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1. WYKAZ SKRÓTÓW

Nazwa skrótu Wyjaśnienie

Analiza SWOT

Analiza SWOT jest jedną z najczęściej stosowanych metod analizy 

strategicznej. Polega na analizie silnych i słabych stron organizacji oraz 

szans i zagrożeń, które się przed nią pojawiają. SWOT, to skrót od: strengths

(mocne strony),  weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse), threats 

(zagrożenia).

GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

GIOŚ Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

GUS Główny Urząd Statystyczny

GZWP Główne Zbiorniki Wód Podziemnych

JCWP Jednolite Części Wód Powierzchniowych

JCWPd Jednolite Części Wód Podziemnych

JST Jednostka Samorządu Terytorialnego

KPGO Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

KPOŚK Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

WPGO Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami

KZGW Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

OZE Odnawialne Źródła Energii

PEM Pola elektromagnetyczne

PM2,5 Pył zawieszony o granulacji do 2,5 μm

PM10 Pył zawieszony o granulacji do 10 μm

PMŚ Państwowy Monitoring Środowiska

POKzA Program Oczyszczania Kraju z Azbestu

POP Program Ochrony Powietrza

POŚ Program Ochrony Środowiska

PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

RDLP Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

RDOŚ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

SOOŚ Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

SIP System informacji przestrzennej

UE Unia Europejska

WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

ZDR Zakłady Dużego Ryzyka
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ODR Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ZZR Zakłady Zwiększonego Ryzyka
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2. STRESZCZENIE

Program ochrony środowiska jest dokumentem planistycznym, którego obowiązek opracowania

wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska. Program ma na celu

stworzenie efektywnych warunków niezbędnych do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska

zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2025 z uwzględnieniem

perspektywy  do  2029  roku”  zawiera  podstawowe  informacje  na  temat  aktualnego  stanu

poszczególnych  komponentów  środowiska  na  terenie  miasta,  zagrożeń  i  problemów

w poszczególnych  obszarach  interwencji.  Opracowany  dokument  jest  zgodny  z  dokumentami

strategicznymi na poziomie krajowym, wojewódzkim i powiatowym. Głównym celem programu jest

zrównoważony rozwój gminy z utrzymaniem jej unikalnych i cennych wartości przyrodniczych. 

Miasto Złotów położone jest w północnej części województwa wielkopolskiego w najbardziej

wysuniętym na północ powiecie złotowskim. Otoczone jest terenami należącymi do gminy Złotów.

Według  danych  z  Urzędu  Miasta  powierzchnia  gminy  wynosi  11,58  km2,  co  stanowi  0,69%

powierzchni powiatu złotowskiego i liczy 18 437 mieszkańców.

W zakresie obszaru ochrony klimatu i  powietrza największym zagrożeniem i problemem jest

emisja  zanieczyszczeń  pochodzących  z  indywidualnych  systemów  grzewczych  oraz  transportu

drogowego. Zadania wskazane w programie skupiają się na ograniczeniu zanieczyszczeń z tych źródeł

poprzez dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne, edukacji mieszkańców

w zakresie szkodliwości zanieczyszczeń powietrza, usprawnieniu ruchu drogowego, budowie ścieżek

rowerowych. 

W mieście Złotów głównym źródłem hałasu jest komunikacja drogowa. Największe natężenie

ruchu występuje na drogach wojewódzkich nr 188, 189 i z nich emitowany jest największy hałas.

W  gminie  znajduje  się  13  emitorów  promieniowania  elektromagnetycznego  (bazowe  stacje

telefoniczne),  nie  powodują  one  jednak  przekroczenia  dopuszczalnego  poziomu  natężenia  pól

elektromagnetycznych. 

Dystrybucją energii elektrycznej na terenie miasta Złotów obecnie zajmuje się ENEA Operator.

Miasto  zasilane  jest  w  energię  elektryczną  linią  wysokiego  napięcia  110  kV relacji  Krzewina  –

Szczecinek. Linia ta doprowadza energię do GPZ 110 kV/15 kV – Złotów, który zlokalizowany jest

w południowej części miasta. Stąd liniami 15 kV energia doprowadzana jest do poszczególnych stacji

transformatorowych 15 kV/04 kV na terenie  miasta  oraz do pobliskich miejscowości.  Siecią  linii

kablowych niskich napięć trafia do odbiorców.

Miasto  Złotów  zlokalizowane  jest  w  granicach  jednolitej  części  wód  podziemnych

PLGW600026, stan chemiczny i  ilościowy tej  części wód jest  dobry.  W granicach miasta Złotów
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zlokalizowany jest jeden Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 127 Subzbiornik Złotów – Piła –

Strzelce  Krajeńskie.  Miasto  położone  jest  w  dorzeczu  Odry,  a  przeważająca  jego  część  leży

w obszarze zlewni  rzeki  Głomia.  W granicach miasta  Złotów,  zlokalizowane  są  zbiorniki  wodne:

Jezioro  Miejskie,  Jezioro  Baba,  Jezioro  Zaleskie,  Jezioro  Burmistrzowskie  oraz  Jezioro

Proboszczowskie.

Na terenie miasta Złotów występują 3 jednolite części wód powierzchniowych. Wśród nich dwie

JCWP są rzeczne, których potencjał ekologiczny został określony jako umiarkowany, posiadają one

zły stan ogólny oraz występuje zagrożenie nie osiągnięcia celi  środowiskowych. Obie JCWP mają

takie same cele środowiskowe: dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Na terenie miasta

zlokalizowana jest jedna JCWP jeziorna, której potencjał ekologiczny również został określony na

poziomie  umiarkowanym.  Osiągnięcie  celów środowiskowych na  jej  terenie  jest  zagrożone.  Cele

środowiskowe które zostały w jej obrębie wyznaczone to: dobry stan ekologiczny oraz dobry stan

chemiczny.

Według danych GUS z 2020 roku długość sieci wodociągowej na terenie miasta Złotów wynosiła

50,5  km,  natomiast  liczba  przyłączy  prowadzących  do  budynków  mieszkalnych  i  zbiorowego

zamieszkania wynosiła 2 204. Zużycie wody mama jednego mieszkańca w analizowanym przedziale

czasowym charakteryzowało się tendencją ma tendencję wzrostową i w roku 2020 wyniosło 563,8 m3.

Zgodnie z danymi pozyskanymi z Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.  o.

z wodociągu  miejskiego  korzysta  100%  ludności  gminy  Miasto  Złotów oraz część  mieszkańców

Gminy Złotów z posesji położonych przy granicy miasta. Na terenie miasta zlokalizowane są studnie

wód podskórnych.

Sieć kanalizacyjna w mieście w roku 2020 miała długość 63,9 km i posiadała 1 949 przyłącza.

W roku 2020, z sieci kanalizacyjnej korzystało 17 128 osób. Mieszkańcy wytworzyli w 2020 roku 737

dm3 ścieków. 

Na  terenie  Miasta  Złotów  gleby  przykrywają  grunty  rodzime.  Ich  miąższość  jest  niewielka

i wynosi  0,1-0,8m,  w  miejscach  gdzie  występują  gliny  gleby  są  bardziej  zasobne  w  próchnicę

i przedstawiają większą wartość użytkową. Na wysoczyźnie należą one do IV-V lub VI klasy gruntów

ornych, natomiast na dnie rynien jeziornych stanowią użytki zielone w postaci łąk. 

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie miasta w 2020 roku zajmował

się  Związek  Gmin  Krajny  z  siedzibą  w  Złotowie.  Odpady  komunalne  z  terenu  miasta  Złotów

odbierane  są  od  właścicieli  zamieszkujących  dane  nieruchomości  jak  i  z  nieruchomości

niezamieszkałych.  Odpady  odbierane  są  zarówno  w  postaci  odpadów niesegregowanych,  a  także

zebranych w sposób selektywny.

Powierzchnia lasów w zarządzie Nadleśnictwa Złotów na terenie miasta Złotowa w latach 2016-

2020 była  niezmienna i  wyniosła  167,6544 ha.  W granicach miasta znajduje  się też kilka bardzo
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cennych pod względem przyrodniczym obszarów: Zwierzyniec, Góra Żydowska oraz Góra Wilhelma.

Na terenie miasta Złotów w latach 2016-2020 funkcjonował jeden okręg łowiecki  tj.  pilski  okręg

łowiecki reprezentowany przez zarząd Okręgowy PZŁ w Pile.

W  mieście  Złotów  zlokalizowana  jest  Komenda  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej

w Złotowie  oraz  zlokalizowana  jest  jedna  jednostka  Ochotniczej  Straży  Pożarnej.  Gmina  Miasto

Złotów posiada aktualny Plan Zarządzania Kryzysowego opracowany i przyjęty w roku 2019.

Dla wyznaczonych zadań opracowany został harmonogram realizacji. 
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3. WSTĘP

 3.1 Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest  dokument pt.  „Program Ochrony Środowiska dla

Gminy Miasto Złotów 2022 – 2025 z uwzględnieniem perspektywy do 2029 roku”.  Gmina Miasto

Złotów posiadała Program Ochrony Środowiska na lata  2016-2020,  który został  przyjęty uchwałą

Rady Miejskiej w Złotowie nr XVI.94.2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. Treść niniejszego dokumentu

została oparta o informacje zawarte w poprzednim Programie Ochrony Środowiska.

Obowiązek sporządzenia programu ochrony środowiska wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 roku –  Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art. 17 wyżej wymienionej ustawy organ gminy

sporządza program ochrony środowiska.  Z wykonania  programu organ wykonawczy sporządza co

dwa lata raporty, które przedstawia radzie gminy. 

Głównym celem sporządzenia,  uchwalenia  i  wdrażania  programu ochrony środowiska jest

realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska. Program Ochrony

Środowiska powinien stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem łączącą

wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska oraz przyrody. 

Program ochrony środowiska winien spełniać wymagania określone w art. 14, art. 17 i art. 18

ustawy  Prawo ochrony  środowiska.  Zasady i  tryb udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego

przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony  środowiska określa ustawa 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.

Program ochrony środowiska zgodnie z art. 13 i art. 14 ustawy Prawo ochrony środowiska ma

określać  przede wszystkim zespół działań mających na celu stworzenie warunków niezbędnych do

realizacji  ochrony  środowiska,  zgodnie  z  zasadą  zrównoważonego  rozwoju.  W  związku  z  tym,

że polityka  ochrony  środowiska  jest  prowadzona  na  podstawie  strategii  rozwoju,  programów

i dokumentów  programowych,  o  których  mowa  w  ustawie  z  dnia  6 grudnia  2006  r.  o  zasadach

prowadzenia  polityki  rozwoju,  program  ochrony  środowiska  powinien  być  spójny  ze  strategiami

i programami strategicznymi obowiązującymi na terenie gminy.

Program spełnia  wymagania  zawarte  w  opracowanym  przez  Ministerstwo  Środowiska

dokumencie  „Wytyczne  do  opracowania  wojewódzkich,  powiatowych  i  gminnych  programów

ochrony środowiska”. Oznacza to, że w przygotowanym programie:

 została dokonana ocena stanu środowiska z uwzględnieniem obszarów przyszłej interwencji;

 w ramach opisu stanu środowiska uwzględnione zostały zagadnienia horyzontalne: adaptacja

do  zmian  klimatu,  nadzwyczajne  zagrożenia  środowiska,  działania  edukacyjne  oraz
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monitoring środowiska,

 uwzględnione  zostały  cele,  kierunki  interwencji  i  zadania  wynikające  z  oceny  stanu

środowiska;

 określony został harmonogram rzeczowo – finansowy dla zadań własnych samorządu oraz

zadań monitorowanych.

Ponadto, podczas opracowywania programu uwzględniono założenia zawarte w wojewódzkim

programie  ochrony  środowiska  oraz  programach  sektorowych,  strategiach i istniejących  planach

rozwoju.
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 3.2 Struktura Programu i metodyka prac

Program  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Miasto  Złotów  składa  się  z  6  rozdziałów.

W rozdziałach tych przedstawiono wstępne zagadnienia, ocenę stanu środowiska, cele, zadania i ich

finansowanie oraz system realizacji programu.

Tok pracy w ramach opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów

na lata 2022 – 2025 z uwzględnieniem perspektywy do 2029 roku” składał się z kilku etapów. 

W pierwszej kolejności przeprowadzono prace przygotowawcze polegające na zgromadzeniu

materiałów źródłowych  oraz  danych  dotyczących  aktualnego  stanu  środowiska  na  terenie  gminy.

Po zebraniu  danych  wyjściowych  opracowano  charakterystykę  oraz  diagnozę  stanu  środowiska

przyrodniczego  z  uwzględnieniem  dziesięciu  obszarów  interwencji:  ochrona  klimatu  i  jakości

powietrza,  zagrożenia  hałasem,  pola  elektromagnetyczne,  gospodarowanie  wodami,  gospodarka

wodno  –  ściekowa,  zasoby  geologiczne,  gleby,  gospodarka  odpadami,  zasoby  przyrodnicze  oraz

zagrożenia  poważnymi  awariami. W  dokumencie  uwzględniono  adaptację  do  zmian  klimatu,

nadzwyczajne  zagrożenia  środowiska,  działania  edukacyjne  oraz  monitoring  środowiska.  Opisano

efekty realizacji dotychczas obowiązującego programu ochrony środowiska, dokonano analizy SWOT,

na  podstawie  której  określono  najpoważniejsze  zagrożenia  dla  gminy  z  zakresu  analizowanych

obszarów interwencji. 

Dane  zostały  pozyskane  z  Urzędu  Miejskiego  w  Złotowie,  Regionalnej  Dyrekcji  Lasów

Państwowych  w  Pile,  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Wielkopolskiego,  Nadleśnictwa

Złotów,  Starostwa  Powiatowego  w  Złotowie,  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska

w Poznaniu Delegatura w Pile, Engie Złotów Sp. z o. o., DUON Dystrybucja Sp. z o. o., Miejskiego

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., oraz Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie.

Dane o stanie środowiska naturalnego podane są według stanu na dzień 31.12.2020 roku, tam

gdzie było możliwe podane zostały dane bardziej aktualne.

Na podstawie dokonanej oceny i analizy stanu środowiska przyrodniczego określono cele,

kierunki i zadania, a następnie opracowano harmonogram rzeczowo – finansowy z uwzględnieniem

formy finansowania. 

 3.3 Podstawa prawna

Niniejszy dokument sporządzono zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawnych

dotyczących zagadnień ochrony środowiska. Podstawę prawną Programu stanowią wymienione niżej

ustawy oraz akty wykonawcze do tych ustaw:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.

1973 z późn. zm.),
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Ustawa  z  dnia  3  października  2008  roku  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm), 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j.  Dz. U. z 2021 r., poz. 1098

z późn. zm.),

Ustawa z dnia 28 września 1991 roku, o lasach (t.j. Dz. U. z 2021 r.,  poz. 1275),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku, Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.),

Ustawa  z dnia  7  czerwca  2001  roku, o zbiorowym  zaopatrzeniu  w wodę  i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku, o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2187),

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 roku o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych  

i  innych  substancji,  zmieniona  ustawą  z  dnia  15  kwietnia  2021 roku o  zmianie  ustawy

o systemie handlu uprawnieniami do emisji  gazów cieplarnianych oraz niektórych innych

ustaw (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1047),

Ustawa  z  dnia  13  września  1996  roku  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.

1420),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 779 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i  leśnych  (t.j. Dz. U. 2021 r..,

poz. 1326),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn.

zm.),

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1069),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z

2021 r., poz. 741 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 638),

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.

1070),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych

poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r.,  poz. 112)

Rozporządzenie  Rady  Ministrów z  dnia  10  września  2019 roku w sprawie  przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).
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Rozporządzenie  Ministra  Klimatu  i  Środowiska  z  dnia  15  grudnia  2020  roku  w  sprawie

zakresu  i  sposobu  prowadzenia  okresowych  badań  poziomów pól  elektromagnetycznych

w środowisku (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2311), 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2448), 

Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  15  grudnia  2017  roku w sprawie  poziomów

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  przekazywanych do

składowania oraz sposobu obliczania poziomów ograniczania masy tych odpadów (t.j. Dz.

U. z 2017 r., poz. 2412), 

Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  grudnia  2016  roku w sprawie  poziomów

recyklingu,  przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami niektórych

frakcji odpadów komunalnych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 2167), 

Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  grudnia  2014  roku  ,  w  sprawie  katalogu

odpadów (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1923)  zastąpione Rozporządzeniem Ministra Klimatu

z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.10).
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 3.4 Spójność z dokumentami nadrzędnymi

Projekt  „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata 2022 – 2025

z uwzględnieniem perspektywy  do  2029  roku” uwzględnia  założenia  zawarte  w dokumentach

nadrzędnych wyższego szczebla:

 nadrzędne dokumenty strategiczne:

 długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności,

 średniookresowa  Strategia  na  rzecz  Odpowiedzialnego  Rozwoju  do  roku  2020

z perspektywą do 2030,

 Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”,

 Strategia zrównoważonego rozwoju transportu do 2030 roku,

 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030,

 Polityka energetyczna Polski do 2040 roku,

 dokumenty sektorowe:

 Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2030, 

 Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 

 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022, 

 Krajowy Program Zapobiegania Powstawaniu Odpadów 2022, 

 Strategiczny Plan Adaptacyjny dla sektorów  obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do

roku 2020 z perspektywą na 2030, 

 Program wodno-środowiskowy kraju, 

 Plan Gospodarowania Wodami na obszarze dorzeczy Odry, 

 Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym,

 dokumenty o charakterze programowym/wdrożeniowym:

 Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 2030,

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego 2020+,

 Plan gospodarki odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz

z planem inwestycyjnym,

 Program  ochrony  powietrza  dla  strefy  wielkopolskiej,  w  której  został  przekroczony

poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu,

 Program Ochrony Środowiska województwa wielkopolskiego do roku 2030.

 dokumenty szczebla lokalnego:

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Złotów,
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 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla

Gminy Miasto Złotów na lata 2016-2030.
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4. OCENA STANU ŚRODOWISKA

 4.1 Charakterystyka miasta Złotów

 4.1.1 Położenie geograficzne i uwarunkowania przyrodnicze

Miasto Złotów położone jest w północnej części województwa wielkopolskiego w najbardziej

wysuniętym na północ powiecie złotowskim. Z każdej strony otoczone jest gminą Złotów. 

Rycina 1. Położenie miasta Złotów na tle powiatu złotowskiego

Źródło: opracowanie własne

Według danych z Urzędu Miejskiego w Złotowie powierzchnia gminy wynosi 11,58 km2, co

stanowi 0,69% powierzchni powiatu złotowskiego i liczy 18 437 mieszkańców.

Według podziału na regiony fizycznogeograficzne Kondrackiego, miasto Złotów położone jest

w  Prowincji  Niżu  Środkowoeuropejskiego,  na  podprowincji  Pojezierza  Południowobałtyckiego,

w obrębie  makroregionu  Pojezierza  Południowopomorskiego,  w  obrębie  mezoregionu  Pojezierza

Południowokrajeńskiego1.

1 Kondracki J., 1977, Regiony fizycznogeograficzne Polski, Wydawnictwo UW, Warszawa. 
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Rycina 2. Położenie miasta Złotów na tle mezoregionów 

Źródło: opracowanie własne

Pojezierze krajeńskie  – dominujący typ krajobrazu naturalnego Pojezierza stanowi młodoglacjalny

krajobraz  równin  i  wzniesień  pojeziernych,  miejscami  pagórkowaty  oraz  sandrowy  pojezierny.

W krajobrazie  dominuje  wysoczyzna  morenowa  falista  z  kilkoma  niewysokimi  ciągami  moren

czołowych subfazy krajeńskiej zlodowacenia bałtyckiego. Wysoczyzna morenowa wznosi się na 130-

140 m n.p.m. Budują ją gliny morenowe z głazami, lokalnie spiaszczone z przewarstwieniami piasku

niewielkiej miąższości.  Miąższość glin sięga w okolicy Wtelna 33-35 m. Zalegają one na osadach

plioceńskich  miąższości  ok.  40  m  oraz  mioceńskich  do  głębokości  120  m.  Dominującą  formą

użytkowania są grunty orne. Lasy występują z reguły w niewielkich obszarowo zagajnikach. Większe

kompleksy  leśne  można  spotkać  na  wchodzie  i  zachodzie  mezoregionu,  jak  również  między

Złotowem, Łobżenicą i Sypniewem. 
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 4.1.2 Uwarunkowania społeczno – gospodarcze

 4.1.3 Demografia

Miasto Złotów położone jest w województwie wielkopolskim, w odległości ok. 33 km od Piły,

83  km  od  Bydgoszczy  oraz  ok.  130  km  od  Poznania  –  bardzo  dynamicznie  rozwijających  się

ośrodków przemysłowych i ważnych węzłów komunikacyjnych.

Liczba  ludności  na  koniec  2020  roku  wynosiła  18  437  osób.  W  porównaniu  do  roku

poprzedniego (2019) zaznaczył się spadek o 95 osób. 

W kształtowaniu wielkości zaludnienia zasadnicze znaczenie odgrywają takie czynniki, jak:

przyrost naturalny, saldo migracji, współczynnik feminizacji oraz struktura wiekowa ludności. Dane

statystyczne  w  zakresie  podstawowych  czynników kształtujących  lokalną  sytuację  demograficzną

przedstawiono w poniższych zestawieniach. 

Zagęszczenie ludności w roku 2020 wyniosło ok. 1 592 osób na 1 km 2. Przyrost naturalny na

1000 osób na terenie miasta w 2020 roku był ujemny. W 2019 był dodatni i wynosił 1,57. Liczba

żywych urodzeń na 1000 mieszkańców w 2020 wyniosła 9,02. Liczba zgonów na 1000 mieszkańców

fluktuuje w kolejnych latach i w 2020 roku wynosiła 10,86. 

Tabela 1. Podstawowe dane demograficzne dotyczące miasta Złotów w latach 2016-2020

Wyszczególnienie: Jednostka 2016 2017 2018 2019 2020

Liczba ludności osoba 18 482 18 441 18 446 18 532 18 437

Gęstość zaludnienia osoba/km2 1 596 1 592 1 593 1 600 1 592

Urodzenia żywe na 1000 ludności - 10,88 10,76 11,38 9,89 9,02

Zgony na 1000 ludności - 8,77 9,14 10,25 8,33 10,86

Przyrost naturalny na 1000 ludności - 2,11 1,62 1,14 1,57 -1,84

Przyrost naturalny ogółem - 39 30 21 29 -34

Zameldowania osoba 187 204 232 272 133

Wymeldowania osoba 187 246 236 236 236

Saldo migracji osoba 0 -42 -4 36 -103

Liczba kobiet osoba 9 615 9 595 9 608 9 666 9 611

Liczba mężczyzn osoba 8 867 8 846 8 838 8 866 8 826

Współczynnik feminizacji osoba 108 108 109 109 109

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Liczba  kobiet  w  roku  2020  przewyższała  liczbę  mężczyzn  o  785  osób.  W  Złotowie

współczynnik feminizacji wynosi 109, przy średniej powiatowej ok. 101, średniej wojewódzkiej 105
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i średniej  krajowej  107.  Saldo  migracji  w  roku  2020  było  ujemne,  co  oznacza  większość  osób

wymeldowanych.

Strukturę  ludności  miasta,  według  ekonomicznej  grupy  wieku  oraz  liczbę  bezrobotnych

zarejestrowanych i udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym

przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2. Grupy wieku ekonomicznego oraz struktura bezrobocia w latach 2016-2020

Rok

Wiek przedproduk-

cyjny (0-17 lat)
Wiek produkcyjny

Wiek poprodukcyj-

ny
Bezrobocie

[osoby] [%] [osoby] [%] [osoby] [%] [osoby] [%]

2016 3 263 17,6 11 512 62,2 3 707 20,0 685 5,9

2017 3 227 17,4 11 337 61,4 3 877 21,0 586 5,1

2018 3 262 17,6 11 214 60,7 3 970 21,5 538 4,7

2019 3 321 17,9 11 081 59,7 4 130 22,2 460 4,1

2020 3 314 17,9 10 900 59,1 4 223 22,9 438 4,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Struktura  ludności  miasta  pod  względem  wieku  (według  danych  GUS)  w  2020  roku

przedstawia się następująco: 17,9% ogółu mieszkańców stanowiły osoby w wieku przedprodukcyjnym

(0-17  lat),  59,1%  osoby  w wieku  produkcyjnym  oraz  22,9%  stanowią  osoby  w  wieku

poprodukcyjnym. Na przestrzeni  lat  2016 – 2020 zaznacza się nieznaczny wzrost  liczby ludności

w wieku przedprodukcyjnym, powolny spadek ludności wieku produkcyjnego oraz znaczny wzrost

w wieku poprodukcyjnym. 

Bezrobocie  w  mieście  w  latach  2016  –  2019  znacznie  zmalało.  Udział  bezrobotnych

zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił w 2020 roku 4,0%. 

 4.1.4 Gospodarka

Według danych z Krajowego Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej w mieście Złotów na

przestrzeni  lat  2016-2020  zanotowano  wzrost  liczby  podmiotów  gospodarczych.  W roku  2020

w krajowym  rejestrze  podmiotów  gospodarczych  na  terenie  miasta  zarejestrowanych  było  2  064

podmioty gospodarcze, czyli  o 153 podmiotów więcej niż w roku 2016.  W analizowanym okresie

znaczącemu zwiększeniu uległa  głównie  liczba prywatnych podmiotów gospodarczych,  w sektorze

publicznym  zarejestrowano  niewielkie  zmiany.  W tabeli  poniżej  przedstawiono  zmiany  liczby

podmiotów  gospodarczych  na  przestrzeni  lat  2016  –  2020  z  podziałem  na  sektory  publiczny

i prywatny.
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Tabela 3. Zmiany liczby podmiotów gospodarczych w latach 2016-2020

Wyszczególnienie
Podmioty gospodarcze ogółem

2016 2017 2018 2019 2020

Ogółem 1 911 1 956 1 966 2 013 2 064

Sektor publiczny 88 92 89 88 88

Sektor prywatny 1 816 1 856 1 866 1 914 1 962

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Zgodnie  z  porównaniem  podmiotów  gospodarczych  z  podziałem  na  grupy  rodzajów

działalności, największy udział w ogóle podmiotów gospodarczych w mieście przypada na działalność

pozostałą (usługi),  stanowi to 76% wszystkich podmiotów gospodarczych w mieście.  Najmniejsze

znaczenie ma działalność w zakresie rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, która stanowi tylko 1,4% ogółu

podmiotów. Podmioty działające w sektorze przemysłowym stanowią 21,8% wszystkich podmiotów. 

Tabela 4. Podmioty gospodarcze według działów PKD 2007 w latach 2016-2020

Działy PKD 2016 2017 2018 2019 2020

Rolnictwo, leśnictwo,

łowiectwo, rybołówstwo
27 28 27 31 30

Przemysł 421 413 404 426 452

Pozostała działalność 1 463 1 515 1 535 1 556 1 582

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Na terenie miasta Złotów działalność prowadzi łącznie 88 podmiotów należących do sektora

publicznego (ok. 4,2% wszystkich podmiotów) i są to przede wszystkim państwowe i samorządowe

jednostki prawa budżetowego (49 jednostek). W sektorze prywatnym, w roku 2020, działało 1 962

podmioty  (94% wszystkich  podmiotów),  w tym 1 497 to  osoby  fizyczne  prowadzące  działalność

gospodarczą,  130  podmiotów  to  spółki  handlowe,  a  12  to  spółki  handlowe  z  udziałem  kapitału

zagranicznego oraz 10 spółdzielni. W analizowanym przedziale czasowym działało 69 stowarzyszeń

i organizacji społecznych oraz 8 fundacji.
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Tabela 5. Podmioty gospodarcze według sektorów własnościowych w roku 2020

Podmioty wg sektorów własnościowych Liczba podmiotów 

Sektor publiczny

Sektor publiczny - ogółem 88

państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego 49

spółki handlowe 8

Sektor prywatny

Sektor prywatny - ogółem 1 962

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 1 497

spółki handlowe 130

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 12

spółdzielnie 10

fundacje 8

stowarzyszenia i organizacje społeczne 69

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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 4.2 Ochrona klimatu i jakości powietrza

 4.2.1 Stan wyjściowy 

Klimat

Według regionalizacji  klimatycznej  Polski  miasto Złotów położone jest w obrębie Regionu

Środkowowielkopolskiego.  Na  tle  innych obszarów zwraca  uwagę  względnie  bardzo duża  roczna

liczba dni z pogodą bardzo ciepłą, pochmurną, bez opadu. Dni takich jest około 39 w roku2. 

Najzimniejszy miesiąc to styczeń – średnia temperatura wynosi od 1°C do -5°C, natomiast

najcieplejszy jest lipiec, ze średnią temperaturą 20°C. Roczna suma opadów wynosi około 524 mm. 

Rycina 3. Róża wiatrów dla miasta Złotów

Źródło: meteoblue.com

Z róży wiatrów przedstawionej  powyżej  wynika  iż,  w  mieście  Złotów przeważają  wiatry

2  Woś A., 1993, Regiony Klimatyczne Polski w świetle częstości występowania różnych typów pogody ,Zeszyty instytutu geografii i 
przestrzennego zagospodarowania PAN, Kraków.
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zachodnie oraz południowo-zachodnie.

Rycina 4. Roczna średnia temperatura powietrza z wielolecia

Źródło: Mapy klimatyczne IMGW.

Rycina 5. Roczna suma opadu z wielolecia

Źródło: Mapy klimatyczne IMGW.
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Rycina 6. Średnia roczna temperatura z wielolecia w miesiącu styczniu

Źródło: Mapy klimatyczne IMGW.

Rycina 7. Średnia roczna temperatura z wielolecia w miesiącu lipcu

Źródło: Mapy klimatyczne IMGW.
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Jakość powietrza

O jakości  powietrza decyduje wielkość i  przestrzenny rozkład emisji  ze wszystkich źródeł

z uwzględnieniem  przepływów  transgranicznych  i  przemian  fizykochemicznych  zachodzących

w atmosferze.  Dla  celów  oceny  jakości  powietrza  oraz  uchwalania  i  realizacji  programów  jego

ochrony  na  terenie  kraju  ustanowione  zostały  strefy.  Wyznaczono  je  w  oparciu  o podział

administracyjny  kraju.  Swymi  granicami  obejmują  aglomeracje,  miasta  powyżej  100  tys.

mieszkańców  oraz  pozostałe  obszary  leżące  w  granicach  województwa.  W  tym  ujęciu

w województwie wielkopolskim znajdują się trzy strefy –  aglomeracja poznańska, miasto Kalisz

oraz pozostała część województwa zwana strefą wielkopolską. Podstawą klasyfikacji stref w rocznej

ocenie jakości powietrza są wartości poziomów:

 Dopuszczalnego – jest to poziom substancji, który ma być osiągnięty w określonym terminie

i który po tym terminie nie powinien być przekraczany; poziom dopuszczalny jest standardem

jakości powietrza,

 Docelowego – jest to poziom substancji w powietrzu ustalony w celu unikania, zapobiegania

lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub środowisko jako całość,

który ma być osiągnięty tam gdzie to możliwe w określonym czasie,

 Celu  długoterminowego  –  jest  to  poziom  substancji  w  powietrzu,  który  należy  osiągnąć

w dłuższej  perspektywie  -  z  wyjątkiem  przypadków,  gdy  nie  jest  to  możliwe  w  drodze

zastosowania proporcjonalnych środków - w celu zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia

ludzkiego i środowiska.

Oprócz wyżej wymienionych poziomów określony jest również poziom krytyczny, po przekroczeniu

którego mogą wystąpić bezpośrednie niepożądane skutki w odniesieniu do komponentów przyrody,

ale nie w odniesieniu do człowieka oraz margines tolerancji, który określa procentową część poziomu

dopuszczalnego, o którą poziom ten może zostać przekroczony. W wyniku klasyfikacji, w zależności

od analizy stężeń w danej strefie, można wydzielić następujące klasy stref:

 klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczal -

nych lub poziomów docelowych,

 klasa B – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz

nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji,

 klasa  C  –  stężenia  zanieczyszczeń  na  terenie  strefy  przekraczają  poziomy  dopuszczalne

powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony –

poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe.

Dla ozonu:

 klasa D1 – stężenia ozonu nie przekraczają poziomu celu długoterminowego,
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 klasa D2 – stężenia ozonu przekraczają poziom celu długoterminowego,

oraz dla PM2.5:

 klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomu docelowego,

 klasa C2 – stężenia PM2.5 przekraczają poziom docelowy.

Klasy  stref  dla  zanieczyszczeń  oraz  wymagane  działania  w  zależności  od  ich  poziomu  stężeń

przedstawia tabela poniżej.

Tabela 6. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomu stężeń zanieczyszczenia

Poziom stężeń Zanieczyszczenie Klasa Wymagane działania

Poziom dopuszczalny

nie przekraczający

poziomu

dopuszczalnego 

dwutlenek siarki

dwutlenek azotu

tlenki azotu

tlenek węgla

benzen, pył PM10

ołów (PM10)

A

- utrzymanie stężeń zanieczyszczenia

poniżej poziomu dopuszczalnego 

oraz próba utrzymania najlepszej jakości

powietrza zgodnej ze zrównoważonym

rozwojem

powyżej poziomu

dopuszczalnego
C

- określenie obszarów przekroczeń

poziomów dopuszczalnych,

- opracowanie lub aktualizacja programu

ochrony powietrza w celu osiągnięcia

odpowiednich poziomów dopuszczalnych

substancji w powietrzu

- kontrolowanie stężeń zanieczyszczenia na

obszarach przekroczeń i prowadzenie

działań mających na celu obniżenie stężeń

przynajmniej do poziomów dopuszczalnych

Poziom docelowy

nie przekraczający

poziomu

dopuszczalnego

Ozon

AOT40

arsen (PM10)

nikiel (PM10)

kadm (PM10)

benzo/a/piren

(PM10)

A
- utrzymanie stężeń zanieczyszczenia

w powietrzu poniżej poziomu docelowego

powyżej poziomu

docelowego  

C - dążenie do osiągnięcia poziomu

docelowego substancji w określonym czasie

za pomocą ekonomicznie uzasadnionych

działań technicznych i technologicznych

- opracowanie lub aktualizacja programu

ochrony powietrza, w celu osiągnięcia
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Poziom stężeń Zanieczyszczenie Klasa Wymagane działania

odpowiednich poziomów docelowych

w powietrzu

Poziom celu długoterminowego

nie przekraczający

poziomu celu

długoterminowego
Ozon

AOT40

D1

- utrzymanie stężeń zanieczyszczenia

w powietrzu poniżej poziomu celu

długoterminowego

Powyżej poziomu celu

długoterminowego 
D2

- dążenie do osiągnięcia poziomu celu

długoterminowego do 2020 r.

Źródło: Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie wielkopolskim, Raport za 2020 rok; GIOŚ

Generalny Inspektorat  Ochrony Środowiska na podstawie wyników pomiarów monitoringu

powietrza  atmosferycznego  sporządza  ocenę  jakości  powietrza  dla  województwa.  Ocenaj  akości

powietrza, którą wykonuje się corocznie, jest wynikiem obowiązku, jaki nakłada na GIOŚ art. 89 i 90

Prawa ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1973 z późn. zm.).

W ocenach prowadzonych pod kątem spełnienia kryteriów ustanowionych w celu ochrony

zdrowia ludzi uwzględnia się 12 substancji: 

 dwutlenek siarki - SO2 

 dwutlenek azotu - NO2 

 tlenek węgla - CO 

 benzen – C6H6 

 ozon - O3 

 pył PM10 

 pył PM2,5 

 ołów - Pb w PM10 

 arsen - As w PM10 

 kadm - Cd w PM10 

 nikiel - Ni w PM10 

 benzo(a)piren - BaP w pyle PM10 

Oceny dokonywane pod kątem spełnienia kryteriów odniesionych do ochrony roślin obejmują

3 substancje: 

 dwutlenek siarki - SO2 

 tlenki azotu - NOX 

 ozon - O3 
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Na  podstawie  przeprowadzonej  analizy  danych  monitoringowych  ze  stacji  pomiarowych

w strefie  wielkopolskiej  pod  kątem  ochrony  zdrowia  w  2020  roku  odnotowano  przekroczenia

poziomów następujących substancji w powietrzu: 

 poziom docelowy dla benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10, 

 poziom celów długoterminowych dla ozony O3,

 poziom dopuszczalnego II fazy.

Najbliżej położona stacja pomiarowa zlokalizowana jest w Pile, przy ul. Kusocińskiego. Na

stacji prowadzone są pomiary:

 benzo(a)pirenu zawartego w pyl PM10 – typ pomiaru manualny,

 CO – typ pomiaru automatyczny, 

 NO2 – typ pomiaru automatyczny,

 PM10 – typ pomiaru manualny.

Wyniki rocznej klasyfikacji strefy wielkopolskiej pod kątem ochrony zdrowia w 2020 roku

wykazały przekroczenia substancji w powietrzu dla strefy wielkopolskiej:

 Poziomu dopuszczalnego II Fazy pyłu PM 2,5,

 Poziomu B(a)P, 

 Poziomu celu długoterminowego dla ozonu O3.

Tabela 7. Wyniki klasyfikacji strefy pod kątem ochrony zdrowia w 2020 r.

Nazwa Strefy
Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy

SO2 NO2 CO PM2,5 C6H6 PM10 Pb As Cd Ni B(a)P O3

Wielkopolska A A A
C1

*
A A A A A A A C

A*

*
D2***

* dopuszczalny - II Faza

**Poziom docelowy 

*** Poziom celu długoterminowego 

Źródło: Roczna Ocena Jakości Powietrza Raport za 2020 ROK; GIOŚ

Wyniki analizy danych pod kątem ochrony roślin w 2020 roku wykazały przekroczenie pozio-

mów substancji w powietrzu dla strefy wielkopolskiej: 

 poziom celów długoterminowych dla ozonu O3

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy do 2029 roku, 
wykonany przez Ekolog Sp. z o.o. ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań

29



Tabela 8. Wyniki klasyfikacji strefy pod kątem ochrony roślin w 2020 r.

Nazwa strefy

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla

obszaru całej strefy

SO2 O3 (poz. doc. do 2010 r.) O3 (poz. Celów do 2020) NOx

wielkopolska A A A D2* A

Źródło: Roczna Ocena Jakości Powietrza Raport za 2020 rok; GIOŚ

Program  Ochrony  Powietrza  dla  strefy  wielkopolskiej,  opracowany  został  w  związku

z przekroczeniem średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5, który zgodnie

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

substancji w powietrzu.

Pył zawieszony PM2,5 jest niebezpieczny dla zdrowia człowieka ze względu na swoje małe rozmiary,

które  umożliwiają  mu  przenikanie  do  układu  oddechowego,  głębokich  partii  płuc,  gdzie  jest

kumulowany,  stanowiąc  poważny czynnik  chorobotwórczy.  Pył  osiada  na  ściankach pęcherzyków

płucnych utrudniając wymianę gazową, powodując podrażnienie śluzówki,  zapalenie górnych dróg

oddechowych, choroby alergiczne, astmę, nowotwory płuc, gardła i krtani.  Na szkodliwe działanie

pyłu narażone są szczególnie osoby starsze, dzieci oraz osoby mające problemy z sercem i układem

oddechowym. Pył PM2,5 jest dobrym transporterem dla zanieczyszczeń biologicznych tj.  wirusów

i bakterii.  Według raportów WHO,  długotrwałe  narażenie  na  działanie  pyłu  zawieszonego PM2,5

może skutkować skróceniem średniej długości życia nawet o 8 miesięcy.

Pył  PM2,5  emitowany  jest  do  atmosfery  jako  zanieczyszczenie  pierwotne  powstające

w wyniku  procesów  antropogenicznych  oraz  naturalnych  a  także  jako  zanieczyszczenie  wtórne,

powstające  w wyniku przemian dwutlenku siarki,  dwutlenku  azotu,  amoniaku,  lotnych związków

organicznych  i  trwałych  związków  organicznych.  Naturalna  emisja  pyłu  zawieszonego  PM2,5

pochodzi  z  pożarów,  procesów kruszenia  i  pylenia  skał  (erozja),  a  także  pylenia  roślin.  Źródłem

antropogenicznej  emisji  jest  sektor komunalno – bytowy, tj.  emisja powierzchniowa z niewielkich

źródeł komunalnych. Emisja ta wynika głównie ze spalania paliw, przeważnie złej jakości, stosowania

przestarzałej technologii (nieefektywnych energetycznie i wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych)

oraz wysokiego zapotrzebowania na ciepło budynków wykonanych starą techniką budowlaną. Duży

udział w emisji ma także wydobycie surowców, ich składowanie, przeładunek i transport. Źródłem

emisji pyłu PM2,5 jest także energetyka i przemysł (emitory punktowe) oraz rolnictwo, zwłaszcza

emisje z hodowli zwierząt oraz pylenia z roślin. Pył PM2,5 jest zanieczyszczeniem transgranicznym,

może się przemieszczać na odległość do 2500 km. W powietrzu może pozostawać przez wiele dni lub

tygodni,  a  sedymentacja  i  opady  nie  usuwają  go  z  atmosfery.  Bardzo  istotnym  czynnikiem

wpływającym na kumulację bądź rozpraszanie pyłu PM2,5 oraz innych zanieczyszczeń powietrza są

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy do 2029 roku, 
wykonany przez Ekolog Sp. z o.o. ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań

30



warunki  atmosferyczne.  Kumulacji  zanieczyszczeń  sprzyjają  okresy  bezwietrzne  lub  o  małych

prędkościach wiatrów (brak przewietrzania), dni z mgłą, wskazujące często na przyziemną inwersję

temperatury  hamującą  dyspersję  zanieczyszczeń  (występujące  najczęściej  w  okresie  jesienno-

zimowym), okresy następujących po sobie wielu dni bez opadów (brak wymywania zanieczyszczeń)

są  warunkami  sprzyjającymi  kumulowaniu  się  zanieczyszczeń.  Rozproszeniu  zanieczyszczeń

sprzyjają  z  kolei  duże  prędkości  wiatrów  (lepsze  przewietrzanie),  opady  (wymywanie

zanieczyszczeń),  dni  ciepłe,  słoneczne,  sprzyjające  powstawaniu  pionowych  prądów  powietrza

(konwekcja), zapewniając wynoszenie zanieczyszczeń.

Według  danych  GUS  w  powiecie  złotowskim  spada  emisja  pyłowych  zanieczyszczeń

powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych. W roku 2020 wyniosła ona 2 tony/rok, z czego 100%

pochodziło  ze  spalania  paliw  i  stanowiło  0,01%  całkowitej  emisji  pyłowej  w  skali  kraju.  Ilość

zanieczyszczeń  pyłowych  zatrzymanych  lub  zneutralizowanych  w urządzeniach  do  redukcji

zanieczyszczeń w 2016 roku wynosiła 5 ton. W kolejnych latach sukcesywnie spadała do wartości 2

ton w 2020. Emisja zanieczyszczeń gazowych wyniosła 27 587 tony, z czego 99,6% stanowiła emisja

dwutlenku węgla.  Emisja  innych gazów (bez  dwutlenku węgla)  wyniosła  108 ton,  z  czego 4,6%

stanowiła emisja tlenku węgla, 49% dwutlenku siarki, a 25,9% tlenki azotu. 

Tabela 9. Emisja zanieczyszczeń z zakładów szczególnie uciążliwych na terenie powiatu

złotowskiego

Emisja zanieczyszczeń pyłowych

Wyróżnienie
Jednostka

miary
2016 2017 2018 2019 2020

ogółem t/r 6 3 4 3 2

ogółem (Polska = 100) % 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01

ze spalania paliw t/r 6 3 4 3 2

Emisja zanieczyszczeń gazowych

ogółem t/r 27 046 27 901 27 003 27 890 27 587

ogółem (bez dwutlen-

ku węgla)
t/r 142 124 129 111 108

dwutlenek siarki t/r 71 71 54 54 53

tlenki azotu t/r 30 28 32 31 28

tlenek węgla t/r 22 5 3 4 5

dwutlenek węgla t/r 29 904 27 777 26 874 27 779
27 479
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Emisja zanieczyszczeń pyłowych

Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń

pyłowe t/r 5 3 4 3 2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Zgodnie z danymi pozyskanymi z aplikacji Airly,  w latach 2019-2020 średnioroczne stężenia

PM1, PM2,5 oraz PM10 nie przekraczały dopuszczalnych norm. Punkty pomiarowe zostały zlokalizo-

wane na terenie miasta Złotowa:

ul. Jeziorna,

ul. Wioślarska, 

ul. 8 Marca,

ul. Spichrzowa, 

al. Adama Mickiewicza, 

al. Piasta, 

al. Piasta 15a, 

ul. Bohaterów Westerplatte, 

ul. Królowej Jadwigi, 

ul. Jarzębinowa. 

W tabeli poniżej przedstawiono wyniki pomiarów wykonanych przez aplikację Airly. 
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Tabela 10. Wyniki pomiarów średniorocznych stanu powietrza na terenie miasta Złotów w latach 2019-2020

Substancje

Lokalizacja punktów pomiarowych 

ul.

Jarzębinowa

ul.

Królowej

Jadwigi

ul.

Bohaterów

Westerplatte

ul.

Wioślarska

ul.

Jeziorna
ul. 8 Marca

Aleja

Piasta  15a

Aleja

Piasta

Aleje A.

Mickiewicza
Spichrzowa

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

PM1

(µg/m3)
9 8 9 8 9 8 8 7 8 7 9 8 10 8 11 5 12 10 12 11

PM2,5

(µg/m3)
13 12 14 12 14 12 13 11 13 11 14 12 14 12 17 8 18 16 19 19

PM10

(µg/m3)
19 17 22 19 22 19 19 15 19 16 22 19 21 17 25 12 28 24 31 28

Źródło: https://airly.org/panel/reports/
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Istotne znaczenie w zakresie emisji do atmosfery ma tak zwana emisja niska. Jest to emisja

pochodząca z emitorów o wysokości do 40 metrów głównie indywidualnych systemów grzewczych

oraz  komunikacji  samochodowej.  Zwarta  zabudowa,  utrudnia  proces  rozprzestrzeniania  się

zanieczyszczeń.  Wśród  głównych  zanieczyszczeń  związanych  z  tego  rodzaju  emisją  największy

strumień masowy stanowi pył zawieszony PM 10, a także tlenek węgla, dwutlenek siarki, dwutlenek

azotu.  Powodem takiej  sytuacji,  jest  stosowanie  w paleniskach domowych paliw złej  jakości  oraz

obecność  małych zakładów,  które  nie  mają  obowiązku posiadania  decyzji  o  dopuszczalnej  emisji

zanieczyszczeń  do  powietrza  atmosferycznego.  Zanieczyszczenia  z  tego  rodzaju  źródła  zawierają

znaczne ilości popiołu (około 20%), siarki (1-2%) oraz azotu (1%). W większości domów spalany jest

węgiel niskiej jakości, w dodatku w przestarzałych konstrukcyjnie piecach, bez właściwego nadzoru

procesu  spalania  i bez  urządzeń  odpylających.  Ponadto, wprowadzanie  zanieczyszczeń  następuje

zwykle z kominów o niewielkiej  wysokości,  co sprawia,  że zanieczyszczenia gromadzą się wokół

miejsca powstania. 

Emisja  liniowa  powstaje  z  procesów  spalania  paliw  w  pojazdach,  w  wyniku  ścierania

nawierzchni  dróg,  opon,  okładzin,  a  także w związku z unoszeniem się  pyłu z dróg.  Ze środków

komunikacji  do  powietrza  emitowane  są  głównie:  tlenki  azotu,  pyły,  węglowodory  aromatyczne,

tlenek  i  dwutlenek  węgla  oraz  metale  ciężkie.  Wpływają  one  na  pogorszenie  jakości  powietrza

atmosferycznego i powodują wzrost stężenia ozonu w troposferze. Ilość emitowanych zanieczyszczeń

zależy od wielu czynników między innymi od: natężenia i płynności ruchu, konstrukcji silnika i jego

stanu  technicznego,  zastosowania  dopalaczy  i  filtrów,  rodzaju  paliwa,  parametrów  technicznych

i stanu drogi. Najbardziej narażone na emisję liniową są tereny przyległe do ciągów komunikacyjnych.

Zasadniczą  różnicą  między  emisją  przemysłową,  a komunikacyjną  jest  położenie  punktu  emisji.

Źródła  emisji  komunikacyjnej  (pojazdy)  posiadają  punkt  emisji  przy powierzchni  ziemi,  przez co

rozprzestrzenianie  się  zanieczyszczeń  jest  bardzo  utrudnione.  Zanieczyszczenia  te  działają

na środowisko  w  najbliższym  otoczeniu  drogi.  Rozprzestrzenianie  się  spalin  zależy  nie  tylko

od warunków meteorologicznych jak: prędkość, kierunek wiatru, opad atmosferyczny, zachmurzenie,

ale głównie od otoczenia drogi, to jest umiejscowienie budynków i zieleni miejskiej w stosunku do

kierunku przebiegu drogi. 

Przez miasto Złotów przebiegają następujące drogi:

 wojewódzkie:

 droga  nr  188  Człuchów-Piła  przebiegająca  ulicami:  Chojnicką,  Domańskiego,

Staszica, Mickiewicza, Powstańców – o długości 4,1 km, 

 droga  nr  189  Jastrowie-Więcbork  przebiegająca  ulicami  Jastrowską,  Kujańską,

Partyzantów, Powstańców, Za Dworcem – o długości 5,6 km. 
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Miasto planuje również w najbliższych latach wykonać nowe nasadzenia zieleni przyulicznej.

Aby ograniczyć emisję komunikacji  drogowej należy rozwijać system ścieżek rowerowych

i infrastruktury rowerowej: 

 budowę  odcinków dróg rowerowych pozwalających na  połączenie  w jeden ciąg  dróg  już

istniejących; 

 budowę parkingów rowerowych, szczególnie zlokalizowanych w pobliżu kluczowych celów

podróży np. jezior oraz innych atrakcji turystycznych oraz dworca kolejowego

 prawidłową organizacje ruchu na styku ruch rowerowy - ruch samochodowy, pozwalającą na

bezpieczne korzystanie z roweru;

 wyznaczanie pasów, kontrapasów i śluz dla rowerów na jezdniach;

 promocję korzystania z transportu rowerowego.

Tabela 11. Trasy rowerowe przebiegające przez Złotów

Nazwa trasy Długość Przebieg

Trasa rowerowa Złotów-

Złotów
103 km

Złotów- Zalesie - Górzna-

Radawnica - Józefowo-

Brzuchowa Góra (208

m.n.p.m.) - Grodno- Lędyczek

- Grudna- Podgaje - Jastrowie -

Ptusza - Tarnówka - Krajenka -

Wąsosz - Święta - Złotów

Żółty szlak 22 km
Złotów - Wąsosz- Święta -

Krajenka – Złotów

Niebieski szlak 43 km

Złotów-Stawnica- Prochy-

Zakrzewo - leśnictwo

Wierzchołek- jez. Borówno-

Kujan – Zlotów

Trasa rowerowa Lipka-Złotów 45 km

Lipka – Mały Buczek – Wieli

Buczek – Wersk – Zakrzewo –

Kujan – Śmiardowo Złotowskie

– Nowa Święta – Święta –

Złotów

Trasa rowerowa Złotów-

Zlotów 
51 km

Złotów- Kujan- Rudna- Górka

Klasztorna (miejsce

pielgrzymek- Sanktuarium
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Nazwa trasy Długość Przebieg

Matki Boskiej Góreckiej)-

Łobżenica - Górka Klasztorna-

Piesna- Skic- Skicka Struga-

Kujan- Złotów

Trasa rowerowa Złotów-

Złotów
55 km

Złotów – Święta – Kleszczyna

– Buntowo – Sławianowo – jez.

Sławianowskie – Górka

Klasztorna – Łobżenica –

Rudna – Kujan – Złotów

Trasa rowerowa Złotów-

Złotów
68 km

Złotów- Stare Dzierżążno-

Stara Wiśniewka- Kiełpin-

Debrzno Wieś- Lipka- Wielki

Buczek- Kujan- Kleszczyna-

Święta- Złotów

Źródło: https://roweronline.pl/trasy-rowerowe/trasy-w-polsce/wielkopolskie/zlotow.html

Cele strategiczne na poziomie miasta Złotów:

 poprawa jakości powietrza atmosferycznego, poprzez redukcję lokalnej emisji  CO i gazów

cieplarnianych, związanej ze spalaniem paliw na terenie Miasta, 

 optymalizacja działań związanych z produkcją i wykorzystaniem energii,

 wzrost udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, 

 redukcja zużytej energii finalnej,  

 poprawa  jakości  powietrza,  dzięki  zmniejszeniu  globalnej  emisji  zanieczyszczeń  i  gazów

cieplarnianych związanej z wykorzystaniem energii elektrycznej produkowanej w krajowym

systemie elektroenergetycznym, 

 rozwój  planowania  energetycznego  w  Gminie  Miasto  Złotów  oraz  zapewnienie,

bezpieczeństwa dostaw nośników energii na jej terenie,

 zwiększenie znacznie zarządzania energią i środowiskiem,

 obniżenie zapotrzebowania na energię w poszczególnych sektorach odbiorców energii, 

 kreowanie wizerunku gminy Miasto Złotów, jako zielonego samorządu, dbającego o jakość

środowiska i w sposób odpowiedzialny i racjonalny wykorzystującego energię, 

 promocja  i  zakorzenienie  w  lokalnej  społeczności  działań  i  nawyków  wpływających  na

ograniczenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych 
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Jednym ze sposobów zmniejszenia ilości zanieczyszczeń dostających do atmosfery ze źródeł

emisji  niskiej  jest  zmiana  sposobu  ogrzewania  budynków  z  pieców  węglowych  na  ogrzewanie

gazowe. Spalanie gazu nie powoduje emisji zanieczyszczeń pyłowych. 

Na terenie miasta Złotowa istnieje miejska sieć ciepłownicza, sieć gazowa oraz mieszkańcy

używają w celach grzewczych piece węglowe, na pellet, piece kaflowe wykorzystują także pompy

ciepła. Dystrybutorem miejskiej sieci ciepłowniczej jest Engie Złotów Sp. z o. o. Poniżej w tabeli

przedstawiono  długości  sieci  cieplnej  oraz  ilość  przyłączy  w latach  2016-2020 na  terenie  miasta

Złotów. W 2020 roku długość sieci ciepłowniczej zwiększyła się o 2 026 m w stosunku do 2016 roku.

Natomiast liczba przyłączy do sieci ciepłowniczej zwiększyła się o 49 sztuki w stosunku do 2016

roku.

Tabela 12. Sieć cieplna na terenie miasta Złotów

Rok
Długość sieci ciepłowniczej

[mb]

Czynne przyłącza

ciepłownicze

2016 18 635 369

2017 19 082 383

2018 20 126 399

2019 20 390 408

2020 20 661 418

Źródło: Dane pozyskane od ENGIE Złotów Sp. z o.o.

W tabeli  poniżej  przedstawiono jak  zmieniała  się  charakterystyka  sieci  gazowej  w latach

2016-2020 na terenie miasta Złotów. W 2020 roku długość sieci gazowej zwiększyła się o 941 m

w stosunku do roku 2016. Ilość czynnych przyłączy do budynków zwiększyła się o 117 oraz ilość

odbiorców gazu  zwiększyła  559  sztuki.  Natomiast  ilość  ludności  korzystających  z  sieci  gazowej

zwiększyła się o 626 osób w 2020 roku.
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Tabela 13. Sieć gazowa na terenie miasta Złotów

Rok

Długość

czynnej sieci

rozdzielczej

[m]

Czynne

przyłącza do

budynków

ogółem

Odbiorcy gazu

Ludność

korzystająca z sieci

gazowej

2016 38 038 1 207 585 2 360

2017 38 038 1 220 884 2 404

2018 38 105 1 255 976 2 625

2019 38 106 1 282 1 027 2 722

2020 38 979 1 324 1 144 2 986

Źródło: GUS

Zgodnie z danym pozyskanymi z DUON Dystrybucja ogólna liczba budynków z przyłączem

do sieci gazowej na koniec 2021 roku wynosi 1 352 szt. w granicach gminy Miasto Złotów. W tym

1270  szt.  to  przyłącza  do  budynków mieszkalnych.  Na  terenie  miasta  znajduje  się  również  330

punktów adresowych, które posiadają przyłącze gazowe, ale nie korzystają z gazu.

Tabela 14. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Miasto Złotów w latach

2016-2020 w obszarze interwencji – ochrona klimatu i jakości powietrza

Opis podjętych działań:

 Stały monitoring stanu powietrza prowadzony jest przez system 10 czujników aplikacji Air-

ly,

 Dofinansowanie wymiany starych źródeł ogrzewania,

 Modernizacja ul. Polnej,

 Modernizacja części ul. Staszica,

 Zapoczątkowanie akcji „Miejska Fabryka Czystego Powietrza”

Źródło: Opracowanie własne

Straż  Miejska  rok  rocznie  prowadzi  kontrole  nieruchomości,  sprawdzając  w  jaki  sposób

właściciele  ogrzewają  budynki  i  co  spalają  w  piecach.  Udzielają  jednocześnie  informacji

o obowiązkach w zakresie spalania paliw stałych w piecach, konieczności wymiany starych źródeł

ciepła oraz możliwości uzyskania dotacji na wymianę pieca. W 2020 r. ujawniono 10 przypadków

spalania materiałów niedozwolonych, a były to głównie płyty meblowe. Natomiast w 2021 r. Straż

Miejska przeprowadziła 126 kontroli  w zakresie  spalania  paliw.  Prowadzone są także kontrole na

budowach. Od 2018 r. miasto zachęca mieszkańców do wymiany starych źródeł ogrzewania poprzez

udzielanie  dofinansowania  w  postaci  dotacji  celowej  z  budżetu  Gminy.  Ponadto  w ramach

podpisanego w 2019 r. z WFOŚiGW w Poznaniu porozumienia na bieżąco prowadzona jest pomoc
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w wypełnianiu wniosków na dotacje z rządowego programu „Czyste Powietrze”. Stworzone zostało

stanowisko  „Zielone  Okienko”,  w  którym  można  uzyskać  m.in.  niezbędne  informacje  na  temat

dostępnych projektów, otrzymać pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosków oraz zostawić do

weryfikacji  wypełniony  wniosek  z  „Czystego  Powietrza”. W 2017  r.  na  terenie  miasta  Złotowa

zapoczątkowano  akcję  ekologiczną  pn.  „Miejska  Fabryka  Czystego  Powietrza”.  Jej  celem  jest

podnoszenie  świadomości  mieszkańców,  że  zieleń  stanowi  ważny  element  struktury  przestrzeni

publicznej  służący  poprawie  życia  lokalnej  społeczności,  a  także  uświadomienie,  że  drzewa

i różnorodna  drobna  zieleń  to  najlepsze  rozwiązanie  na  redukcję  CO2 z  atmosfery,  walkę

z zanieczyszczaniami wód i powietrza, upiększanie przestrzeni miejskiej oraz sprzyjanie owadom.

 4.2.2 Ocena stanu – analiza SWOT

Na podstawie oceny stanu powietrza przeprowadzono analizę SWOT przedstawioną w tabeli

poniżej. Analiza ta pozwoli na zidentyfikowanie problemów i wyznaczenie działań mających na celu

poprawę stanu ochrony środowiska na terenie gminy.

Tabela 15. Analiza SWOT – obszar interwencji ochrona klimatu i jakość powietrza

Mocne strony Słabe strony

 Dofinansowanie wymiany starych źródeł

ogrzewania,

 Ciągła rozbudowa sieci cieplnej oraz ga-

zowej,

 Miejska Fabryka Czystego Powietrza.

 Znaczna emisja zanieczyszczeń z procesu spa-

lania paliw grzewczych

 Przekroczenia poziomu dopuszczalnego

PM2.5 oraz B(a)P w strefie wielkopolskiej pod

kątem ochrony zdrowia

 Przekroczenia poziomu docelowego O3 

w strefie wielkopolskiej pod kątem ochrony

zdrowia

 Przekroczenie poziomu docelowego O3 pod

kątem ochrony roślin

Szanse Zagrożenia

 Promowanie wśród mieszkańców ekolo-

gicznych źródeł energii

 Budowanie świadomości ekologicznej

społeczeństwa

 Duża liczba indywidualnych systemów

grzewczych wykorzystujących paliwo stałe

 Spalanie odpadów w przestarzałych przydo-

mowych kotłowniach

 Wzmożony ruch drogowy 

Źródło: Opracowanie własne

Największym problemem w zakresie ochrony powietrza stwierdzonym w analizie SWOT jest

niska emisja pochodząca z indywidualnych systemów grzewczych oraz ruchu drogowego. Zadania
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podejmowane  przez  Gminę  powinny  skupić  się  na  wprowadzeniu  gospodarki  niskoemisyjnej,

tj. głównie  zachęceniu  mieszkańców  do  wymiany  starych  systemów  grzewczych  na  bardziej

ekologiczne, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz ograniczeniu emisji z ruchu drogowego.

 4.3 Zagrożenia hałasem

4.3.1 Stan wyjściowy 

W  rozumieniu  Ustawy  Prawo  ochrony  środowiska,  hałasem  nazywa  się  dźwięki

o częstotliwości od 16 Hz do 16 000 Hz, zwykle o nadmiernym natężeniu (odczuwalne jako zbyt

głośne)  w  danym  miejscu  i  czasie.  Z  fizycznego  punktu  widzenia  hałas,  czyli  odbierane  jako

dokuczliwe, przykre i szkodliwe dźwięki, to drgania mechaniczne ośrodka sprężystego, najczęściej

powietrza.  Zmiana  ciśnienia  gazu  w  stosunku  do  ciśnienia  atmosferycznego  wywołana  tymi

drganiami, przenosi się w postaci następujących po sobie lokalnych rozrzedzeń i zagęszczeń cząstek

ośrodka w przestrzeni otaczającej źródło drgań, tworząc falę akustyczną. Różnica między wartością

chwilową ciśnienia w ośrodku przy przejściu fali akustycznej, a wartością ciśnienia atmosferycznego,

zwana jest ciśnieniem akustycznym. Ciśnienie akustyczne opisuje natężenie dźwięku i wyrażane jest

w paskalach  (Pa).  Ponieważ  słuch  ludzki  reaguje  na  bodźce  w  sposób  logarytmiczny,  ciśnienie

akustyczne wyraża się często w skali logarytmicznej – w decybelach (dB). 

Długotrwałe  narażenie  na  hałas  może  powodować  negatywne  skutki  zdrowotne.  Ochrona

przed hałasem oparta jest na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego, w szczególności przez

obniżenie  hałasu  przynajmniej  do  stanu  normatywnego,  i  utrzymywanie  go  na  jak  najniższym

poziomie.  Dopuszczalne  poziomy  emisji  hałasu  do  środowiska,  uzależnione  są  od  formy

zagospodarowania  terenu  i  pory  dnia,  zostały  określone  w  Rozporządzeniu  Ministra  Środowiska

z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
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Tabela 16. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

Lp. Rodzaj terenu

Dopuszczalny pozom hałasu w dB

Drogi lub linie kolejowe
Pozostałe obiekty i działalność

będąca źródłem hałasu

LAeq D

Przedział

czasu

odniesienia

równy 16

godzinom

LAeq N

przedział

czasu

odniesienia

równy 8 h

LAeq D

przedział

czasu

odniesienia

równy 8-miu

najmniej

korzystnym

godz. dnia

LAeq N

przedział czasu

odniesienia

równy 1-ej

najmniej

korzystnej

godz. nocy

1.

a. Obszary A ochrony

uzdrowiskowej 

b. Tereny szpitali poza miastem

50 45 45 40

2.

a. Tereny zabudowy 

mieszkaniowej

jednorodzinnej

b. Tereny zabudowy związanej

ze stałym lub wielogodzinnym

pobytem dzieci i młodzieży

c. Tereny domów opieki

d. Tereny szpitali w miastach

61 56 50 40

3.

a. Tereny zabudowy 

mieszkaniowej

wielorodzinnej i zamieszkania

zbiorowego

c. Tereny zabudowy 

zagrodowej

d. Tereny mieszkaniowo-

usługowe

65 56 55 45

4.

Tereny w strefie śródmiejskiej 

miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców

68 60 55 45

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych  poziomów

hałasu w środowisku 
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W  tabelach  poniżej  przedstawiono  natężenie  ruchu  na  drogach  wojewódzkich  na  terenie

miasta Złotów w latach 2015, 2020 oraz 2021. Z tabel wynika, że najwięcej pojazdów, poruszających

się po drogach wojewódzki na terenie miasta Złotowa to samochody osobowe oraz lekkie samochody

ciężarowe.  Z  danych  wynika  również,  iż  w  latach  2020/21  natężenie  ruchu  wzrosło  na  drogach

wojewódzkich w stosunku do pomiarów prowadzonych w 2015 roku. Ilość pojazdów może wpływać

na  klimat  akustyczny  w  mieście  Złotów,  jednak  wpływ  ten  będzie  miał  charakter  miejscowy,

krótkotrwały i odwracalny. 
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Tabela 17. Natężenie ruchu na drogach wojewódzkich na terenie miasta Złotów w 2015 roku

Numer

punktu

pomiarow

ego

Numer

drogi
Długość Nazwa odcinka 

SDRR

poj.

silnik.

ogółem

Motocykle
Sam. osob.

mikrobusy

Lekkie

samochody

ciężarowe

Sam. ciężarowe

Autobusy
Ciągniki

rolnicze Bez

przycz.

Z

przycz.

30 004 188 23,9
Gr. Woj. –

Złotów
3 469 83 2 828 340 83 108 3 24

30 005 188 3,5 M. Złotów 7 660 115 6 870 444 100 115 8 8

30 006 188 28,5 Złotów-Piła 5 967 60 5 072 477 125 167 48 18

30 008 189 14,3 Jastrowie-Złotów 2 472 25 2 113 176 40 99 12 7

30 009 189 3,9 M. Złotów 3 628 62 3 073 243 109 112 18 11

30 010 189 15,1 Złotów- Gr. Woj. 1 624 34 1 352 136 42 47 5 8

Źródło: Generalny pomiar ruchu w 2015 roku Średni dobowy ruch roczny w punktach pomiarowych w 2015 roku na drogach wojewódzkich
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Tabela 18. Natężenie ruchu na drogach wojewódzkich na terenie miasta Złotów w latach 2020/21

Numer

punktu

pomiarow

ego

Numer

drogi
Długość Nazwa odcinka

SDRR

poj.

silnik.

ogółem

Motocykle
Sam. osob.

mikrobusy

Lekkie

samochod

y

ciężarowe

Sam. ciężarowe

Autobusy
Ciągniki

rolniczeBez

przycz.

Z

przycz.

30 004 188 23,614

Gr. Woj.

Pomorskiego –

Złotów

3 563 44 2 935 325 85 110 7 57

30 005 188 3,814
Złotów – ul.

Powstańców
8 151 121 6 996 735 149 138 3 9

30 006 188 25,597
ul. Powstańców –

Piła 
7 274 67 6 015 778 132 223 30 29

30 008 189 14,183 Jastrowie – Złotów 3 384 28 2 766 279 40 221 28 22

30 009 189 7,534 Złotów 4 413 79 3 677 439 71 114 20 13

30 010 189 11,515 Złotów – Dorotowo 2 013 25 1 642 192 16 121 11 6

Źródło: https://www.wzdw.pl/drogi/pomiar-ruchu/719-generalny-pomiar-ruchu-2020
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Tabela 19. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy miasto Złotów na lata

2016-2020 w obszarze interwencji – zagrożenie hałasem

Opis podjętych działań:

 wprowadzenie do mpzp zapisów sprzyjających ograniczeniu zagrożenia hałasem, 

Źródło: Opracowanie własne

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wprowadzono zapisy dotyczące

dopuszczalnych  poziomów  hałasu  dla  poszczególnych  terenów,  aby  zapobiec  negatywnemu

wpływowi hałasu na mieszkańców. 

 4.3.1 Ocena stanu – analiza SWOT

Przeprowadzenie  oceny  stanu  aktualnego  środowiska  akustycznego  gminy  pozwoliło

na sporządzenie  analizy  SWOT  przedstawionej  w  poniższej  tabeli.  Analiza  ta  pozwoli

na zidentyfikowanie  problemów  związanych  z  hałasem  i  wyznaczenie  działań  mających  na  celu

poprawę stanu tego obszaru interwencji.

Tabela 20. Analiza SWOT – obszar interwencji zagrożenie hałasem.

Mocne strony Słabe strony
 Brak przekroczeń dopuszczalnego poziomu 

hałasu na terenie gminy,

 Brak zakładów przemysłowych o nadmiernej

emisji hałasu

 Słabo rozwinięty transport publiczny,

 Brak pomiarów hałasu w ostatnich latach.

Szanse Zagrożenia
 Opracowanie „Koncepcji uruchomienia 

komunikacji miejskiej w Złotowie”,

 Planowana rozbudowa ścieżek rowerowych, 

 Wysokie koszty realizacji inwestycji 

drogowych,

 Wzmożony ruch samochodowy,

Źródło: Opracowanie własne

Mimo braku przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu na terenie gminy, hałas pochodzący

z ruchu drogowego jest cały czas poważnym zagrożeniem wpływającym negatywnie na zdrowie ludzi

(min.  może  powodować  zmęczenie,  bóle  głowy),  zwłaszcza  przy  stale  wzrastającej  ilości

samochodów. Jednym z kierunków działań podejmowanych przez gminę powinna być rozbudowa

i zachęcenie do korzystania przez mieszkańców ze ścieżek rowerowych oraz dalsze modernizacje dróg

z zastosowaniem cichych nawierzchni.
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 4.4 Pola elektromagnetyczne

 4.4.1 Stan wyjściowy

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu

środowiska poprzez utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co

najmniej na tych poziomach albo zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do

dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.

Na  pole  elektromagnetyczne  (PEM)  składają  się  pola  elektryczne,  magnetyczne  oraz

elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz, które tworzą zakres promieniowania

elektromagnetycznego  niejonizującego.  Zgodnie  z  rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  10

września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do tego

typu przedsięwzięć, w kontekście pól elektromagnetycznych, zalicza się: 

 stacje  elektroenergetyczne  lub  napowietrzne  linie  elektroenergetyczne,  o  napięciu

znamionowym wynoszącym nie mniej niż 110 kV; 

 instalacje  radiokomunikacyjne,  radionawigacyjne i  radiolokacyjne,  z  wyłączeniem radiolinii,

emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz,, których

równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla jednej anteny wynosi nie mniej

niż 15 W. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, zgodnie z ustawą: Prawo ochrony

środowiska,  od  2005  roku  dokonuje  w  ramach  Państwowego  Monitoringu  Środowiska  oceny

poziomów pól  elektromagnetycznych  w  środowisku.  Dodatkowym  źródłem  informacji  o  stacjach

bazowych i liniach elektroenergetycznych może być m.in.:

 działalność kontrolna Inspekcji Ochrony Środowiska,

 działania starosty w zakresie pól elektromagnetycznych,

 baza danych o pozwoleniach radiowych wydanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej,

 informacja od Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A.

Dystrybucją  energii  elektrycznej  na  terenie  miasta  Złotów  obecnie  zajmuje  się  ENEA

Operator.  Miasto  zasilane  jest  w  energię  elektryczną  linią  wysokiego  napięcia  110  kV  relacji

Krzewina  –  Szczecinek.  Linia  ta  doprowadza  energię  do  GPZ  110  kV/15  kV  –  Złotów,  który

zlokalizowany jest w południowej części miasta. Stąd liniami 15 kV energia doprowadzana jest do

poszczególnych  stacji  transformatorowych  15  kV/04  kV  na  terenie  miasta  oraz  do  pobliskich

miejscowości. Siecią linii kablowych niskich napięć trafia do odbiorców. 

Na  terenie  miasta  Złotów  źródłem  promieniowania  elektromagnetycznego  jest  13  stacji

bazowych telefonii komórkowej. 
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Tabela 21. Stacje bazowe sieci telefonii komórkowej na terenie miasta Złotów

Lp. Sieć Adres Technologie ID stacji

1. T-Mobile
Złotów, pl.

Kościuszki
GSM900 LTE1800 LTE2100 UMTS900 42988

2. Orange
Złotów, pl.

Kościuszki
GSM900 LTE1800 LTE2100 UMTS900 5250

3. Plus
Zlotów, ul.

Wioślarska
GSM900 LTE2600 UMTS900 BT32303

4. Aero 2
Złotów, ul.

Wioślarska
LTE1800 LTE900 BT32303

5. T-Mobile
Złotów, ul.

Wioślarska

GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600

LTE800 UMTS900
44061

6. Orange
Złotów, ul.

Wioślarska

GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600

LTE800 UMTS900
T-44061

7. Play
Złotów, ul.

Wioślarska

GSM900 LTE1800 LTE2100 LTE2600

LTE800 UMTS2100 UMTS900
ZLO3003

8. Play
Złotów, ul. Leśna

28

LTE1800 LTE2100 LTE800 UMTS2100

UMTS900
ZLO3002

9. Plus
Złotów, ul. Za

Dworcem 3
GSM900 UMTS2100 UMTS900 BT33565

10. T-Mobile
Złotów, ul. Za

Dworcem 3 
GSM900 LTE1800 LTE2100 UMTS900 44027

11. Orange
Złotów, ul. Za

Dworcem 3 
GSM900 LTE1800 LTE2100 UMTS900 T-44027

12. Aero 2
Złotów, ul. Za

Dworcem 3
LTE1800 LTE900 BT33565

13. Play
Złotów, ul. Za

Dworcem 3

SM1800 GSM900 LTE1800 LTE2100

LTE2600 LTE800 UMTS2100 UMTS900
ZLO3001

Źródło: http://beta.btsearch.pl/

Monitoring  pól  elektromagnetycznych  (PEM)  realizowany  jest  w oparciu  o rozporządzenie

Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia

okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. 

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem punkty pomiarowe, w których wykonuje się okresowe

badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, wyznacza się dla każdego województwa
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w ramach państwowego monitoringu środowiska dla stałej sieci monitoringu oraz dla monitoringu

badawczego. Dla  miast  poniżej  20 000  mieszkańców  wyznacza  się  1  punkt  pomiarowy,  a  cykl

pomiarowy trwa 2 lata. W ten sposób można uzyskać dane porównawcze pozwalające określić zmiany

i kierunki zmian na przestrzeni lat.

W okresie 2019-2020 na terenie miasta Złotów WIOŚ w Poznaniu przeprowadził łącznie 46

kontroli zakładów korzystających ze środowiska, tj. 12 kontroli w terenie z ustalonym podmiotem i 34

kontrole  dokumentacyjne  z  ustalonym podmiotem w tym 3  kontrole  dokumentacyjne  w  zakresie

natężeń pola elektromagnetycznego. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomów  pól  elektromagnetycznych  w  środowisku,  określa  dopuszczalne  poziomy  zakresu

częstotliwości  pól  elektromagnetycznych  oraz  dopuszczalne  poziomy  natężenia  pól

elektromagnetycznych, które przedstawia tabela poniżej.

Tabela 22. Częstotliwości pół elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne,

charakteryzujące oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko dla miejsc

dostępnych dla ludności oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych,

charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych, dla miejsc dostępnych

dla ludności

Parametr fizyczny

Zakres częstotliwości pola 

elektromagnetycznego

Składowa

elektryczna E

(V/m)

Składowa

magnetyczna

H (A/m)

Gęstość mocy S

(W/m2)

Lp. 1 2 3 4

1. 0 Hz 10000 2500 ND

2. Od 0 Hz do 0,5 Hz ND 2500 ND

3. Od 0,5 Hz do 50 Hz 10000 60 ND

4. Od 0,05 kHz do 1 kHz ND 3/f ND

5. Od 1 kHz do 3 kHz 250/f 5 ND

6. Od 3 kHz do 150 kHz 87 5 ND

7. Od 0,15 MHz do 1 MHz 87 0,73/f ND

8. Od 1 MHz do 10 MHz 87/f0,5 0,73/f ND

9. Od 10 MHz do 400 MHz 28 0,073 2

10. Od 400 MHz do 2000 MHz 1,375x f 0,5 0,0037 x f0,5 f/200

11. Od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10

Źródło: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w

środowisku (Dz.U. 2019, poz. 2448)
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Tabela 23.Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy miasto Złotów na lata

2016-2020 zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi

Opis podjętych działań:

 Uwzględnienie w mpzp zagadnień związanych z ochroną przed polami 

elektromagnetycznymi, 

Źródło: opracowanie własne

W miejscowych planach zagospodarowania  przestrzennego uwzględniono zapisy  związane

z ochroną przed polami elektromagnetycznymi. Zapisy dotyczyły wszelkich oddziaływań związanych

z prowadzoną działalnością usługową. Nie mogą one powodować przekroczenia standardów jakości

środowiska, określonych przepisami odrębnymi poza teren, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

 4.4.2 Ocena stanu – analiza SWOT

Na  podstawie  oceny  stanu  aktualnego  obszaru  interwencji  pola  elektromagnetyczne

przeprowadzono analizą SWOT przedstawioną w tabeli poniżej.

Tabela 24. Analiza SWOT – obszar interwencji pola elektromagnetyczne

Mocne strony Słabe strony
 Brak przekroczeń dopuszczalnych 

poziomów natężenia pola 

elektromagnetycznego w powiecie

 Zwiększająca się ilość stacji bazowych 

telefonii komórkowych na terenie miasta

Szanse Zagrożenia

 W porównaniu do poprzednich lat na 

terenie woj. wielkopolskiego zagrożenie 

od pól elektromagnetycznych nie ulega 

dużemu zwiększeniu i nie przekracza 

wartości dopuszczalnych,

 Kontrola lokalizacji nowych źródeł PEM

 Coraz większa liczba nadajników 

GSM/UMTS/LTE,

 Niska świadomość społeczna o 

zagrożeniu polami 

elektromagnetycznymi,

 Rozbudowa sieci elektrycznej NN

Źródło: Opracowanie własne

Mocną stroną gminy w zakresie promieniowania elektromagnetycznego jest brak przekroczeń

dopuszczalnych  poziomów  pól  elektromagnetycznych  w  środowisku  oraz  pomiar  pól

elektromagnetycznych  na  terenie  miasta.  Na  terenie  miasta  Złotów  zagrożeniem  jest  niska

świadomość społeczna o zagrożeniu polami. Słabą stroną jest zwiększająca się ilość stacji bazowych

telefonii komórkowych.
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 4.5  Gospodarowanie wodami

 4.5.1  Stan wyjściowy

Wody podziemne

Miasto  Złotów  zlokalizowane  jest  w  granicach  jednolitej  części  wód  podziemnych

PLGW600026, stan chemiczny i ilościowy tej części wód jest dobry. 

W granicach miasta Złotów zlokalizowany jest jeden Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr

127 Subzbiornik Złotów – Piła – Strzelce Krajeńskie. 

Badania  oceny  stanu  wód  podziemnych  dokonuje  w  ramach  Państwowego  Monitoringu

Środowiska w sieci krajowej, Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie, na zlecenie Głównego

Inspektora Ochrony Środowiska. 

Zgodnie z art. 155a ust. 5 i 6 Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001, Państwowa Służba

Hydrogeologiczna  wykonuje  badania  i  ocenia  stan  wód  podziemnych  w zakresie  elementów

fizykochemicznych i  ilościowych.  W uzasadnionych przypadkach Wojewódzki  Inspektor  Ochrony

Środowiska wykonuje, w uzgodnieniu z Państwową Służbą Hydrogeologiczną, uzupełniające badania

wód  podziemnych  w  zakresie  elementów  fizykochemicznych.  Wyniki  tych  badań  przekazuje  za

pośrednictwem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Państwowej Służbie Hydrogeologicznej.

Dla  każdej  JCWPd  ustalane  są  cele  środowiskowe  na  podstawie  parametrów  chemicznych

i ilościowych. 
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Rycina 8. Położenie miasta Złotów w granicach JCWPd

Źródło: Opracowanie własne

Wody powierzchniowe

Miasto położone jest w dorzeczu Odry, a przeważająca jego część leży w obszarze zlewni

rzeki Głomia. 

W granicach miasta Złotów, zlokalizowanych jest pięć zbiorników wodnych:

 Jezioro Miejskie – jezioro o pow. 47,7 ha w południowej części miasta stwarzając warunki do

wędkowania  i  turystyki  pieszej  (nabrzeżna  promenada).  Brzegi  jeziora  wyróżnia  bogata

roślinność, szczególnie w części południowej oraz zachodniej, gdzie sąsiaduje ono z parkiem

Zwierzyniec. 

 Jezioro Zaleskie – jezioro o pow. 180 ha w zachodniej części Złotowa, znajdują się tu dwa

kąpieliska, jezioro to stwarza warunki do uprawiania sportów wodnych. Spośród gatunków

roślinności  nadbrzeżnej  dominują  tu  olchy  i  wierzby.  W  części  miejskiej  nad  jeziorem

urządzona została promenada z nawierzchni naturalnej

 Jezioro Baba – jezioro o pow. 18 ha, w fazie postępującej  eutrofizacji,  którego głębokość

wynosi obecnie ok, 1,5m. znajduje się ono w centralnej części Złotowa. Porośnięty niemal

w całości trzcinami, sitowiem, licznymi gatunkami traw i roślinności cielnej zbiornik wodny
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stanowi  siedlisko wieli  gatunków ptaków,  w tym również drapieżnych.  W obrębie  doliny

przepływającej  przez  jezioro  rzeki  Głomii  znajdują  się  siedliska  bobra  europejskiego.

W części miejskiej nad jeziorem urządzona została promenada z nawierzchni naturalnej

 Jezioro  Burmistrzowskie  –  jezioro  o  pow.  7,7  ha  w  północnej  części  miasta,  porośnięte

nabrzeżnie  wieloma  gatunkami  iglastych  oraz  liściastych,  jak  również  posiadające  bogatą

roślinność wodną. Jezioro posiada również duże walory wędkarskie. 

 Jezioro Proboszczowskie – jezioro o pow. 4,1 ha w północnej części miasta, podobnie jak

jezioro Burmistrzowskie posiadające duże walory wędkarskie. 

Rycina 9. Położenie jezior na terenie miasta Złotów

Źródło: Opracowanie własne
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Rycina 10. Położenie miasta Złotów w granicach JCWP Rzecznych 

Źródło: Opracowanie własne

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy do 2029 roku, 
wykonany przez Ekolog Sp. z o.o. ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań

53



Tabela 25. Charakterystyka jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych oraz jeziornych na terenie miasta Złotów

Lp. Nazwa JCWP
Krajowy Kod

JCWP
Typ Monitoring

Stan potencjał

ekologiczny

Stan

chemiczny

Stan

ogólny

Ocena Ryzyka

Nieosiągnięcia Celów

Środowiskowych

Cel środowiskowy

dla JCWP

Rzeczne

1. RW600018188682

Głomia do

dopł. z jez.

Zaleskiego

18 Tak Umiarkowany

Poniżej

stanu

dobrego 

Zły Zagrożone

Dobry stan

ekologiczny, dobry

stan chemiczny

2. RW6000201886899

Głomia od

dopł. jez.

Zaleskiego do

ujścia 

20 Tak Umiarkowany Dobry Zły Zagrożone 

Dobry stan

ekologiczny, dobry

stan chemiczny 

Jeziorne

1. LW10650
Jezioro

Zaleskie
3b Tak Umiarkowany - Zły Zagrożona

Dobry stan

ekologiczny, dobry

stan chemiczny

Źródło: wody.isok.gov.pl
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Z  tabeli  25  wynika  iż,  na  terenie  miasta  Złotów  występują  3  jednolite  części  wód

powierzchniowych.  Wśród  nich  dwie  JCWP  są  rzeczne,  których  potencjał  ekologiczny  został

określony jako umiarkowany, posiadają one zły stan ogólny oraz występuje zagrożenie nie osiągnięcia

celi środowiskowych. Obie JCWP mają takie same cele środowiskowe: dobry stan ekologiczny oraz

dobry stan chemiczny. Na terenie miasta zlokalizowana jest jedna JCWP jeziorna, której potencjał

ekologiczny  również  został  określony  na  poziomie  umiarkowanym.  Osiągnięcie  celów

środowiskowych  na  jej  terenie  jest  zagrożone.  Cele  środowiskowe  które  zostały  w  jej  obrębie

wyznaczone to: dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny.

Strefy ochronne ujęć wód podziemnych na terenie miasta Złotów: 

 Strefa  ochronna  ujęć  wód  podziemnych,  obejmująca  teren  ochrony  bezpośredniej,  której

właścicielem jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złotowie. Strefa jest

zlokalizowana na działkach o nr ewid. 7/8, 7/47, 13/7 i 81/7, obręb Złotów 90, powiat złotowski.

Na terenie ochrony bezpośredniej należy: 

 Odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich

do urządzeń służących do poboru wody,

 Zagospodarować teren zielenią, 

 Odprowadzać  poza  granicę  terenu  ochrony  bezpośredniej  ścieki  z  urządzeń  sanitarnych

przeznaczonych do żytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru

wody,

 Ograniczyć  wyłącznie  do  niezbędnych  potrzeb  przebywanie  osób  niezatrudnionych  przy

obsłudze urządzeń służących do poboru wody. 

 Strefa  ochronna  ujęć  wód  podziemnych,  obejmująca  teren  ochrony  bezpośredniej,  której

właścicielem jest Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złotowie. Strefa jest

zlokalizowana  na  działce  o  nr  ewid.  69/4  obręb  Złotów 91,  powiat  złotowski.  Na  terenie

ochrony bezpośredniej należy:

 Odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożlwiający przedostawanie się

ich do urządzeń służących do poboru wody,

 Zagospodarować teren zielenią, 

 Odprowadzać  poza  granicę  terenu  ochrony  bezpośredniej  ścieki  z  urządzeń  sanitarnych

przeznaczonych  do  użytku  dla  osób  zatrudnionych  przy  obsłudze  urządzeń  służących  do

poboru wody,

 Ograniczyć  wyłącznie  do  niezbędnych  potrzeb  przebywanie  osób  niezatrudnionych  przy

obsłudze urządzeń służących do poboru wody. 
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Państwowe  Gospodarstwo  Wodne  Wody  Polskie  Zarząd  Zlewni  w  Pile  wydało  następujące

pozwolenia wodnoprawne dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złotowie:

 Pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną obejmującą wprowadzenie do urządzenia wodnego

– rowu melioracyjnego G-101, za pośrednictwem wylotu, oczyszczonych ścieków komunalnych

z  oczyszczalni  ścieków  w  m.  Blękwit,  decyzja  nr: BD.ZUZ.2.4210.459.2020.OZ  z  dnia  9

czerwca 2021 r.,

 Pozwolenie  wodnoprawne  na  usługi  wodne  obejmujące  odprowadzenie  wód  opadowych

i roztopowych, decyzja nr: BD.ZUZ.2.421.373.2018.DS z dnia 13 lutego 2019 r.,

 Pozwolenie  wodnoprawne  na  wykonanie  urządzenia  wodnego  –  obiektu  służącego  do

ujmowania  wód  podziemnych  –  studni  nr  8  bis,  usługę  wodną  obejmującą  pobór  wód

podziemnych, decyzja nr: BD.ZUZ.2.4210.200.2021.AS z dnia 3 września 2021 r.,

 Pozwolenie wodnoprawne  w sprawie ustanowienia stref ochronnych ujęć wód podziemnych,

decyzja nr: BD.ZUZ.2.4100.237.2018.AS z dnia 7 października 2019 r.,

 Pozwolenie  wodnoprawne  w sprawie ustanowienia  strefy ochronnej  ujęć  wód podziemnych,

decyzja nr: BD.ZUZ.2.4100.110.2018.AS z dnia 15 października 2019 r.

Zagrożenie Powodziowe

Powódź  to  jedno  z  najbardziej  niebezpiecznych  naturalnych  zjawisk  występujących

na obszarze kraju. Ryzyko powodziowe jest wypadkową potencjalnego zagrożenia, stopnia ekspozycji

na powódź oraz wrażliwości zagrożonych społeczności. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, zgodnie

z zapisami  Dyrektywy  Powodziowej  oraz  ustawy  Prawo  wodne,  prowadzi  prace  związane

z opracowaniem  planów  zarządzania  ryzykiem  powodziowym (PZRP)  dla  obszarów  dorzeczy

i regionów wodnych. Prace nad planami zostały poprzedzone przygotowaniem wstępnej oceny ryzyka

powodziowego (WORP). 

WORP  jest  pierwszym  z  czterech  dokumentów  planistycznych  wymaganych  Dyrektywą

2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka

powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa).

Celem  wstępnej  oceny  ryzyka  powodziowego  jest  wyznaczenie  obszarów  narażonych

na niebezpieczeństwo powodzi, czyli obszarów, na których istnieje znaczące ryzyko powodziowe lub

na których wystąpienie dużego ryzyka jest prawdopodobne. 

Wstępną ocenę wykonano w oparciu o dostępne lub łatwe do uzyskania informacje. Wstępna

ocena  ryzyka  powodziowego  dla  województwa  wielkopolskiego  została  wykonana  przez  Instytut

Meteorologii  i  Gospodarki  Wodnej  PIB  -  Centrum  Modelowania  Powodziowego  w  Poznaniu,

w konsultacji  z Krajowym Zarządem Gospodarki  Wodnej.  Zgodnie z tą oceną duża część obszaru
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gminy znajduje się na obszarze na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi  jest  średnie

i wynosi raz na 100 lat (1%). 

Tabela 26. Budowle hydrotechniczne występujące na terenie miasta Złotów

Rodzaj budowli hydrotechnicznej Liczba Charakterystyka

Jazy 2

Jaz nr 7 (41+750 km rzeki Głomia), maksymalna

rzędna piętrzenia: 106,62 m n.p.m.

Jaz nr 8 (44+750km rzeki Głomia), maksymalna

rzędna piętrzenia: 107,25 m n.p.m.

Budowle upustowe z przelewami i

spustami
2

Przelew awaryjny w grobli, światło przelewu:

1m, rzędna stopnia przelewu: 116,60m n.p.m.,

długość: 20m

Przelew awaryjny w grobli, światło przelewu:

1m, rzędna stopnia przelewu: 116,90 m n.p.m.,

długość: 12m

Mnichy 2
Mnich „A”, rzędna piętrzenia: 116,60 m n.p.m.

Mnich „B”, rzędna piętrzenia: 116,90 m n.p.m.

Wyloty ścieków 34 Wyloty ścieków do wód i do ziemi

Kanały 1 Kanał Śmiardowski

Zastawki 1 Zastawka nr Z-2 na rz. Głomia

Przepusty z piętrzeniem 1
Przepust dwutorowy z zastawką, rzędna

piętrzenia: 106,85 m n.p.m.

Źródło: dane otrzymane od Wód Polskich

 4.5.2 Ocena stanu – analiza SWOT

Na podstawie oceny stanu aktualnego obszaru interwencji gospodarowanie wodami przepro-

wadzono analizą SWOT przedstawioną w tabeli poniżej.

Tabela 27. Analiza SWOT – obszar interwencji gospodarowanie wodami

Mocne strony Słabe strony
 Monitoring wód powierzchniowych,

 Dobry  stan  jednolitych  części  wód

podziemnych,

 Stopniowa  poprawa  jakości  wód

podziemnych,  edukacja  ekologiczna

mieszkańców

 Zły  stan  jednolitych  części  wód

powierzchniowych,

 Coraz większy pobór wód podziemnych

na cele bytowe,

 Ryzyko  pogorszenia  jakości  wód

podziemnych,
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Szanse Zagrożenia

 Ograniczenie  zanieczyszczenia  wód

powierzchniowych,

 Kontrolowanie  stanu  jakości  wód

powierzchniowych,

 Stała kontrola i modernizacja urządzeń

wodnych 

 Brak stałych pomiarów jakości jednolitej

części wód podziemnych znajdującej się

na terenie gminy,

 Nadmierne  stosowanie  nawozów  w

rolnictwie i sadownictwie,

 Występowanie  jezior  cennych

przyrodniczo  narażonych  na

zanieczyszczenia (Jezioro Zaleskie)

Źródło: Opracowanie własne

Głównymi problemami w zakresie  gospodarowania  wodami na terenie  miasta  Złotów jest

ryzyko  pogorszenia  się  już  i  tak  złego  stanu  wód  powierzchniowych,  wynikających  głównie

z zanieczyszczenia środowiska wodnego spływami nawozów rolniczych. Jezioro Zaleskie jest również

narażone na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego. Innym problemem jest występowanie GZWP

wrażliwych na zanieczyszczenia. 

 4.6 Gospodarka wodno-ściekowa

 4.6.1 Stan wyjściowy

Na  ternie  miasta  Złotowa  nadzór  nad  siecią  wodociągową  oraz  kanalizacyjną  sprawuje

Miejski Zakłada Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Usługi, które wykonuje zakład są określone w

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

ścieków. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

 Pobór i dostarczanie wody, 

 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 

 Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, 

 Budowa przyłączy i sieci wodno-kanalizacyjnych, 

 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 

Według  danych  GUS z  2020 roku długość  sieci  wodociągowej  na  terenie  miasta  Złotów

wynosiła  50,5  km,  natomiast  liczba  przyłączy  prowadzących  do  budynków  mieszkalnych

i zbiorowego  zamieszkania  wynosiła  2 204  sztuki.  Zużycie  wody  na  jednego  mieszkańca

w analizowanym przedziale  czasowym charakteryzowało  się  tendencją  wzrostową  i  w  roku  2020

wyniosło 563,8 m3.  Zmiany w zakresie sieci wodociągowej na terenie gminy w latach 2016-2020

przedstawiono w tabeli poniżej. Zgodnie z danymi pozyskanymi z Miejskiego Zakładu Wodociągów

i Kanalizacji z wodociągu miejskiego korzysta 100% ludności Gminy Miasto Złotów oraz mieszkańcy
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gminy Złotów z posesji położonych przy granicy miasta. Na terenie miasta znajdują się studnie wód

podskórnych.

Tabela 28. Zmiany w zakresie sieci wodociągowej na terenie miasta Złotów w latach 2016-2020

Wyszczególnienie
Jednost-

ka miary
2016 2017 2018 2019 2020

Długość czynnej sieci rozdzielczej km 50,8 48,7 49,3 50,5 50,5

Przyłącza prowadzące do budynków miesz-

kalnych i zbiorowego zamieszkania
szt. 1 966 2 238 2 181 2 185 2 204

Woda dostarczona gospodarstwom domowym dm3 546,7 541,2 560,7 554,6 563,8

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba
18

467
18 428

18

433

18

519
18 424

Zużycie wody w gospodarstwach domowych

ogółem na 1 mieszkańca
m3 29,6 29,3 30,4 30,0 30,5

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (art. 208, ust.1) zobowiązuje gminy do realizacji

zadania własnego gmin w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków. 

Sieć kanalizacyjna w mieście w roku 2020 miała długość 63,9 km i posiadała 1 949 przyłącza.

W roku 2020, z sieci kanalizacyjnej korzystało 17 728 osób. Mieszkańcy wytworzyli w 2020 roku

737 dm3 ścieków. Zmiany w zakresie gospodarki ściekowej na terenie miasta przedstawiono w tabeli

poniżej.

Tabela 29. Zmiany w zakresie gospodarki ściekowej w mieście Złotów w latach 2016-2020

Wyszczególnienie
Jednostka

miary
2016 2017 2018 2019 2020

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 61,0 62,2 62,2 63,8 63,9

Przyłącza prowadzące do budynków miesz-

kalnych i zbiorowego zamieszkania
szt. 1 875 1 885 1 910 1 930 1 949

ścieki oczyszczone odprowadzone dm3 666 680 917 846 737

Ludność korzystająca z  sieci kanalizacyjnej osoba 17 747
17

711

17

724
17 813 17 728

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Eksploatacją sieci kanalizacyjnej na terenie miasta zajmuje się Miejski Zakład Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o. o. Zakład zleca regularne badania stanu wód, które przeprowadzane są przez

Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiska, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna. 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy do 2029 roku, 
wykonany przez Ekolog Sp. z o.o. ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań

59



Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., posiada aktualną decyzję Państwowego

Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Złotowie  z  dnia  6  kwietnia  2018  r.  znak:

ON.HK.426.1.1.2018 w której  tamtejszy  organ stwierdził,  iż  woda,  pochodząca  z  wodociągu jest

zdatna do spożycia.

Zgodnie  z  danymi  pozyskanymi  z  Miejskiego  Zakładu  Wodociągów  i  Kanalizacji,  sieć

kanalizacji ściekowej w aglomeracji Złotów jest w różnym stanie technicznym, który wynika z okresu

budowy i czasu eksploatacji. Problemem w tym zakresie na terenie miasta jest niedostateczny stan

techniczny starej sieci z uwagi na przecieki infiltracyjne i eksfiltracyjne, niedrożności, zapadnie się

jezdni w pasach posadowienia przewodów.

Tabela 30. Ilość zbiorników bezodpływowych oraz oczyszczalni przydomowych na terenie miasta

Złotów w latach 2016-2020

Rok Zbiorniki bezodpływowe
Przydomowe oczyszczalnie

ścieków

2016 34 5

2017 38 5

2018 33 5

2019 35 5

2020 33 5

Źródło: GUS

W tabeli  powyżej  przedstawiono  ilość  zbiorników  bezodpływowych  oraz  przydomowych

oczyszczalni  ścieków  zlokalizowanych  na  terenie  miasta  Złotów  w  latach  2016-2020.  Ilość

przydomowych  oczyszczalni  ścieków  w  danym  okresie  pozostawała  na  stałym  poziomie.  Ilość

zbiorników bezodpływowych w 2020 roku wynosiła 33. 

Tabela 31. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy miasto Złotów na lata

2016-2020 w obszarze interwencji – gospodarka wodno-ściekowa

Opis podjętych działań:

 Budowa studni 8”bis”, 

 Wymiana sieci wodociągowej, 

 Systematyczne badanie szczelności urządzeń przesyłowych, 

 Modernizacja kanalizacji sanitarnej i przepompowni sieciowych, 

 Dokończenie budowy przewodu tłocznego do oczyszczalni, 

 Modernizacja oczyszczalni ścieków,

Źródło: Opracowanie własne
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Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji zrealizował zadanie polegające na budowie studni

trzeciorzędowej o głębokości 140m. Została również wymieniona sieć rozdzielcza z 1912 roku, celem

tego zadania było ograniczenie strat wody na przesyle, bieżąca kontrola transportowa wody do sieci.

Budowa  drugiej  nitki  przewodu  tłocznego  do  oczyszczalni  zabezpieczyła  przed  wystąpieniem

katastrofy  ekologicznej,  zanieczyszczeniem  gruntu  oraz  zatruciem  wód.  Przeprowadzono

modernizacje oczyszczalni  ścieków, która miała na celu zwiększenie przepustowości  oczyszczalni,

wymianę przestarzałych rozwiązań technicznych.

 4.6.2 Ocena stanu – analiza SWOT

Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu gospodarki wodno-ściekowej w mieście dokona-

no analizy SWOT obszaru interwencji, którą przedstawiono w formie tabeli poniżej.

Tabela 32. Analiza SWOT

Mocne strony Słabe strony
 99% mieszkańców korzystających 

z kanalizacji,

 Zmodernizowana oczyszczalnia,

 100% mieszkańców korzystających 

z wodociągów.

 Występowanie zbiorników bezodpływowych

na terenie miasta 

Szanse Zagrożenia

 Modernizowanie i rozbudowa w miarę 

potrzeb sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej.

 Systematyczne badania szczelności 

urządzeń przesyłowych,

 Możliwość wystąpienia zanieczyszczenia wód

powierzchniowych i podziemnych w 

przypadku niepodjęcia działań inwestycyjnych

w zakresie kanalizacji sanitarnej,

 Obniżenie atrakcyjności obszarów wodnych w

przypadku wzrostu ich zanieczyszczenia, 

Źródło: opracowanie własne

Z  zakresu  gospodarki  wodno-ściekowej  najpoważniejszym  zagrożeniem  jest  możliwość

wystąpienia  zanieczyszczenia  wód  powierzchniowych  i  podziemnych  w  przypadku  niepodjęcia

działań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji  sanitarnej.  Szansa na rozwiązanie tego problemu to

systematyczne badanie szczelności urządzeń przesyłowych. 

 4.7 Gleby

 4.7.1  Stan wyjściowy

Na terenie Miasta Złotów gleby przykrywają grunty rodzime. Ich miąższość jest niewielka

i wynosi  0,1-0,8m,  w  miejscach  gdzie  występują  gliny,  gleby  są  bardziej  zasobne  w  próchnicę
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i przedstawiają większą wartość użytkową. Na wysoczyźnie należą one do IV-V lub VI klasy gruntów

ornych, natomiast na dnie rynien jeziornych stanowią użytki zielone w postaci łąk. 

Struktura  użytkowa  gruntów  zawarta  w  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego miasta Złotowa, przedstawia się następująco: 

 Tereny rolne, łąki, ogrody – 1 234,57ha, 

 Wody otwarte – 86,62ha, 

 Lasy, zadrzewienia, parki – 219,65ha, 

 Tereny podmokłe, bagna – 39,95ha, 

 Tereny zainwestowane – 479,33ha. 

Charakteryzując  rzeźbę  terenu  miasta  Złotowa  i  okolicy,  należy  wyróżnić  trzy  główne

jednostki morfologiczne:

 Wysoczyznę morenową, 

 Rynny jeziorne, 

 Dolina rzeki Głomii.

Jednostki te wchodzą w obszar analizowanego opracowania. Natomiast w północnej i południowej

części omawianego terenu wyróżniono poza wymienionymi wyżej jednostkami fragment ozu – formy

utworzonej wskutek budujących działalności wód lodowcowych o wysokość względnej 8,0m. 

Południowa część omawianego obszaru przedzielona jest przedłużeniem rynny jeziornej jeziora

Miejskiego. Część zachodnia wysoczyzny jest więcej urozmaicona, a część wschodnia bardziej płaska.

Wysoczyzna  morenowa  (dyluwialna)  graniczy  swoimi  krawędziami  z  rynnami  występujących

jezior:  Zaleskiego,  Miejskiego,  Proboszczowskiego,  Burmistrzowskiego  i  Baba.  Obejmuje  swym

zasięgiem prawie cały teren i stanowi płaską równinę. Teren ten położony jest na wysokości od 115 do

118 m n.p.m. i nieznacznie się pochyla w kierunku występujących jezior. 

Powierzchnia morenowa jest słabo urzeźbiona. W centralnej części ul. Królowej Jadwigi znajduje

się zagłębienie bezodpływowe w powierzchni moreny dennej, które posiada „oczko” stale wypełnione

wodą. Spadki terenu wynoszą tu w granicach około 0,0-3,0% przeważnie 1%. 

Krawędź wysoczyzny jest strefą przejściową pomiędzy wysoczyzną a rynnami jeziornymi. Leży

ona na wysokości od około 107,5 do 117,0 m n.p.m. Szerokość strefy krawędziowej wynosi tu od

około 50-170 m, przeciętnie około 50-60m. teren ten posiada znaczne spadki od około 5 do 15%

i ekspozycję północną do jeziora Burmistrzowskiego i zachodnią do jeziora Baba. 

Południowo-wschodni  teren  opracowania  zlokalizowany  jest  w  niewielkim  zagłębieniu

odwadnianym  rowem.  Głębokość  tego  terenu  jest  nieznaczna  i  dochodzi  do  2,0m.  Na  południe

i wschód od granic opracowania teren przechodzi w wysoczyznę falistą i pagórkowatą położoną na
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wysokości 115 – 130 m n.p.m. spadki wstępują w granicach 8-12%. Należy tu wymienić „Wzgórze

Traugutta”  znajdujące się na krawędzi  rynny jeziornej.  Wysokość jego wynosi  128m a wysokość

względna ok. 15m. na wzgórzu znajduje się pozostałości baszty zwanej „Wieżą Traugutta”. 

Złotów pod względem występowania gleb nie przedstawia dużego zróżnicowania. Wydzielono tu

gleby początkowego stadium rozwojowego o niewykształconym profilu, gleby bielicowe, brunatne

oraz bagienne. Do gleb początkowego stadium rozwojowego o niewykształconym profilu zaliczono

gleby deluwialne występujące na dość stromych zboczach wokół miasta nad jeziorem Miejskim, Baba,

Proboszczowskim  i  Burmistrzowskim.  Odznaczają  się  one  ciemnym  zabarwieniem  oraz  dużą

miąższością poziomu próchniczego. Skład poziomu akumulacyjnego stanowią piaski gliniaste lekkie

o odczynie kwaśnym lub obojętnym (pH=6,5-7,0).  Narażone są one na erozję i  w związku z tym

powinny być obsadzone drzewami i krzewami długowiecznymi i silnie ukorzeniającymi się. Cel ten

realizują w nielicznych przypadkach przydomowe sady. Na wysoczyźnie wydzielono gleby bielicowe

i brunatne,  a wśród nich gleby całkowite  wykazujące w wierzchniej  warstwie skład mechaniczny

piasków słabogliniastych na piaskach luźnych ze znaczną domieszką żwiru, wytworzone z piasków

i żwirów akumulacji wodno-lodowcowej. Należą one do V, a najczęściej VI klasy gruntów ornych ze

słabo  wykształconym poziomem próchniczym (0,2  m),  kwaśne(pH=5-6)  z  obficie  występującymi

skrzypem i powojem. Grunty te jako tereny orne są nieopłacalne, a w celu ich uproduktywnienia mogą

być zalesiane (np. sosną) co w pobliżu miasta podnosi jego walory. W północno – wschodniej części

miasta w sąsiedztwie z glebami deluwialnymi,  wydzielono niewielki  obszar, na którym występują

gleby wykazujące w wierzchniej warstwie skład mechaniczny piasków gliniastych lekkich na piaskach

różnoziarnistych  podścielonych  gliną  pylastą  i  piaszczystą.  Odznaczają  się  one  lepszą  IV  klasą

gruntów  ornych,  zwłaszcza  tam  gdzie  podłoże  gliniaste  występuje  na  głębokości  0,60,9  m  pod

powierzchnią.  Wzdłuż  rynny  jeziornej,  wąskim  paskiem  nad  brzegami  jezior  okalających  miasto

ciągną się  gleby bagienne,  w wyniku ciągle  przebiegającej  eutrofizacji  ich powierzchnia  stale  się

powiększa. Wydzielono tu gleby torfowe powstałe z torfów niskich, bogate są w części namułowe

i pokarm roślinny.  Żyzność  ich  rośnie  wraz  ze  wzrostem części  namułowych.  Torfowiska  niskie

najodpowiedniejsze są pod kultury łąkowe i pastwiska, a ich odczyn jest raczej obojętny lub zbliżony

do obojętnego.

Występujące na omawianym terenie jeziora w przeszłości miały większy zasięg i prawdopodobnie

były połączone w jeden zespół. Krawędzie rynien jeziornych są słabo rozwinięte. Wysokości krawędzi

wynoszą od 5-11m a na terenie starego miasta krawędź jest najniższa i ma wysokość 3-5m. 

Teren wokół jezior jest podmokły, bagnisty, porośnięty trzciną, turzycami oraz krzewami wierzby

i olchy. Brzegi jezior posiadają zmienną linie wodną, zależną od ilości roślinności wodnej. 
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Przestrzeń wody otwartej posiada duże ilości pływającej roślinności wodnej jak grzebień biały

i kaczeńce. 

Jezioro  Burmistrzowskie  jest  połączone  z  jeziorem  Baba  za  pośrednictwem  Kanału

Śmiardowskiego  i  rzeki  Głomii.  Z  jeziora  Baba  rzeka  Głomia  przepływa  jeziorem  Miejskim

i wypływa w dolinie, której odcinek ma szerokość ok. 200m i jest terenem podmokłym. Rzeka Głomia

stanowi lewobrzeżny dopływ rzeki Gwdy. 

Od  1995  roku  na  zlecenie  Głównego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska  realizowany  jest

monitoring chemizmu gleb ornych Polski. Obowiązek prowadzenia monitoringu wynika z zapisów

krajowych aktów pranych m.in. Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Monitoring chemizmu gleb ornych Polski realizowany jest w 5-letnich odstępach czasowych.

Pobierane  są  wówczas  próbki  glebowe  z  216  stałych  punktów  pomiarowo-kontrolnych

zlokalizowanych  na  terenie  Polski.  Ostatni  pomiar  odbył  się  w  2015  roku,  podczas  którego

w województwie wielkopolskim zebrano 17 próbek gleb. W mieście Złotów nie znajdują się punkty

pomiarowo-kontrolne.

W  materiale  glebowym  oznacza  się  najważniejsze,  średnie  parametry,  np.:  skład

granulometryczny,  odczyn pH,  zawartość węgla,  glinu,  azotu,  fosforu,  siarki  wyznaczoną do tego

metoda. 

Odczyn gleby w zawiesinie  KCI  na  badanym terenie  w 2015 roku zmalał  w porównaniu

z poprzednimi  latami  i  wynosił  pH  3,9. Jako  przedział  optymalny  dla  procesów  biologicznych,

związanych z metabolizmem większość gatunków roślin i mikroorganizmów glebowych przyjmuje się

wartości pH od 5,5 do 7,2, mierzone w 1M KCI. 

Tabela 33. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy miasto Złotów na lata 2016-2020 w

obszarze interwencji – gleby

Opis podjętych działań:

 Ochrona gleb najwyższej jakości przed zabudową i innym wykorzystaniem niż rolniczym,

 Prowadzenie rejestru terenów zdegradowanych przez Starostwo Powiatowe w Złotowie,  

Źródło: opracowanie własne

Miasto  Złotów głównie  skupiło  się  na  ochronie  gleb  najwyższej  jakości  przed  zabudową

i innym wykorzystaniem niż rolnicze. Starostwo Powiatowe w ramach ochrony gleb prowadzi rejestr

terenów zdegradowanych. 

 4.7.2 Ocena stanu – analiza SWOT

Zapoznanie ze stanem aktualnym obszaru interwencji  gleby pozwoliło na przeprowadzenie

analizy SWOT którą przedstawiono w formie tabeli poniżej.
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Tabela 34. Analiza SWOT – obszar interwencji ochrona gleb

Mocne strony Słabe strony
 Brak  przekroczenia  zawartości

dopuszczalnych  pierwiastków

śladowych, 

 Gleby  umożliwiające  produkcję

rolniczą.

 Nielegalne  składowanie  odpadów

w miejscach  do  tego  celu

nieprzeznaczonych, 

 Brak  w  gminie  punktu  monitoringu

chemizmu gleb.

Szanse Zagrożenia

 Likwidacja  dzikich  wysypisk

odpadów,  które  przyczyniają  się  do

degradacji gleb. 

 Przenikanie  zanieczyszczeń  pochodzących

z rolnictwa i przemysłu.

 Pogarszanie się chemizmu gleb.

Źródło: Opracowanie własne

Problemem  na  ternie  miasta  Złotowa  jest  pojawianie  się  miejsc  nielegalnego  składowania

odpadów, z których przenikają zanieczyszczenia do gleb. Wpływa to na pogarszanie się chemizmu

gleb na terenie miasta Złotów. 

 4.8 Gospodarka odpadami

 4.8.1 Stan wyjściowy

Podstawowym  założeniem  funkcjonowania  gospodarki  odpadami  w  Polsce  jest  system

rozwiązań  regionalnych.  Zgodnie  z  ustawą  o  odpadach  region   gospodarki  odpadami  to  obszar

obejmujący co najmniej 150 tysięcy mieszkańców oparty o funkcjonowanie regionalnych instalacji do

przetwarzania odpadów komunalnych o mocy przerobowej przyjmowania i przetwarzania odpadów

obszaru  zamieszkałego  przez  co  najmniej  120  tysięcy  osób,  spełniający  wymagania  techniczne

najlepszej dostępnej techniki. Najbardziej istotne zmiany ujęte w „Planie gospodarki odpadami dla

województwa  wielkopolskiego  na  lata  2019-2025”  przyjętym uchwałą  Nr  XXII/4405/20  Sejmiku

Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki

Odpadami  dla  województwa  wielkopolskiego  na  lata  2019-2025  wraz  z  planem  inwestycyjnym

dotyczą  zniesienia  regionów  gospodarki  odpadami  komunalnymi,  a  także  wskazania  instalacji

komunalnych.

Miasto Zlotów należy do Związku Gmin Krajny,  który realizuje zadania gmin w zakresie

gospodarki odpadami. Do Związku należą:

 Gmina Lipka, 

 Gmina i Miasto Łobżenica, 

 Gmina Miasto Złotów,
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 Gmina Tarnówka, 

 Gmina Zakrzewo, 

 Gmina Złotów. 

Odbiorem  i  zagospodarowaniem  odpadów  komunalnych  na  terenie  miasta  w  2020  roku

zajmował się Związek Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie. Zebrane odpady zostają przekazywane do

Regionalnej  Instalacji  Przetwarzania  Odpadów  Komunalnych  w  Stawnicy  gdzie  są  poddawane

odpowiednim procesom odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwiania.

Odpady komunalne z terenu miasta Złotów odbierane są od właścicieli zamieszkujących dane

nieruchomości  jak  i  z  nieruchomości  niezamieszkałych.  Odbierane  są  odpady zarówno w postaci

odpadów niesegregowanych, a także zebranych w sposób selektywny. W ramach selektywnej zbiórki

odpadów komunalnych operator odbierał obowiązkowo następujące frakcje:

 Papier i tektura,

 Tworzywa sztuczne, metale, 

 Szkło,

 Bioodpady.

Na  terenie  miasta  Złotów  zlokalizowany  jest  Punkt  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów

Komunalnych (PSZOK) przy ul. Szpitalnej 38.

Tabela 35. Masy poszczególnych selektywnie zebranych odpadów komunalnych w 2020 roku 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych
Masa odebranych odpadów

komunalnych (Mg)

Opakowania z papieru i tektury 339,260

Opakowania z tworzyw sztucznych 542,370

Opakowania ze szkła 199,290

Zużyte opony 50,760

Opady budowalne 208,526

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 89,373

Bioodpady 936,940

Odpady wielkogabarytowe 135,820

Odpady niebezpieczne w tym przeterminowane leki 2,614

Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Krajny za 2020 rok

Zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyły na gminy obowiązek

zorganizowania  nowego  systemu gospodarowania  odpadami  komunalnymi  na  swoim terenie  oraz

osiągnięcie wskazanych poziomów odzysku i ograniczenia składowania określonych frakcji odpadów.
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Na terenie Gminy Miasto Złotów zadanie to realizowane jest przez Związek Gmin Krajny z siedzibą

w Złotowie. 

Na terenie miasta występują wyroby zawierające azbest. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r.  w sprawie katalogu odpadów zastąpionym Rozporządzeniem

Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów, wyroby te  są uznawane za

odpady niebezpieczne. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 zakłada usunięcie

i zutylizowanie azbestu z terenu całego kraju do roku 2032. Zgodnie z danymi z Bazy Azbestowej na

terenie miasta Złotów do usunięcia pozostałe 563 005 Mg wyrobów zawierających azbest. Do tej pory

unieszkodliwiono 193 176 Mg wyrobów zawierających azbest. 

Mieszkańcy  miasta  Złotowa  mogą  skorzystać  z  możliwości  dofinansowania  likwidacji

wyrobów  zawierających  azbest.  Przedmiotem  dofinansowania  może  być  demontaż,  transport

i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest  z budynków mieszkalnych i gospodarczych jak

również z dachów altan ogrodowych. Gmina Miasto Złotów co roku zabezpiecza środki na ten cel.

Zadanie  to  realizowane  jest  wspólnie  z  Powiatem  Złotowskim.  Źródłem  dofinansowania  jest

WFOŚiGW w Poznaniu.

W roku 2020 Straż Miejska ujawniła cztery nielegalne składowiska odpadów, trzy w rejonie

ulicy Powstańców i jedno przy ul. Chojnickiej. 

Tabela 36. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata

2016-2020 w obszarze interwencji – gospodarka odpadami

Opis podjętych działań: 

 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miast Złotów, 

 Zmniejszenie ilości odpadów poddawanych składowaniu,

 Inicjowanie i współfinansowanie usuwania płyt azbestowych, 

Źródło: Opracowanie własne

Związek Gmin Krajny w imieniu miasta Złotów  prowadzi selektywną zbiórkę odpadów na

terenie Gminy Miasto Złotów. Na terenie miasta zlokalizowany jest PSZOK którym zajmował się

Związek Gmin Krajny w Złotowie. 

 4.8.2 Ocena – analiza SWOT

Zapoznanie  ze  stanem  aktualnym  obszaru  interwencji  gospodarki  odpadami  pozwoliło  na

przeprowadzenie analizy SWOT, którą przedstawiono w formie tabeli poniżej. 
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Tabela 37. Analiza SWOT – obszar interwencji gospodarka odpadami

Mocne strony Słabe strony

 System  selektywnej  zbiórki  odpadów  –

PSZOK na terenie gminy, 

 Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów.

 Nielegalne składowiska odpadów, 

 Zaśmiecanie  obszarów  chronionych

i cennych przyrodniczo, 

 Niedostateczny  poziom  świadomości

społeczeństwa  na  temat  piramidy

postępowania z odpadami.

Szanse Zagrożenia

 Zwiększenie  ponownego  wykorzystania

i recyklingu odpadów komunalnych, 

 Edukacja ekologiczna w zakresie selektywnej

zbiórki odpadów 

 Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

 Powstawanie nowych dzikich wysypisk, 

 Nielegalne  pozbywanie  się  odpadów  często

poprzez  ich  spalanie  lub  wyrzucanie  do

cieków i zbiorników wodnych.

Źródło: opracowanie własne

W  analizie  SWOT  wskazano,  iż  mocną  stroną  jest  funkcjonowanie  Punktu  Selektywnej

Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz bieżąca likwidacja nielegalnych składowisk odpadów. Szansą na

poprawę  w omawianym  obszarze  interwencji  jest  dalszy  rozwój  świadomości  ekologicznej

mieszkańców  oraz  doskonalenie  systemu  gospodarki  odpadami  komunalnymi.  Do  szans  zostało

zaliczone  również  cykliczne  usuwanie  wyrobów  zawierających  azbest.  Do  głównych  zagrożeń

zaliczać  można  zaśmiecanie  terenów  rekreacyjnych  i  chronionych  przez  turystów  i  potencjalne

powstawanie nielegalnych miejsc składowisk odpadów.

 4.9 Zasoby przyrodnicze

 4.9.1 Stan wyjściowy

Powierzchnia lasów w zarządzie Nadleśnictwa Złotów na terenie miasta Złotowa w latach

2016-2020 była niezmienna i wyniosła 167,6544 ha zgodnie z danymi pozyskanymi z Nadleśnictwa

Złotów. 

Struktura gatunkowa drzewostanu:

 Buk pospolity – 14,54%, 

 Brzoza brodawkowa 1,40%,

 Dąb – 23,35%, 

 Jodła pospolita – 0,34%, 

 Olcha czarna - 3,08%, 
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 Sosna pospolita- 56,48%,

 Wierzba – 0,81%.

Typy siedliskowe lasu (dla gruntów leśnych zalesionych):

 Bór świeży (Bśw) 0,86 ha – 0,59%,

 Bór mieszany świeży (BMśw) 33,38 ha – 22,92%,

 Las mieszany świeży (LMśw) 96,88 ha – 66,52%,

 Las mieszany bagienny (LMb) 0,18ha – 0,12%, 

 Las świeży (Lśw) 10,12ha – 6,95%,

 Ols jesionowy (OIJ) 4,21ha – 2,89%.

Tabela 38. Powierzchnia lasów na terenie miasta Złotów w latach 2016-2020

Rodzaj lasu 2016 2017 2018 2019 2020

Lasy ogółem [ha] 203,48 203,35 206,47 207,47 207,47

Lasy publiczne

ogółem [ha]
177,48 177,35 180,47 180,47 180,47

Lasy publiczne

Skarbu Państwa

[ha]

157,48 157,35 157,35 157,35 157,35

Lasy publiczne

gminne [ha]
20,00 20,00 23,12 23,12 23,12

Lasy prywatne

ogółem [ha]
26,00 26,00 26,00 27,00 27,00

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Pomniki przyrody występujące na terenie miasta Złotów:

 PL.ZIPOP.1393.PP.3031011.3526 - Dąb szypułkowy - Quercus robur,

 PL.ZIPOP.1393.PP.3031011.3527 - Dąb szypułkowy - Quercus robur,

 PL.ZIPOP.1393.PP.3031011.3528 - Dąb szypułkowy - Quercus robur,

 PL.ZIPOP.1393.PP.3031011.3529 - Dąb szypułkowy - Quercus robur,

 PL.ZIPOP.1393.PP.3031011.3531 – grupa drzew - Dąb szypułkowy - Quercus robur,

 PL.ZIPOP.1393.PP.3031011.3539 - Dąb szypułkowy - Quercus robur,

 PL.ZIPOP.1393.PP.3031011.3540 „Ewa” - Dąb szypułkowy - Quercus robur,

 PL.ZIPOP.1393.PP.3031011.3541 „Adam” - Dąb szypułkowy - Quercus robur,

 PL.ZIPOP.1393.PP.3031011.3542 - Dąb szypułkowy - Quercus robur,

 PL.ZIPOP.1393.PP.3031011.3543 - Dąb szypułkowy - Quercus robur,
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 PL.ZIPOP.1393.PP.3031011.3544 - Klon pospolity (Klon zwyczajny) - Acer platanoides,

 PL.ZIPOP.1393.PP.3031011.3547 - Dąb szypułkowy - Quercus robur,

 PL.ZIPOP.1393.PP.3031011.3548 - Dąb szypułkowy - Quercus robur,

 PL.ZIPOP.1393.PP.3031011.3549 - Dąb szypułkowy - Quercus robur.

Dane o ilości oraz rodzaju pomników przyrody pochodzą z http://geoserwis.gdos.gov.pl

Tabela 39. Powierzchnia terenów zieleni na terenie miasta Złotów

Rok

Parki

spacerowo-

wypoczynkow

e

Zieleńce

Zieleń

uliczn

a

Tereny

zieleni

osiedlowe

j

Parki,

zieleńce i

tereny

zieleni

osiedlowe

j

Cmentarze

Lasy

gminn

e

szt. pow.
szt

.

pow

.
pow. pow. pow. szt.

pow

.
pow.

2016 3 70,70 5 5,90 16,80 21,10 97,70 4 8,40 20,00

2017 3 70,70 5 5,90 16,80 21,10 97,70 4 8,40 20,00

2018 3 70,70 5 5,90 16,80 20,73 97,33 4 8,40 23,12

2019 3 70,70 5 5,90 16,80 20,73 97,33 4 8,40 23,12

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Na terenie miasta obecnie zlokalizowane jest pięć parków miejskich:

 Park Miejski przy al. Piasta, 

 Park im. A. Mickiewicza przy al. A. Mickiewicza,

 Park Europejski przy al. Rodła,

 Park Słoneczny, 

 Park Pamięci

W granicach miasta znajduje się też kilka bardzo cennych pod względem przyrodniczym obszarów:

 Zwierzyniec – kompleks leśny o powierzchni około 90 ha. Został zagospodarowany w 1822

roku jako założenie parkowe. Ciekawostką jest tu wyznaczenie ścieżek tak, że spotykają się

one w centralnym punkcie co powoduje,  że park nazywany jest  potocznie ośmiornicą lub

gwiazdą. Stanowi pozostałość lasów pokrywających te tereny. Drzewostan ma tu 110-190 lat

wśród którego najokazalsze drzewa stanowią pomniki przyrody. Spotkamy tu stare lipy, buki,

dęby, klony, wiązy i jodły, w pobliżu amfiteatru – sosna wejmutka. Od 2002 roku funkcjonuje

tu Ośrodek Edukacji  Leśnej  i  Ekologicznej  w ramach którego wyznaczono szereg ścieżek

edukacyjnych umożliwiających aktywny wypoczynek i edukację. Każda ze ścieżek posiada
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liczne tablice informacyjne oraz strzałki umożliwiające orientacje w terenie.

 Góra  Żydowska  –  położona  między  jeziorami  Baba  a  Proboszczowskim.  Porośnięta  jest

okazałymi dębami z których 17 stanowi pomniki przyrody. Jest to fragment ozu, w czasach

prehistorycznych  prawdopodobnie  stało  tu  grodzisko  oblane  wodami  Jeziora

Proboszczowskiego. Mieścił się tu niegdyś cmentarz żydowski – stąd nazwa. Prócz dębów

rosną tu okazałe kasztanowce i jesiony. Ze wzgórza rozciąga się panorama na miasto i dolinę

Głomii.

 Góra  Wilhelma  -  wzniesienie  w  południowej  części  miasta.  Geomorfologicznie  jest  to

fragment ozu ciągnącego się na linii jezior – Miejskiego i Baba. Niegdyś żwirownia obecnie

ciekawe  miejsce  ze  względu  na  występującą  tu  florę  i  faunę.  Teren  porośnięty  licznymi

sosnami w tym sosną Banksa,  w sąsiedztwie znajdują  się  dwa całkowicie  zeutrofizowane

jeziora z licznymi gatunkami roślin zielonych – kocanka piaskowa, sasanka łąkowa a także

roślinność typowa dla terenów podmokłych trzcina pospolita, turzyce oraz wierzba iwa.

Rycina 11. Lokalizacja terenów zieleni na terenie miasta

Źródło: Opracowanie własne

Na terenie miasta Złotów w latach 2016-2020 funkcjonował jeden okręg łowiecki tj. pilski okręg

łowiecki reprezentowany przez zarząd Okręgowy PZŁ w Pile. 
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W maju  2017  r.  Burmistrz  Miasta  Złotowa  podpisał  Manifest  Gmin  Przyjaznych  Pszczołom

i w związku z powyższym Gmina Miasto Złotów otrzymała tytuł Gminy Przyjaznej Pszczołom. Akcja

prowadzona była w ramach programu „Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom”, którego celem była

aktywacja  lokalnych  społeczności  do  podejmowania  długofalowych  działań  na  rzecz  poprawy

warunków życia pszczołowatych w Polsce poprzez m.in. tworzenie miejsc im przyjaznych. Program

ma także za zadanie wzmacniać świadomość społeczną w zakresie relacji pomiędzy pszczołowatymi,

a bioróżnorodnością. 

W 2017 r. na terenie miasta Złotowa zapoczątkowano akcję ekologiczną pn. „Miejska Fabryka

Czystego Powietrza”. Jej celem jest podnoszenie świadomości mieszkańców („dużych” i „małych”,

„młodych”  i „starych”),  że  zieleń stanowi  ważny element  struktury przestrzeni  publicznej  służący

poprawie życia lokalnej społeczności, a także uświadomienie, że drzewa i różnorodna drobna zieleń

(tj. koniczyna, aksamitka, malwa, dalie) to najlepsze rozwiązanie na redukcję CO2 z atmosfery, walkę

z zanieczyszczeniami  wód  i  powietrza,  upiększanie  przestrzeni  miejskiej  oraz  sprzyjanie  owadom

(podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków życia pszczół).

Fabryka to miejsca, w których sadzone są drzewa z myślą o oczyszczeniu chociaż w minimalnym

stopniu powietrza jak również o pszczołach.

Gatunkami  tworzącymi  Fabrykę  są  drzewa:  lipa  drobnolistna  i  szerokolistna,  kasztan  jadalny,

śliwa wiśniowa, klon pospolity, sosna czarna jak również robinia akacjowa.

Akcja co roku rozpoczynane są w kwietniu z okazji obchodów Dnia Ziemi i kontynuowane przez

cały rok z udziałem Burmistrza Miasta Złotowa,  przedszkolaków,  młodzieży szkół  podstawowych

i średnich, mieszkańców , pracowników magistratu, radnych i wszystkich chętnych.

Tabela 40. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy miasto Złotów na lata

2016-2020 w obszarze interwencji – zasoby przyrodnicze

Opis podjętych działań: 

 Rozwój ścieżek edukacyjnych i edukacji przyrodniczej, 

 Promowanie aktywnych form edukacji ekologicznej, 

 Inspirowanie i finansowanie wydawnictw i materiałów ekologicznych, 

 Inspirowanie i finansowanie konkursów, olimpiad, sesji fotograficznych dla dzieci i 

młodzieży, 

 Zachowanie i pielęgnacja zieleni miejskiej,

 Powstanie nad jeziorem Baba ogólnodostępnego sadu miejskiego,

 Realizacja projektu „Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na 

obszarze Gminy Miasto Złotów”:
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Opis podjętych działań: 

 Budowa szlaku turystycznego przy Jeziorze Zaleskim,

 Zagospodarowanie plaży miejskiej przy ul. Jeziornej,

 Zwiększenie bioróżnorodności wzdłuż promenady spacerowej (Jezioro Miejskie),

 Stworzenie ogrodów tematycznych przy ul. Promykowej (Park Słoneczny),

 Park przy ul. Mokrej (bez nazwy),

 Park Nastrojów Góra Żydowska,

 Jezioro Zaleskie – zwiększenie bioróżnorodności,

 Jezioro Burmistrzowskie – Eko-Park,

Źródło: Opracowanie własne

Nadleśnictwo  Złotów  w  2020  roku  rozpoczęło  proces  rewitalizacji  ścieżek  na  terenie

Regionalnego  Ośrodka  Edukacji  Przyrodniczo-Leśnej  i  Ekologicznej  „Zwierzyniec”.  Podczas  tej

rewitalizacji  wymieniono część tablic edukacyjnych oraz umieszczono nowe tablice. Nadleśnictwo

w sposób ciągły prowadzi edukację leśną społeczeństwa, która polegała na organizowaniu prelekcji,

zajęć,  w  tym zajęć  terenowych.  W latach  2016  oraz  2019  nakładem m.in.  Nadleśnictwa  Złotów

powstała publikacja pn. „Pilskie Lasy”. W roku 2017 został wydany przewodnik „Poznaj złotowskie

lasy”. W latach 2016-2020 Nadleśnictwo Złotów zrealizowało 8 konkursów skierowanych do dzieci

i młodzieży. 

Miasto Złotów organizuje questing, który łączy elementy podchodów, gry terenowej i łączy to

z nowymi technologiami. Miasto Złotów ma następujące propozycje questu:

 „Quest  z  Księdzem  Patronem  Spaceru  po  Złotowie”  –  dla  upamiętnienia  zasług  Księdza

Patrona Domańskiego dla Złotowa w 100 rocznicę odzyskania Niepodległości, 

 „Wędrówka z jeleniem przez Złotowa dzieje” – w związku z obchodami 650-lecia Miasta,

quest prowadzi po kartach historii Złotowa 

 Szlakiem Przyrodniczych Podbojów Złotowa – Wielkopolskich Zdrojów – Ścieżka 1 

Od roku 2018 miasto Złotów przeprowadziło szereg inwestycji, które zostały dofinansowane

przez NFOŚiGW. Ogrody tematyczne, które powstały przy ul. Promykowej zawierają rodzime gatunki

drzew i krzewów, gatunki miododajne. Park przy ul. Mokrej został utworzony w oparciu o istniejące

ścieżki gruntowe, park powstał w sąsiedztwie Jeziora Baba. W okolicy Góry Żydowskiej powstał Park

Nastrojów. Na wzniesieniu uporządkowano teren i  wprowadzono nawierzchnię utwardzoną w celu

zabezpieczenia  gruntu  wokół  pomnikowych  drzew.  Wzdłuż  linii  brzegowej  Jeziora  Zaleskiego

wprowadzono formy roślinności o charakterze reprezentacyjnym. 

Wokół  Jeziora  Burmistrzowskiego  została  nasadzona  zieleń  o  charakterze  izolacyjnym,

rozbudowane istniejące grupy krzewów, posadzono krzewy okrywowe na skarpach. W ramach tego
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zadania powstały strefy roślin bagiennych i łąki kwietne.

Miasto Złotów na bieżąco dokonuje cięć sanitarnych w koronach drzew tego wymagających,

usuwany jest posusz. W 2021 r. została przeprowadzona trzebież późna lasów gminnych, dzięki tym

pracom lasy zostały odświeżone.

 4.9.2 Ocena – analiza SWOT

Ocena stanu aktualnego zasobów przyrodniczych miasta pozwoliła na przeprowadzenie anali-

zy SWOT obszaru interwencji przedstawionej w tabeli poniżej.
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Tabela 41. Analiza SWOT – obszar interwencji zasoby przyrodnicze

Mocne strony Słabe strony

 Walory  przyrodniczo-krajobrazowe,  atrakcje

turystyczne i istniejące ciągi pieszo-rowerowe,

wodne  dają  warunki  do  rozwoju  funkcji

turystyczno-wypoczynkowej, 

 Występowanie pomników przyrody,

 Istniejące ścieżki edukacyjne.

 Podatność  zasobów  przyrody  ożywionej  na

zanieczyszczenia środowiska, 

 Niewystarczająca  świadomość  ekologiczna

mieszkańców gminy.

Szanse Zagrożenia

 Duża  powierzchni  obszarów  cennych

przyrodniczo,

 Rozwój  ścieżek  rowerowych  oraz  szlaków

turystycznych  wraz  z  infrastrukturą

towarzyszącą (tablice informacyjne, kosze na

śmieci, ławki), 

 Zakładanie  parków,  skwerów,  nasadzenia

zieleni przydrożnej, 

 Edukacja  ekologiczna  z  zakresu  ochrony

przyrody,

 Utworzenie  obszarowych  form  ochrony

przyrody.

 Zaśmiecanie  i  niszczenie  obszarów

chronionych i cennych przyrodniczo, 

 Dewastacja  obszarów  cennych  przyrodniczo

przez ruch turystyczny,

 Powstawanie  nielegalne miejsca składowania

odpadów,  które  wpływają  negatywnie  na

obszary cenne przyrodniczo.

Źródło: opracowanie własne

Największym problemem są zagrożenia  płynące ze  strony człowieka,  jak zaśmiecanie  czy

niszczenie terenów zielonych oraz nielegalne składowiska odpadów. Szansą dla dalszego rozwoju

i poprawy terenów cennych przyrodniczo jest  stworzenie inwentaryzacji  przyrodniczej  gminy oraz

utworzenie obszarowych form ochrony przyrody. Aby zmniejszyć antropopresję na obszarach leśnych

i cennych przyrodniczo, należy wybudować odpowiednia infrastrukturę turystyczną. 

 4.10  Zagrożenia poważnymi awariami

 4.10.1  Stan wyjściowy 

Przez poważną awarię na podstawie art. 3 ustawy Prawo Ochrony Środowiska rozumie się

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

magazynowania lub transportu,  w których występuje jedna lub więcej  niebezpiecznych substancji,
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prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub

powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem”. 

Obowiązki związane z awariami przemysłowymi spoczywają głównie na prowadzącym zakład

o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii oraz na organach Państwowej Straży Pożarnej

a także  Wojewodzie  i  Wojewódzkim  Inspektoracie  Ochrony  Środowiska.  Szczegółowy  opis

obowiązków  podaje  ustawa  Prawo  ochrony  środowiska.  WIOŚ  realizuje  zadania  z  zakresu

zapobiegania występowania awarii przemysłowych poprzez:

 kontrolę podmiotów gospodarczych o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii,

 badanie przyczyn wystąpienia awarii oraz sposobów likwidacji skutków awarii,

prowadzenie szkoleń i instruktażu

W mieście  Złotów zlokalizowana  jest  Komenda  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej

w Złotowie oraz zlokalizowana jest jedna jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Na terenie miasta

Złotów  w  latach  2016-2020  Straż  Pożarna  nie  prowadziła  interwencji  w  związku  z poważnymi

awariami. Gmina Miasto Złotów posiada Plan Zarządzania Kryzysowego, taki plan został również

sporządzony  dla  powiatu  złotowskiego,  i  ma  na  celu  stworzenie  warunków  do  poprawy

bezpieczeństwa na terenie powiatu.

Według Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z Delegaturą w Pile na

terenie miasta Złotów w latach 2016-2020 nie istniały żadne zakłady określane mianem Zakładów

Dużego Ryzyka (ZDR) oraz mianem Zakładów  Zwiększonego Ryzyka (ZZR). Jedynym możliwym

źródłem wystąpienia poważnej awarii są stacje benzynowe zlokalizowane na terenie miasta Zlotów.

W latach 2016-2020 na obszarze miasta Złotów inspektorzy WIOŚ przeprowadzili łącznie 53 kontrole

podmiotów korzystających ze środowiska:

 rok 2016 – 7 kontroli, 

 rok 2017 – 11 kontroli, 

 rok 2018 – 11 kontroli, 

 rok 2019 – 12 kontroli, 

 rok 2020 – 12 kontroli.

Tabela 42. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy miasto Złotów na lata

2016-2020 w obszarze interwencji – zagrożenie poważnymi awariami

Opis podjętych działań:

 Wykreowanie właściwych postaw w sytuacji wystąpienia zagrożenia,

  Udział w wyznaczaniu dróg przewozu materiałów niebezpiecznych i wyznaczanie miejsc 

składowania substancji powstałych w czasie usuwania awarii,
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Źródło: Opracowanie własne

 4.10.2 Ocena – analiza SWOT

Przeprowadzenie oceny stanu aktualnego obszaru interwencji - zagrożenia poważnymi awaria-

mi pozwoliło na dokonanie analizy SWOT przedstawionej w tabeli poniżej.

Tabela 43. Analiza SWOT – obszar interwencji zagrożenie poważnymi awariami

Mocne strony Słabe strony

 Brak zakładów o wysokim poziomie 

zagrożenia poważnymi awariami na terenie 

gminy,

 Posiadanie jednostek państwowej oraz 

ochotniczej straży pożarnej.

 Występowanie na terenie miasta stacji 

benzynowych. 

Szanse Zagrożenia

 Poprawa funkcjonowania jednostki OSP.

 Możliwość wystąpienia wypadku podczas 

transportu substancji niebezpiecznych przez 

teren miasta.

Źródło: Opracowanie własne

W  przeprowadzonej  analizie  SWOT  głównym  zidentyfikowanym  zagrożeniem  została

możliwość wystąpienia wypadku podczas transportu substancji niebezpiecznych przez teren miasta,

które  swym  zasięgiem  objęłyby  teren  gminy.  W  celu  ograniczenia  tych  zagrożeń  potrzebna  jest

kontrola nad transportem substancji niebezpiecznych przez miasto, oraz wyposażenie jednostek OSP

biorącej udział w usuwaniu skutków poważnych awarii.

 4.11 Adaptacje do zmian klimatu oraz nadzwyczajne zagrożenia środowiska

Od kilku dekad trwa ocieplanie się klimatu Ziemi, a prognozy na następne lata wskazują, że

w nadchodzących  latach  proces  ten  będzie  się  nasilał.  Skutki  zmian  klimatu,  zwłaszcza  wzrost

temperatury,  częstotliwości  i  nasilenia  zjawisk  ekstremalnych,  występujące  w ostatnich  kilku

dekadach  pogłębiają  się  i  powodują  coraz  częstsze  występowanie  nadzwyczajnych  zagrożeń

środowiska, które są coraz mocniej odczuwalne przez ludzi oraz  wiele sektorów gospodarki. Polskę

i inne  kraje  na  świecie  dotykają  intensywne  i  gwałtowne  zjawiska  pogodowe  -  powodzie,  susze

i huragany.  Wyniki  badań  naukowych  wskazują,  że  zjawiska  powodowane  przez  zmiany  klimatu

stanowią zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju wielu krajów na świecie, w tym także

dla Polski. W tym kontekście istotne jest prowadzanie adaptacji do zmian klimatu i nadzwyczajnych

zagrożeń środowiska na poziomie gmin. 
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Adaptacja  jest  to  proces  lub  zestaw inicjatyw i  działań  na  rzecz  zmniejszenia  podatności

systemów przyrodniczych i ludzkich na faktyczne oraz spodziewane skutki zmian klimatu. Adaptację

należy  również  postrzegać  jako  przystosowanie  do  funkcjonowania  zarówno  środowiska  jak

i gospodarki z konsekwencjami zmian klimatu. 

Zagrożenia  środowiska  mogące  wystąpić  na  terenie  miasta  Złotów  to  przede  wszystkim

zjawiska spowodowane ekstremalnymi temperaturami i opadami, takimi jak: powodzie, pożary, susze,

silne  wiatry  i  gradobicia. Analizując  zmiany  klimatu  w  ostatnich  latach  z  powodu  globalnego

ocieplenia coraz częstsze i intensywniejsze stają się fale upałów i pożary lasów, a także takie anomalie

jak tornada (w Polsce). Wysokie temperatury prowadzą do zaburzeń układu krążenia, pracy nerek,

układu  oddechowego  i  metabolizmu.  W  celu  adaptacji  należy  rozbudować  systemy  klimatyzacji

w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkaniach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

na  bieżąco  wydaje  ostrzeżenia  przed  upałami,  mrozami,  silnymi  wiarami  i ulewnymi  deszczami.

Przesuszona  ściółka  leśna  i  zboża  są  mocno  podatne  na  zaprószenia  ogniem.  W przypadku

podwyższonego  ryzyka  zagrożenia  pożarowego  Lasy  Państwowe  wprowadzają  okresowy  zakaz

wstępu do lasu. 

Zmieniający  się  klimat  wpływa  również  na  zmiany  bilansu  wodnego:  szczególnie

wzmożonego odpływu, zwiększonego parowania, pogorszenia jakościowego wód śródlądowych oraz

wzrostu częstotliwości występowania ekstremalnych sytuacji hydrologicznych (susz i powodzi). Susza

jest  skutkiem  długotrwałych  okresów  bez  opadów  atmosferycznych  i  występujących  wysokich

upałów,  kiedy maksymalna temperatura  dobowa osiąga wartości  wyższe niż  30°C.  Występowanie

susz  może  prowadzić  z  kolei  do  zmian  w stosunkach wodnych na terenie  gminy,  a  w skrajnych

przypadkach nawet prowadzić do problemów z zaopatrzeniem w wodę. 

Wysokie  temperatury  sprzyjają  też  powstawaniu  silnego wiatru  i  trąb powietrznych.  Poza

oczywistymi stratami gospodarczymi i środowiskowymi, jak powalone drzewa, zniszczone budynki,

zwiększa  się  również  erozja  wierzchniej  warstwy  gleb.  Prognozy  zmian  klimatu  wskazują,  że

w nachodzących  latach  proces  ocieplania  się,  będzie  się  nasilał.  Konsekwencją  tego  będzie

zwiększona  częstotliwość  występowania  gwałtownych  zjawisk  pogodowych,  dlatego  istotne  jest

podjęcie ogółu działań przystosowujących do zmian klimatu. 

Głównym celem działań adaptacyjnych do zmian klimatu w dziedzinie gospodarki wodnej na

terenie miasta Złotów jest zapewnienie pełnego zaopatrzenia w wodę ludności, przemysłu i rolnictwa.

Zadanie  to  jest  realizowane  w  gminie  poprzez  rozbudowę  sieci  wodociągowej  i kanalizacyjnej.

W ramach  ochrony  społeczeństwa  przed  konsekwencjami  powodzi  i  suszy  w inwestycjach

budowlanych, transportowych i energetycznych uwzględniane są zagadnienia dotyczące gwałtownych

zmian temperatur, ulewnych opadów, oblodzeni i silnych wiatrów. 
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 4.12 Edukacja ekologiczna

Edukacja  ekologiczna jest  zagadnieniem horyzontalnym, dotyczącym wszystkich obszarów

ochrony  środowiska.  Konieczność  prowadzenia  działań  z  zakresu  edukacji  ekologicznej  wynika

z polskich  i  europejskich  aktów prawnych oraz  dokumentów strategicznych.  Głównym krajowym

dokumentem dotyczącym edukacji  ekologicznej jest opracowana w 2001 roku Narodowa Strategia

Edukacji  Ekologicznej.  Głównym  celem  edukacji  ekologicznej  jest  podnoszenie  poziomu

świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie

zasad  zrównoważonego  rozwoju,  upowszechnianie  wiedzy  z  zakresu  ochrony  środowiska

i zrównoważonego  rozwoju,  kształtowanie  zachowań  prośrodowiskowych  ogółu  społeczeństwa,

w tym dzieci i młodzieży.

W ustawie z dnia  27 kwietnia  2001 r.  Prawo Ochrony Środowiska,  edukacji  ekologicznej

poświęcony jest dział VIII. Art. 77 pkt 1 ustanawia obowiązek uwzględniania problematyki ochrony

środowiska i  zrównoważonego rozwoju w programach kształcenia ogólnego we wszystkich typach

szkół.  Gmina  powinna  corocznie  prowadzić  tematyczne  akcje  edukacyjne  dotyczące  ochrony

środowiska w placówkach edukacyjnych w mieście. Działanie edukacyjne powinny także obejmować

dorosłych  mieszkańców,  ponieważ  to  oni  mają  największy  wpływ  na  obecny  stan  środowiska

w gminie.  Prowadzone  działania  edukacyjne  powinny  dotyczyć  przede  wszystkim  prawidłowego

postępowania z odpadami, ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z domowych

kotłowni oraz podnosić ogólną świadomość ekologiczną lokalnej społeczności. 

Starostwo  powiatowe  wydaje  kalendarz  planszowy  „POWIAT  ZŁOTOWSKI-SKARBY

PRZYRODY” od 2007 roku. Tematem przewodnim większości edycji kalendarza jest fauna i flora

powiatu złotowskiego. Współtwórcami kalendarza są miejscowi pasjonaci fotografii przyrody. Nakład

kalendarza jest również rozpowszechniany wśród mieszkańców Gminy Miasto Złotów. 

W  latach  2026-2019  odbyły  się  Ponadpowiatowe  Olimpiady  ekologiczne  Subregionu  Północnej

Wielkopolski, w których udział brali uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Miasto Złotów.

W ostatnich dwóch latach nie współuczestniczono w organizacji  tego przedsięwzięcia ze względu

a ogłoszenie stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

Od  2016  r.  przygotowywane  są  gadżety  promujące  ekologiczny  tryb  życia  wykonane

z biodegradowalnych elementów (torby, długopisy, notatniki itp.), który rozpowszechniane są również

wśród  mieszkańców  Gminy  Miasto  Złotów.  Każdy  gadżet  ekologiczny  opatrzony  jest  hasłem

„POWIAT ZŁOTOWSKI-NATURALNIE!”.

Mieszkańcy miasta na bieżąco są edukowani poprzez liczne, zróżnicowane działania (konferencje,

spotkania,  ulotki,  plakaty  itp.)  Z  tego  tytułu  powstał  filmik  „Jak  prawidłowo  palić  w  piecu”,

opracowano  ulotki  informujące  o  obowiązujących  przepisach,  uchwałach  antysmogowych,
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możliwościach  uzyskania  dofinansowania  na  wymianę  starego  źródła  ciepła  –  czyli  dwóch

programach: miejskim „Czyste Ciepło” i  rządowym „Czyste Powietrze”. Z okazji  obchodów Dnia

Ziemi  w 2021  r.  przygotowano  seminarium na  temat  ww.  programów,  które  odbyło  się  on-line.

Transmisja  miała  miejsce  na  stronie  internetowej  urzędu,  cieszyła  się  sporą  oglądalnością

i poskutkowała wnioskami mieszkańców o dotacje. 

Na  bieżąco  organizowane  są  imprezy  ekologiczne  podczas  których  podejmowane

są konkretne, tematyczne działania, tj.:

 Dzień Ziemi – zetknięcie mieszkańców z trzema żywiołami: wodą, ziemią i powietrzem

 Dzień bez Śmiecenia – zachęcanie do segregacji odpadów i ich ponownego wykorzystania

 Dzień Pszczół – zwrócenie uwagi na ogromne znaczenie tych owadów

 Sprzątanie  Świata  –  zwrócenie  uwagi  na  racjonalne  wykorzystanie  odpadów,  segregację

i ochronę otaczającego nas środowiska

 Europejski  Dzień  Bez Samochodu – zachęcanie do zmiany nawyków – zamianę czterech

kółek na rower, rolki, hulajnogę itp., aby zadbać o zdrowie i powietrze.

 Euro Eco Festival  –  praktyczne zajęcia  uświadamiające znaczenie  pszczół,  zieleni,  wody,

powietrza, ziemi.

Gmina  Miasto  Złotów  sukcesywnie  dba  o  szczególnie  ważną  dla  zdrowia  mieszkańców,

śródmiejską  zieleń.  Przystanki  komunikacyjne  w  mieście  zostały  obsadzone  pnącą  roślinnością

tworząc tzw. „zielone przystanki”. Miasto posiada wypożyczalnię rowerów miejskich. Nad jeziorem

Baba  powstał  ogólnodostępny  sad  miejski,  gdzie  posadzono  rodzime  gatunki  drzew owocowych.

Każdego  roku  wspólnie  ze  złotowską  społecznością  (mieszkańcami,  uczniami,  przedszkolakami)

rozbudowywana jest Miejska Fabryka Czystego Powietrza poprzez kolejne sadzenie drzew.

Z uwagi na panującą suszę w okresie letnim ograniczono koszenie trawników w mieście oraz

założono kilka łąk kwietnych,  w celu uświadomienia mieszkańcom o ogromnym znaczeniu wody

w środowisku i życiu oraz zachęcenie do jej oszczędzania i ponownego wykorzystania. Rozpoczęto

zbieranie deszczówki na terenie miasta, którą wykorzystuje się do podlewania kwiatów i trawników.

Miejski  Zakład  Wodociągów i  Kanalizacji  Sp.  z  o.  o.  w Złotowie cyklicznie  przeprowadza testy

jakości  wody.  Wyniki  pokazują,  że  woda  doprowadzana  bezpośrednio  do  kranów  w  domach

mieszkańców ma parametry wody butelkowanej, co spowodowało, że Urzędzie Miejskim w Złotowie

pije się kranówkę i promuje jej spożycie wśród mieszkańców.

Związek Gmin Krajny  w lutym roku 2020 ogłosił  szóstą  edycję  konkursu  ekologicznego pn.

„Zbieramy makulaturę,  zużyte baterie i  telefony komórkowe. Zbieramy – nie wyrzucamy”. Celem

konkursu było upowszechnienie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej, kształtowanie proekologicznych

postaw  wśród  najmłodszych  oraz  podnoszenie  poziomu  świadomości  ekologicznej  mieszkańców

z zakresu gospodarki odpadami, a także postępowania z odpadami niebezpiecznymi takimi jak baterie
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i  telefony  komórkowe.  Konkurs  miał  również  na  celu  kształtowanie  wśród  dzieci  i  młodzieży

poprawnych nawyków poprzez działania praktyczne oraz uświadomienie im zagrożeń, wynikających

z nieprawidłowego  postępowania  z  odpadami  niebezpiecznymi.  Przedsięwzięcie  było  kontynuacją

konkursów przeprowadzonych w latach ubiegłych.

Związek  również  na  swojej  stronie  udostępnia  materiały  edukacyjne  do  pobrania  dla  dzieci,

młodzieży oraz dorosłych. Wśród tych materiałów są:

 „Ekunia  i  Sortuś  uczą  dzieci  jak  segregować  śmieci!”  –  podzielone  na  dwa  przedziały

wiekowe 5-7 lat oraz 8-10 lat, 

 ABC Segregacji Odpadów, 

 Odpadowy niezbędnik mieszkańca,

 Komiks „W poszukiwaniu zmian klimatu”. 

 Przewodnik „Dla klimatu”.

 4.13 Monitoring Środowiska

Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) został utworzony ustawą z dnia 20 lipca 1991 roku

o  Inspekcji  Ochrony  Środowiska  (IOŚ)  w  celu  zapewnienia  wiarygodnych  informacji  o  stanie

środowiska. Szersze ramy prawne funkcjonowania PMŚ zawarte są w późniejszej ustawie z dnia 27

kwietnia 2001 r.  –  Prawo ochrony środowiska,  która definiuje  PMŚ jako system pomiarów,  ocen

i prognoz  stanu  środowiska  oraz  gromadzenia,  przetwarzania  i  rozpowszechniania  informacji

o środowisku.

Cel  PMŚ  jest  realizowany  poprzez  systematyczne  informowanie  organów  administracji  

i społeczeństwa o jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska

określonych  przepisami  oraz  obszarach  występowania  przekroczeń  tych  standardów,  a  także  

o  występujących  zmianach  jakości  elementów przyrodniczych  i  przyczynach  tych  zmian,  w  tym

powiązaniach przyczynowo – skutkowych występujących pomiędzy emisjami a stanem elementów

przyrodniczych. Cele PMŚ osiągane są poprzez realizację zadań cząstkowych:

 wykonywanie badań wskaźników charakteryzujących poszczególne elementy środowiska,

 prowadzenie obserwacji przyrodniczych,

 gromadzenie i analizę wyników badań i obserwacji,

 ocenę  stanu  i  trendów  zmian  jakości  poszczególnych  elementów  środowiska  w  oparciu

o ustalone kryteria,

 identyfikację obszarów przekroczeń standardów jakości środowiska,

 analizy przyczynowo-skutkowe,
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 opracowywanie zestawień, raportów, komunikatów i ich udostępnianie w formie drukowanej

lub zapisu elektronicznego, w tym za pomocą Internetu.

Na  podstawie zatwierdzonego przez  Ministra  Klimatu Krajowego Programu Państwowego

Monitoringu Środowiska na lata 2016 – 2020 opracowanego w 2015 roku przez Głównego Inspektora

Ochrony  Środowiska,  powstał  opracowany  przez  Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  Środowiska

w Poznaniu program dla województwa wielkopolskiego. 
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5. CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA, ZADANIA I ICH 
FINANSOWANIE
Przeprowadzona  analiza  SWOT we  wszystkich  obszarach  interwencji  ukazała  potencjalne

zagrożenia w dziedzinie ochrony środowiska na terenie miasta Złotów oraz kierunki  działań jakie

powinny być podejmowane w celu poprawy stanu środowiska przyrodniczego i  towarzyszącej  mu

infrastruktury technicznej. 

Przeprowadzona  analiza  w  poprzednich  rozdziałach  doprowadziła  do  sformułowania

głównego  celu  „Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Miasto  Złotów  na  lata  2022-2025

z uwzględnieniem perspektywy do 2029 roku”:

„Zrównoważony rozwój Gminy Miasto Złotów ze szczególnym uwzględnieniem ochrony

środowiska i racjonalnym korzystaniu z cennych zasobów przyrodniczych”

Na  podstawie  zdefiniowanych  zagrożeń  i problemów  dla  poszczególnych  obszarów

interwencji oraz oceny stanu środowiska, utworzono cele, kierunki interwencji oraz zadania.

Cele, kierunki interwencji i zadania w zakresie ochrony środowiska wyznaczone w Programie

Ochrony  Środowiska  muszą  pozostawać  w  ścisłej  korelacji  z  dokumentami  strategicznymi

i programowymi wyższego szczebla administracyjnego.

Perspektywa  osiągnięcia  zaplanowanych  celów  będzie  możliwa  dzięki  realizacji

zaproponowanych zadań, która przyczyni się w przyszłości do poprawy stanu środowiska na terenie

miasta Złotów. W celu realizacji zadań utworzono harmonogram rzeczowo – finansowy dla zadań

własnych oraz dla zadań monitorowanych (tabela nr 44, 45).
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Tabela 44. Cele, kierunki interwencji oraz zadania

Zadania Podmiot odpowiedzialny Ryzyka

Obszar interwencji: Klimat i powietrze 

Cel: Poprawa jakości powietrza na terenie miasta

Kierunek interwencji: Kontrola jakości powietrza na terenie miasta

Stały monitoring stanu powietrza w mieście

prowadzony przez system 10 czujników aplikacji

Airly

Gmina Miasto Złotów Niedokładność pomiarów

Kierunek interwencji: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z emisji liniowej 

Autobus do szkoły – bezpiecznie i ekologiczne.

Organizacja zbiorowych przewozów uczniów do

szkół

Gmina Miasto Złotów Zbyt wysokie koszty

Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej Gmina Miasto Złotów Zbyt wysokie koszty

Przebudowa drogi gminnej nr 120113P w

Złotowie – poprawa stanu dróg publicznych w

mieście

Gmina Miasto Złotów Zbyt wysokie koszty

Budowa parkingów przy ul. Mokrej –

Zwiększenie liczby miejsc parkingowych
Gmina Miasto Złotów Zbyt wysokie koszty

Kierunek interwencji: Zmniejszenie niskiej emisji 
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Zadania Podmiot odpowiedzialny Ryzyka

Dofinansowanie wymiany starych źródeł

ogrzewania
Gmina Miasto Złotów Wysokie koszty realizacji

Sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej

oraz realizacja zawartych w nich przedsięwzięć
Gmina Miasto Złotów Wysokie koszty realizacji

Prowadzenie działań informacyjnych w zakresie

możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł

energii

Gmina Miasto Złotów Wysoki koszty realizacji

Prowadzenie działań edukacyjnych i

informacyjnych na rzecz zmiany nośnika energii

praz oszczędności energii elektrycznej i cieplnej

Szkoły, organizacje pozarządowe, media -

Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach

użyteczności – Urząd Miejski w Złotowie
Gmina Miasto Złotów -

Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach

użyteczności publicznej – Publiczne Przedszkole

nr 1 w Złotowie

Gmina Miasto Złotów -

Wykonanie remontów dachów w budynkach

mieszkalnych będących we własności miasta

Złotów

Gmina Miasto Złotów

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie
-

Wykonanie ocieplenia budynków mieszkalnych

będących we własności miasta Złotów

Gmina Miasto Złotów -
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Zadania Podmiot odpowiedzialny Ryzyka

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w

lokalach mieszkalnych będących we własności

miasta Zlotów

Gmina Miasto Złotów

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie
-

Wykonanie instalacji c.o. w budynkach

mieszkalnych będących we własności miasta

Złotów

Gmina Miasto Złotów

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie
-

Obszar interwencji: Zagrożenie hałasem

Cel: Zmniejszenie uciążliwości hałasu 

Kierunek interwencji: Ustalenie i konsekwentne przestrzeganie ograniczeń w zakresie korzystania ze środowiska

Wprowadzenie do mpzp zapisów sprzyjających

ograniczeniu zagrożenia hałasem
Gmina Miasto Złotów -

Wprowadzenie do  mpzp zapisów sprzyjających

rozgraniczających funkcje terenów mieszkalnych

i terenów przemysłowych

Gmina Miasto Złotów -

Publikowanie wyników pomiarów emisji hałasu Gmina Miasto Złotów Brak danych

Informowanie i propagowanie wiedzy o skutkach

nadmiernego hałasu
Gmina Miasto Złotów -

Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne

Cel: Utrzymanie poziomu promieniowania elektromagnetycznego poniżej poziomu dopuszczalnego 
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Zadania Podmiot odpowiedzialny Ryzyka

Kierunek interwencji: Ustalenie i konsekwentne przestrzeganie ograniczeń w zakresie korzystania ze środowiska 

Uwzględnienie w mpzp zagadnień związanych z

ochroną przed polami elektromagnetycznymi
Gmina Miasto Złotów -

Publikowanie wyników pomiarów natężenia pól

elektromagnetycznych
Gmina Miasto Złotów Brak danych 

Informowanie i propagowanie wiedzy o skutkach

nadmiernego promieniowania

elektromagnetycznego

Gmina Miasto Złotów -

Obszar interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa

Cel: Racjonalna gospodarka ściekowa 

Kierunek interwencji: Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki ściekowej na terenie miasta

Budowa sieci wodociągowej w obszarze Leśna –

8 Marca (dł. ok. 864 m)
MZWiK Wysoki koszt inwestycji

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul.

Królowej Jadwigi – Jezioro Burmistrzowskie (dł.

ok. 1 491m)

MZWiK Wysoki koszt inwestycji

Budowa sieci wodociągowej w obszarze przy

Jeziorze Zaleskim (dł. ok. 500m)
MZWiK Wysoki koszt inwestycji

Rozbudowa sieci wodociągowej, ul. Ogrodowa MZWiK Wysoki koszt inwestycji
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Zadania Podmiot odpowiedzialny Ryzyka

(dł. ok. 220m)

Przebudowa obudowy studni nr 9; 11 MZWiK Wysoki koszt inwestycji

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie

Królowej Jadwigi – Jezioro Burmistrzowskie (dł.

ok. 2 155m)

MZWiK Wysoki koszt inwestycji

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze

Leśna -8 Marca 
MZWiK Wysoki koszt inwestycji

Budowa sieci i kanalizacji sanitarnej w obszarze

przy Jeziorze Zaleskim (dł. ok. 281m)
MZWiK Wysoki koszt inwestycji

Budowa przepływomierzy przepompowni

ścieków sanitarnych
MZWiK Wysoki koszt inwestycji

Budowa kanalizacji sanitarnej w obszarze przy ul.

Ogrodowej (dł. ok. 300m)
MZWiK Wysoki koszt inwestycji

Przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych MZWiK Wysoki koszt inwestycji

Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul.

Potulickich i Brzuchalskiego wraz z projektem

drogowym

Gmina Miasto Złotów Wysoki koszt inwestycji

Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Leśna –

Wielatowska – Witosa, koncepcja + budowa wg

MZWiK Wysoki koszt inwestycji
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Zadania Podmiot odpowiedzialny Ryzyka

posiadanych środków na dany rok

Budowa sieci kanalizacji deszczowej z rejonów

ulicy Kresowiaków do ulicy Jastrowskiej,

koncepcja + budowa wg posiadanych środków

MZWiK Wysoki koszt inwestycji

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie

Królowej Jadwigi – Jezioro Burmistrzowskie 
Gmina Miasto Złotów Wysoki koszt inwestycji

Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla obszaru

przy ul. Powstańców
Gmina Miasto Złotów Wysoki koszt inwestycji

Systematyczne badanie szczelności urządzeń

przesyłowych
MZWiK -

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul.

Pellowskiego i Gąszczak (dł. 256m)
Gmina Miasto Złotów Wysoki koszt inwestycji

Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami

Cel: Dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód

Kierunek interwencji: Utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych 

Opracowanie analizy źródeł zanieczyszczeń

Jeziora Zaleskiego wraz z planem jego

oczyszczenia

Gmina Miasto Złotów Wysoki koszt inwestycji
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Zadania Podmiot odpowiedzialny Ryzyka

Stabilizacja poziomu lustra wody Jeziora

Miejskiego
PGW Wody Polskie Wysokie koszty inwestycji

Rzeka Głomia- bieżące utrzymanie śródlądowych

wód płynących i remontów budowali –

wykaszanie, usuwanie drzew, krzewów i roślin

oraz przeszkód naturalnych

PGW Wody Polskie -

Dopływ ze Śmiardowa Złotowskiego – Kanał

Śmiardowski – bieżące utrzymanie śródlądowych

wód płynących i remontów budowli –

wykaszanie, usuwanie drzew, krzewów i roślin

oraz przeszkód naturalnych

PGW Wody Polskie -

Obszar interwencji: Gospodarka odpadami 

Cel: Racjonalna gospodarka odpadami na terenie miasta 

Kierunek interwencji: Wdrażanie i systematyczna poprawa gospodarki odpadami z wykorzystaniem segregacji i recyklingu

Likwidacja wyrobów zawierających azbest z

budynków mieszkalnych, inwentarskich i

gospodarczych na terenie Powiatu Złotowskiego

w latach 2021-2022

Starostwo Powiatowe w Złotowie

Gmina Miasto Złotów
Brak zainteresowania mieszkańców gminy

Intensyfikacja działań edukacyjnych –

promowanie właściwego postępowania z

Związek Gmin Krajny w Złotowie -
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Zadania Podmiot odpowiedzialny Ryzyka

odpadami

Zwiększenie udziału odzysku szczególnie energii

z odpadów
Związek Gmin Krajny w Złotowie -

Zmniejszenie ilości odpadów poddawanych

składowaniu
Związek Gmin Krajny w Złotowie -

Obszar interwencji: Gleby 

Cel: Obszar gleb i zapewnienie właściwego sposobu użytkowania powierzchni ziemi 

Kierunek interwencji: Stymulowanie działań mających na celu racjonalne korzystanie z surowców naturalnych i gleby

Ochrona złóż kopalin przed zabudową poprzez

uwzględnienie złóż w opracowaniach

planistycznych

Gmina Miasto Złotów -

Ochrona gleb najwyższej jakości przed zabudową

i innym wykorzystaniem rolniczym
Gmina Miasto Złotów -

Prowadzenie rejestru terenów zdegradowanych Starostwo Powiatowe w Złotowie -

Eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin Gmina Miasto Złotów -

Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze 

Cel: Utrzymanie dobrego stanu oraz poprawa bioróżnorodności na terenie miasta 

Kierunek interwencji: zachowanie bioróżnorodności biologicznej terenów zielonych vi ich racjonalne wykorzystanie
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Zadania Podmiot odpowiedzialny Ryzyka

Naprawa zagrody dla dzikich zwierząt w

Zwierzyńcu
Nadleśnictwo Złotów Brak

Ścieżka rowerowa (sigletrack) w Zwierzyńcu Nadleśnictwo Złotów, Gmina Miasto Złotów

Obszar interwencji: Zagrożenie poważnymi awariami 

Cel: Zapobieganie ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz minimalizacja ich skutków 

Kierunek interwencji: Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zdarzeń mogących powodować poważną awarię oraz ograniczenie jej skutków dla

ludzi i środowiska 

Wykreowanie właściwych postaw w sytuacji

wystąpienia zagrożenia
Gmina Miasto Złotów -

Udział w wyznaczaniu dróg przewozu materiałów

niebezpiecznych i wyznaczenie miejsc

składowania substancji powstały w czasie

usuwania awarii

Gmina Miasto Złotów -

Wsparcie jednostek straży pożarnej w zakresie

wyposażenia do prowadzenia działań

ratowniczych

Gmina Miasto Złotów -

Organizacja i udział w szkoleniach i ćwiczeniach

mających na cel współdziałanie służb w czasie

wystąpienia zagrożenia

Gmina Miasto Złotów -

Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Boh. Gmina Miasto Złotów -
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Zadania Podmiot odpowiedzialny Ryzyka

Westerplatte 1c, 7c, ul. Krzywoustego 3,

Moniuszki 12 w Złotowie. Zwiększenie

bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Obszar interwencji: Edukacja ekologiczna 

Cel: Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców 

Kierunek interwencji: Organizowanie akcji i imprez o charakterze edukacyjnym kształtujących właściwe postawy wobec środowiska oraz

promujących walory przyrodnicze Miasta i okolicy

Organizacja Euro Eco Festival Gmina Miasto Złotów -

Promowanie aktywnych form edukacji

ekologicznej
Gmina Miasto Złotów -

Inspirowanie i finansowanie wydawnictw i

materiałów ekologicznych
Gmina Miasto Złotów -

Inspirowanie i finansowanie konkursów, olimpiad

dla dzieci i młodzieży
Gmina Miasto Złotów -

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy do 2029 roku, wykonana przez Ekolog Sp. z o.o. ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań

93



Tabela 45. Harmonogram realizacji zadań własnych wraz z ich finansowaniem

Lp.
Obszar in-

terwencji
Zadanie

Podmiot odpo-

wiedzialny

Szacunkowe koszty realizacji zadania [ zł]
Źródło

finansowania

Dodatkowe

informacje

o zadaniu
2022 2023 2024 2025-2029

1.

K
li

m
at

 i 
p

ow
ie

tr
ze

Stały monitoring stanu

powietrza w mieście

prowadzony przez

system 10 czujników

aplikacji Airly.

Gmina Miasto

Złotów
8 856 9 000 9 000 - Środki własne -

2.

Dofinansowanie

wymiany starych

źródeł ogrzewania

Gmina Miasto

Złotów
120 000 120 000 120 000 -

Środki własne +

dotacje 
-

3. Sporządzenie planu

gospodarki

niskoemisyjnej oraz

realizacja w nich

przedsięwzięć 

Gmina Miasto

Złotów

- - - - Środki własne +

środki funduszy

ekologicznych 

-
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Lp.
Obszar in-

terwencji
Zadanie

Podmiot odpo-

wiedzialny

Szacunkowe koszty realizacji zadania [ zł]
Źródło

finansowania

Dodatkowe

informacje

o zadaniu
2022 2023 2024 2025-2029

4.

Prowadzenie działań

informacyjnych w

zakresie możliwości

wykorzystania

odnawialnych źródeł

energii 

Gmina Miasto

Złotów
- - - -

Środki własne +

środki funduszy

ekologicznych 

-

5. Prowadzenie działań

edukacyjnych i

informacyjnych na

rzecz zmiany nośnika

energii oraz

oszczędności energii

elektrycznej i cieplnej  

Szkoły, organi-

zacje pozarzą-

dowe, media

- - - - Środki własne +

środki funduszy

ekologicznych

+ środki

zewnętrzne 

-
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Lp.
Obszar in-

terwencji
Zadanie

Podmiot odpo-

wiedzialny

Szacunkowe koszty realizacji zadania [ zł]
Źródło

finansowania

Dodatkowe

informacje

o zadaniu
2022 2023 2024 2025-2029

6.

Autobus do szkoły –

bezpiecznie i

ekologicznie.

Organizacja

zbiorowych

przewozów uczniów

do szkół

Gmina Miasto

Złotów
240 000 250 000 80 000 - Środki własne 

Zadanie

będzie

realizowane

do 2024

roku

7.

Budowa i

modernizacja

infrastruktury

rowerowej 

Gmina Miasto

Złotów
470 000 1 600 000 - - Środki własne 

Zadanie

będzie

realizowane

do 2023

roku

8. Przebudowa drogi

gminnej nr 120113P w

Złotowie – poprawa

stanu dróg

publicznych w mieście 

Gmina Miasto

Złotów

1 800 000 - - - Środki własne Zadanie

będzie

realizowane

do 2022

roku
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Lp.
Obszar in-

terwencji
Zadanie

Podmiot odpo-

wiedzialny

Szacunkowe koszty realizacji zadania [ zł]
Źródło

finansowania

Dodatkowe

informacje

o zadaniu
2022 2023 2024 2025-2029

9.

Budowa parkingów

przy ul. Mokrej –

zwiększenie liczby

miejsc parkingowych 

Gmina Miasto

Złotów
500 000 - - - Środki własne 

Zadanie

będzie

realizowane

do 2022

roku

10. Montaż paneli

fotowoltaicznych na

obiektach

użyteczności

publicznej – Urząd

Miejski w Złotowie 

Gmina Miasto

Złotów

290 000 - - - Środki własne -
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Lp.
Obszar in-

terwencji
Zadanie

Podmiot odpo-

wiedzialny

Szacunkowe koszty realizacji zadania [ zł]
Źródło

finansowania

Dodatkowe

informacje

o zadaniu
2022 2023 2024 2025-2029

11.

Montaż paneli

fotowoltaicznych na

obiektach

użyteczności

publicznej – Publiczne

Przedszkole nr 1 w

Złotowie 

Gmina Miasto

Złotów
180 000 - - - Środki własne -

12. Wykonanie remontów

dachów w budynkach

mieszkalnych

będących we

własności miasta

Złotów

Gmina Miasto

Złotów

Miejski Zakład

Gospodarki

Lokalami w

Złotowie

- - - - Środki własne
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Lp.
Obszar in-

terwencji
Zadanie

Podmiot odpo-

wiedzialny

Szacunkowe koszty realizacji zadania [ zł]
Źródło

finansowania

Dodatkowe

informacje

o zadaniu
2022 2023 2024 2025-2029

13.

Wykonanie ocieplenia

budynków

mieszkalnych

będących we

własności miasta

Złotów 

Gmina Miasto

Złotów

Miejski Zakład

Gospodarki

Lokalami w

Złotowie

- - - - Środki własne

14. Wymiana stolarki

okiennej i drzwiowej

w lokalach

mieszkalnych

będących we

własności miasta

Zlotów

Gmina Miasto

Złotów

Miejski Zakład

Gospodarki

Lokalami w

Złotowie

- - - - Środki własne
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Lp.
Obszar in-

terwencji
Zadanie

Podmiot odpo-

wiedzialny

Szacunkowe koszty realizacji zadania [ zł]
Źródło

finansowania

Dodatkowe

informacje

o zadaniu
2022 2023 2024 2025-2029

15.

Wykonanie instalacji

c.o. w budynkach

mieszkalnych

będących we

własności miasta

Złotów

Gmina Miasto

Złotów

Miejski Zakład

Gospodarki

Lokalami w

Złotowie

- - - - Środki własne

16.

Z
ag

ro
że

ni
e 

h
ał

as
em Wprowadzenie do

mpzp zapisów

sprzyjających

ograniczeniu

zagrożenia hałasem 

Gmina Miasto

Złotów

Brak wyznaczonych środków - - 
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Lp.
Obszar in-

terwencji
Zadanie

Podmiot odpo-

wiedzialny

Szacunkowe koszty realizacji zadania [ zł]
Źródło

finansowania

Dodatkowe

informacje

o zadaniu
2022 2023 2024 2025-2029

17.

Wprowadzenie do

mpzp zapisów

sprzyjających

rozgraniczeniu funkcji

terenów mieszkalnych

i terenów

przemysłowych 

Gmina Miasto

Złotów
Brak wyznaczanych środków - -

18.

Publikowanie

wyników pomiarów

emisji hałasu 

Gmina Miasto

Złotów
Brak wyznaczanych środków - -

19.

Informowanie i

propagowanie wiedzy

o skutkach

nadmiernego hałasu 

Gmina Miasto

Złotów
Brak wyznaczonych środków - -
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Lp.
Obszar in-

terwencji
Zadanie

Podmiot odpo-

wiedzialny

Szacunkowe koszty realizacji zadania [ zł]
Źródło

finansowania

Dodatkowe

informacje

o zadaniu
2022 2023 2024 2025-2029

20.

P
ol

a 
el

ek
tr

om
ag

n
et

yc
zn

e

Uwzględnienie w

mpzp zagadnień

związanych z ochroną

przed polami

elektromagnetycznymi 

Gmina Miasto

Złotów
Brak wyznaczonych środków - -

21.

Publikowanie

wyników pomiarów

natężenia pól

elektromagnetycznych

Gmina Miasto

Złotów
Brak wyznaczonych środków - -

22.

Informowanie i

propagowanie wiedzy

o skutkach

nadmiernego

promieniowania

elektromagnetycznego

Gmina Miasto

Złotów
Brak wyznaczonych środków - -
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Lp.
Obszar in-

terwencji
Zadanie

Podmiot odpo-

wiedzialny

Szacunkowe koszty realizacji zadania [ zł]
Źródło

finansowania

Dodatkowe

informacje

o zadaniu
2022 2023 2024 2025-2029

23.

G
os

p
od

ar
k

a 

w
od

n
o-

śc
ie

k
ow

a

Budowa sieci

wodociągowej w

obszarze Leśna – 8

Marca (dł. ok. 864m)

MZWiK 73 000 - - - MZWiK -

24.

Budowa sieci

wodociągowej w

rejonie ul. Królowej

Jadwigi-Jezioro

Burmistrzowskie (dł.

ok. 1 491m)

MZWiK 254 000 - - - MZWiK -

25. Budowa sieci

wodociągowej w

obszarze przy Jeziorze

Zaleskim (dł. ok.

500m) 

MZWiK 165 000 - - - MZWiK -
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Lp.
Obszar in-

terwencji
Zadanie

Podmiot odpo-

wiedzialny

Szacunkowe koszty realizacji zadania [ zł]
Źródło

finansowania

Dodatkowe

informacje

o zadaniu
2022 2023 2024 2025-2029

26.

Rozbudowa sieci

wodociągowej ul.

Ogrodowa (dł. ok.

220m)

MZWiK 40 000 - - - MZWiK -

27.

Budowa sieci

kanalizacji sanitarnej

w obszarze Leśna – 8

Marca 

MZWiK 115 000 - - - MZWiK -

28.

Budowa sieci

kanalizacji sanitarnej

w obszarze przy

Jeziorze Zaleskim (dł.

ok. 281m)

MZWiK 195 000 - - - MZWiK -

29. Budowa

przepływomierzy

ścieków sanitarnych 

MZWiK 36 000 36 000 36 000 - MZWiK -
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Lp.
Obszar in-

terwencji
Zadanie

Podmiot odpo-

wiedzialny

Szacunkowe koszty realizacji zadania [ zł]
Źródło

finansowania

Dodatkowe

informacje

o zadaniu
2022 2023 2024 2025-2029

30.

Budowa kanalizacji

sanitarnej w obszarze

przy ul. Ogrodowej

(dł. ok. 300m)

MZWiK 196 000 - - - MZWiK -

31

Przebudowa

przepompowni

ścieków sanitarnych 

MZWiK 36 000,98 - - -
MZWiK +

NFOŚiGW
-

32. Budowa sieci

kanalizacji sanitarnej

w rejonie Królowej

Jadwigi – Jezioro

Burmistrzowskie (dł.

ok. 2 155m)

MZWiK 200 000 200 000 131 000 - MZWiK -
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Lp.
Obszar in-

terwencji
Zadanie

Podmiot odpo-

wiedzialny

Szacunkowe koszty realizacji zadania [ zł]
Źródło

finansowania

Dodatkowe

informacje

o zadaniu
2022 2023 2024 2025-2029

33.

Budowa sieci

kanalizacji

deszczowej ul.

Potulickich i

Brzuchalskiego wraz z

projektem drogowym

Gmina Miasto

Złotów
360 000 - - -

Gmina Miasto

Złotów 
-

34. Budowa sieci

kanalizacji

deszczowej ul. Leśna

– Wielatowska –

Witosa, koncepcja +

budowa wg

posiadanych środków 

MZWiK 108 000 104 000 103 000 - MZWiK -
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Lp.
Obszar in-

terwencji
Zadanie

Podmiot odpo-

wiedzialny

Szacunkowe koszty realizacji zadania [ zł]
Źródło

finansowania

Dodatkowe

informacje

o zadaniu
2022 2023 2024 2025-2029

35.

Budowa sieci

kanalizacji

deszczowej z rejonów

ulicy Kresowiaków do

ulicy Jastrowskiej 

MZWiK 100 000 100 000 100 000 - MZWiK -

36. Budowa sieci

kanalizacji

deszczowej w rejonie

Królowej Jadwigi –

Jezioro

Burmistrzowskie w

ramach funduszy

norweskich i z

projektem drogowym 

Gmina Miasto

Złotów

- 121 000 200 000 - Gmina Miasto

Złotów

-
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Lp.
Obszar in-

terwencji
Zadanie

Podmiot odpo-

wiedzialny

Szacunkowe koszty realizacji zadania [ zł]
Źródło

finansowania

Dodatkowe

informacje

o zadaniu
2022 2023 2024 2025-2029

37.

Budowa sieci

kanalizacji

deszczowej dla

obszaru przy ul.

Powstańców 

Gmina Miasto

Złotów
- 695 000 - -

Gmina Miasto

Złotów 
-

38.
Przebudowa obudowy

studni nr 9, 11
MZWiK 90 000 90 000 - - MZWiK -

39.

Systematyczne

badanie szczelności

urządzeń

przesyłowych

MZWiK 25 000 25 000 25 000 - MZWiK -

40.

Budowa sieci

kanalizacji

deszczowej w ul.

Pellowskiego i

Gąszczak (dł. 256m)

Gmina Miasto

Złotów
125 000 - - -

Gmina Miasto

Złotów
-

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy do 2029 roku, wykonana przez Ekolog Sp. z o.o. ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań

108



Lp.
Obszar in-

terwencji
Zadanie

Podmiot odpo-

wiedzialny

Szacunkowe koszty realizacji zadania [ zł]
Źródło

finansowania

Dodatkowe

informacje

o zadaniu
2022 2023 2024 2025-2029

41.

G
os

p
od

ar
ow

an
ie

 w
od

am
i

Opracowanie analizy

źródeł

zanieczyszczenia

Jeziora Zaleskiego

wraz z planem jego

oczyszczania 

Gmina Miasto

Złotów
50 000 - - - Środki własne 

Zadanie do

wykonania

w 2022

roku 

42. Stabilizacja poziomu

lustra wody Jeziora

Miejskiego 

PGW Wody

Polskie

- - 849 529 - Brak

zapewnionego

źródła

finansowania 

-
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Lp.
Obszar in-

terwencji
Zadanie

Podmiot odpo-

wiedzialny

Szacunkowe koszty realizacji zadania [ zł]
Źródło

finansowania

Dodatkowe

informacje

o zadaniu
2022 2023 2024 2025-2029

43. Rzeka Głomia-

bieżące utrzymanie

śródlądowych wód

płynących i remontów

budowali –

wykaszanie, usuwanie

drzew, krzewów i

roślin oraz przeszkód

naturalnych

PGW Wody

Polskie

160 000 80 000 60 000 300 000 Budżet własny -
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Lp.
Obszar in-

terwencji
Zadanie

Podmiot odpo-

wiedzialny

Szacunkowe koszty realizacji zadania [ zł]
Źródło

finansowania

Dodatkowe

informacje

o zadaniu
2022 2023 2024 2025-2029

44.

Dopływ ze Śmiardowa

Złotowskiego – Kanał

Śmiardowski –

bieżące utrzymanie

śródlądowych wód

płynących i remontów

budowli –

wykaszanie, usuwanie

drzew, krzewów i

roślin oraz przeszkoda

naturalnych 

PGW Wody

Polskie
14 000 10 000 11 000 50 000 Budżet własny -

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy do 2029 roku, wykonana przez Ekolog Sp. z o.o. ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań

111



Lp.
Obszar in-

terwencji
Zadanie

Podmiot odpo-

wiedzialny

Szacunkowe koszty realizacji zadania [ zł]
Źródło

finansowania

Dodatkowe

informacje

o zadaniu
2022 2023 2024 2025-2029

45.

G
os

p
od

ar
k

a 

od
p

ad
am

i

Likwidacja wyrobów

zawierających azbest z

budynków

mieszkalnych,

inwentarskich i

gospodarczych na

terenie powiatu

złotowskiego 

Starostwo Po-

wiatowe w Zło-

towie, Gmina

Miasto Złotów

18 000 (udział

powiatu)

10 000 (udział

Gminy Miasto

Złotów)

W zależności

od ogłoszo-

nych nabo-

rów przez

WFOŚiGW

w Poznaniu

10 000

(udział Gmi-

ny Miasto

Złotów)

W zależności

od ogłoszo-

nych naborów

przez WFO-

ŚiGW w Po-

znaniu 

10 000 (udział

Gminy Miasto

Złotów)

W zależności

od ogłoszo-

nych naborów

przez WFO-

ŚiGW w Po-

znaniu 

10 000 (udział

Gminy Miasto

Złotów)

Udział środków

budżetu

powiatu,

budżetów gmin

z terenu

powiatu

złotowskiego

oraz środków

pozyskanych z

WFOŚiGW w

Poznaniu 

Zadanie

ciągłe

46. Intensyfikacja działań

edukacyjnych -

promowanie

właściwego

postępowania z

odpadami 

Związek Gmin

Krajny

- - - - Środki własne Zadanie

ciągłe 
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Lp.
Obszar in-

terwencji
Zadanie

Podmiot odpo-

wiedzialny

Szacunkowe koszty realizacji zadania [ zł]
Źródło

finansowania

Dodatkowe

informacje

o zadaniu
2022 2023 2024 2025-2029

47.

Zwiększenie udziału

odzysku szczególnie

energii z odpadów

Związek Gmin

Krajny
- - - -

Środki własne +

środki funduszy

ekologicznych 

-

48.

Zmniejszenie ilości

odpadów

poddawanych

składowaniu 

Związek Gmin

Krajny
- - - -

Środki własne +

środki funduszy

ekologicznych

-

49.

Utworzenie Miejskich

Punktów

Elektroodpadów 

Gmina Miasto

Złotów
- - - - Środki własne -

50.

G
le

b
y

Ochrona złóż kopalin

przed zabudową

poprzez

uwzględnienie złóż w

opracowaniach

planistycznych 

Gmina Miasto

Złotów

- - - - Środki własne -
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Lp.
Obszar in-

terwencji
Zadanie

Podmiot odpo-

wiedzialny

Szacunkowe koszty realizacji zadania [ zł]
Źródło

finansowania

Dodatkowe

informacje

o zadaniu
2022 2023 2024 2025-2029

51.

Ochrona gleb

najwyższej jakości

przed zabudową i

innym

wykorzystaniem niż

rolniczym  

Gmina Miasto

Złotów
- - - - Środki własne -

52.

Prowadzenie rejestru

terenów

zdegradowanych 

Starostwo

Powiatowe w

Złotowie

- - - - Środki własne -

53.
Eliminacja nielegalnej

eksploatacji kopalin 

Gmina Miasto

Złotów
- - - - Środki własne -

54.

Z
as

ob
y 

p
rz

yr
od

n
ic

ze

Naprawa zagrody dla

dzikich zwierząt w

Zwierzyńcu  

Nadleśnictwo

Złotowo
100 000 - - - -

Środki

własne 

Ścieżka rowerowa

(singletrack) w

Zwierzyńcu 

Nadleśnictwo

Złotów
3 000 - - - -

Środki

własne 
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Lp.
Obszar in-

terwencji
Zadanie

Podmiot odpo-

wiedzialny

Szacunkowe koszty realizacji zadania [ zł]
Źródło

finansowania

Dodatkowe

informacje

o zadaniu
2022 2023 2024 2025-2029

55.

Z
ag

ro
że

ni
e 

p
ow

aż
n

ym
i a

w
ar

ia
m

i 

Wykreowanie

właściwych postaw w

sytuacji wystąpienia

zagrożenia 

Gmina Miasto

Złotów
- - - - -

Zadanie

ciągłe

56. Udział w wyznaczeniu

dróg przewozu

materiałów

niebezpiecznych i

wyznaczenia miejsc

składowania

substancji powstałych

w czasie usuwania

awarii

Gmina Miasto

Złotów

- - - - - Zadanie

ciągłe 
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Lp.
Obszar in-

terwencji
Zadanie

Podmiot odpo-

wiedzialny

Szacunkowe koszty realizacji zadania [ zł]
Źródło

finansowania

Dodatkowe

informacje

o zadaniu
2022 2023 2024 2025-2029

57.

Wsparcie jednostek

straży pożarnej w

zakresie wyposażenia

o prowadzenia działań

ratowniczych 

Gmina Miasto

Złotów
- - - - -

Zadanie

ciągłe

58. Organizacja i udział w

szkoleniach i

ćwiczeniach mających

na celu współdziałanie

służb w czasie

wystąpienia

zagrożenia 

Gmina Miasto

Złotów

- - - - - Zadanie

ciągłe 
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Lp.
Obszar in-

terwencji
Zadanie

Podmiot odpo-

wiedzialny

Szacunkowe koszty realizacji zadania [ zł]
Źródło

finansowania

Dodatkowe

informacje

o zadaniu
2022 2023 2024 2025-2029

59.

Przebudowa przejścia

dla pieszych przy ul.

Boh. Westerplatte 1c,

7c ul. Krzywoustego

3, Moniuszki 12 w

Złotowie. Zwiększenie

poziomu

bezpieczeństwa

mieszkańców miasta 

Gmina Miasto

Złotów
350 000 - - - -

Zadanie

będzie

realizowane

do 2022

roku

60.

E
d

u
k

ac
ja

 e
k

ol
og

ic
z-

n
a 

Organizacja Euro Eco

Festival

Gmina Miasto

Złotów
- - - - -

Zadanie

ciągłe 

61. Promowanie

aktywnych form

edukacji ekologicznej 

Gmina Miasto

Złotów

- - - - - Zadanie

ciągłe 
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Lp.
Obszar in-

terwencji
Zadanie

Podmiot odpo-

wiedzialny

Szacunkowe koszty realizacji zadania [ zł]
Źródło

finansowania

Dodatkowe

informacje

o zadaniu
2022 2023 2024 2025-2029

62.

Inspirowane i

finansowanie

wydawnictw i

materiałów

ekologicznych 

Gmina Miasto

Złotów
- - - - -

Zadanie

ciągłe 

63.

Inspirowanie i

finansowanie

konkursów, olimpiad,

sesji fotograficznych

dla dzieci i młodzieży 

Gmina Miasto

Złotów
- - - - -

Zadanie

ciągłe 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Złotów
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6.  SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Państwowa polityka  ochrony środowiska  zgodnie  z  ustawą o Prawo Ochrony Środowiska

z dnia 27 kwietnia 2001 r. prowadzona jest na podstawie dokumentów strategicznych kraju takich jak:

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności,

 Średniookresowa  Strategia  na  rzecz  Odpowiedzialnego  Rozwoju  do  roku  2020

z perspektywą do 2030,

 Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”,

 Strategia zrównoważonego rozwoju transportu do 2030 roku,

 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030,

 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku.

W celu realizacji  zapisów powyższych strategii  opracowuje się gminne programy ochrony

środowiska.  Programy te muszą przyczyniać się do osiągnięcia  celów środowiskowych zawartych

w wyżej wymienionych dokumentach strategicznych. 

W odniesieniu  do  niniejszego Programu Ochrony Środowiska  dla  Gminy  Miasto  Złotów,

jednostką, na której spoczywać będą główne zadania zarządzania będzie Gmina Miasto Złotów. Mimo

to całościowe zarządzanie środowiskiem na terenie gminy będzie odbywać się na kilku szczeblach.

Oprócz szczebla gminnego jest to szczebel powiatowy, wojewódzki oraz jednostek organizacyjnych

kontrolujących działania podejmowane przez podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska.

Podczas wdrażania programu ochrony środowiska, ważna jest kontrola przebiegu realizacji

przyjętych w nim zadań oraz osiągnięcia postawionych celów. W tym celu należy opracować system

monitoringu. Monitoring będzie wykonywany w dwóch zakresach: monitoring środowiskowy, oraz

monitoring programowy.

Monitoring  środowiskowy  dostarcza  informacji  o  efektach  działań  w  zakresie  wszystkich

komponentów środowiska na terenie miasta i powinien być traktowany jako podstawa do oceny całej

polityki  ochrony środowiska realizowanej  na terenie  gminy. Będzie  on jednym z najważniejszych

kryteriów, na podstawie których zostanie utworzona aktualizacja programu. Prowadzony on będzie w

głównej  mierze  w  ramach  Programu  Państwowego  Monitoringu  Środowiska  Województwa

Wielkopolskiego  opracowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Monitoring  programowy  opierać się  będzie  na  monitorowaniu  realizacji  poszczególnych

zadań  i  poziomie  osiągnięcia  wyznaczonych  celów.  Zgodnie  z  artykułem  art.  18 ustawy  Prawo

Ochrony Środowiska po dwóch  latach obowiązywania programu zostanie sporządzony raport stanu

realizacji  programu,  który  następnie  zostanie  przedstawiony  radzie  miasta.  W  raporcie  zostanie

dokonana ewaluacja realizowanych zadań i poziomu osiągnięcia przyjętych wskaźników.
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Tabela 46. Wskaźniki monitorowania celów

Cel Wskaźniki

Poprawa jakości powietrza na terenie miasta

Liczba zmodernizowanych kotłowni lokalnych (szt.)

Ilość instalacji solarnych funkcjonujących na terenie

miasta (szt.)

Liczba zmodernizowanych kotłowni

indywidualnych – np. rezygnacja z pieca

węglowego (szt.)

Zmniejszenie uciążliwości hałasu Drogi o utwardzonej nawierzchni asfaltowej (km)

Racjonalna gospodarka ściekowa

Skanalizowanie miast (%) 

Długość sieci kanalizacyjnej (km)

Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków (szt.) 

Zwodociągowanie Miasta (%)

Długość sieci wodociągowej (km)

Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków

(%)

Dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód Jakość wód podziemnych

Racjonalna gospodarka odpadami na terenie

miasta

Ilość usuniętego azbestu i wyrobów zawierających

azbest (m3)

Obszar gleb i zapewnienie właściwego

sposobu użytkowania powierzchni ziemi
Udział gruntów wymagających rekultywacji (%)

Utrzymanie dobrego stanu oraz poprawa

bioróżnorodności na terenie miasta

Liczba pomników przyrody (szt.)

Liczba pomników przyrody (np. drzewa) poddanych

zabiegom pielęgnacyjnym (szt.)

Liczba użytków ekologicznych (szt.)

Podnoszenie świadomości ekologicznej

mieszkańców

Liczba przeprowadzonych akcji edukacyjnych

(szt./rok)

Liczba młodzieży uczestniczącej w akcji pn.
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Cel Wskaźniki

„Sprzątanie Świata” (ilość osób/rok)

Długość ścieżek przyrodniczych (km)

Zapobieganie ryzyku wystąpienia poważnych

awarii przemysłowych oraz minimalizacja ich

skutków

Ilość wystąpienia poważnych awarii (szt.)

Źródło: opracowanie własne

W  przypadku  niewykonania  zaplanowanych  zadań  zostanie  dokonana  analiza  sytuacji

umożliwiająca  poznanie   przyczyny takiej  sytuacji  i  dokonanie  ewaluacji  celów i  zadań.  Kolejny

raport  zostanie  wykonany  na  koniec  obowiązywania  dokumentu.  Przed  końcem  obowiązywania

programu  ochrony  środowiska  wymagane  jest  opracowanie  kolejnej  aktualizacji.  Aktualizacja

programu ochrony środowiska nie może następować po upływie okresu jego obowiązywania. 

Najwięcej  zadań  do  zrealizowania  w  latach  2022-2025  zostało  wyznaczone  w  obszarze

interwencji  gospodarka  wodno-ściekowa.  Zadania  te  zostały  wyznaczone  przez  Miejski  Zakład

Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp.  z  o.  o.  W  tym  obszarze  interwencji  również  została  wykonana

największa ilość zadań w latach 2016-2020. 
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