia, ul. 1 Maja + Nowy Świat, ul. Józefa Piłsudskiego, ul. Kłodnicka, ul. 1 Maja + Grodzka, ul. 1 Maja
+ Piotra Skargi, ul. Katowicka, ul. Księdza Ludwika Tunkla. Zgodnie z danymi uzyskanymi na podstawie mapy
z 2017 roku, na hałas o poziomie przekraczającym wartość dopuszczalną LDWN narażonych jest łącznie 918 osób,
natomiast na hałas przekraczający wartość dopuszczalną LN – 732 osoby. Przekroczenie emisji występuje głównie
w przedziale 0,01- 5 dB. Przekroczenia powyżej 5 dB dotyczą kilkudziesięciu mieszkańców.
W ramach opracowanego w 2015 roku „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego
do roku 2018 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej
3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie”
analizowano pięć odcinków drogi wojewódzkiej nr 925. Jeden od granicy miasta Ruda Śląska do miejscowości
Borowa Wieś (DK 44) o długości 1,337 km zlokalizowany w powiecie mikołowskim i powiecie Ruda Śląska.
Wyniki badań wskazują, iż:
• około 151 osób zamieszkujących okolice drogi DW 925 narażonych jest na hałas w granicach 55-60 dB,
• około 81 osób zamieszkujących okolice drogi DW 925 narażonych jest na hałas w granicach 55-60 dB,
• około 164 osoby zamieszkujące okolice drogi DW 925 narażone są na hałas w granicach 60-65 dB.
W 2012 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła wykonanie map akustycznych
obejmujących drogi krajowe na terenie województwa śląskiego. W ramach map akustycznych przeanalizowano
536,144 km dróg krajowych które stanowią źródło hałasu poddane analizie zgodnie z metodykami referencyjnymi.
Analiza na terenie Rudy Śląskiej obejmowała dwa odcinki tras drogowych, tj.
•

Autostrada A4, odcinek: Węzeł Sośnica-Katowice,

• Droga krajowa nr 44, odcinek: Dąbrowa – Śmiłowice.
Wyniki opracowanych map akustycznych dały podstawę stwierdzenia, iż część mieszkańców miasta żyje w złym
środowisku akustycznym, powodowanym przez hałas drogowy. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdza
się, iż ok. 2 tys. mieszkańców miasta zamieszkujących tereny wzdłuż autostrady eksponowanych jest na
ponadnormatywny hałas, w tym:
•

1 122 mieszkańców narażonych jest na przekroczenia w granicach 55-60 dB,

• 387 mieszkańców narażonych jest na przekroczenia w granicach 60-65 dB,
• 32 mieszkańców narażonych jest na przekroczenia w granicach 65-70 dB.11
Uciążliwość hałasu drogowego wzrasta wraz z natężeniem ruchu. W porównaniu do danych dla województwa
śląskiego z 2010 r. i z 2014 r. obserwuje się wzrost liczby pojazdów o 13,69 % gdzie między latami 2000 oraz
2008 można było obserwować wzrost liczby pojazdów na poziomie ok. 94 %. Należy tutaj zaznaczyć, iż udział
pojazdów ciężarowych w potoku ruchu ma dominujący wpływ na poziom hałasu. Prognozowana wielkość

11

Mapy akustyczne dla dróg krajowych w województwie śląskim o łącznej długości 536,144 km (zadanie 9), Sporządzenie map akustycznych
dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów – 9 zadań – o łącznej długości 7 709,814 km. I – CZĘŚĆ OPISOWA, 2012
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przyrostu pojazdów na poziomie do 1,15 % (do roku 2023) nie wpłynie znacząco na stan klimatu akustycznego.
Obliczony wzrost poziomu hałasu dla wskaźników średniorocznych nie przekroczy 0,7 dB.12
Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2018 roku zostały opracowane „Mapy akustyczne
dla dróg krajowych w województwie śląskim o łącznej długości 8 502,34 km”.
Badaniami zostały objęte dwa odcinki dróg przebiegające przez obszar miasta Ruda Śląska:
•

A4/E40 - węzeł Gliwice-Sośnica – węzeł Ruda Śląska o długości 10,03 km,

• A4/E40 - węzeł Ruda Śląska - węzeł Chorzów o długości 6,113 km.
Analizy wykazały, iż ruch dobowy na tych odcinkach wynosi analogicznie 58,4 tys. pojazdów i 61,1 tys.
pojazdów.
Wyniki badań hałasu wskazują na przekroczenia hałasu, które oddziałują na około 3 tys. mieszkańców miasta,
w tym:
•
•

2 315 mieszkańców narażonych jest na przekroczenia w granicach 55-60 dB,
740 mieszkańców narażonych jest na przekroczenia w granicach 60-65 dB,

• 46 mieszkańców narażonych jest na przekroczenia w granicach 65-70 dB,
• 5 mieszkańców narażonych jest na przekroczenia w granicach 70-75 dB.13
Analizy wskazały, że 16 lokali mieszkalnych (zamieszkiwanych przez 45 mieszkańców) spośród 732 lokali
narażonych na przekroczenia hałasu posiada względnie cichą elewację.
Dane zamieszczone w „Mapach…” wskazują, że średni przyrost poziomu dźwięku w sąsiedztwie analizowanych
odcinków dróg wyniósł 0,49 dB. Mapy akustyczne zawierają szereg działań zmniejszających emisję hałasu
drogowego, są to głównie wymiany nawierzchni oraz budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych, niemniej jednak
żadne z tych działań nie jest planowane na terenie Rudy Śląskiej. Porównując dane z map GDDKiA z roku 2012
można stwierdzić, iż na terenie miasta ilość mieszkańców narażonych na przekroczenia hałasu zwiększyła się od
2012 o 101%.
W 2013 roku dla miasta Ruda Śląska opracowano „Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla miasta Ruda
Śląska na lata 2013-2018”. Na podstawie Mapy akustycznej miasta Ruda Śląska przeprowadzono obliczenia
statystyczne wskaźników LDWN oraz LN w odniesieniu do hałasu drogowego. Analiza ukazała, że na terenie miasta
Ruda Śląska występują obszary mieszkaniowe, narażone na przekroczenie wartości LDWN i LN, głównie są to
obszary, na których wartość tego przekroczenia zawiera się w przedziale od 0,01 do 5 dB.
W związku z tym jako najważniejsze kierunki niezbędne do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku w zakresie hałasu drogowego przyjęto cele:
• eliminację ruchu tranzytowego z obszarów o gęstej zabudowie,
• ograniczenie prędkości ruchu pojazdów,
•
•

tworzenie stref z zakazem lub ograniczeniem ruchu pojazdów osobowych i / lub ciężarowych w centrum
miasta,
wprowadzanie środków trwałego uspokajania ruchu,

•

budowa ekranów akustycznych i tworzenie pasów zwartej zieleni ochronnej,

•
•

remonty ulic polegające na stosowaniu nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych,
wdrażanie rozwiązań usprawniających funkcjonowanie komunikacji zbiorowej w obszarze śródmieścia
(wydzielone pasy ruchu dla autobusów, system sterowania ruchem),

•
•

rozwój nowoczesnej komunikacji miejskiej jako podstawy transportu publicznego w Rudzie Śląskiej,
wprowadzenie inteligentnych systemów transportowych,

•

współpraca z Policją w zakresie kontroli środków transportu pod względem emisji hałasu do środowiska
oraz przestrzegania ograniczeń prędkości,

• rozwój systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.
Przeciwdziałanie hałasowi komunikacyjnemu jest działaniem długookresowym rozłożonym na lata. Typowym
sposobem ochrony przed hałasem jest nawierzchnia o obniżonej hałaśliwości oraz stosowanie ekranów
akustycznych. Istotnym elementem są także nasadzenia zieleni przydrożnej.
Na podstawie dokonanej analizy akustycznej należy uznać, że zwiększa się emisja hałasu drogowego,
co wymaga działań ograniczających jej oddziaływanie akustyczne.

12
13

Mapa akustyczna dla dróg wojewódzkich w województwie śląskim o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów/rok – czerwiec 2017
Mapy akustyczne dróg krajowych w województwie śląskim o łącznej długości 623,975 km (Część Nr 6), marzec 2018
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4.2.2.3. Hałas kolejowy i lotniczy
Przez miasto przebiega 9 odcinków linii kolejowych o łącznej długości 39,84 km. Sześć zarządzanych jest przez
PKP Polskie Linie Kolejowe, jedna przez KWK „Halemba” i dwie przez Infra Silesia S.A.
Przez południową część miasta przebiega także linia przewozów towarowych Gliwice – Zabrze Makoszowy –
Katowice. Linia ta ma preferencję przewozów towarowych, w tym także materiałów niebezpiecznych
i toksycznych środków przemysłowych. Szczegółowe zestawienie linii zamieszczono w tabeli poniżej.
Tabela 7. Długość odcinków sieci kolejowych w granicach miasta Ruda Śląska z podziałem na rodzaj linii oraz średniodobowe natężenie
ruchu w 2017 r.

Nr linii

189

Natężenie średniodobowe ruchu kolejowego w 2017 r.

Długość linii
w granicach
miasta [m]

Rodzaj linii

3 540

linia znaczenia miejscowego,
jednotorowa, niezelektryfikowana

podział na odcinki

Liczba pociągów

Ruda Chebzie - Ruda Orzegów

4

Ruda Orzegów - Zabrze Biskupice

7

137

4 730

linia znaczenia państwowego,
magistralna, dwutorowa,
zelektryfikowana

Chorzów Batory - Gliwice

92

187

5 370

linia znaczenia miejscowego,
jednotorowa, niezelektryfikowana

Ruda Czarny Las - Ruda Orzegów

3

894

4 300

linia znaczenia miejscowego,
jednotorowa, zelektryfikowana Linia
zarządzana przez PGG KWK
„Halemba”

Ruda Bielszowice - KWK „Halemba”

9

Radoszowy - Ruda Kochłowice

27

12 390

linia znaczenia państwowego,
pierwszorzędna, dwutorowa,
zelektryfikowana

Ruda Kochłowice - Ruda Bielszowice

30

Ruda Bielszowice - Zabrze Makoszowy

47

141

164

2 250

linia drugorzędna, dwutorowa,
zelektryfikowana

Hajduki - Ruda Kochłowice

5

651

885

linia znaczenia państwowego,
drugorzędna, jednotorowa,
zelektryfikowana

Radoszowy - Hajduki

7

896

2 670

linia znaczenia miejscowego,
jednotorowa, zelektryfikowana; Linia
zarządzana przez Infra Silesia S.A.

Panewniki - KWK „Śląsk” T2

6

897

3 710

linia znaczenia miejscowego,
jednotorowa, niezelektryfikowana;
Linia zarządzana przez Infra Silesia
S.A.

Panewniki - KWK „Śląsk” T1

8

Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 2018

Komunikację kolejową w mieście Ruda Śląska obsługuje 6 stacji kolejowych: Ruda Chebzie, Ruda Czarny Las,
Ruda Bielszowice, Ruda Kochłowice, KWK „Śląsk”, KWK „Halemba” jeden przystanek osobowy Ruda Śląska
oraz dwa posterunki odgałęźne Ruda Orzegów i Radoszowy.
W ostatnich latach WIOŚ w Katowicach nie prowadził pomiarów hałasu kolejowego na obszarze miasta.
Na podstawie danych zawartych w opracowaniu pn. „Mapa akustyczna miasta Ruda Śląska” na terenie miasta nie
zidentyfikowano obszarów podlegających ochronie akustycznej, w obrębie których zarejestrowano przekroczenia
obowiązujących wartości dopuszczalnych w zakresie emisji hałasu komunikacyjnego, pochodzącego od linii
kolejowych.
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W zakresie hałasu szynowego w „Programie Ochrony Środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska”
zalecono remont torowiska w kilku lokalizacjach w mieście. Pomiary oraz analizy akustyczne nie wykazały
przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu pochodzących od tramwajów.
PKP Polskie Koleje Liniowe S.A. w granicach miasta Ruda Śląska w latach 2013-2015 przeprowadziły
modernizacje niektórych odcinków linii kolejowych zlokalizowanych w granicach miasta, w ostatnich latach
2016-2017 Spółka nie realizowała prac modernizacyjnych. PKP Polskie Koleje Liniowe S.A. Zakłady Linii
Kolejowych wykonują cyklicznie lub w zależności od potrzeb bieżące prace utrzymaniowe, takie jak: szlifowanie
szyn i rozjazdów, frezowanie szyn, wymianę podkładów, wymianę lub spawanie szyn i rozjazdów, podbicie
i wymianę tłucznia itp.
Powyższe prace w znacznym stopniu wpływają na zminimalizowanie uciążliwości od linii kolejowych oraz
poprawę klimatu akustycznego w danej lokalizacji. Spółka nie przewiduje również prac modernizacyjnych
w latach 2018-2021 w przedmiotowej lokalizacji.
Hałas lotniczy nie występuje na terenie Rudy Śląskiej. Najbliżej położony jest Port Lotniczy Katowice –
Pyrzowice około 40 km oraz Port Lotniczy Kraków – Balice około 100 km. Porty te nie oddziałują̨ na teren miasta.

4.2.3. Analiza SWOT
Zagrożenie hałasem
MOCNE STRONY
czynniki wewnętrzne

SŁABE STRONY
czynniki wewnętrzne

gęsta sieć transportu publicznego przyczyniająca się do
pozostawienia samochodów w domu
mała ilość działań ochronnych wzdłuż dróg

dobra dostępność komunikacyjna miasta w tym także dobra jakość
dróg – około 90% dróg bardzo dobrej, dobrej
i dostatecznej jakości

brak nasadzeń nowej zieleni izolacyjnej wzdłuż dróg

prawie 9 km ekranów akustycznych zainstalowanych wzdłuż
autostrady

powiększająca się liczba mieszkańców narażona na hałas
komunikacyjny

przekroczenia hałasu komunikacyjnego

brak zewidencjonowanych przekroczeń dopuszczalnych poziomów
hałasu kolejowego
SZANSE
czynniki zewnętrzne

ZAGROŻENIA
czynniki zewnętrzne

możliwość rozwoju gospodarczego dzięki dobrej komunikacji
planowane dalsze modernizację dróg
możliwość rozwoju miasta poprzez dogodny dojazd ze wszystkich
kierunków

zwiększanie się ilości pojazdów szczególnie tych ciężarowych
dyskomfort akustyczny dla coraz większej ilości mieszkańców
zamieszkujących tereny wzdłuż dróg

: opracowanie własne

4.2.4 Cele i zadania środowiskowe w zakresie zagrożeń hałasem
Hałas jest elementem tzw. stresu miejskiego, wpływającym na jakość życia ludności, zwłaszcza na obszarach
zurbanizowanych. Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska.
Na terenie miasta działa wiele firm, których działalność negatywnie wpływa na okoliczne tereny i ich
mieszkańców. Corocznie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach prowadzi kontrole emisji
hałasu. Skrócona analiza SWOT wykazała, iż zagrożeniem dla miasta w sytuacji nasilającego się hałasu może być
pogłębiający się dyskomfort oraz docelowo tworzenie zjawiska tzw. „uciekania” mieszkańców z terenów
o nadmiernej uciążliwości akustycznej, co już widać w analizie demograficznej.
W związku z tym w harmonogramach realizacji zadań zapisano, iż ważnym działaniem jest kontynuacja działań
administracyjnych realizowanych przez Miasto polegających na wydawaniu decyzji o dopuszczalnej emisji
hałasu. Jednocześnie uzupełnieniem tych działań także w formie kontynuacji aktualnie już prowadzonych prac
będą kontrole przedsiębiorstw, z których działalnością nierozerwalnie jest związana emisja hałasu wykonywane
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.
W sytuacjach funkcjonowania już istniejących oraz nowopowstających przedsiębiorstw, z których działalnością
nierozerwalnie wiąże się emisja hałasu obowiązkiem przedsiębiorców jest minimalizacja hałasu poprzez
wyciszanie hal oraz maszyn i urządzeń przez zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych. Zadanie
to zapisano w harmonogramie realizacji zadań, a jednostkami odpowiedzialnymi za ich realizację są
przedsiębiorcy. Finansowanie modernizacji przedsiębiorstw lub budowy w nowoczesnych standardach będzie
pochodzić głównie ze środków własnych przedsiębiorstw oraz z dofinansowania z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na rozwój i modernizację przedsiębiorstw oraz działania
innowacyjne.
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Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków transportu, jest to hałas typu liniowego,
którego źródłem emisji hałasu są drogi krajowe, wojewódzkie oraz powiatowe.
Analiza SWOT wykazała, iż mocną stroną Miasta jest dobra dostępność komunikacyjna, ale jednocześnie słabą
stroną jest brak wystarczających działań ochronnych na drogach oraz nadmierna emisja hałasu i dyskomfort
akustyczny około 2 000 mieszkańców. W związku z takim stanem w harmonogramach realizacji zadań zapisano,
iż ciągłymi zadaniami do realizacji są przebudowy i modernizacje dróg zarówno krajowych, wojewódzkich
i powiatowych. Zadania te zapisano zarówno w harmonogramie realizacji zadań własnych – do realizacji przez
Miasto Rudę Śląską jak i w harmonogramie realizacji zadań monitorowanych do realizacji przez Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.
W dalszej perspektywie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach będzie kontynuował
kontrole emisji hałasu drogowego w punktach monitoringowych zlokalizowanych na terenie województwa
śląskiego.
Niebagatelnym zadaniem, którego realizacja prowadzona jest na każdym szczeblu i w trybie ciągłym jest edukacja
ekologiczna. Zadanie to zapisano w harmonogramie realizacji zadań monitorowanych, do realizacji przez gminy,
a finansowane będzie ze środków własnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz
sponsorów.
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Pola elektromagnetyczne
4.3.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ
Cel długoterminowy do 2022 roku zapisany w dotychczasowym Programie Ochrony środowiska
OCHRONA MIESZKAŃCÓW MIASTA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM
Cele krótkoterminowe
na lata 2015-2017

Podjęte działania

Efekt ze wskaźnikiem

Wprowadzenie
do planów zagospodarowania
przestrzennego zapisów
dot. ochrony przed polami
elektromagnetycznymi

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
miasta Ruda Śląska przyjętym uchwałą Rady Miasta Ruda
Śląska nr 1066/LXI/2006 z dnia 22 czerwca 2006 roku
obejmującym swoim zakresem obszar w granicach
administracyjnych miasta, ustalono ograniczenie uciążliwości
lokalizowanych obiektów do terenu, do którego odnosi się tytuł
prawny za wyjątkiem ograniczeń wynikających z przepisów
szczególnych, w tym dla obiektów, dla których mogą być
ustanowione strefy ograniczonego użytkowania (stref
ochronnych elektroenergetycznych linii napowietrznych,
gazociągów itp.). Niemniej jednak nie ma w nim zapisów
o niezbędnej odległości linii wysokiego napięcia czy stacji
przekaźnikowych telefonii komórkowych.

MPZP zawiera zapisy
dotyczące uciążliwości, ale
brak minimalnych odległości
terenów mieszkaniowych czy
przebywania dzieci od
instalacji

Preferowanie niskokonfliktowych
lokalizacji źródeł promieniowania
elektromagnetycznego

W ostatnich latach nie realizowano zadania, gdyż nie było takiej
potrzeby.

Brak potrzeby realizacji

W ramach minimalizacji oddziaływania istniejących
instalacji emitujących pola elektromagnetyczne zgodnie
z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola
elektromagnetyczne przedsiębiorstwa posiadające takie
instalacje zgłaszają do Prezydenta Miasta Ruda Śląska fakt
oddania do eksploatacji oraz istotnych zmian instalacji
wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne.
Monitoring pól
elektromagnetycznych

Aktualnie rejestr zawiera 193 pozycje.
Jednocześnie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska
w latach 2013-2017 wykonano badania promieniowania
elektromagnetycznego na terenie miasta:
• w 2013 roku w dzielnicy Kochłowice,
• w 2014 roku nie wykonywano badań na terenie miasta,

Zgłoszenia instalacji
przyjmowane są na bieżąco.
Rejestr zgłoszeń
aktualizowany jest w miarę
napływania zgłoszeń.
Badania wykonywane są
przez WIOŚ w trzyletnich
cyklach, nie odnotowano
przekroczeń.

• w 2015 roku w dzielnicy Wirek,
• w 2016 roku w dzielnicy Kochłowice.
W żadnym punkcie badania nie wykazały przekroczeń
dopuszczalnych poziomów promieniowania.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych inwestycjach gminnych i działaniach na terenie miasta Ruda Śląska

4.3.2. Opis stanu obecnego
Instalacjami emitującymi pola elektromagnetyczne są:
•

linie przesyłowe wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz stacje transformatorowe, instalacje
radiokomunikacyjne, takie jak:
o stacje bazowe telefonii komórkowej,
o stacje radiowe i telewizyjne.
Przeprowadzona analiza widma pola elektrycznego wysokiej częstotliwości na terenie województwa śląskiego na
potrzeby opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego w badanych punktach
wykazała, że głównymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego w przeważającej liczbie przypadków są
stacje bazowe telefonii komórkowej.14
W układzie normalnym zasilanie odbiorców zlokalizowanych na terenie miasta odbywa się na średnim napięciu
6 i 20 kV liniami napowietrznymi i kablowymi oraz sieciami niskiego napięcia zasilanymi z 17 stacji
elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenie miasta oraz 4 stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych
poza terenem miasta.
Na terenie Rudy Śląskiej źródłem niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego są:

14

na podstawie POŚ dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
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•

linie przesyłowe energii elektrycznej w tym odcinek linii 220 kV relacji Byczyna-Halemba, HalembaKopanina o długości 334 mb,

•
•
•

linie wysokiego napięcia o długości 125,62 km,
linie średniego napięcia o długości 366,96 km,
linie niskiego napięcia, w tym także oświetlenia ulicznego o długości 951,88 km,

• 460 stacji transformatorowych zlokalizowanych w różnych częściach miasta,15
• 73 stacje bazowe telefonii komórkowej (według bazy danych Btsearch)16.
Zadania w zakresie oceny poziomów promieniowana elektromagnetycznego i ich zmian dokonuje Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Pomiary
monitoringowe promieniowania elektromagnetycznego prowadzone są w cyklach trzyletnich, łącznie
w 135 punktach pomiarowych (po 45 w każdym roku) rozmieszczonych na terenie całego województwa śląskiego.
W ostatnich latach 2013-2017 prowadzono badania na terenie miasta. Punkty w których kontrolowano pola
elektromagnetyczne zlokalizowane były:
• w 2013 roku punkt zlokalizowany był przy ulicy Oświęcimskiej w dzielnicy Kochłowice - wyniki badań
wyniosły 0,34 V/m,
• w 2014 roku nie wykonywano badań na terenie miasta,
•

w 2015 roku punkt zlokalizowany był przy ulicy Fitelberga w dzielnicy Wirek - wyniki badań wyniosły
0,33 V/m,
• w 2016 roku punkt zlokalizowany był przy ulicy Oświęcimskiej w dzielnicy Kochłowice - wyniki badań
wyniosły 0,43 V/m17.
Sukcesem jest fakt, iż wyniki badań w województwie śląskim w żadnym punkcie w tym także na terenie
Rudy Śląskiej nie wskazywały na przekroczenia dopuszczalnych poziomów promieniowania
elektromagnetycznego, które wynoszą 7 V/m, nie mniej jednak można zauważyć tendencję wzrostową
wyników pomiarów - w 2010 roku w dzielnicy Wirek wyniosły 0,18 V/m.
Aktualnie zgodnie z ustawą POŚ (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) Prezydent Miasta Rudy Śląskiej
prowadzi Rejestr instalacji mogących oddziaływać na środowisko zgłoszonych do Urzędu Miasta, których emisja
nie wymaga pozwolenia. Według rejestru na terenie miasta zlokalizowanych jest około 200 instalacji emitujących
promieniowanie elektromagnetyczne. W latach 2011-2015 corocznie właściciele instalacji zgłaszali nową
lokalizację, zmianę lub przebudowę instalacji, w kolejnych latach dokonano:
•
•
•

w 2011 roku 81 zgłoszeń,
w 2012 roku 7 zgłoszeń,
w 2013 roku 27 zgłoszeń,

•
•

w 2014 roku 36 zgłoszeń,
w 2015 roku 21 zgłoszeń,

• w 2016 roku 14 zgłoszeń,
• w 2017 roku 9 zgłoszeń.18
W związku z rozwojem sieci komórkowej oraz zwiększającym się poziomem promieniowania
elektromagnetycznego szczególnie istotnym elementem są zapisy w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego o prawidłowej lokalizacji źródeł promieniowania.

15

pismo TAURON Dystrybucja S.A nr TD/OGL/OMR/2018-05-21/1 z 21 maja 2018 roku, pismo PKP Energetyk z dnia 26 kwietnia 2018 r.
http://beta.btsearch.pl
17
[V/m] – średnia wartość arytmetyczna wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego w zakresie
częstotliwości 100 kHz – 3 GHz, w danym punkcie obserwacji w środowisku
18
do końca 2017 roku
16
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4.3.3. Analiza SWOT
Pola elektromagnetyczne
MOCNE STRONY
czynniki wewnętrzne

SŁABE STRONY
czynniki wewnętrzne
brak obwarowań lokalizacyjnych dla instalacji emitujących
promieniowanie elektromagnetyczne na terenie miasta

aktualnie brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów
promieniowania elektromagnetycznego

najsilniejszy zasięg sieci kablowych i bezprzewodowych w
okolicy, co docelowo może powodować przekroczenia
dopuszczalnych poziomów promieniowania

SZANSE
czynniki zewnętrzne

ZAGROŻENIA
czynniki zewnętrzne

najwyższy stopień wyposażenia w węzły dostępowe do Internetu
ze względu na dużą ilość stacji przekaźnikowych i anten na terenie
miasta – szanse rozwojowe miasta, niemniej jednak docelowo
może to powodować zagrożenia dla mieszkańców

stale zwiększający się poziom promieniowania
elektromagnetycznego

Źródło: opracowanie własne

4.3.4 Cele i zadania środowiskowe w zakresie pól elektromagnetycznych
Na terenie Rudy Śląskiej instalacjami emitującymi pola elektromagnetyczne są przede wszystkim linie przesyłowe
wysokiego, średniego i niskiego napięcia stacje transformatorowe oraz instalacje radiokomunikacyjne. W związku
z presją mieszkańców województwa na rozwój zasięgu linii elektroenergetycznych oraz zasięgu telefonii
komórkowej powstaje coraz większa ilość instalacji emitujących promieniowanie elektromagnetyczne.
Podstawowym elementem ochrony przed polami elektromagnetycznymi jest informacja o występujących
poziomach pól. Zniesiony został obowiązek posiadania pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych,
jednak nałożono obowiązek wykonania pomiarów natężenia pól elektromagnetycznych na prowadzących
instalacje i użytkowników urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne. Pomiary należy przeprowadzać
bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia i każdorazowo w przypadku zmiany
warunków pracy urządzenia.
W ramach minimalizacji oddziaływania istniejących instalacji emitujących pola elektromagnetyczne zgodnie
z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) oraz
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola
elektromagnetyczne przedsiębiorstwa posiadające instalacje zgłaszają do Prezydenta Miasta fakt oddania do
eksploatacji instalacji wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne.
Na podstawie tych zgłoszeń prowadzony jest Rejestr instalacji mogących oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z przepisami prawnymi prowadzenie rejestru będzie kontunuowanie w kolejnych latach.
zadanie to realizowane będzie w ramach kosztów administracyjnych Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa
Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Dla określenia aktualnych stanów promieniowania elektromagnetycznego Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Katowicach prowadzi corocznie według ustalonego harmonogramu na terenie całego województwa
śląskiego w tym na obszarze miasta Ruda Śląska, badania poziomów promieniowania. Wyniki badań nie
wykraczają poza dopuszczalne poziomy, niemniej jednak w perspektywie ostatnich kilku lat zauważa się stały
nieznaczny wzrost poziomu promieniowania.
Skrócona analiza SWOT wykazała, iż mocną stroną Miasta jest brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów
promieniowania, co wykazały badania WIOŚ. W związku ze zwiększającymi się poziomami promieniowania
w harmonogramach realizacji zadań monitorowanych zapisano, iż w kolejnych latach badania monitoringowe
promieniowania elektromagnetycznego będą kontynuowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Katowicach. Koszty na ten cel pochodzić będą ze środków własnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Katowicach.
W związku z dużą presją na rozwój sieci komórkowej i stałego zwiększania jej zasięgu istotnym elementem jest
wprowadzenie do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zapisów precyzujących możliwe
lokalizacje stacji przekaźnikowych telefonii komórkowych.
Taką potrzebę wykazała także analiza SWOT, według której Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
powinien bardziej szczegółowo opisywać możliwe potencjalne lokalizacje instalacji emitujących promieniowanie
elektromagnetyczne.
Dlatego w harmonogramie realizacji zadań monitorowanych zapisano, iż niezbędne jest w trakcie aktualizacji
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wprowadzenie zapisów obwarowujących lokowanie
instalacji emitujących promieniowanie niejonizujące. Zadanie to realizowane będzie przez Miasto Rudę Śląską
koszty poniesione na ten cel pochodzić będę z budżetu Miasta.
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Gospodarowanie wodami
4.4.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ
Cel długoterminowy do 2022 roku zapisany w dotychczasowym Programie Ochrony środowiska
OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH
Cele krótkoterminowe
na lata 2015-2017

Podjęte działania

Efekt ze wskaźnikiem

Opracowanie i przyjęcie aktualizacji planów gospodarowania
wodami na obszarach dorzeczy
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza jako
podstawowy dokument planistyczny według Ramowej Dyrektywy
Wodnej (RDW), opracowywany jest przez Prezesa Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej dla obszaru 10 dorzeczy: Odry, Wisły,
Dniestru, Dunaju, Jarft, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej, Ücker.
Tworzony jest dla potrzeb osiągnięcia dobrego stanu wód i jest
podsumowaniem każdego z 6 letnich cyklów planistycznych
wymaganych w RDW (2003-2009; 2009-2015; 2015-2021; 20212027), które mają charakter cykliczny i interakcyjny.

Poprawa jakości wód
powierzchniowych

Obowiązujące obecnie zaktualizowane Plany gospodarowania
wodami na obszarze dorzeczy (aPGW) zostały zatwierdzone przez
Radę Ministrów i opublikowane pod koniec 2016 roku w drodze
rozporządzenia, w tym:
•

aPGW na obszarze dorzecza Odry: Dz.U. z 2016 r.,
poz. 1967;

•

aPGW na obszarze dorzecza Wisły: Dz.U. z 2016 r.,
poz. 1911.

opracowanie dwóch PGW
kontrola 17 zakładów
w zakresie przestrzegania
przez podmioty warunków
wprowadzania ścieków
do wód lub do ziemi

Prowadzenie kontroli przestrzegania przez podmioty warunków
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
Prowadzenie badań monitoringowych w latach 2015-2017
w 2 punktach pomiarowych: Jamna - ujście do Kłodnicy i Kłodnica
- poniżej ujścia Jamny. Zrealizowano - zgodnie z Programem
Państwowego Monitoringu Środowiska województwa śląskiego.
WIOŚ w Katowicach w latach 2015-2017 przeprowadził 17 kontroli
zakładów w zakresie przestrzegania przez podmioty warunków
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, w tym
w 7 przypadkach stwierdzono naruszenia przepisów. Wszystkie
nieprawidłowości zostały usunięte.
Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz
przydomowych oczyszczalni ścieków
Na
bieżąco
jest
prowadzona
ewidencja
zbiorników
bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Poprawa jakości wód
podziemnych

W latach 2015-2017 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej uzgodniło warunki odprowadzania
ścieków dla 101 szt. zbiorników bezodpływowych.
Prezydent Miasta Ruda Śląska w latach 2015-2017 przyjął
zgłoszenia 30 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.
Opracowanie i wydanie rozporządzeń o ustanowieniu obszarów
ochronnych zbiorników wód śródlądowych, w tym zbiorników
wód podziemnych (GZWP)

aktualna ewidencja
zbiorników bezodpływowych
oraz przydomowych
oczyszczalni ścieków
101 szt. nowych zbiorników
bezodpływowych, 30 szt.
przydomowych oczyszczalni
ścieków

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
nie wydał w latach 2015-2017 rozporządzeń o ustanowieniu
obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych (GZWP).
Rozbudowa systemu zabezpieczeń powodziowych na terenie
miasta Ruda Śląska, w tym stworzenie systemu wczesnego
ostrzegania i prognozowania zagrożeń powodziowych

Zwiększenie bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego
mieszkańców Rudy Śląskiej

Śląski Urząd Wojewódzki przygotował regionalny system
ostrzegania (RSO). Jest to platforma hybrydowa Telewizji Polskiej
działająca w oparciu o technologię wykorzystującą możliwości
telewizji cyfrowej nadawanej naziemnie (DVB-T). W ramach
technologii cyfrowej udostępniono szereg nowoczesnych usług
informacyjnych wykorzystywanych m.in. do przekazywania
komunikatów dla ludności o zagrożeniach i zdarzeniach mających
wpływ na bezpieczeństwo powszechne i porządek publiczny oraz na
ochronę życia i zdrowia ludzkiego, a także mienia. Powiadomienia
i ostrzeżenia RSO pojawiają się:
•

na stronach internetowych urzędów wojewódzkich,

•

na kanałach w TVP (telegazeta str. 430 lub 190,
platforma hybrydowa (HbbTV), napisy DVB)),

Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869
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•

w aplikacji mobilnej (systemy operacyjne Android, iOS,
WindowsPhone).

Usuwanie drzew i zakrzaczeń, usuwanie zatorów, zabudowa
wyrw
materiałem
faszynowokamiennym,
uzupełnienie
ubezpieczeń skarp rzeki Kłodnica km 60+000 – 64+000
RZGW w Gliwicach w latach 2015-2017 wykonał konserwacje na
dwóch ciekach o długości 2 km, w tym:
•

rzeki Kłodnica w km 60+000 – 64+000, koszt
54 999,99 zł,

•

rzeki Bytomki w km 13+000 – 14+000, koszt
12 398,40 zł.

ŚZMiUW w Katowicach w latach 2015-2017 prowadził jedynie
prace utrzymaniowe na dwóch ciekach o długości ok. 4 km, koszt
906 843,10 zł (Potok Bielszowicki, ciek o nazwie Jamna).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych inwestycjach gminnych i działaniach na terenie miasta Ruda Śląska

4.4.2. Opis stanu obecnego
4.4.2.1. Wody powierzchniowe
Obszar Miasta Ruda Śląska znajduje się w obrębie dwóch regionów wodnych: Górnej Odry i Małej Wisły. Przez
miasto przebiega dział wód I rzędu, większa część Rudy Śląskiej należy do prawostronnego dorzecza Odry i jest
odwadniana przez Kłodnicę wraz z dopływami: Bytomką, Potokiem Bielszowickim (Kochłówką), Czarniawką
i potokiem Jamna, północno-wschodnia część jest odwadniana do Wisły poprzez Rawę wraz z Nowobytomką.
Głównym ciekiem odwadniającym obszar miasta Ruda Śląska jest Kłodnica. Rzeka przepływa przez miasto od
76 do 61 km swojego biegu. Jest prawobrzeżnym dopływem Odry przepływającym ze wschodu na zachód. Dolina
Kłodnicy jest rowem tektonicznym – Rów Kłodnicy – na terenie miasta Ruda Śląska ma przebieg
równoleżnikowy, oddziela Wzgórza Kochłowickie od Garbu Mikołowskiego. Dno doliny jest płaskie o szerokości
2 – 8 m (max 100 m), rozcięte silnie meandrującym korytem, które osiąga głębokość 1-1,5 m.
Rzeka Bytomka położona w północnej części omawianego obszaru, jest prawobrzeżnym dopływem Kłodnicy,
przepływającym ze wschodu na zachód. Rzeka przepływa przez miasto od 11 do 15,5 km swojego biegu. Koryto
rzeki jest częściowo uregulowane, a częściowo płynie w sposób naturalny (meandruje) tworząc zakola
i rozlewiska. Dno doliny rozciąga się do 300 m, zbocza doliny są strome, a przy wejściach do bocznych dolinek
tworzą się jary.
Potok Bielszowicki (Kochłówka) przepływa przez dzielnice Rudy Śląskiej: Kochłowice, Wirek, Bielszowice. Jest
on prawobrzeżnym dopływem rzeki Kłodnicy, przepływa przez teren miasta (ok. 10 km) równoleżnikowo
w kierunku zachodnim, w szerokiej dolinie od 50 do 100 m, w uregulowanym korycie, którego głębokość sięga
3 m.
Rzeka Czarniawka 19 początkowo płynie równoleżnikowo, by zmienić kierunek na NE - SWW. Obszarem
źródłowym jest wykop byłej kolei piaskowej Maczki – Bór w rejonie ul. 1 Maja w dzielnicy Ruda. Koryto
Czerniawki jest uregulowane.
Potok Jamna zbiera wody odprowadzane do jego koryta przez gęstą sieć rowów melioracyjnych. Przepływa
z kierunku południowego na północny z maksymalnymi przepływami sięgającymi 0,63 m3/s. Potok z wyjątkiem
odcinka ujścia do rzeki Kłodnicy posiada naturalne koryto, a szeroką, podmokłą doliną meandruje tworząc zakola
i rozlewiska.
Potok Żabica20 płynie wąskim – 1,5 m – nieutwardzonym korytem z niewielkimi meandrami. Odprowadza wody
z terenów niezabudowanych oraz z drenażu składowisk byłej Elektrowni „Halemba”, a średnie przepływy
kształtują się na poziomie 0,023 m3/s.
Rzeka Rawa posiada źródła w zbiorniku wodnym „Marcin" w dzielnicy Chebzie, w granicach Rudy Śląskiej
znajduje się tylko krótki odcinek (ok. 200 m). Rzeka na terenie miasta Ruda Śląska przyjmuje ścieki przemysłowe
(„Huta Pokój”).
Niewątpliwie jednym z najbardziej charakterystycznych elementów sieci hydrograficznej Rudy Śląskiej,
zwłaszcza w północnej części są zbiorniki wodne powstałe głównie w wyniku pogórniczego osiadania gruntu:

19
20

•
•

staw „Szkopka”, pow. 8 107 m2,
staw „Edward” (Kokotek), pow. 50 110 m2,

•
•

staw „Szyb Południowy” (Ameryka), pow. 14 000 m2,
staw „Marcin”, pow. 57 310 m2,

w różnych źródłach podawana jest nazwa Czarniawka lub Czerniawka
w różnych źródłach podawana jest nazwa Żabica lub Żabnica
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•

staw „Zdebel”, pow. 8 000 m2,

•
•
•

staw „Szyb Zofii”, pow. 4 500 m2,
staw przy ul. Piastowskiej, pow. 51 400 m2,
staw przy ul. Basenowej, pow. 3 000 m2,

•
•

staw przy ul. Kossaka, pow. 6 000 m2,
staw przy ul. Górnej, pow. 33 892 m2,

•
•
•

stawy w Lasach Kochłowickich, pow. 25 000 m2,
ośrodek Radoszowy, pow. 60 000 m2,
stawy technologiczne „Huty Pokój”, pow. brak danych,

•
•

staw Północny, pow. brak danych,
staw Południowy, pow. brak danych,

•

stawy przy ul. K. Goduli, pow. brak danych.

4.4.2.2. Monitoring rzek w rejonie miasta Ruda Śląska
Podstawowymi jednostkami gospodarowania wodami są jednolite części wód powierzchniowych (JCWP).
Sporządzane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oceny wód powierzchniowych bazują na sieci
punktów pomiarowo-kontrolnych (ppk). Podstawę do jej wyznaczenia na terenie województwa śląskiego
stanowiły opracowane przez KZGW wykazy wód oraz zalecenia i wskazówki Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska.
Głównym celem sporządzenia oceny stanu wód powierzchniowych jest dostarczenie wiedzy o stanie/potencjale
ekologicznym i stanie chemicznym wód powierzchniowych, niezbędnej do gospodarowania wodami
w dorzeczach, podejmowania działań na rzecz poprawy stanu wód oraz ich ochrony przed zanieczyszczeniem.
W obrębie regionu wodnego Górnej Odry na terenie miasta zlokalizowanych jest 6 Jednolitych Części Wód
Powierzchniowych (JCWP), a w obrębie regionu wodnego Małej Wisły 1 JCWP.
Region wodny Górnej Odry na terenie miasta Ruda Śląska obejmuje 6 JCWP:
Bytomka – PLRW6000611649. Jest naturalną częścią wód, jej stan jest zły. Zagrożone jest osiągnięcie celów
środowiskowych z powodu wpływu działalności antropogenicznej na stan JCW oraz braku możliwości
technicznych ograniczenia wpływu tych oddziaływań. Powyższe generuje konieczność przesunięcia w czasie
osiągnięcia celów środowiskowych przez JCW. Występująca działalność gospodarcza człowieka związana jest
ściśle z występowaniem surowców naturalnych bądź przemysłowym charakterem obszaru.
Czarniawka – PLRW6000611634. Jest naturalną częścią wód, jej stan jest zły. Zagrożone jest osiągnięcie celów
środowiskowych z powodu wpływu działalności antropogenicznej na stan JCW oraz braku możliwości
technicznych ograniczenia wpływu tych oddziaływań. Powyższe generuje konieczność przesunięcia w czasie
osiągnięcia celów środowiskowych przez JCW.
Bielszowicki Potok – PLRW6000611632. Jest naturalną częścią wód, jego stan jest zły. Zagrożone jest osiągnięcie
celów środowiskowych z powodu wpływu działalności antropogenicznej na stan JCW oraz braku możliwości
technicznych ograniczenia wpływu tych oddziaływań. Powyższe generuje konieczność przesunięcia w czasie
osiągnięcia celów środowiskowych przez JCW. Występująca działalność gospodarcza człowieka związana jest
ściśle z występowaniem surowców naturalnych, bądź przemysłowym charakterem obszaru.
Kłodnica od Promnej do Kozłówki – PLRW6000911655. Jest silnie zmienioną częścią wód, jej stan jest zły.
Zagrożone jest osiągnięcie celów środowiskowych z powodu wpływu działalności antropogenicznej na stan JCW
oraz brak możliwości technicznych ograniczenia wpływu tych oddziaływań. Powyższe generuje konieczność
przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych przez JCW. Występująca działalność gospodarcza
człowieka związana jest ściśle z występowaniem surowców naturalnych bądź przemysłowym charakterem
obszaru.
Kłodnica do Promnej (bez) – PLRW60006116159. Jest naturalną częścią wód, jej stan jest zły. Zagrożone jest
osiągnięcie celów środowiskowych z powodu wpływu działalności antropogenicznej na stan JCW oraz braku
możliwości technicznych ograniczenia wpływu tych oddziaływań. Powyższe generuje konieczność przesunięcia
w czasie osiągnięcia celów środowiskowych przez JCW. Występująca działalność gospodarcza człowieka
związana jest ściśle z występowaniem surowców naturalnych bądź przemysłowym charakterem obszaru.
Jamna – PLRW60006116149. Jest naturalną częścią wód, jej stan jest zły. Zagrożone jest osiągnięcie celów
środowiskowych z powodu wpływu działalności antropogenicznej na stan JCW oraz braku możliwości
technicznych ograniczenia wpływu tych oddziaływań. Powyższe generuje konieczność przesunięcia w czasie
osiągnięcia celów środowiskowych przez JCW. Występująca działalność gospodarcza człowieka związana jest
ściśle z występowaniem surowców naturalnych bądź przemysłowym charakterem obszaru.
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Region wodny Małej Wisły na terenie miasta Ruda Śląska obejmuje następujące JCWP:
Rawa – PLRW20006212689. Jest silnie zmienioną częścią wód, jej stan jest zły. Zagrożone jest osiągnięcie celów
środowiskowych z powodu wpływu działalności antropogenicznej na stan JCW oraz braku możliwości
technicznych ograniczenia wpływu tych oddziaływań. Powyższe generuje konieczność przesunięcia w czasie
osiągnięcia celów środowiskowych przez JCW. Występująca działalność gospodarcza człowieka związana jest
ściśle z występowaniem surowców naturalnych bądź przemysłowym charakterem obszaru.
W 2017 r. monitoring wód powierzchniowych prowadzony był na terenie miasta Ruda Śląska w 7 punktach.
Badania wykonywane były w jednolitych częściach wód powierzchniowych (JCW), w ramach monitoringu
operacyjnego.
Monitoring operacyjny rzek – ocena stanu chemicznego
W roku 2017 na terenie miasta Ruda Śląska w siedmiu jednolitych częściach wód kontynuowano badania tych
substancji, które przekraczały normy środowiskowe dla substancji priorytetowych w latach poprzednich.
We wszystkich punktach, badane średnie stężenia niklu, kadmu, benzo(a)pirenu, rtęci przekroczyły
wartość dopuszczalną dla stanu dobrego – co jest traktowane w skali problemu. Dla pozostałych badanych
wskaźników nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnej, co jest sukcesem.
Tabela 8 Zestawienie klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu fizykochemicznego, stanu hydromorfologicznego, stanu
biologicznego oraz stanu chemicznego rzek
Nazwa
ocenianej jcw

Bytomka

Czarniawka

Bielszowicki
Potok

Jamna

Kłodnica do
Promnej (bez)

Kłodnica od
Promnej do
Kozłówki

Rawa

Kod JCW

PLRW60006
11649

PLRW60006
11634

PLRW60006
11632

PLRW600061
16149

PLRW600061
16159

PLRW60009
11655

PLRW200062
12689

Bytomka ujście do
Kłodnicy

Czarniawka
- ujście do
Kłodnicy

Bielszowicki
Potok ujście do
Kłodnicy

Jamna ujście do
Kłodnicy

Kłodnica poniżej ujścia
Jamny

Kłodnica wpływ do
zbiomika
Dzierżno
Duże

Rawa –
ujście do
Brynicy

Nazwa punku
kontrolnopomiarowego

2014

2017

2014

2017

2014

2017

2014

2017

2014

2017

2014

2017

2014

2017

Klasa
elementów
biologicznych

V

-

V

-

IV

-

IV

-

IV

-

V

-

V

-

Klasa
elementów
hydromorfolo
gicznych

I

-

I

-

I

-

I

-

I

-

II

-

II

-

Klasa
elementów
fizykochemicz
nych

PSD

-

PSD

-

PSD

-

PSD

-

PSD

-

PSD

-

PSD

-

Klasa
elementów
fizykochemicz
nych specyficzne
zanieczyszcze
nia
syntetyczne
i
niesyntetyczne

PSD

-

PSD

-

PSD

-

PSD

-

PSD

-

PSD

-

PSD

-

Stan /
potencjał
ekologiczny

zły

-

zły

-

słaby

-

słaby

-

słaby

-

zły

-

zły

-

Stan
chemiczny

-

PSD

-

PSD

-

PSD

-

PSD

-

PSD

-

PSD

-

PSD

Stan

zły

zły

zły

zły

zły

zły

zły

zły

zły

zły

zły

zły

zły

zły

- nie badano
PSD – poniżej stanu dobrego
Źródło: WIOŚ w Katowicach, 2018
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Monitoring operacyjny rzek – ocena stanu/potencjału ekologicznego
W latach 2014-2017 w 7 jednolitych częściach wód (jcw) oceniono stan/potencjał ekologiczny jako zły.
Stan i jakość wód powierzchniowych na terenie miasta Ruda Śląska jest niezadowalający. Wody posiadają
stan/potencjał słaby lub zły. Na przestrzeni ostatnich lat nie nastąpiła żadna zmiana. Wszystkie wody
powierzchniowe przepływające przez miasto są silnie zanieczyszczone. Dotychczas głównym powodem
zanieczyszczenia cieków powierzchniowych było odprowadzanie nieoczyszczonych bądź niedostatecznie
oczyszczonych ścieków. W związku z tym, że Miasto Ruda Śląska zrealizowało projekt pn. „Oczyszczanie
ścieków – Ruda Śląska”, którego głównym celem było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie
miasta i zwiększenie ilości ścieków oczyszczanych z 60% do 95%, zauważa się stopniowy spadek zawartości
wysokich stężeń BZT5, ChZT, zawiesiny oraz azotu w ściekach kierowanych do rzek. Ponadto do cieków
odprowadzane są znaczne ilości wód pokopalnianych, które charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami
fizykochemicznymi, co skutkuje rozcieńczaniem wysokich stężeń soli chlorków i siarczanów w rzekach.
Powoduje to stopniowe oczyszczanie wód, które w dłuższej perspektywie pozytywnie wpłynie na ekologię cieków
wodnych.
4.4.2.3. Wody podziemne
Na obszarze miasta Ruda Śląska istnieją obecnie dwa systemy obiegu wód podziemnych w strefie aktywnej
wymiany. Południowa część miasta należy do układu hydrodynamicznego związanego z systemem wód
powierzchniowych. Natomiast jego południowo-wschodnia, centralna i północna część należą do sztucznie
wytworzonego systemu wód podziemnych w obrębie drenujących kopalń węgla kamiennego.

Rysunek 20 Regiony hydrogeologiczne i Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP)
1 – granica państwa, 2 – opisywany obszar, 3 – granica województwa śląskiego, 4 – granice GZW, stratygrafia i zasięg GZWP: 5 –
czwartorzędowe, 6 – neogeńsko-czwartorzędowy, 7 – neogeńsko-paleogeńsko-kredowe (flisz), 8 – górnokredowy, 9 – górnojurajski, 10 –
środkowojurajski, 11 – triasowe, 12 – numer GZWP, 13 – regiony hydrogeologiczne wód zwykłych: XI – nidziański, XII – śląskokrakowski, XIII – przedkarpacki, XIV – karpacki.
Źródło: A. Różkowski, 2008
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Czwartorzędowe piętro wodonośne:
Występuje na całym terenie miasta Ruda Śląska, związane jest z występowaniem warstw przepuszczalnych,
piaszczysto – żwirowych, ma lokalny i nieciągły charakter. Zasilanie odbywa się bezpośrednio poprzez infiltrację
wód opadowych. Wyróżnia się dwa czwartorzędowe poziomy wodonośne: I i II, w pradolinie Kłodnicy
(największa miąższość utworów czwartorzędowych) poziom ten składa się lokalnie z kilku warstw hydraulicznie
połączonych.
I - poziom wodonośny - związany jest z piaskami i pyłami leżącymi na glinach zwałowych, a zwierciadło wody
występuje na głębokości 0 – 5 m.
II - poziom wodonośny - związany jest z piaskami i żwirami występującymi w obrębie dolin rzecznych,
a zwierciadło wody jest napięte i stabilizujące się na głębokościach 0,8 - 7,2 m ppt.
Wody czwartorzędowe charakteryzują się mineralizacją ogólną około 500 mg/dm3, zawartością chlorków
do 250 mg/dm3, a siarczanów do 150 mg/dm3, w związku z powyższym zalicza się je do wód słodkich.
Na obszarze Rudy Śląskiej znajduje się jeden Główny Zbiornik Wód Podziemnych, który umiejscowiony jest
w południowej części miasta. Jest to zbiornik czwartorzędowy GZWP nr 331 – Dolina kopalna rzeki górna
Kłodnica. W związku z tym, iż zbiornik jest zakryty obszary najwyższej ochrony (ONO) i obszary wysokiej
ochrony (OWO) nie zostały w nim wydzielone. Średnia głębokość ujęć w całym zbiorniku wynosi 60 m. W
wyniku dokonanej w połowie lat 90 weryfikacji parametrów ilościowych i jakościowych zbiornik zdegradowany
został do użytku poziomu wodonośnego. Przyczyną było zanieczyszczenie wód pochodzące z ognisk
powierzchniowych oraz zubożenie ich zasobów spowodowane odwadnianiem kopalń w związku z intensywną
eksploatacją węgla kamiennego.
Na pozostałym terenie miasta nie występują główne zbiorniki i poziomy użytkowe ze względu na antropogeniczne
zanieczyszczenie utworów czwartorzędowych i karbońskich. Głębokość zalegania zwierciadła wód podziemnych
jest niewielka 10-20 m, w północnowschodniej części miasta 20-30 m, a w rejonie byłej Elektrowni „Halemba”
zmniejsza się do 5 m. Istnieje tam ujęcie studzienne wielootworowe. Czas pionowej migracji wynosi 25- 100 lat.
Ze względu na niską jakość wód oraz obniżenie poziomu wodonośnego w wyniku intensywnej działalności
górniczej, aktualnie eksploatowane są ujęcia czwartorzędowych wód podziemnych jedynie na terenach kopalń.
Główne zagrożenia wód podziemnych na obszarze Rudy Śląskiej wynikają z uwarunkowań geologicznych,
działalności przemysłu, komunikacji, górnictwa oraz zagospodarowania terenu. Wodom podziemnym w sposób
bezpośredni zagrażają deponowane odpady przemysłowe i komunalne, zrzuty ścieków, a także eksploatacja węgla
kamiennego, która prowadzi do osiadania terenu. Prowadzi to do pozornego podnoszenia się zwierciadła wód
podziemnych i powstania zalewisk. Miejsca występowania hałd, zwałowisk różnorodnych materiałów
odpadowych, surowców oraz czynnych i nieczynnych wyrobisk to miejsca, które również stanowić mogą
zagrożenie dla wód podziemnych. Dodatkowo systematyczne odwodnienie górotworu przez kopalnie węgla
kamiennego powoduje zmniejszenie zasobów wód podziemnych na terenie Rudy Śląskiej i miast ościennych.
4.4.2.4. Monitoring wód podziemnych
Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym wód, śledzenie
jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń, na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności
podejmowanych działań ochronnych związanych z osiągnięciem dobrego stanu ekologicznego, określonego przez
Ramową Dyrektywę Wodną (RDW).
Oceny stanu chemicznego w jednolitych częściach wód podziemnych (JCWPd) i w poszczególnych punktach
badawczych dokonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie
kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 85), które wyróżnia
pięć klas jakości wód:
•
•

klasa I – wody bardzo dobrej jakości,
klasa II – wody dobrej jakości,

•
•
•

klasa III – wody zadowalającej jakości,
klasa IV – wody niezadowalającej jakości,
klasa V – wody złej jakości,
oraz dwa stany chemiczne wód ocenione na podstawie średniej wartości poszczególnych wskaźników
ze wszystkich punktów zlokalizowanych w analizowanej JCWPd:
•

stan dobry (klasy I, II i III),

• stan słaby (klasy IV i V).
Na terenie miasta Ruda Śląska prowadzono monitoring jakości wód w dzielnicy Halemba w obrębie JCWPd
nr 133 (głębokość otworu 53.5 m, poziom izolowany przewarstwieniami gliny, iłu i pyłów), monitoring
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prowadzony jest w ramach w sieci krajowej przez Państwowy Instytut Geologiczny na zlecenie Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska.
Tabela 9 Zestawienie punktów badawczych wód podziemnych na terenie miasta Ruda Śląska
Rok

JCWPd

Wskaźniki w II
klasie

Wskaźniki w III
klasie

Wskaźniki w IV klasie

Klasa
końcowa
2014

Klasa
końcowa
2017

2014

133

SO4, HCO3, Ba, Ni

O2, Mn, NH4

geogeniczne pochodzenie wskaźnika,
dotyczy Fe w IV klasie jakości

III

III

2017

129

SO4, HCO3, Ba, Ni

O2, Mn, Ca

geogeniczne pochodzenie wskaźnika,
dotyczy Fe w IV klasie jakości

III

III

Źródło: WIOŚ w Katowicach, 2018

Wody podziemne w mieście Ruda Śląska kwalifikują się do klasy III, które można określić jako wody
zadawalającej jakości, tj. wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych
procesów oraz wyraźnego oddziaływania antropogenicznego i naturalnego, co jest w skali miasta sukcesem.
4.4.2.5. Ochrona przed powodzią oraz skutkami suszy
Według Prawa wodnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) przez powódź rozumie się czasowe pokrycie
przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, wywołane przez wezbranie wody
w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, z wyłączeniem pokrycia przez wodę
terenu wywołanego przez wezbranie wody w systemach kanalizacyjnych.
Główne zagrożenie powodziowe jest wywoływane dużą prędkością płynącej wody i jej energią, która powoduje
niszczenia ciężkiej zabudowy koryt (opaski, mury, progi), a także budowli nad korytem rzek, takich jak kładki,
przepusty, mosty i in. Przyczyną podtopień i powodzi są na ogół:
•

bardzo intensywne opady burzowe (określane jako oberwanie chmury), obejmujące najczęściej
niewielkie obszary o dużych nachyleniach zboczy, powodujące gwałtowne i krótkotrwałe (do kilku
godzin) lokalne wezbrania wód,
• opady rozlewne, tj. trwające kilka dni opady o wysokim natężeniu (od kilkudziesięciu do 100 mm
w ciągu doby), obejmujące większą część zlewni. Już niewielkie spadki terenów, niewielka powierzchnia
zlewni cieków, może spowodować gwałtowne wezbrania w przypadku nawalnych opadów lub roztopów
pokrywy śnieżnej. Częstym zjawiskiem są wezbrania opadowo – rozlewne. Ich przyczyną są najczęściej
długotrwałe opady deszczu. Wezbrania te występują na ogół od maja do września, szczególnie
w miesiącach letnich.
Obszarami najbardziej zagrożonymi powodzią są tereny bezpośrednio przylegające do rzeki Bytomki i Kłodnicy.
Zlokalizowane są one zarówno w północnej (Bytomka) jak i południowej (Kłodnica) części miasta. Obszary
zagrożone powodzią obejmują swoim zasięgiem w większości tereny rolne, leśne, nieużytków oraz zieleni
nieurządzonej, jednakże w przypadku powodzi (Q1%) zalane mogą zostać również tereny zabudowy
mieszkaniowej.
Zgodnie z mapami zagrożenia i ryzyka powodziowego na terenie miasta Ruda Śląska szacunkowa liczba
mieszkańców zagrożonych powodzią wynosi 45.
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Rysunek 21 Część mapy zagrożenia powodzią Q10% raz na 10 lat ze strony Kłodnicy
Źródło: mapy.isok.gov.pl

Obszary potencjalnego zagrożenia powodzią ze strony rzeki Kłodnicy znajdują się w dzielnicy Halemba
i obejmują tereny leśne zlokalizowane w sąsiedztwie koryta (powyżej ujścia Potoku Jamna), obszary przylegające
do ujścia Potoku Jamna do Kłodnicy, a także tereny położone przy ul. Wilczej, Piotra Skargi, Kłodnickiej,
1-go Maja oraz od mostu na ul. 1-go Maja do wylotu z oczyszczalni ścieków „Halemba – Centrum”.

Rysunek 22 Część mapy zagrożenia powodzią Q10% raz na 10 lat ze strony Bytomki
Źródło: mapy.isok.gov.pl

Obszary potencjalnego zagrożenia powodzią ze strony rzeki Bytomki znajdują się w dzielnicy Orzegów oraz Ruda
i obejmują tereny leśne oraz nieużytków położone w pobliżu ulicy Piastowskiej, a także na wschód od linii
kolejowej przy granicy z miastem Bytom.
Na terenie miasta wyznaczono również obszary narażone na podtopienia. Obejmują one tereny położone wzdłuż
rzeki Kłodnicy w południowej części miasta. Potok Bielszowicki jest głównym odbiornikiem wód opadowych
z terenu miasta i w związku z tym tereny położone wzdłuż tego cieku narażone są na podtopienia. Zlokalizowane
są one głównie w dzielnicach: Kochłowice, Bykowina, Wirek oraz Bielszowice.
Aktualnie najważniejszym zadaniem w zakresie zalewania terenów i oddziaływania górnictwa jest tzw. „trójkąt
Radoszowski”. W jego obszarze dochodzi do cofania się wód Potoku Bielszowickiego, oraz podtapiania
okolicznych terenów, a także szkód na sieciach wod-kan. Stąd też prowadzone są różnego rodzaju działania
i roboty hydrotechniczne zabezpieczające przed powstaniem sytuacji zagrażających podtopieniami. Aktualnie
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opracowywana jest praca pt. „Kompleksowy program regulacji stosunków wodnych, ochrony
przeciwpowodziowej, uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w rejonach położonych w zlewni potoku
Bielszowickiego, w granicach administracyjnych miasta Ruda Śl., z uwzględnieniem uwarunkowań mających na
celu zapewnienie rozwoju infrastrukturalnego Miasta, a także wynikających z prowadzonej i projektowanej
działalności górniczej KWK Ruda”. Praca, realizowana przez Główny Instytut Górnictwa, a finansowana wspólnie
z Urzędem Miasta w Ruda Śląska powinna wskazać kierunki i zakresy dalszych działań.21
Obszar miasta ze względu na swoje położenie głównie w dorzeczu Odry objęty był „Programem dla Odry – 2006”
jednakże na terenie miasta nie były realizowane żadne inwestycje w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
w ramach ww. Programu. W związku z tym Miasto Ruda Śląska wraz z Przedsiębiorstwem Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. rozpoczęło prace nad opracowaniem wniosku o dofinansowanie budowy systemu ochrony
przeciwpowodziowej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W ramach tego
projektu władze miasta zamierzają m.in. wyregulować 10 km rzek i potoków przepływających przez Rudę Śląską
oraz stworzyć system wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń powodziowych.
Do końca 2017 roku za działania związane z ochroną przeciwpowodziową odpowiadał, zgodnie z ustawą Prawo
wodne, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej (RZGW). RZGW odpowiedzialne były za prowadzenie
działań informacyjnych i koordynację w razie powodzi lub suszy na podległym terenie.
Od 1 stycznia 2018 roku, na podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1566 z późn. zm.), została utworzona państwowa osoba prawna Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie. Zgodnie z art. 527 ustawy Prawo Wodne, z dniem wejścia w życie ustawy należności, zobowiązania,
prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej,
będących państwowymi jednostkami budżetowymi, stają się odpowiednio należnościami, prawami i obowiązkami
Wód Polskich.
Ponadto, jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie zostały przekazane zadania ze starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich związane
z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych.
Zgodnie z Dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie
oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim państwa członkowskie zobligowały się do sporządzenia:
•
•

wstępnej oceny ryzyka powodziowego do grudnia 2011 r.,
map zagrożenia i map ryzyka powodziowego do grudnia 2013 r.,

• planów zarządzania ryzykiem powodziowym do grudnia 2015 r.
Plan zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) jest końcowym, czwartym dokumentem planistycznym
wymaganym Dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie
oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa).
W grudniu 2015 r. został opracowany Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 18.10.2016 r. w sprawie przyjęcia Planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru
Dorzecza Odry), w którym dla miasta Ruda Śląska przeanalizowano ryzyko powodziowe pochodzące z rzeki
Kłodnicy i Kanału Gliwickiego. W PZRP w ujęciu obszarów gmin w regionie wodnym Górnej Odry
(266 analizowanych gmin) wyznaczono obszary, które sklasyfikowano według 5-stopniowej skali ryzyka
powodziowego. Są to poziomy ryzyka: bardzo wysoki, wysoki, umiarkowany, niski i bardzo niski. W mieście
Ruda Śląska (leżącym w zasięgu zlewni Kłodnicy) zidentyfikowano trzeci umiarkowany poziom zintegrowanego
ryzyka powodziowego. W celu ograniczenia ryzyka powodziowego w obszarze dorzecza Odry zaplanowano
szereg inwestycji strategicznych, to jest o najwyższym priorytecie – technicznych i nietechnicznych, tzw. hot-spot.
Na terenie miasta Ruda Śląska zaplanowano hot-spot:
• Modernizacja konstrukcji istniejących budynków i budowa nowych o konstrukcjach odpornych na
zalanie,
• Wdrożenie i realizacja programu dopłat dla właścicieli budynków przeznaczonych do umocnienia
w obszarze zagrożenia powodzią o Q1%,
• Pogłębienie rzeki Kłodnicy na terenie gmin: Zabrze, Gierałtowice, Gliwice, Ruda Śląska i Katowice.
Województwo śląskie na tle innych regionów Polski nie jest narażone na susze w szczególny sposób. Obszarami
Polski narażonymi na susze są przede wszystkim Wielkopolska i wschodnia część Mazowsza. Województwo
śląskie, dzięki położeniu na południu Polski, gdzie roczne sumy opadów są wyższe niż w regionach położonych
dalej na północ, jest jednym z mniej suchych obszarów Polski. Niemniej jednak duża gęstość zaludnienia, wysoki
stopień zagospodarowania regionu powoduje, że stałe i pewne dostawy wody do celów spożywczych mają
ogromne znaczenie. Niski poziom opadów utrzymujący się przez wiele miesięcy oznacza straty w wielu gałęziach
gospodarki (m.in. rolnictwo, turystyka). Na ogół jednak nie występuje zagrożenie stabilności dostaw wody pitnej
dla mieszkańców.
21

informacje PGG S.A., 2018
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4.4.3. Analiza SWOT
Gospodarowanie wodami
MOCNE STRONY
czynniki wewnętrzne

SŁABE STRONY
czynniki wewnętrzne

wystarczające zasoby wód podziemnych

zaburzenie stosunków wodnych na obszarach górniczych

brak zbiorników retencyjnych
zadawalająca jakość wód podziemnych

obniżanie się poziomu wód gruntowych

dobre zasoby wód powierzchniowych

niedostateczna jakość wód powierzchniowych
wpływ zanieczyszczeń spoza terenu miasta na stan czystości wód

SZANSE
czynniki zewnętrzne

ZAGROŻENIA
czynniki zewnętrzne

określenie map zagrożeń powodziowego (MZP) oraz map ryzyka
powodziowego (MRP)
znaczne nakłady na inwestycje związane z ochroną
przeciwpowodziową

zmiany klimatu i brak możliwości przeciwdziałania występowaniu
zjawisk ekstremalnych
niedostateczne rozpoznanie niekorzystnych oddziaływań
człowieka na środowisko (np. w zakresie zanieczyszczeń
obszarowych)

Źródło: opracowanie własne

4.4.4. Cele i zadania środowiskowe w zakresie gospodarowania wodami
Jakość wód powierzchniowych na terenie miasta odpowiada III klasie (wody zadawalającej jakości), co może
świadczyć o szeregu działań jakie jeszcze pozostały do wykonania w zakresie ich ochrony i przywrócenia dobrego
stanu. Należy pamiętać, że o stanie wód powierzchniowych decydują nie tylko wskaźniki fizykochemiczne,
ale i biologiczne czy hydromorfologiczne. Oznacza to, że przywrócenie czystości wodom powierzchniowym nie
spowoduje automatycznie dobrego stanu wód. Przywrócenie właściwych dla danej części wód elementów
biologicznych będzie często procesem bardziej długotrwałym.
Analiza SWOT wskazuje na słabe strony, które są tożsame z wynikiem oceny jakości wód. Do najważniejszych
z nich należy: zaburzenie stosunków wodnych na niektórych obszarach, obniżanie się poziomu wód gruntowych
oraz wpływ zanieczyszczeń spoza terenu miasta na stan czystości wód.
W celu osiągnięcia zobowiązań dotyczących poprawy stanu ekologicznego wód powierzchniowych
i określonych wskaźników dla wód podziemnych, należy kontynuować podejmowane wcześniej przedsięwzięcia.
Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi powinno mieć na uwadze zarówno oszczędzanie wody, jak też
dbanie o jej jak najlepszą jakość. Efektywne wykorzystanie zasobów wodnych ograniczy ryzyko wystąpienia jej
niedoborów i doprowadzi do poprawy ich jakości. W okresie obowiązywania Programu należy zwrócić uwagę na
kształtowanie reżimu hydrologicznego w regionie. Jest to niezwykle istotne w kształtowaniu klimatu i stanowi
element zmian klimatycznych. Ze względu na coraz częstsze występowania zjawisk ekstremalnych w ostatnich
latach oraz prognozowanym systematycznym ich nasileniem, szczególnie istotne w ramach realizacji Programu
będzie wdrażanie Strategii SPA 2020. Pozwoli to na wprowadzanie w skali regionalnej działań ograniczających
niekorzystne zmiany klimatyczne oraz przystosowanie do ich negatywnych skutków.
W harmonogramie realizacji zadań własnych i monitorowanych zamieszczono zadania dotyczące prowadzenia
monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych, działania edukacyjne, promocyjne, propagujące
i upowszechniające wiedzę o konieczności, celach, zasadach i sposobach ochrony wód, w szczególności
skierowane do dzieci i młodzieży, realizację obiektów małej retencji zgodnie z Programem małej retencji dla
województwa śląskiego, a także budowę, przebudowę, modernizację budowli przeciwpowodziowych oraz
działania inwestycyjne i utrzymaniowe związane z melioracjami wodnymi szczegółowymi oraz rowami
odwadniającymi tereny zurbanizowane. Monitoring wód powierzchniowych wykonywany będzie w ramach
„Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa śląskiego na lata 2016-2020" przez WIOŚ
w Katowicach i finansowany z budżetu kraju.
Istotny wpływ ma tutaj realizacja zadań z zakresu zwiększania retencji wodnej: utrzymanie i budowa urządzeń
piętrzących w dolinach rzecznych oraz małych zbiorników wodnych, realizacja zalesień, zachowanie terenów
podmokłych. Szczególnie dotyczy to zjawisk suszy, powodzi i podtopień. W zakresie ochrony
przeciwpowodziowej i przeciwdziałania skutkom suszy, działania przystosowujące odnoszą się do: opracowania
i wdrożenia metod oceny ryzyka powodziowego i ryzyka podtopień, zarządzania ryzykiem powodziowym, w tym
z zapewnieniem infrastruktury krytycznej, zwiększeniem możliwości retencyjnych i renaturyzacji cieków
wodnych, przywracaniem i utrzymaniem dobrego stanu wód, ekosystemów wodnych i od wody zależnych.
Zadania planowane są do realizacji przez administratorów cieków i urządzeń wodnych na terenie miasta Ruda
Śląska, tj. PGW Polskie Wody. Większość zadań będzie realizowana po uzyskaniu dofinansowania ze środków
krajowych i unijnych.
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Problemem mogą być występujące obniżenia terenu spowodowane wpływami eksploatacji górniczej, gdyż
powstają niecki bezodpływowe, które okresowo mogą być zalewane. Konieczne jest ponadto uwzględnianie
w dokumentach planistycznych, tj. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (MPZP) na poziomie wojewódzkim i gminnym, mapy
ryzyka powodziowego oraz terenów zagrożonych podtopieniami.
Kolejnym aspektem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom powodzi, w związku z tym opracowano Plany
zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP), które są końcowym, czwartym dokumentem planistycznym
wymaganym Dyrektywą Powodziową. Dla obszaru miasta obowiązują: PZRP dla obszaru dorzecza Odry i Wisły.
Ocena stopnia zagrożenia powodziowego została opracowana przez KZGW i przedstawiona na mapach
zagrożenia powodziowego oraz mapach ryzyka powodziowego. Dokumentacja ta stanowi podstawę dla
racjonalnego planowania przestrzennego na obszarach zagrożonych powodzią, a tym samym dla ograniczania
negatywnych skutków powodzi. Mapy sporządzone zostały dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, przedstawiając obszary zagrożone powodzią
o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia: jako niskie i wynoszące 0,2% (czyli średnio raz na 500 lat), jako
średnie i wynoszące 1% (czyli średnio raz na 100 lat), jako wysokie i wynoszące 10% (czyli średnio raz na 10 lat).
Istotnym zadaniem jest więc ich uwzględnienie w opracowaniach planistycznych na poziomie wojewódzkim,
powiatowym i gminnym.
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Gospodarka wodno - ściekowa
4.5.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ
Cel długoterminowy do 2022 roku zapisany w dotychczasowym Programie Ochrony środowiska
SPRAWNY I FUNKCJONALNY SYSTEM KANALIZACYJNO-WODOCIĄGOWY
Cele krótkoterminowe
na lata 2015-2017

Podjęte działania

Ograniczenie zużycia wody na
terenie miasta Ruda Śląska

Efekt ze wskaźnikiem

Ograniczanie zużycia wody poprzez zmniejszenie strat
na przesyle oraz optymalizację wykorzystania istniejącej
infrastruktury wodnej (systemy sterowania, monitoringu
i przesyłania danych)

bieżący monitoring sieci
wodociągowej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej na bieżąco monitoruje system przesyłu
wody w celu zmniejszenia strat zużycia wody na sieci.
Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Zwiększenie dostępności
mieszkańców Rudy Śląskiej
do zbiorczego systemu
odprowadzania ścieków oraz
oczyszczalni ścieków

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej w latach 2016-2017 przeprowadziła
budowę lub rozbudowę 31 odcinków sieci kanalizacji
sanitarnej oraz przyłączy kanalizacyjnych o długości
11,837 km, liczba przyłączy 320 szt., koszt 9 369 677 zł.
Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej
Urząd Miasta (Wydział Dróg i Mostów) w ramach zadania
przebudował lub rozbudował 5,3 km sieci kanalizacji
deszczowej.

budowa/rozbudowa 31 odcinków
sieci kanalizacji sanitarnej oraz
przyłączy kanalizacyjnych
o długości 11,837 km
budowa/rozbudowa 5,3 km sieci
kanalizacji deszczowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych inwestycjach gminnych i działaniach na terenie miasta Ruda Śląska

4.5.2. Opis stanu obecnego
4.5.2.1. Zaopatrzenie w wodę
Charakterystykę zaopatrzenia w wodę sporządzono na podstawie danych uzyskanych z Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Stosunek ilości mieszkańców podłączonych do
wodociągu do ogólnej liczby mieszkańców (stopień zwodociągowania miasta) wynosi 100% według stanu
na koniec 2017 r. co jest niewątpliwym sukcesem. Porównując ten sam wskaźnik z roku 2013 (99,1%), można
zauważyć niewielki wzrost o około 0,9%. Obecnie na terenie miasta Ruda Śląska eksploatowana jest sieć
wodociągowa rozdzielcza o łącznej długości 296 km. W okresie lat 2013 – 2017 powstało około 6,4 km sieci
wodociągowej. Ponadto na terenie miasta znajduje się sieć magistrali wodociągowej o długości 36,3 km oraz
przyłącza wodociągowe o długości 112,1 km.
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Rysunek 23 Długość sieci wodociągowej na terenie miasta Ruda Śląska w latach 2013-2017 (km)
Źródło: dane z PWiK w Rudzie Śląskiej, 2018

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku liczby przyłączy wodociągowych na terenie miasta. Systematycznie
co roku przybywa przyłączy do sieci wodociągowej, i tak w 2013 r. była to liczba 8 659 szt. przyłączy. Natomiast
w 2017 r. liczba ta wynosiła 9 565 przyłączy, co daje wzrost o 10% - jest to niewątpliwy sukces.
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Rysunek 24 Liczba przyłączy wodociągowych na terenie miasta Ruda Śląska w latach 2013-2017 (szt.)
Źródło: dane z PWiK w Rudzie Śląskiej, 2018

Miasto, jako że nie posiada własnych ujęć wód, zaopatrywane jest w wodę z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A. w Katowicach. Główne źródła zasilania sieci to ujęcia z wód powierzchniowych zlokalizowane
przy zbiornikach zaporowych w Goczałkowicach i Czańcu oraz z ujęć wód podziemnych w rejonie Tarnowskich
Gór. Tworzą one układ pierścieniowy zapewniający ciągłą dostawę wody do miasta. Ponadto u zbiegu
ul. 1-go Maja i Gen. Hallera zlokalizowany jest sieciowy zbiornik wyrównawczy „Czarny Las” o objętości 50 000
m3.
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Rysunek 25 Zużycie wody na terenie miasta Ruda Śląska w latach 2014-2017 (w tys. m3)
Źródło: dane z PWiK w Rudzie Śląskiej, 2018

Ilość wody dostarczonej do wodociągu na terenie Rudy Śląskiej w roku 2017 wyniosła 5 362 tys. m3. Od roku
2014 notuje się słaby poziom zużycia wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności. W roku 2014 zużycie
wyniosło 5 410 tys. m3, w 2015 – 5 418 tys. m3, a w roku 2016 – 5 364 tys. m3, przy czym największy spadek
zużycia wody zanotowano w sektorze przemysłu o 169 tys. m3.
Jakość wody przeznaczonej do spożycia na terenie miasta Ruda Śląska
Nadzór nad jakością wody w mieście sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Przed dostarczeniem
odbiorcom woda musi spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które określa m.in. dopuszczalne stężenia parametrów
mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz metodykę badań jakości wody. PWiK w Rudzie Śląskiej w ramach
kontroli wewnętrznej cyklicznie przeprowadza takie badania. Spółka prowadzi stały monitoring jakości wody
w punktach zakupu (na terenie miasta znajdują się 22 punkty) oraz na końcówkach sieci wodociągowej
(38 punktów poboru). Na podstawie analiz można stwierdzić, że woda dostarczana mieszkańcom jest w większości
wodą miękką. Ma bardzo dobre parametry mikrobiologiczne. Spełnia wszystkie wymogi sanitarne, nie zawiera
chorobotwórczych bakterii.
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4.5.2.2. Odbiór ścieków
Siecią kanalizacyjną objętych jest ok. 97,38% mieszkańców miasta. Dla porównania w 2013 r. siecią kanalizacyjną
było objętych 89,03%. Jest to wzrost o około 8% - co jest sukcesem.
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Rysunek 26 Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Ruda Śląska w latach 2013-2017 (km)
Źródło: dane z PWiK w Rudzie Śląskiej, 2018

Sieć kanalizacyjna na terenie miasta Ruda Śląska jest systematycznie rozbudowywana. Długość sieci
kanalizacyjnej w 2013 roku to 243 km, a przyłączy do kanalizacji było 5 516 szt. W 2017 r. długość sieci
kanalizacyjnej wynosiła już 261 km i podłączonych było do niej 6 435 szt. przyłączy, co jest sukcesem.
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Rysunek 27 Liczba przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Ruda Śląska w latach 2013-2017 (szt.)
Źródło: dane z PWiK w Rudzie Śląskiej, 2018

Coraz dłuższa sieć kanalizacyjna to także wzrost użytkowników, a więc większa ilość odprowadzanych ścieków.
Według Banku Danych Lokalnych, tylko w 2017 r. ilość zużytej wody na potrzeby gospodarki narodowej
i ludności wyniosła 8 727 dam3. Wszystkich ścieków komunalnych i przemysłowych wymagających oczyszczenia
odprowadzonych do wód lub gleb było 7 553 dam3. Oczyszczonych zostało 5 041 dam3, gdzie 100% poprzez
oczyszczanie mechaniczne, a dodatkowo 5% biologiczne, a 50,2% jeszcze z podwyższonym usuwaniem
biogenów.
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Rysunek 28 Ilość odprowadzanych ścieków do kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Ruda Śląska w latach 2014-2017 (w tys. m3)
Źródło: dane z PWiK w Rudzie Śląskiej, 2018

Ilość odprowadzonych ścieków w systemie kanalizacji sanitarnej na terenie Rudy Śląskiej w roku 2017 wyniosła
5 041 tys. m3. Od roku 2014 notuje się słaby poziom odprowadzanych ścieków na oczyszczalnie.
W roku 2014 ilość ścieków wyniosła 4 843 tys. m3, w 2015 – 4 858 tys. m3, a w roku 2016 – 4 980 tys. m3, przy
czym największy wzrost dostarczanych ścieków zanotowano w sektorze użyteczności publicznej ok. 198 tys. m3.
Na terenie miasta eksploatowane są trzy oczyszczalnie ścieków mechaniczno – biologiczne z podwyższonym
usuwaniem związków biogennych:
•
•

oczyszczalnia ścieków „Barbara”, odbiornik ścieków potok Bielszowicki w km 10+470,
oczyszczalnia ścieków „Halemba Centrum”, odbiornik rzeka Kłodnica w km 62+180,

• oczyszczalnia ścieków „Orzegów”, odbiornik rzeka Bytomka w km 14+500.
W 2013 r. na terenie miasta Ruda Śląska funkcjonowało około 1 616 szt. zbiorników bezodpływowych oraz
134 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Natomiast w 2017 r. liczba zbiorników bezodpływowych
wynosiła 1 461 szt., przydomowych oczyszczalni ścieków 161 szt., co jest sukcesem. Wynika z tego, że Miasto
podejmuje działania w celu wyeliminowania zbiorników bezodpływowych (szamb), na rzecz podłączenia do
kanalizacji sanitarnej, a tam, gdzie to jest nieuzasadnione technicznie i ekonomicznie, budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków.
Dnia 8 września 2017 r. Rada Ministrów przyjęła aktualizację Krajowego programu oczyszczania ścieków
komunalnych 2017 (V AKPOŚK). Przyjęta przez rząd aktualizacja zawiera listę zadań zaplanowanych przez
samorządy do realizacji w latach 2017-2021. Na terenie miasta Ruda Śląska AKPOŚK2017 dotyczy aglomeracji
Ruda Śląska o RLM 143 168 (Uchwała Nr V/26/34/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia
2016 r. w sprawie: wyznaczenia Aglomeracji Ruda Śląska), w której zlokalizowane są 3 oczyszczalnie ścieków
komunalnych. Aglomeracje ujęte w aktualizacji zostały podzielone na priorytety według znaczenia inwestycji oraz
pilności zapewnienia środków. Aglomeracja Ruda Śląska została przypisana do Priorytetu 3, tj. wyposażenie
aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych gwarantujące 100% poziom obsługi, w tym wyposażenie
w sieć kanalizacyjną co najmniej na poziomie:
•
•

95% dla aglomeracji o RLM < 100 000,
98% dla aglomeracji o RLM ≥ 100 000,

•

pozostały % RLM musi być oczyszczany w innych systemach oczyszczania ścieków (pojedyncze
systemy lub inne właściwe systemy), zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska jak dla całej
aglomeracji.
W każdej oczyszczalni zlokalizowanej na terenie aglomeracji powyżej 10 000 RLM wymagane jest podwyższone
usuwanie biogenów. Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z każdej oczyszczalni jest zgodna
z wymaganiami Prawa wodnego i rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1800).
Biorąc jednak pod uwagę interpretację Komisji Europejskiej należy tak planować granice aglomeracji, aby w jak
największym stopniu cały produkowany przez aglomerację ładunek ścieków był zbierany siecią kanalizacyjną
i odprowadzany na oczyszczalnię ścieków. Dlatego też, w aglomeracjach ujętych w KPOŚK powinien zostać
osiągnięty blisko 100% poziom obsługi zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi (%RLM korzystających
z systemu kanalizacyjnego). Pozostała ludność aglomeracji nieobsługiwana przez zbiorcze systemy kanalizacyjne
będzie korzystać z innych systemów oczyszczania ścieków, czyli przydomowych oczyszczalni ścieków.
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Oznacza to, że cały ładunek zanieczyszczeń powstających w aglomeracji powinien być, doprowadzany do
oczyszczalni obsługującej aglomerację bądź usuwany w innych systemach oczyszczania ścieków (pojedyncze
systemy lub inne właściwe systemy), które powinny zapewnić ten sam poziom ochrony środowiska. Każdy
przypadek stosowania systemów indywidualnych do odprowadzania bądź odprowadzania i oczyszczania ścieków
z terenu aglomeracji wymagać będzie szczegółowych wyjaśnień. W każdym wypadku jednak oczyszczalnia
obsługująca aglomerację powinna być przystosowana do usuwania 100 % ładunku zanieczyszczeń powstających
w aglomeracji.

4.5.3. Analiza SWOT
Gospodarka wodno-ściekowa
MOCNE STRONY
czynniki wewnętrzne

SŁABE STRONY
czynniki wewnętrzne

nowoczesne oczyszczalnie ścieków

nadmierna ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych
bezpośrednio do ziemi i wód

pomoc samorządów w finansowaniu przydomowych oczyszczalni
ścieków
wysoki stopień oczyszczania ścieków (usuwanie biogenów)

brak kanalizacji deszczowych na terenach zurbanizowanych

100% mieszkańców zaopatrywanych w wodę pitną

eksploatacja węgla kamiennego powodująca straty w systemach
infrastruktury technicznej

SZANSE
czynniki zewnętrzne

ZAGROŻENIA
czynniki zewnętrzne

integracja z UE i wpływ środków pomocowych,

niedostateczne rozpoznanie niekorzystnych oddziaływań
człowieka na środowisko (np. w obrębie obszarów górniczych)

regulacje ogólnokrajowe i międzynarodowe zobowiązujące do
podniesienia jakości środowiska

nieosiąganie wymogów dyrektywy przez aglomeracje poprzez
niespełnienie wymogów dyrektywy przez przydomowe
oczyszczalnie ścieków

Źródło: opracowanie własne

4.5.4

Cele i zadania środowiskowe w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Zgodnie z wynikami prowadzonego monitoringu, wody powierzchniowe w rejonie miasta Ruda Śląska są
w przeważającej części w złym stanie. Jest to związane głównie z obciążeniem wód ładunkiem substancji
zawartych w ściekach komunalnych i przemysłowych, w tym ścieków pochodzących z terenów utwardzonych,
dróg i chodników. Problemem jest spływ opadów deszczowych po powierzchni dróg i chodników, oraz powstające
w tym czasie ścieki przemysłowe zawierające znaczne ilości m.in. zawiesin ogólnych, związków ropopochodnych.
Z analizy SWOT wynika, iż zagrożeniem dla miasta mogą być takie czynniki jak: niewystarczające rozpoznanie
niekorzystnych oddziaływań człowieka na środowisko (np. w zakresie zanieczyszczeń obszarowych, wpływ
związku azotu i fosforu na środowisko wodne), niedostateczna pula środków finansowych pochodzących głównie
ze środków unijnych i krajowych. W większym stopniu będą przeważać jednak mocne strony, ponieważ na terenie
miasta działają nowoczesne oczyszczalnie ścieków.
W niniejszym Programie wskazano, iż sukcesywnie zwiększa się odsetek ludności korzystającej ze zbiorczych
sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków. Sukcesywnie realizowane są również zadania z zakresu budowy
i modernizacji infrastruktury służącej do zbierania i zagospodarowywania ścieków komunalnych. Dane PWiK
w Rudzie Śląskiej wskazują, że coraz większe odsetki ludności korzystają z oczyszczalni ścieków, systemów
kanalizacji zbiorczej czy też z oczyszczalni zapewniających pogłębione usuwanie substancji biogennych. Ilość
zużywanej wody na cele przemysłowe spadła o 169 tys. m3 w ostatnich czterech latach.
W harmonogramie realizacji zadań własnych i monitorowanych zaplanowano realizację przede wszystkim zadań
dotyczących:
• budowy, rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
•
•

budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych,
budowy, rozbudowy i modernizacji ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz infrastruktury służącej do
zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Jako działania uzupełniające zaplanowano działania edukacyjne, promocyjne oraz prowadzenie ewidencji
zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
Z przedstawionych przez aglomerację zamierzeń inwestycyjnych wynika, że w ramach piątej aktualizacji
(V KPOŚK) planowane jest na terenie miasta Ruda Śląska wybudowanie 12,71 km nowej sieci kanalizacyjnej
oraz zmodernizowanie oczyszczalni ścieków. Po zakończeniu wszystkich inwestycji przyrost liczby
rzeczywistych mieszkańców, którzy skorzystają z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci wynosić
będzie 1494. Natomiast potrzeby finansowe na realizację ww. przedsięwzięć wynoszą razem 14,77 mln zł.
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Dlatego też, w aglomeracjach ujętych w KPOŚK powinien zostać osiągnięty blisko 100% poziom obsługi
zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi (% RLM korzystających z systemu kanalizacyjnego). Pozostała ludność
aglomeracji nieobsługiwana przez zbiorcze systemy kanalizacyjne będzie korzystać z innych systemów
oczyszczania ścieków.
Oznacza to, że cały ładunek zanieczyszczeń powstających w aglomeracji powinien być, doprowadzany do
oczyszczalni obsługującej aglomerację bądź usuwany w innych systemach oczyszczania ścieków (pojedyncze
systemy lub inne właściwe systemy), które powinny zapewnić ten sam poziom ochrony środowiska. Każdy
przypadek stosowania systemów indywidualnych do odprowadzania bądź odprowadzania i oczyszczania ścieków
z terenu aglomeracji wymagać będzie szczegółowych wyjaśnień. W każdym wypadku jednak oczyszczalnia
obsługująca aglomerację powinna być przystosowana do usuwania 100 % ładunku zanieczyszczeń powstających
w aglomeracji.
Poza zasięgiem aglomeracji, rozwiązaniem jest stosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Na tych
obszarach należy poddawać kontroli prawidłowości odbioru nieczystości oraz konieczna jest edukacja
społeczeństwa odnośnie istoty prawidłowego postępowania ze ściekami bytowymi.
Na terenach zurbanizowanych należy dążyć do uporządkowania gospodarki wodami opadowymi, w szczególności
wspierać działania zmierzające do likwidacji dopływów powierzchniowych zanieczyszczeń do wód z dróg
(szczególnie w okresie zimy i jesieni, gdy używa się środków chemicznych do likwidacji śliskości pośniegowej).
Racjonalizacja użytkowania wody będzie realizowana zgodnie z hierarchią ważności wykorzystania wód przez
użytkowników.
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Zasoby geologiczne i tereny poprzemysłowe
4.6.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ
Cel długoterminowy do 2022 roku zapisany w dotychczasowym Programie Ochrony środowiska
ZACHOWANIE W DOBRYM STANIE ORAZ RACJONALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI
MIASTA
REKULTYWACJA TERENÓW W CELU NADANIA IM NOWYCH FUNKCJI
Cele krótkoterminowe
na lata 2015-2017

Podjęte działania

Efekt ze wskaźnikiem

Nadzór i kontrole nad zakładami górniczymi prowadzi Okręgowy
Urząd Górniczy w Gliwicach oraz Okręgowy Urząd Górniczy
w Katowicach.

Nadzór i kontrola nad ruchem
zakładów górniczych w zakresie
ochrony środowiska i gospodarki
złożem

W ostatnich latach corocznie prowadzone były kontrole kopalń pod
kątem gospodarki złożami oraz gospodarki odpadami
wydobywczymi, gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niż
niebezpieczne, gospodarki wodnej, ochrony powietrza przed
zanieczyszczeniem pyłowym i gazowym. ochrony przed hałasem
przenikającym do środowiska. W latach 2015-2017 w sumie
przeprowadzono kilkadziesiąt kontroli, które nie wykazały
nieprawidłowości. Zgodnie z Planem Pracy na 2018 rok w zakładach
górniczych
prowadzących
działalność
w
granicach
administracyjnych Rudy Śląskiej, tj. PGG S.A. KWK Ruda, SRK
S.A. KWK Pokój I, SRK S.A. KWK „Śląsk” planowane jest
wykonanie 22 dni kontrolnych roboczych w zakresie ochrony
środowiska.

Kontrole prowadzone są
corocznie, średnio raz
w miesiącu

Koncesje na eksploatację węgla kamiennego wraz z kopaliną
towarzyszącą posiadają:
•

KWK „Bielszowice” i KWK „Halemba” do 31 sierpnia 2020
roku,

•

KWK „Pokój” do 15 sierpnia 2020 roku.

PGG KWK „Ruda” corocznie prowadzi prace polegające na
usuwaniu szkód górniczych.
Ruch „Bielszowice”
W 2017 roku Kopalnia naprawiła szkody w 166 obiektach.
W sektorze komunalnym zakończono
remonty 7 obiektów.
W sektorze prywatnym objęto remontami 167 obiektów. W sektorze
państwowym zakończono 2 zadania. Zakończono awaryjną naprawę
linii wysokiego napięcia, zakończono awaryjną naprawę torów,
kontynuowano przeglądy i usuwanie awarii sieci gazowych,
rozpoczęto uszczelnianie koryta potoku Bielszowickiego. W sektorze
państwowym zakończono remonty 2 obiektów.
Ruch „Pokój”
Racjonalne korzystanie ze złóż
kopalin w sposób niedopuszczający
do naruszenia równowagi
w ekosystemie

W 2017 roku Ruch „Pokój” dokonał naprawy w 87 obiektach.
W sektorze komunalnym wykonano awaryjną naprawę nawierzchni
jezdni i chodników, wypłacono odszkodowania za sieci
wodociągowe i kanalizacyjne – łącznie 3 obiekty, wykonano
awaryjną naprawę szkód górniczych w budynkach zasobów
miejskich, realizowano naprawy związane z usuwaniem awarii
wodociągowych, kanalizacyjnych. Zrealizowano 11 obiektów, 3
obiekty
pozostały
w toku realizacji. Sektor państwowy: zakończono roboty związane
z usuwaniem szkód górniczych na szlaku kolejowym PKP – linia 141,
remont budynku Poczty Polskiej przy ul. Dąbrowskiego 8, remont
budynku przy ul. Dąbrowskiego 2-2a, kontynuowano przeglądy
i usuwanie awarii sieci gazowych. Zrealizowano 4 obiekty.

Stale trwa usuwanie
szkód górniczych

Ruch „Halemba”
W
2017
roku
Ruch
„Halemba”
naprawił
szkody
w 117 obiektach. W sektorze komunalnym, między innymi:
realizowano remonty i bieżące naprawy nawierzchni drogowych,
naprawy związane z usuwaniem awarii wodociągowych,
kanalizacyjnych itp. W sektorze komunalnym zakończono remonty
4 obiektów. W sektorze prywatnym objęto remontami 287 obiektów.
W sektorze państwowym zakończono remonty 10 obiektów, w tym
zakończenie kompleksowej naprawy linii PKP Katowice-Gliwice –
Ligota, budowa przepompowni wraz z rurociągiem tłocznym
w rejonie ul. Wyzwolenia, czyszczenie przepustu nowego koryta
potoku Jamna.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych inwestycjach gminnych i działaniach na terenie Rudy Śląskiej
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4.6.2. Opis stanu obecnego
4.6.2.1. Surowce naturalne
Złoża kopalin to naturalne skupienia minerałów, których wydobycie może przynieść korzyść gospodarczą. Są
rozmieszczone nierównomiernie w przyrodzie, a ich występowanie i możliwość wykorzystania zależą w dużej
mierze od budowy geologicznej.
Zasady poszukiwania, dokumentowania oraz korzystania z kopalin regulowane są przepisami ustawy z dnia
9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 z późn. zm.). W ustawie tej
rozstrzygnięto sprawę własności złóż kopalin oraz uregulowano problem ochrony zasobów poprzez wymóg
ujmowania ich w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązek kompleksowego
i racjonalnego wykorzystania kopalin.
Posiadający koncesję na wydobycie złoża kopaliny jest zobowiązany zastosować środki niezbędne zarówno do
ochrony złoża jak i do ochrony wód powierzchniowych i podziemnych a także do ochrony powierzchni ziemi. Po
zakończonej eksploatacji zobowiązany jest prowadzić rekultywację oraz przywracać do właściwego stanu
elementy przyrodnicze. Obszary poeksploatacyjne należy sukcesywnie i na bieżąco poddawać rekultywacji.
Obowiązek ten ciąży na osobie powodującej utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntu. Koszty
rekultywacji ciążą na sprawcy.
W przypadku złóż nieeksploatowanych, które zostały udokumentowane złoże zabezpiecza się, jako zaplecze
surowcowe. W 2017 roku zostały opracowane mapy rozmieszczenia wszystkich surowców na terenie całej Polski
pn.: „Bilans złóż zasobów kopalin w Polsce według stanu na 30 grudnia 2016 roku”.
Według „Bilansu…” na obszarze Rudy Śląskiej występuje:
13 ZŁÓŻ WĘGLA KAMIENENGO W TYM:
• 8 złóż w trakcie eksploatacji:
o Bobrek – Miechowice I eksploatowane o zasobach bilansowych 38 443 tys. ton i rocznym
wydobyciu na poziomie 9 tys. ton
o Halemba o zasobach bilansowych 360 903 tys. ton i rocznym wydobyciu na poziomie
995 tys. ton,
o Halemba II o zasobach bilansowych 412 380 tys. ton, i rocznym wydobyciu na poziomie
557 tys. ton,
o Makoszowy o zasobach bilansowych 456 285 tys. ton, i rocznym wydobyciu na poziomie
539 tys. ton,
o Pokój o zasobach bilansowych 13 503 tys. ton, i rocznym wydobyciu na poziomie 735 tys. ton,
o Śląsk o zasobach bilansowych 143 360 tys. ton, i rocznym wydobyciu na poziomie 796 tys. ton,
o Śląsk-Pole Panewnickie o zasobach bilansowych 112 40 tys. ton, i rocznym wydobyciu na
poziomie 180 tys. ton,
o Zabrze-Bielszowice o zasobach bilansowych 506 330 tys. ton, i rocznym wydobyciu na
poziomie 1624 tys. ton,
•

3 złoża których eksploatacja została zaniechana:
o Bobrek-Miechowice – o zasobach bilansowych 156 065 tys. ton,
o Centrum-Szombierki o zasobach bilansowych 169 899 tys. ton,
o Polska- Wirek o zasobach bilansowych 153 516 tys. ton,
• 1 złoże rozpoznane szczegółowo:
o Śmiłowice o zasobach bilansowych 737 620 tys. ton,
• 1 złoże zagospodarowane eksploatowane okresowo:
o Wujek o zasobach bilansowych 110 743 tys. ton,
7 ZŁÓŻ METANU W TYM:
Metan z pokładów węgla:
•

3 złoża aktualnie eksploatowane:
o Halemba o zasobach bilansowych 377 mln m3 i rocznym wydobyciu 0,89 mln m3,
o Halemba II, o zasobach bilansowych 1 384 mln m3 i rocznym wydobyciu 0,98 mln m3,
o Zabrze Bielszowice o zasobach bilansowych 1 315 mln m3, i rocznym wydobyciu na poziomie
3 mln m3,
Kopalina główna:
•

2 złoża rozpoznane wstępnie:
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o
•

Paniowy-Mikołów-Panewniki o zasobach bilansowych 1 394 mln m3,

o Pokój o zasobach bilansowych 45 mln m3,
2 złoża o zasobach rozpoznanych szczegółowo:
o

Halemba II o zasobach bilansowych 1 216 mln m3,

o Śmiłowice o zasobach bilansowych 2 873 mln m3,
7 ZŁÓŻ SUROWCÓW ILASTYCH CERAMIKI BUDOWALANEJ W TYM:
• 6 złóż o eksploatacji zaniechanej:
o Bielszowice - Ruda Śląska o zasobach bilansowych 139 tys. m3,
o Bielszowice II o zasobach bilansowych 218 tys. m3,
o Chebzie- Dobra Nadzieja o zasobach bilansowych 91 tys. m3,
o Lech Wirek o zasobach bilansowych 806 tys. m3,
o Pawłów o zasobach bilansowych 674 tys. m3,
o Ruda o zasobach bilansowych 528 tys. m3,
• 1 złoże rozpoznane wstępnie:
o Kochłowice II o zasobach bilansowych 784 tys. m3,
2 ZŁOŻA PIASKÓW PODSADZKOWYCH W TYM:
•

2 złoża piasków podsadzkowych o eksploatacji zaniechanej:
o Borowa Wieś o zasobach bilansowych 7672 tys. m3,
o Panewniki o zasobach bilansowych 18435 tys. m3.
Według danych na dzień 10 kwietnia 2018 roku działalność wydobywczą prowadzi Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK „Ruda” składająca się z trzech ruchów: Ruch „Bielszowice”, Ruch „Halemba”, oraz Ruch „Pokój”.
Wymienione zakłady górnicze posiadają także aktualne plany ruchu z terminem ważności do końca okresu
koncesyjnego.
Ruch „Bielszowice” prowadzi działalność w złożu „Zabrze – Bielszowice” w oparciu o koncesję nr 161/94
z terminem obowiązywania do 31.08.2020 r. Kopalnia prowadzi działania w celu wydłużenia okresu prowadzenia
działalności górniczej o kolejne 25 lat. Aktualna powierzchnia obszarów górniczych na terenie miasta wynosi
12,8 km2.
Ruch „Bielszowice” aktualnie prowadzi eksploatację pod terenem miasta Ruda Śląska, w okresie do 2020 roku
prowadzić będzie eksploatację górniczą pod terenami dwóch dzielnic:
• w dzielnicy Bielszowice – w rejonie na zachód od ulicy ks. Niedzieli i na północ od ulicy Kokota,
• w dzielnicy Halemba w dwóch rejonach:
o w rejonie ulicy Halembskiej, na północ od ulicy Jaronia i na południe od ulicy Nowy Świat,
o w rejonie ulicy Energetyków obejmującym zachodnią część osiedla mieszkaniowego „Halemba II”.
Ruch Bielszowice posiada decyzję rekultywacyjną nr 1/2010 z dnia 15.04.2010 r. do rekultywacji
i zagospodarowania gruntów położonych w rejonie ulicy Nowy Świat w Rudzie Śląskiej – wg stanu na chwilę
obecną nie planuje się prowadzenia prac w przedmiotowym terenie.
Ruch „Pokój” prowadzi działalność w złożu „Pokój” w granicach obszaru górniczego
Wirek II w oparciu o koncesję nr 122/94 z terminem obowiązywania do 15.08.2020 r. Kopalnia prowadzi działania
w celu wydłużenia okresu prowadzenia działalności górniczej o kolejne 25 lat. Aktualna powierzchnia obszarów
górniczych na terenie miasta wynosi 4,03 km2.
Ruch „Pokój” pod terenami miasta Ruda Śląska aktualnie prowadzi i w okresie do 2020 roku prowadzić będzie
eksploatację górniczą pod terenami dwóch dzielnic:
•

w dzielnicy Wirek – centralna część w rejonie ulic: 1-go Maja, Nowary, Magdziorza, Katowicka,
Sienkiewicza, Dąbrowskiego,

• w dzielnicy Bielszowice – wschodnia część w rejonie ulic: Bielszowicka, Wideckiego, Paderewskiego.
Ruch „Halemba” prowadzi działalność w złożu „Halemba” w oparciu o koncesję nr 125/94 z terminem
obowiązywania do 31.08.2020 r. oraz w złożu „Halemba II” w oparciu o koncesję nr 18/98 z terminem
obowiązywania do 8.10.2021 r. Aktualna powierzchnia obszarów górniczych na terenie miasta wynosi 20,4 km2.
Eksploatacja górnicza KWK „Ruda” Ruch „Halemba” projektowana do 31.08.2020 roku obejmuje swym
zasięgiem wpływy bezpośrednie głównie na terenie miasta Ruda Śląska, w ograniczonym zakresie (tereny leśne
i rolne) sołectwa Paniowy i dzielnicy Kamionka miasta Mikołów, oraz tereny (obszary leśne) w granicach
administracyjnych miasta Katowice.
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W granicach administracyjnych miasta Ruda Śląska deformacje powierzchni w wyniku projektowanej eksploatacji
wystąpią na terenie dzielnicy Halemba i fragmentarycznie Kochłowice. Największe skupiska zabudowy
kubaturowej zlokalizowane są w dzielnicy Halemba w rejonie ulic: Panewnicka, Kochłowicka, Odrzańska,
Traugutta, Orzeszkowej, Makowa, Poświatowskiej, Dąbrowskiej, Kuncewiczowej, Zapolskiej, Poniatowskiego,
Kaczmarka, Mikołowska, Skargi, Ligocka, Szczudlaka i Pułaskiego.
Kopalnia prowadzi działania w celu wydłużenia okresu prowadzenia działalności górniczej o kolejne 25 lat oraz
zamierza uzyskać nową koncesję na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej
ze złoża „Śmiłowice” na okres 25 lat. Ruch Halemba nie posiada decyzji rekultywacyjnej.
Polska Grupa Górnicza prowadzi działania w celu przedłużenia działalności górniczej złoża Śmiłowice o kolejne
25 lat. W związku z powyższym poszczególne ruchy przystąpiły między innymi do opracowania Raportów
o oddziaływaniu na środowisko.
Skutkiem wieloletniej eksploatacji kopalin oraz działalności hutniczej na terenie miasta są zwałowiska odpadów
powęglowych, zwałowiska energetyczne, zwałowiska pohutnicze, tereny przesuszone i nieużytkowane, zalewiska,
tereny zabagnione, nieużytkowane zbiorniki wodne. Obecnie wpływy eksploatacji oddziałują na sieć
wodociągową i kanalizacyjną szczególnie w południowej części miasta (dzielnice Wirek, Bielszowice, Bykowina,
Halemba, Kochłowice), są to głównie pęknięcia, zerwane połączenia na spawach rur, uszkodzenia armatury
wodociągowej, co wpływa na powstawanie niekontrolowanych strat wody oraz utratę zdolności
kompensacyjnych. Na sieci kanalizacyjnej szkody powodują brak spadków grawitacyjnych, co powoduje
podtapianie kanalizacji, deformację kanałów oraz utratę osiowości. W budownictwie szkody górnicze to duża
liczba ponadnormatywnie wychylonych budynków.22
W zasięgu wpływów prowadzonej eksploatacji górniczej występuje zabudowa kubaturowa o różnorodnym
charakterze:
•

stara przedwojenna zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna charakteryzująca się dużym
zużyciem naturalnym i technicznym,
• budynki jednorodzinne z okresu powojennego, lat 60-tych i późniejszych charakteryzujące się dość
dobrym stanem technicznym,
• obiekty osiedli mieszkaniowych realizowanych w systemie wielkiej płyty.
Wśród zabudowy kubaturowej występują również obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty sakralne
Kopalnia na bieżąco prowadzi działanie związane z usuwaniem szkód górniczych w uszkodzonych obiektach
kubaturowych. Przeważają naprawy prowadzone przez firmy zewnętrzne na zlecenie kopalni, oraz remonty
wykonywane we własnym zakresie przez właścicieli obiektów na podstawie zawieranych ugód. W przypadku gdy
koszt przywrócenia stanu poprzedniego znacznie przewyższa wartość obiektu – wypłacane są jednorazowe
odszkodowania.
Zabudowie powierzchni towarzyszy uzbrojenie terenu w postaci sieci energetycznej nadziemnej i podziemnej,
sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej oraz wodociągowej, gazowej i kanalizacyjnej. W przypadku wystąpienia
uszkodzenia uzbrojenia terenu, ich naprawy realizowane są przeważnie przez właścicieli sieci na koszt
przedsiębiorcy górniczego.
Odrębnym i ważnym zagadnieniem są sprawy związane z regulacją stosunków wodnych.
Na terenie górniczym kopalni „Ruda” występuje kilka rejonów potencjalnie zagrożonych powstaniem podtopień
lub zalewaniem w okresach występowania wzmożonych opadów bądź gwałtownych roztopów. Aktualnie
najważniejszym zadaniem w zakresie usuwania szkód górniczych jest tzw. „trójkąt Radoszowski”. W jego
obszarze dochodzi do cofania się wód potoku Bielszowickiego, oraz podtapiania okolicznych terenów, a także
szkód na sieciach wod-kan. Stąd też prowadzone są różnego rodzaju działania i roboty hydrotechniczne
zabezpieczające przed powstaniem sytuacji zagrażających podtopieniami. Szczególnie dotyczy to potoku
Bielszowickiego, dla którego opracowywana jest praca pt. „Kompleksowy program regulacji stosunków wodnych,
ochrony przeciwpowodziowej, uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w rejonach położonych w zlewni
potoku Bielszowickiego, w granicach administracyjnych miasta Ruda Śl., z uwzględnieniem uwarunkowań
mających na celu zapewnienie rozwoju infrastrukturalnego Miasta, a także wynikających
z prowadzonej i projektowanej działalności górniczej KWK „Ruda”. Praca, realizowana przez Główny Instytut
Górnictwa, a finansowana wspólnie z Urzędem Miasta Ruda Śląska powinna wskazać kierunki i zakresy dalszych
działań.23
Ponadto, wszystkim inwestorom przystępującym do realizacji inwestycji w terenie górniczym KWK „Ruda”,
udzielana jest informacja górniczo-geologiczna obejmująca między innymi prognozowane deformacje terenu
w okresie do 2041 roku. Po wykonaniu prac budowlanych, na wniosek inwestora kopalnia zwraca koszty
wykonanych zabezpieczeń obiektu przed wpływami eksploatacji górniczej.24
22

wychylenia budynków do 15 mm są dopuszczalne, 15-25 mm uciążliwe, a ponad 25 mm to wychylenia ponadnormatywne
informacje PGG S.A., 2018
24
informacje PGG S.A., 2018
23
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Ruch „Pokój” aktualnie realizuje zadanie polegające na likwidacji zastoiska wodnego w związku z powstaniem
niecki obniżeniowej w rejonie lewego brzegu potoku Bielszowickiego. Aktualnie wykonawca robót jest na etapie
przygotowania dokumentacji projektowo – wykonawczej oraz uzgodnień. Planowany termin zakończenia prac
rekultywacyjnych planuje się na 31.03.2019 r.
Ruch „Bielszowice” aktualnie realizuje zadanie polegające na obustronnym uszczelnieniu koryta potoku
Bielszowickiego w rejonie ulicy Kokota.25
Na terenie miasta działa także Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., która jest przedsiębiorstwem górniczym,
powołanym do prowadzenia likwidacji kopalń, zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym,
gazowym oraz pożarowym, w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalni, zagospodarowywania majątku
likwidowanej kopalni, zbędnego majątku przedsiębiorstwa górniczego, tworzenia nowych miejsc pracy,
w szczególności dla pracowników likwidowanych kopalń. Na terenie miasta SRK S.A. działa na terenach
po KWK „Pokój I”, KWK „Śląsk” oraz KWK „Ruch Wirek”.
Na terenie po KWK „Pokój I” występują uszkodzenia w obiektach kubaturowych oraz sieciach infrastruktury
technicznej na obszarze 5 km2 przejęte jako zobowiązania PGG S.A.26
Na terenie po KWK „Ruch Wirek” aktualnie likwidacje szkół dotyczą głównie budynków i dróg. Od lutego
2018 roku zawarto 5 ugód w 3 sprawach, a na rozpatrzenie czeka 128 spraw związanych ze szkodami w budynkach
prywatnych. Rocznie na ten cel wydatkowanych jest około 6 mln złotych.27
Na terenie po KWK „Śląsk” w ostatnich latach działania dotyczyły głównie obchodów kontrolnych i napraw sieci
gazowych i wodociągowych, obchodów kontrolnych rurociągu Goczałkowickiego GPW oraz naprawy obiektów
budowalnych i zwrotu kosztów zabezpieczenia obiektów budowalnych między innymi na osiedlu Leśnym
w Rudzie Śląskiej. Działania przeciwdziałające szkodom górniczym zlokalizowanym na terenie miasta Ruda
Śląska zostały uwzględnione w Programie Likwidacji KWK „Śląsk” na lata 2018-2021.
W planie likwidacji opracowanym na rok 2018 na naprawę powstałych szkód górniczych przewidziano kwotę
600 tys. złotych, przy czym na obiekty znajdujące się w granicach administracyjnych miasta Ruda Śląska przypada
kwota około 200 tys. złotych.28
Południowo-zachodni fragment miasta objęty jest także obszarem górniczym SRK Oddział KWK „Makoszowy”.
Jednym z zadań SRK S.A. jest wywiązanie się z wszystkich zobowiązań z tytułu szkód górniczych na terenie
miasta Ruda Śląska.
Według Inwentaryzacji zwałowisk poprzemysłowych zlokalizowanych na terenie miasta Ruda Śląska – w ramach
identyfikacji terenów sukcesji przyrodniczej w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Chorzowa, Rudy Śląskiej
i Świętochłowic wraz ze wstępną oceną środowiska dla wybranych obszarów wymagających interwencji
wykonanej w 2015 roku na terenie miasta jest 35 takich terenów o łącznej powierzchni 351 ha.
Tabela 10 Wykaz terenów zwałowisk poprzemysłowych na terenie Rudy Śląskiej
Rodzaj materiału
zdeponowanego,
powierzchnia

L.p.

Nazwa obiektu
Pochodzenie

1.

Zwałowisko powęglowe po byłej kopalni „Karol”

Zwałowisko 3 i 4
rejon ulicy Boreckiej
2.

Zwałowisko „Czesław”
Zwałowisko powęglowe po byłej kopalni „Paweł”
rejon ulicy Starej
Zwałowisko „Nowa Klara”

3.

Zwałowisko powęglowe po byłej kopalni „Wawel”
rejon ulicy Klary
Zwałowisko „Klara” (zwał nr 6)

4.

Zwałowisko powęglowe po byłej kopalni „Wawel”
rejon ulicy Szyb Walenty
Zwałowisko „Mikołaj” (zwał nr 5)

5.

Zwałowisko powęglowe po byłej kopalni „Wawel”
rejon ulicy Szyb Walenty

Odpady pogórnicze
5,6 ha
Odpady pogórnicze
6,5 ha
Odpady pogórnicze
2,9 ha
Odpady pogórnicze
24,7 ha
Odpady pogórnicze
10,7 ha

25

informacje PGG S.A., 2018
dane SRK S.A. KWK „Pokój I”, 2018
27
dane SRK S.A. KWK „Ruch Wirek”, 2018
28
dane SRK S.A. KWK „Śląsk”, 2018
26
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Zwałowisko „B” (zwał nr 2)
6.

Zwałowisko powęglowe po byłej kopalni „Wawel”
Rejon ulicy 1 Maja
Zwałowisko „R” (część północna)

7.

Zwałowisko powęglowe po byłej kopalni „Wawel”
rejon ulicy Górnej
Zwałowisko „R” (część południowa)

8.

Zwałowisko powęglowe po byłej kopalni „Wawel”
rejon ulicy Górnej
Zwałowisko nr 12 i 13

9.

Zwałowisko powęglowe po byłej KWK „Polska-Wirek”
rejon na wschód od ulicy Tunkla
Zwałowisko nr 5
Zwałowisko powęglowe po byłej KWK „Polska-Wirek”
rejon na wschód od ulicy Tunkla
Zwałowisko nr 4

12.

Zwałowisko powęglowe po byłej KWK „Polska-Wirek”
rejon ulicy Świętochłowickiej
Zwałowisko nr 2

13.

Zwałowisko powęglowe po byłej KWK „Polska-Wirek”
rejon ulicy Świętochłowickiej
Zwałowisko nr 2

14.

Zwałowisko powęglowe po byłej KWK „Polska-Wirek”
rejon ulicy Długiej
Zwałowisko przy ulicy Halembskiej

15.

Zwałowisko powęglowe byłej KWK „Bielszowice”
rejon ulicy Halembskiej
Zwałowisko „Borowa II”

16.

Zwałowisko powęglowe po byłej KWK „Bielszowice”
rejon ulicy Młyńskiej
Zwałowisko przy Zakładzie Górniczym „Szyb Grunwald”

17.

Odpady pogórnicze
17,4 ha
Odpady pogórnicze
16,5 ha

2,7 ha

Zwałowisko nr 1

11.

18,2 ha

Odpady pogórnicze

Zwałowisko powęglowe KWK „Pokój”
rejon na północ od ulicy Pokoju

10.

Odpady pogórnicze

Zwałowisko powęglowe po byłej KWK „Halemba”
rejon ulicy Zapolskiej

Odpady pogórnicze
3,3 ha
Odpady pogórnicze
1,8 ha
Odpady pogórnicze
12,9 ha
Odpady pogórnicze
17,5 ha
Odpady pogórnicze
2,3 ha
Odpady pogórnicze
9,9 ha
Odpady pogórnicze
36,5 ha
Odpady pogórnicze
6,5 ha

Zatrawione
i częściowo
zadrzewione
Zatrawione
i zadrzewione
W trakcie eksploatacji,
częściowo zatrawione
i zalesione

Częściowo zatrawione

Częściowo zatrawione
i zadrzewione

Częściowo zatrawione
i zadrzewione
Częściowo zatrawione
w tracie prowadzenia
makroniwelacji

Częściowo zatrawione

Zatrawione
i zadrzewione

Zatrawione
i zadrzewione

Zatrawione
i zadrzewione
W znacznej części
zatrawione
i zadrzewione

Zwałowisko przy ulicy Cegielnianej
18.

Zniwelowane wyrobisko cegielni „Kochłowice”, Zwałowisko
powęglowe po byłej KWK „Śląsk”

Odpady pogórnicze
4,0 ha

Częściowo zatrawione
i zadrzewione

rejon pomiędzy ulicą Cegielnianą i Kalinową
19.

Zwałowisko przy ulicy Kalinowej Zwałowisko powęglowe po
byłej KWK „Śląsk”
rejon pomiędzy ulicą Kalinową i Oświęcimską
Zwałowisko pocynkowe przy ulicy Starej

20.

6,6 ha

Zwałowisko pocynkowe przy ulicy Niedurnego
Hutnictwo cynku i ołowiu (Cynkownia „Rozamunda”)
rejon ulicy Niedurnego
Zwałowisko pocynkowe przy ulicy 1 Maja
22.

1,8 ha
Odpady pohutnicze

Hutnictwo cynku i ołowiu
rejon ulicy Starej

21.

Odpady pogórnicze

Hutnictwo cynku i ołowiu – Huta Cynku Liebe-Hoffnung
rejon ulicy 1 Maja

Odpady pohutnicze
2,0 ha

Odpady pohutnicze
6,5 ha
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23.

Zwałowisko pocynkowe przy ulicy Nowary (część północna)
Hutnictwo cynku i ołowiu – Cynkownia Hugo (huta cynku
Hugona)

Żużle pocynkowe
9,2 ha

Zatrawione
i zadrzewione

rejon ulicy Nowary i Czajkowskiego

24.

Zwałowisko pocynkowe przy ulicy Nowary (część południowa)
Hutnictwo cynku i ołowiu – Cynkownia Hugo (huta cynku
Hugona)

Żużle pocynkowe
6,0 ha

Zatrawione
i zadrzewione

Żużle pocynkowe, odpady
pogórnicze

brak

rejon ulicy Nowary
Zwałowisko pocynkowe i pogórnicze przy ulicy Ceramicznej
w Świętochłowicach
25.

Hutnictwo cynku i ołowiu – Huta Cynku „Franciszek”
rejon ulicy Katowickiej w Rudzie Śląskiej i ulicy Ceramicznej
w Świętochłowicach

7,6 ha

Zniwelowane wyrobisko cegielni „Ruda”
26.

Zniwelowane wyrobisko po eksploatacji iłołupków cegielni
„Ruda”, odpady pogórnicze po byłej KWK „Pokój”

Odpady pogórnicze
8,3 ha

rejon ulicy 1 Maja
Zniwelowany wąwóz przy ulicy 1 Maja
27.

Zniwelowany wąwóz – odpady pogórnicze po byłej KWK „Pokój”

Odpady pogórnicze, gruz
budowlany

rejon ulicy 1 Maja

1,7 ha

Zniwelowane wyrobisko po odkrywce złoża surowców ilastych
„Bielszowice II”
28.

Zniwelowane wyrobisko – odpady pogórnicze KWK „Wawel” i
od 1995 roku byłej KWK „Pokój”

Odpady pogórnicze, gruz
budowlany
8,5 ha

Częściowo zatrawione
i częściowo
zadrzewione
Zatrawione
i częściowo
zadrzewione

Zatrawione
i częściowo
zadrzewione

rejon ulicy Cynowej i Glinianej
Pola szlamowe Huty „Pokój” nr 1 i 2
29.

Szlamy pohutnicze

Odpady pohutnicze Huty „Pokój”
rejon na północny wschód od ulicy Mieszka i ulicy Szymały
Pola szlamowe Huty „Pokój” nr 3, 4, 5

30.

8,1 ha

Zatrawione
i częściowo
zadrzewione

Odpady energetyczne z Elektrowni „Halemba”

Mieszanki popiołowożużlowe z mokrego
odprowadzenia odpadów

rejon ulicy Mikołowskiej

Zatrawione
i zadrzewione

10,2 ha

Składowisko popiołów byłej Elektrowni „Halemba” Pole nr 3
Odpady energetyczne z Elektrowni „Halemba”

Mieszanki popiołowożużlowe z mokrego
odprowadzenia odpadów

rejon ulicy Mikołowskiej

32 ha

Składowisko popiołów byłej Elektrowni „Halemba” Pole nr 2
Odpady energetyczne z Elektrowni „Halemba”

Mieszanki popiołowożużlowe z mokrego
odprowadzenia odpadów

rejon ulicy Mikołowskiej

14,5 ha

Składowisko popiołów byłej Elektrowni „Halemba” Pole nr 4
Odpady energetyczne z Elektrowni „Halemba”

Mieszanki popiołowożużlowe z mokrego
odprowadzenia odpadów

rejon ulicy Mikołowskiej

20 ha

Szlamy pohutnicze

Odpady pohutnicze Huty „Pokój”
rejon na północny wschód od ulicy Mieszka i ulicy Szymały
Składowisko popiołów byłej Elektrowni „Halemba” Pole nr 1

31.

32.

33.

34.

Zwałowisko odpadów pokotłowych w rejonie stawu Marcin
35.

4,1 ha

Zatrawione
i częściowo
zadrzewione

Zniwelowane wyrobisko po prawdopodobnej eksploatacji gliny
i iłów
rejon ulicy Asfaltowej

Odpady pokotłowe
i pocynkowe
4 ha

Zatrawione

Zatrawione

Zatrawione

Zatrawione
i częściowo
zadrzewione

Źródło: Inwentaryzacja zwałowisk poprzemysłowych zlokalizowanych na terenie miasta Ruda Śląska – w ramach identyfikacji terenów
sukcesji przyrodniczej w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic wraz ze wstępną oceną środowiska
dla wybranych obszarów wymagających interwencji, 2015

W ostatnich latach na obszarze miasta prowadzono szereg prac rekultywacyjnych, które przyczynią się do nadania
obszarom zdegradowanym i poprzemysłowym nowych funkcji. Tereny zrekultywowane w ostatnich latach na
terenie miasta Ruda Śląska to m.in.:
•

teren przy szybach „Anna” i „Maria” (kopalnia ,,Pokój”) na powierzchni 7,0 ha,
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•

tereny leśne w dolinie Kłodnicy (prace prowadziła była Kompania Węglowa S.A. Oddział
KWK „Bielszowice”),

• teren hałdy pocynkowej w rejonie ul. Niedurnego.
Aktualnie trwa rewitalizacja hałdy przy ulicy 1 Maja. W ramach tej inwestycji teren ten zagospodarowany zostanie
jako miejsce rekreacji. Powstanie tam m.in. industrialny plac zabaw, ścieżka historyczna, siłownia, tor do jazdy
na BMX oraz liczne miejsca odpoczynku. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków unijnych w ramach dwóch
projektów – Lumat i Traktu Rudzkiego.
Trakt Rudzki jest tylko jednym z odcinków, docelowo ma być ścieżką rowerowo-pieszą, a miejscami także
rolkarską. Zrewitalizowanych zostanie łącznie 7 dużych obszarów zielonych, w tym kilka parków o łącznej
powierzchni 35 ha. Całość ma być gotowa w 2019 r., a na realizację tego zadania Miasto pozyskało ponad
6 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Ponadto w mieście rozpoczęły się także prace związane z rewitalizacją 5 ha cennego przyrodniczo obszaru
znajdującego się pomiędzy ul. Bujoczka, a ul. Kościelną w dzielnicy Ruda. Dodatkowo w tym roku Miasto
pozyskało blisko 17 mln zł na rekultywację terenu po dawnej koksowni Orzegów. Dzięki tym środkom do życia
przywróconych zostanie prawie 5 ha zdegradowanego terenu. Powstanie tam ogólnodostępny teren zielony
z alejkami, ławkami i ścieżką dydaktyczną. Odrestaurowane zostaną także pozostałości zabytkowych obiektów
byłego zakładu. Inwestycja ma być gotowa w 2020 r.29

4.6.3. Analiza SWOT
Zasoby geologiczne
MOCNE STRONY
czynniki wewnętrzne

SŁABE STRONY
czynniki wewnętrzne

występowanie cennych surowców mineralnych w tym węgla
kamiennego i metanu

powstawanie szkód górniczych w infrastrukturze i budownictwie

tradycje górnicze miasta

degradacja środowiska

SZANSE
czynniki zewnętrzne

ZAGROŻENIA
czynniki zewnętrzne

zmiana stosunków wodnych i uszkodzenia budynków

możliwość rozwoju górnictwa z wykorzystaniem
najnowszych technik eksploatacji

ograniczenia w budownictwie wynikające z zagrożenia powstania
osiadań górniczych i powstawania zalewisk

powiększanie się terenów rekreacyjnych na terenie miasta
w wyniku wykorzystania zrekultywowanych terenów
poprzemysłowych

dalsze zubożenie terenów poeksploatacyjnych

Źródło: opracowanie własne

4.6.4

Cele i zadania środowiskowe z zakresu zasobów geologicznych

Złoża kopalin to naturalne skupienia minerałów, których wydobycie może przynieść korzyść gospodarczą.
Są rozmieszczone nierównomiernie w przyrodzie, a ich występowanie i możliwość wykorzystania zależą w dużej
mierze od budowy geologicznej. Zasady poszukiwania, dokumentowania oraz korzystania z kopalin regulowane
są przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126
z późn. zm.). W ustawie tej rozstrzygnięto sprawę własności złóż kopalin oraz uregulowano problem ochrony
zasobów poprzez wymóg ujmowania ich w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz
obowiązek kompleksowego i racjonalnego wykorzystania kopalin.
Na obszarze miasta zlokalizowanych jest 13 złóż węgla kamiennego, 7 złóż metanu, 7 złóż surowców ilastych
i 2 złoża piasków podsadzkowych. Cześć złóż ma charakter rozpoznanych wstępnie lub szczegółowo, na części
eksploatacja została zaniechana, a część jest w trakcie eksploatacji. Wydobycie złóż węgla kamiennego
i surowców ilastych prowadzi do przekształceń powierzchni terenu i zmiany jego przeznaczenia, odpady
pokopalniane i pohutnicze składowane są na powierzchni ponad 350 ha tworząc zwałowiska. Część tych terenów
jest zatrawiona, zadrzewiona, cześć jest w trakcie eksploatacji.
Na terenie miasta zgodnie z „Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030” przeprowadzone
zostaną prace rewitalizacyjne w 12 lokalizacjach na łącznej powierzchni około 180 ha. Aktualnie trwa
rewitalizacja hałdy przy ulicy 1 Maja, gdzie zostaną urządzone tereny rekreacji. Rewitalizowane zostaną także
podwórka, zwłaszcza te z problemami braku odwodnienia, oraz teren po dawnej koksowni Orzegów. Planowana
jest budowa Traktu Rudzkiego, czyli rewitalizacja 35 ha terenów zielonych głównie w Wirku i Nowym Bytomiu.

29
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Ponadto w mieście rozpoczęły się także prace związane z rewitalizacją 5 ha cennego przyrodniczo obszaru
znajdującego się pomiędzy ul. Bujoczka a ul. Kościelną w dzielnicy Ruda.30
Skrócona analiza SWOT wykazała jako zagrożenie zubożenie terenów poeksploatacyjnych w związku z tym
w harmonogramie realizacji zadań własnych jako zadanie, które będzie realizowane przez Miasto Ruda Śląska
wpisano współdziałanie organów koncesyjnych w celu ochrony rejonów występowania udokumentowanych złóż
oraz eliminacja nielegalnego wydobycia poprzez system kontroli. Zadanie to w niezmienionej formie zapisane jest
także jako zadanie monitorowane za które jednostką odpowiedzialną jest Marszałek oraz organy nadzoru
górniczego.
W ramach usuwania szkód górniczych PGG S.A. w latach 2018-2021 planuje usuwanie szkód powodowanych
przez kopalnie:
•

Ruch „Bielszowice”:
o budowa przepompowni wód deszczowych i kolektora tłocznego w rejonie Parku Strzelnica i ulicy
Basenowej,
o przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulicy Basenowej i Wierzbowej,
o przebudowa kolektora PCK,
o rektyfikacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Szkolnej lub wypłata jednorazowego
odszkodowania,
o naprawa nawierzchni ulicy Ks. Niedzieli w dzielnicy Bielszowice,
o przebudowa przepustu potoku Bielszowickiego w ciągu ulicy Kokota w rejonie skrzyżowania z ulicą
Gęsią,
o remont bocznicy kolejowej PKP na stacji Ruda w dzielnicy Bielszowice,
o budowa mostu nad potokiem Bielszowickim - przedłużenie ulicy Pawłowskiej.
• Ruch „Pokój”
o zabezpieczenie bryły kościoła P.W. Św. Wawrzyńca i Antoniego przy ul. Nowary poprzez
wykonanie kotwienia oraz usunięcie pozostałych szkód górniczych,
o usunięcie szkód górniczych w kościele P.W. Św. Andrzeja Boboli przy ul. Wyzwolenia 215,
o usunięcie szkód górniczych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. 1 Maja 173,
o usunięcie szkód górniczych w budynku Przedszkola i Żłobka przy ul. 1 Maja 286,
o rektyfikacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fitelberga 12-12b,
Osiedlowej 3-3c, Krasińskiego 3-3d,
o bieżąca naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego zgodnie ze złożonymi
wnioskami o naprawę szkód górniczych.
• Ruch „Halemba”
o naprawa kanalizacji w ul. Wyzwolenia,
o naprawa ulicy Wyzwolenia,
o naprawa szkód przy ul. Borówkowej,
o likwidacja zalewiska oraz rekultywacja działek zlokalizowanych przy ul. Zapolskiej,
o awaryjna naprawa nawierzchni w ul. Kochłowickiej,
o budowa nowego wiaduktu przy ul. Orzeszkowej.
Niezależnie od tych działań Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na bieżąco przyjmuje wnioski o powstałych
szkodach górniczych i w miarę możliwości je realizuje i naprawia powstałe szkody.

30
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Gleby
4.7.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ
Cel długoterminowy do 2022 roku zapisany w dotychczasowym Programie Ochrony Środowiska
OCHRONA GLEB PRZED NEGATYWNYM ODDZIAŁYWANIEM ANTROPOGENICZNYM ORAZ RACJONALNA
GOSPODARKA ZASOBAMI GLEBOWYMI
Cele krótkoterminowe
na lata 2015-2017

Podjęte działania

Przeciwdziałanie degradacji terenów
rolnych, łąkowych i wodno-błotnych
przez czynniki antropogenne

Efekt ze wskaźnikiem

Spotkania informacyjne na terenie Rudy Śląskiej
organizowane są przez Śląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego Oddział w Mikołowie. W spotkaniach tych
dwukrotnie (13 marca 2015 roku i 12 marca 2018 roku)
uczestniczyło biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w Mikołowie. Na spotkaniach tych
przedstawiano bieżące zagadnienia związane z rejestracją
zwierząt jak również zagadnienia związane z zasadami
przyznawania i wypełniania wniosków o przyznanie
płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Cyklicznie organizowane są
spotkania z zainteresowanymi
rolnikami

Niemniej jednak zainteresowanie rolników jest niewielkie.
Według informacji ARIMR 31 w okresie 2015-2017 na
terenie miasta rolnicy nie korzystali z dofinansowań, oraz nie
realizowano działań rolno-środowiskowo-klimatycznych.32

Ochrona gruntów rolnych i leśnych
przed zmianą zagospodarowania
poprzez właściwe uwzględnianie
w dokumentach planistycznych
(MPZiP, SKiUZP),

W Miejscowym planie Zagospodarowania Przestrzennego
miasta Ruda Śląska przyjętym uchwałą Rady Miasta Ruda
Śląska nr 1066/LXI/2006 z dnia 22 czerwca 2006 roku
wyznaczono tereny zabudowy zagrodowej oraz gospodarki
ogrodniczej oznaczone symbolem RO1 z podstawowym
przeznaczeniem gruntów pod zabudowę zagrodową oraz
działalność związaną z produkcją ogrodniczą i sadowniczą
wraz z niezbędnymi obiektami służącymi jej obsłudze oraz
tereny gospodarki rolnej, ogrodniczej i hodowlanej
oznaczone symbolem RU1 z podstawowym przeznaczeniem
gruntów pod działalność związaną z produkcją rolną
i ogrodniczą i hodowlaną oraz przetwórstwem rolno –
spożywczym w tym ośrodki chowu i hodowli zwierząt,
ubojnie, zakłady przetwórstwa rolno – spożywczego.
W ramach ochrony tych terenów w Planie wprowadzono
zapisy:
1)

minimum 25% powierzchni działki, lub terenu
inwestycji winna stanowić powierzchnia biologicznie
czynna,

2)

ustalono
maksymalny
zabudowanych (Pz) - 70%.

wskaźnik

W Miejscowym planie
Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Ruda
Śląska widnieją zapisy ustalające
przeznaczenie terenów pod
rolnictwo i zasady zabudowy
oraz powierzchnie biologicznie
czynne

terenów

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi
Monitoring Chemizmu Gleb Ornych Polski w 28 punktach
na terenie województwa śląskiego.
Żaden z punktów nie jest zlokalizowany na terenie miasta
Ruda Śląska.
Kontrola poziomu zanieczyszczeń
gleb - rozwój sieci monitoringu gleb

Od 2015 roku działa program "Grunt to wiedza", jest to
ogólnopolski, bezpłatny program badań pH gleb oraz
zasobności w składniki odżywcze, oraz zawartości fosforu,
potasu i magnezu. Jednocześnie także rolnicy sami zlecają
wykonanie badań na własne potrzeby głównie w celu
ustalenia dawek nawozów i wapnowania.

W ramach Monitoringu
Chemizmu Gleb Ornych Polski
na terenie miasta nie są
prowadzone badania.
Właściciele terenów zlecają
badania we własnym zakresie

W 2017 roku przebadano 4 gospodarstwa, pobrano łącznie
29 próbek, dzięki czemu przebadano 42,6 ha gruntów ornych
i użytków zielonych.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych inwestycjach gminnych i działaniach na terenie Rudy Śląskiej

31
32

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
na podstawie informacji udzielonych przez ARIMR pismo StIP12.0163.23.2018.LZ z dnia 19 kwietnia 2018
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4.7.2. Opis stanu obecnego
Na obszarze miasta występują̨ głównie gleby pochodzenia gliniastego, tylko w południowej części występują
gleby brunatne, bielicowe, a w dolinie rzeki Kłodnicy i częściowo potoku Bielszowickiego oraz Bytomki gleby
bagienne. 33 Większość gleb należy do IV klasy bonitacyjnej, średniego i słabego kompleksu żytnioziemniaczanego.
4.7.2.1. Struktura użytkowania terenu
Miasto Ruda Śląska zajmuje powierzchnię 77,73 km2, z czego 26,3% stanowią grunty rolne, a z tego około 50%
to grunty orne. Tereny rolnicze zlokalizowane są w północnej i środkowej części miasta głównie wzdłuż potoku
Bielszowickiego. Strukturę użytkowania gruntów zestawiono w tabeli poniżej.
Tabela 11 Struktura użytkowania gruntów Rudy Śląskiej
Wyszczególnienie

Powierzchnia [ha]

Udział [%]

Powierzchnia ogółem

7 773

100,00

Powierzchnia lądowa

7 677

98,76

Użytki rolne razem, w tym:

2 045

26,31

Grunty orne

1 016

49,68

Sady

0

0,00

Łąki trwałe

220

10,76

Pastwiska trwałe

342

16,72

Grunty rolne zabudowane

12

0,59

Grunty pod stawami

2

0,10

Grunty pod rowami

11

0,54

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w użytkach rolnych

25

1,22

1 880

24,19

Lasy

1 629

86,65

Grunty zadrzewione i zakrzewione śródpolne

251

13,35

96

1,24

Powierzchniowymi płynącymi

51

53,13

Powierzchniowymi stojącymi

45

46,88

3 536

45,49

Tereny mieszkaniowe

816

23,08

Tereny przemysłowe

640

18,10

Inne zabudowane

449

12,70

Zurbanizowane niezabudowane lub w trakcie zabudowy

197

5,57

Użytki kopalne

0

0,00

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione – razem, w tym:

Grunty pod wodami – razem, w tym:

Grunty zabudowane i zurbanizowane razem, w tym:

Rekreacji i wypoczynku

0,00

Komunikacyjne – drogi

679

19,20

Komunikacyjne – kolejowe

264

7,47

Komunikacyjne – inne

26

0,74

Grunty przeznaczone pod budowę dróg i linii kolejowych

18

0,51

Użytki ekologiczne

0

0,00

Nieużytki

417

5,36

Tereny inne

216

2,78

Źródło: Urząd Miasta Ruda Śląska, 2018
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POŚ dla Miasta Ruda śląska na lata 2015-2018, 2015
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Dotychczasowe użytkowanie terenu związanego z rolnictwem jest zgodne z uwarunkowaniami przyrodniczymi.
Niemniej zauważa się coroczne zwiększanie powierzchni wyłączanej z produkcji rolniczej, co jest zgodne
z przeznaczeniem w planach zagospodarowania przestrzennego. Według sprawozdań rocznych RRW – 11 za lata
2015, 2016 i 2017 wynika, iż w 2015 roku powierzchnia, co do której wydano zezwolenia na wyłączenie
z produkcji rolniczej była dwukrotnie mniejsza niż w 2016 roku i 2017.
Powierzchnie wyłączeń na terenie miasta zestawiono w tabeli poniżej.
Tabela 12 Powierzchnia wyłączeń* z produkcji rolniczej na terenie Rudy Śląskiej w latach 2015-201734
Wyszczególnienie

2015

2016

2017

Miasto Ruda Śląska

8,8164 ha

16,8647 ha

15,3829 ha

Źródło: Urząd Miasta Ruda Śląska, 2018
*powyższe dane dotyczą gruntów co do których wydano zezwolenie na wyłączenie z produkcji rolniczej, nie jest to jednak równoznaczne z faktycznym wyłączeniem
gruntów z produkcji rolniczej

Na terenie miasta zarejestrowane były (według danych Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2010 roku)
204 gospodarstwa rolne. Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosiła około 2,04 ha. Na podstawie „Analizy
struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2016 roku” opracowanej przez
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
określono, iż udział gruntów rolnych użytkowanych przez osoby fizyczne w gospodarstwach w ogólnej
powierzchni miasta w latach 2002-2016 zmniejszył się o 4-11%, co zobrazowano na mapie poniżej.

Rysunek 29 Wzrost/spadek udziału gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstw rolnych należących do osób fizycznych
Źródło: „Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2016 roku” opracowana w maju 2016 roku
przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.

Według zgłoszeń dokonywanych przez posiadaczy zwierząt gospodarczych na terenie Rudy Śląskiej według
danych na koniec 2017 roku hodowanych jest:
•
•

33 sztuk bydła,
2 sztuki kóz,

34

Wyniki zapisów zawartych w decyzjach administracyjnych zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej w danym roku
kalendarzowym w myśl przepisów art. 11 ust. 1 i art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz .1161, z późn. zm.).
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•

190 sztuk trzody chlewnej35,

• 82 sztuk koni36.
Ilości te z roku na rok się zmniejszają w porównaniu do danych ze Spisu Rolnego z roku 2010, bydło o 25%,
trzoda chlewna o 78%, owiec o 100% (aktualnie nie ma hodowli owiec, w 2010 roku zarejestrowanych było
34 owce) zwiększyła się natomiast ilość kóz o 2 sztuki.
Teren miasta obejmuje swoim działaniem Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tarnowskich Górach
z siedzibą w Nakle Śląskim oraz Mikołowskie Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, które przy współpracy z Urzędem Miasta Ruda Śląska okresowo przeprowadzają bezpłatne szkolenia
dla rolników z terenu miasta Ruda Śląska. Szkolenia mają na celu zwiększenie świadomości rolników
składających wnioski o dopłaty bezpośrednie w zakresie wymogów dotyczących ochrony środowiska, dobrostanu
zwierząt i kolejnych nowych wymogów.
Po analizie aktualnego stanu, można stwierdzić, iż użytkowanie terenu miasta jest adekwatne do istniejących
niekorzystnych warunków glebowych i zgodne z charakterem terenu – dowodem na to jest zmniejszanie
powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwach rolnych, wyłączanie z użytkowania rolniczego oraz
funkcjonowanie niewielkiej ilości gospodarstw o małych areałach i coroczne zmniejszanie się ilości
hodowanych zwierząt gospodarskich.
Na terenie miasta Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach prowadzi kontrole
gospodarstw rolnych pod kątem materiału siewnego, szkółkarskiego oraz szkodników, patogenów i organizmów
kwarantannowych. W ostatnich latach 2015-2017 WIORiN przeprowadził 9 kontroli materiału siewnego,
w jednym przypadku stwierdzono materiał siewny nieodpowiadający wymaganiom jakościowym. W trakcie
kontroli na gatunki kwarantannowe nie stwierdzono ich występowania. Podczas 6 obserwacji fitosanitarnych pod
kątem występowania organizmów niekwarantannowych nie zaobserwowano żadnych organizmów szkodliwych.
W trakcie 5 kontroli sprzedawców środków ochrony roślin w tym 3 kontroli w punktach obrotu środkami roślin
i 2 kontroli na targowiskach oraz w toku kontroli w trakcie stosowania środków ochrony roślin nie stwierdzono
nieprawidłowości.37
Uprzemysłowienie, hutnictwo i górnictwo spowodowało zubożenie rolnicze tego terenu. Nie bez znaczenia dla
jakości gleb są również hałdy odpadów pogórniczych i pohutniczych, które powodują zanieczyszczenia wód
podziemnych i gleby związkami chemicznymi, związkami radioaktywnymi i metalami ciężkimi. Na podstawie
przeprowadzonych w latach 1983-1997 badań gleb, które wskazały na zawodnienie, osuszenie, zakwaszenie
i skażenia toksyczne na niektórych terenach wykluczono uprawę warzyw gruntowych oraz wszelkich gatunków
roślin stanowiących pożywienie dla ludzi i zwierząt.
W kolejnych latach nie dokonywano porównawczych badań jakości gleb i zawartości w nich metali ciężkich.
Od 2015 roku działa program "Grunt to wiedza", jest to ogólnopolski, bezpłatny program badań pH gleb oraz
zasobności w składniki odżywcze, w tym na kwasowość oraz zawartość fosforu, potasu i magnezu, jednocześnie
rolnicy we własnym zakresie zlecają głównie pod kątem ustalania dawek nawożenia badania gleb na pH
i zawartość składników mineralnych. Według danych Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach
w 2017 roku na terenie miasta przebadano grunty orne i użytki zielone w 4 gospodarstwach na łącznej powierzchni
42,6 ha. Wyniki badań wskazują na zakwaszenie 93% badanych gleb, wynikiem czego określono potrzeby
wapnowania jako:
konieczne – 14%,
potrzebne – 24%,
wskazane – 24%,
ograniczone – 21%.
zbędne – 17%.
Badane gleby wykazały w 72% bardzo niską i niską zawartość potasu. Wynikiem czego rośliny mają upośledzony
mechanizm obronny przez niedobór wody oraz zwiększoną wrażliwość na przymrozki. 59% gleb wykazało
wysoką i bardzo wysoką zawartość magnezu, co sprawia iż zmniejsza się ilość pobieranego potasu przez rośliny.
Dane te wskazują na zakwaszenie gleb będące wynikiem wysokiej zawartości metali ciężkich. Konsekwencją jest
większa absorpcja metali ciężkich.

35

dane ARIMR na koniec 2017 roku
dane Polskiego Związku Hodowców Koni (konie rolnicze i konie wierzchowe będące w prywatnych rękach), dane na koniec 2017 roku
37
dane WIORiN, pismo nr WI.021.8.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
36
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4.7.3. Analiza SWOT
Gleby
MOCNE STRONY
czynniki wewnętrzne

SŁABE STRONY
czynniki wewnętrzne
słabej jakości gleby
brak dokładnych badań gleb miasta (4 gospodarstwa)

brak patogenów roślinnych

duży odsetek badanych gleb wykazuje kwasowość
stałe zmniejszanie się zainteresowania rolnictwem

SZANSE
czynniki zewnętrzne

ZAGROŻENIA
czynniki zewnętrzne

możliwości korzystania z porad w ODR i ARIMR

możliwe zanieczyszczenie gleb w wyniku oddziaływania terenów
poprzemysłowych i pogórniczych

niska jakość płodów rolnych

Źródło: opracowanie własne

4.7.4

Cele i zadania środowiskowe z zakresu ochrony gleb

Gleby Rudy Śląskiej wykazują bardzo słabe wartości sorpcyjne, duży odsetek badanych gleb wykazuje kwaśny
odczyn, i nieprawidłowe zawartości składników mineralnych. Zauważa się zwiększanie powierzchni wyłączanej
z produkcji rolniczej. Porównując aktualne dane rolnicze można jednoznacznie stwierdzić, iż rolnictwo na terenie
miasta ma coraz mniejsze znacznie a zainteresowanie produkcją, doradztwem zmniejsza się.
Na terenie Rudy Śląskiej corocznie prowadzone są kontrole pH i zawartości NPK (azotu, fosforu i potasu)
w glebach na indywidulane zlecenia rolników, a w ramach zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin
i Nasiennictwa kontrole materiału siewnego, czy szkółkarskiego, a także organizmów kwarantannowych.
Działania te będą realizowane w dalszym ciągu jako kontynuacja. W ramach działalności kontrolnej Główny
Inspektorat Ochrony Środowiska będzie prowadził jako kontynuacja badania gleb ornych, a Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa będzie wykonywał kontrole zanieczyszczenia płodów rolnych
środkami ochrony roślin. Zadania te finansowane będą ze środków własnych GIOŚ oraz WIORiN.
W harmonogramie realizacji zadań własnych dla Prezydenta Miasta Ruda Śląska zapisano zadanie wynikające
z ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm., art. 101d). Jest to zadanie dotyczące
identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Zadanie to powinien realizować
właściciel terenu. W razie potrzeby prezydent sporządza wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń
powierzchni ziemi, a także prowadzi badania gruntu i wód na terenach poprzemysłowych stwarzających
największe zagrożenie dla środków i zdrowia ludzi. Zadanie to realizowane będzie w razie konieczności przez
prezydenta, przedsiębiorców lub właścicieli gruntów. Koszty realizacji tych zadań będą po stronie Miasta Ruda
Śląska, przedsiębiorców oraz właścicieli gruntów z udziałem funduszy unijnych.
Na terenie miasta są także tereny zdegradowane i przekształcone, szczególnie przez eksploatację kopalin. Analiza
SWOT wykazała, iż zagrożeniem dla terenów rolniczych jest ich częściowe zubożenie. W związku z tym
w harmonogramie zapisano także zadania dotyczące terenów przemysłowych, jest to, miedzy innymi aktualizacja
danych o lokalizacji i powierzchni, a także rewitalizacja i rekultywacja obszarów. Zadania te realizowało będzie
Województwo Śląskie – w odniesieniu do aktualizowania bazy danych oraz gminy, właściciele terenów
i przedsiębiorcy władający powierzchnią ziemi – w odniesieniu do rekultywacji i rewitalizacji.
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Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
4.8.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ
Cel długoterminowy do 2022 roku zapisany w dotychczasowym Programie Ochrony środowiska
GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZGODNIE Z HIERARCHIĄ POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI
KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA
Cele krótkoterminowe
na lata 2015-2017

Podjęte działania

Efekt ze wskaźnikiem

Od stycznia 2013 r. zmianie uległa ustawa o odpadach, która wyłączyła powiaty i gminy z obowiązku sporządzania planów gospodarki
odpadami.
Miasto Ruda Śląska corocznie osiąga wymagane poziomy
odzysku odpadów takich jak papier, metal tworzywa
sztuczne, szkło:

Zwiększenie udziału odzysku w tym
recyklingu odpadów komunalnych:
papieru i tektury, metali, tworzyw
sztucznych oraz szkła, a także
odpadów innych niż niebezpieczne
w tym odpadów budowlanych
i rozbiórkowych

•

2012 rok 27,91 (wymagany 10),

•

2013 rok 12,08 (wymagany 12),

•

2014 rok 14,52 (wymagany 14),

•

2015 rok 16,36 (wymagany 16),

•

2016 rok 19,0 (wymagany 18),

•

2017 rok 20,00 (wymagany 20).

Poziomy odzysku są osiągane

Miasto Ruda Śląska corocznie osiąga wymagane poziomy
odzysku odpadów innych niż niebezpieczne odpady
komunalne i rozbiórkowe:
•

2012 rok 100 (wymagany 30),

•

2013 rok 100 (wymagany 36),

•

2014 rok 100 (wymagany 38),

•

2015 rok 99,85 (wymagany 40),

•

2016 rok 99,66 (wymagany 42),

•

2017 rok 99,00 (wymagany 45).

Corocznie organizowane są akcje ekologiczne dotyczące
gospodarowania
odpadami
komunalnymi,
akcje
organizowane są w szkołach, przedszkolach, a także dla
szerszego grona mieszkańców w czasie okolicznościowych
spotkań, festynów czy miejskich imprez.
Działania w zakresie edukacji i promowania selektywnej
zbiórki odpadów to między innymi:

Dalsza edukacja i promowanie
właściwych zachowań w zakresie
selektywnej zbiórki odpadów

•

wydanie gry edukacyjnej dla dzieci,

•

wydanie książeczki dla
„Segregujmy z Rudą”,

•

wydanie informatora dotyczącego segregacji „Akcja
segregacja”,

•

wydanie planów lekcji, zakładek do książek, komiksów,
zeszytów zadań dotyczących segregacji odpadów
komunalnych, które zostały dostarczone do placówek
oświatowych,

dzieci

i

kolorowanki

•

wydanie podłogowej gry planszowej adresowanej do
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
promującej postawę ekologiczną i edukacyjną z zakresu
segregacji odpadów komunalnych,

•

zorganizowanie cyklu pogadanek na temat segregacji
odpadów,

•

zorganizowanie cyklu zajęć rozwijających poczucie
troski o najbliższe otoczenie i odpowiedzialności za nie
– Mali strażnicy przyrody, w ramach którego
zrealizowano następujące tematy: Dbajmy o las;
Chcemy aby wokół było pięknie; Kolorowy świat;
Nasze rady na odpady,

•

przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjną
„Atrakcyjna Ruda Sposobem na Bruda”,

•

przeprowadzenie prelekcji w placówkach oświatowych
na
temat
prawidłowych
zasad
segregacji
obowiązujących na terenie miasta Ruda Śląska,

Edukacja ekologiczna
prowadzona jest cyklicznie
w różnych formach, obejmuje
szczególnie placówki oświatowe
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•

Dalsze przetwarzanie odpadów
komunalnych ulegających
biodegradacji poprzez
kompostowanie i recykling

zaprojektowanie i rozdystrybuowanie wraz z nagrodami
konkursowymi
tekstylnych
eko-toreb
z napisem „Eko-Ruda”.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania
masy tych odpadów (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 676), określa
poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
W ostatnich latach Miasto osiągnęło poziomy:
•

w 2012 roku 0,13 (dopuszczalny 75),

•

w 2013 roku 0,03 (dopuszczalny 50),

•

w 2014 roku 0,00 (dopuszczalny 50),

•

w 2015 roku 0,75 (dopuszczalny 50),

•

w 2016 roku 0,00 (dopuszczalny 45),

•

w 2017 roku 0,00 (dopuszczalny 45).

Corocznie dopuszczalne poziomy
ograniczania masy odpadów
komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych
do składowania są osiągane

Na terenie Rudy Śląskiej w 2007 roku przeprowadzono
inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz
opracowano „Powiatowy program usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Ruda
Śląska”. Dane te zostały wpisane do Bazy Azbestowej, która
jest corocznie aktualizowana.

Sukcesywne usuwanie
i unieszkodliwianie odpadów
zawierających azbest

Od tego czasu rozpoczęło się usuwanie azbestu. W latach
2007-2017 mieszkańcy usuwali azbest we własnym zakresie,
Miasto nie dofinansowywało mieszkańcom usuwania
azbestu. Mieszkańcy, który usuwali azbest zgłaszali ten fakt
do Urzędu Miasta, co na bieżąco było aktualizowane w Bazie
Azbestowej.

Mieszkańcy usuwają azbest we
własnym zakresie, planowane
dofinansowanie dla mieszkańców
w 2018 roku

Według danych na 10 kwietnia 2018 roku na terenie miasta
jest 2 339 Mg wyrobów zawierających azbest w tym
76,01 Mg na terenie należącym do osób fizycznych oraz 2
263 Mg na terenie należącym do osób prawnych.
W 2018 roku Miasto złożyło wniosek do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach na demontaż, transport i utylizację wyrobów
azbestowych z terenów należących do mieszkańców.
Miasto Ruda Śląska od 2013 roku po zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku na bieżąco realizuje
działania mające na celu doskonalenie selektywnych zbiórek
poszczególnych rodzajów odpadów.
Na terenie miasta prowadzona jest selektywna zbiórka
odpadów komunalnych m.in. przeterminowanych leków,
zużytych
baterii
i
akumulatorów,
odpadów
problematycznych (np. termometrów rtęciowych, gaśnic,
puszek po farbach, lakierach i aerozolach, zużytych smarów,
olejów, klejów).
Kontynuacja selektywnego
zbierania i odbierania
przeterminowanych środków
ochrony roślin, leków, baterii,
akumulatorów oraz innych odpadów
niebezpiecznych

Powyższe
odpady
mieszkańcy
mogli
przekazać
do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych.
Przeterminowane leki mieszkańcy mogą także umieszczać
w pojemnikach ustawionych w 13 przychodniach
i 29 aptekach, uczestniczących w ich zbiórce.

Selektywna zbiórka odpadów jest
kontynuowana i corocznie
doskonalona

Zużyte baterie mieszkańcy mogą również umieszczać
w pojemnikach ustawionych w budynkach Urzędu Miasta
Ruda Śląska oraz w placówkach handlowych.
Przeterminowane środki ochrony roślin, a także opakowania
po środkach ochrony roślin i nawozach mieszkańcy mogą
oddawać do sklepów zajmujących się obrotem środkami
ochrony roślin. Na terenie miasta według rejestru
prowadzonego przez WIORiN w Katowicach są trzy tego
rodzaju punkty.
Akumulatory przyjmowane są w każdym puncie zakupu na
zasadzie „na wymianę” przy zakupie nowego akumulatora.

Wprowadzanie systemów
zarządzania środowiskowego
w tym EMAS i ISO 14001

Przedsiębiorcy we własnym zakresie wdrażają systemy
zarządzania środowiskowego, w tym system EMAS i ISO
14001.
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W ramach promocji powtórnego wykorzystania odpadów
w placówkach oświatowych organizowane są zbiórki
makulatury, plastikowych zakrętek, a także konkursy
plastyczne polegające na stworzeniu różnych form
artystycznych z surowców wtórnych.

Promocja ponownego
wykorzystania i napraw

Naklejka „NIE‟ mieszkańcy miasta
na skrzynce pocztowej (dotyczy
nieadresowanej korespondencji oraz
ulotek reklamowych

Miasto nie prowadziło kampanii informacyjnej dotyczącej
nalepek na skrzynkach pocztowych ograniczającej wrzucanie
ulotek reklamowych.
Niektórzy mieszkańcy we własnym zakresie naklejają na
swoich skrzynkach pocztowych informację i prośby
o niewrzucanie ulotek i gazetek reklamowych. Niemniej
jednak Miasto nie ma w tym swojego udziału.

Działania te prowadzone są
głównie w szkołach
i przedszkolach.

Mieszkańcy działają we własnym
zakresie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych inwestycjach gminnych i działaniach na terenie Rudy Śląskiej

4.8.2. Opis stanu obecnego
Na terenie Rudy Śląskiej źródłami wytwarzanych odpadów są:
•
•

gospodarstwa domowe, w których powstają także odpady wielkogabarytowe oraz niebezpieczne,
obiekty infrastruktury społecznej i komunalnej,

•
•
•

obszary ogrodów, parków, cmentarzy, targowisk,
ulice i place,
przedsiębiorstwa i firmy prowadzące działalność gospodarczą (w tym zakłady górnicze).

Rysunek 30 Lokalizacja Rudy Śląskiej na tle II regionu gospodarki odpadami
Źródło: Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2016-2022

Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, wskaźnik ich nagromadzenia, jak również ich struktura oraz skład są
uzależnione od różnych uwarunkowań lokalnych. Należy do nich: poziom rozwoju gospodarczego obszaru,
zamożność społeczeństwa, rodzaj zabudowy mieszkalnej, sposób gospodarowania zasobami, przyzwyczajenia
w konsumpcji dóbr materialnych, a także cechy charakterologiczne mieszkańców i ich podatność na edukację
ekologiczną. Największy wpływ na ilość i skład morfologiczny powstających odpadów komunalnych w danej
społeczności mają pojedyncze decyzje zapadające w trakcie zakupów poszczególnych towarów i wyboru rodzaju
opakowania.
Do celów niniejszego opracowania wykorzystano dane pochodzące z rocznych sprawozdań z gospodarowania
odpadami, rocznych analiz gospodarki odpadami za lata 2014-2017, dane Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego dotyczące odpadów przemysłowych zamieszczone w Wojewódzkim Systemie
Odpadowym oraz dane GUS.
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W 2017 roku uchwałą Nr V/37/7/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął „Plan
gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”.
W obowiązującym Planie określono regiony gospodarki odpadami komunalnymi i regionalne instalacje
do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi
oraz instalacje zastępcze do obsługi tych regionów.
Zgodnie z wojewódzkim Planem gospodarki odpadami niżej wymienione rodzaje odpadów komunalnych z terenu
miasta, odebrane od właścicieli nieruchomości, zagospodarowane są przez podmioty w następujących
instalacjach:
• zmieszane odpady komunalne:
o Regionalna instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
(MBP)
ul.
Cmentarna
19F,
41-800
Zabrze
podmiot
zarządzający
MPGK Sp. z o. o. w Zabrzu,
o Regionalna instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
(MBP) ul. Główna 144a, 42-530 Dąbrowa Górnicza - podmiot zarządzający ALBA MPGK
Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej,
o Regionalna instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
(MBP) ul. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice Śląskie - podmiot zarządzający
BM Recykling Sp. z o.o. w Andrychowie,
o Regionalna instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
(MBP) ul. Brzezińska, 41-503 Chorzów - podmiot zarządzający PTS Alba Sp. z o.o.
w Chorzowie,
o Regionalna instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
(MBP) ul. Rybnicka 199G, 44-100 Gliwice - podmiot zarządzający Śląskie Centrum Recyklingu
Sp. z o.o. w Gliwicach,
•

odpady zielone:
o Regionalna instalacja przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów Świętochłowice,
teren składowiska odpadów rejon ul. Wojska Polskiego - podmiot zarządzający
MPGK w Świętochłowicach,
o Regionalna instalacja przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów, ul. Laryszowska,
42-600 Tarnowskie Góry - podmiot zarządzający Remondis Tarnowskie Góry w Tarnowskich
Górach,
o Regionalna instalacja przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów ul. Antoniów 1,
41-508 Chorzów - podmiot zarządzający RSP Maciejkowice w Chorzowie,
o Regionalna instalacja przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów, ul. Sadowskiego,
41-948 Piekary Śląskie - podmiot zarządzający P.H.U. „SOWEX” w Sosnowcu,
o Regionalna instalacja przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów,
ul. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice Śląskie - podmiot zarządzający BM Recykling
Sp. z o.o. w Andrychowie,
o Regionalna instalacja przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów,
ul. Cmentarna 19f, 41-800 Zabrze - podmiot zarządzający MPGK Sp. z o. o. w Zabrzu.
Zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”, część instalacji posiada
również segment służący do produkcji paliw alternatywnych. Do instalacji takich położonych na terenie miasta
należą, m.in.:
• TONSMEIER POŁUDNIE Sp. z o.o., ul. Kokotek 33, 41-700 Ruda Śląska;
• Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o., ul. Piotra Skargi 87, 41-706 Ruda Śląska.
4.8.2.1. Zasady gospodarowania odpadami na terenie miasta
Od 1 lipca 2013 r. odbiór odpadów komunalnych odbywa się na podstawie zapisów znowelizowanej Ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku – co jest sukcesem. W oparciu o zapisy powyższej ustawy Rada Miasta
uchwaliła akty prawa miejscowego regulujące zasady utrzymania czystości i porządku jak i szczegółowy sposób
i zakres świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Podmiotami odbierającymi
(a tym samym wykonawcami usługi) są wyłonione w trybie zamówienia publicznego przedsiębiorstwa.
Aktualnie jest to konsorcjum firm:
• Tonsmeier Południe Sp. z o.o. ul. Kokotek 33, 41-700 Ruda Śląska,
•

Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o. ul. Piotra Skargi 87, 41-706 Ruda Śląska,
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• Remondis Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa,
posiadające umowę z Miastem do końca 2018 roku.
Przedsiębiorstwa te bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbierają każdą ilość niesegregowanych odpadów
komunalnych oraz każdą ilość odpadów selektywnie zbieranych takich jak papier, tworzywa sztuczne, metal,
opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz wyposażają nieruchomości
w pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, a także utrzymują pojemniki
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Obowiązkiem ww. przedsiębiorstw jest także
zagospodarowanie zebranych odpadów.
Regulamin utrzymania czystości i porządku określa rodzaje odbieranych odpadów, rodzaje pojemników przez
nieruchomość oraz częstotliwości odbieranych frakcji. W oparciu o ww. zapisy sporządzono Harmonogram
odbioru odpadów komunalnych precyzujący terminy odbioru poszczególnych odpadów z nieruchomości.
Harmonogram ten podawany jest do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Odpady typu papier,
tworzywa, szkło i odpady zmieszane odbierane są na bieżąco z nieruchomości zamieszkałych jednoi wielorodzinnych oraz z posesji niezamieszkałych z ustaloną częstotliwością. Odpady ulegające biodegradacji
mogą być kompostowane w ramach własnych przydomowych kompostowników lub można je oddać w ustalonym
cyklu odbioru - innym odbiorcom w okresie letnim i zimowym.
Meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są cztery razy w roku z terenów nieruchomości zamieszkałych
jednorodzinnych oraz jeden raz w tygodniu z terenów nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych. Odpady
budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne odbierane są na zamówienie z danego lokalu
mieszkalnego bądź budynku jednorodzinnego jeden raz w roku.
Uchwałą Rady Miasta ustalono wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty są
uzależnione od ilości osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe oraz od tego czy mieszkańcy deklarują
selektywne gromadzenie odpadów. Aktualnie opłata wynosi 14,5 zł za mieszkańca segregującego odpady oraz
29,00 zł za mieszkańca niedeklarującego segregacji odpadów. W zamian za uiszczoną opłatę odbierana jest każda
ilość niesegregowanych odpadów komunalnych oraz każda ilość odpadów selektywnie zbieranych takich jak
papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady komunalne ulegające
biodegradacji oraz nieruchomość zostanie wyposażona w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych wraz z utrzymywaniem ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz
nieruchomość jest wyposażona w worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na zasadzie „worek za
worek”.
Zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku regulują także kwestię odpadów ciekłych. Właściciele
nieruchomości na których zlokalizowana są zbiorniki bezodpływowe zobowiązani są posiadać umowę z jednym
z 15 przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych winna wynikać z ilości zużytej wody przez
nieruchomość
i pojemności zbiornika bezodpływowego, jednak opróżnianie nie powinno być dokonywane rzadziej niż co
kwartał.
Częścią integralną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest funkcjonowanie Punktów Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych. Obecnie na terenie miasta funkcjonują PSZOK-i:
•

na terenie przedsiębiorstwa Tonsmeier Południe Sp. z o.o. ul. Kokotek 33 w Rudzie Śląskiej,

• na terenie przedsiębiorstwa Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o. ul. Piotra Skargi 87 w Rudzie Śląskiej.
Do PSZOK-ów mieszkańcy mogę dostarczać nieodpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny,
w tym: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, tekstylia,
świetlówki, odpady komunalne ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia odpady
problematyczne (np. termometry rtęciowe, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte smary, oleje,
kleje), odpady budowlane i rozbiórkowe.
Przeterminowane leki i chemikalia mieszkańcy mogą oddawać do pojemników zlokalizowanych w 29 aptekach
oraz 13 przychodniach zdrowia na terenie miasta.
Zużyte baterie mieszkańcy mogą oddawać do punktów zbiórki zlokalizowanych w Urzędzie Miasta, placówkach
oświatowych i punktach handlowych.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mieszkańcy mogą oddawać do wszystkich sklepów zajmujących się
sprzedażą sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz AGD przy zakupie nowego na zasadzie wymiany „nowy
za stary”.
Od wejścia w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku mieszkańcy podlegają rutynowej kontroli Straży
Miejskiej w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości. W ostatnich
latach 2015-2017 przeprowadzono:
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•

w 2015 roku 144 kontroli – stwierdzono 94 nieprawidłowości,

• w 2016 roku 814 kontroli – stwierdzono 54 nieprawidłowości,
• w 2017 roku 423 kontroli – stwierdzono 169 nieprawidłowości.
Prowadzono także kontrole przedsiębiorców w okresie wrzesień-grudzień 2017 - przeprowadzono 13 kontroli,
które nie wykazały nieprawidłowości.
Mimo braków limitów ilościowych, dużej częstotliwości odbioru oraz stworzenia możliwości oddawania odpadów
do dwóch PSZOK-ów na terenie miasta w dalszym ciągu na terenach należących do miasta ewidencjonowane są
„dzikie wysypiska”. W ostatnich latach zlokalizowano i usunięto:
• w 2015 roku 17 szt.,
• w 2016 roku 16 szt.,
• w 2017 roku 26 szt.,
dzikich wysypisk głównie w rejonie ogródków działkowych, garaży i nieużytków.
Ilość dzikich wysypisk i wykazane nieprawidłowości nasiliły się w 2017 roku – co jest sygnałem
ostrzegawczym.
Gospodarowanie odpadami podlega rocznemu obowiązkowi sprawozdawczości. Do 31 marca każdego roku
prezydent przedkłada sprawozdanie Marszałkowi Województwa oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony
Środowiska. Jednocześnie do końca kwietnia każdego roku opracowywana jest Analiza stanu gospodarki
odpadami komunalnymi.
Głównymi celami w zakresie gospodarki odpadami jest doskonalenie systemu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych oraz redukcja strumienia odpadów komunalnych zmieszanych kierowanych do instalacji
przetwarzania odpadów komunalnych.
4.8.2.2. Ilości zebranych odpadów
Według stanu na dzień 31.12.2017 r. liczba mieszkańców miasta wynosiła 131 639. W 2017 r. zebrano 56 038,89
Mg odpadów z gospodarstw domowych, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosło
425 kg/rok/mieszkańca. 39 415,59 Mg czyli około 70% stanowiły odpady zmieszane – oznacza to, że nie
wszyscy mieszkańcy segregują odpady.
Według danych zamieszczonych w sprawozdaniach z gospodarowania odpadami z terenu miasta w latach
2011-2017 zebrano ilości odpadów jak przedstawiono w tabeli poniżej:
Tabela 13 Ilości zebranych odpadów z terenu miasta Ruda Śląska
Odpady
komunalne

Jednostka
miary

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ogółem

Mg

51 978,89

49 394,40

54 653,52

52 678,887

52 329,55

54 629,18

56 038,89

na 1 mieszkańca

kg

363

346

386

388

389

411

425

Odpady
zmieszane

Mg

50 731,69

46 129,4

41 907,9

50 342,0

38 172,4

38 947,03

39 415,59

Odpady
selektywnie
gromadzone

Mg

1 247,2

3 265

6 705,72

2 336,889

14 067,15

15 682,15

16 623,30

Udział
procentowy
odpadów
selektywnie
gromadzonych

%

2,40

4,76

12,27

4,43

26,88

28,7

29,66

Źródło: Analizy stanu gospodarki odpadami za lata 2014-2017, POŚ 2015-2018, 2018

Według powyższych danych wynika, iż ilości zbieranych i odbieranych odpadów zmieszanych się
zmniejszają, a ilości odpadów segregowanych corocznie się zwiększają – co jest dobrym trendem.
Niemniej jednak porównując te dane do danych z lat sprzed wejścia w życie rewolucji śmieciowej można
stwierdzić, iż udział procentowy odpadów zmieszanych w ogólnej ilości zebranych i odebranych odpadów z terenu
miasta z roku na rok się zmniejsza, w 2011 roku wynosił 97%.
W ramach prób zwiększenia ilości odpadów segregowanych Miasto podejmuje kroki polegające na zwiększeniu
ilości pojemników do segregacji typu dzwon, kubeł i siatka do sortowania, w 2012 roku pojemników na terenie
miasta było około tysiąc, natomiast aktualnie jest ich ponad 2,5 tysiąca. Drugim elementem jest zwiększenie
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kontroli w 2018 roku - około 1 700 gospodarstw domowych zostanie objętych pilotażową akcją kontroli segregacji
śmieci. Mieszkańcy otrzymają specjalne worki na odpady zmieszane, które będą opatrzone kodem kreskowym.
Pozwoli to na kontrolę zawartości worków poszczególnych mieszkańców. Wyniki tej akcji będą znane pod koniec
2018 roku. Kolejnym elementem jest szeroko zakrojona akcja edukacyjna, która będzie realizowana w ciągu
całego roku.
W gospodarce odpadami komunalnymi dąży się do:
•
•

objęcia zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców,
zapewnienia objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów,

• osiągnięcia zakładanych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów.
Wszystkie te cele są osiągnięte, wszystkie posesje zamieszkałe i niezamieszkałe są objęte systemem zbiórki
odpadów, prowadzona jest selektywna zbiórka, a zakładane poziomy odzysku odpadów aktualnie są
osiągane – co jest sukcesem.
4.8.2.3. Odpady z sektora przemysłowego – ilość i sposób postępowania
Przedsiębiorcy zajmujący się gospodarowaniem odpadami działają na terenie miasta w oparciu
o decyzje wydane przez Prezydenta Miasta. Aktualnie decyzję w zakresie gospodarki odpadami posiada:
• 39 przedsiębiorstw w zakresie zbierania odpadów,
•
•

2 przedsiębiorstwa na transport odpadów,
19 przedsiębiorstw na przetwarzanie odpadów,

• 29 przedsiębiorstw na wytwarzanie odpadów.
W latach 2015-2017 Prezydent Miasta przeprowadził 2 kontrole zakładów posiadających decyzje w zakresie
gospodarki odpadami - w przypadku jednej kontroli - nie stwierdzono nieprawidłowości, w przypadku drugiej
kontroli - stwierdzono nieprawidłowości w zakresie miejsca i sposobu magazynowania odpadów, po kontroli
nieprawidłowości zostały usunięte.
Jednocześnie Straż Miejska prowadzi kontrole przedsiębiorców także w zakresie gospodarki odpadami, statystyki
prowadzone są od września 2017 roku, od tego czasu do końca 2017 roku skontrolowano 13 przedsiębiorców
u których nie stwierdzono nieprawidłowości.
Na terenie miasta wytworzono w 2016 roku 2,120 tys. Mg odpadów innych niż niebezpieczne
i 6 627,0 Mg odpadów niebezpiecznych.
Spośród wytworzonych odpadów przemysłowych na terenie miasta 27,78% poddano odzyskowi
w instalacjach.
Ilości odpadów przemysłowych wytworzonych na terenie województwa śląskiego w tym na terenie miasta
zamieszczono na rysunku poniżej.
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Rysunek 31 Ilości odpadów wytworzonych (z wyłączeniem odpadów komunalnych) na terenie województwa śląskiego w tym na terenie Rudy
Śląskiej
Źródło: Stan Środowiska w województwie śląskim w 2016 roku, WIOŚ, 2017

Największą ilość odpadów przemysłowych, na terenie miasta wytworzono z grup:
•
•
•

01 - odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz
innych kopalin - 86,3% wszystkich wytworzonych odpadów przemysłowych na terenie miasta,
10- odpady z procesów termicznych – 1,01% wszystkich wytworzonych odpadów przemysłowych na
terenie miasta,
12 - odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw
sztucznych – 0,79% wszystkich wytworzonych odpadów przemysłowych na terenie miasta,

•

17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) – 3,57% wszystkich wytworzonych odpadów
przemysłowych na terenie miasta,
• 19 - odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz
uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych – 7,49% wszystkich wytworzonych odpadów
przemysłowych na terenie miasta.
W zakładach zlokalizowanych na terenie miasta wytworzono 6 627 Mg odpadów niebezpiecznych, co stanowi
2,1% wszystkich odpadów niebezpiecznych wytworzonych w województwie śląskim.
Spośród odpadów niebezpiecznych najwięcej wytworzono z grup:
• 11 - odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów
hydrometalurgii metali nieżelaznych sztucznych – 6,99% wszystkich wytworzonych odpadów
przemysłowych, niebezpiecznych na terenie miasta,
•

12 - odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw
sztucznych – 5,41% wszystkich wytworzonych odpadów przemysłowych, niebezpiecznych na terenie
miasta,
• 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) – 77,01% wszystkich wytworzonych odpadów
przemysłowych, niebezpiecznych na terenie miasta.
Zamieszczona poniżej tabela przedstawia ilości odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym w roku 2016
oraz informacje na temat ich dalszego zagospodarowania. Dane te zostały sporządzone na podstawie bazy WSO:
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Tabela 14 Zestawienie ilości odpadów wytworzonych i zebranych w sektorze gospodarczym na terenie miasta Ruda Śląska w roku 2016 oraz informacje o prowadzonych na terenie miasta procesach odzysku
i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych
Ilość odpadów [Mg/rok]
Kod grupy
odpadu

Niebezpieczne

Nazwa grupy
odpadów

Inne niż niebezpieczne

Wytworzone

Zebrane

Poddane
odzyskowi
w instalacjach

Poddane
unieszkodliwieniu
w instalacjach

Wytworzone

Zebrane

Poddane
odzyskowi
w instalacjach

Poddane
unieszkodliwieniu
w instalacjach

01

odpady powstające
przy poszukiwaniu,
wydobywaniu,
fizycznej
i chemicznej
przeróbce rud oraz
innych kopalin

0,00

0,00

0,00

0,00

183 7941,17

110,82

404 554,12

0,00

02

odpady z rolnictwa,
sadownictwa, upraw
hydroponicznych,
rybołówstwa,
leśnictwa, łowiectwa
oraz przetwórstwa
żywności

0,00

0,00

0,00

0,00

2 893,50

1 942,51

0,00

0,00

03

odpady
z przetwórstwa
drewna oraz
z produkcji płyt
i mebli, masy
celulozowej, papieru
i tektury

0,00

0,00

0,00

0,00

66,86

424,19

88,60

0,00

04

odpady z przemysłu
skórzanego,
futrzarskiego
i tekstylnego

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 349,80

592,00

0,00

05

odpady z przeróbki
ropy naftowej,
oczyszczania gazu
ziemnego oraz
pirolitycznej
przeróbki węgla

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 749,70

1 943,40

0,00

06

odpady z produkcji,
przygotowania,
obrotu i stosowania
produktów
przemysłu chemii
nieorganicznej

3,71

21,72

0,00

0,00

3,71

364,32

0,00

0,00
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07

odpady z produkcji,
przygotowania,
obrotu i stosowania
produktów
przemysłu chemii
organicznej

1,40

1 479,55

0,00

0,00

450,68

8 620,91

15 754,49

0,00

08

odpady z produkcji,
przygotowania,
obrotu i stosowania
powłok ochronnych
(farb, lakierów,
emalii
ceramicznych), kitu,
klejów, szczeliw
i farb drukarskich

65,12

3 040,10

0,00

0,00

120,79

4 656,96

75,40

0,00

09

odpady z przemysłu
fotograficznego
i usług
fotograficznych

5,67

0,00

0,00

0,00

5,81

0,00

0,00

0,00

10

odpady z procesów
termicznych

0,00

0,00

0,00

0,00

21 671,79

43728,53

93 768,21

0,00

11

odpady z chemicznej
obróbki i powlekania
powierzchni metali
oraz innych
materiałów
i z procesów
hydrometalurgii
metali nieżelaznych

463,29

906,365

0,00

0,00

657,82

1126,82

0,00

0,00

12

odpady
z kształtowania oraz
fizycznej
i mechanicznej
obróbki powierzchni
metali i tworzyw
sztucznych

358,68

379,09

0,00

0,00

16 492,44

12 876,14

404,18

0,00

13

oleje odpadowe
i odpady ciekłych
paliw
(z wyłączeniem
olejów jadalnych
oraz grup 05, 12
i 19)

203,39

40,30

0,00

0,00

203,39

40,30

0,00

0,00

14

odpady
z rozpuszczalników

0,06

202,82

0,00

0,00

0,06

202,82

0,00

0,00
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organicznych,
chłodziw
i propylenów
(z wyłączeniem
grup 07 i 08)

15

odpady
opakowaniowe
(sorbenty, tkaniny
do wycierania,
materiały filtracyjne
i ubrania ochronne
nieujęte w innych
grupach)

219,05

14 53,39

0,00

0,00

7 682,68

44 747,04

27 766,57

0,00

16

odpady nieujęte
w innych grupach

83,98

565,64

909,15

0,00

2 069,70

4 097,34

21 599,36

0,00

5 103,99

321,17

0,00

0,00

70 946,03

73 584,21

14 649,42

0,00

17

odpady z budowy,
remontów
i demontażu
obiektów
budowlanych oraz
infrastruktury
drogowej (włączając
glebę i ziemię
z terenów
zanieczyszczonych)

18

odpady medyczne
i weterynaryjne

118,62

0,00

0,00

0,00

119,09

0,00

0,00

0,00

19

odpady z instalacji
urządzeń służących
zagospodarowaniu
odpadów,
z oczyszczalni
ścieków oraz
uzdatniania wody
pitnej i wody do
celów
przemysłowych

0,00

555,77

0,00

0,00

15 9476,93

9 574,94

8 955,81

0,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych bazy WSO udostępnionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 2018

*odpady wytworzone w danym roku mogą być czasowo magazynowane, unieszkodliwiane lub poddane odzyskowi poza instalacjami – w związku z tym ilości wytworzone w niniejszej tabeli nie
pokrywają się z odzyskanymi w instalacjach

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska corocznie prowadzi kontrole w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska wśród przedsiębiorców prowadzących
działalność na terenie miasta, w latach 2015-2017 w 9 przedsiębiorstwa stwierdzono naruszenia obowiązujących przepisów w zakresie gospodarki odpadami. Zgodnie z informacjami
WIOŚ naruszenia te zostały poprawione, a okresowo w tych przedsiębiorstwach będą przeprowadzane rekontrole.
Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869
95

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2026

4.8.2.4. Azbest
Na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest,
ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania –
obowiązek tzw. inwentaryzacji. Inwentaryzacja jest wykonywana na podstawie spisu z natury. Osoby fizyczne nie
będące przedsiębiorcami przedkładają informację prezydentowi miasta. Podmioty prawne przedkładają
informację bezpośrednio marszałkowi województwa. Dane należy raportować corocznie do 31 stycznia za
poprzedni rok kalendarzowy. Zebrane od osób fizycznych informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania
azbestu wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada marszałkowi województwa do 31 marca każdego roku
w formie aktualizacji Bazy Azbestowej.
Na terenie Rudy Śląskiej w 2007 roku przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz
opracowano „Powiatowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Ruda
Śląska”. Zgodnie z danymi zamieszczonymi w Bazie Azbestowej na terenie miasta zinwentaryzowano 2 339 Mg
wyrobów zawierających azbest w tym 76,01 Mg na terenie należącym do osób fizycznych oraz 2 263 Mg na
terenie administrowanym lub należącym do osób prawnych.
Według danych zamieszczonych w Programie największe nagromadzenie występowało w dzielnicy Bykowina,
gdzie powierzchnia płyt azbestowo - cementowych wykorzystywanych do ocieplania budynków wynosi około
54 procent całkowitej masy płyt azbestowo - cementowych wykorzystywanych w Rudzie Śląskiej. Na obszarze
Nowego Bytomia i Chebzia nie stwierdzono obecności wyrobów azbestowych.
Od 2007 roku mieszkańcy usuwali azbest we własnym zakresie, składając stosowaną informację do Urzędu
Miasta. Według danych na 10 kwietnia 2018 roku z terenu miasta usunięto 418,78 Mg wyrobów zawierających
azbest w tym 5,34 Mg z terenów należących do osób fizycznych.
Od początku 2018 roku Miasto Ruda Śląska zbierało wnioski mieszkańców w celu pozyskania dofinansowania
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na demontaż, transport
i utylizację wyrobów azbestowych. Dzięki czemu w 2018 roku planuje się usunąć około 11,4 Mg azbestu.
Zgodnie z zapisami wojewódzkiego Programu usuwania azbestu z terenu województwa śląskiego do roku 2032
jednym z obowiązków prezydenta miasta jest przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest, w związku z tym zasadne jest przeprowadzenie aktualizacji inwentaryzacji
terenowej szczególnie na terenie należącym do osób fizycznych na obszarze miasta. W przytoczonym Programie
przyjęto, że na koniec 2022 roku powinno być poddane unieszkodliwieniu około 50% zinwentaryzowanych
wyrobów zawierających azbest. Dla Rudy Śląskiej jest to około 1200 Mg. Według danych zamieszczonych w
Bazie Azbestowej wynika iż do końca 2017 roku usunięto 418,87 Mg, tj. 17,9%. Oznacza to, iż zasadnym jest
zwiększenie zasięgu kampanii informacyjnej dotyczącej szkodliwości azbestu oraz regularne pozyskiwanie
dofinansowania z WFOŚ, co zwiększy skuteczność usuwania tych wyrobów.
4.8.2.5. Edukacja ekologiczna
Najwięcej akcji edukacyjnych w ostatnich latach dotyczy gospodarki odpadami. W związku z tym, iż wytyczne
do sporządzania programów ochrony środowiska nie przewidują osobnego rozdziału dotyczącego edukacji
ekologicznej działania te zostaną opisane w części dotyczącej gospodarowania odpadami.
Na terenie miasta prowadzone są corocznie różnorakie akcie edukacyjne zarówno przez Miasto, jak i inne
instytucje zajmujące się ochroną środowiska, lasami czy edukacją, jest to niewątpliwie sukces. Są to działania
okazjonalne, okresowe a także cykliczne, które już na stałe wpisały się w harmonogram imprez i wydarzeń na
terenie miasta z udziałem różnorakich instytucji zaangażowanych w ekologię i ochronę środowiska.
Na terenie miasta cyklicznie lub okazjonalnie organizowane są takie akcje jak:
• Konkurs „Segregujemy z Rudą” - Konkurs przeznaczony jest dla przedszkoli, szkół podstawowych,
zespołów szkolno-przedszkolnych oraz zespołów szkół. Zbierana będzie makulatura (gazety, katalogi,
książki, kartony i tektura - papier musi być suchy i niezabrudzony) oraz zgniecione butelki typu PET
i nakrętki. Wcześniej wydana została m.in. książeczka, w której wiewiórka Ruda uczyła dzieci zasad
segregacji odpadów. Do placówek oświatowych trafiły również ekologiczne kolorowanki, zakładki,
plany lekcji, zeszyty zadań i komiks edukacyjny, a także gry podłogowe. Pracownicy Wydziału
Gospodarki Komunalnej odwiedzają też przedszkola, gdzie przybliżają dzieciom temat segregacji
odpadów.
•

Rudzki Festiwal Ekologiczny "ZIELONA PLACÓWKA" – coroczne jest zwieńczeniem całorocznych
poczynań placówek oświatowych w zakresie troski o planetę Ziemię dla dobra własnego oraz przyszłych
pokoleń. Myślą przewodnią festiwalu jest edukacja ekologiczna społeczeństwa już od najmłodszych lat.
Nieodzownym elementem tej edukacji jest współpraca z rodziną, a także sąsiadującymi instytucjami
i zakładami pracy. Wszystkie placówki, które odbierają certyfikaty „Zielona Placówka” wykazują się
aktywnością w ramach 5 obszarów: Jestem EKO- bądź EKO i Ty, Akcja- segregacja, Ze starego nowe,
Jestem rozsądnym mieszkańcem Ziemi, Do dzieła! Działamy całymi rodzinami.
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•

•

"Bateria Pomysłów" to inicjatywa, która ma na celu zwiększenie świadomości uczniów, nauczycieli
i rodziców na temat sposobów ograniczenia użycia jednorazowych baterii, właściwej ich utylizacji oraz
zagrożeń dla środowiska, w przypadku niewłaściwego postępowania ze zużytymi bateriami.
"Środowisko ponad wszystko" - Wojewódzki Turniej Ekologiczny, do którego przystępują szkoły z wielu
miast, m.in. Chorzowa, Zabrza czy Bytomia. Konkurs sprawdza wiedzę uczniów na temat ekologii.

•

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska planuje
przeprowadzenie działań edukacyjnych w zakresie promocji projektu bioróżnorodności dot. Rowu
Rudzkiego II. Wydane zostaną książki oraz ulotki. Odbędzie się także piknik ekologiczny.
W ramach własnych działań inne jednostki organizacyjne obejmujące swoim obszarem działania Miasto Ruda
Śląska prowadzą edukację ekologiczną przedszkolaków, uczniów oraz mieszkańców poprzez:
• udział w warsztatach i konkursach ekologicznych,
•
•

zbiórkę baterii, makulatury,
segregację śmieci na korytarzach szkolnych,

• wykonywanie prac pielęgnacyjnych terenów zielonych w obrębie jednostki.
Przykładem działań edukacyjnych realizowanych w ostatnich latach jest: edukacja prowadzona przez
Nadleśnictwo Katowice – przez cały rok odbywają się zajęcia edukacyjne w Leśnej Sali Edukacyjnej oraz na
ścieżce Dydaktycznej przy Nadleśnictwie Katowice. Przeważająca liczba osób odwiedzających pochodzi
z konglomeracji katowickiej w tym z miasta Ruda Śląska. Przez cały rok w różnych porach roku odbywają się
różnego rodzaju akcje edukacyjne, mają one charakter cykliczny, powtarzalny, są to między innymi Sadzenia
Lasu, Dzień Lasu, Dzień Ziemi Ekoodpowiedzialnie, Sprzątanie Lasu, Ekosong, Choinka Nadziei, Drzewko za
surowce, Posadź swoje drzewko, Buk przy szkole. Corocznie edukacja prowadzona jest w salce, w formie lekcji
terenowych, wycieczek z przewodnikiem, spotkań edukacyjnych z leśnikiem poza szkołą, konkursów leśnych,
akcji i wystaw plenerowych.
Na bieżąco informacje ekologiczne zamieszczane są na stronie internetowej oraz w Rudzkim Przeglądzie
Inwestycyjnym, co traktowane jest jako sukces. Są to głównie informacje o możliwościach uczestnictwa
w akcjach ekologicznych, o perspektywach dofinansowania na działania ekologiczne, a także działaniach
ekologicznych realizowanych dla mieszkańców miasta. Stale zamieszczane są także informacje o planowanych
i zrealizowanych inwestycjach, a także postępach z realizacji planowanych działań. Na bieżąco na stronie
internetowej zamieszczane są ogłoszenia o zagrożeniach ekologicznych w tym spalaniu traw, czadzie oraz niskiej
emisji.

4.8.3. Analiza SWOT
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
MOCNE STRONY
czynniki wewnętrzne

SŁABE STRONY
czynniki wewnętrzne

wszystkie nieruchomości objęte zbiórką odpadów

nie wszyscy mieszkańcy segregują odpady

ilości zbieranych i odbieranych odpadów zmieszanych się
zmniejszają, a ilości odpadów segregowanych corocznie się
zwiększają

niskie tempo usuwania azbestu z terenu gminy

SZANSE
czynniki zewnętrzne

ZAGROŻENIA
czynniki zewnętrzne

uszczelnienie systemu gospodarki odpadami
dobrze prowadzona edukacja dla szerokiej rzeszy odbiorców,
szczególnie w placówkach oświatowych

duża ilość przedsiębiorstw gospodarujących odpadami
wytwarzających duże ilości odpadów w tym także
niebezpiecznych

duża ilość kontroli Straży Miejskiej

możliwość przywożenia odpadów na teren miasta

pojawiające się dzikie wysypiska

Źródło: opracowanie własne

4.8.4. Cele i zadania środowiskowe z zakresu gospodarki odpadami i zapobiegania
powstawaniu odpadów
W 2017 roku uchwałą Nr V/37/7/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął „Plan
gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”.
W Planie określono regiony gospodarki odpadami komunalnymi i regionalne instalacje do przetwarzania odpadów
komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje zastępcze do
obsługi tych regionów. Miasto Ruda Śląska według nowego podziału należy do regionu II.
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Zgodnie z wojewódzkim Planem gospodarkę komunalną obsługują regionalne oraz zastępcze instalacje do
mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.
W gospodarce odpadami komunalnymi objęto zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych
100% mieszkańców, zapewniono wszystkim mieszkańców dostęp do systemu selektywnego zbierania odpadów.
Ruda Śląska posiada Regulamin utrzymania czystości i porządku, opracowuje analizy stanu gospodarki odpadami
komunalnymi oraz prowadzi coroczną sprawozdawczość. Analiza SWOT wskazuje, iż corocznie zwiększa sie
ilości odpadów wyselekcjonowanych ze strumienia odpadów, jednocześnie prowadzone są kontrole mieszkańców
przyczyniające się do uszczelniania systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyeliminowania zjawiska
porzucania odpadów w zagajnikach i rowach.
mocną stroną Miasta jest fakt, iż gospodarka odpadami zgodnie z założeniami nowelizacji ustawy o odpadach i
selektywna zbiórka wszystkich rodzajów odpadów.
W związku z tym w harmonogramie zadań zapisano, iż Miasto nadal będzie doskonalić selektywną zbiórkę
wszystkich rodzajów odpadów. Bardzo ważnymi zadaniami jest osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku
odpadów oraz zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwionych przez
składowanie.
W zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi azbest do 2018 roku mieszkańcy usuwali azbest we
własnym zakresie, natomiast w 2018 roku został złożony wniosek od dofinansowanie usuwania azbestu ze
środków WFOŚiGW w Katowicach.
Analiza SWOT wskazała jako słabą stronę Miasta niskie tempo usuwania azbestu, do 2022 roku powinno być
usunięte około 50% wszystkich wyrobów, a na koniec 2017 roku usunięto około 17%. W związku z tym w zakresie
gospodarki odpadami azbestowymi w harmonogramie zapisano, iż powinna zostać aktualizowana terenowa
inwentaryzacja i należy zwiększyć tempo usuwania azbestu poprzez coroczne akcje.
Na terenie miasta działają przedsiębiorstwa produkujące odpady przemysłowe oraz odpady niekomunalne, których
zagospodarowanie należy do przedsiębiorców. W związku z tym w zakresie gospodarki odpadami i zapobiegania
powstawaniu odpadów przemysłowych Miasto będzie realizować zadania polegające na wspieraniu wdrażania
nowych technologii odzysku odpadów oraz proekologicznych i efektywnych metod zagospodarowywania
odpadów. Działania te będą opierały się na doradztwie i promocji, a także akcjach informacyjnych i edukacyjnych.
Finansowanie tych zadań będzie pochodziło ze środków własnych Miasta. W zakresie odpadów przemysłowych
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach będzie w dalszym ciągu kontynuował działania
polegające na kontroli przedsiębiorstw w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami ze szczególnym
uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Na terenie miasta prowadzone są corocznie różnorakie akcje
edukacyjne zarówno przez Miasto, jak i inne instytucje zajmujące się ochroną środowiska, lasami czy edukacją.
Są to działania okazjonalne, okresowe a także cykliczne, które już na stałe wpisały się w harmonogram imprez
i wydarzeń z udziałem różnorakich instytucji zaangażowanych w ekologię i ochronę środowiska. Analiza SWOT
wskazuje jako szansę Miasta dobrze i skutecznie prowadzoną edukację ekologiczną. W związku z tym ważnym
elementem jest świadomość ekologiczna społeczeństwa, biorącego aktywny udział w procesie zagospodarowania
odpadów. Edukacja ekologiczna jest procesem, którego głównym celem jest ukształtowanie aktywnej
i odpowiedzialnej postawy mieszkańców w sferze konsumpcji, a także postępowania z odpadami. W zakresie
gospodarki odpadami świadomość ekologiczna społeczeństwa jest nadal niewystarczająca, dlatego też konieczne
jest przeprowadzanie edukacji ekologicznej. Źródłem finansowania zadania będą środki własne oraz
dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Zasoby przyrodnicze, w tym także leśne
4.9.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ
Cel długoterminowy do 2022 roku zapisany w dotychczasowym Programie Ochrony środowiska
ZRÓWNOWAŻONE UŻYTKOWANIE ORAZ ODNAWIANIE ZASOBÓW, TWORÓW I SKŁADNIKÓW PRZYRODY
Cele krótkoterminowe
na lata 2015-2017

Podjęte działania

Efekt ze wskaźnikiem

Rewitalizacja Parku Kozioła
Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej w 2015 roku zlecił
przeprowadzenie zagospodarowania terenu, w tym wymianę
nawierzchni alejek i placu wraz z wymianą ławek, koszów
na śmieci, sieć oświetlenia terenu parku, zadaszenie sceny
i remont muszli koncertowej, budowę oczka wodnego,
wycinkę drzew, budowę placu zabaw, budowę pawilonu
gastronomicznego wraz z instalacjami wewnętrznymi,
budowę przyłącza wodno-kanalizacyjnego. Nasadzono
130 szt. drzew.
Zachowanie i rozwój istniejących
zasobów zieleni miejskiej

Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie
miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną (ZIT)
Renowacja podwórka zlokalizowanego przy ul. Jana
Sobieskiego w Rudzie Śląskiej.

rewitalizacja parku
bieżące utrzymanie terenów
zieleni

Modernizacja i utrzymanie terenów zieleni
Bieżące utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki
terenów zieleni na terenie miasta.
Egzekwowanie od inwestorów obowiązku realizacji
projektu w części dotyczącej zieleni
Bieżące egzekwowanie od inwestorów obowiązku realizacji
projektu w części dotyczącej zieleni.
Wykonywanie planów urządzenia lasów
Nadleśnictwo Katowice posiada Plan Urządzenia Lasu
zatwierdzony przez Ministra Środowiska w dniu
06.04.2011 r., który obowiązuje do 2019 r.
Trwale zrównoważona gospodarka
leśna

Przebudowa drzewostanów w
z siedliskiem

kierunku zgodności

odnowienia 31,11 ha lasu
przebudowa siedlisk 54,62 ha

Nadleśnictwo Katowice w latach 2015-2017 prowadziło
odnowienia na powierzchni 31,11 ha, oraz przebudowę
siedlisk na powierzchni 54,62 ha na terenie miasta Ruda
Śląska.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych inwestycjach gminnych i działaniach na terenie Rudy Śląskiej

4.9.2. Opis stanu obecnego
4.9.2.1. Siedliska przyrodnicze mające znaczenie dla ochrony środowiska
Według podziału geobotanicznego J. M. Matuszkiewicza z 1993 roku obszar miasta Ruda Śląska leży w obrębie
trzech Podokręgów:
• Halembskiego,
• Zabrzańsko-Radzionkowskiego,
• Mikołowskiego,
zaliczanych do Okręgu Górnośląskiego właściwego, Krainy Górnośląskiej, Działu Wyżyn Południowopolskich,
Podprowincji Środkowoeuropejskiej właściwej, Prowincji Środkowoeuropejskiej, Obszaru europejskich lasów
mieszanych.
Miasto Ruda posiada wysokie walory przyrodniczo – krajobrazowe związane z występowaniem obszarów
leśnych z towarzyszącymi im kompleksami terenów otwartych z bogatą fauną i florą.
Strukturę przyrodniczą miasta Ruda Śląska tworzą: lasy, tereny zieleni, wody powierzchniowe oraz inne tereny
pełniące funkcje przyrodnicze. Przeważająca część tych terenów tworzy system przyrodniczy miasta.
Najważniejszym elementem systemu przyrodniczego miasta są tereny otwarte, uzupełniają je nieużytki, obszary
o różnym stopniu degradacji przestrzennej (dla ponad 90% z nich przewidziana jest rekultywacja w kierunku
przywrócenia aktywności biologicznej) i tereny ekstensywnie zainwestowane. Istotnym elementem systemu są
pasma ekologiczne o przebiegu wyznaczonym przez układ dolin rzecznych pełniące rolę korytarzy ekologicznych
i doliny dopływowe oraz tereny otwarte nieleżące w dolinach cieków, stanowiące powiązanie z innymi pasmami.
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Rysunek 32 Podział geobotaniczny obszaru miasta Ruda Śląska
Źródło: Matuszkiewicz J.M., 1994, 42.5. Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne 1:2 500 000. 1. Krajobrazy roślinne, 2. Regiony
geobotaniczne (w:) Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, IGiPZ PAN, Główny Geodeta Kraju, Warszawa

Ze względu na walory przyrodnicze: bioróżnorodność, naturalnie ukształtowaną roślinność, rzeźbę terenu, miejsca
rozrodu i zimowania wielu gatunków (rzadkich, chronionych) ptaków, płazów i gadów, ostoje wielu zwierząt,
obszary interesujące krajobrazowo, można wyróżnić 28 terenów przyrodniczo wartościowych, w tym m.in.:
• cieki wodne i ich doliny oraz zbiorniki wodne:

•

-

rzeka Kłodnica wraz z doliną,
rzeka Bytomka wraz z doliną - obszary,

-

potok Bielszowicki wraz z doliną,
potok Jamna wraz z doliną,

-

ciek R-9 wraz z doliną,

-

Rów Rudzki II,
zbiornik wodny Kokotek,

-

zbiorniki wodne przy ul. Karola Goduli,
zbiornik wodny Marcin,
zbiornik wodny Ameryka,

-

zbiornik wodny oraz tereny łąk i zadrzewień przy ul. Zajęczej,
zbiornik wodny oraz tereny łąk na północ od ul. Akacjowej,

tereny leśne
- las w rejonie ul. Księżycowej, Gościnnej i Piłsudskiego,
- las w rejonie na południe od ul. Mikołowskiej i osadników byłej Elektrowni „Halemba”,
-

las na zachód i wschód od ulicy Śmiłowickiej,
las na południe od autostrady A4 w rejonie dawnej stacji kolejowej Ruda Śląska Bielszowice,

-

las „Bagier” w Bielszowicach,
las na południe od autostrady A-4, w rejonie ul. Kochłowickiej i ul. Panewnickiej i ul. Skośnej,
dolina Janasa, teren wzdłuż zachodniej części Bytomki.
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Strukturę obszarów zielonych na analizowanym terenie tworzą tereny lasów, zieleni urządzonej, w tym parki,
skwery, zieleń cmentarna, ogrody działkowe, zieleń osiedlowa, zieleń przyuliczna, tereny zieleni naturalnej,
w tym nadwodnej, o wysokich walorach przyrodniczych (obszary o wartościach przyrodniczych).
Na terenie miasta istnieje 8 zorganizowanych parków:
•
•

park im. A. Kozioła,
park im. Jana Sobieskiego,

•
•

park im. A. Mickiewicza,
park Młodzieży,

•
•
•

park Paweł,
park przy ul. Parkowej,
park przy ul. Gen. Hallera,

•

park Strzelnica.

4.9.2.2. Formy ochrony przyrody na terenie miasta
Na terenie miasta Ruda Śląska brak jest obszarów chronionych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 142).

Rysunek 33 Lokalizacja pomników przyrody na terenie miasta Ruda Śląska
Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl

Formami ochronnymi przyrody na terenie miasta Ruda Śląska są pomniki przyrody – 12 szt., w tym głaz
narzutowy, 2 graby pospolite, 3 buki zwyczajne, 3 dęby, klon pospolity, lipa drobnolistna i miłorząb.
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Tabela 15 Pomniki przyrody na terenie miasta Ruda Śląska
Opis pomnika
przyrody

Obwód na
wysokości
1,3 m [cm]

Głaz narzutowy
z granitu
gruboziarnistego
o obwodzie 3,88 m oraz
wysokości nad
powierzchnią ziemi
65 cm
Grab pospolity
(Carpinus betulus)
o obw. pnia 295 cm stan zdrowotny dobry
Buk zwyczajny odmiana
zwisająca (Fagus
Sylvatica "Pendula")
o obw. pnia 350 cm stan zdrowotny średni

295

350

Nr działki
ewidencyjnej

Opis lokalizacji

Forma własności

Sprawujący
nadzór

1559/165

Skrzyżowanie ulic
Kościelnej
i Wolności
w dzielnicy Ruda

Skarb Państwa właściciel,
Międzyzakładowa
Górnicza Spółdzielnia
Mieszkaniowa
PERSPEKTYWA i osoby
fizyczne - użytkowanie
wieczyste

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

499/22

Park im. Jana
Sobieskiego
w Rudzie Śląskiej
dzielnicy Ruda

Miasto Ruda Śląska

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

499/22

Park im. Jana
Sobieskiego
w Rudzie Śląskiej
dzielnicy Ruda

Miasto Ruda Śląska

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Miasto Ruda Śląska

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Lipa drobnolistna (Tilia
cordata) o obw. pnia
449 cm - stan
zdrowotny średni

449

499/22

Park im. Jana
Sobieskiego
w Rudzie Śląskiej
dzielnicy Ruda

Buk zwyczajny (Fagus
Sylvatica) o obw. pnia
242 cm - stan
zdrowotny bardzo
dobry, okazała korona

242

2276/126

Planty Kochłowice
w Rudzie Śląskiej
w Kochłowicach

Miasto Ruda Śląska

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Miasto Ruda Śląska

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Buk zwyczajny odmiana
czerwonolistna (Fagus
sylvatica "Purpurea")
o obw. pnia 276 cm stan zdrowotny bardzo
dobry, okazała
równomiernie
rozwinięta korona

276

4231/582

ul. Edmunda Kokota
w Rudzie Śląskiej
w Bielszowicach
(w rejonie
skrzyżowania z ulicą
Halembską)

Klon pospolity, obwód
315 cm, wiek 200 lat

315

4026/573

ul. Edmunda
Kokota 170

Miasto Ruda Śląska

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Dąb szypułkowy,
obwód 297 cm, wiek
200 lat

297

4309/195

ul. Licealna

Miasto Ruda Śląska

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Grab pospolity, obwód
275 cm, wiek 150 lat

275

1161/133

ul. Kościelna

Miasto Ruda Śląska

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Dąb szypułkowy,
obwód 302 cm, wiek
200 lat

302

1161/133

ul. Kościelna

Miasto Ruda Śląska

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Miłorząb dwuklapowy,
obwód 155 cm, wiek
70 lat

155

1899/131

ul. Kościelna

Miasto Ruda Śląska

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
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Dąb szypułkowy
(Quercus robur)

384

1683/108

Rośnie przy ulicy
Bujoczka na
obszarze dawnego
zamku Rudzkiego
w sąsiedztwie ruin
domu Karola Goduli

Własność Fundacji
"Zamek Chudów"

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Źródło: RDOŚ w Katowicach, 2018

4.9.2.3. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów
Ogólna powierzchnia lasów na terenie miasta Ruda Śląska wynosi 1 612,52 ha, w tym:
•
•

lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Katowice 1 568,27 ha,
lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa będące pod nadzorem Nadleśnictwa Katowice ogółem
44,25 ha.
Lesistość miasta wynosi 19,7% i jest zbliżona do średniej lesistości miast Polski (20,8%). Lasy pozostają pod
zarządem Nadleśnictwa Katowice.

Rysunek 34 Obszary leśne na terenie miasta Ruda Śląska
Źródło: www.lasy.gov.pl

Lasy miasta położone są na terenie Śląskiej krainy przyrodniczo-leśnej o wysoce zróżnicowanych warunkach
klimatycznych, fizjograficznych oraz siedliskowo-glebowych. Większe obszary leśne znajdują się na południu
i na południowym – zachodzie terenu miasta.
Na terenie lasów miasta można wyróżnić następujące siedliska:
• bór mieszany (Pino-Quercetum) – lasy z równorzędnym udziałem w drzewostanie gatunków iglastych
i liściastych (sosna, dąb, buk). Gęstszy podszyt budują krzewy kruszyny, jarzębiny, kaliny koralowej
i głogów, a w runie najczęściej można spotkać orlicę pospolitą, śmiałka pogiętego, konwalijkę dwulistną,
konwalię majową i borówkę czarną. Bór mieszany występuje we wszystkich kompleksach leśnych Rudy
Śląskiej,
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•

•

grądy - lasy dębowo - grabowe (Querco-Carpinetum), liściaste z udziałem dębów, grabu pospolitego, lipy
drobnolistnej, klonu zwyczajnego, jaworu, buka zwyczajnego i czasem świerka pospolitego. Grądy
występują w dolinie Bytomki, na osiedlu „Paryż” i w rejonie cmentarza w dzielnicy Godula,
zarośla łozowe (Salicetum pentandro-cinereae) zarośnięte szuwary trzcinowe i turzycowe przez wierzbę
uszatą, szarą, pięciopręcikową, olszę czarną, brzozę i kruszynę. Runo stanowią często rośliny bagienne,
tj. żabieniec, babka wodna, knieć błotna, kosaciec żółty, trzcina pospolita, psianka słodkogórz. Zarośla
łozowe występują w obrębie doliny Bytomki i w rejonie cmentarza w dzielnicy Godula,

•

łęgi wierzbowe (Salicion):
- łęg wierzbowo - topolowy (Salici-Populetum), lasy z panującą topolą czarną, olszą czarną,
jesionem wyniosłym oraz wierzbą białą i kruchą. Występują w dolinach rzek, niemal
doszczętnie przetrzebione, a na ich miejscu powstawały pastwiska i inne użytki zielone
z resztkami zbiorowisk szuwarowych,
- łęg olszowo - jesionowy (Alno-Padion) – lasy z bujnym runem, często o charakterze
ziołoroślowym, występują w dolinach rzek i mniejszych cieków. Resztki tych lasów
charakteryzują się obecnością nitrofilnych bylin, głównie pokrzywy zwyczajnej oraz
z domieszką gatunków łąkowych i znikomym udziałem gatunków szuwarowych.
W lasach ponadto występują torfowiska wysokie. W kompleksie leśnym w Starej Kuźnicy tworzy je gruba
warstwa mchów torfowców i krzewinki (żurawina błotna, borówka bagienna, bagno zwyczajne) oraz niewielkie
obszary (z wełnianką pochwowatą i mchem torfowcem) na terenie lasów na północ od ośrodka wypoczynkowego
„Przystań”, zaś torfowisko niskie występujące w lesie kochłowickim - bobrek trójlistkowy, wełnianka wąskolistna
oraz turzyca pospolita.
Lasy rudzkie to drzewa z rodzaju: sosna (33,8%), dąb (28,3%) i brzoza (25,8%). Występują również: buk, grab
pospolity, lipa drobnolistna, klon zwyczajny, jawor, świerk pospolity, topola czarna, olsza czarna, jesion wyniosły,
wierzba biała i krucha, i inne. Gęstszy podszyt budują krzewy kruszyny, jarzębiny, kaliny koralowej i głogów,
a runo tworzą orlica pospolitą, śmiałek pogięty, konwalijka dwulistna, konwalia majowa, borówka czarna, rośliny
bagienne, tj. żabieniec, babka wodna, knieć błotna, kosaciec żółty, trzcina pospolita, psianka słodkogórz.
Lasy w Rudzie Śląskiej pełnią funkcje ochronne (zgodnie z Zarządzeniem nr 146 Ministra Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3 października 1994 r. - oddziały: 14-16, 22-26, 29-39, 41-48, 50-61,
61A, 62-63, 66-69, 78-79, 78A, 79A, 116-123, 128-130, 134, 138, 140, 141A, 141, 142A, 142, 143).
Występowanie lasów ochronnych jest istotne ze względu na silne uprzemysłowienie miasta. Dla lasów miasta
przyjęto następujące kategorie ochronności:
• lasy masowego wypoczynku, których zadaniem jest umożliwienie właściwego wypoczynku sobotnio –
niedzielnego ludności miejskiej,
•

lasy strefy zieleni wysokiej, których funkcją jest ochrona ludności przed szkodliwym wpływem
zanieczyszczeń atmosferycznych i hałasem.
Podstawowymi zagrożeniami dla trwałości lasów, występujących na terenie miasta i ich zrównoważonego rozwoju
są przemysłowe zanieczyszczenia atmosfery, odkształcenia powierzchni ziemi spowodowane przez górnictwo,
a także systematyczny wzrost średniorocznych temperatur i obniżanie poziomu wód gruntowych.

4.9.3. Analiza SWOT
Zasoby przyrodnicze
MOCNE STRONY
czynniki wewnętrzne

SŁABE STRONY
czynniki wewnętrzne

zidentyfikowanie chronionych gatunków roślin i zwierząt
występujących na terenie miasta,

brak powierzchniowych form ochrony,

występowanie lasów o funkcji ochronnej,

oddziaływanie gazów i pyłów na stan drzewostanów

duża powierzchnia terenów zieleni

zmiana stosunków wodnych na skutek działalności górniczej

duże kompleksy leśne na południu miasta
występowanie pomników przyrody 12 szt.
SZANSE
czynniki zewnętrzne

ZAGROŻENIA
czynniki zewnętrzne

ograniczanie lokalnych źródeł zanieczyszczeń powietrza, gleby
i wód

rozprzestrzenianie się obcych gatunków fauny i flory

właściwa pielęgnacja szaty roślinnej

niezgodny z siedliskiem skład gatunkowy drzewostanów oraz
niewłaściwa ich struktura

budowa regionalnego systemu monitoringu różnorodności
biologicznej i georóżnorodności

zarastanie małych zbiorników, oczek wodnych – biotopów
rzadkich gatunków płazów
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przebudowa drzewostanów leśnych w kierunku bardziej
odpornych na zanieczyszczenia gatunków oraz uzupełnienia
gatunkami rodzimymi

zagrożenia biotyczne (szkodniki), abiotyczne (susze, wiatry),
zagrożenia antropogeniczne (zła jakość powietrza, działalność
górnicza)

zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego
obszarów leśnych
Źródło: opracowanie własne

4.9.4

Cele i zadania środowiskowe w zakresie zasobów przyrodniczych w tym także leśnych

Tworzenie i funkcjonowanie form ochrony przyrody jest ważnym elementem realizacji celów ochrony przyrody
w mieście Ruda Śląska. Formy ochrony przyrody funkcjonują w oparciu o podstawy naukowe i wieloletnią
praktykę krajowej ochrony przyrody. Każda z form spełnia inną rolę w polskim systemie ochrony przyrody
i służy innym celom, dlatego charakteryzuje się odmiennym reżimem ochronnym oraz zakresem ograniczeń
w użytkowaniu. Na terenie miasta brak jest obszarowych form ochrony przyrody, występują jedynie 12 szt.
pomników przyrody.
Lasy w rejonie miasta tworzą szereg funkcji produkcyjnych (gospodarczych), ekologicznych (ochronnych)
i społecznych. Najważniejszą funkcją gospodarczą pozostaje nadal produkcja drewna, chociaż pewne znaczenie
ma również pozyskanie innych płodów lasu, jak: grzyby, owoce leśne, zioła czy gospodarka łowiecka. Z funkcji
pozaprodukcyjnych największe znaczenie mają funkcje środowiskotwórcze (wodochronne, glebochronne
i klimatyczne) oraz społeczne (rekreacyjne i krajobrazowe).
Analiza SWOT wskazuje, iż najważniejszym problemem ochrony przyrody jest obecnie degradacja siedlisk
naturalnych i półnaturalnych, która częściowo może być spowodowana prognozowanym ocieplaniem się klimatu,
np.: migracje gatunków (w tym obcych inwazyjnych), wysychanie i ograniczenie powierzchni terenów wodnobłotnych, wzrastająca liczba zjawisk ekstremalnych – powodzi i susz, zmiany reżimu hydrologicznego
wpływające na okres wegetacyjny, wpływ działalności górniczej na krajobraz.
W harmonogramie realizacji zadań własnych i monitorowanych zaplanowano przede wszystkim: uwzględnianie
ochrony przyrody, krajobrazu i terenów zieleni, a w szczególności korytarzy ekologicznych w zagospodarowaniu
przestrzennym na wszystkich szczeblach planowania i zarządzania przestrzenią przez Miasto, kontynuację działań
z zakresu edukacji ekologicznej, usuwanie roślinności inwazyjnej. W dokumentach planistycznych powinien być
również uwzględniany aspekt klimatyczny, aby projektowane w nich działania w pełni odpowiadały zagrożeniom
oraz potrzebom ochrony gatunków i siedlisk.
Ochrona siedlisk i gatunków jest znacznie trudniejsza, a najważniejszym narzędziem w tym przypadku jest
przemyślana gospodarka przestrzenna. Jest to szczególnie istotne w przypadku ochrony korytarzy ekologicznych,
których właściwe funkcjonowanie stanowi podstawę zachowania spójności ekologicznej województwa i Miasta
oraz właściwego stanu obszarów przyrodniczo cennych. Istotną kwestią wpływającą na potencjał regionu jest
również ochrona walorów krajobrazowych. Ich degradacja w głównej mierze spowodowana jest wieloma
niedociągnięciami z zakresu zagospodarowania przestrzennego.
W perspektywie długookresowej istotne będzie prowadzenie pogłębionych badań w zakresie różnorodności
biologicznej. Należy przede wszystkim dokonać inwentaryzacji oraz stworzyć spójny system informacji
o zasobach gatunków i siedlisk przyrodniczych kraju wraz z wyceną wartości środowiska przyrodniczego. Badania
powinny być ukierunkowane na obserwacje wpływu zmian klimatu na bioróżnorodność i aktualizowanie strategii
reagowania.
Zaplanowane działanie będą realizowane przez Miasto Ruda Śląska, Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Katowicach, Nadleśnictwo Katowice w ramach własnych budżetów lub projektów realizowanych
ze środków zewnętrznych.
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Zagrożenia poważnymi awariami
4.10.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ
Cel długoterminowy do 2022 roku zapisany w dotychczasowym Programie Ochrony środowiska
OGRANICZENIE RYZYKA WYSTĄPIENIA POWAŻNYCH AWARII PRZEMYSŁOWYCH ORAZ MINIMALIZACJA ICH
SKUTKÓW
Cele krótkoterminowe
na lata 2015-2017

Podjęte działania

Efekt ze wskaźnikiem

Miasto Ruda Śląska na swojej stronie internetowej na bieżąco
zamieszcza komunikaty i ostrzeżenia dotyczące między
innymi wypalania traw w okresie wczesnowiosennym, czadu
w okresie grzewczym oraz okresowych zagrożeń związanych
z np. nielegalnym alkoholem zawierającym metanol.
Na terenie miasta działa Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego, którego celem jest między innymi wymiana
informacji i współpraca z innymi Centrami Zarządzania
Kryzysowego, także poza jego granicami.

Przeciwdziałanie wystąpieniu
poważnych awarii (kontrola
podmiotów, których działalność
może stanowić przyczynę powstania
poważnej awarii, szkolenia itp.)

Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej prowadzi na
bieżąco działania prewencyjne mające na celu
przeciwdziałanie
zdarzeniom
drogowym.
Kontrole
prewencyjne dotyczą głównie pojazdów przekraczających
prędkość, pojazdów przewożących niebezpieczne substancje
oraz stanu technicznego pojazdów.
Straż Miejska w Rudzie Śląskiej na bieżąco prowadzi
kontrole nieruchomości w zakresie szeroko rozumianej
gospodarki odpadami komunalnymi, w tym spalania
odpadów, gospodarki odpadami ciekłymi oraz zgodności
deklaracji śmieciowych ze stanem faktycznym. Kontrole te
prowadzone są w formie zaplanowanych działań, jak również
po zgłoszeniu mieszkańców czy też w przypadku zauważenia
nieprawidłowości przez strażnika w trakcie pełnionej służby.

Działania te realizowane są na
bieżąco i w miarę potrzeb

W latach 2015-2017 Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska prowadziła planowe i pozaplanowe kontrole
zakładów i przedsiębiorstw pod kątem przestrzegania
przepisów ochrony środowiska. W latach 2015-2017
przeprowadzono 44 kontrole wykrywając nieprawidłowości
w 26 przedsiębiorstwach.38
Na terenie miasta funkcjonuje kilka przedsiębiorstw, które
mają u siebie substancje niebezpieczne. Przewóz tych
substancji przez teren miasta Ruda Śląska odbywa się:
• Autostradą A4,
• Drogą Wojewódzką 925
• drogami dojazdowymi do kopalń oraz stacji paliw,
Usuwanie skutków poważnych
awarii w środowisku

• drogą Wojewódzką 902,
• trasą kolejową relacji Gliwice- Zabrze MakoszowyKatowice Ligota.

Brak potrzeby realizacji zadania

W ostatnich latach na terenie miasta Ruda Śląska nie doszło
do
żadnych
poważnych
awarii
ani
wycieku
substancji
niebezpiecznych
zagrażających
bezpieczeństwu mieszkańców w związku z tym nie było
potrzeby usuwania szkód środowiskowych związanych
z poważna awarią.
Monitoring środowiska i nadzwyczajnych zagrożeń́ na
terenie miasta jest prowadzony w ramach posiadanych
uprawnień ustawowych przez instytucje:
Podejmowanie działań mających na
celu doskonalenie systemu
zapobiegania poważnym awariom,
na rzecz ograniczenia ich skutków
dla ludzi i środowiska

• Wojewódzki
Inspektorat
w Katowicach,

Ochrony

Środowiska

• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Katowicach,
• Powiatową
Stację
w Rudzie Śląskiej,

Sanitarno-Epidemiologiczną

• Instytut
Meteorologii
w Warszawie.

i

Gospodarki

Wodnej

W ramach zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców
w 2017 roku zrealizowano projekt pn.: „Budowa systemu

38
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monitoringu wizyjnego miasta Ruda Śląska” mającego na
celu poprawę bezpieczeństwa w mieście. W ramach zadania
uruchomiono kolejnych 5 punktów przyłączonych do
systemu monitoringu miejskiego, który po rozbudowie liczy
35 kamer monitorujących.
Prowadzone przez ww. jednostki działania - zarówno
kontrolne jak i monitoringowe (zapobiegawcze), są podstawą
do podejmowania stosownych działań przez jednostki
szybkiego reagowania na okoliczność prawdopodobieństwa
czy też zaistnienia zagrożenia zanieczyszczenia dla
środowiska oraz zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych inwestycjach gminnych i działaniach na terenie Rudy Śląskiej

4.10.2. Opis stanu obecnego
O zaklasyfikowaniu danego zakładu do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej
decyduje ilość substancji niebezpiecznych znajdujących się w tym zakładzie.
W zależności od kategorii i ilości substancji niebezpiecznych, zakłady przemysłowe stwarzające ryzyko
wystąpienia awarii podzielone są na dwie grupy:
• zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii (ZZR),
• zakłady o dużym ryzyku wystąpienia awarii (ZDR).
Szczegółowe kryteria zaklasyfikowania zakładu do jednej z ww. kategorii określone są w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 23 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których
znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
Na terenie miasta nie jest zlokalizowany żaden zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej.
Niemniej jednak miasto obfituje w przedsiębiorstwa, które mogą przyczynić się do powstania niebezpiecznych
zdarzeń zagrażających środowisku oraz zdrowiu i życiu mieszkańców. W związku z tym kilku przedsiębiorców
posiada pozwolenia zintegrowane czyli takie, które jest wymagane w związku z eksploatacją instalacji
przemysłowych mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych
albo środowiska jako całości. Aktualnie pozwolenia zintegrowane posiadają:
• Madej Wróbel Sp. z o.o.
instalacja do produkcji produktów spożywczych z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego,
o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów na dobę, zlokalizowana w Rudzie Śląskiej przy
ul. Magazynowej 45,
•

Przedsiębiorca Andrzej Szybka, P.P.H.U.T. STALBET-2 Andrzej Szybka
instalacja do odzysku odpadu o kodzie 10 05 01 żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem
10 05 80) w procesie R12, o wydajności 100 000 Mg/rok, zlokalizowana w Rudzie Śląskiej przy ul. Pawła
(działka 794/25),

•

P.P.H.U. NIK-POL Sp. z o.o.
instalacja do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton
wyrobów na dobę, zlokalizowana w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58,
Zakłady Energetyki Cieplnej S.A.
instalacja do spalania paliw o mocy nominalnej nie mniejszej 50 MW, zlokalizowana w Rudzie Śląskiej
przy ul. Kalinowej 12,
Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o.
o Elektrociepłownia „Mikołaj”, ul. Szyb Walenty 32, 41-700 Ruda Śląska
instalacja do spalania paliw o mocy nominalnej nie mniejszej 50 MW
o Ciepłownia „Halemba”, ul. Kłodnicka 54, 41-706 Ruda Śląska
instalacja do spalania paliw o mocy nominalnej nie mniejszej 50 MW
o Ciepłownia „Nowy Wirek”, ul. Ks. Ludwika Tunkla 112, 41-707 Ruda Śląska
instalacja do spalania paliw o mocy nominalnej nie mniejszej 50 MW,

•

•

•

Tönsmeier Południe Sp. z o.o.
instalacja dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas
oczyszczania ścieków komunalnych, do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania
o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem następujących działań: obróbki
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biologicznej, obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania, obróbki żużlu
i popiołów, obróbki w strzępiarkach odpadów metalowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części.
W ramach działalności Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi corocznie kontrole
przedsiębiorstw firm i działalności gospodarczych prowadzących działalność mogącą mieć wpływ na parametry
środowiskowe. W ostatnich 2015-2017 latach przeprowadzono 44 kontrole w tym między innymi w zakresie:
•
•

przestrzegania zasad wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
przestrzegania przepisów ustawy o odpadach,

•
•
•

przeciwdziałania poważnym awariom,
przestrzegania Dyrektywy 2000/14/WE w sprawie emisji hałasu do otoczenia przez urządzenia używane
na zewnątrz pomieszczeń,
emisji hałasu do środowiska,

•
•

emisji gazów i pyłów do powietrza,
wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska,

•

wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi,

• przestrzegania przepisów dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin,
• przestrzegania przepisów ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
W trakcie kontroli wykryto nieprawidłowości w zakresie powietrza w 11 przedsiębiorstwach, w zakresie odpadów
w 11 przedsiębiorstwach, w zakresie ścieków w 6 przedsiębiorstwach oraz w zakresie hałasu
w 1 przedsiębiorstwie.39
W latach 2015-2017 Prezydent Miasta przeprowadził 3 kontrole zakładów posiadających decyzje, w tym
2 w zakresie gospodarki odpadami i 1 w zakresie hałasu i uciążliwości zapachowych.
W zakresie jednej kontroli gospodarki odpadami nie stwierdzono nieprawidłowości, natomiast w przypadku
drugiej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie miejsca i sposobu magazynowania odpadów.
Po kontroli nieprawidłowości usunięto.
Niezależnie od kontroli przedsiębiorców kontrole mieszkańców w zakresie przestrzegania przepisów ochrony
środowiska w tym zasad bezpieczeństwa prowadzi Straż Miejska w Rudzie Śląskiej. Kontrole dotyczą szeroko
rozumianej gospodarki odpadami komunalnymi, w tym spalania odpadów, gospodarki odpadami ciekłymi oraz
zgodności deklaracji śmieciowych ze stanem faktycznym. Kontrole te prowadzone są w formie zaplanowanych
działań, jak również po zgłoszeniu mieszkańców czy też w przypadku zauważenia nieprawidłowości przez
strażnika w trakcie pełnionej służby. W latach 2015-2017 przeprowadzono 1 381 kontroli nieruchomości
należących do mieszkańców Miasta ujawniając w ich trakcie 315 naruszeń obowiązujących przepisów.
Przez teren miasta odbywa się drogowy i kolejowy przewóz substancji niebezpiecznych. Pojazdy takie kierowane
są autostradą A4, drogą wojewódzką 925 oraz drogami dojazdowymi do kopalń oraz stacji paliw, a także drogą
wojewódzką 902 (tzw. DTŚ). Kolejowy przewóz substancji niebezpiecznych odbywa się trasą relacji GliwiceZabrze Makoszowy - Katowice Ligota. Według informacji Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta
Ruda Śląska w ostatnich trzech latach 2015-2017 na terenie miasta nie doszło do żadnych poważnych awarii ani
wycieku substancji niebezpiecznych zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców Miasta.
Na okoliczność zdarzeń drogowych, przewozu niebezpiecznych substancji i ogólnego bezpieczeństwa drogowego
pieszych i kierujących Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji przeprowadza prewencyjne
kontrole pojazdów. W ostatnich latach na terenie miasta Ruda Śląska nie doszło do żadnych poważnych awarii
ani wycieku substancji niebezpiecznych zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców Miasta. W okresie
2015-2017 skontrolowano 45 073 pojazdy, z czego 10 012 (22,21%) pojazdów przekraczających prędkość na
terenie miasta. Każdy z zatrzymanych pojazdów został poddany kontroli stanu technicznego. W ciągu ostatnich
trzech lat za zły stan techniczny zatrzymano 3 473 dowody rejestracyjne. Skontrolowano także 6 pojazdów
przewożących substancje niebezpieczne - w tej kwestii nie stwierdzono nieprawidłowości.
Na terenie miasta Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach prowadzi kontrole pod
kątem materiału siewnego, szkółkarskiego oraz szkodników, patogenów i organizmów kwarantannowych.
W ostatnich latach 2015-2017 WIORiN przeprowadził 21 kontroli w czasie których tylko w jednym przypadku
wykryto nieprawidłowości.40
Na terenie miasta prowadzone są szerokie prewencyjne kontrole zarówno przedsiębiorstw, jak i stosowania
i obrotu środkami roślin i pojazdów, co daje możliwość wykrycia ewentualnych nieprawidłowości
i wczesnemu zapobieganiu zagrożeń dla mieszkańców i środowiska – co jest bardzo dobrym trendem.

39
40

dane pismo IN.VR.7016.2.2018.JS z dnia 2.05.2018
dane WIORiN, pismo nr WI.021.8.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
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Na zagrożenia pożarowe wpływa także sąsiedztwo lokalizacji budynków i występowanie w nich palnych
elementów konstrukcyjnych (stropy, więźba dachowa, schody i pokrycia dachów) oraz magazynowane środki
i materiały łatwopalne (paliwo, smary, farby, oleje, tworzywa chemiczne, tarcica, opał itp.).
Na terenie miasta działa Centrum Zarządzania Kryzysowego, które wchodzi w skład Wydziału Zarządzania
Kryzysowego Urzędu Miasta Ruda Śląska. Do zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:
•
•
•
•
•

pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania
kryzysowego,
współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania
ludności,
współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,

•
•

realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
zapewnienie przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz koordynowanie działań
w zakresie wspomagania działań ratowniczych.
Na terenie miasta działa także Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, którego zadaniami są głównie:
•
•
•

ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne
i prognozowanie tych zagrożeń,
przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Prezydentowi Miasta wniosków dotyczących zmiany
lub zaniechania działań ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego Miasta Ruda Śląska,
przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami,

• opiniowanie Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Ruda Śląska.
W dzielnicy Halemba mieści się magazyn przeciwpowodziowy oraz punkt poboru worków z piaskiem dla
mieszkańców.
Lokalnym zagrożeniem dla chemizmu wód i gleb są dzikie składowiska odpadów, które corocznie są po ewidencji
niezwłocznie likwidowane, co ogranicza ich niekorzystne oddziaływanie na środowisko. Rocznie na terenie miasta
likwidowanych jest 17-26 dzikich wysypisk.
Zagrożenia w transporcie drogowym a także w wypadku wystąpienia pożarów, zalań, podtopień czy likwidacji
gniazd szerszeni (tylko na terenach publicznych) zwalczane są przez Miejską Państwową Straż Pożarną
w Rudzie Śląskiej.
Na terenach rolniczych często przyczyną zanieczyszczeń wód może być niewłaściwe magazynowanie
i stosowanie nawozów i środków ochrony roślin. Zagrożenie dla środowiska w tym przypadku zależy od
rozpuszczalności środków w wodzie i stopnia ich toksyczności.
Na terenie miasta nie ma aktualnie mogilników, które mogłyby być znaczącym źródłem zanieczyszczeń dla
chemizmu wód i gleb, niemniej jednak występują tereny zdegradowane, w postaci terenów poprzemysłowych
i zwałowisk w większości zatrawionych i zadrzewionych o łącznej powierzchni 351 ha.
W zakresie ograniczenia substancji chemicznych w środowisku niezbędne są szkolenia dotyczące
odpowiedzialnego stosowania chemikaliów i postępowania z ich odpadami, wspierane finansowo przez fundusze
ekologiczne oraz propagowanie produktów z substancji ulegających biodegradacji (np. torby na zakupy i naczynia
jednorazowego użytku). W nadchodzących latach działania powinny skupić się nad dalszym doskonaleniem
systemu segregacji odpadów w postaci opakowań lub przeterminowanych środków ochrony roślin.
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4.10.3. Analiza SWOT
Zagrożenia poważnymi awariami
MOCNE STRONY
czynniki wewnętrzne

SŁABE STRONY
czynniki wewnętrzne

W ostatnich latach nie wystąpiła żadna poważna awaria

Występowanie zagrożeń w postaci terenów poprzemysłowych
Występowanie terenów zagrożonych podtopieniami

Bieżące kontrole przedsiębiorców, pojazdów i mieszkańców
Brak zakładów o dużym i potencjalnym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii

Brak obwarowań dotyczących przewozu materiałów
niebezpiecznych

Dobre wyposażona jednostka PSP
SZANSE
czynniki zewnętrzne

ZAGROŻENIA
czynniki zewnętrzne

Zmniejszenie zagrożenia wypadkowego i pożarowego poprzez
remonty i modernizacje budynków oraz dróg

Zagrożenia wypadkowe związane z transportem drogowym
i kolejowym substancji niebezpiecznych

Prowadzone akcje edukacyjne dla dzieci młodzieży i dorosłych
w zakresie zachowania się w sytuacji zagrożeń

Zagrożenie wynikające z lokalizacji wielu zakładów
przemysłowych na terenie miasta i na sąsiednich terenach

Źródło: opracowanie własne

4.10.4 Cele i zadania środowiskowe w zakresie zagrożeń poważnymi awariami
W zależności od kategorii i ilości substancji niebezpiecznych, zakłady przemysłowe stwarzające ryzyko
wystąpienia awarii podzielone są na dwie grupy zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii (ZZR) oraz
zakłady o dużym ryzyku wystąpienia awarii (ZDR).
Na terenie miasta nie ma zakładów zakwalifikowanych do zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej.
Głównymi zagrożeniami na terenie miasta jakie mogą wystąpić w toku zwykłego funkcjonowania są wypadki
i zdarzenia drogowe, pożary, powodzie i zalania. Zagrożenia chemiczne i pożarowe wynikają głównie z gęstości
zaludnienia, charakteru zabudowy i stopnia uprzemysłowienia. Na zagrożenia pożarowe wpływa sąsiedztwo
lokalizacji budynków i występowanie w nich palnych elementów konstrukcyjnych (stropy, więźba dachowa,
schody i pokrycia dachów) oraz magazynowane środki i materiały łatwopalne (paliwo, smary, farby, oleje,
tworzywa chemiczne, tarcica, opał itp.).
Najważniejszymi jednostkami zajmującymi się w pierwszej kolejności minimalizacją skutków zdarzeń są Straże
Pożarne. Analiza SWOT jako mocną stronę Miasta wskazała, iż Państwowa Straż Pożarna ma dobre wyposażenie
i jest w stanie reagować niezwłocznie w sytuacjach zagrożeń. W związku z tym jednym z zadań własnych jest
wsparcie straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego oraz
w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania poważnym awariom. Zadanie to finansowane będzie ze środków
Miasta Ruda Śląska oraz środków zewnętrznych, takich jak: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach kontroluje przedsiębiorstwa pod kątem
przestrzegania wymagań ochrony środowiska, BHP oraz środków ostrożności w postępowaniu z substancjami
niebezpiecznymi. Jednocześnie same przedsiębiorstwa muszą dbać o należyte postępowanie i ostrożność.
W harmonogramie realizacji zadań monitorowanych zaplanowano kontynuację działań w postaci kontroli
przedsiębiorców wraz z egzekwowaniem wymagań dotyczących zapobiegania poważnym awariom – realizacja
przez WIOŚ oraz prowadzenie kontroli zakładów, szkoleń, badań przyczyn, tak aby zmniejszyć ryzyko
wystąpienia poważnych awarii – realizacja przez WIOŚ i same przedsiębiorstwa. Działania te finansowane będą
ze środków własnych przedsiębiorstw oraz budżetu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony środowiska
w Katowicach.
W ostatnich latach na terenie miasta nie wydarzyła się żadna poważna awaria, niemniej jednak istotnym
elementem są kontrole ładunków niebezpiecznych realizowane na drogach przez policję, działania te będą
w kolejnych latach kontynuowanie. Istotne jest także prawidłowe oznakowanie pojazdów przewożących
niebezpieczne ładunki, co także w razie potrzeby kontroluje policja.
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018, poz. 799) organy administracji, podmioty prowadzące
zakłady oraz podmioty transportujące substancje niebezpieczne są obowiązane do ochrony środowiska przed
awariami. Jednocześnie w razie wystąpienia awarii wojewoda, poprzez komendanta wojewódzkiego Państwowej
Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, podejmuje działania i zastosuje środki
niezbędne do usunięcia awarii oraz jej skutków.
Ważkim zadaniem jest kontynuacja i doskonalenie działań edukacyjnych społeczeństwa w celu wyrobienia
w ludności nawyków prawidłowych zachowań w sytuacji wystąpienia zagrożeń środowiska i życia ludzi z tytułu
poważnych awarii. Działania te realizowane są poprzez akcje edukacyjne, szkoleniowe, a dla dzieci poprzez
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zabawę. Miasto takie zadania realizuje poprzez zamieszczanie na stronach internetowych poradników jak
mieszkańcy powinni zachować się w sytuacji zagrożenia czy katastrofy. Finansowanie tego rodzaju zadań
pochodzi głównie ze środków własnych Miasta oraz z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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5. Zagadnienia horyzontalne
Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie czterech zagadnień horyzontalnych, stanowiących fundament
wszystkich działań zapisanych w niniejszym „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Ruda Śląska na lata
2019-2022 z perspektywą do roku 2026”.
Każdy obszar interwencji i każdy kierunek działań powinien być spójny z czterema zagadnieniami horyzontalnymi
jakim są:
•
•
•

adaptacja do zmian klimatu
nadzwyczajne zagrożenia
edukacja ekologiczna

• monitoring środowiska.
Wszystkie obszary interwencji na których opiera się niniejszy „Program…” zawierają aspekty każdego
z czterech działań horyzontalnych. Istotnym jest także, iż w każdej dziedzinie środowiskowej prowadzona jest
edukacja ekologiczna, a nadzwyczajne zagrożenia czy awarie mogą wpływać na wszystkie obszary środowiska od
przyrody po powietrze, wody i gleby. A w celu kontroli stanu i podjęcia ewentualnych szybkich kroków niezbędny
jest monitoring środowiska i stała kontrola jego stanu.

Adaptacja do zmian klimatu
W 2013 roku Ministerstwo Środowiska opracowało „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”. Dokument ten został opracowany
przez Ministerstwo Środowiska na podstawie analiz wykonanych przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy
Instytut Badawczy w ramach projektu pn. "Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów
i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu - KLIMADA".
Oddziaływania związane z prognozowanymi zmianami klimatu będą z różnym natężeniem wzmacniane wskutek
działalności człowieka, zarówno poprzez podejmowanie aktywności gospodarczej (wydobycie kopalin,
kierunkowa gospodarka leśna i hodowla zwierząt oraz rolnictwo), jak i jej zaniechania (porzucanie łąk i muraw,
zanik tradycyjnych form wykorzystania terenu). Oddziaływania te są wielokierunkowe i mogą znacznie wzmocnić
niekorzystne oddziaływanie prognozowanych zmian warunków klimatycznych w powiązaniu
z nieprawidłowym zagospodarowaniem terenu.
Biorąc pod uwagę horyzontalny i interdyscyplinarny charakter gospodarki przestrzennej wdrażanie działań
adaptacyjnych w tym sektorze przyczynia się do ograniczenia skutków zmian klimatu nie tylko
w zagospodarowaniu przestrzennym, ale także w większości obszarów życia gospodarczego i społecznego.
Z racji zwiększonej częstotliwości występowania suszy letnich i wiosennych oraz nawalnych deszczów w tym
gradu należy liczyć się ze wzrastającą liczbą sytuacji ekstremalnych, czyli powodzi, suszy, osuwisk ziemi oraz
erozji wodnej w korytach cieków. Proces ocieplania i zwiększanie ryzyka suszy sprzyja także rozwojowi chorób
i szkodników.
Problem zmian w reżimie hydrologicznym dotyczy również siedlisk wód słodkich, płynących lub stojących. Grupa
ta jest narażona na zmiany wskutek wzrostu opadów nawalnych, okresów suchych, procesów eutrofizacji
i zaburzeń przepływu wód w zbiornikach. 41
Pomiędzy zagospodarowaniem przestrzennym i warunkami klimatycznymi zachodzi ścisły związek wzajemnego
oddziaływania. W kontekście zmian klimatu istnieje konieczność zmian treści planowania przestrzennego tak,
żeby odpowiadały na problemy, które dotychczas nie były, bądź nie musiały być przedmiotem rozstrzygnięć
planistycznych, albo miały marginalne znaczenie w toku procesu planistycznego. Biorąc pod uwagę horyzontalny
i interdyscyplinarny charakter gospodarki przestrzennej wdrażanie działań adaptacyjnych w tym sektorze
przyczynia się do ograniczenia skutków zmian klimatu nie tylko w zagospodarowaniu przestrzennym, ale także
w większości obszarów życia gospodarczego i społecznego. To powoduje, że planowanie przestrzenne, będące
najważniejszym instrumentarium gospodarki przestrzennej, urasta do jednego z najistotniejszych kreatorów
przestrzennej
organizacji
systemów
społeczno-gospodarczych
i
ekologicznych,
decydujących
o adaptacji polskiej przestrzeni do spodziewanych zmian klimatu, a tym samym uwarunkowań środowiskowych
i łagodzenia skutków społeczno-ekonomicznych tych zmian.
Zmiany klimatu i potencjalne skutki tych zmian zostały wzięte pod uwagę w niniejszym dokumencie poprzez
realizację celów i kierunków działań jakie zostały zapisane w „Strategicznym planie adaptacji dla sektorów
i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”.

41

Scenariusze Zmian Klimatu do 2030 r. i wpływ na sektory i obszary wrażliwe, Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020
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W ramach poszczególnych kierunków interwencji wszystkie te cele zostały wzięte pod uwagę i w ramach nich
zostały zaplanowane zadania dotyczące energetyki, edukacji mieszkańców, zarządzania szlakami
komunikacyjnymi w celu minimalizacji zagrożeń powodowanych przewozem substancji niebezpiecznych.
Wśród kluczowych działań o charakterze horyzontalnym, które według zapisów „Strategicznego planu adaptacji
dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” powinny być
realizowane należy wymienić rozwój alternatywnych możliwości produkcji energii na poziomie lokalnym,
zarządzanie ryzykiem powodziowym, oraz wdrażanie lokalnych systemów monitoringu i ostrzegania przed
nadzwyczajnymi zjawiskami klimatycznymi.
Istotnym elementem jest ciągła edukacja ekologiczna nie tylko dzieci, ale także rolników i właścicieli lasów,
właściwe planowanie przestrzenne na poziomie regionalnym i lokalnym z uwzględnieniem zmian klimatu
i adaptacji oraz uwzględnianie trendów klimatycznych w procesie projektowania i budowy infrastruktury
transportowej.
W Rudzie Śląskiej zorganizowano warsztaty, które były częścią projektu Ministerstwa Środowiska, w ramach
którego do końca 2018 r. powstaną Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu (MPA).
Celem warsztatów jest opracowanie planu działań służących przystosowaniu miasta do zmieniających się
warunków klimatycznych i obserwowanego nasilenia występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych
- to kluczowa część prac nad Miejskimi Planami Adaptacji do zmian klimatu.
Wśród propozycji takich działań znalazły się m.in. budowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej, odwodnienie
dróg, rozwój małej retencji, poprawa standardów budynków mieszkalnych, szczególnie na obszarach
o intensywnej zabudowie, rozwój energetyki odnawialnej, wzmocnienie służb zarządzania kryzysowego oraz
działania edukacyjne i informacyjne.42

Nadzwyczajne zagrożenia
Zarówno jako nadzwyczajne zagrożenie dla środowiska, jak i poważną awarię należy traktować zdarzenia, takie
jak: pęknięcie i rozszczelnienie instalacji rurociągów, wybuch, awaria zbiornika, katastrofa autocysterny lub
cysterny kolejowej przewożącej substancję niebezpieczną, awaria obiektów hydrotechnicznych, itp.
Na zagrożenia pożarowe wpływa także sąsiedztwo lokalizacji budynków i występowanie w nich palnych
elementów konstrukcyjnych oraz magazynowane środki i materiały łatwopalne.
Powstałe zagrożenia usuwane są przez odpowiednie jednostki straży pożarnej. Na terenach rolniczych przyczyną
zanieczyszczeń wód może być niewłaściwe magazynowanie i stosowanie nawozów i środków ochrony roślin.
Zagrożenie dla środowiska w tym przypadku zależy od rozpuszczalności środków w wodzie i stopnia ich
toksyczności.
Nadzwyczajne zagrożenia, do których może dojść na terenie miasta w trakcie normalnego funkcjonowania
sprecyzowano w rozdziale 4.2.4 dotyczącym Zagrożeń poważnymi awariami. W rozdziale tym sprecyzowano
rodzaje zagrożeń do jakich może dojść na obszarze miasta, wyspecyfikowano jednostki, które zajmują się
identyfikacją zdarzeń, ratowaniem zdrowia, życia i mienia oraz usuwaniem skutków awarii oraz kompetencje
organów do realizacji zadań w tym zakresie.

Działania edukacyjne
W zakresie edukacji ekologicznej najważniejszym celem, który należy osiągnąć jest wykształcenie świadomości
ekologicznej i przekonanie młodej i dojrzałej części społeczeństwa o konieczności myślenia i działania według
zasad ekorozwoju. Jest to cel dalekosiężny, wykraczający poza horyzont 2026 roku, do którego można się zbliżać
poprzez stopniowe podnoszenie świadomości ekologicznej.
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) narzuca
obowiązek uwzględniania problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w programach nauczania
wszystkich typów szkół, a także kursów prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych.
W środkach masowego przekazu w publikacjach i audycjach również istnieje obowiązek popularyzacji ochrony
środowiska i kształtowania pozytywnego stosunku do przyrody.
Organy administracji, instytucje koordynujące działania związane z ochroną środowiska oraz te, które kierują
i zarządzają działalnością naukową i naukowo-badawczą w zakresie ekologizacji są zobowiązane uwzględniać
w swoich planach i działaniach bieżących i długoterminowych zagadnienia dotyczące ekologii i ochrony przyrody.
Na wszystkich etapach edukacji od przedszkolnej poprzez podstawową, średnią i wyższą placówki nauczania
obejmujące swym działaniem jakąkolwiek edukację dzieci i młodzieży zawierają w swoich programach dziedziny
nauki lub dyscypliny naukowe wiążące się z ochroną środowiska.
42

http://www.rudaslaska.pl/ruda-slaska/aktualnosci/2018/04/19/plan-adaptacji-klimat-warsztaty/
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Postawy społeczne i realizowana w całym okresie programowania szeroko pojęta edukacja ekologiczna ma na
celu stałe podnoszenie świadomości zarówno dzieci i dorosłych. Wynika to z faktu, iż wśród społeczeństw gorzej
wykształconych powszechnie akceptowane są postawy antyekologiczne (dewastacja zasobów przyrody, brak
oszczędzania wody, segregacji odpadów), a brak perspektyw na polepszenie lub zmianę sytuacji będzie tylko
pogłębiać patologiczne zachowania.
W zakresie działalności edukacyjnej w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na terenie miasta stale i na
bieżąco organizuje się różnorakie:
•
•

akcje,
spotkania,

•
•
•

konkursy,
warsztaty,
imprezy plenerowe,

• zloty turystyczne.
Miasto powinno kontynuować istniejącą, a także rozwijać współpracę z placówkami oświatowymi, organizacjami
społecznymi i instytucjami, przy organizowaniu prelekcji, wystaw, spotkań, wycieczek o tematyce ekologicznej
i przyrodniczej, organizować́ akcje oraz pomagać́ przy realizacji programów szkolnych promujących idee
zbierania surowców wtórnych w celu ich właściwego zagospodarowania. Właściwie ukierunkowana edukacja
ekologiczna mieszkańców nie tylko przyczyni się do zwiększenia efektywności prowadzonej selektywnej zbiórki
odpadów, co zapewni pozyskanie surowców wtórnych, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska
oraz zmniejszenie szkodliwości tych odpadów, ale także do oszczędzania wody, niespalania odpadów
w domowych kotłach, ale także dbałości oraz szacunku o całość otaczającej nas przyrody i środowiska.
Czynnikami, które decydują̨ o sukcesie realizowanej akcji edukacji ekologicznej są rzetelna informacja
oraz umiejętność́ komunikowania się ze społeczeństwem.
W zakresie wszystkich aspektów ochrony środowiska potrzebne są działania edukacyjne zarówno dla dzieci,
młodzieży jak i dla dorosłej części społeczeństwa. Z tego powodu zadania dotyczące edukacji ekologicznej
umieszczono w harmonogramach we wszystkich rozdziałach dotyczących poszczególnych obszarów interwencji.
W każdej dziedzinie środowiskowej wspomniano o potrzebie prowadzenia stale i na bieżąco i w całej perspektywie
realizacji Programu akcji edukacyjnych jednak, ze względu na fakt, że najwięcej działań edukacyjnych na terenie
miasta realizowanych jest w zakresie gospodarki odpadami temat ten został w tej części potraktowany najszerzej.

Monitoring środowiska
Monitoring środowiska prowadzony jest corocznie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Katowicach.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska mając na względzie jakość życia obecnego i przyszłych pokoleń,
realizując politykę państwa, dba o zapewnienie dobrego stanu środowiska i racjonalne korzystanie z jego zasobów.
Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska polegają między innymi na działalności inspekcyjnej
oraz monitoringu środowiska.
Działalność inspekcyjna polega na prowadzeniu kontroli instalacji i przedsiębiorstw oddziałujących na
środowisko w celu sprawdzenia czy są przestrzegane przepisy prawa czy stwierdzane są naruszenia. W sytuacji
stwierdzenia nieprzestrzegania obowiązujących przepisów wydawane są zarządzenia pokontrolne, a w razie ich
niezrealizowania wystawiane są mandaty karne.
Monitoring środowiska prowadzony jest w zakresie powietrza, wód powierzchniowych, wód podziemnych,
ochrony przyrody i bioróżnorodności, gospodarki odpadami, hałasu, pól elektromagnetycznych, potencjalnego
wystąpienia poważnej awarii oraz gleby i ziemi (na poziomie krajowym). Informacje powstające w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska służą do wspomagania działań na rzecz ochrony środowiska, a także
do informowania organów administracji o stanie środowiska, potencjalnych lub istniejących zagrożeniach, oraz
obszarach występowania przekroczeń dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w środowisku. W dalszym
etapie dane te i informacje wykorzystywane są przez organy administracji do postępowań w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko, pozwoleń na wprowadzania gazów i pyłów do środowiska oraz planów
zagospodarowania przestrzennego, a także planów i programów jako całości lub jego poszczególnych
elementów.43
W związku z tym zagadnienia te są wzięte pod uwagę i ich założenia będą realizowane na obszarze Rudy Śląskiej
w ramach niniejszego „Programu…”.

43

opracowanie na podstawie dokumentu „Ogólne kierunki działania Inspekcji Ochrony Środowiska w latach 2016-2020 (z perspektywą do
2025 r.)”, Warszawa, listopad 2015
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6. Cele Programu Ochrony Środowiska i ich finansowanie
Podczas tworzenia niniejszego „Programu…” brano pod uwagę założenia, cele, kierunki działań i interwencji
zapisane w aktualnie obowiązujących dokumentach nadrzędnych.
Program ochrony środowiska w swoich założeniach uwzględnia najbardziej istotne kierunki rozwoju zaczerpnięte
z dokumentów wyższych szczebli przyjmując analogiczną perspektywę czasową.
W związku z tym w niniejszym dokumencie przyjęto perspektywę czasową realizacji zadań na lata 2019-2022
oraz horyzont długoterminowy do 2026 roku podobnie jak w „Programie Ochrony Środowiska dla Województwa
Śląskiego do roku 2019 z uwzględnianiem perspektywy do roku 2024”.

Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869
115

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2026

Cele, kierunki interwencji i zadania z zakresu klimatu i jakości powietrza
Wskaźnik
lp.

Obszar
interwencji

Cel

A

B

C

Wartość
bazowa rok
2017
E

Nazwa
(+ źródło danych)
D

1

Ochrona klimatu i jakości powietrza

Liczba przekroczeń
wartości dopuszczalnej
poziomu 24-godzinnego
pyłu zawieszonego PM10
wynoszącej (50 µg/m3)
w roku kalendarzowym
wynosi 35 razy
źródło danych:
WIOŚ

Znacząca
poprawa
jakości
powietrza na
obszarze
miasta Ruda
Śląska
związana
z realizacją
kierunków
działań
naprawczych

Długość
zmodernizowanych
odcinków dróg, gminnych,
powiatowych,
wojewódzkich i krajowych
(trzy ostatnie lata
2015-2017)
źródło danych:
administratorzy dróg
Ilość nowych
niskoemisyjnych pojazdów
transportu zbiorowego na
terenie miasta
źródło danych:
Metropolia/KZK GOP
Ilość wdrożonych
mechanizmów
wspomagających
zarządzanie ruchem
i transportem
źródło danych:
dane od zarządzającego
komunikacją publiczną

pył PM10
(24-h), pył
PM2,5
benzo(a)piren,
ozon

Wartość docelowa
rok 2022
F

brak
0

102
budowa
8 odcinków
ulic, 1 rondo
oraz budowa
mostu
drogi
wojewódzkiej
1,04 km
drogi gminnej
1,6 km

brak

brak

Kierunek
interwencji
G
Skuteczne
wdrażanie planów
i programów
służących ochronie
powietrza w skali
lokalnej
i wojewódzkiej
poprzez osiągnięcie
zakładanych
efektów
ekologicznych

ogółem długość
dróg publicznych
zmodernizowanych
100 km

20

10

Wdrożenie
mechanizmów
ograniczających
negatywny wpływ
transportu na jakość
powietrza poprzez
efektywną politykę
transportową do
poziomu
niepowodującego
negatywnego
oddziaływania na
jakość powietrza

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

H
Wdrożenie programu ochrony
powietrza wraz z weryfikacją
zakładanych efektów

I
Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska

Opracowanie i wdrażanie planów
gospodarki niskoemisyjnej lub
programów ograniczania niskiej
emisji w skali lokalnej

Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska

Budowa, przebudowa
i modernizacja dróg gminnych,
wojewódzkich i krajowych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą

Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska
Zadanie
monitorowane:
GDDKiA

Rozwój komunikacji publicznej
w oparciu o nowoczesny
niskoemisyjny tabor autobusowy
oraz stworzenie zintegrowanego
systemu komunikacji miejskiej
(tramwaj/autobus/pociąg)
mającego na celu przesiadkę
z indywidualnych samochodów na
rzecz transportu zbiorowego

Zadanie
monitorowane:
Metropolia/KZK
GOP

brak
dofinansowania,
brak środków
na realizację
zadania

Wdrażanie Inteligentnych
Systemów Zarządzania Ruchem
oraz mechanizmów
wspomagających zarządzanie
ruchem i transportem

Zadanie
monitorowane:
zarządzający
komunikacją
publiczną

brak środków
na realizację
zadania
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Ryzyka

J

brak
dofinansowania,
brak środków
na realizację
zadania
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Wskaźnik
lp.

Obszar
interwencji

Cel

Wartość
bazowa rok
2017

Nazwa
(+ źródło danych)
Długość ścieżek
rowerowych na terenie
miasta
źródło danych:
informacje Urzędu Miasta

Ilość budynków
użyteczności publicznej
poddanych
termomodernizacji
źródło danych:
Miasto Ruda Śląska
Wdrożenie systemu
zbierania informacji
o rodzaju użytkowanych
paliw stałych
w indywidualnych
urządzeniach grzewczych
w mieście
źródło danych:
PGN
Długość sieci ciepłowniczej
na terenie miasta
źródło danych:
zarządzający siecią
ciepłowniczą
Ilość przedsiębiorstw
skontrolowanych rocznie
w zakresie przestrzegania
przepisów prawnych
i zapisów pozwoleń
źródło danych:
WIOŚ
Ilość instalacji stosujących
niskoemisyjne technologie
i OZE
źródło danych:
dane podmiotów
gospodarczych

23 km

34

100%

Wartość docelowa
rok 2022

30 km

15-20

100%

153,5 km

160

11

15

2

Kierunek
interwencji

2

Sukcesywna
redukcja emisji
zanieczyszczeń
z sektora
komunalnobytowego do
poziomu
niepowodującego
negatywnego
oddziaływania na
jakość powietrza

Wdrożenie
mechanizmów
motywujących do
implementacji
nowoczesnych
rozwiązań
w przemyśle
skutkujących
redukcją emisji
substancji
zanieczyszczających

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Wspieranie rozwoju transportu
rowerowego oraz wdrażanie
rozwiązań na rzecz jego integracji
z miejskimi systemami
transportowymi m.in. poprzez
rozwój i modernizację
infrastruktury oraz zmiany
organizacji ruchu

Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska

Realizacja planów kompleksowej
termomodernizacji budynków
użyteczności publicznej

Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska
Zadanie
monitorowane:
jednostki sektora
finansów
publicznych

Opracowanie i wdrożenie systemu
zbierania informacji o rodzaju
użytkowanych paliw stałych
w indywidualnych urządzeniach
grzewczych

Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska

Modernizacja i rozbudowa sieci
ciepłowniczych, w tym
przyłączenie nowych odbiorców
ciepła sieciowego

Zadanie
monitorowane:
zarządzający siecią
ciepłowniczą

Prowadzenie regularnych kontroli
przestrzegania przepisów
prawnych i zapisów pozwoleń
w podmiotach gospodarczych

Zadanie
monitorowane:
WIOŚ
w Katowicach

Realizacja inwestycji w zakresie
produkcji paliw niskoemisyjnych
i biopaliw

Zadanie
monitorowane:
podmioty
gospodarcze
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Ryzyka

brak
dofinansowania,
brak środków
na realizację
zadania

brak
dofinansowania,
brak środków
na realizację
zadania

brak
dofinansowania,
brak środków
na realizację
zadania
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Wskaźnik
lp.

Obszar
interwencji

Cel

Wartość
bazowa rok
2017

Nazwa
(+ źródło danych)
Ilość punktów
monitoringowych jakości
powietrza na terenie miasta
źródło danych:
WIOŚ
Liczba czujników
powietrza
źródło danych:
informacje Urzędu Miasta
Ilość zrealizowanych akcji
edukacyjnych w zakresie
efektywności budynków
źródło danych:
informacje Urzędu Miasta

Liczba kontroli dotyczących
zakazu spalania odpadów
źródło danych:
informacje Urzędu Miasta

Realizacja
racjonalnej
gospodarki
energetycznej
łączącej
efektywność
energetyczną
z
nowoczesnymi
technologiami

Ilość nowych instalacji
OZE (trzy ostatnie lata
2015-2017)
źródło danych:
informacje Urzędu Miasta
Czy miasto posiada
aktualne Założenia lub
Plany Zaopatrzenia
w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe
źródło danych:
informacje Urzędu Miasta

0/15

12

10-20

17

tak

Wartość docelowa
rok 2022

Kierunek
interwencji

1/15

12

Wzmocnienie
systemu edukacji
ekologicznej
społeczeństwa
skierowanej na
promocję postaw
służących ochronie
powietrza

10-20

242

tak

Wzmocnienie
systemu
wykorzystania
odnawialnych
źródeł energii
w skali miasta Ruda
Śląska

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Rozwój systemu informacyjnego
dotyczącego monitoringu jakości
powietrza i stanu jakości powietrza
w skali lokalnej

Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska
Zadanie
monitorowane:
WIOŚ
w Katowicach

Prowadzenie kampanii
edukacyjnych mających na celu
wskazywanie prawidłowych
postaw odnośnie ochrony
powietrza, a także środków
ostrożności odnośnie negatywnych
skutków złej jakości powietrza

Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska
Zadanie
monitorowane:
organizacje
ekologiczne,
PWIS

Prowadzenie działań kontrolnych
w zakresie zakazu spalania
odpadów w indywidualnych
systemach grzewczych jako
element zmian w świadomości
społeczeństwa oraz środek
prewencyjny

Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska (Straż
Miejska)

Realizacja inwestycji
w odnawialne źródła energii na
terenie miasta Ruda Śląska

Zadanie
monitorowane:
jednostki sektora
finansów
publicznych,
osoby fizyczne,
wspólnoty
i spółdzielnie
mieszkaniowe

Aktualizacja założeń do planów
zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe
z określeniem możliwości
wykorzystania odnawialnych
źródeł energii

Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska
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Ryzyka

brak
dofinansowania,
brak środków
na realizację
zadania

brak
dofinansowania,
brak środków
na realizację
zadania
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Harmonogram zadań własnych w zakresie klimatu i jakości powietrza
lp.
A

Obszar
interwencji
B

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację

Zadanie
C

1

Ochrona powietrza i klimatu

Wdrożenie programu ochrony powietrza wraz
z weryfikacją zakładanych efektów

D
Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska

Szacunkowe koszty realizacji zadania
(w tys. zł)
rok
rok
rok
rok
do
2019
2020
2021
2022 2026
E
F
G
H
I

Źródła finansowania

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

J

K

plany realizacji zadań ustalane corocznie

środki własne Miasta Ruda Śląska,
dofinansowanie UE

zadanie jest
kontynuacją
zadanie jest
kontynuacją

Opracowanie i wdrażanie planów gospodarki niskoemisyjnej
lub programów ograniczania niskiej emisji w skali lokalnej

Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska

plany realizacji zadań ustalane corocznie

środki własne Miasta Ruda Śląska,
dofinansowanie UE

Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych
z infrastrukturą towarzyszącą
(18 odcinków, w tym obwodnica Kochłowic, trasa N-S,
rondo, 12 odcinków ulic)

Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska

331 770

środki własne Miasta Ruda Śląska,
dofinansowanie UE

Wspieranie rozwoju transportu rowerowego oraz wdrażanie
rozwiązań na rzecz jego integracji
z miejskimi systemami transportowymi m.in. poprzez rozwój
i modernizację infrastruktury oraz zmiany organizacji ruchu

Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska

według zadań własnych oraz według
kosztorysu dodatkowych działań

środki własne Miasta Ruda Śląska,
dofinansowanie UE

Realizacja planów kompleksowej termomodernizacji
budynków użyteczności publicznej

Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska

według zadań własnych oraz według
kosztorysu dodatkowych działań

środki własne Miasta Ruda Śląska,
dofinansowanie UE

Opracowanie i wdrożenie systemu zbierania informacji
o rodzaju użytkowanych paliw stałych
w indywidualnych urządzeniach grzewczych

Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska

50

100

środki własne Miasta Ruda Śląska,
dofinansowanie UE

Rozwój systemu informacyjnego dotyczącego monitoringu
jakości powietrza i stanu jakości powietrza w skali lokalnej

Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska

100

150

środki własne Miasta Ruda Śląska,
dofinansowanie UE

Prowadzenie kampanii edukacyjnych mających na celu
wskazywanie prawidłowych postaw odnośnie ochrony
powietrza, a także środków ostrożności odnośnie
negatywnych skutków złej jakości powietrza

Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska (Straż
Miejska)

według zadań własnych oraz według
kosztorysu dodatkowych działań

środki własne Miasta Ruda Śląska,
dofinansowanie UE

działanie
będzie
kontynuacją
realizowanego
już działania
zakres jest
ustalany
w miarę
potrzeb

działanie
będzie
kontynuacją
realizowanego
już działania

Prowadzenie działań kontrolnych w zakresie zakazu spalania
Zadanie własne:
odpadów w indywidualnych systemach grzewczych jako
Miasto Ruda
5
5
5
5
20
środki własne Miasta Ruda Śląska
elementu zmian w świadomości społeczeństwa oraz środek
Śląska (Straż
prewencyjny
Miejska)
Aktualizacja założeń do planów zaopatrzenia
Zadanie własne:
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
Miasto Ruda
25
50
środki własne Miasta Ruda Śląska
z określeniem możliwości wykorzystania odnawialnych
Śląska
źródeł energii
Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF i WPI Miasta Ruda Śląska, a także szacunków własnych autorów POŚ dla Miasta Ruda Śląska,
w niektórych przypadkach nie było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania
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Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie klimatu i jakości powietrza

A

B

1

Ochrona powietrza i klimatu

lp.

Obszar
interwencji

Zadanie

Podmiot odpowiedzialny
za realizację

C

D

Szacunkowe koszty
realizacji zadania
w latach 2019 - 2026
(w tys. zł)
E
według zadań własnych
oraz według kosztorysu
dodatkowych działań

Źródła finansowania

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

F

G

Budowa, przebudowa i modernizacja dróg wojewódzkich
i krajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

środki własne GDDKiA, fundusze
krajowe i unijne

Zadanie monitorowane: GDDKiA

Rozwój komunikacji publicznej
w oparciu o nowoczesny niskoemisyjny tabor autobusowy
oraz stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji
miejskiej (tramwaj/autobus/pociąg) mającego na celu
przesiadkę z indywidualnych samochodów na rzecz
transportu zbiorowego

Zadanie monitorowane:
Metropolia/KZK GOP

w ramach możliwości
finansowych

środki własne Metropolii/KZK GOP,
fundusze krajowe i unijne

Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczych, w tym
przyłączenie nowych odbiorców ciepła sieciowego

Zadanie monitorowane:
zarządzający siecią ciepłowniczą

według zadań własnych
oraz według kosztorysu
dodatkowych działań

środki własne zarządzających sieciami
ciepłowniczymi, fundusze krajowe i
unijne

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Zarządzania Ruchem
oraz mechanizmów wspomagających zarządzanie ruchem
i transportem

Zadanie monitorowane:
zarządzający komunikacją
publiczną

inteligentne systemy
zarządzania ruchem
w mieście: od 30 000 do
100 000

środki własne jednostek zarządzających
komunikacją publiczną, fundusze
krajowe i unijne

Realizacja planów kompleksowej termomodernizacji
budynków użyteczności publicznej

Zadanie monitorowane: jednostki
sektora finansów publicznych

4 000

środki własne jednostek realizujących,
fundusze krajowe
i unijne

Prowadzenie regularnych kontroli przestrzegania przepisów
prawnych i zapisów pozwoleń w podmiotach gospodarczych

Zadanie monitorowane:
WIOŚ

w ramach zadań własnych
jednostki

środki własne WIOŚ

Realizacja inwestycji w zakresie produkcji paliw
niskoemisyjnych i biopaliw

Zadanie monitorowane:
przedsiębiorstwa energetyczne
i przemysłowe, oraz inne
podmioty gospodarcze
prowadzące działalność na
terenie miasta

według kosztorysów
inwestycji

środki własne jednostek realizujących,
fundusze UE

Rozwój systemu informacyjnego dotyczącego monitoringu
jakości powietrza i stanu jakości powietrza w skali lokalnej

Zadanie monitorowane:
WIOŚ

według kosztorysów
własnych

środki własne WIOŚ, WFOŚiGW

działanie
będzie
kontynuacją
realizowanego
już działania

Zadanie monitorowane: jednostki
sektora finansów publicznych,
według kosztorysów
środki własne jednostek realizujących,
osoby fizyczne, wspólnoty i
własnych
fundusze UE, WFOŚiGW
spółdzielnie mieszkaniowe
Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF i WPI Miasta Ruda Śląska, a także szacunków własnych autorów POŚ dla Miasta Ruda Śląska,
w niektórych przypadkach nie było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania
Realizacja inwestycji w odnawialne źródła energii na terenie
miasta

WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W TABELACH DOT. POWIETRZA:
WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
PWIS – Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
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PKS – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
PGN – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
OZE – odnawialne źródła energii
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa
WPI – Wieloletni Plan Inwestycyjny
POŚ – Program ochrony środowiska
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Cele, kierunki interwencji i zadania z zakresu ochrony przed hałasem
Wskaźnik
lp.

Obszar
interwencji

Cel

A

B

C

Nazwa
(+ źródło danych)
D

Wartość
bazowa
rok 2017
E

Liczba badanych
przedsiębiorstw
w latach 2015 -2017
w zakresie
przestrzegania norm
hałasu

4

Ilość przedsiębiorstw
w których wykazano
naruszenia

1

Wartość
docelowa
rok 2022
F

Kierunek interwencji

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

G

H

I

Ograniczenie hałasu przemysłowego na
skutek zwiększenia działalności
kontrolnej i inspekcyjnej oraz
wdrażania zaleceń pokontrolnych

Zadanie
monitorowane: WIOŚ

Budowa obwodnic i dróg
alternatywnych wyprowadzających ruch
tranzytowy z centrów miast oraz
przeprowadzenie remontu nawierzchni
dotychczasowych odcinków dróg.

Zadanie własne:
Miasto Ruda Śląska
Zadanie
monitorowane:
Zarządzający drogami

brak środków
finansowych

Ograniczenie hałasu drogowego

Zadanie własne:
Miasto Ruda Śląska
Zadanie
monitorowane:
Zarządzający drogami

sprzeciwy
mieszkańców,
wysokie koszty
inwestycji

Zadanie
monitorowane:
Zarządzający drogami
i liniami kolejowymi

brak
opłacalności
modernizacji

Zadanie
monitorowane:
przedsiębiorstwa
prowadzące
działalność na terenie
miasta

brak środków
finansowych

Działania administracyjne mające na
celu ograniczanie hałasu z zakładów

Zadanie własne:
Miasto Ruda Śląska

brak

Edukacja ekologiczna w zakresie
zapobiegania nadmiernej emisji hałasu

Zadanie własne:
Miasto Ruda Śląska
Zadanie
monitorowane: WIOŚ,
PWIS

brak
zainteresowania
mieszkańców

Monitoring poziomów hałasu
emitowanego przez przedsiębiorstwa

Zadanie
monitorowane: WIOŚ

brak środków
finansowych na
realizację
zadania

5

0

1

Ochrona przed hałasem

źródło danych:
WIOŚ

Poprawa
i utrzymanie
dobrego
stanu
akustycznego
środowiska

Ilość mieszkańców
narażonych na
przekroczenia hałasu
komunikacyjnego
źródło danych:
Mapa akustyczna

3 106

Ilość wydanych decyzji
administracyjnych
źródło danych:
informacje Urzędu
Miasta

2

Ilość akcji
edukacyjnych
źródło danych:
informacje Urzędu
Miasta
Ilość przedsiębiorstw
badanych/ilość
naruszeń
źródło danych:
WIOŚ

3

4/2

0

Zmniejszenie liczby
mieszkańców narażonych
na ponadnormatywny
hałas

wg potrzeb

3

wg potrzeb

Rozwój sieci monitoringu
poziomu emisji hałasu do
środowiska oraz narażenia
mieszkańców na
ponadnormatywny hałas

Ograniczenie hałasu kolejowego
poprzez modernizację linii kolejowych
oraz taboru oraz działania zawarte
w POH
Stosowanie zabezpieczeń akustycznych
na wymagających tego odcinkach dróg i
linii kolejowych.
Redukcja hałasu przemysłowego
(w tym m.in. wyciszanie hal oraz
hałasujących maszyn i urządzeń przez
zastosowanie odpowiednich rozwiązań
takich jak np. obudowy
dźwiękochłonne, tłumiki dźwięku,
izolacje akustyczne)
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Ryzyka

J
zmiana
w przepisach
prawnych
dotyczących
kompetencji
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Harmonogram zadań własnych w zakresie zagrożeń hałasem
Obszar
interwencji

A

B

1

Ochrona przed hałasem

lp.

Zadanie
C
Działania administracyjne mające na celu ograniczanie hałasu
z zakładów
Budowa obwodnic i dróg alternatywnych wyprowadzających
ruch tranzytowy z centrów miast oraz przeprowadzenie
remontu nawierzchni dotychczasowych odcinków dróg.
Ograniczenie hałasu drogowego

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
(+ jednostki
włączone)
D
Zadanie własne:
Miasto Ruda Śląska

Szacunkowe koszty realizacji zadania
(w tys. zł)
rok
2019

rok
2020

rok
2021

rok
2022

do
2026

E

F

G

H

I

koszty administracyjne

Zadanie własne:
Miasto Ruda Śląska

331 770

Źródła finansowania

Dodatkowe informacje
o zadaniu

J
środki własne Miasta Ruda
Śląska

K
ilość działań zależy od
potrzeb

środki własne Miasta Ruda
Śląska, dofinansowanie UE

zakres zadań ustalany
jest w ramach potrzeb
i możliwości
dofinansowania

środki własne Miasta Ruda
edukacja realizowana
Śląska, środki zewnętrzne
jest nie tylko w zakresie
WFOŚiGW
hałasu
Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF i WPI Miasta Ruda Śląska, a także szacunków własnych autorów POŚ dla Miasta Ruda Śląska,
w niektórych przypadkach nie było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania
Edukacja ekologiczna w zakresie zapobiegania nadmiernej
emisji hałasu

Zadanie własne:
Miasto Ruda Śląska

50

Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie zagrożeń hałasem

A

B

1

Ochrona przed hałasem

lp.

Obszar
interwencji

Zadanie

Podmiot odpowiedzialny
za realizację
(+ jednostki włączone)

Szacunkowe koszty
realizacji zadania
w latach 2019 - 2026
(w tys. zł)

Źródła finansowania

C

D

E

F

Ograniczenie hałasu przemysłowego na skutek
zwiększenia działalności kontrolnej i inspekcyjnej oraz
wdrażania zaleceń pokontrolnych

Zadanie monitorowane: WIOŚ

koszty administracyjne

środki własne: WIOŚ

Budowa obwodnic i dróg alternatywnych
wyprowadzających ruch tranzytowy z centrów miast
oraz przeprowadzenie remontu nawierzchni
dotychczasowych odcinków dróg.
Ograniczenie hałasu drogowego

Zadanie monitorowane: Zarządzający
drogami

według zadań własnych
oraz według kosztorysu
dodatkowych działań

środki: GDDKiA, dofinansowanie
UE

Ograniczenie hałasu kolejowego poprzez modernizację
linii kolejowych oraz taboru oraz działania zawarte
w POH
Stosowanie zabezpieczeń akustycznych na
wymagających tego odcinkach dróg i linii kolejowych.

Zadanie monitorowane: Zarządzający
liniami kolejowymi

w miarę potrzeb

środki własne PKP, fundusze unijne
(w tym RPO, POIiŚ)

Monitoring poziomów hałasu emitowanego przez
przedsiębiorstwa

Zadanie monitorowane: WIOŚ

w miarę potrzeb

środki własne WIOŚ
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Dodatkowe
informacje
o zadaniu
G
ilość
przedsiębiorstw do
kontroli ustalana
jest przez WIOŚ
zakres zadań
ustalany jest
w ramach potrzeb
i możliwości
dofinansowania

ilość kontroli zależy
od potrzeb
i środków
finansowych
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Redukcja hałasu przemysłowego (w tym m.in.
wyciszanie hal oraz hałasujących maszyn i urządzeń́
przez zastosowanie odpowiednich rozwiązań takich jak
np. obudowy dźwiękochłonne, tłumiki dźwięku, izolacje
akustyczne)

Zadanie monitorowane:
przedsiębiorstwa prowadzące
działalność na terenie miasta Ruda
Śląska

koszty w zależności od
ilości przedsiębiorstw
realizujących zadania

środki własne przedsiębiorstw,
fundusze unijne (w tym RPO,
POIiŚ)

Edukacja ekologiczna w zakresie zapobiegania
nadmiernej emisji hałasu

Zadanie monitorowane: WIOŚ,
PWIS

według kosztorysów
własnych

środki własne jednostek
realizujących, fundusze UE,

realizacja okresowa
i cykliczna

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF i WPI Miasta Ruda Śląska, a także szacunków własnych autorów POŚ dla Miasta Ruda Śląska,
w niektórych przypadkach nie było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania
WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W TABELACH DOT. HAŁASU:
WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
PWIS – Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
PKP – Polskie Koleje Państwowe
POH – Program Ochrony przez Hałasem
RPO – Regionalny Program Operacyjny
POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa
WPI – Wieloletni Plan Inwestycyjny
POŚ – Program ochrony środowiska
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Cele, kierunki interwencji i zadania z zakresu pól elektromagnetycznych
Wskaźnik
Obszar
interwencji

Cel

A

B

C

1

Ochrona przed promieniowaniem
elektromagnetycznym

lp.

Wartość
bazowa
rok 2017
E

Nazwa
(+ źródło danych)
D

Utrzymanie wartości
natężenia
promieniowania
elektromagnetycznego
na dotychczasowych,
niskich poziomach

Liczba punktów
z przekroczeniami
dopuszczalnych
poziomów
promieniowania
elektromagnetycznego

0

Wartość
docelowa
rok 2022
F

0

Kierunek interwencji

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

G

H

I

Gromadzenie danych nt. instalacji
emitujących pola elektromagnetyczne
wymagających zgłoszeń

Zadanie własne:
Prezydent Miasta

Kontynuacja monitoringu pól
elektromagnetycznych oraz rejestru
terenów, na których stwierdzono
przekroczenie dopuszczalnych poziomów
w środowisku

Zadanie
monitorowane:
WIOŚ w Katowicach

Ograniczanie oddziaływania pól
elektromagnetycznych m.in. poprzez
preferowanie nisko konfliktowych
lokalizacji źródeł promieniowania
elektromagnetycznego

zadanie własne:
Miasta Ruda Śląska

Monitoring poziomów
pól
elektromagnetycznych

źródło danych:
WIOŚ

Ryzyka

J
zmiana
w przepisach
prawnych
dotyczących
kompetencji
wzrost liczby
źródeł
promieniowania,
a tym samym
brak monitoringu
zmiana
w przepisach
dotyczących
praw
właścicielskich,
ryzyko sprzeciwu
mieszkańców

Harmonogram zadań własnych w zakresie pól elektromagnetycznych
lp.

Obszar
interwencji

Zadanie

Podmiot odpowiedzialny
za realizację
(+ jednostki włączone)
D

Szacunkowe koszty realizacji zadania
(w tys. zł)
rok 2020
rok 2021
rok 2022
F
G
H

Źródła finansowania

Dodatkowe
informacje
o zadaniu
K

rok 2019
do 2026
C
E
I
J
Gromadzenie danych nt. instalacji
emitujących pola
Zadanie własne: Prezydent
środki własne Miasta Ruda
koszty administracyjne
elektromagnetyczne wymagających
Miasta
Śląska
zgłoszeń
działanie będzie
kontynuacją
Ograniczanie oddziaływania pól
1
realizowanego już
elektromagnetycznych m.in.
działania
poprzez preferowanie nisko
Zadanie własne: Miasta Ruda
środki własne Miasta Ruda
koszty administracyjne
konfliktowych lokalizacji źródeł
Śląska
Śląska
promieniowania
elektromagnetycznego
Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF i WPI Miasta Ruda Śląska, a także szacunków własnych autorów POŚ dla Miasta Ruda Śląska,
w niektórych przypadkach nie było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania
B

Ochrona przed
promieniowaniem
elektromagnetycznym

A
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lp.

Obszar
interwencji

Zadanie

Podmiot odpowiedzialny
za realizację
(+ jednostki włączone)

Szacunkowe koszty
realizacji zadania
w latach 2019 - 2026
(w tys. zł)

Źródła finansowania

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

A

B

C

D

E

F

G

1

Ochrona przed
promieniowaniem
elektromagnetycznym

Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych

Kontynuacja monitoringu pól elektromagnetycznych oraz
rejestru terenów, na których stwierdzono przekroczenie
dopuszczalnych poziomów w środowisku

Zadanie monitorowane: WIOŚ
w Katowicach

koszty administracyjne

środki budżetu Państwa

działanie aktualnie
jest realizowane
w cyklach
3 letnich

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF i WPI Miasta Ruda Śląska, a także szacunków własnych autorów POŚ dla Miasta Ruda Śląska,
w niektórych przypadkach nie było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania
WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W TABELACH DOT. PROMIENIOWANIA:
WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa
WPI – Wieloletni Plan Inwestycyjny
POŚ – Program ochrony środowiska
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Cele, kierunki interwencji i zadania z zakresu gospodarowania wodami
Wskaźnik
Cel

Nazwa
(+ źródło danych)

Wartość bazowa
rok 2017

A

B

C

D

E

1

System zrównoważonego gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi, umożliwiający
zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych regionu przy osiągnięciu
i utrzymaniu co najmniej dobrego stanu wód

Obszar
interwencji

Gospodarowanie wodami

lp.

Ilość nowych aktów
prawa miejscowego
rozporządzeń
o ustanowieniu
obszarów ochronnych
zbiorników wód
śródlądowych
źródło danych:
PGW WP
Czy prowadzony jest
monitoring wód
powierzchniowych?
źródło danych:
WIOŚ
Liczba działań
z zakresu edukacji
ekologicznej
źródło danych:
wodociągi
Cieki uregulowane
źródło danych:
dane z PGW WP,
zakłady górnicze
Ilość magazynów
przeciwpowodziowych
źródło danych:
informacje Urzędu
Miasta
Czy uwzględniono
w dokumentacjach
planistycznych miasta
granice obszarów
zagrożenia powodzią
źródło danych:
informacje Urzędu
Miasta

2

Kierunek
interwencji

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

G

H

I

J

Opracowanie i wydanie jako akt prawa
miejscowego rozporządzeń o ustanowieniu stref
ochrony pośredniej dla ujęć wód

Zadanie
monitorowane:
PGW WP we
współpracy
z właścicielami
ujęć wód

skomplikowane
procedury

Prowadzenie monitoringu wód powierzchniowych
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska

Zadanie
monitorowane:
WIOŚ, PIG

wysokie koszty
monitoringu

Działania edukacyjne, promocyjne, propagujące
i upowszechniające wiedzę o konieczności, celach,
zasadach i sposobach ochrony wód,
w szczególności skierowane do dzieci i młodzieży

Zadanie
monitorowane:
PGW WP,
PWIS, PWiK

trudność
w dotarciu do
odbiorcy

wg potrzeb

Działania związane z przywracaniem i poprawą
ekologicznych funkcji wód i poprawą
hydromorfologii koryt cieków, w tym: działania
renaturyzacyjne i rewitalizacyjne, przywracanie
drożności cieków, zwiększenie retencyjności
naturalnej ich zlewni

Zadanie
monitorowane:
PGW WP,
zakłady
górnicze

trudność
w pozyskaniu
środków

1

Utrzymywanie, doposażenie i optymalizacja
wykorzystania magazynów przeciwpowodziowych

Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska

trudności
w otrzymaniu
środków
finansowych

Uwzględnianie w dokumentach planistycznych oraz
w decyzjach dotyczących planowania
i zagospodarowania przestrzennego granic
obszarów zagrożenia powodzią wyznaczonych na
mapach zagrożenia powodziowego oraz poziomu
zagrożenia powodziowego, jak również wniosków
wynikających z planów zarządzania ryzykiem
powodziowym

Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska

przedłużające
się procedury
konsultacji
społecznych

Wartość
docelowa rok
2022
F

wg potrzeb

wody
powierzchniowe
stan zły

wody
powierzchniowe
stan dobry

2-3

2-3/rok

utrzymanie
4 cieków
o długości 6 km

1

ok. 50%

100%

Osiągnięcie
i utrzymanie co
najmniej dobrego
stanu jednolitych
części wód
powierzchniowych
zgodnie
z obowiązującymi
Planami
gospodarowania
wodami dla
dorzeczy Wisły,
Odry

Ograniczenie
ryzyka
wystąpienia strat
wynikających ze
zjawisk
ekstremalnych
związanych
z wodą
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Wskaźnik
lp.

Obszar
interwencji

Cel

Nazwa
(+ źródło danych)
Długość
utrzymywanych rowów
odwadniających na
terenie miasta
źródło danych:
PGW Wody Polskie,
Miasto Ruda Śląska
Liczba działań
edukacyjnych
w zakresie ochrony
wód, poprawy
retencyjności zlewni
źródło danych:
PGW WP, informacje
Urzędu Miasta

Wartość bazowa
rok 2017

15 km

0

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

15 km

Działania inwestycyjne i utrzymaniowe związane
z melioracjami wodnymi szczegółowymi oraz
rowami odwadniającymi tereny zurbanizowane

Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska
Zadanie
monitorowane:
właściciele
terenów

brak środków
finansowych

2-5/rok

Działania edukacyjne, promocyjne, propagujące
i upowszechniające wiedzę o konieczności, celach,
zasadach i sposobach ochrony przed powodzią
i suszą, w szczególności skierowane do dzieci
i młodzieży

Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska
Zadanie
monitorowane:
PGW WP

brak środków
finansowych

Wartość
docelowa rok
2022

Kierunek
interwencji

Harmonogram zadań własnych w zakresie gospodarowania wodami
A

1

Obszar
interwencji
B

Gospodarowanie wodami

lp.

Zadanie
C
Utrzymywanie, doposażenie i optymalizacja
wykorzystania magazynów przeciwpowodziowych
Uwzględnianie w dokumentach planistycznych oraz
w decyzjach dotyczących planowania
i zagospodarowania przestrzennego granic obszarów
zagrożenia powodzią wyznaczonych na mapach
zagrożenia powodziowego oraz poziomu zagrożenia
powodziowego, jak również wniosków wynikających
z planów zarządzania ryzykiem powodziowym

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
D
Zadanie własne:
Miasto Ruda Śląska

Zadanie własne:
Miasto Ruda Śląska

rok 2019
E

Szacunkowe koszty realizacji zadania
(w tys. zł)
rok 2020
rok 2021
rok 2022
do 2026
F
G
H
I
10

10

10

koszty administracyjne

50

Źródła finansowania
J
środki własne Miasta
Ruda Śląska

środki własne Miasta
Ruda Śląska

Dodatkowe
informacje
o zadaniu
K

zadanie
kontynuowane

Działania inwestycyjne i utrzymaniowe związane
Zadanie własne:
środki własne Miasta
zadanie
z melioracjami wodnymi szczegółowymi oraz rowami
według kosztorysów inwestycji
Miasto Ruda Śląska
Ruda Śląska
kontynuowane
odwadniającymi tereny zurbanizowane
Działania edukacyjne, promocyjne, propagujące
i upowszechniające wiedzę o konieczności, celach,
Zadanie własne:
środki własne Miasta
zasadach i sposobach ochrony przed powodzią i suszą,
10
10
10
50
Miasto Ruda Śląska
Ruda Śląska
w szczególności skierowane do dzieci
i młodzieży
Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF i WPI Miasta Ruda Śląska, a także szacunków własnych autorów POŚ dla Miasta Ruda Śląska,
w niektórych przypadkach nie było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania

Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869
128

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2026

Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie gospodarowania wodami
Szacunkowe koszty
realizacji zadania
(w tys. zł)
E

Obszar
interwencji

Zadanie

Podmiot odpowiedzialny
za realizację

A

B

C

D

Opracowanie i wydanie jako akt prawa miejscowego rozporządzeń o
ustanowieniu stref ochrony pośredniej dla ujęć wód

Zadanie monitorowane:
PGW WP we współpracy
z właścicielami ujęć wód

w ramach działań
własnych

środki własne
właścicieli ujęć wód
oraz PGW WP

Prowadzenie monitoringu wód powierzchniowych w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska

Zadanie monitorowane:
WIOŚ, PIG

w ramach działań
własnych

środki własne WIOŚ

Działania edukacyjne, promocyjne, propagujące i upowszechniające wiedzę
o konieczności, celach, zasadach i sposobach ochrony wód, w szczególności
skierowane do dzieci i młodzieży

Zadanie monitorowane:
PGW WP, PWIS, PWiK

w ramach działań
własnych

środki własne PWIS,
PGW WP

Działania związane z przywracaniem i poprawą ekologicznych funkcji wód
i poprawą hydromorfologii koryt cieków, w tym: działania renaturyzacyjne
i rewitalizacyjne, przywracanie drożności cieków, zwiększenie retencyjności
naturalnej ich zlewni

Zadanie monitorowane:
PGW WP, zakłady górnicze

według kosztorysów
inwestycji

środki własne PGW WP

Działania inwestycyjne i utrzymaniowe związane z melioracjami wodnymi
szczegółowymi oraz rowami odwadniającymi tereny zurbanizowane

Zadanie monitorowane:
właściciele gruntów

według kosztorysów
inwestycji

środki własne
właścicieli gruntów

1

Gospodarowanie wodami

lp.

Źródła finansowania
F

Dodatkowe
informacje
o zadaniu
G
realizacja
wg potrzeb
zadanie
realizowane
corocznie
działanie będzie
kontynuacją już
realizowanego
działania
zakres ustalany
w miarę potrzeb

realizacja
Działania edukacyjne, promocyjne, propagujące
wg potrzeb
i upowszechniające wiedzę o konieczności, celach, zasadach i sposobach ochrony
Zadanie monitorowane:
środki własne spółek
według potrzeb
przed powodzią i suszą, w szczególności skierowane do dzieci
PGW WP
wodnych oraz PGW WP
i młodzieży
Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF i WPI Miasta Ruda Śląska, a także szacunków własnych autorów POŚ dla Miasta Ruda Śląska,
w niektórych przypadkach nie było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania
WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W TABELACH DOT.GOSPODAROWANIA WODAMI:
PGW WP - Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”
WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
PWIS – Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
PIG – Państwowy Instytut Geologiczny
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
RPO WŚ – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa
WPI – Wieloletni Plan Inwestycyjny
POŚ – Program ochrony środowiska
GZWP - Główny Zbiornik Wód Podziemnych
POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
PWiK – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
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Cele, kierunki interwencji i zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
Wskaźnik
lp.

Obszar
interwencji

Cel

A

B

C

Nazwa
(+ źródło danych)
D

Wartość
bazowa rok
2017
E

Wartość
docelowa
rok 2022
F

261 km

281 km

1

Gospodarka wodno-ściekowa

Długość
kanalizacji
sanitarnej
źródło danych:
informacje
Urzędu Miasta

System
zrównoważonego
gospodarowania
wodami
powierzchniowymi
i podziemnymi,
umożliwiający
zaspokojenie
uzasadnionych
potrzeb wodnych
regionu przy
osiągnięciu
i utrzymaniu co
najmniej dobrego
stanu wód

Skanalizowanie
miasta
źródło danych:
informacje
Urzędu Miasta
Liczba
komunalnych
oczyszczalni
ścieków
źródło danych:
informacje
Urzędu Miasta
Zwodociągowanie
miasta
źródło danych:
informacje
Urzędu Miasta
Długość sieci
wodociągowej
źródło danych:
informacje
Urzędu Miasta

97,4%

99%

3

3

100%

100%

296 km

Ilość
zrealizowanych
akcji
edukacyjnych
/rocznie
źródło danych:
informacje
Urzędu Miasta

8

311 km

8

Kierunek
interwencji

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

G

H

I

J

Budowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń
służących do przesyłu i oczyszczania ścieków
komunalnych, zagospodarowywania osadów
ściekowych oraz systemy sterowania, monitoringu i
przesyłania danych

Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska (PWiK)

Rozwój
i dostosowanie
instalacji
i urządzeń
służących
zrównoważonej
i racjonalnej
gospodarce
wodno-ściekowej
dla potrzeb
ludności
i przemysłu

Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury
służącej do zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Działania edukacyjne, promocyjne, propagujące
i upowszechniające wiedzę o konieczności, celach,
zasadach i sposobach oszczędnego użytkowania wody
oraz o najważniejszych sprawach związanych
z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,
w szczególności skierowane do dzieci i młodzieży

Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869
130

Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska (PWiK)

Zadania własne:
Miasto Ruda
Śląska (PWiK)
Zadanie
monitorowane:
Śląski
Państwowy
Wojewódzki
Inspektor
Sanitarny

większość
zadań
planowana
jest
w przypadku
otrzymania
środków
finansowych
z zewnątrz
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Wskaźnik
lp.

Obszar
interwencji

Cel

Nazwa
(+ źródło danych)
Liczba zbiorników
bezodpływowych/
przydomowych
oczyszczalni
ścieków
źródło danych:
informacje Urzędu
Miasta
Liczba kontroli
przestrzegania
przez podmioty
warunków
wprowadzania
ścieków do wód
lub do ziemi
źródło danych:
WIOŚ
PGW WP

Wartość
bazowa rok
2017

Wartość
docelowa
rok 2022

1 461/161

1 400/300

11 w ostatnich
trzech latach

3-5
rocznie

brak

3-5

Kierunek
interwencji

Osiągnięcie
i utrzymanie co
najmniej dobrego
stanu jednolitych
części wód
powierzchniowych
i podziemnych
zgodnie
z obowiązującymi
Planami
gospodarowania
wodami dla
dorzeczy Odry

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska

Prowadzenie kontroli przestrzegania przez podmioty
warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

Zadanie
monitorowane:
WIOŚ

Ryzyka

Harmonogram zadań własnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
A

1

Obszar
interwencji
B

Gospodarka wodno-ściekowa

lp
.

Zadanie
C
Budowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń
służących do przesyłu i oczyszczania ścieków
komunalnych, zagospodarowywania osadów
ściekowych oraz systemy sterowania, monitoringu
i przesyłania danych

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
D

rok 2019
E

Szacunkowe koszty realizacji zadania
(w tys. zł)
rok 2020
rok 2021
rok 2022
F
G
H

Źródła finansowania
do 2026
I

J

Zadania własne:
Miasto Ruda
Śląska (PWiK)

8 089,3

15 492,3

9 460,7

8 271,5

wg
kosztory
sów

środki własne Miasta Ruda
Śląska, WFOŚiGW,
RPO WŚ

Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury
służącej do zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Zadania własne:
Miasto Ruda
Śląska (PWiK)

1 289,8

894,4

1389

1 385

wg
kosztory
sów

środki własne Miasta Ruda
Śląska

Działania edukacyjne, promocyjne, propagujące
i upowszechniające wiedzę o konieczności, celach,
zasadach i sposobach oszczędnego użytkowania
wody oraz o najważniejszych sprawach związanych
z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,
w szczególności skierowane do dzieci i młodzieży

Zadania własne:
Miasto Ruda
Śląska (PWiK)

15

15

15

15

60

środki własne Miasta Ruda
Śląska, WFOŚiGW,
RPO WŚ

Prowadzenie ewidencji zbiorników
bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni
ścieków

Zadania własne:
Miasto Ruda
Śląska

koszty administracyjne
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środki własne Miasta Ruda
Śląska

Dodatkowe
informacje
o zadaniu
K
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Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
Podmiot
Szacunkowe koszty realizacji
Dodatkowe
odpowiedzialny
zadania w latach 2019 - 2026
Źródła finansowania
informacje
za realizację
(w tys. zł)
o zadaniu
A
B
C
D
E
E
G
Działania edukacyjne, promocyjne, propagujące
Zadanie
zakres
i upowszechniające wiedzę sposobach oszczędnego użytkowania
monitorowane:
ustalany
wody oraz o najważniejszych sprawach związanych
Śląski Państwowy
wg potrzeb
środki własne PWIS
w miarę
z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, w szczególności
Wojewódzki
Gospodarka
potrzeb
1
skierowane do dzieci i młodzieży
Inspektor Sanitarny
wodno-ściekowa
Zadanie
realizowane
Prowadzenie kontroli przestrzegania przez podmioty warunków
monitorowane:
w ramach działań własnych
środki własne WIOŚ
jako
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
WIOŚ
kontynuacja
Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF i WPI Miasta Ruda Śląska, a także szacunków własnych autorów POŚ dla Miasta Ruda Śląska,
w niektórych przypadkach nie było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania
lp.

Obszar
interwencji

Zadanie

WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W TABELACH DOT. GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ:
WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
RPO WŚ – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
PWIK – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
GPW S.A. – Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
PWIS – Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa
WPI – Wieloletni Plan Inwestycyjny
POŚ – Program ochrony środowiska
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Cele, kierunki interwencji w zakresie gospodarowania zasobami geologicznymi
Cel

A

B

C

1

Gospodarowanie zasobami
geologicznymi

lp.

Obszar
interwencji

Racjonalne
i efektywne
gospodarowanie
zasobami ze złóż

Wskaźnik
Wartość
Nazwa
bazowa
(+ źródło danych)
rok 2017
D
E

liczba wykrytych
nielegalnych
eksploatacji
źródło danych:
dane OUG

2

Tereny poprzemysłowe

Powierzchnia
terenów
zrekultywowanych
źródło danych:
informacje Urzędu
Miasta

Przekształcenie
terenów
poprzemysłowych
i zdegradowanych
województwa
śląskiego

1

b.d.

Wartość
docelowa
rok 2022
F

0

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

H

I

J

Współdziałanie organów koncesyjnych w celu
ochrony rejonów występowania
udokumentowanych złóż̇ objętych koncesją
oraz eliminacja nielegalnego wydobycia
poprzez system kontroli

Zadanie własne: Miasto
Ruda Śląska
Zadanie monitorowane:
Marszałek, administracja
szczebla centralnego,
organy nadzoru
górniczego

zmiana
w przepisach
prawnych
dotyczących
kompetencji

Promowanie, wykorzystanie oraz analiza
środowiskowa tzw. Czystych Technologii
Węglowych, w tym Technologii Naziemnego
i Podziemnego Zgazowania Węgla dla celów
produkcji paliw i energii elektrycznej

Zadanie monitorowane:
przedsiębiorstwa, Organy
koncesyjne i jednostki
naukowo- badawcze,
PIG, GIG, Spółki
Węglowe, Kopalnie,
IChPW

brak środków
finansowych

Rewitalizacja i rekultywacja (w tym
zagospodarowanie krajobrazowo przyrodnicze, rekreacyjne oraz na cele
inwestycyjne) terenów poprzemysłowych
i zdegradowanych, w pierwszej kolejności
stwarzających największe zagrożenie dla
środowiska i zdrowia ludzi

Zadanie własne: Miasto
Ruda Śląska Zadanie
monitorowane:
właściciele terenów,
władający powierzchnią
ziemi

brak środków
finansowych

Wywiązanie się z wszystkich zobowiązań
z tytułu szkód górniczych na terenie miasta
Ruda Śląska, naprawianie szkód górniczych
na terenie miasta

Zadanie monitorowane:
SRK S.A.
Oddział KWK „Pokój I”,
Oddział KWK „Śląsk”
Oddział Kopalnie Węgla
Kamiennego w
Całkowitej Likwidacji
(dawna kopalnia Nowy
Wirek i dawna kopalnia
Wawel), PGG S.A.

brak środków
finansowych

Kierunek interwencji

Zadania

G

Ochrona
i zrównoważone
wykorzystanie
zasobów kopalin oraz
ograniczanie presji na
środowisko, związanej
z eksploatacją kopalin
i prowadzeniem prac
poszukiwawczych

ok.
200 ha

Ilość spraw do
realizacji
źródło danych:
informacje
SRK S.A.

ok. 200

ok. 50

Ilość terenów
w Bazie OPI-TPP
źródło danych:
Baza OPI-TPP

31

25

Utrzymanie i systematyczne aktualizowanie
bazy danych o terenach poprzemysłowych
i zdegradowanych (ORSIP, OPI-TPP)

Zadanie własne: Miasto
Ruda Śląska

0

wg
potrzeb

Przeprowadzenie badań zanieczyszczeń
gruntu i wód na terenach poprzemysłowych
stwarzających największe zagrożenie dla
środowiska i zdrowia

Zadanie własne: Miasto
Ruda Śląska Zadanie
monitorowane:
właściciele gruntów,
przedsiębiorstwa

Ilośc badań gruntu
źródło danych:
informacje Urzędu
Miasta

Rewitalizacja terenów
poprzemysłowych
i zdegradowanych

** ORSIP - Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej
OPI - TPP - Ogólnodostępna Platforma Informacji – Tereny Przemysłowe i Zdegradowane
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realizacja
w razie
potrzeby
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Harmonogram zadań własnych w zakresie gospodarowania zasobami geologicznymi
lp.

Obszar
interwencji

A

B

1

Gospodarowanie
zasobami
geologicznym

2

Tereny
poprzemysłowe

Zadanie
C
Współdziałanie organów
koncesyjnych w celu ochrony
rejonów występowania
udokumentowanych złóż oraz
eliminacja nielegalnego
wydobycia poprzez system
kontroli

Podmiot odpowiedzialny
za realizację
(+ jednostki włączone)
D

rok 2019
E

Szacunkowe koszty realizacji zadania
(w tys. zł)
rok 2020
rok 2021
rok 2022
F
G
H

Źródła finansowania
do 2026
I

J

Dodatkowe
informacje
o zadaniu
K

środki własne Miasta
Ruda Śląska

działanie
będzie
kontynuacją
realizowanego
już działania

Zadanie własne: Miasto
Ruda Śląska

Prace rewitalizacyjne w 12 lokalizacjach na łącznej powierzchni
około 180 ha w tym:
rekultywacja części pocynkowej hałdy przy ul. 1 Maja –
ok. 10 mln (dofinansowanie ok. 6 mln)
rewitalizacja 5 ha cennego przyrodniczo obszaru znajdującego się
pomiędzy ul. Bujoczka a ul. Kościelną w dzielnicy Ruda
rekultywacja terenu po dawnej koksowni Orzegów ok. 19 mln,
(dofinansowanie 17,1 mln), rewitalizacja podwórek ok. 7,4 mln
(dofinansowanie 4,5 mln).
W dalszych etapach rewitalizacja szybów: Andrzej i Mikołaj,
rewitalizacja Placu Niepodległości, Parku Dworskiego, Wielkiego
Pieca Hutniczego, a także utworzenie terenów rekreacyjnych wzdłuż
rzeki Bytomki

środki własne Miasta
Ruda Śląska, środki UE

w miarę
posiadanych
i pozyskanych
środków
(aktualnie już
trwają prace
na hałdzie
1 Maja)

Zadanie własne: Miasto
Ruda Śląska

koszty administracyjne

środki własne Miasta
Ruda Śląska

Zadanie własne: Miasto
Ruda Śląska

Koszty administracyjne

Rewitalizacja i rekultywacja
(w tym zagospodarowanie
krajobrazowo - przyrodnicze,
rekreacyjne oraz na cele
inwestycyjne) terenów
poprzemysłowych
i zdegradowanych, w pierwszej
kolejności stwarzających
największe zagrożenie dla
środowiska i zdrowia ludzi
Utrzymanie i systematyczne
aktualizowanie bazy danych
o terenach poprzemysłowych
i zdegradowanych (ORSIP,
OPI-TPP)

Przeprowadzenie badań
realizacja
zanieczyszczeń gruntu i wód na
w razie
terenach poprzemysłowych
Zadanie własne: Miasto
środki własne Miasta
w zależności od ilości punktów i zakresu badań
zaistnienia
stwarzających największe
Ruda Śląska
Ruda Śląska
takiej
zagrożenie dla środowiska
konieczności
i zdrowia ludzi
Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF i WPI Miasta Ruda Śląska, a także szacunków własnych autorów POŚ dla Miasta Ruda Śląska,
w niektórych przypadkach nie było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania
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Obszar
interwencji

Zadanie

Podmiot odpowiedzialny
za realizację
(+ jednostki włączone)

Szacunkowe koszty
realizacji zadania w
latach 2019 - 2026
(w tys. zł)

Źródła finansowania

A

B

C

D

E

F

Współdziałanie organów koncesyjnych w celu ochrony
rejonów występowania udokumentowanych złóż oraz
eliminacja nielegalnego wydobycia poprzez system
kontroli

Zadanie monitorowane: Marszałek,
administracja szczebla centralnego,
organy nadzoru górniczego

koszty administracyjne

środki budżetu Państwa

Promowanie, wykorzystanie oraz analiza środowiskowa
tzw. Czystych Technologii Węglowych, w tym
Technologii Naziemnego i Podziemnego Zgazowania
Węgla dla celów produkcji paliw i energii elektrycznej

Zadanie monitorowane:
przedsiębiorstwa , Organy
koncesyjne i jednostki naukowobadawcze, PIG, GIG, Spółki
Węglowe, Kopalnie, IChPW

koszty będą zależne od
zastosowanych technik

środki własne przedsiębiorstw, budżet
państwa, fundusze unijne (w tym RPO)

Rewitalizacja i rekultywacja (w tym zagospodarowanie
krajobrazowo - przyrodnicze, rekreacyjne oraz na cele
inwestycyjne) terenów poprzemysłowych
i zdegradowanych, w pierwszej kolejności
stwarzających największe zagrożenie dla środowiska
i zdrowia ludzi

Zadanie monitorowane: właściciele
terenów, władający powierzchnią
ziemi

koszty ustalane przez
przedsiębiorstwa
w zależności od zakresu
i posiadanych
/pozyskanych środków

środki własne przedsiębiorstw oraz
pozyskane z zewnątrz, w tym UE

Wywiązanie się z wszystkich zobowiązań z tytułu szkód
górniczych na terenie miasta Ruda Śląska, naprawianie
szkód górniczych na terenie miasta

Zadanie monitorowane: SRK S.A.
Oddział KWK „Pokój I”,
Oddział KWK „Śląsk”
Oddział Kopalnie Węgla
Kamiennego w Całkowitej
Likwidacji (dawna kopalnia Nowy
Wirek i dawna kopalnia Wawel),
PGG S.A.

koszty zależne od ilości
zgłaszanych szkód
i przyznanych środków

środki budżetu Państwa

1

2

Tereny poprzemysłowe

lp.

Gospodarowanie
zasobami geologicznym

Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie gospodarowania zasobami geologicznymi
Dodatkowe
informacje
o zadaniu
G
działanie
aktualnie jest
realizowane
i będzie
kontynuowane
realizacja już trwa

zadanie będzie
kontynuacją

Przeprowadzenie badań zanieczyszczeń gruntu i wód na
środki własne właścicieli gruntów,
realizacja w razie
Zadanie monitorowane: właściciele
w zależności od ilości
terenach poprzemysłowych stwarzających największe
przedsiębiorstw oraz pozyskane
zaistnienia takiej
gruntów, przedsiębiorstwa
punktów i zakresu badań
zagrożenie dla środowiska i zdrowia
z zewnątrz, w tym UE
konieczności
Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF i WPI Miasta Ruda Śląska, a także szacunków własnych autorów POŚ dla Miasta Ruda Śląska,
w niektórych przypadkach nie było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania
WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W TABELACH DOT. ZASOBÓW GEOLOGICZNYCH:
ORSIP - Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej
PIG – Państwowy Instytut Geologiczny
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
SRK – Spółka Restrukturyzacji Kopalń
KWK – Kopalnia Węgla Kamiennego
PIG – Państwowy Instytut Geologiczny
PGG – Polska Grupa Górnicza
OPI-TPP - Interaktywna regionalna baza danych o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych
IChPW – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa
WPI – Wieloletni Plan Inwestycyjny
Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869
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POŚ – Program ochrony środowiska

Cele, kierunki interwencji w zakresie ochrony gleb
Wskaźnik
Cel

A

B

C

1

Ochrona gleb

lp.

Obszar
interwencji

Ochrona
i
zapewnienie
właściwego
sposobu
użytkowania
powierzchni
ziemi

Nazwa
(+ źródło danych)
D
Ilość działań
promocyjnych
źródło danych:
dane ODR
Ilość punktów
pomiarowych
źródło danych:
GIOŚ
Ilość terenów, na których
zidentyfikowano
historyczne
zanieczyszczenia
źródło danych:
informacje Urzędu
Miasta, GIOŚ
Ilość kontroli stosowania
środków ochrony roślin
źródło danych:
PIORiN
Powierzchnia terenów
przeznaczonych na inne
cele niż rolnicze i leśne
gruntów wymagających
decyzyjnego zezwolenia
na wyłączenia
z produkcji rolniczej
źródło danych:
informacje Urzędu Miasta

Wartość
bazowa
rok 2017
E

Wartość
docelowa rok
2022
F

5

5

0

1

0

brak
możliwości
prognozowania

5

5

15,38 ha

wartość
zależna od
przeznaczenia
terenów

Kierunek
interwencji
G

Zachowanie
możliwie
dobrego stanu
gleb rolniczych

Minimalizacja
stopnia
i łagodzenie
zasklepiania
gleb

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

I

J

Zadanie monitorowane:
ODR

przedłużające
się procedury

Kontrola poziomu zanieczyszczeń gleb rozwój sieci monitoringu gleb

Zadanie monitorowane:
GIOŚ

trudności
organizacyjne
i finansowe

Identyfikacja potencjalnych historycznych
zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz
sporządzenie wykazu zgodnie z ustawą
Prawo ochrony środowiska (art. 101d POŚ)

Zadanie własne: Miasto
Ruda Śląska

brak środków
finansowych

Zapobieganie zanieczyszczeniom gleb
metalami ciężkimi, promieniotwórczymi
oraz środkami ochrony roślin

Zadanie monitorowane:
ŚODR, WIORiN

mała ilość
kontroli i niska
wykrywalność
zanieczyszczeń

Stosowanie dobrych praktyk rolniczych
mających na celu przeciwdziałanie: spadkowi zawartości próchnicy, wzrostowi gęstości objętościowej
i zmniejszaniu porowatości, zasolenia oraz
zakwaszania gleb

Zadanie monitorowane:
ODR

brak środków
finansowych
na realizację
zadania

Ograniczenie do niezbędnego minimum
powierzchni gleby objętej zabudową w tym
przeznaczania gruntów na cele inne niż
rolne i leśne

Zadanie własne: Miasto
Ruda Śląska

presja na nowe
tereny pod
zabudowę

Zadania

H
Opracowanie wojewódzkiej strategii
ochrony gleb, w tym walki z ich
zakwaszeniem np. poprzez promocję
rolnictwa zintegrowanego
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Harmonogram zadań własnych w zakresie ochrony gleb
Obszar
interwencji

Zadanie

A

B

C

1

Ochrona gleb

lp.

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
D

Identyfikacja potencjalnych historycznych
zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz
sporządzenie wykazu zgodnie z ustawą
Prawo ochrony środowiska (art. 101d POŚ)

Zadanie własne:
Miasto Ruda Śląska

Szacunkowe koszty realizacji zadania
(w tys. zł)
rok 2019
rok 2020
rok 2021
rok 2022
E
F
G
H

Źródła finansowania
do 2026
I

Koszty administracyjne

J
środki własne Miasta Ruda Śląska

Dodatkowe
informacje
o zadaniu
K
działanie
będzie
realizowane
w razie
potrzeby

Ograniczenie do niezbędnego minimum
kontynuacja
powierzchni gleby objętej zabudową
Zadanie własne:
Koszty administracyjne
środki własne Miasta Ruda Śląska
realizowanego
w tym przeznaczania gruntów na cele inne
Miasto Ruda Śląska
działania
niż rolne i leśne
Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF i WPI Miasta Ruda Śląska, a także szacunków własnych autorów POŚ dla Miasta Ruda Śląska,
w niektórych przypadkach nie było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania

Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie ochrony gleb
Obszar
interwencji

A

B

Ochrona gleb

lp.

Zadanie

C
Opracowanie wojewódzkiej strategii ochrony gleb, w tym walki z ich
zakwaszeniem np. poprzez promocję rolnictwa zintegrowanego
Kontrola poziomu zanieczyszczeń gleb - rozwój sieci monitoringu gleb

Podmiot odpowiedzialny
za realizację
(+ jednostki włączone)

Szacunkowe koszty
realizacji zadania
w latach 2019- 2026
(w tys. zł)

D

E

Zadanie monitorowane: ODR

120

Zadanie monitorowane: GIOŚ

w zależności od ilości
punktów

Źródła finansowania

F
środki własne Województwa
Śląskiego

Dodatkowe
informacje
o zadaniu
G
brak

środki własne GIOŚ

Zapobieganie zanieczyszczeniom gleb metalami ciężkimi,
Zadanie monitorowane: ODR,
w zależności od ilości
środki własne Województwa
promieniotwórczymi oraz środkami ochrony roślin
WIORiN
badanych próbek
Śląskiego, ODR, WIORiN
Stosowanie dobrych praktyk rolniczych mających na celu
przeciwdziałanie: - spadkowi zawartości próchnicy, - wzrostowi
środki ODR, dofinansowanie
działania
Zadanie monitorowane: ODR
50
gęstości objętościowej i zmniejszaniu porowatości, zasolenia oraz
WFOŚiGW
doradcze
zakwaszania gleb
Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF i WPI Miasta Ruda Śląska, a także szacunków własnych autorów POŚ dla Miasta Ruda Śląska,
w niektórych przypadkach nie było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania
1

WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W TABELACH DOT. OCHRONY GLEB:
ODR – Ośrodek Doradztwa Rolniczego
WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
GIOŚ – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
WIORiN – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
PIORiN – Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
ŚODR – Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa
WPI – Wieloletni Plan Inwestycyjny
POŚ – Program ochrony środowiska
Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869
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Cele, kierunki interwencji w zakresie gospodarki odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów
Wskaźnik
Cel

A

B

C

1

Racjonalna gospodarka odpadami

Obszar
interwencji

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

lp.

Nazwa
(+ źródło danych)
D
Ilość kontroli przedsiębiorstw
źródło danych:
informacje Urzędu Miasta
Rocznie wykonywane
sprawozdania
źródło danych:
informacje Urzędu Miasta
Ilość aktualizacji PUA
źródło danych:
informacje Urzędu Miasta
Ilość azbestu do usunięcia wg
inwentaryzacji
źródło danych:
informacje Urzędu Miasta

Zadania

G

H

Podmiot
odpowiedzialny

Wartość
docelowa
rok 2022
F

13

50

Wzmacnianie kontroli prawidłowego
postępowania z odpadami

1

1

Sprawozdania z funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami komunalnymi

Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska

0

1

Aktualizacja inwentaryzacji
i programu usuwania wyrobów zawierających
azbest

Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska

Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu miasta

Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska

Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych

Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska

1921 Mg

1200 Mg

Procent mieszkańców objętych
zbiórkami odpadów
źródło danych:
informacje Urzędu Miasta

100

100

% zmniejszania odpadów
biodegradowalnych
źródło danych:
informacje Urzędu Miasta

0,00

0,00

Ilość akcji edukacyjnych
źródło danych:
informacje Urzędu Miasta

10

10

Ilość naruszeń
w kontrolowanych
przedsiębiorstwach
źródło danych:
WIOŚ

Kierunek interwencji

Wartość
bazowa
rok 2017
E

2

0

Gospodarowanie odpadami
komunalnymi
w województwie
w oparciu o regionalne
instalacje przetwarzania
odpadów oraz zwiększenie
udziału odzysku,
w szczególności
recyklingu, w odniesieniu
do szkła, metali, tworzyw
sztucznych oraz papieru
i tektury (GO1.)*

Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji, unieszkodliwianych
przez składowanie. Selektywna zbiórka
i osiąganie poziomów odzysku odpadów
Prowadzenie działalności informacyjnoedukacyjnej dotyczącej konieczności
właściwego postępowania z odpadami
niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne
Prowadzenie kontroli przedsiębiorców
w zakresie przestrzegania obowiązków
związanych z gospodarką odpadami

Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869
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I
Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska

Ryzyka

J

realizowane
w miarę środków
finansowych

Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska
Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska
Zadanie
monitorowane:
WIOŚ

w ramach
planowanych
i pozaplanowych
kontroli
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Harmonogram zadań własnych w zakresie gospodarki odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów
lp.

Obszar
interwencji

A

B

C
Wzmacnianie kontroli prawidłowego
postępowania z odpadami

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu
odpadów

1

Zadanie

Sprawozdania z funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami komunalnymi

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
D
Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska
Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska

Aktualizacja inwentaryzacji i programu
wyrobów zawierających azbest
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu miasta

Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska

Prowadzenie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych

Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska

Szacunkowe koszty realizacji zadania
(w tys. zł)
rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022
do 2026
E
F
G
H
I

Źródła finansowania

Dodatkowe informacje
o zadaniu

J

K

zadanie prowadzi Straż Miejska w ramach obowiązków
służbowych, koszty zalezą od ilości kontroli

Środki własne Miasta
Ruda Śląska

koszty administracyjne

Środki własne Miasta
Ruda Śląska

15

-

-

-

15

20

20

20

20

100

koszty administracyjne

Środki własne Miasta
Ruda Śląska, środki
Ministerstwa Rozwoju,
WFOŚIGW

w zależności od ilości
zainteresowanych
mieszkańców

Środki własne Miasta
Ruda Śląska

Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji,
Zadanie własne:
Środki własne Miasta
unieszkodliwianych przez składowanie.
Miasto Ruda
koszty administracyjne
Ruda Śląska
Selektywna zbiórka i osiąganie poziomów
Śląska
odzysku odpadów.
Prowadzenie działalności informacyjnoZadanie własne:
edukacyjnej dotyczącej konieczności
Środki własne Miasta
głównie poprzez
Miasto Ruda
15
15
20
20
100
właściwego postępowania z odpadami
Ruda Śląska
placówki oświatowe
Śląska
niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne
Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF i WPI Miasta Ruda Śląska, a także szacunków własnych autorów POŚ dla Miasta Ruda Śląska,
w niektórych przypadkach nie było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania

Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie gospodarki odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów

A

B

C

D

Szacunkowe koszty
realizacji zadania
w latach 2019 - 2026
(w tys. zł)
E

1

Gospodarka odpadami
i zapobieganie
powstawaniu odpadów

Prowadzenie kontroli przedsiębiorców
w zakresie przestrzegania obowiązków związanych
z gospodarką odpadami

Zadanie monitorowane:
WIOŚ

w zależności od ilości
kontroli

lp.

Obszar interwencji

Zadanie

Podmiot odpowiedzialny
za realizację
(+ jednostki włączone)

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o zadaniu

F

G

środki własne
WIOŚ

jako kontynuacja
aktualnych działań

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF i WPI Miasta Ruda Śląska, a także szacunków własnych autorów POŚ dla Miasta Ruda Śląska,
w niektórych przypadkach nie było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania
WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W TABELACH DOT. ODPADÓW:
WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
PUA – program Usuwania Azbestu
WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa
WPI – Wieloletni Plan Inwestycyjny
POŚ – Program ochrony środowiska
Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869
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Cele, kierunki interwencji w zakresie zasobów przyrodniczych w tym także leśnych
Obszar
interwencji

Cel

Nazwa
(+ źródło danych)

A

B

C

D

Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności i georóżnorodności oraz ochrona krajobrazu

Ilość regionalnych systemów monitoringu
różnorodności biologicznej i georóżnorodności
źródło danych:
RDOŚ

0

Liczba inwentaryzacji przyrodniczej w ramach
opracowania innych dokumentów
źródło danych:
informacje Urzędu Miasta

1

Ochrona przyrody i krajobrazu

Wskaźnik
lp.

Liczba badań z zakresu ochrony przyrody dot.
gatunków inwazyjnych
źródło danych:
RDOŚ

0

1

Wartość
bazowa rok
2017
E

Liczba działań w ramach wdrażania Strategii
źródło danych:
RDOŚ, GIOŚ, PGW WP

0

MPZP w których uwzględniono ochronę
bioróżnorodności, terenów zieleni i krajobrazu
w planowaniu przestrzennym
źródło danych:
informacje Urzędu Miasta

100%

Liczba ścieżek edukacyjnych/przyrodniczych na
obszarach cennych przyrodniczo
źródło danych:
informacje Urzędu Miasta, Nadleśnictwo
Katowice

0

Wartość
docelowa rok
2022
F

Kierunek
interwencji
G

1

w miarę
aktualizacji
dokumentów

Podejmowanie
działań z
zakresu
pogłębiania i
udostępniania
wiedzy o
zasobach
przyrodniczych
i walorach
krajobrazowych
województwa

5-10

5

100%

1

Wdrożenie
narzędzi
spójnego
systemu
zarządzania
zasobami
przyrody
i krajobrazem
zarówno na
obszarach
chronionych,
jak
i użytkowanych
gospodarczo

Zadania
H
Budowa regionalnego systemu
monitoringu różnorodności
biologicznej i georóżnorodności
oraz zagospodarowania
przestrzennego, zintegrowanego
z ORSIP i bazami GIOŚ
Kontynuowanie inwentaryzacji
i waloryzacji przyrodniczej
województwa ze szczególnym
uwzględnieniem grup
organizmów, zbiorowisk
roślinnych i siedlisk
przyrodniczych
o niewystarczającym rozpoznaniu
Wspieranie i rozwój badań
z zakresu ochrony przyrody
(w szczególności inwazyjnych
gatunków obcych oraz ekologii
krajobrazu)
Integracja działań w ramach
wdrażania zapisów Strategii
Ochrony Przyrody Województwa
Śląskiego
Zapewnienie właściwej ochrony
bioróżnorodności, terenów zieleni
i krajobrazu w planowaniu
przestrzennym, ze szczególnym
uwzględnieniem korytarzy
ekologicznych poprzez adekwatne
zapisy w planach
zagospodarowania przestrzennego
lub/i decyzjach
o warunkach zabudowy
Opracowanie i wdrażanie założeń
udostępniania turystycznego
obszarów cennych przyrodniczo
oraz utrwalanie osiągniętych
efektów z uwzględnieniem
pojemności turystycznej tych
obszarów

Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869
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Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

I

J

Zadanie
monitorowane:
RDOŚ, ZPKWŚ,
GIOŚ

Zadanie własne:
Miasto Ruda Śląska
brak środków
finansowych
na realizację
zadania
Zadanie
monitorowane:
RDOŚ
Zadanie własne:
Miasto Ruda Śląska
Zadanie
monitorowane:
RDOŚ, GIOŚ,
Nadleśnictwo, PGW
WP

Zadanie własne:
Miasto Ruda Śląska
brak środków
finansowych
na realizację
zadania
Zadanie własne:
Miasto Ruda Śląska
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Wskaźnik
lp.

Obszar
interwencji

Cel

Wartość
bazowa rok
2017

Nazwa
(+ źródło danych)

Wartość
docelowa rok
2022

Podmiot
odpowiedzialny

Zadania

Ryzyka

Zadanie własne:
Miasto Ruda Śląska

Powierzchnia lasów niestanowiących własności
Skarbu Państwa objętych UPUL
źródło danych:
informacje Urzędu Miasta

45,06 ha

45,06 ha

Powierzchnia przebudowanych drzewostanów
źródło danych:
Nadleśnictwa, właściciele lasów

18,39 ha
odnowień
14,03 ha
przebudowy

10,45 ha
odnowień
1,09 ha
przebudowy

12

12

b.d.
właściciele
gruntów

kilkanaście

Ilość pomników przyrody na terenie miasta
źródło danych:
informacje Urzędu Miasta
Ilość usuniętych stanowisk Barszczu
Sosnowskiego
źródło danych:
informacje Urzędu Miasta

Kierunek
interwencji

Nadzór nad lasami
niestanowiącymi własności
Skarbu Państwa
Przebudowa drzewostanów na
terenach leśnych w kierunku
zgodności z siedliskiem oraz
zalesienia
Zachowanie cennych gatunków,
przyrody oraz elementów
przyrody nieożywionej

Zadanie
monitorowane:
Nadleśnictwo
Katowice
Zadanie
monitorowane:
Nadleśnictwo
Katowice
Zadanie własne:
Miasto Ruda Śląska
Zadanie
monitorowane:
właściciele terenu

Usuwanie roślinności inwazyjnej

Harmonogram zadań własnych w zakresie zasobów przyrodniczych w tym także leśnych
lp.

Obszar
interwencji

Zadanie

A

B

C
Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności
Skarbu Państwa

1

Ochrona przyrody
i krajobrazu

Zachowanie cennych gatunków, przyrody oraz
elementów przyrody nieożywionej
Kontynuowanie inwentaryzacji i waloryzacji
przyrodniczej województwa ze szczególnym
uwzględnieniem grup organizmów, zbiorowisk
roślinnych i siedlisk przyrodniczych
o niewystarczającym rozpoznaniu
Integracja działań w ramach wdrażania zapisów
Strategii Ochrony Przyrody Województwa
Śląskiego
Zapewnienie właściwej ochrony
bioróżnorodności, terenów zieleni i krajobrazu
w planowaniu przestrzennym, ze szczególnym
uwzględnieniem korytarzy ekologicznych
poprzez adekwatne zapisy w planach
zagospodarowania przestrzennego lub/i
decyzjach o warunkach zabudowy

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację
D
Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska
Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska

rok 2019
E
10

Szacunkowe koszty realizacji zadania
(w tys. zł)
rok 2020
rok 2021
rok 2022
F
G
H
15

15

20

Źródła finansowania
do 2026
I

J

70

środki własne Miasta Ruda Śląska

wg potrzeb

środki własne Miasta Ruda Śląska

Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska

wg potrzeb

środki własne Miasta Ruda Śląska

Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska

wg potrzeb

środki własne Miasta Ruda Śląska,
WFOŚiGW

Zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska

koszty administracyjne

środki własne Miasta Ruda Śląska,
WFOŚiGW
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Dodatkowe
informacje
o zadaniu
K
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Opracowanie i wdrażanie założeń udostępniania
turystycznego obszarów cennych przyrodniczo
Zadanie własne:
środki własne Miasta Ruda Śląska,
oraz utrwalanie osiągniętych efektów z
Miasto Ruda
wg potrzeb
WFOŚiGW
uwzględnieniem pojemności turystycznej tych
Śląska
obszarów
Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF i WPI Miasta Ruda Śląska, a także szacunków własnych autorów POŚ dla Miasta Ruda Śląska,
w niektórych przypadkach nie było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania

Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie zasobów przyrodniczych w tym także leśnych
Obszar
interwencji

Zadanie

Podmiot odpowiedzialny
za realizację

A

B

C

D

Budowa regionalnego systemu monitoringu różnorodności
biologicznej i georóżnorodności oraz zagospodarowania
przestrzennego, zintegrowanego z ORSIP i bazami GIOŚ

Zadanie monitorowane:
RDOŚ, ZPKWŚ, GIOŚ

Wspieranie i rozwój badań z zakresu ochrony przyrody
(w szczególności inwazyjnych gatunków obcych oraz ekologii
krajobrazu)

Zadanie monitorowane:
RDOŚ

Integracja działań w ramach wdrażania zapisów Strategii Ochrony
Przyrody Województwa Śląskiego

Zadanie monitorowane:
RDOŚ, GIOŚ,
Nadleśnictwo, PGW WP

Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

Zadanie monitorowane:
Nadleśnictwo Katowice

Przebudowa drzewostanów na terenach leśnych w kierunku
zgodności z siedliskiem oraz zalesienia

Zadanie monitorowane:
Nadleśnictwo Katowice

1

Ochrona przyrody i krajobrazu

lp.

Szacunkowe koszty realizacji zadania
w latach 2019 - 2026
(w tys. zł)
E
w ramach budżetu zadań własnych lub
budżetu projektów realizowanych ze
środków zewnętrznych
w ramach budżetu zadań własnych lub
budżetu projektów realizowanych ze
środków zewnętrznych
w ramach budżetu zadań własnych lub
budżetu projektów realizowanych ze
środków zewnętrznych
w ramach budżetu zadań własnych lub
budżetu projektów realizowanych ze
środków zewnętrznych
w ramach budżetu zadań własnych lub
budżetu projektów realizowanych ze
środków zewnętrznych

Źródła finansowania
F

Dodatkowe
informacje
o zadaniu
G

środki własne RDOŚ,
GIOŚ
środki własne RDOŚ
środki własne RDOŚ,
GIOŚ, Nadleśnictwa
Katowice, PGW WP
środki własne
Nadleśnictwa Katowice
środki własne
Nadleśnictwa Katowice

Zadanie monitorowane:
środki własne właścicieli
w ramach środków własnych
właściciele terenu
terenu, WFOŚiGW
Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF i WPI Miasta Ruda Śląska, a także szacunków własnych autorów POŚ dla Miasta Ruda Śląska,
w niektórych przypadkach nie było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania
*symbole oznaczają numer działania w Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
Usuwanie roślinności inwazyjnej

WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W TABELACH DOT. OCHRONY PRZYRODY:
RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony środowiska
ORSIP - Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej
PGW WP – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
GIOŚ – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
UPUL – Uproszczony Plan Urządzania Lasów
MPZP – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
ZPKWŚ – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa
WPI – Wieloletni Plan Inwestycyjny
POŚ – Program ochrony środowiska
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Cele, kierunki interwencji i zadania z zakresu zagrożeń poważnymi awariami
Wskaźnik

A

B

C

Minimalizacja skutków awarii dla
ludzi i środowiska

1

Przeciwdziałanie awariom
instalacji przemysłowych

Cel

Zagrożenia poważnymi awariami

lp.

Obszar
interwencji

Nazwa
(+ źródło danych)
D
Ilość kontroli w zakresie
ochrony środowiska/ilość
naruszeń
w przedsiębiorstwach
źródło danych:
dane WIOŚ
Ilość jednostek Straży
Pożarnej które dostały
wsparcie
źródło danych:
dane Urząd Miasta Ruda
Śląska

Wartość
bazowa
rok
2017
E

13/8

1

Kierunek interwencji

Zadania

Podmiot odpowiedzialny

Ryzyka

F

G

H

I

J

15/0

Przeciwdziałanie poważnym awariom
(prowadzenie kontroli zakładów,
szkoleń, badań przyczyn, tak aby
zmniejszyć ryzyko wystąpienia
poważnych awarii)

Zadanie monitorowane:
WIOŚ, przedsiębiorstwa

brak środków
na działania
kontrolne

1

Wsparcie jednostek straży pożarnej
w sprzęt do ratownictwa technicznochemiczno-ekologicznego oraz
w zakresie zapobiegania
i przeciwdziałania poważnym awariom

Zadanie własne: Miasto
Ruda Śląska

brak środków
finansowych

Zmniejszenie zagrożenia
awariami oraz minimalizacja
skutków w przypadku
wystąpienia awarii

Ilość PA na terenie miasta
źródło danych:
WIOŚ

0

Ilość kontroli transportu
substancji niebezpiecznych
źródło danych:
dane Policji w Rudzie
Śląskiej

9

Ilość akcji edukacyjnych
źródło danych:
dane Urząd Miasta Ruda
Śląska

Wartość
docelowa
rok 2022

10

0

10

10

Kreowanie właściwych
zachowań społeczeństwa
w sytuacji wystąpienia
zagrożeń

Usuwanie skutków poważnych awarii
w środowisku
w razie zaistnienia takiej konieczności
Zapobieganie lub usuwanie skutków
zanieczyszczenia środowiska
w przypadku nieustalenia podmiotu za
nie odpowiedzialnego

Zadanie monitorowane:
sprawcy awarii
Zadanie monitorowane:
RDOŚ

brak potrzeby
realizacji
zadania
z powodu
braku awarii

Poprawa nadzoru nad logistyką
transportową, w tym wyprowadzenie
transportu substancji niebezpiecznych
poza obszary zamieszkałe

Zadanie własne: Miasto
Ruda Śląska
Zadanie monitorowane:
zarządcy dróg, Policja

ograniczone
środki
finansowe

Edukacja społeczeństwa na rzecz
kreowania prawidłowych zachowań
w sytuacji wystąpienia zagrożeń
środowiska i życia ludzi z tytułu
poważnych awarii

Zadanie własne: Miasto
Ruda Śląska
Zadanie monitorowane:
Policja, PSP, WIOŚ, PWIS

brak
zaangażowania
mieszkańców
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Harmonogram zadań własnych w zakresie zagrożeń poważnymi awariami

A

B

1

Zagrożenia poważnymi awariami

lp.

Obszar
interwencji

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację

Zadanie
C
Wsparcie jednostek straży pożarnej w sprzęt do
ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego
oraz w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania
poważnym awariom

D
zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska

Szacunkowe koszty realizacji zadania
(w tys. zł)
rok
rok
rok
rok 2019
do 2026
2020
2021
2022
E
F
G
H
I

Źródła finansowania

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

J

K

w zależności od potrzeb i posiadanych i pozyskanych
środków

środki własne Miasta Ruda
Śląska, środki województwa
śląskiego
zadanie
realizowane
jest na
bieżąco
realizacja
w razie
potrzeby

Edukacja społeczeństwa na rzecz kreowania
prawidłowych zachowań w sytuacji wystąpienia
zagrożeń środowiska
i życia ludzi z tytułu poważnych awarii

zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska

w miarę potrzeb

środki własne Miasta Ruda
Śląska

Poprawa nadzoru nad logistyką transportową,
w tym wyprowadzenie transportu substancji
niebezpiecznych poza obszary zamieszkałe

zadanie własne:
Miasto Ruda
Śląska

koszty administracyjne

środki własne Miasta Ruda
Śląska

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF i WPI Miasto Ruda Śląska, a także szacunków własnych autorów POŚ dla Miasta Ruda Śląska,
w niektórych przypadkach nie było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania

Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie zagrożeń poważnymi awariami
Obszar
interwencji

Zadanie

Podmiot odpowiedzialny
za realizację

Szacunkowe koszty realizacji
zadania w latach 2019 - 2026
(w tys. zł)

Źródła finansowania

A

B

C

D

E

F

Przeciwdziałanie poważnym awariom poprzez
prowadzenie kontroli zakładów, szkoleń, badań
przyczyn tak aby zmniejszyć ryzyko
wystąpienia poważnych awarii

Zadanie monitorowane: WIOŚ,
przedsiębiorstwa

koszty zależą od ilości
i zakresu kontroli

środki własne przedsiębiorstw, środki WIOŚ

Zagrożenia poważnymi awariami

lp.

Dodatkowe
informacje
o zadaniu
G
działanie
aktualnie jest
realizowane
i będzie
kontynuowane

Usuwanie skutków poważnych awarii w
Zadanie monitorowane: sprawcy
środowisku
w zależności od skali awarii
środki własne sprawców awarii
awarii
(w razie zaistnienia takiej konieczności)
w razie potrzeb
Zapobieganie lub usuwanie skutków
1
zanieczyszczenia środowiska w przypadku
Zadanie monitorowane: RDOŚ
w zależności od skali awarii
środki własne RDOŚ
nieustalenia podmiotu za nie odpowiedzialnego
Poprawa nadzoru nad logistyką transportową,
realizacja
Zadanie monitorowane: zarządcy
w tym wyprowadzenie transportu substancji
koszt znaków
środki własne zarządców dróg oraz Policji
w razie
dróg, Policja
niebezpiecznych poza obszary zamieszkałe
potrzeby
Edukacja społeczeństwa na rzecz kreowania
prawidłowych zachowań w sytuacji
Zadanie monitorowane, Policja, SP,
200
środki własne: Policji, SP, WIOŚ
wystąpienia zagrożeń środowiska i życia ludzi
WIOŚ, PWIS
z tytułu poważnych awarii
Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF i WPI Miasto Ruda Śląska, a także szacunków własnych autorów POŚ dla Miasta Ruda Śląska,
w niektórych przypadkach nie było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania
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WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W TABELACH DOT. POWAŻNYCH AWARII:
RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony środowiska
WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
SP –Straż Pożarna
WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa
WPI – Wieloletni Plan Inwestycyjny
POŚ – Program ochrony środowiska
PSP – Państwowa Straż Pożarna
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7. System realizacji Programu Ochrony Środowiska
Instrumentami wspomagającymi realizację Programu Ochrony Środowiska są elementy strategii rozwoju,
programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1649, z późn. zm.). Wynikają one z obowiązków
i kompetencji organów powiatu i gminy. Narzędziem, które koordynuje i spina w jedną całość działania związane
z ochroną środowiska jest Program Ochrony Środowiska. Zapisy w nim zawarte przyczyniają się do zacieśniania
współpracy miasta, instytucji i organizacji działających na jego terenie.
Wszystkie te działania przyczyniają się do większej skuteczności i efektywności wdrażania zapisów zawartych
w Programie. Z tej przyczyny procedura wdrażania i realizacji Programu powinna zostać jasno i czytelnie
przedstawiona, tak by instytucje i organizacje działające w szeroko pojętej ochronie środowiska miały możliwość
weryfikacji realizacji zestawionych w Programie celów i zadań środowiskowych.
Kolejnym cennym narzędziem do realizacji Programu jest zdobycie źródeł finansowania. Aby zapewnić sprawne
funkcjonowanie zarządzania trzeba pamiętać o zasadzie zrównoważonego rozwoju i zapewnieniu sprawnych
rozwiązań organizacyjnych nie tylko związanych z ochroną środowiska. Niezbędne jest by
w procesie wdrażania Programu Ochrony Środowiska wzięły udział przedsiębiorstwa i instytucje różnych profili
gospodarki oraz różnych sfer życia społecznego, wynikiem czego możliwa będzie realizacja Programu, a także
zachowanie ładu gospodarczego, społecznego i ekologicznego.
Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska na poziomie Miasta związane jest z potrzebą oddzielenia
zarządzania środowiskiem i wydzielenia go, jako odrębnego niezbędnego celu do realizacji. W procesie wdrażania
zapisów Programu będą uczestniczyć nie tylko jednostki bezpośrednio zaangażowane w opracowanie, procedury
opiniowana, przyjmowania i uchwalania opracowania.
Będą to również podmioty uczestniczące w zarządzaniu Programem, czyli jednostki administracji samorządowej,
jednostki udzielające dofinansowania oraz spółki komunalne. Ważną rolę we wdrażaniu Programu mają wszystkie
podmioty realizujące zadania zapisane w Programie, zarówno te własne, czyli Miasta Ruda Śląska, jak
i koordynowane, do których zaliczamy zakłady przemysłowe i produkcyjne, Nadleśnictwa, Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Zarząd Dróg Wojewódzkich,
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a także inne instytucje działające na terenie miasta.
W każdej fazie wdrażania Programu uczestniczą mieszkańcy, którzy bezpośrednio wykorzystują produkty
wynikające z realizacji postanowień Programu (np. sieć kanalizacji sanitarnej, zmodernizowana droga czy akcja
ekologiczna). Warunkiem prawidłowego wdrożenia Programu jest stosowanie zasad:
• współdziałania,
• wzajemnej wymiany informacji,
• otwartości i przejrzystości w stosunku do współuczestniczących w realizacji Programu.
Zasadne jest ze względu na wiele obowiązków i zadań pojawiających się na każdym etapie wdrażania Programu
określenie możliwości rozłożenia środków i obowiązków na poszczególnych wykonawców Programu.
Dzięki współdziałaniu jednostek zaangażowanych w Program zostaną pozyskane środki finansowe i osiągnięte
zamierzone efekty. Często duże znaczenie ma wykorzystanie doświadczeń sąsiednich jednostek
administracyjnych, które wcześniej wdrażały na swoim obszarze Program. Partnerstwo w połączeniu z wymianą
doświadczeń może stać się początkiem współpracy na szczeblu nie tylko lokalnym, ale także regionalnym.
Podstawową zasadą w realizacji zapisów Programu Ochrony Środowiska jest prawidłowe i właściwe
wykonywanie zadań własnych przez poszczególne jednostki świadome własnej roli we wdrażaniu
i odpowiedzialne za swoje uczestnictwo w Programie. Najważniejsza i główna odpowiedzialność za prawidłowe
wdrożenia spoczywa na Prezydencie Miasta, który składa Radzie Miasta raporty z wykonania Programu.
Prezydent współdziała z organami administracji samorządowej wojewódzkiej, które dysponują narzędziami
wynikającymi z ich kompetencji. Wojewoda dysponuje narzędziem prawnym umożliwiającym ograniczania
korzystania ze środowiska. Źródła finansowania Programu stanowią środki własne samorządów, podmiotów
gospodarczych, środki pozyskiwane z WFOŚiGW w Katowicach, z RPO WSL 2014-2020, funduszy unijnych,
itp.
Instytucje związane z ochroną środowiska, między innymi takie jak Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, przedkładają Radzie Miasta sprawozdania
roczne. Okresowo odbywają się posiedzenia komisji tematycznych, na których prezentowane są sprawozdania
z działalności w zakresie ochrony środowiska, leśnictwa, edukacji, inwestycji czy promocji na terenie miasta.
Ponadto Prezydent Miasta oraz Rada Miasta współdziała z instytucjami administracji specjalnej, w dyspozycji,
których znajdują się instrumenty kontroli i monitoringu. Instytucje te kontrolują respektowanie prawa, prowadzą
monitoring stanu środowiska (Inspektor Sanitarny, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska), prowadzą
monitoring wód (Wody Polskie).
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Tabela 16 Działania w ramach zarządzania środowiskiem
Lp.

Zagadnienie

Główne działania w latach 2019-2022

Instytucje uczestniczące

1

Wdrażanie Programu ochrony
środowiska

Raport z wykonania Programu (co dwa lata)

Prezydent Miasta, inne
jednostki wdrażające
Program

Opracowanie Programu ochrony środowiska co 4 lata

Prezydent Miasta

2

Edukacja ekologiczna,
Komunikacja ze
społeczeństwem, System
informacji o środowisku

Realizacja Programu ochrony środowiska oraz współpraca
z instytucjami zajmującymi się szeroko pojętą ochroną
środowiska

Rada Miasta, Zarząd
Województwa, WIOŚ,
Organizacje pozarządowe

3

Systemy zarządzania
środowiskiem

Wspieranie i promowanie zakładów / instytucji
wdrażających system zarządzania środowiskiem

Miasto Ruda Śląska,
Wojewoda, Fundusze celowe

4

Monitoring stanu środowiska

Zgodnie z wymaganiami ustawowymi - Stan środowiska
w województwie śląskim

WIOŚ, WSSE, RZGW, Miasto
Ruda Śląska

Elementem polityki ekologicznej Miasta jest współpraca z instytucjami zajmującymi się badaniem stanu
środowiska, przetwarzaniem uzyskanych danych oraz ich upowszechnianiem.
Bezpośrednim wskaźnikiem zaawansowania realizacji zadań objętych Programem ochrony środowiska będzie
ciągły monitoring oraz kontrola podejmowanych działań.
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8. Monitoring Programu
Z wykonania „Programu…” Prezydent Miasta powinien co dwa lata sporządzać raporty i przedstawiać je Radzie
Miasta, a także przekazywać do organu wykonawczego Województwa Śląskiego.
W związku z tym dla wspomagania procesu monitorowania postępów w realizacji Programu wykorzystane zostaną
wskaźniki realizacji Programu ochrony środowiska zestawione w tabelach celów i zadań środowiskowych.
Jednocześnie wskaźniki monitorowania jakości środowiska mają być narzędziem oceny realizacji Programu
Ochrony Środowiska w momencie przygotowywania raportów z jego wykonania. Dlatego też istotnym jest, aby
wskaźniki monitorowania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ruda Śląska były spójne ze wskaźnikami
monitorowania jakości środowiska określonymi w Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego.
Pozwoli to na wykonanie spójnych ze sobą raportów z realizacji Programów Ochrony Środowiska zarówno na
szczeblu powiatowym, jak i wojewódzkim, a tym samym podsumowanie efektów prowadzonej polityki ochrony
środowiska na terenie województwa śląskiego.
Zgodnie z powyższym, w tabeli poniżej wskazano wskaźniki wraz z wartościami bazowymi i docelowymi zgodne
z wskaźnikami wymienionymi w tabeli 70 w Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku
2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024. Za dwa lata w trakcie wykonywania Raportu z realizacji POŚ
i po określeniu wartości wskaźników możliwa będzie ocena czy Program Ochrony Środowiska dla Miasta Ruda
Śląska jest wdrażany w zakładanym stopniu czy zadania są realizowane w planowanym tempie i czy możliwa jest
całościowa realizacja Programu do końca okresu programowania. Jednocześnie wskaźniki te pozwolą na ocenę
postępów w realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024.
Tabela 17 Wskaźniki realizacji Programu ochrony środowiska
Lp.

Wskaźnik

Jednostka

Wartość wyjściowa

Źródło danych
o wskaźniku

Powietrze atmosferyczne
1

Zmiana stężeń zanieczyszczeń pyłowych (pyłu PM10) na
stanowiskach pomiarowych strefy śląskiej w stosunku do
roku poprzedniego

%

Katowice – 5%

Roczna ocena
jakości powietrza

2

Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie
uciążliwych

Mg/rok

203

GUS

3

Emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów
szczególnie uciążliwych

Mg/rok

216 633

GUS

4

Zużycie energii elektrycznej w roku w sektorach:
- przemysł
- gospodarstwa domowe
- transport
- rolnictwo

GWh

102 528

GUS

5

Sprzedaż energii cieplnej w przeliczeniu na kubaturę
budynków mieszkalnych ogrzewanych centralnie

GJ

142

GUS

0

WIOŚ
(w ramach PMŚ)

Zasoby wodne
6

% JCWP o wykazanym co najmniej dobrym stanie wód

%

7

% punktów pomiarowych wód podziemnych, dla których
wykazano dobry stan chemiczny wód

%

8

Stosunek objętości ścieków wymagających oczyszczenia,
ale odprowadzonych do środowiska jako nieoczyszczone
do objętości odprowadzonych ścieków wymagających
oczyszczenia ogółem

9

0
(stan zadawalający)

WIOŚ
(w ramach PMŚ)

%

99,52

GUS

Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków

%

97

GUS

10

Odsetek ludności korzystającej
z oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem
biogenów

%

97

GUS

11

Zużycie wody w przeliczeniu na mieszkańca

m3/rok

71

GUS

12

Masa odebranych odpadów komunalnych – ogółem

tys. Mg

56,38

WSO

13

Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie

tys. Mg

16,623

GUS

Gospodarka odpadami
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14

Masa odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane
odpady komunalne

tys. Mg

39,415

Sprawozdanie
z realizacji zadań
z zakresu
gospodarowania
odpadami
komunalnymi

15

Liczba czynnych składowisk odpadów, na których są
składowane odpady komunalne

sztuk

0

Urząd
Marszałkowski

16

Liczba instalacji do mechaniczno- biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

sztuk

0

Urząd
Marszałkowski

Ochrona przyrody
17

Liczba i powierzchnia obszarów chronionych

Sztuk, ha

12

RDOŚ i GDOŚ

18

Powierzchnia lasów

ha

1 612,5

GUS

19

Powierzchnia terenów zielonych

ha

320

GUS

Zasoby surowców naturalnych
Udokumentowane zasoby bilansowe ważniejszych
surowców występujących na terenie miasta
[% zasobów krajowych]:
8 607,1
[8,97%]

- metan pokładów węgla (MPW)

3 371 887
[5,75%]

- węgiel kamienny
- rudy cynku i ołowiu

0
-

- dolomity

0
3 240
[0,15%]

- surowce ilaste ceramiki budowlanej
20

tys. m3, Mg,
mln m3

- wapienie i margle przemysłu cementowego

0
-

- kamienie łamane i bloczne

0
-

- piaski formierskie

0
-

Bilans zasobów
złóż kopalin
w Polsce – PIG
Warszawa

26 107
[0,98%]

- piaski podsadzkowe
- piaski i żwiry

0
-

- torfy

0
-

- wody lecznicze zmineralizowane, wody termalne

0
Gleby

21

Powierzchnia gruntów ornych

ha

1 016

GUS

22

Powierzchnia upraw wieloletnich

ha

nie dotyczy

GUS

23

Powierzchnia łąk i pastwisk

ha

562

GUS

24

Łączna powierzchnia użytków rolnych

ha

2 045

GUS

ha

0

GUS

szt.
ha

35
351

ORSIP OPI-TPP

ha

b.d.

GUS

Tereny poprzemysłowe
25

26

27

Grunty zrekultywowane – powierzchnia
[w gestii miasta]
Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające
rekultywacji
- ilość
- powierzchnia
Grunty wymagające rekultywacji
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Hałas
28

Liczba punktów monitoringu hałasu, w których
stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych

sztuk

29

Drogi o nawierzchniach „cichych”

km

0
b.d.

WIOŚ
zarządzający
drogami

Promieniowanie elektromagnetyczne
Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych na terenie województwa śląskiego uzyskane na podstawie badań
wykonywanych w ramach PMŚ:

30

-centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie
mieszkańców > 50 tys.

V/m

w 2016 roku punkt
zlokalizowany był
przy ulicy
Oświęcimskiej
w dzielnicy
Kochłowice - wyniki
badań wyniosły
0,43 V/m

- centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie
mieszkańców < 50 tys.

V/m

nie dotyczy

WIOŚ

WIOŚ

Przeciwdziałanie poważnym awariom
31

Liczba zakładów w rejestrze potencjalnych sprawców
poważnych awarii

sztuk

0

GIOŚ

32

Liczba zdarzeń o znamionach poważnej awarii oraz
poważnych awarii na terenie miasta

sztuk

0

GIOŚ

Źródło: opracowanie własne

Wypracowanie wspólnej strategii działania i procedur w realizacji Programu przyczynia się do wzajemnej
zgodnej, z obustronnymi korzyściami współpracy pomiędzy partnerami różnych szczebli decyzyjnych
i środowisk odpowiedzialnych za ostateczny wizerunek obszaru. Dzięki tym działaniom etap planowania
i zarządzania „Programem…” staje się jasny i zrozumiały na tyle, że pewne działania stając się rutyną, powodują
samoistne powtarzanie się dobrych rozwiązań wytwarzając mechanizmy samoregulacji.
Jako komórkę monitorującą proces wdrażania i realizacji POŚ oraz harmonogram jego realizacji wskazuje się
Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta w Ruda Śląska.
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9. Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Ruda Śląska (zwany dalej Programem) został opracowany zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2018, poz. 799 z późn. zm.),
jako narzędzie prowadzenia polityki ochrony środowiska w Mieście. Poprzedni dokument opracowany został
w 2016 r. i obowiązuje w perspektywie do 2018 r.
Podstawą do opracowania niniejszego Programu są zalecenia wynikające z Wytycznych do opracowania
wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska z 2015 roku oraz zmiany prawne.
W niniejszym opracowaniu autorzy starali się dokonać porównania stanu środowiska z roku 2013 z obecnym
według informacji z 2017 roku (natomiast jeśli brakowało takich informacji posłużono się danymi z 2016 oraz
2015 roku).
Ustawa Prawo ochrony środowiska nie określa sztywnych ram programu ochrony środowiska, zwraca natomiast
uwagę (art. 17), by opracowanie uwzględniało pewne dokumenty określone w art. 14, tj. strategie rozwoju,
programy i dokumenty programowe, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1649, z późn. zm), co zostało w dokumencie uwzględnione.
Przedmiotowe opracowanie dla Miasta Ruda Śląska zawiera takie elementy jak:
Wstęp - rozdział ten zawiera podstawę prawną i cel przygotowania programu ochrony środowiska,
a także okres objęty opracowaniem, metodykę, strukturę i zakres dokumentu.
W rozdziale drugim wykazano spójność niniejszego opracowania z dokumentami nadrzędnymi opracowanymi we
wcześniejszych latach szczebla krajowego, regionalnego i wojewódzkiego.
Rozdział trzeci to informacje ogólne o mieście. Zawartość tego rozdziału to m.in. informacje o położeniu
administracyjnym oraz dane dotyczące uwarunkowań gospodarczych i środowiskowych miasta. Konieczne było
wskazanie uwarunkowań wynikających z dokumentów strategicznych wyższego szczebla (krajowych
i wojewódzkich).
Rozdział czwarty to ocena aktualnego stanu środowiska. W rozdziale tym opisano stan aktualny oraz wskazano
najważniejsze problemy w zakresie każdego komponentu środowiska.
Wśród obszarów interwencji opisano i oceniono:
Ochronę klimatu i jakości powietrza
Na terenie aglomeracji górnośląskiej oceny prowadzone są w oparciu m.in. o stację położoną w rejonie Miasta
Ruda Śląska, tj. stację automatyczno-manualną w Katowicach ul. Kossutha, gdzie prowadzone są ciągłe pomiary
emisyjne stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM10, ozonu oraz
parametrów meteorologicznych.
W 2017 r. na stacji w Katowicach nie odnotowano przekroczenia stężenia rocznego dwutlenku siarki. Przy normie
20 µg/m3, stężenie to wyniosło maksymalnie 18 µg/m3 w lutym 2017 roku, co traktowane jest jako sukces.
W latach 2015-2017 w rejonie Miasta Ruda Śląska nie wystąpiły ponadnormatywne stężenia tlenków azotu
w powietrzu, co także jest sukcesem.
W latach 2015-2017 jak i wcześniejszych, w rejonie Miasta Ruda Śląska wystąpiły ponadnormatywne stężenia
pyłu PM10 w powietrzu na stacji w Katowicach, co stanowi problem. Najwyższe stężenie odnotowano w styczniu
2016 r. - 84 µg/m3 przy normie 40 µg/m3. Liczba dni, w których odnotowano niedopuszczalne stężenie
24-godzinne omawianej frakcji pyłu wyniosło 102 dni i wzrosło w stosunku do roku 2014 o 11 dni.
W latach 2015-2017 jak i wcześniejszych, w rejonie Miasta Ruda Śląska wystąpiły ponadnormatywne stężenia
benzo(a)pirenu w powietrzu na stacji w Katowicach, co stanowi problem. Najwyższe stężenia odnotowano
w lutym 2017 r. - 37 ng/m3 przy normie 1 ng/m3.
Nadrzędnym celem aktualizacji Programu ochrony powietrza jest opracowanie działań naprawczych, których
realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego
wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego.
Poprawa jakości powietrza w roku 2027 ma nastąpić poprzez realizację działań naprawczych, zaplanowanych
w ramach Programu ochrony powietrza w odniesieniu do wszystkich źródeł emisji. Efektem realizacji Programu
powinno być zmniejszenie wielkości emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, głównie ze źródeł
powierzchniowych, a także komunikacyjnych i przemysłowych.
Emisja zanieczyszczeń pyłowych, tj. pyłów PM10, PM2,5 z zakładów znajdujących się na terenie miasta Ruda Śl.
znacznie wzrosła w stosunku do 2015 r., o wartość równą 9 Mg tj. około 4%. Natomiast porównując ten sam
wynik do roku 2016, wartość z 2017 r. zmalała o 27 Mg, tj. 11%. Jest to niewątpliwie sukces w ograniczaniu
emisji pyłów do powietrza.
Na terenie województwa śląskiego emisja z zakładów szczególnie uciążliwych dla środowiska zwiększa się
systematycznie od 2015 r. – co jest niewątpliwie porażką. Ogółem w 2015 r. emisja ta wyniosła prawie
200 tys. Mg/rok, a na koniec 2017 r. wartość wzrosła do 216 tys. Mg/rok, tj. o 8%. Emisja dwutlenku węgla
uznawanego za najważniejszy z gazów cieplarnianych odpowiadających za zmiany klimatu, w stosunku do 2015
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r. zmalała w 2017 r. o 44% - co można uznać za sukces w ograniczaniu niskiej emisji pochodzącej z produkcji
i usług.
Zagrożenia hałasem
Funkcjonowanie małych zakładów jest niejednokrotnie źródłem konfliktów mieszkańców z przedsiębiorcami,
gdyż zakłady te stwarzają uciążliwości i dyskomfort akustyczny mieszkańców – i jest to problem.
Stale zwiększa się również ilość obszarów narażonych na negatywne działanie hałasu, dlatego jednym
z głównych problemów ochrony przed hałasem jest lokalizacja terenów mieszkalnych blisko ruchliwych dróg oraz
zbyt mała ilość ekranów akustycznych.
Dróg w stanie złym i bardzo złym jest około 10,9 km, są to drogi o zużyciu nawierzchni powyżej 85% i wymagają
one pilnych prac remontowych. W związku z tym planowane są remonty i modernizacje tych dróg w okresie
2019-2022.
Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2018 roku zostały opracowane „Mapy akustyczne
dla dróg krajowych w województwie śląskim o łącznej długości 8 502,34 km”.
Wyniki badań hałasu wskazują na przekroczenia hałasu, które oddziałują na około 3 tys. mieszkańców miasta.
Analizy wskazały także, że 16 lokali mieszkalnych (zamieszkiwanych przez 45 mieszkańców) spośród 732 lokali
narażonych na przekroczenia hałasu posiada względnie cichą elewację.
Dane zamieszczone w „Mapach…” wskazują, że średni przyrost poziomu dźwięku w sąsiedztwie analizowanych
odcinków dróg wyniósł 0,49 dB. Mapy akustyczne zawierają szereg działań zmniejszających emisję hałasu
drogowego, są to głównie wymiany nawierzchni oraz budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych, niemniej jednak
żadne z tych działań nie jest planowane na terenie Rudy Śląskiej. Porównując dane z map GDDKiA z roku 2012
można stwierdzić, iż na terenie miasta ilość mieszkańców narażonych na przekroczenia hałasu zwiększyła się od
2012 o 101%.
Przeciwdziałanie hałasowi komunikacyjnemu jest działaniem długookresowym rozłożonym na lata. Typowym
sposobem ochrony przed hałasem jest nawierzchnia o obniżonej hałaśliwości oraz stosowanie ekranów
akustycznych. Istotnym elementem są także nasadzenia zieleni przydrożnej, co nie jest realizowane.
W ostatnich latach WIOŚ w Katowicach nie prowadził pomiarów hałasu kolejowego na obszarze miasta.
Pola elektromagnetyczne
Wyniki badań oceny poziomów promieniowana elektromagnetycznego w województwie śląskim w żadnym
punkcie w tym także na terenie miasta nie wskazywały na przekroczenia dopuszczalnych poziomów
promieniowania elektromagnetycznego, który wynosi 7 V/m, niemniej jednak można zauważyć tendencje
wzrostową wyników pomiarów.
Gospodarowanie wodami
W roku 2017 na terenie miasta Ruda Śląska w siedmiu jednolitych częściach wód kontynuowano badania tych
substancji, które przekraczały normy środowiskowe dla substancji priorytetowych w latach poprzednich.
We wszystkich punktach, badane średnie stężenia niklu, kadmu, benzo(a)pirenu, rtęci przekroczyły wartość
dopuszczalną dla stanu dobrego – co jest traktowane w skali problemu. Dla pozostałych badanych wskaźników
nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnej, co jest sukcesem.
Na terenie miasta Ruda Śląska prowadzono monitoring jakości wód podziemnych w dzielnicy Halemba w obrębie
JCWPd nr 133 (głębokość otworu 53,5 m, poziom izolowany przewarstwieniami gliny, iłu i pyłów), gdzie jest
prowadzony monitoring w sieci krajowej przez Państwowy Instytut Geologiczny na zlecenie Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska. Wody podziemne w mieście Ruda Śląska kwalifikują się do klasy III, które można określić
jako wody zadawalającej jakości, tj. wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych
procesów oraz wyraźnego oddziaływania antropogenicznego i naturalnego, co jest w skali miasta sukcesem.
Obszarami najbardziej zagrożonymi powodzią są tereny bezpośrednio przylegające do rzeki Bytomki i Kłodnicy.
Zlokalizowane są one zarówno w północnej (Bytomka) jak i południowej (Kłodnica) części miasta. Obszary
zagrożone powodzią obejmują swoim zasięgiem w większości tereny rolne, leśne, nieużytków oraz zieleni
nieurządzonej, jednakże w przypadku powodzi (Q1%) zalane mogą zostać również tereny zabudowy
mieszkaniowej. Zgodnie z mapami zagrożenia i ryzyka powodziowego na terenie miasta Ruda Śląska szacunkowa
liczba mieszkańców zagrożonych powodzią wynosi 45.
Obszary potencjalnego zagrożenia powodzią ze strony rzeki Kłodnicy znajdują się w dzielnicy Halemba
i obejmują tereny leśne zlokalizowane w sąsiedztwie koryta (powyżej ujścia Potoku Jamna), obszary przylegające
do ujścia Potoku Jamna do Kłodnicy, a także tereny położone przy ul. Wilczej, Piotra Skargi, Kłodnickiej,
1-go Maja oraz od mostu na ul. 1-go Maja do wylotu z oczyszczalni ścieków „Halemba – Centrum”.
Obszary potencjalnego zagrożenia powodzią ze strony rzeki Bytomki znajdują się w dzielnicy Orzegów oraz Ruda
i obejmują tereny leśne oraz nieużytków położone w pobliżu ulicy Piastowskiej, a także na wschód od linii
kolejowej przy granicy z miastem Bytom.
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Na terenie miasta wyznaczono również obszary narażone na podtopienia. Obejmują one tereny położone wzdłuż
rzeki Kłodnicy w południowej części miasta. Potok Bielszowicki jest głównym odbiornikiem wód opadowych
z terenu miasta i w związku z tym tereny położone wzdłuż tego cieku narażone są na podtopienia. Zlokalizowane
są one głównie w dzielnicach: Kochłowice, Bykowina, Wirek oraz Bielszowice.
Gospodarka wodno – ściekową
Stosunek ilości mieszkańców podłączonych do wodociągu do ogólnej liczby mieszkańców (stopień
zwodociągowania miasta) wynosi 100% według stanu na koniec 2017 r. co jest niewątpliwym sukcesem.
Porównując ten sam wskaźnik z roku 2013 (99,1%), można zauważyć niewielki wzrost o około 0,9%.
Podobnie sytuacja wygląda w przypadku liczby przyłączy wodociągowych na terenie miasta. Systematycznie co
roku przybywa przyłączy do sieci wodociągowej, i tak w 2013 r. była to liczba 8 659 szt. przyłączy. Natomiast
w 2017 r. liczba ta wynosiła 9 565 przyłączy, co daje wzrost o 10% - jest to niewątpliwy sukces.
Siecią kanalizacyjną objętych jest ok. 97,38% mieszkańców miasta. Dla porównania w 2013 r. siecią kanalizacyjną
było objętych 89,03%. Jest to wzrost o około 8% - co jest sukcesem. W 2017 r. długość sieci kanalizacyjnej
wynosiła już 261 km i podłączonych było do niej 6 435 szt. przyłączy.
W 2013 r. na terenie miasta Ruda Śląska funkcjonowało około 1 616 szt. zbiorników bezodpływowych oraz
134 szt. przydomowych oczyszczalni. Natomiast w 2017 r. liczba zbiorników bezodpływowych wynosiła
1 461 szt., przydomowych oczyszczalni ścieków 161 szt., co jest sukcesem. Wynika z tego, że Miasto podejmuje
działania w celu wyeliminowania zbiorników bezodpływowych (szamb), na rzecz podłączenia do kanalizacji
sanitarnej, a tam, gdzie to jest nieuzasadnione technicznie i ekonomicznie, budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków.
Zasoby geologiczne
Według danych na dzień 10 kwietnia 2018 roku działalność wydobywczą prowadzi Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK „Ruda” składająca się z trzech ruchów: Ruch „Bielszowice”, Ruch „Halemba”, oraz Ruch „Pokój”.
Wymienione zakłady górnicze posiadają także aktualne plany ruchu z terminem ważności do końca okresu
koncesyjnego.
Ruch „Bielszowice” prowadzi działalność w złożu „Zabrze – Bielszowice” w oparciu o koncesję nr 161/94
z terminem obowiązywania do 31.08.2020 r. Kopalnia prowadzi działania w celu wydłużenia okresu prowadzenia
działalności górniczej o kolejne 25 lat. Aktualna powierzchni obszarów górniczych na terenie miasta wynosi
12,8 km2.
Ruch „Pokój” prowadzi działalność w złożu „Pokój” w granicach obszaru górniczego Wirek II w oparciu
o koncesję nr 122/94 z terminem obowiązywania do 15.08.2020 r. Kopalnia prowadzi działania w celu wydłużenia
okresu prowadzenia działalności górniczej o kolejne 25 lat. Aktualna powierzchnia obszarów górniczych na
terenie miasta wynosi 4,03 km2.
Ruch „Halemba” prowadzi działalność w złożu „Halemba” w oparciu o koncesję nr 125/94 z terminem
obowiązywania do 31.08.2020 r. oraz w złożu „Halemba II” w oparciu o koncesję nr 18/98 z terminem
obowiązywania do 8.10.2021 r. Aktualna powierzchnia obszarów górniczych na terenie miasta wynosi 20,4 km2.
Polska Grupa Górnicza prowadzi działania w celu przedłużenia działalności górniczej złoża Śmiłowice o kolejne
25 lat. W związku z powyższym poszczególne ruchy przystąpiły między innymi do opracowania Raportów
o oddziaływaniu na środowisko.
Skutkiem wieloletniej eksploatacji kopalin oraz tradycji hutniczych na terenie miasta są zwałowiska odpadów
powęglowych, zwałowiska energetyczne, zwałowiska pohutnicze, tereny przesuszone i nieużytkowane, zalewiska,
tereny zabagnione, nieużytkowane zbiorniki wodne. Obecnie szkody górnicze wpływają na sieć wodociągową
i kanalizacyjną szczególnie w południowej części miasta (dzielnice Wirek, Bielszowice, Bykowina, Halemba,
Kochłowice) są to głównie pęknięcia, zerwane połączenia na spawach rur, uszkodzenia armatury wodociągowej,
co wpływa na powstawanie niekontrolowanych strat wody oraz utratę zdolności kompensacyjnych. Na sieci
kanalizacyjnej szkody powodują brak spadków grawitacyjnych, co powoduje podtapianie kanalizacji, deformację
kanałów oraz utratę osiowości. W budownictwie szkody górnicze to duża liczba ponadnormatywnie wychylonych
budynków.44
Na terenie miasta działa także Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., która jest przedsiębiorstwem górniczym,
powołanym do prowadzenia likwidacji kopalń, zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym,
gazowym oraz pożarowym, w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalni, zagospodarowywania majątku
likwidowanej kopalni, zbędnego majątku przedsiębiorstwa górniczego, tworzenia nowych miejsc pracy,
w szczególności dla pracowników likwidowanych kopalń. Na terenie miasta SRK S.A. działa na terenach po
KWK „Pokój I”, KWK „Śląsk” oraz „KWK Ruch Wirek”.
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Na terenie po KWK „Pokój I” występują uszkodzenia w obiektach kubaturowych oraz sieciach infrastruktury
technicznej na obszarze 5 km2 przejęte jako zobowiązania PGG S.A.45
Na terenie po KWK „Ruch Wirek” aktualnie likwidacje szkół dotyczą głównie budynków i dróg. Od lutego
2018 roku zawarto 5 ugód w 3 sprawach, a na rozpatrzenie czeka 128 spraw związanych ze szkodami w budynkach
prywatnych. Rocznie na ten cel wydatkowanych jest około 6 mln złotych.46
Na terenie po KWK „Śląsk” w ostatnich latach działania dotyczyły głównie obchodów kontrolnych i napraw sieci
gazowych i wodociągowych, obchodów kontrolnych rurociągu Goczałkowickiego GPW oraz naprawy obiektów
budowlanych i zwrotu kosztów zabezpieczenia obiektów budowlanych między innymi na osiedlu Leśnym
w Rudzie Śląskiej. Działania przeciwdziałające szkodom górniczym zlokalizowanym na terenie miasta Ruda
Śląska zostały uwzględnione w Programie Likwidacji KWK „Śląsk” na lata 2018-2021.
W planie likwidacji opracowanym na rok 2018 na naprawę powstałych szkód górniczych przewidziano kwotę
600 tys. złotych, przy czym na obiekty znajdujące się w granicach administracyjnych Miasta Ruda Śląska przypada
kwota około 200 tys. złotych.47
Jednym z zadań SRK S.A. jest wywiązanie się z wszystkich zobowiązań z tytułu szkód górniczych na terenie
miasta Ruda Śląska.
Według Inwentaryzacji zwałowisk poprzemysłowych zlokalizowanych na terenie miasta Ruda Śląska – w ramach
identyfikacji terenów sukcesji przyrodniczej w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Chorzowa, Rudy Śląskiej
i Świętochłowic wraz ze wstępną oceną środowiska dla wybranych obszarów wymagających interwencji
wykonanej w 2015 roku na terenie miasta jest 35 takich terenów o łącznej powierzchni 351 ha.
W ostatnich latach na obszarze miasta prowadzono szereg prac rekultywacyjnych, które przyczynią się do nadania
obszarom zdegradowanym i poprzemysłowym nowych funkcji.
Gleby
Miasto Ruda Śląska zajmuje powierzchnię 77,73 km2, z czego 26,3% stanowią grunty rolne, a z tego około 50%
to grunty orne. Tereny rolnicze zlokalizowane są w północnej i środkowej części miasta głównie wzdłuż potoku
Bielszowickiego.
Na terenie miasta zarejestrowane były (według danych Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2010 roku)
204 gospodarstwa rolne. Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosiła około 2,04 ha.
Użytkowanie terenu miasta jest adekwatne do istniejących niekorzystnych warunków glebowych i zgodne
z charakterem terenu – dowodem na to jest zmniejszanie powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwach rolnych,
wyłączanie z użytkowania rolniczego oraz funkcjonowanie niewielkiej ilości gospodarstw o małych areałach
i coroczne zmniejszanie się ilości hodowanych zwierząt gospodarskich.
Według danych Okręgowej Stacji Chemiczno Rolniczej w Gliwicach w 2017 roku na terenie miasta przebadano
grunty orne i użytki zielone w 4 gospodarstwach na łącznej powierzchni 42,6 ha. Wyniki badań wskazują na
zakwaszenie 93% badanych gleb. Badane gleby wykazały w 72% bardzo niską i niską zawartość potasu.
Wynikiem czego rośliny mają upośledzony mechanizm obronny przez niedoborów wody oraz zwiększoną
wrażliwość na przymrozki. 59% gleb wykazało wysoką i bardzo wysoką zawartość magnezu, co sprawia iż
zmniejsza się ilość pobieranego potasu przez rośliny.
Dane te wskazują na zakwaszenie gleb będące wynikiem wysokiej zawartości metali ciężkich. Konsekwencją jest
większa absorpcja metali ciężkich.
Gospodarka odpadami
Od 1 lipca 2013 r. odbiór odpadów komunalnych w mieście odbywa się na podstawie zapisów znowelizowanej
Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. W oparciu o zapisy powyższej ustawy Rada Miasta uchwaliła akty
prawa miejscowego regulujące zasady utrzymania czystości i porządku jak i szczegółowy sposób i zakres
świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Podmiotami odbierającymi
(a tym samym wykonawcami usługi) są wyłonione w trybie zamówienia publicznego przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwa te bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbierają każdą ilość niesegregowanych odpadów
komunalnych oraz każdą ilość odpadów selektywnie zbieranych, takich jak: papier, tworzywa sztuczne, metal,
opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz wyposażają nieruchomości
w pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, a także utrzymują pojemniki
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Obowiązkiem ww. przedsiębiorstw jest także
zagospodarowanie zebranych odpadów.
Regulamin utrzymania czystości i porządku określa rodzaje odbieranych odpadów, rodzaje pojemników na
nieruchomościach oraz częstotliwości odbieranych frakcji. W oparciu o ww. zapisy sporządzono Harmonogram
odbioru odpadów komunalnych precyzujący terminy odbioru poszczególnych odpadów z nieruchomości.
45
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Harmonogram ten podawany jest do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Odpady typu papier,
tworzywa, szkło i odpady zmieszane odbierane są na bieżąco z nieruchomości zamieszkałych jedno
i wielorodzinnych oraz z posesji niezamieszkałych z ustaloną częstotliwością. Odpady ulegające biodegradacji
mogą być kompostowane w ramach własnych przydomowych kompostowników lub można je oddać w ustalonym
cyklu odbioru- innym odbiorcom w okresie letnim i zimowym.
Meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są cztery razy w roku z terenów nieruchomości zamieszkałych
jednorodzinnych oraz jeden raz w tygodniu z terenów nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych. Odpady
budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne odbierane są na zamówienie z danego lokalu
mieszkalnego bądź budynku jednorodzinnego jeden raz w roku.
Uchwałą Rady Miasta ustalono wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty są
uzależnione od ilości osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe oraz od tego czy mieszkańcy deklarują
selektywne gromadzenie odpadów. Aktualnie opłata wynosi 14,5 zł za mieszkańca segregującego odpady oraz
29,00 zł za mieszkańca niedeklarującego segregacji odpadów. W zamian za uiszczoną opłatę odbierana jest każda
ilość niesegregowanych odpadów komunalnych oraz każda ilość odpadów selektywnie zbieranych, takich jak:
papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady komunalne ulegające
biodegradacji oraz nieruchomość zostanie wyposażona w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych wraz z utrzymywaniem ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz
nieruchomość jest wyposażona w worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na zasadzie „worek za
worek”.
Zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku regulują także kwestię odpadów ciekłych. Właściciele
nieruchomości na których zlokalizowane są zbiorniki bezodpływowe zobowiązani są posiadać umowę z jednym
z 15 przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych winna wynikać z ilości zużytej wody na nieruchomości
i pojemności zbiornika bezodpływowego, jednak opróżnianie nie powinno być dokonywane rzadziej niż co
kwartał.
Mimo braków limitów ilościowych, dużej częstotliwości odbioru oraz stworzenia możliwości oddawania odpadów
do dwóch PSZOK-ów na terenie miasta w dalszym ciągu na terenach należących do miasta ewidencjonowane są
„dzikie wysypiska”, głównie w rejonie ogródków działkowych, garaży i nieużytków. Ilość dzikich wysypisk
i wykazane nieprawidłowości nasiliły się w 2017 roku – co jest sygnałem ostrzegawczym
Według stanu na dzień 31.12.2017 r. liczba mieszkańców miasta wynosiła 131 639. W 2017 r. zebrano
56 038,89 Mg odpadów z gospodarstw domowych, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosło
425 kg/rok/mieszkańca. 39 415,59 Mg czyli około 70% stanowiły odpady zmieszane – oznacza to, że nie wszyscy
mieszkańcy segregują odpady.
Według powyższych danych wynika, iż ilości zbieranych i odbieranych odpadów zmieszanych się zmniejszają,
a ilości odpadów segregowanych corocznie się zwiększają – co jest dobrym trendem.
Wszystkie założone cele zostały osiągnięte, wszystkie posesje zamieszkałe i niezamieszkałe są objęte systemem
zbiórki odpadów, prowadzona jest selektywna zbiórka, a zakładane poziomy odzysku odpadów aktualnie są
osiągane.
Od 2007 roku mieszkańcy usuwali azbest we własnym zakresie, składając stosowaną informację do Urzędu
Miasta. Według danych na 10 kwietnia 2018 roku z terenu miasta usunięto 418,78 Mg wyrobów zawierających
azbest, w tym 5,34 Mg z terenów należących do osób fizycznych.
Od początku 2018 roku Miasto Ruda Śląska zbierało wnioski mieszkańców w celu pozyskania dofinansowania
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na demontaż, transport
i utylizację wyrobów azbestowych. Dzięki czemu w 2018 roku planuje się usunąć około 11,4 Mg azbestu.
Na terenie miasta prowadzone są corocznie różnorakie akcie edukacyjne zarówno przez Miasto jak i inne
instytucje zajmujące się ochroną środowiska, lasami czy edukacją, jest to niewątpliwie sukces. Są to działania
okazjonalne, okresowe a także cykliczne, które już na stałe wpisały się w harmonogram imprez i wydarzeń na
terenie miasta z udziałem różnorakich instytucji zaangażowanych w ekologię i ochronę środowiska.
Na bieżąco informacje ekologiczne zamieszczane są na stronie internetowej oraz w Rudzkim Przeglądzie
Inwestycyjnym.
Zasoby przyrodnicze w tym także leśne
Miasto Ruda posiada wysokie walory przyrodniczo – krajobrazowe związane z występowaniem obszarów leśnych
z towarzyszącymi im kompleksami terenów otwartych z bogatą fauną i florą. Ze względu na walory przyrodnicze:
bioróżnorodność, naturalnie ukształtowaną roślinność, rzeźbę terenu, miejsca rozrodu i zimowania wielu
gatunków (rzadkich, chronionych) ptaków, płazów i gadów, ostoje wielu zwierząt, obszary interesujące
krajobrazowo, można wyróżnić 28 terenów przyrodniczo wartościowych.
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Formami ochronnymi przyrody na terenie miasta Ruda Śląska są pomniki przyrody – 12 szt., w tym głaz
narzutowy, 2 graby pospolite, 3 buki zwyczajne, 3 dęby, klon pospolity, lipa drobnolistna i miłorząb.
Ogólna powierzchnia lasów na terenie miasta Ruda Śląska wynosi 1 612,52 ha. Lesistość miasta wynosi 19,7%
i jest zbliżona do średniej lesistości miast Polski. Lasy pozostają pod zarządem Nadleśnictwa Katowice.
Zagrożenia poważnymi awariami
Na terenie miasta nie jest zlokalizowany żaden zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej. Niemniej jednak miasto obfituje w przedsiębiorstwa, które mogą przyczynić się do
powstania niebezpiecznych zdarzeń zagrażających środowisku oraz zdrowiu i życiu mieszkańców.
W ramach działalności Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi corocznie kontrole
przedsiębiorstw firm i działalności gospodarczych prowadzących działalność mogącą mieć wpływ na parametry
środowiskowe. W ostatnich 2015-2017 latach przeprowadzono 44 kontrole. Przez teren miasta odbywa się
drogowy i kolejowy przewóz substancji niebezpiecznych. Pojazdy takie kierowane są autostradą A4, drogą
wojewódzką 925 oraz drogami dojazdowymi do kopalń oraz stacji paliw, a także drogą wojewódzką 902
(tzw. DTŚ). Kolejowy przewóz substancji niebezpiecznych odbywa się trasą relacji Gliwice- Zabrze Makoszowy
- Katowice Ligota. Według informacji Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Ruda Śląska
w ostatnich trzech latach 2015-2017 na terenie miasta nie doszło do żadnych poważnych awarii ani wycieku
substancji niebezpiecznych zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców Miasta.
Po analizie stanu aktualnego dla każdej dziedziny środowiskowej przeprowadzono analizę SWOT i stworzono
w rozdziale szóstym cele i kierunki działań, a także harmonogramy realizacji zadań własnych – gminnych
i zadań monitorowanych – czyli realizowanych przez instytucje administrujące uzbrojeniem terenu oraz
przedsiębiorców i inne osoby prawne. Cele i kierunki działań w zakresie każdej dziedziny interwencji zostały
zestawione w tabelach. Zapisano w nich nadrzędne cele środowiskowe, wskaźniki z podaniem wartości bazowej
z roku 2017 oraz wartością do osiągnięcia w 2022 roku. Dopełnieniem celów i zadań jest wyszczególnienie
każdego zadania wraz z określeniem jednostki odpowiedzialnej oraz czynników ryzyka jakie mogą mieć miejsce,
co warunkuje realizację zadania. Przykładem jest brak pozyskanych środków finansowych na realizację zadania.
Drugą częścią rozdziału szóstego są harmonogramy realizacji zadań, w których zadania mają określone koszty
realizacji oraz źródła finansowania. W tej części zamieszczono także dodatkowe informacje o zadaniu, przykładem
jest informacja, iż zadanie będzie realizowane jako kontynuacja lub tylko w razie zaistnienia potrzeby.
W rozdziale siódmym opisano system realizacji Programu ochrony środowiska dla Miasta Ruda Śląska. Projekt
Programu podlega zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa Śląskiego. W trakcie procedur opracowania
„Programu…” Miasto zapewni możliwość udziału społeczeństwa na zasadach i w trybie określonym w ustawie
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.).
Po podjęciu uchwały Rady Miasta Program zostanie przyjęty do realizacji. Co dwa lata będą sporządzane raporty
z realizacji Programu Ochrony Środowiska pokazujące stan wykonania zadań zapisanych w Programie. Co 4 lata
opracowywana będzie aktualizacja Programu. W procesie wdrażania zapisów Programu będą uczestniczyć nie
tylko jednostki bezpośrednio zaangażowane w opracowanie, procedury opiniowana, przyjmowania i uchwalania
opracowania. Będą to także jednostki administracji samorządowej, jednostki udzielające dofinansowania, a także
wszystkie podmioty realizujące zadania zapisane w Programie.
Program Ochrony Środowiska jest narzędziem, które koordynuje i spina w jedną całość działania związane
z ochroną środowiska. Zapisy w nim zawarte przyczyniają się do zacieśniania współpracy instytucji i organizacji
działających na terenie miasta.
W rozdziale ósmym opisano system monitoringu realizacji Programu Ochrony Środowiska, który da obraz
postępów w realizacji zamierzeń Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ruda Śląska. Jednocześnie
w związku z tym, iż co dwa lata będą sporządzane raporty z realizacji Programu Ochrony Środowiska pokazujące
stan wykonania zadań zapisanych w Programie w celach (w rozdziale 6) stworzono pomocne narzędzie
monitorujące stan realizacji Programu. Dla każdego zadania zapisanego w Programie określono wskaźniki
realizacji ze stanem bazowym na 2017 rok oraz stanem docelowym na 2022 rok. Porównanie tych wskaźników
pozwoli na ponowną ocenę stanu środowiska na terenie miasta. Jako komórkę monitorującą proces wdrażania
i realizacji POŚ oraz harmonogram jego realizacji wskazuje się Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa
w Urzędzie Miasta Ruda Śląska.
Realizacja zadań zaproponowanych w Programie przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności miasta, polepszenia
warunków życia i zdrowia mieszkańców, inwestowania przez przedsiębiorców, a także poprawy jakości walorów
środowiskowych i rekultywacji i rewitalizacji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych i przekształcenie ich
na tereny rekreacyjno -wypoczynkowe.
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