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1 Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

1.1 Zakres dokumentu 

Zakres „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krupski Młyn” jest zgodny  

z postanowieniami, przyjętego w 2008 r. przez UE pakietu klimatyczno-energetycznego, 

którego podstawowe cele to: 

• redukcja emisji CO2 o 20% w roku 2020 w porównaniu do 1990 r., 

• wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE z obecnych 8,5 do 20% 

w 2020 r.; dla Polski ustalono wzrost z 7 do 15%, 

• zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 20%. 

Plan ten może być, w miarę potrzeb, weryfikowany i uaktualniany w oparciu  

o monitoring jego realizacji i zmian. Jednakże ustalone założenia główne, dotyczące głównie 

sposobu realizacji planu, źródeł finansowania inwestycji, metody poprawy jakości powietrza  

i kontroli efektów wdrażania przedsięwzięć inwestycyjnych, uznaje się za właściwe  

dla całego planu. 

1.2 Główne cele dokumentu 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi narzędzie realizacji założeń Programu 

Ochrony Środowiska Gminy Krupski Młyn. Główne cele jego realizacji stanowią: 

• ograniczanie wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych; 

• ograniczenie niskiej emisji pochodzącej ze źródeł zorganizowanych  

i indywidualnych; 

• wdrożenie skutecznego zarządzania ochroną środowiska. 

1.3 Metodologia sporządzenia prognozy 

Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Krupski Młyn przygotowana została zgodnie z Ustawą 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.  

Przy wykonywaniu „Prognozy oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Krupski Młyn” wykorzystano metody prognostyczne, które miały  

na celu zidentyfikować potencjalne i rzeczywiste zmiany, jakie mogą wystąpić w środowisku 

w związku z przewidywanymi w PGN działaniami oraz późniejszym wykorzystaniem 

powstałych obiektów czy infrastruktury technicznej. 
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Prognozę sporządzono przy zastosowaniu metod opisowych, analiz jakościowych opartych 

na dostępnych danych państwowego monitoringu środowiska oraz identyfikacji i 

wartościowaniu skutków przewidywanych zmian w środowisku z zastosowaniem macierzy 

oddziaływań. 

1.4 Oddziaływanie na środowisko 

Zadania wskazane Planem Gospodarki Niskoemisyjnej z założenia mają skutkować poprawą 

środowiska naturalnego, poprzez działania związane z ograniczeniem niskiej emisji. Tym 

samym nastąpi znaczna poprawa jakości powietrza atmosferycznego. 
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2 Informacja o zawartości, głównych celach projektowanego 

dokumentu oraz jego powiązania z innymi dokumentami 

2.1 Zawartość dokumentu 

Zakres „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krupski Młyn” jest zgodny  

z postanowieniami, przyjętego w 2008 r. przez UE pakietu klimatyczno-energetycznego, 

którego podstawowe cele to: 

• redukcja emisji CO2 o 20% w roku 2020 w porównaniu do 1990 r., 

• wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE z obecnych 8,5 do 20% 

w 2020 r.; dla Polski ustalono wzrost z 7 do 15%, 

• zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 20%. 

Podstawą prawną sporządzenia niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krupski Młyn jest art. 46 i 51 ustawy  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. Nr 0 poz. 1235  

z późn. zm.). Artykuł ten nakłada na organy administracji opracowujące projekty planów 

obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 

jego skutków realizacji. Zakres Prognozy wynika z art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu 

informacji  

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

oddziaływania na środowisko oraz ustaleń Zamawiającego, który wystąpił do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o ustalenie stopnia szczegółowości informacji 

zawartych w Prognozie.  

Plan ten może być, w miarę potrzeb, weryfikowany i uaktualniany w oparciu  

o monitoring jego realizacji i zmian. Jednakże ustalone założenia główne, dotyczące głównie 

sposobu realizacji planu, źródeł finansowania inwestycji, metody poprawy jakości powietrza  

i kontroli efektów wdrażania przedsięwzięć inwestycyjnych, uznaje się za właściwe  

dla całego planu. 

2.2 Główne cele dokumentu 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi narzędzie realizacji założeń Programu 

Ochrony Środowiska Gminy Krupski Młyn. Główne cele jego realizacji stanowią: 

• ograniczanie wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych; 

• ograniczenie niskiej emisji pochodzącej ze źródeł zorganizowanych i indywidualnych; 
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• wdrożenie skutecznego zarządzania ochroną środowiska. 

2.3 Powiązanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i innymi 

dokumentami 

2.3.1 Powiązania Programu Gospodarki Niskoemisyjnej z dokumentami na 

szczeblu krajowym 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności 

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

zwana dalej DSRK, przyjęta została Uchwałą nr 16 Rady Ministrów dnia 5 lutego 2013 roku.  

Analizowany dokument - DSRK, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 listopada 2014 

r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 0, poz. 1649, z późn. zm.)  

(art. 9 ust. 1) – określa główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-

gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju,  

z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, obejmującym okres, co najmniej 15 lat. 

Stanowi najszerszy i najbardziej ogólny element nowego systemu zarządzania rozwojem 

kraju, którego założenia zostały określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju kraju oraz przyjętym przez Radę Ministrów dnia 27 kwietnia 

2009 r. dokumencie Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski. W przypadku  

tej Strategii to okres prawie 20 lat, gdyż przyjętym przy jej konstruowaniu horyzontem 

czasowym jest rok 2030. 

Proponowane Programem Gospodarki Niskoemisyjnej inwestycje, wprost zmierzają  

do realizacji celu głównego, przedstawionego w DSRK, którym jest poprawa jakości życia 

Polaków. Osiągnięcie tego celu powinno być mierzone, z jednej strony, wzrostem produktu 

krajowego brutto (PKB) na mieszkańca, a z drugiej – zwiększeniem spójności społecznej 

oraz zmniejszeniem nierównomierności o charakterze terytorialnym, jak również skalą skoku 

cywilizacyjnego społeczeństwa oraz innowacyjności gospodarki w stosunku do innych 

krajów. 

Istotą realizacji wskazanego wyżej celu głównego DSRK, jest między innymi wdrożenie 

założeń inwestycyjnych sugerowanych w takich gminnych dokumentach, jak analizowany 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, zawierający propozycje projektów zgodne z celami 

strategicznymi i kierunkami interwencji w obszarze konkurencyjności i innowacyjności,  

w szczególności celu 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona  

i poprawa stanu środowiska. Realizacji wskazanego wyżej celu, wyznaczono następujące 

kierunki interwencji: 

 Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne; 
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 Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych; 

 Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację kierunków 

pozyskiwania gazu; 

 Realizacja programu inteligentnych sieci w elektroenergetyce; 

 Integracja polskiego rynku elektroenergetycznego, gazowego i paliwowego z rynkami 

regionalnymi; 

 Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem energii; 

 Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki; 

 Zwiększenie poziomu ochrony środowiska. 

 

Strategia Rozwoju Kraju 2020. 

Strategia Rozwoju Kraju 2020, zwana dalej ŚSRK, dokument przyjęty Uchwałą nr 157 

Rady Ministrów w dniu 25 września 2012 roku, stanowi element nowego systemu 

zarządzania rozwojem kraju, którego fundamenty zostały określone w znowelizowanej 

ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r.  

Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) oraz w przyjętym przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2009 r. 

dokumencie Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski.  

Program Gospodarki Emisyjnej, wykazuje zbieżność z zawartą w analizowanym 

dokumencie Wizją Polski 2020, zgodnie z którą, konkurencyjna gospodarka to gospodarka 

dysponująca odpowiednimi, efektywnie wykorzystywanymi zasobami energii pozwalającymi 

na dynamiczny wzrost. Do 2020 r. większość działań związanych z dywersyfikacją źródeł  

i nośników energii wkroczy w decydującą fazę realizacji. Wzrost efektywności energetycznej 

gospodarki oraz większe wykorzystanie źródeł odnawialnych sprzyjać będzie zmniejszaniu 

emisji CO2 i realizacji zobowiązań wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego. 

Warunkiem realizacji celów rozwojowych kraju, obok dostępu do energii, jest także przyjazne 

człowiekowi środowisko, będące podstawą jego egzystencji i służące zaspokajaniu licznych 

potrzeb. Wprowadzone zostaną nowoczesne rozwiązania służące racjonalnemu korzystaniu 

z zasobów, przy równoczesnym zmniejszaniu oddziaływania działalności człowieka  

na środowisko. 

Realizacja założeń zawartych w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej  

w sposób ogólny realizuje cel główny ŚSRK, mianowicie, wzmocnienie i wykorzystanie 

gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy  

i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności. W sposób szczegółowy 

natomiast Program wpisuje się w realizację celów Obszaru strategiczny II. Konkurencyjna 

gospodarka. W tym, w szczególności Celu II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, 
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zgodnie z zapisami którego, osiągnięcie zrównoważonego rozwoju poprzez harmonijne 

połączenie wzrostu gospodarczego z wymogami ochrony środowiska stanowić będzie  

dla Polski w najbliższym dziesięcioleciu jedno z głównych wyzwań rozwojowych. Zachowanie 

zasobów przyrodniczych w stanie niepogorszonym, a docelowo zwiększenie ich trwałości  

i jakości, nie może być traktowane jako bariera w rozwoju kraju. Jest to warunek konieczny 

dla dalszej poprawy jakości życia, realizacji prawa dostępu człowieka do środowiska  

w dobrym stanie. Podstawowym zadaniem staje się z jednej strony sprostanie rosnącemu 

zapotrzebowaniu na surowce i energię, z drugiej zaś – znajdowanie takich rozwiązań,  

by maksymalnie ograniczyć negatywny wpływ na środowisko, nie hamując przy tym wzrostu 

gospodarczego, ale kreując nowe bodźce dla jego pobudzania, zwłaszcza na terenach 

niezurbanizowanych. 

Realizacja Celu II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko ŚSRK, następować 

będzie poprzez wdrożenie następujących priorytetowych kierunków interwencji publicznej: 

 II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami; 

 II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej; 

 II.6.3. Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii; 

 II.6.4. Poprawa stanu środowiska; 

 II.6.5. Adaptacja do zmian klimatu. 

Program Gospodarki Niskoemisyjnej został przygotowany w zgodzie ze wszystkimi 

wyżej wskazanymi kierunkami interwencji. 

 

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Opracowanie Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, 

zwanego dalej NPRGN, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku, 

wynika z potrzeby przestawienia gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną. Takie podejście 

ma głębokie uzasadnienie merytoryczne, z jednej strony odpowiada na wyzwania związane 

ze zmianą klimatu, z drugiej zaś pozwala na stworzenie, w dłuższej perspektywie, 

optymalnego modelu nowoczesnej materiało- i energooszczędnej gospodarki zorientowanej 

na innowacyjność i zdolną do konkurencji na europejskim i globalnym rynku. Działaniem 

takim objęta będzie cała gospodarka przy zaangażowaniu wszystkich jej sektorów. Jednym  

z wymiernych efektów tej transformacji będzie osiągnięcie efektu redukcyjnego emisji gazów 

cieplarnianych i innych substancji, które powiązane będzie z racjonalnym wydatkowaniem 

środków.  
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Realizacja założonych niniejszym Programem Gospodarki Niskoemisyjnej propozycji 

inwestycyjnych w sposób klarowny prowadzi do realizacji celu głównego NPRGN, którym 

jest, rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju.  

Dla realizacji celu głównego, wyznaczone zostały następujące cele szczegółowe 

NPRGN: 

 Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii; 

 Poprawa efektywności energetycznej; 

 Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami; 

 Rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych; 

 Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami; 

 Promocja nowych wzorców konsumpcji. 

Realizacja projektów wskazanych Programem Gospodarki Niskoemisyjnej, wykazuje 

bezpośrednią lub pośrednią komplementarność z wyżej wskazanymi celami szczegółowymi 

NPRGN, co pozwoli w pełni realizować założenia niniejszego dokumentu. 

 

 Należy również wspomnieć, iż wykonanie założeń inwestycyjnych Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej realizuje, nałożone na JST obowiązki w zakresie efektywności energetycznej, 

które zostały określone ustawą przyjętą 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 

(Dz.U. Nr 94, poz. 551 z późn.zm.). Ustawa ta, reguluje obowiązki i działania wynikające  

z Dyrektywy 2006/32/WE, w tym przede wszystkim: 

 zasady określenia końcowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania 

energią; 

 zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej;  

 zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej. 

 

2.3.2 Powiązanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej z dokumentami na 

szczeblu wojewódzkim 

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”. 

Kluczowym dokumentem kształtującym w najbliższej perspektywie kierunki rozwoju, 

jakie zostały wyznaczone dla województwa śląskiego, jest Strategia Rozwoju Województwa 

Śląskiego „Śląskie 2020+”, zwana dalej „Śląskie 2020+”. Dokument ten przyjęty został 

Uchwałą nr IV/38/2/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 1 lipca 2013 i stanowi 

aktualizację dokumentu Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”, 

przyjętego przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą Nr III/47/1/2010 z dnia 17 lutego 

2010 roku. Dokument „Śląskie 2020+” stanowi plan samorządu województwa określający 
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wizję rozwoju, cele oraz główne sposoby ich osiągania w kontekście występujących 

uwarunkowań w perspektywie 2020 roku. 

Zgodnie z wizją rozwoju określoną w „Śląskie 2020+”, do roku 2020 województwo 

śląskie będzie regionem zrównoważonego i trwałego rozwoju stwarzającym mieszkańcom 

korzystne warunki życia w oparciu o dostęp do usług publicznych o wysokim standardzie,  

o nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie gospodarce oraz istotnym partnerem  

w procesie rozwoju Europy wykorzystującym zróżnicowane potencjały terytorialne i synergię 

pomiędzy partnerami procesu rozwoju. 

Na potrzeby osiągnięcia założonej dokumentem „Śląskie 2020+” wizji województwa, 

wyznaczone zostały 4 obszary priorytetowe, dla których sformułowano cele strategiczne. 

Wśród wyznaczonych obszarów priorytetowych, projekty inwestycyjne założone do realizacji 

analizowanym Programem Gospodarki Niskoemisyjnej, wprost wpisują się w Obszar 

priorytetowy: (C) Przestrzeń, realizując przypisany dla niego cel strategiczny: Województwo 

śląskie regionem atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni, którego złożenie realizowane będą 

poprzez wskazany Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowisk  

i zawarte w nim Kierunki działań, wskazane poniżej: 

 Promowanie działań oraz wdrażanie technologii ograniczających antropopresję  

na środowisko przyrodnicze (infrastruktura ograniczająca negatywny wpływ 

działalności gospodarczej i komunalnej); 

 Przeciwdziałanie skutkom i ograniczenie negatywnego wpływu eksploatacji górniczej 

na środowisko, w tym na tkankę miejską; 

 Wspieranie wdrażania rozwiązań w zakresie zintegrowanego i zrównoważonego 

zarządzania zasobami wodnymi w zlewni, w tym ochrony przeciwpowodziowej  

i przeciwdziałania skutkom suszy; 

 Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi wykorzystywanymi do zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz utrzymanie i rozwój systemów 

zaopatrzenia w wodę w województwie; 

 Wspieranie działań na rzecz poprawy jakości wód powierzchniowych oraz ochrony 

wód podziemnych i racjonalizacji ich wykorzystania; 

 Wspieranie wdrożenia rozwiązań ograniczających niską emisję oraz zużycie zasobów 

środowiska i energii w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych, obiektach  

i przestrzeni użyteczności publicznej; 

 Wsparcie modernizacji elektrowni i linii przesyłowych; 
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 Wspieranie tworzenia i wdrażania zintegrowanych systemów gospodarki odpadami 

ze szczególnym uwzględnieniem sieci instalacji do odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów; 

 Wspieranie działań zmierzających do zachowania i odtwarzania bio-  

i georóżnorodności; 

 Wspieranie działań na rzecz zmniejszenia uciążliwości hałasu; 

 Wsparcie rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii przy 

minimalizacji kosztów środowiskowych i krajobrazowych; 

 Wspieranie edukacji ekologicznej i kształtowanie postaw pro środowiskowych; 

 Rekultywacja terenów zdegradowanych na cele środowiskowe; 

 Rozwój trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. 

 

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego – rok 2004. 

Obecnie obszar województwa śląskiego objęty jest Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego (zwanego dalej PZP), przyjętym Uchwałą Nr II/21/2/2004 Sejmiku 

Województwa Śląskiego z dnia 21 czerwca 2004 r., uzupełnionym uchwałą Nr/III/1/2010 

Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2010 roku w sprawie Zmiany Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego. Zgodnie z zapisami 

analizowanego dokumentu przyszły przestrzenny rozwój województwa śląskiego winien być 

oparty na konkurencyjności, efektywności, innowacyjności i postępie technicznym. 

Realizacja polityki przestrzennej wyrażona w Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Śląskiego, postępować będzie między innymi poprzez 

realizację celu, określone niniejszym dokumentem, jakim jest ochrona zasobów środowiska, 

wzmocnienie systemu obszarów chronionych i wielofunkcyjny rozwój terenów otwartych.  

Inwestycje proponowane Programem Gospodarki Niskoemisyjnej, wpisują  

się w określone PZP, w celu realizacji wyżej opisanego celu, kierunki i działania,  

w tym przede wszystkim: 

 ochrona powietrza, obejmująca między innymi zagadnienia redukowania 

negatywnego oddziaływania na jakość powietrza emisji komunikacyjnej, 

przemysłowej i komunalnej, w tym przede wszystkim przez wprowadzanie 

proekologicznych źródeł ciepła, eksploatację instalacji i urządzeń zgodnie  

z wymogami ochrony środowiska oraz preferowanie wykorzystywania energii  

ze źródeł odnawialnych, takich jak:  

o obszary produkcji biomasy na cele energetyczne, 
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o małe hydroelektrownie, 

o energetyka wiatrowa, 

o obszary zasilania energii geotermalną. 

 

Należy jednak nadmienić, iż od października 2013 roku, na podstawie uchwały  

nr IV/43/3/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego trwają prace nad opracowaniem zmiany 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego. Zgodnie  

z przewidywaniami, uchwalenie dokumentu nastąpi w I kwartale 2016 roku, jednak 

strategiczna wizja rozwoju województwa powinna zostać zachowana, zgodnie z tą założoną 

w dokumencie z 2004 roku. 

 

Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030 

Strategia Ochrony Przyrody, Województwa Śląskiego do roku 2030, zwana dalej SOP, 

uchwalona została Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/28/2/2012 z 12 listopada 

2012. Wizja wskazana powyższym dokumentem zakłada, iż województwo śląskie będzie: 

 miejscem o wyróżniających walorach krajobrazowych i przyrodniczych, w którym 

bogactwo zasobów, użytkowane w sposób zrównoważony i skutecznie chronione, 

stworzy lepszą jakość życia i zdrowia człowieka; 

 regionem zrównoważonego rozwoju, w którym wysoka świadomość przyrodnicza 

mieszkańców przyczyni się do utrwalenia nowego wizerunku województwa śląskiego; 

 regionem o sprawnym systemie zarządzania komponentami środowiska 

przyrodniczego i przestrzenią.  

Aby rozwój województwa, był zgodny z założoną wizją, wskazano odpowiednie cele 

strategiczne i określono w nich kierunki działań. W trakcie prac nad niniejszym Programem 

Gospodarki Niskoemisyjnej, przygotowano propozycje projektów, które z założenia mają 

wpisywać się w następujące cele strategiczne i związane z nimi kierunki działań: 

 I. CEL STRATEGICZNY: Zachowanie różnorodności biologicznej  

i georóżnorodności w dobrym stanie oraz umożliwiającym korzystanie z ich zasobów 

obecnym i przyszłym pokoleniom; 

o I.3. Przeciwdziałanie zagrożeniom dla różnorodności biologicznej  

i georóżnorodności; 

 II. CEL STRATEGICZNY: Zachowanie i ochrona obszarów o wysokich walorach 

krajobrazowych oraz powstrzymanie degradacji krajobrazu i przywracanie ładu 

przestrzennego; 
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o II.2. Zrównoważone użytkowanie przestrzeni, powstrzymanie nieoszczędnego, 

degradującego krajobraz zagospodarowania przestrzeni oraz rewitalizacja 

obszarów zdegradowanych; 

 III. CEL STRATEGICZNY: Zintegrowany system zarządzania środowiskiem 

przyrodniczym i przestrzenią; 

o III.5. Wspieranie zmian organizacyjno-prawnych w zakresie ochrony  

i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej i georóżnorodności, 

ochrony krajobrazu oraz gospodarowania przestrzenią; 

 IV. CEL STRATEGICZNY: Wysoki poziom świadomości ekologicznej i holistycznej 

wiedzy o przyrodzie i krajobrazie oraz zaangażowania mieszkańców województwa 

śląskiego w ich ochronę; 

o IV.4. Wysoki poziom aktywności społecznej i instytucjonalnej na rzecz ochrony 

przyrody i krajobrazu. 

 

 

 

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013  

z perspektywą do roku 2018 

Sejmik Województwa Śląskiego, Uchwałą nr IV/6/2/2011 z dnia 14 marca 2011 przyjął 

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z perspektywą  

do roku 2018, zwanym dalej POŚ. Istotą stworzenia niniejszego dokumentu jest 

skoordynowanie działań w zakresie ochrony środowiska, pomiędzy administracją rządową, 

samorządową (Urząd Marszałkowski, Starostwa Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin) oraz 

przedsiębiorcami i społeczeństwem. Założeniem stworzenia POŚ, jest ponadto dążenie  

do sukcesywnej poprawy stanu środowiska w województwie oraz ograniczenie negatywnego 

wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska oraz 

racjonalne gospodarowanie jego zasobami z uwzględnieniem konieczności ochrony 

środowiska. 

Nadrzędnym celem określonym POŚ, jest rozwój gospodarczy przy poprawie stanu 

środowiska naturalnego województwa. Cel niniejszy jest również zgodny z priorytetowym 

założeniem, jakie brano pod uwagę w trakcie opracowywania analizowanego Programu 

Gospodarki Niskoemisyjnej, w szczególności określając listę projektów do realizacji przez 

Gminę. Na podstawie analizy stanu środowiska w Programie Ochrony Środowiska 

Województwa Śląskiego, określono cele i kierunki ochrony środowiska do 2018 roku,  
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z których zrealizowane, poprzez wdrożenie założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej 

będą następujące: 

 W zakresie powietrza atmosferycznego: 

Cel długoterminowy do roku 2018 - Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości 

powietrza oraz ograniczanie zużycia energii i wzrost wykorzystania energii  

z odnawialnych źródeł; 

Cele krótkoterminowe do roku 2013:  

o P1. Opracowanie i skuteczna realizacja Programów służących ochronie 

powietrza; 

o P3. Ograniczanie zużycia energii oraz zwiększenie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii; 

o P4. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony 

powietrza. 

 

Program Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na obszarach 

nieprzemysłowych województwa śląskiego (projekt) 

Program Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na obszarach nieprzemysłowych 

województwa śląskiego (projekt), zwany dalej PWOZE, ma postać projektu programu 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Obejmuje informacje o zasobach energii 

odnawialnej w województwie śląskim przedstawione w postaci map zasobów  

oraz ich charakterystykę i klasyfikację pod kątem ekonomicznie uzasadnionych możliwości  

ich wykorzystania. Analizą objęto wszystkie dostępne rodzaje energii odnawialnej  

z wyjątkiem biopaliw, a więc: biogaz, biomasę, energię słoneczną, energię wiatru, energię 

spadku wód, energię geotermalną, energię wód kopalnianych.  

Celem strategicznym, określonym w PWOZE, jest stworzenie warunków  

i mechanizmów dla szerokiego wykorzystania lokalnych zasobów energii odnawialnej  

na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego. Natomiast na cel strategiczny winny 

składać się cele szczegółowe obejmujące w swym zakresie: 

 rozpoznanie i inwentaryzację lokalnych zasobów energii odnawialnej; 

 klasyfikację zasobów pod względem możliwości ich zagospodarowania; 

 wskazanie właściwych technologii wykorzystania lokalnych zasobów energii 

odnawialnych; 

 zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł w lokalnym bilansie 

energetycznym. 
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Istotą stworzenia Programu Gospodarki Niskoemisyjnej jest właśnie wzrost 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej gminy. Zgodnie  

z dokumentem „II Polityka Ekologiczna Państwa”, wykorzystanie energii ze źródeł 

odnawialnych do roku 2025 powinno być porównywalne ze średnimi wskaźnikami  

w państwach Unii Europejskiej. Osiągnięcie tych wskaźników wymaga wprowadzenia 

mechanizmów i rozwiązań pozwalających zwiększyć zainteresowanie wykorzystaniem 

energii ze źródeł odnawialnych, poprzez działania organizacyjne, instytucjonalne, prawne  

i finansowe, a taki właśnie mechanizm stanowi wdrożenie Programu Gospodarki 

Niskoemisyjnej.  

 

Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu 

osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz 

pułapu stężenia ekspozycji (2014) 

Konieczność przygotowania Programu ochrony powietrza wynika z obowiązujących 

przepisów prawnych, które określają również jego zakres i sposób uchwalania. Program 

ochrony powietrza opracowuje się z uwzględnieniem m.in. następujących przepisów:  

 Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008r. 

w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE).  

 Dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. 

w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych w otaczającym powietrzu.  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.  

Głównym celem postawionym w Programie ochrony powietrza dla stref województwa 

śląskiego jest ochrona zdrowia mieszkańców województwa. 

Przyczyną opracowania Programu dla strefy śląskiej (w której jest też gmina Krupski Młyn) 

jest przekroczenie: 

 dopuszczalnej wartości stężenia średniorocznego oraz liczby przekroczeń 

dopuszczalnej wartości stężenia 24-godzinnego pyłu zawieszonego PM10,  

 dopuszczalnej wartości stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego PM2,5 

powiększonej o margines tolerancji,  

 docelowej wartości stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu,  

 dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu stężenia 24-godzinnego dwutlenku 

siarki. 
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Jako działania niezbędne do przywrócenia standardów jakości powietrza autorzy Programu 

zaproponowali m.in.: 

Ograniczanie emisji z urządzeń małej mocy do 1 MW: 

1. Działanie polega na likwidacji niskosprawnych urządzeń wykorzystywanych 

w indywidualnych systemach grzewczych o mocy do 1 MW w obiektach należących 

do sektora komunalno – bytowego oraz do sektora usług i handlu oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw.  

2. Samorządy powinny również dokonywać zmian systemów ogrzewania w obiektach 

użyteczności publicznej, jeśli są one opalane paliwami stałymi w niskosprawnych 

urządzeniach grzewczych.  

3. Samorządy lokalne powinny udzielać wsparcia finansowego np. w postaci dotacji 

celowej dla mieszkańców i jednostek wpisanych w lokalne regulaminy dofinansowania. 

Dofinansowanie może odbywać się na zasadach określonych w Programach ograniczania 

niskiej emisji dla gmin lub innych formach regulaminów dofinansowania i powinno 

dotyczyć wymiany niskosprawnych urządzeń opalanych paliwami stałymi na:  

 Sieć ciepłowniczą  

 Urządzenia opalane gazem  

 Urządzenia opalane olejem  

 Urządzenia opalane paliwem stałym spełniające określone wymagania jakościowe,  

 Ogrzewanie elektryczne.  

Wsparcie finansowe dotyczy zakupu nowych urządzeń grzewczych a także może być 

połączone z wykonaniem termomodernizacji obiektów (docieplenia) w celu zmniejszenia 

strat ciepła i obniżeniem zużycia energii cieplnej.  

4. W ramach realizacji zadania priorytetem, powinno być podłączenie pod sieć 

ciepłowniczą jeśli istnieje na danym obszarze, a podłączenie jest technologicznie możliwe 

i ekonomicznie uzasadnione. Sieć ciepłownicza powinna spełniać wymagania, jeśli chodzi 

o ograniczenie strat ciepła, a także zasilana być z wysokosprawnego źródła spalania.  

5. W ramach działania należy podjąć współpracę z lokalnymi producentami i dostawcami 

ciepła sieciowego w celu skorelowania planów inwestycyjnych dotyczących uzupełnienia 

sieci magistrali ciepłowniczych z planowanymi zadaniami podłączania gospodarstw 

domowych do sieci ciepłowniczej.  

6. Zakres inwestycji dofinansowywanych w zakresie ograniczania emisji obejmuje również 

wymianę niskosprawnych kotłów na paliwa stałe na nowoczesne kotły węglowe 

z automatycznym podajnikiem oraz kotły na biomasę, szczególnie na obszarze małych 
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miast i obszarów wiejskich. W przypadku kotłów na paliwo stałe, dofinansowanie powinno 

być jednak udzielane na zakup urządzeń dobrej jakości  

7. Umowy udzielenia dofinansowania mieszkańcom lub innym podmiotom powinny 

zawierać zobowiązania beneficjentów do dobrowolnego poddania się możliwości kontroli 

sprawdzającej trwałą likwidację starego kotła na paliwo stałe i kontynuację użytkowania 

dofinansowanego kotła/instalacji. W przypadku udzielania dofinansowania do zakupu 

kotła na paliwo stałe beneficjent powinien zobowiązać się do stosowania wyłącznie paliwa 

o parametrach dopuszczonych przez producenta kotła, co również powinno podlegać 

weryfikacji (np. na podstawie faktur zakupu paliwa).  

8. Priorytet dopłat do wymiany lub zakupu nowych kotłów dotyczy obszarów gminy, 

w którym występują przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, PM2,5 

lub dwutlenku siarki.  

9. Równocześnie z systemem dopłat powinna być organizowana kampania edukacyjna 

skierowana do społeczności lokalnej.  

10. System dofinansowania nie obejmuje udzielania dotacji na instalowanie urządzeń 

alternatywnych typu kolektor słoneczny w przypadku nie zastosowania wymiany źródła 

ciepła na wysokosprawne urządzenie niskoemisyjne. 

 

Jednym z takich dokumentów strategicznych, pozwalającym na monitoring działań, 

zmierzających do poprawy jakości powietrza jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Proponuje konkretne działania, które są dopasowane do specyfiki gminy. Działania te są 

możliwe do zrealizowania i są zaplanowane na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji, 

określającej wielkość emisji gazów cieplarnianych pochodzących ze źródeł punktowych, 

liniowych i powierzchniowych.  

 

 

 

2.3.3 Powiązanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej z dokumentami na 

szczeblu powiatowym 

Strategia Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 

Omawiany Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Krupski Młyn wykazuje 

komplementarność w zakresie założeń inwestycyjnych ze Strategię Rozwoju Powiatu 

Tarnogórskiego do roku 2022, zwaną dalej Strategią, przyjętą uchwałą Nr 323/1635/2010 

Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 września 2010 roku. Zgodnie ze wskazaną  
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w Strategii wizją - Powiat tarnogórski będzie miejscem życia harmonijnie rozwijających  

się społeczności, które szanują wartości budowane przez pokolenia i racjonalnie 

wykorzystują lokalne zasoby naturalne oraz instytucjonalne. Jako jeden z głównych celów 

horyzontalnych rozwoju powiatu, wyznaczona został – Poprawa warunków ekologicznych.  

W tym aspekcie, realizacja założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Krupski 

Młyn, jest zgodna z priorytetami Strategii.  

 

Strategia Ekoenergetyczna Powiatu Tarnogórskiego. 

Rada Powiatu Uchwałą nr XL/419/2002 z dnia 27 sierpnia 2002 roku przyjęła 

dokument – Strategia Ekoenergetyczna Powiatu Tarnogórskiego. Dokument niniejszy 

wskazał podstawowe priorytety i cele, określające z jednej strony słabe strony gospodarki 

energetycznej Powiatu, z drugiej zaś kierunki, w jakim powinna zmierzać jej modernizacja. 

Przygotowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Krupski Młyn poprzedziła 

analiza priorytetów i celów Strategii Ekoenergetycznej, wskazanych poniżej: 

Priorytet 1 – Modernizacja źródeł oraz sieci przesyłowej nośników energii w aspekcie 

zmniejszenia niskiej emisji, poprawy sprawności i dostosowania systemów do pozyskania  

i przesyłu energii odnawialnej; 

 1C1 Czyste powietrze w Powiecie poprzez sukcesywne zmniejszenie emisji pyłów  

i gazów; 

 1C2 Powszechny dostęp do sieci elektroenergetycznej i gazowniczej; 

 1C3 Techniczne i przyjazne warunki współpracy niekonwencjonalnych źródeł energii  

z siecią energetyki zawodowej; 

Priorytet 2 – Uruchomienie systemów edukacji i promocji, w tym finansowego wsparcia  

na rzecz wdrażania nowych technologii racjonalnego zużycia energii; 

 2C1 Zredukowany o połowę, w stosunku do obecnego stanu, poziom zużycia energii, 

w tym zużycia węgla przez odbiorców indywidualnych; 

 2C2 Wiedza i świadomość ekologiczna odbiorców zapewniające poszanowanie 

energii i naturalnego środowiska; 

 2C3 Wysoki udział środków zewnętrznych w ogólnych wydatkach związanych  

z finansowaniem nowych technologii i urządzeń użytkowania energii; 

Priorytet 3 – Zagospodarowanie potencjału zasobów energii odnawialnych,  

w szczególności biomasy i biooleju oraz energii słonecznej, geotermalnej i innych; 

 3C1 Lokalny rynek ekoenergetyczny odnawialnych źródeł energii poprzez uzyskanie 

20% udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym Powiatu i redukcję o 50% 
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niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza wskutek zastosowania OZE oraz założenie 

upraw roślin energetycznych na powierzchni 40% areału gruntów rolnych. 

Wdrażanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Krupski Młyn, jest również 

realizacją założeń Strategii Ekoenergetycznej Powiatu Tarnogórskiego. 

 

Program Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2007 – 2015 

Program Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2007 – 2015” jest 

podstawowym dokumentem koordynującym działania na rzecz ochrony środowiska  

w powiecie. W szczególności: 

 omawia najważniejsze problemy, w tym zagrożenia ekologiczne, proponując sposoby 

i ich rozwiązania w określonym czasie; 

 jest gwarantem wdrażania zrównoważonego rozwoju powiatu; 

 określa sposoby współpracy administracji publicznej wszystkich szczebli oraz 

instytucji i pozarządowych organizacji ekologicznych na rzecz ochrony środowiska  

w powiecie; 

 przekazuje społeczeństwu, przedsiębiorcom, samorządom informacje na temat 

zasobów środowiska przyrodniczego oraz stanu poszczególnych komponentów 

środowiska; 

 ułatwia, a niekiedy formalnie umożliwia występowanie o środki finansowe potrzebne 

do realizacji przedsięwzięć; 

 ułatwia opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska, wydawanie decyzji 

określających sposób i zakres korzystania ze środowiska; 

 organizuje system informacji o stanie środowiska i działaniach zmierzających do jego 

poprawy. 

 

Strategia Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego wśród priorytetów wyznaczyła 

poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, a w zakresie ochrony 

powietrza wskazane zostały następujące cele i kierunki działań: 

Cele i kierunki krótkookresowe do roku 2011: 

 Termomodernizacja budynków (ocieplanie); 

 Rozwój ścieżek rowerowych, pieszych, konnych; 

 Modernizacja i rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych (źródeł, sieci), 

połączona z likwidacją niskiej emisji; 
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 Ograniczenie emisji ze środków transportu poprzez modernizację, remont, wymianę 

nawierzchni i przebudowę dróg; 

 Ograniczenie emisji przemysłowej ze źródeł technologicznych poprzez wymianę 

przestarzałych urządzeń oraz montowanie filtrów redukujących wprowadzanie 

zanieczyszczeń do powietrza; 

 Edukacja ekologiczna (konkursy, pogadanki, organizowanie akcji np. sprzątanie 

świata); 

 Wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii; 

Cele i kierunki średniookresowe do roku 2015: 

 Promocja wykorzystania alternatywnych źródeł energii; 

 Kontynuacja termomodernizacji budynków – remonty, wymiana okien; 

 Kontynuacja ograniczenia emisji ze środków transportu poprzez modernizację, 

remont, wymianę nawierzchni i przebudowę dróg; 

 Realizacja programów edukacyjnych uświadamiających problemy ochrony powietrza; 

 Ograniczenie emisji przemysłowej ze źródeł technologicznych poprzez wymianę 

przestarzałych urządzeń oraz montowanie filtrów redukujących wprowadzanie 

zanieczyszczeń do powietrza; 

Cele i kierunki długookresowe do roku 2020: 

 Promocja wykorzystania alternatywnych źródeł energii; 

 Kontynuacja termomodernizacji budynków; 

 Kontynuacja ograniczenia emisji ze środków transportu poprzez modernizację, 

remont, wymianę nawierzchni i przebudowę dróg; 

 Edukacja ekologiczna; 

 Ograniczenie emisji przemysłowej ze źródeł technologicznych poprzez wymianę 

przestarzałych urządzeń oraz montowanie filtrów redukujących wprowadzanie 

zanieczyszczeń do powietrza. 

Przygotowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Krupski Młyn jest 

elementem wdrażania celów i kierunków wskazanych Strategią. 

 

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tarnogórskiego 

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla powiatu tarnogórskiego posiada cel 

nadrzędny, którym jest: „Zrównoważony rozwój powiatu, w którym Ochrona środowiska ma 

znaczący wpływ na przyszły charakter tego obszaru i równocześnie wspiera jego rozwój 

gospodarczy i społeczny”. 
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W Aktualizacji określono cele i kierunki długookresowe do roku 2018: 

1. Promocja wykorzystania alternatywnych źródeł energii. 

2. Kontynuacja termomodernizacji budynków - remonty, wymiana okien 

3. Kontynuacja ograniczenia emisji ze środków transportu poprzez modernizację, 

remont, wymianę nawierzchni i przebudowę dróg. 

4. Realizowanie zadań nałożonych na starostę związanych z ochroną powietrza. 

 

2.3.4 Powiązanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej z dokumentami na 

szczeblu gminnym 

Strategia Rozwoju Gminy Krupski Młyn na lata 2002 – 2015 

Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Krupski Młyn jest komplementarny  

z przedstawioną w Strategii Rozwoju Gminy Krupski Młyn na lata 2002 – 2015 misją, jaką 

jest zapewnienie mieszkańcom nowych podstaw rozwoju poprzez wspieranie 

przedsiębiorczości i firm opierających się o „czyste” technologie oraz wypromowanie Gminy 

jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania i ośrodek sportowo-rekreacyjny. Przede wszystkim 

jednak, zgodność pomiędzy dokumentami występuje w zaproponowanym kierunku rozwoju, 

mianowicie – trwałe wspieranie działań mających na celu poprawę jakości środowiska.  

Realizacja założonych Programem Gospodarki Niskoemisyjnej projektów, 

urzeczywistnia realizację zawartego w Strategii zasadniczego celu strategicznego – Krupski 

Młyn ośrodkiem rekreacji i wypoczynku – a również powiązanego z nim celu strategicznego 

drugiego rzędu – Krupski Młyn gminą ekologiczną. 

 

Program ochrony środowiska dla Gminy Krupski Młyn 

Program Ochrony Środowiska dla gminy Krupski Młyn opracowany w 2008 roku obejmuje 

lata 2008 – 2010 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2012 - 2014. Jest też aktualizacją 

i kontynuacją dotychczasowego „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krupski Młyn” 

opracowanego w roku 2003. Dokument został przyjęty Uchwałą Nr XXI/128/08 Rady Gminy 

Krupski Młyn z dnia 23 września 2008 roku. 

Nadrzędny cel zawarty w Programie ochrony środowiska dla Gminy Krupski Młyn, został 

sformułowany w następujący sposób: „Dążenie do zrównoważonego rozwoju gminy Krupski 

Młyn, gdzie ochrona środowiska stanowi nierozłączną część procesów rozwojowych i jest 

rozpatrywana razem z nim”.  

Do jego realizacji niezbędne jest podjęcie odpowiednich działań, wśród których wymienione 

niniejszym dokumentem zostały między innymi: 

• kontynuacja termomodernizacji Gminy; 
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• osiągnięcie wymaganych standardów dla jakości powietrza atmosferycznego; 

• edukacja ekologiczna społeczeństwa. 

Z punktu widzenia przygotowywania Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, kluczowe 

były zapisy celu strategicznego – poprawa jakości powietrza atmosferycznego  

dla Gminy Krupski Młyn do wymaganych standardów. W szczególności stworzono 

podstawy do realizacji następujących celów długoterminowych:  

• ograniczanie wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych; 

• ograniczenie niskiej emisji pochodzącej ze źródeł zorganizowanych i indywidualnych; 

• wdrożenie skutecznego zarządzania ochroną środowiska. 

oraz w zakresie zarządzania ochroną powietrza cele krótkoterminowe i kierunki 

działań: 

• zmniejszenie niskiej emisji z indywidualnych palenisk domowych – 

termomodernizacja, zmiana nośników energii; 

• zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza z emitorów „wysokich”; 

• poprawa stanu technicznego dróg na terenie gminy; 

• rozpowszechnienie proekologicznych form transportu; 

• promowanie ekologicznych źródeł energii; 

• zagospodarowanie bioodpadów w tym osadów ścieków; 

w zakresie ograniczenia zanieczyszczeń komunikacyjnych: 

• optymalizacja warunków ruchu drogowego przy wykorzystaniu podstawowych 

narzędzi inżynierii ruchu, zapewniających zwiększenie płynności i przepustowość; 

• podwyższenie standardów technicznych infrastruktury drogowej, zwłaszcza  

w obszarach zurbanizowanych i obszarach chronionych; 

• stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w komunikacji i pojazdach; 

• propagowanie stosowania w pojazdach benzyny bezołowiowej i gazu; 

• eliminacja z ruchu pojazdów nie spełniających obowiązujących norm ekologicznych; 

• promowanie transportu ekologicznego; 

• rozbudowa ścieżek rowerowych; 

• promocja komunikacji zbiorowej; 

• systematyczne usprawnianie transportu zbiorowego w celu zwiększenia jego udziału 

w całkowitych przewozach pasażerskich; 

• utrzymanie czystości nawierzchni dróg; 

• wprowadzenie zakazu stosowania materiałów pylących (popiołów, żużli i innych 

odpadów) do utwardzania nawierzchni dróg i parkingów; 

w zakresie ograniczenia zanieczyszczeń z sektora komunalnego: 
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• spalanie węgla o korzystnych dla środowiska parametrach, m.in. takich jak: 

zmniejszona zawartość siarki, niska zawartość popiołu, wysoka wartość opałowa; 

• przechodzenie na paliwo olejowe lub gazowe; 

• dążenie do zmniejszenia strat energii wytworzonej, głównie cieplnej, poprzez: 

uszczelnienie i usprawnienie sieci przesyłowych poprawę parametrów energetycznych 

budynków (termoizolacja, modernizacja węzłów cieplnych); 

• zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii; 

• ograniczenie niskiej emisji u źródeł poprzez: likwidację lub modernizację lokalnych 

kotłowni opalanych paliwem stałym, likwidacje indywidualnych, wysokoemisyjnych 

pieców na paliwo stałe; 

• wykorzystywanie ciepła odpadowego i alternatywnych źródeł energii; 

• zamiana paliwa wysokoemisyjnego na niskoemisyjne,  

• nawiązanie współpracy w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego z właściwymi 

organami i instytucjami wojewódzkimi i rządowymi;  

• zadania związane z efektywnymi sposobami energetycznego spalania węgla;  

• wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy 

wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii; 

• dofinansowanie dla inwestorów, właścicieli nieruchomości modernizujących 

ogrzewanie, promowanie proekologicznych źródeł ciepła i nośników energii;  

• wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wypalania traw  

i ograniczenia emisji wtórnej;  

• edukacja ekologiczna mieszkańców – kształtowanie właściwych zachowań 

społeczeństwa (oszczędność energii cieplnej i elektrycznej, używanie węgla dobrej 

jakości, aspekty zdrowotne narażenia na ekspozycję zanieczyszczeń powietrza). 

W 2014 roku trwały prace nad dokumentem „Program Ochrony Środowiska dla gminy 

Krupski Młyn na lata 2015-2018”. Obecnie trwa opiniowanie dokumentu z celu 

przygotowania go do przyjęcia uchwałą Rady Gminy. 

 

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

Dla terenu gminy opracowano również w 2014 roku „Założenia do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”. 

Jednym z istotnych zapisów „Założeń…” jest to, iż w gminie Krupski Młyn 94% paliwa 

gazowego sprzedawane jest do celów przemysłowych, zaś jedynie 3,8% zużywają 

gospodarstwa domowe. Można założyć, iż w perspektywie roku 2030 zwiększy się liczba 
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odbiorców indywidualnych gazu. Na podstawie przeprowadzonej analizy prognozuje się, 

iż do roku 2030, zużycie paliwa gazowego będzie miało tendencję wzrostową. 

Operator Gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., nie zakłada rozbudowy systemu 

przesyłowego na terenie gminy Krupski Młyn. Niemniej jednak w przypadku pojawienia się 

nowych odbiorców gazu z przesyłowej sieci gazowej, warunki przyłączenia i odbioru gazu 

będą uzgadniane pomiędzy stronami i będą zależały od uwarunkowań technicznych 

i ekonomicznych uzasadniających rozbudowę sieci przesyłowej.  

Górnośląska Spółka Gazownictwa mając na uwadze zwiększenie efektywności 

wykorzystania obecnej sieci gazowej na terenie gminy, przewiduje rozbudowę przyszłych 

sieci w oparciu o już istniejącą sieć gazową. Decyzja o dalszej rozbudowie może zostać 

podjęta po zbadaniu zainteresowania potencjalnych odbiorców gazu, oraz po wykorzystaniu 

analizy technicznej i ekonomicznej.  

W tym miejscu warto zaznaczyć, iż mieszkańcy przysiółków Kanol, Żyłka i Odmuchów już od 

kilka lat wyrażają chęć przyłączenia swoich gospodarstw domowych do sieci gazowej, zatem 

proponuje się rozważenie inwestycji mającej na celu zrealizowanie potrzeb związanych 

z dostarczaniem paliwa gazowego na wspomniany obszar. 

W zakresie ciepła autorzy „Założeń…” oszacowali, że blisko 84 % zapotrzebowania na moc 

cieplną pochodzi z mieszkalnictwa, udział przemysłu i usług w zapotrzebowaniu na moc 

cieplną wynosi 11%, natomiast najmniejszym zapotrzebowaniem charakteryzują się 

instytucje publiczne 5%. 

Kierunkiem preferowanym w ogrzewaniu indywidualnym winna być zmiana na urządzenia 

pracujące w oparciu o systemy grzewcze najmniej uciążliwe dla środowiska. Zaleca się 

rozwój źródeł ciepła opartych o paliwa ze źródeł odnawialnych w postaci m.in. biomasy, 

energii słonecznej, energii niskiej geotermii (pompy cieplne). Natomiast w zakresie lokalnych 

kotłowni przewiduje się, aby te już istniejące, a także te nowopowstałe, odznaczały się 

wysoką sprawnością oraz niskim zużyciem paliw, a także niską emisją zanieczyszczeń 

do środowiska.  

W lokalnych kotłowniach powinno się instalować urządzenia regulujące ich wydajność. Ma to 

na celu ograniczenie strat energii i zwiększenie efektywności energetycznej gminy 

w zaopatrzenie w energię cieplną. Należy ograniczyć rozwinięcie systemu ciepłowniczego 

na bazie nieekonomicznych węglowych kotłów grzewczych na jednostki nowoczesne 

spełniające wszystkie uwarunkowania związane z ochroną środowiska. 

 

 

Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Krupski Młyn 
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Gmina posiada przyjęty uchwałą Rady Gminy dokument pt.: „Program ograniczenia niskiej 

emisji dla gminy Krupski Młyn”. Dokument ten przewiduje realizację zadań związanych 

ze zmniejszeniem niskiej emisji związanej z zabudową jednorodzinną będącą własnością 

mieszkańców gminy. Zakres „Programu…” obejmuje wymianę nieefektywnych źródeł ciepła 

na nowoczesne i bardziej sprawne, termoizolację, zabudowę odnawialnych źródeł energii 

w postaci kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Na podstawie niniejszego dokumentu 

gmina ubiegała się o dofinansowanie do WFOŚiGW w Katowicach i pozyskała środki 

na realizację 1 etapu realizacji PONE w gminie, w których dofinansowanie otrzymało 18 

gospodarstw domowych. 

 

Program efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii 

dla gmin Krupski Młyn, Tworóg i Zbrosławice 

W roku 2013 dla terenu gminy oraz gmin sąsiednich (Tworóg i Zbrosławice) powstał 

dokument z udziałem środków z WFOŚiGW w Katowicach pt. „Program efektywności 

energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii”. 

Opracowanie zawiera charakterystykę wraz z prognozą dla gospodarki ciepłem, energii 

elektrycznej i gazu na terenie gmin, opis możliwości wykorzystania OZE, przedsięwzięć 

racjonalizujących zużycie energii, możliwości finansowania działań z zakresu poprawy 

efektywności energetycznej oraz rekomendacje w sprawie zwiększenia wykorzystania 

energii. Ciekawym aspektem ukazanym w opracowaniu jest instytucja energetyka gminnego, 

który będzie mógł prowadzić działania mające na celu poprawę efektywności użytkowania 

energii.  

Do zadań, którymi powinien zająć się energetyk gminny mogłyby należeć:  

 planowanie i zarządzanie gospodarką energetyczną w zakresie obowiązków  

 nałożonych na gminy przez właściwe ustawy;  

 stworzenie systemu zarządzania energią w gminnych obiektach użyteczności  

 publicznej;  

 stały monitoring systemu oświetlenia ulicznego w celu poprawy efektywności  

 i zmniejszenia zużycia energii elektrycznej;  

 kształtowanie spójnej polityki energetycznej w gminie, zmierzającej do obniżenia  

 zużycia energii oraz zmniejszenia obciążenia środowiska naturalnego;  

 rozpowszechnianie działań mających na celu wykorzystywanie alternatywnych źródeł  

 energii jako nowych rozwiązań w dziedzinie energetyki. 

 

Zagospodarowanie przestrzenne 
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Kwestię zagospodarowania przestrzennego w gminie regulują poniższe dokumenty i uchwały 

Rady Gminy: 

a) aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - uchwała Nr XXI/144/2000 

Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 05 września 2000 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Nr 16 z dnia 03 kwietnia 2001 roku, poz. 366, 

b) aktualne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwała 

Nr XXXIII/243/09 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 października 2009 roku, 

c) uchwała XLIV/358/14 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie 

aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

Aktualnie gmina opracowuje nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego dla całego terenu gminy Krupski Młyn, dokument będzie gotowy na koniec 

roku 2015. Natomiast w roku 2016 planuje się rozpocząć prace związane z opracowaniem 

nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy. 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego również zwraca 

uwagę na polepszenie standardu życia mieszkańców poprzez zwiększenie udziału 

zgazyfikowania gminy. Zgodnie z opracowanym programem gazyfikacji gminy zakłada się, 

że w/w gazociąg będzie podstawowym źródłem zaopatrzenia odbiorców gminy w gaz. 

Jednym z głównych wniosków studium była poprawa standardów infrastruktury technicznej 

w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, gaz, telekomunikację oraz systemów 

odbioru ścieków dla istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowo – usługowej. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Krupski Młyn z 2000 roku 

informował o tym, że w celu wyeliminowania węglowych kotłowni w domach jednorodzinnych 

oraz kotłowniach osiedlowych, zabezpieczono zapotrzebowanie gazu na cele grzewcze dla 

100 % odbiorców. Ponadto sieć tranzytowa zapewnia dostawę gazu ziemnego do zakładu 

Nitroerg S.A. na cele technologiczne. Autorzy zalecają i przewidują na tamten czas 

podłączenie przysiółka Kanol do sieci zlokalizowanej w Kolonii Ziętek oraz zaopatrzenie 

w gaz dla obszaru Żyłka i Odmuchów poprzez 1 odgałęzienie. W przypadku zgazyfikowania 

w/w przysiółków przewidywano modernizację istniejących kotłowni węglowych na gazowe. 
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2.4 Oddziaływanie transgraniczne dokumentu 

Gmina Krupski Młyn leży w północnej części województwa śląskiego, w znacznej 

odległości, od najbliższej granicy państwowej (Republika Czeska), która uniemożliwia, 

jakiekolwiek oddziaływanie transgraniczne.  

Realizacja założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej nie wykazuje w żadnym 

stopniu oddziaływania transgranicznego. 
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3 Metodologia sporządzania prognozy oddziaływania na 

środowisko 
Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  

dla Gminy Krupski Młyn przygotowana została zgodnie z Ustawą 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.  

Ponadto przyjęto za wytyczne do jej sporządzenia pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Katowicach z dnia 19 lutego 2015 roku, o numerze ewidencyjnym 

WOOŚ.411.13.2015.MG w sprawie uzgodnień dotyczących zakresu i stopnia 

szczegółowości informacji zawartych w Prognozie oddziaływania na środowisko Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krupski Młyn oraz opinię sanitarną wystawioną przez 

Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 23 lutego 2015  

o numerze ewidencyjnym NS-NZ.042.12.2015, określającą wymogi postawione przez 

Inspektora Sanitarnego w sprawie niniejszego dokumentu. 

Dla pełnej oceny czy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawiera elementy zapewniające 

ochronę środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju przy opracowywaniu 

Prognozy, wykorzystano szereg dokumentów strategicznych na poziomie krajowym, 

regionalnym i lokalnym, odnoszących się bezpośrednio jak i pośrednio do ochrony 

środowiska, przyrody oraz zdrowia i życia ludzi. Odniesiono się do następujących 

dokumentów: 

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności; 

 Strategia Rozwoju Kraju 2020; 

 Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej; 

 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”; 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego – rok 2004; 

 Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030; 

 Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013  

z perspektywą do roku 2018; 

 Program Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na obszarach 

nieprzemysłowych województwa śląskiego (projekt); 

 Program Ochrony Powietrza dla strefy tarnogórsko-będzińskiej województwa 

śląskiego; 

 Strategia Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022; 
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 Strategia Ekoenergetyczna Powiatu Tarnogórskiego; 

 Program Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2007 – 2015; 

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tarnogórskiego; 

 Strategia Rozwoju Gminy Krupski Młyn na lata 2002 – 2015; 

 Program ochrony środowiska dla Gminy Krupski Młyn, 

 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030, 

 Program efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii 

dla gmin Krupski Młyn, Tworóg i Zbrosławice, 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Krupski Młyn, 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy 

Krupski Młyn. 

 

Przy wykonywaniu „Prognozy oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Krupski Młyn” wykorzystano metody prognostyczne, które miały  

na celu zidentyfikować potencjalne i rzeczywiste zmiany, jakie mogą wystąpić w środowisku 

w związku z przewidywanymi w PGN działaniami oraz późniejszym wykorzystaniem 

powstałych obiektów czy infrastruktury technicznej. 

Prognozę sporządzono przy zastosowaniu metod opisowych, analiz jakościowych 

opartych na dostępnych danych państwowego monitoringu środowiska oraz identyfikacji  

i wartościowaniu skutków przewidywanych zmian w środowisku z zastosowaniem macierzy 

oddziaływań. 
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4 Metodologia badania potencjalnego oddziaływania na 

środowisko celów realizowanych przez dokument 

4.1 Metody oraz częstotliwość badania 

Realizacja Planu powinna podlegać bieżącej ocenie i kontroli, polegającej  

na regularnym monitoringu wdrażania Planu i sporządzaniu sprawozdania z jego wdrożenia 

przynajmniej raz na dwa lata. Sprawozdanie ma służyć do oceny, monitorowania i weryfikacji 

celów. Raport powinien zawierać analizę stanu istniejącego i wskazówki dotyczące działań 

koordynujących. 

Dodatkowo, co najmniej raz na cztery lata powinno się sporządzać inwentaryzacje 

monitoringowe, stanowiące załącznik do raportu wdrażania Planu. Opracowanie 

inwentaryzacji monitoringowych pozwala na ocenę dotychczasowych efektów 

zrealizowanych działań i stanowią podstawę do aktualizacji Planu.  

Raport wraz w wynikami inwentaryzacji informuje na temat działań zrealizowanych 

oraz o ich wpływie na zużycie energii i wielkość emisji dwutlenku węgla. Uwzględnia 

uzyskane w ramach realizacji Planu oszczędności energii, zwiększenie produkcji z energii 

odnawialnej oraz wielkość redukcji emisji CO2. Dodatkowo sprawozdanie stanowi podstawę 

do analizy wdrażania Planu a tym samym ocenę z realizacji założonych celów. 

Tabela 1 - Proponowane wskaźniki monitoringu realizacji planowanych działań 

Rodzaj działania Wskaźnik Jednostka 

Termomodernizacja 

Liczba budynków, dla których 

wykonano termomodernizację 
szt. 

Ilość docieplonych przegród 

zewnętrznych 
m

2
 

Ilość zmodernizowanych 

instalacji (c.o. i c.w.u.) 
mb lub szt. 

Ilość zaoszczędzonej energii w 

wyniku modernizacji 
GJ/rok, MWh/rok 

Odnawialne źródła 

energii 

Liczba instalacji szt. 

Wielkość instalacji 

(powierzchnia) 
m

2
 

Ilość wytworzonej energii 

pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych w budynkach i 

obiektach 

MWh/rok 

Monitoring zużycia 

energii, paliw  

i mediów 

Liczba obiektów objętych 

systemem monitoringu 
szt. 
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Rodzaj działania Wskaźnik Jednostka 

Oświetlenie uliczne 

Liczba zmodernizowanych lamp szt. 

Roczne zużycie energii 

elektrycznej przez system 

oświetlenia gminnego 

MWh/rok 

Roczna oszczędność zużycie 

energii elektrycznej przez 

system oświetlenia gminnego 

po modernizacji 

MWh/rok 

System zielonych 

zamówień 

publicznych 

Roczna liczba usług/produktów 

których procedura wyboru 

oparta została także o kryteria 

środowiskowe/efektywnościowe 

szt./rok 

Transport 

Łączna długość ścieżek 

rowerowych na terenie gminy 
km 

Długość nowych ścieżek 

rowerowych na terenie gminy 
km/rok 

Rozbudowa sieci 

gazowej na terenie 

gminy Krupski Młyn 

Długość sieci gazowej w gminie mb 

Liczba nowych podłączeń do 

sieci gazowej 
szt./rok 

PONE - kontynuacja - 

dofinansowanie dla 

mieszkańców 

Liczba nowych źródeł ciepła szt./rok 

Liczba zamontowanych 

instalacji kolektorów 

słonecznych 

szt./rok 

Liczba zamontowanych 

instalacji ogniw 

fotowoltaicznych 

szt./rok 

Modernizacja 

kanałowej sieci 

cieplnej 

Długość zmodernizowanej sieci 

cieplnej 
mb/rok 

Modernizacja 

kotłowni lokalnej 

Liczba zmodernizowanych 

źródeł ciepła 
szt./rok 
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5 Charakterystyka ogólna Gminy Krupski Młyn 
 

Położenie gminy, podział administracyjny 

Gmina Krupski Młyn o powierzchni 3998 ha (wg GUS za rok 2013) zlokalizowana jest 

w województwie śląskim, w zachodniej części powiatu tarnogórskiego. W skład gminy 

wchodzą miejscowości: Krupski Młyn wraz z Kolonią Ziętek, Potępa oraz przysiółki Kanol, 

Żyłka i Odmuchów.  

Rysunek 1 Gmina Krupski Młyn – podział na miejscowości-sołectwa 

 

Źródło: http://www.krupskimlyn.e-mapa.net/ 

Od wschodu gmina Krupski Młyn graniczy z gminą Tworóg, od południa z gminą Wielowieś 

natomiast od północy i zachodu odpowiednio z gminą Lubliniec, gminą Pawonków i gminą 

Zawadzkie. 

Gmina położona jest wzdłuż 3 dróg krajowych: nr 46 relacji Częstochowa- Opole, nr 40 

relacji Przemyśl–Zgorzelec, nr 11 relacji Katowice-Poznań. W odległości około 10 km 

przebiega droga krajowa nr 11. Drogi powiatowe gminy stanowią 13,6 km pozostałe to drogi 

gminne. Transport komunikacyjny koncentruje się wzdłuż tras Tworóg-Kielcza-Krupski Młyn-

Lubliniec. Przez gmine przebiegają także linie kolejowe relacji Katowice-Poznań, 

Częstochowa- Opole oraz relacji Katowice-Opole-Wrocław. Długość linii kolejowych wynosi 

14 km z czego 7 km stanowią bocznice kolejowe zakładu „Nitroerg” S.A. 
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Demografia 

Obszar gminy zamieszkuje 3298 osób z czego 1669 osób stanowią kobiety, a 1629 

mężczyźni (wg GUS za rok 2013). Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się tendencję 

spadkową liczby mieszkańców. W stosunku do roku 2010 liczba ta zmniejszyła się o 80 

mieszkańców.  

Na terenie gminy największy odsetek ludności stanowią osoby w przedziale wiekowym 70 i 

więcej co jest charakterystyczne dla zjawiska starzenia i regresu społeczeństwa. 

 

Tabela 2 Zmiany struktury zaludnienia w latach 2010-2013 

  
Jednostka 

miary 
2010 2011 2012 

2013 

Ludność faktycznie zamieszkała  

ogółem osoba 3378 3352 3318 3298 

kobiety osoba 1716 1702 1680 1669 

mężczyźni osoba 1662 1650 1638 1629 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

Ukształtowanie terenu i klimat 

Gmina Krupskich Młyn zlokalizowana jest w obrębie Niziny Śląskiej i Równiny Opolskiej. Na 

terenie tym występują płaskie, szerokie doliny o łąkowym dnie oraz zwydmione piaski 

porośnięte przez lasy. Krajobraz gminy, podobnie jak całej Równiny Opolskiej kształtuje 

przepływająca prze środek równiny rzeka Mała Panew. 

Dzięki takiemu ukształtowaniu i hydrogeologii terenu występują tutaj gleby bielicowe i pseudo 

bielicowe (V i VI klasy). Są to głownie gleby narażone na działanie przemysłu, rolnictwa 

i urbanizacji. Ich przydatność rolnicza jest niewielka z względu na zakwaszenie i toksyczność 

gleb okolic Kolonii Ziętek. Na terenie gminy oprócz złóż piasku czwartorzędowego nie 

występują surowce energetyczne i skalne. Złoża tych piasków mogą być wykorzystywane 

w budownictwie oraz drogownictwie. 
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 Rysunek 2 Budowa geologiczna gminy Krupski Młyn 

 

Źródło http://m.bazagis.pgi.gov.pl 

  

Grunty gminy Krupski Młyn mają charakter przemysłowo-leśny. Ponad 80% powierzchni 

gminy stanowią lasy, niewielki odsetek stanowią użytki rolne (4,5%), natomiast przemysł 

zajmuje 4,6%. 

 

Hydrografia 

Krajobraz gminy, podobnie jak całej Równiny Opolskiej kształtuje przepływająca 

przez środek równiny rzeka Mała Panew. Mała Panew to rzeka o całkowitej długość 132 

kilometry i powierzchni dorzecza 2132 km2. Źródło znajduje się w okolicach miasta 

Koziegłowy, a ujście do Odry na granicy Opola i gminy Dobrzeń Wielki. W granicach Gminy 

Krupski Młyn znajduje się 39,02 km2 zlewni rzeki co stanowi 100 % udziału powierzchni 

gminy. Rzekę te zalicza się do rzek średnio zanieczyszczonych. Mała Panew stanowi 

ponadto ciek wodny ciekawy pod kątem wędkarstwa. Znajdują się w niej duże pogłowia 

płoci, leszczy i szczupaków.  
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Rysunek 3 Zlewnia rzeki Mała Panew 

 

Źródło www.2007.przyroda.katowice.pl 

 

Do dorzecza Małej Panwi na obszarze gminy Krupski Młyn dopływają także rzeki: Piła 

(Liganzja), Stoła i zlewnia Rowu Kokockiego (Żelazna). 

Stoła stanowi drugą co do wielkości rzekę zlokalizowaną na terenie powiatu tarnogórskiego. 

Powierzchnia zlewni tego cieku wodnego wynosi 237 km², a długość około 25 km. Źródło 

rzeki znajduje się w Bobrownikach Śląskich. Rzeka przepływa przez miejscowości 

zlokalizowane na terenie powiatu tarnogórskiego: Tarnowskie Góry, Boruszowice, Brynek, 

Tworóg, Koty oraz Potępę, gdzie wpada do Małej Panwi.  

 

Liganzja, inaczej nazywana Piłą stanowi ciek wodny określany jako struga. Jest trzecim 

co do wielkości ciekiem wodnym gminy. Ma długość około 12 kilometrów. W Krupskim 
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Młynie wpada do Małej Panwi. Wody rzeki we wszystkich grupach oznaczeń osiągnęły 

I klasę czystości. Jest to jedyna rzeka w badanej zlewni Odry o tak wysokiej jakości wód. 

 

Sieć hydrograficzną gminy Krupski Młyn uzupełniają też dwa zbiorniki wodne w Odmuchowie 

i Potępie oraz liczne rowy melioracyjne. Pod terenem Krupskiego Młyna występują czyste 

ponadklasowe wody podziemne, dla których wyznaczono obszar najwyższej ochrony ONO. 

Gmina Krupski Młyn znajduje się w granicach głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) 

Lubliniec-Myszków nr 327, wydzielonego na Mapie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 

(GZWP). Wiek utworów określany jest jako trias dolny oraz trias środkowy. Szacunkowe 

zasoby dyspozycyjne zbiornika wynoszą około 312 tys. m³/dobę, a średnia głębokość ujęć 

135 m. 

Mała Panew to rzeka o powierzchni 2113,35 km2. Źródło znajduje się w okolicach miasta 

Koziegłowy, a ujście do Odry na granicy Opola i gminy Dobrzeń Wielki. W granicach Gminy 

Krupski Młyn znajduje się 39,02 km2 zlewni rzeki co stanowi 100 % udziału powierzchni 

gminy.  

Do dorzecza Małej Panwi na obszarze gminy Krupski Młyn dopływają dorzecza rzeki Piły 

(Liganzja), rzeki Stoły i Rowu Kokockiego (Żelazna). Sieć hydrograficzną gminy uzupełniają 

też dwa zbiorniki wodne w Odmuchowie i Potępie oraz liczne rowy melioracyjne. 

 

Klimat 

Obszar gminy kształtuje łagodny klimat z wielkością opadów w przedziale od 690  

do 720 mm, średnia roczną temperaturą powietrza do 8°C oraz okresem wegetacyjnym 

trwającym 220 dni. Dominują tutaj wiatry zachodnie o dużej prędkości, które ulegają 

zmniejszeniu przez silnie zalesiony obszar gminy. Kształtuje to doskonałe warunki  

do regeneracji zanieczyszczonego powietrza z terenu aglomeracji górnośląskiego okręgu 

przemysłowego. 

Sytuacja gospodarcza gminy  

Na terenie Gminy działalność gospodarczą prowadzi 6 dużych przedsiębiorców. 

Zlokalizowane są tutaj zakłady firm: 

 Nitroerg S.A., o szerokim asortymencie produktów z tworzyw sztucznych oraz produkcji 

materiałów wybuchowych, 
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 PEC „Ciepłogaz” w Krupskim Młynie - przedsiębiorstwo energetyki cieplnej dostarczający 

i wytwarzający ciepło dla okolicznych mieszkańców, 

 Firma “Chempur” Oddział Krupski Młyn zakład produkcji i konfekcjonowania odczynników 

chemicznych, 

 Firma Dakis Sp. z o.o. BIOTIMEX S.C. - która jest producentem: preparatów 

do dezynfekcji układu wodnego i powietrznego w wannach do hydromasażu, preparatów 

przeciwpianotwórczych dla przemysłu, preparatów silikonowych dla przemysłu 

gumowego i tworzyw sztucznych oraz gospodarstwa domowego, 

 Firma Gekoplast produkująca wyroby sztuczne, 

 Firma AT GROUP S.A. zajmująca się doradztwem w zakresie pozyskiwania 

dofinansowania, realizacji inwestycji oraz opracowaniem dokumentów dla samorządów 

i szkoleniami. 

 

Ponadto na terenie Krupskiego Młyna działalność gospodarczą prowadzą mniejsze firmy 

z takich branż jak budownictwo, gospodarka leśna czy mechanika samochodowa. 

Tabela 3 Liczba Podmiotów wpisanych do rejestru Regon w latach 2010-2013. 

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII) 

rok 2010 2011 2012 2013 

ogółem 281 276 271 283 

sektor publiczny 32 31 32 33 

sektor prywatny 249 245 239 250 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 7 6 3 5 

Górnictwo i wydobywanie 0 0 0 0 

Przetwórstwo przemysłowe 23 23 20 23 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 
powietrze do układów klimatyzacyjnych 

1 1 1 2 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 
rekultywacją 

3 3 3 3 

Budownictwo 28 29 29 33 

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 66 62 62 62 

Transport i gospodarka magazynowa 9 9 10 11 

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 11 9 7 7 

Informacja i komunikacja 3 4 3 4 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 9 9 7 6 

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 44 45 48 48 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 18 19 20 20 

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 5 7 7 7 

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 4 4 4 4 

Edukacja 13 12 13 13 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 10 9 9 9 
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Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII) 

rok 2010 2011 2012 2013 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 9 9 10 11 

Pozostała działalność usługowa oraz gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na 
własne potrzeby 

18 16 15 15 

Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0 0 0 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

Według GUS (stan na 31.12.2013 r.) w gminie zarejestrowane są 283 jednostki 

gospodarcze, z czego sektor prywatny reprezentuje 250 podmiotów, a sektor publiczny 33. 

 

Wykonane inwestycje w gminie z zakresu ochrony atmosfery 

Działalność inwestycyjna na szeroką skalę rozpoczęła się w roku 1992. W praktyce, 

natomiast z chwilą opracowania pierwszego planu zagospodarowania przestrzennego, który 

zaczął obowiązywać od 1994 roku.  

W roku 2009 przeprowadzona została procedura przetargowa na wybór wykonawcy zadania 

związanego z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół w Krupskim Młynie. I etap zadania 

obejmujący docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropodachu, wymianę 

stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianę luksfer na elewacji, wykonanie elewacji 

budynku, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, prace związane z zabudową przejścia 

z kuchni piwnicy na parter budynku szkoły został wykonany do 30 listopada 2009 roku. W II 

etapie, w terminie do 31.08.2012 roku, została wymieniona instalacja centralnego 

ogrzewania w budynku szkoły. Natomiast w III etapie (do 31.07.2011 roku) wykonano 

wewnętrzną instalację gazową dla potrzeb kuchni Zespołu Szkół, instalację ciepłej wody 

użytkowej dla kuchni Zespołu Szkół za pomocą instalacji kolektorów słonecznych wraz z 

kotłem gazowym jako zasilanie rezerwowe, remont kuchni i stołówki wraz z wyposażeniem 

kuchni. Zadanie finansowane było z preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Wiosną 2010 roku zostały zakończone prace związane z utwardzeniem dróg gminnych 

na terenie gminy Krupski Młyn. Zadanie zostało rozpoczęte w 2009 roku i obejmowało swoim 

zakresem utwardzenie ulicy Mokrej w Potępie, drogi w Potępie-Żyłce, utwardzenie boiska 

sportowego w Krupskim Młynie – Kolonii Ziętek i utwardzenie drogi od budynku sportowego 

do mostu wiszącego w Krupskim Młynie. Ponadto, w 2009 roku, sporządzona została 

dokumentacja projektowa dotycząca modernizacji ulicy Zawadzkiego w Krupskim Młynie. W 

roku 2010 wykonana zostało nowa nawierzchnia ulicy Zawadzkiego, nowa nawierzchnia 
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chodnika z kostki brukowej betonowej, wykonano również regulację studzienek, 

oznakowanie pionowe i poziome drogi (montaż znaków drogowych, mechaniczne malowanie 

linii na przejściach dla pieszych, montaż progów zwalniających). Zadanie było finansowane 

ze środków własnych gminy oraz ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych w formie dotacji w wysokości 212.900 zł. Ponadto wykonane zostały miejsca 

parkingowe przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Potępie. 

W czerwcu 2010 roku zostały rozpoczęte prace związane z realizacją zadania 

inwestycyjnego p.n. „Modernizacja centralnego placu wsi Potępa w gminie Krupski Młyn". 

Zadanie obejmowało swoim zakresem modernizację budynku wielofunkcyjnego 

znajdującego się w centrum Potępy, w którym znajduje się filia Gminnego Ośrodka Kultury, 

Sportu i Rekreacji, Gminnej Biblioteki Publicznej, siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej tj. 

docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej 

i drzwiowej zewnętrznej, wykonanie elewacji budynku, wymianę pokrycia dachowego, roboty 

wykończeniowe związane z termomodernizacją budynku, remont Sali widowiskowej, 

zagospodarowanie terenu wokół budynku, wykonanie miejsc postojowych wraz z chodnikami 

z kostki brukowej, wymianę wewnętrznej instalacji c.o oraz remont pomieszczeń 

zajmowanych przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji i Gminną Bibliotekę 

Publiczną, wymianę bram wjazdowych do Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadanie 

finansowane było ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2007-2013, w formie dotacji 

oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Katowicach w formie preferencyjnej pożyczki. 

 

19 stycznia 2011 roku została podpisana umowa na budowę hali sportowej w Krupskim 

Młynie. Następnie gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego 

Programu Rozwoju Bazy Sportowej w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. I tym 

samym z tego funduszu pozyskano dotację w wysokości 2.120.000zł. Zakres prac został 

podzielony na dwa etapy. I etap obejmował wykonanie fundamentów hali. II etap zadania 

zrealizowany został w 2012 roku i obejmował: 

a) budowę sali gimnastycznej, która dobudowana została do istniejącej Sali gimnastycznej 

budynku Zespołu Szkół w Krupski Młynie przy ul. Dąbrowskiego 2. W budynku znajdują się 

następujące pomieszczenia: sala gimnastyczna, hol szatniowy, wiatrołapy, toalety, 

przebieralnie wraz z łazienkami, pokój dla trenera, siłownia, magazyn na sprzęt sportowy, 

pomieszczenie techniczne, pomieszczenie porządkowe. Nowa sala gimnastyczna połączona 

jest z Zespołem Szkół przejściem ze schodami prowadzącymi do korytarza biegnącego 

wzdłuż zachodniej ściany istniejącej Sali gimnastycznej. Budynek Sali jest obiektem 
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jednokondygnacyjnym o rzucie prostokątnym i wymiarach osiowych 24 x 42 m. Wejście 

główne prowadzi do obszernej poczekalni i dalej na boisko i widownie, 

b) wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji w tym wentylacji mechanicznej odzyskaniem 

ciepła - rekuperator, instalacji hydrantowej, centralnego ogrzewania, wody zimnej i ciepłej, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

c) wykonanie przyłączy wody kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania 

i ciepłej wody użytkowej, 

d) wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej, instalacji oświetlenia awaryjnego, instalacji 

odgromowej, wykonanie zasilania elektrycznego do żaluzji do okien oraz przewodów do 

głośników, 

e) wyposażenie hali w sprzęt sportowy, 

f) remont małej istniejącej Sali gimnastycznej znajdującej się w budynku Zespołu Szkół tj. 

wykonanie gładzi gipsowej, malowanie ścian, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, 

wymianę opraw, remont łaźni, wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej, 

g) wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem energii promieniowania 

słonecznego za pomocą instalacji solarnej (10 szt. kolektorów słonecznych). 

Ponadto została zakupiona maszyna rotoprofi do czyszczenia podłogi sportowej w budynku 

hali sportowej oraz w Zespole Szkół w Krupskim Młynie. 

Zadanie finansowane było ze środków Ministerstwa Sportu w ramach Wojewódzkiego 

Programu Rozwoju Bazy Sportowej w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w formie 

dotacji oraz ze środków własnych gminy. 

W roku 2011 przystąpiono do wykonania I etapu termomodernizacji budynków mieszkalnych 

nr 5 i 3 i Przedszkola położonego na Osiedlu Ziętek w Krupskim Młynie, który obejmował 

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Kolejnym, II etapem termomodernizacji w roku 2012, 

był remont dachu budynku nr 5, który obejmował docieplenie dachu wraz z wymianą 

pokrycia, montaż nowych rynien i rur spustowych, montaż instalacji odgromowej. 

W kolejnych latach przewidziane są do realizacji prace termomodernizacyjne i instalacyjne. 

Powyższe zadanie finansowane było ze środków własnych oraz z umorzenia pożyczki przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Jednocześnie w roku 2012 wykonany został remont dachu w budynku Urzędu Gminy 

w Krupskim Młynie, który obejmował docieplenie dachu styropapą, montaż nowych rynien 

i rur spustowych. Zadanie finansowane było ze środków własnych gminy. 

W 2013 roku zrealizowano również zadanie inwestycyjne związane z zagospodarowaniem 

terenu sportowo - rekreacyjnego w Krupskim Młynie, które obejmowało m.in.: 

a) wykonanie oświetlenia parkingu przy ul. Głównej w Krupskim Młynie, 
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b) wykonanie lamp i opraw na terenie sportowo – rekreacyjnym. Prace obejmowały 

demontaż 3 szt. starych słupów oświetleniowych, położenie kabla zasilającego lampy 

zgodnie z pomiarem powykonawczym, montaż 3 słupów oświetleniowych wraz z oprawami 

(na słupach Nr 1 i 2 – zamontowane są oprawy metalohalogenowe oświetlające korty 

i oprawy oświetlające alejkę, słup Nr 3 posiada oprawę oświetlającą alejkę). 

Zadanie finansowane było ze środków własnych oraz ze środków unijnych w formie dotacji 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Kolejnym etapem termomodernizacji budynku Urzędu Gminy przy ulicy Krasickiego 9 

w Krupskim Młynie była wymiana okien. Prace zostały wykonane w okresie od maja 

do września 2014 roku. W ramach termomodernizacji budynku Urzędu Gminy zostało 

rozliczone umorzenie pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację budynków mieszkalnych 

położonych przy ulicy Buczka 4 i 8 w Krupskim Młynie. 
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6 Stan środowiska 

6.1 Istniejący stan środowiska. Stan środowiska na obszarach objętych 

przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. 

6.1.1 Różnorodność biologiczna 

Różnorodność biologiczna, zgodnie z definicją stanowi zróżnicowanie życia  

na wszelkich poziomach jego organizacji. Gmina Krupski Młyn charakteryzuje się 

krajobrazem naturalnym, który posiada elementy stworzone przez naturę. Krajobraz gminy 

jest również określany krajobrazem mieszkaniowo-parkowym. 

Na terenie gminy Krupski Młyn spośród form ochrony przyrody wymienionych w art. 6 

ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627  

z późn. zm.) ustanowione zostały 4 pomniki przyrody oraz jeden użytek ekologiczny.  

 

Tabela 4 - Informacje na temat ochrony środowiska w Gminie Krupski Młyn. Dane wg stanu  

na 31.12.2013 

 Jednostka miary Dane za 2013 rok 

Parki narodowe ha 0 

Rezerwaty przyrody ha 0 

Parki krajobrazowe ha 0 

Obszary chronionego krajobrazu ha 0 

Pomniki przyrody szt. 4 

Użytek ekologiczny szt. 1 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, www.stat.gov.pl/bdl  

Z mocy ustawy o ochronie przyrody na terenie gminy znajdują się 4 pomniki przyrody 

objęte ochroną prawną przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Przedstawia  

je poniższa tabela. 

http://www.stat.gov.pl/bdl


 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  
dla Gminy Krupski Młyn Strona 45 
 

Tabela 5 - Lista pomników przyrody na terenie Gminy Krupski Młyn 

Lp. 

Nazwa 
pomnika 
przyrody 

(jak w akcie 
prawnym o 
ustanowieni

u) 

Data 
utworzenia 
pomnika 
przyrody 

Obowiązująca 
podstawa prawna 

wraz z 
oznaczeniem 

miejsca 
ogłoszenia aktu 

prawnego 

Opis 
pomnik

a 
przyrod

y 

Obwód 
na 

wysoko
ści 1,3 
m [cm] 

Wys. 
[m] 

Miejsco-
wość 

Obręb 
ewiden-

cyjny 

Nr 
działki 

ewiden-
cyjnej 

Opis 
lokalizacji 

Forma 
własności 

Rodzaj 
gruntów 

Spraw
ujacy 

nadzór 

Ochrona 
w 

zakresie 
prawa 

międzyna
rod. 

1 
Dąb 
szypułkowy 

1953-11-06 

Orzeczenie nr 00176 o 
uznaniu za pomnik 
przyrody PWRN w 
Opolu z dnia 
06.11.1953r. znak Rz 
Xi-b4/60/53/176/1953 

Dąb 
szypułko
wy 
(Quercu
s robur) 

592 24 
Krupski 
Młyn 

Krupski 
Młyn 

247/2 

Przy ogrodzeniu 
starego 
przedszkola w 
Krupskim 
młynie, przy 
rzece Mała 
Panew 

Teren 
prywatny 

Bz - 
zgodnie z 
zapisami w 
ewidencji 
gruntów 

Wójt 
Gminy 
Krupski 
Młyn 

NIE 

2 
Dąb 
szypułkowy 

1954-12-12 

Orzeczenie nr 00177 o 
uznaniu za pomnik 
przyrody PWRN w 
Opolu z dnia 
12.12.1954r. znak Rz 
Xi-b2/65/54 

Dąb 
szypułko
wy 
(Quercu
s robur) 

567 24 
Krupski 
Młyn 

Krupski 
Młyn 

214/8 

Nad rzeką Mała 
Panew wzdłuż 
ulicy Głównej w 
Krupskim Młynie 

Gmina 
Krupski Młyn 

B-RV - 
zgodnie z 
zapisami w 
ewidencji 
gruntów 

Wójt 
Gminy 
Krupski 
Młyn 

NIE 

3 
Dąb 
szypułkowy 

1954-12-20 

Orzeczenie nr 00178 o 
uznaniu za pomnik 
przyrody PWRN w 
Opolu z dnia 
20.12.1954r. znak Rz 
Xi-b2/66/54 

Dąb 
szypułko
wy 
(Quercu
s robur) 

461 20 
Krupski 
Młyn 

Krupski 
Młyn 

27/2 

Przy bramie na 
terenie zakładu 
NITROERG 
S.A. w Krupskim 
Młynie 

Skarb 
Państwa 
NITROERG 
S.A. Bieruń 

Ba - 
zgodnie z 
zapisami w 
ewidencji 
gruntów 

Wójt 
Gminy 
Krupski 
Młyn 

NIE 

4 
Dąb 
szypułkowy 

1954-12-23 

Orzeczenie nr 00179 o 
uznaniu za pomnik 
przyrody PWRN w 
Opolu z dnia 
23.12.1954r. znak Rz 
Xi-b2/67/54 

Dąb 
szypułko
wy 
(Quercu
s robur) 

706 26 
Krupski 
Młyn 

Krupski 
Młyn 

27/2 

Na terenie 
zakładu 
NITROERG 
S.A. w Krupskim 
Młynie 

Skarb 
Państwa 
NITROERG 
S.A. Bieruń 

Ba - 
zgodnie z 
zapisami w 
ewidencji 
gruntów 

Wójt 
Gminy 
Krupski 
Młyn 

NIE 

Źródło: Rejestr Pomników Przyrody w województwie śląskim, RDOŚ w Katowicach.
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 Rozporządzeniem nr 27/07 Wojewody Śląskiego z dnia 14 czerwca 2007 r. 

ustanowiono użytek ekologiczny "Torfowisko w Kotach" o powierzchni 10,93 ha. Celem 

ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych 

i krajobrazowych torfowisk i podmokłych łąk ze stanowiskami regionalnie rzadkich 

i ustępujących gatunków roślin oraz miejsc lęgowych ptaków. W dniu 29 stycznia 2013 r. 

Rada Gminy w Krupskim Młynie uchwałą nr XXVII/194/13 zwiększyła powierzchnię użytku 

ekologicznego "Torfowisko w Kotach" do łącznej powierzchni 24,79 ha. W skład użytku 

ekologicznego wchodzi obszar oznaczony w Planie Urządzania Lasu Nadleśnictwa Brynek 

na lata 2012 – 2021 jako wydzielenia Nr 67d, 67h, 66f, 66b obejmujące nieruchomości 

gruntowe stanowiące część działki Nr 44/2 oraz 45/2 położone w Potępie Gmina Krupski 

Młyn stanowiące własność Skarbu Państwa we władaniu Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek. 

Na terenie gminy występują liczne elementy przyrody o wysokich walorach 

przyrodniczych. Znajdujące się na terenie Gminy Krupski Młyn zasoby przyrodniczo-

krajobrazowe sprawiają, że stanowi ona miejsce atrakcyjne dla wszelkich form wypoczynku. 

 

6.1.2 Zwierzęta 

Gmina należy do obszarów cennych faunistycznie. Fauna gminy Krupski Młyn 

podobnie jest bogata pod względem gatunkowym. Największą różnorodnością 

charakteryzuje ptactwo na terenie gminy, jednocześnie flora stanowiąca ogromny zasób 

lasów, a także położenie w dorzeczu Małej Panwi wpływają na liczne występowanie innych 

gatunków zwierząt. 

Na terenie gminy Krupski Młyn występują następujące gatunki zwierząt: 

 Ptaki: 

o dzięcioł mały – Dendrocopos minor, 

o jaskółka dymówka – Hirundo rustica, 

o kukułka – Cuculus canorus, 

o skowronek polny – Alauda arvensis, 

o słowik rdzawy – Luscinia megarhynchos, 

o sroka – Pica pica, 

o szpak – Sturnus vulgaris, 

o wrona – Corvus cornix, 

o wróbel – Passer domesticus, 

o zięba – Fringilla coelebs. 

 Zwierzyna łowna: 
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o jeleń – Cervus elaphus, 

o sarna – Capreolus capreolus, 

o dzik – Sus scrofa, 

o lis – Vulpes vulpes, 

o kuna leśna – Martes martes, 

o tchórz – Mustela putorius, 

o piżmak – Ondatra zibethica, 

o zając szarak – Lepus europaeuseuropaeus, 

o bażant – Phasianus colchicus, 

o kuropatwa – Perdix perdix, 

o łyska – Fulica atra, 

o kaczka krzyżówka – Anas platyrhynchos, 

o gołąb grzywacz – Columba palumbus. 

 Gady: 

o jaszczurka zwinka – Lacerta agilis, 

o jaszczurka żyworodna – Zootoca vivipara, 

o padalec zwyczajny – Anguis fragilis, 

o zaskroniec – Natrix natrix, 

o żmija zygzakowata – Vipera berus. 

 Płazy: 

o traszka zwyczajna – Triturus vulgaris, 

o ropucha szara – Bufo bufo, 

o ropucha zielona – Bufoviridis, 

o żaba jeziorkowa – Pelophylax lessonae, 

o żaba moczarowa – Rana arvalis, 

o żaba trawna – Rana temporaria, 

o żaba wodna – Rana esculenta 

 

6.1.3 Rośliny 

Obszar gminy w 82,5 % zajmują lasy, które są częścią większego kompleksu Lasów 

Lublinieckich. Lasy zlokalizowane na terenie gminy w części podlegają pod Nadleśnictwo 

Zawadzkie i Nadleśnictwo Lubliniec. Pozostałą powierzchnię gminy stanowią użytki rolne, 

grunty zadrzewione i zakrzewione, użytki rolne, grunty zabudowane i zurbanizowane oraz 
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pozostałe elementy krajobrazu. Szczegółowy podział wykorzystania gruntów na terenie 

gminy Krupski Młyn prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 6 - Powierzchnia geodezyjna kraju według kierunków wykorzystania. Dane na rok 2013. 

Kierunek wykorzystania gruntu 
Powierz-

chnia 

Udział % w 
ogólnej 

powierzchni 

użytki rolne razem 292 7,5% 

w tym:   

grunty orne 99 2,5% 

sady 0 0,0% 

łąki trwałe 105 2,7% 

pastwiska trwałe 71 1,8% 

grunty rolne zabudowane 11 0,3% 

grunty pod stawami 0 0,0% 

grunty pod rowami 5 0,1% 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione razem 3267 83,6% 
w tym:   

lasy 3225 82,5% 

grunty zadrzewione i zakrzewione 42 1,1% 

grunty pod wodami razem 38 1,0% 
w tym: 

 
0,0% 

grunty pod wodami morskimi wewnętrznymi 0 0,0% 

grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi 36 0,9% 

grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 2 0,1% 

grunty zabudowane i zurbanizowane razem 300 7,7% 
w tym:   

tereny mieszkaniowe 37 0,9% 

tereny przemysłowe 128 3,3% 

tereny inne zabudowane 6 0,2% 

tereny zurbanizowane niezabudowane 10 0,3% 

tereny rekreacji i wypoczynku 16 0,4% 

tereny komunikacyjne - drogi 67 1,7% 

tereny komunikacyjne - kolejowe 35 0,9% 

tereny komunikacyjne - inne 0 0,0% 

użytki kopalne 0 0,0% 

użytki ekologiczne 3 0,1% 
nieużytki 4 0,1% 

tereny różne 5 0,1% 

RAZEM 3908 
 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, www.stat.gov.pl/bdl  

Zasoby leśne Gminy w stopniu dominującym stanowią lasy sosnowe, ich udział  

w powierzchni leśnej przekracza 90%. Na terenie gminy występują również lasy liściaste, 

http://www.stat.gov.pl/bdl
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które zajmują niewielkie powierzchnie w sąsiedztwie koryt rzecznych i występują przede 

wszystkim jako zbiorowiska łęgowe i olsowe. 

Ponadto na terenie gminy występuje roślinność nieleśna. Stanowią ją: 

 zbiorowiska związane z siedliskami wodnymi i bagiennymi (Odmuchów, Żyłka) 

 zbiorowiska murawowe i łąkowe (Żyłka) 

 zbiorowiska antropogeniczne (ogrody przydomowe, ogródki działowe, zieleń 

urządzona) 

Do gatunków roślin chronionych występujących na terenie gminy należą: 

 śnieżyczka przebiśnieg (obszary leśne, Krupski Młyn) 

 grążel żółty (zbiornik wodny, Odmuchów) 

 kruszyna pospolita (tereny leśne, Żyłka) 

 kalina koralowa (tereny leśne, Żyłka) 

Do gatunków regionalnie rzadkich i zagrożonych: 

 czermień błotna (zbiorniki wodne, Kolonia Ziętek) 

 turzyca siwa (podmokłe miejsca, Kolonia Ziętek) 

 siedmiopalecznik błotny (rozlewiska cieków, Krupski Młyn) 

 pępowa błotna (zarośla nadwodne, Potępa) 

 wiosnówka pospolita (piaszczyste miejsca, Żyłka) 

 okrężnica bagienna (leśne czyste potoki, Kolonia Ziętek) 

 żabiścieg pływający (zbiorniki wodne, Odmuchów) 

 wywiocznik kłosowy (zbiorniki wodne, Odmuchów) 

 rdestnica pływająca (zbiorniki wodne, Kolonia Ziętek) 

 strzałka wodna (zbiorniki wodne, Kolonia Ziętek) 

 spirodela wielokorzeniowa (zbiorniki wodne, Odmuchów) 

 fiołek błotny (bagna: Kolonia Ziętek, Potępa, Odmuchów) 

 

6.1.4 Woda 

6.1.4.1 Wody powierzchniowe 

Obszar gminy Krupski Młyn zlokalizowany jest w zlewni rzeki Mała Panew, która wraz 

ze swoim lewobrzeżnym dopływem tj. rzeką Stołą przepływa przez środek gminy, dzieląc  

ją na część północną i południową. Sieć hydrograficzną gminy tworzą ponadto inne dopływy 
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Małej Panwi: Piła (Liganzja), Rów Kokocki (Żelazna) oraz gęsta sieć rowów melioracyjnych  

i dwa zbiorniki wodne w Odmuchowie i Potępie. 

Mała Panew stanowi prawy dopływ Odry, który posiada swoje źródło w okolicy miasta 

Koziegłowy. Przepływa przez południowo-zachodnią część Polski, przez województwa 

opolskie i śląskie. Mała Panew (niem. Malapane) – rzeka w południowo-zachodniej Polsce, 

prawy dopływ Odry. Przepływa przez województwa śląskie i opolskie. Źródła znajdują  

się w pobliżu miasta Koziegłowy. 

Rysunek 4 - Mała Panew 

 

Źródło: www.wikipedia.pl  

Mała Panew należy do rzek średnio zanieczyszczonych. W okolicy gminy Krupski Młyn 

czystość rzeki określana jest jako pozaklasowa. Stanowi ponadto ciek wodny ciekawy  

pod kątem wędkarstwa. Znajdują się w niej duże pogłowia płoci, leszczy i szczupaków. 

Całkowita długość rzeki wynosi 132 kilometry, a powierzchnia dorzecza 2132 km2. 

Stoła stanowi drugą co do wielkości rzekę zlokalizowaną na terenie powiatu 

tarnogórskiego. Powierzchnia zlewni tego cieku wodnego wynosi 237 km², a długość około 

25 km. Źródło rzeki znajduje się w Bobrownikach Śląskich. Rzeka przepływa przez 

miejscowości zlokalizowane na terenie powiatu tarnogórskiego: Tarnowskie Góry, 

Boruszowice, Brynek, Tworóg, Koty oraz Potępę, gdzie wpada do Małej Panwi. 

Zanieczyszczenie Stoły jest bardzo duże: czystość jej wód ocenia się na pozaklasową. Wody 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Odra
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_opolskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kozieg%C5%82owy_%28wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie%29
http://www.wikipedia.pl/
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rzeki Stoła, które wpływają do Małej Panwi są ponadklasowe ze względu na stężenie BZT  

i cynku. 

Liganzja, inaczej nazywana Piłą stanowi ciek wodny określany jako struga. Jest trzecim 

co do wielkości ciekiem wodnym gminy Tworóg. Ma długość około 12 kilometrów.  

W Krupskim Młynie wpada do Małej Panwi. Wody rzeki we wszystkich grupach oznaczeń 

osiągnęły I klasę czystości. Jest to jedyna rzeka w badanej zlewni Odry o tak wysokiej 

jakości wód. 

Ponadto na terenie gminy znajdują się 4 zbiorniki rekreacyjne: 

 staw "Oczko" o powierzchni 0,96 ha, położony w Krupskim Młynie, 

 staw "Stawki", o powierzchni 2,25 ha, położony w Kolonii Ziętek, 

 staw "Potępa", o powierzchni 3,0 ha, położony we wsi Potępa, 

 staw "Borowiany", o powierzchni 2,10 ha, położony w przysiołku Odmuchów. 

 

6.1.4.2 Wody podziemne 

Gmina Krupski Młyn znajduje się w granicach głównego zbiornika wód podziemnych 

(GZWP) Lubliniec - Myszków nr 327, wydzielonego na Mapie Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony. Wiek utworów 

określany jest jako trias dolny oraz trias środkowy. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne 

zbiornika wynoszą około 312 tys. m³/dobę, a średnia głębokość ujęć 135 m. 

Ponadto użytkowe wody podziemne, o lokalnym znaczeniu mogą również występować 

w utworach czwartorzędu. 

 

6.1.5 Powietrze 

Dla oceny stanu czystości powietrza w Krupskim Młynie przyjęto średni wskaźnik 

sumarycznego zanieczyszczenia powietrza W15, który uwzględnia 15 najważniejszych 

związków chemicznych. W 1997r. wskaźnik ten wyniósł 37,6 co dało 35 miejsce tej gminie  

w województwie1.  

Poszczególne wskaźniki przedstawia. 

Tabela 7 - Wskaźniki określające stan powietrza na terenie Gminy Krupski Młyn 

Lp. Wskaźnik Wartość osiągnięta Wartość dopuszczalna 

1 Pył (opad) 73,8 g/m
2
/rok 200 g/m

2
/rok 

                                                           
1
 Strategia rozwoju Gminy Krupski Młyn na lata 2002-2015, s. 19 
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2 Ołów (opad)  26 mg/m
2
/rok 100 g/m

2
/rok 

3 Kadm (opad) 0,76 mg/m
2
/rok 10 mg/m

2
/rok 

4 Pył zawieszony (całkowity) 88 µg/m
3
 75 µg/m

3
 

5 Ołów (stężenie) 94 ng/m
3
 500 ng/m

3
 

6 Kadm (stężenie) 2,7 ng/m
3
 2,7 ng/m

3
 

7 Mangan (stężenie) 22 ng/m
3
 1000 ng/m

3
 

8 Benzoapiren (stężenie) 27,4 ng/m
3
 1 ng/m

3
 

9 SO2 (stężenie) 29 µg/m
3
 40 μg/m

3
 

10 NO2 (stężenie) 36 µg/m
3
 40 µg/m

3
 

11 Fluor (stężenie) 0,76 µg/m
3
 2 µg/m

3
 

12 Fenol (stężenie) 8,3 µg/m
3
 2,5 µg/m

3
 

13 Formaldehyd (stężenie) 4,7 µg/m
3
 4 μg/m

3
 

14 Amoniak (stężenie) 48 µg/m
3
 50 µg/m

3
 

15 Tlenek węgla (stężenie)  1,64 mg/m
3
 2 mg/m

3
 

Źródło: Strategia rozwoju Gminy Krupski Młyn na lata 2002-2015, s. 19 

6.1.6 Ukształtowanie terenu i klimat 

Gmina Krupskich Młyn zlokalizowana jest w obrębie Niziny Śląskiej i Równiny 

Opolskiej. Na terenie tym występują płaskie, szerokie doliny o łąkowym dnie oraz zwydmione 

piaski porośnięte przez lasy. Krajobraz gminy, podobnie jak całej Równiny Opolskiej 

kształtuje przepływająca przez środek równiny rzeka Mała Panew. 

Mała Panew to rzeka o powierzchni 2113,35 km2. Źródło znajduje się w okolicach 

miasta Koziegłowy, a ujście do Odry na granicy Opola i gminy Dobrzeń Wielki. W granicach 

Gmina Krupski Młyn znajduje się 39,02 km2 zlewni rzeki co stanowi 100 % udziału 

powierzchni gminy.  

Do dorzecza Małej Panwi na obszarze gminy Krupski Młyn dopływają dorzecza rzeki 

Piły (Liganzja), rzeki Stoły i Rowu Kokockiego (Żelazna). Sieć hydrograficzną gminy 

uzupełniają też dwa zbiorniki wodne w Odmuchowie i Potępie oraz liczne rowy melioracyjne. 

Obszar gminy kształtuje łagodny klimat z wielkością opadów w przedziale od 690  

do 720 mm, średnia roczną temperaturą powietrza do 8°C oraz okresem wegetacyjnym 

trwającym 220 dni. Dominują tutaj wiatry zachodnie o dużej prędkości, które ulegają 

zmniejszeniu przez silnie zalesiony obszar gminy. Kształtuje to doskonałe warunki  

do regeneracji zanieczyszczonego powietrza z terenu aglomeracji górnośląskiego okręgu 

przemysłowego. 
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6.1.7 Zasoby naturalne 

Na terenie Gminy Krupski Młyn nie występują udokumentowane złoża kopalin. 

Jedynymi surowcami mineralnymi występującymi na terenie gminy są gliny i piaski 

czwartorzędowe.  

Prace kartograficzne prowadzone na terenie gminy wskazują, iż zlokalizowane  

na terenie gminy złoża piasków mogą być wykorzystywane w budownictwie oraz 

drogownictwie. Obszary, które są najciekawsze pod kątem tego zasobu stanowią tereny 

zlokalizowane wzdłuż rzek: Małej Panwi oraz Stoły w okolicy zabudowy mieszkaniowej  

na terenie miejscowości Potępa.  

Jednocześnie uwarunkowania przyrodnicze tych obszarów nie pozwalają  

na wykorzystywanie ich w celach wydobywczych. 

 

6.1.8 Zabytki i dobra materialne 

Historia Gminy Krupski Młyn rozpoczęła się w XVII wieku. Pierwsze wzmianki na temat 

historii tych obszarów wskazują, że w połowie XVII wieku ten obszar zamieszkiwany  

był przez niewielkie osady młynarskie.  

W związku z powyższym na terenie gminy znajduje się jeden zabytek wpisany  

do Rejestru przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

Tabela 8 - Lista zabytków chronionych w ramach ochrony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

Lp. Adres  Obiekt Numer  
rejestru zabytków 
Data wpisu 

1 
Potępa  
ulica 
Tarnogórska 

Kaplica Grobu Chrystusa (kaplica pod 
wezwaniem Bożego Grobu i świętego 
Medarda), z XVII wieku, murowana 
Wpis do rejestru obejmuje całość 
obiektu w ramach ogrodzenia 

A/636/66 
28 V 1966  
województwo katowickie 
 

Źródło: Rejestr zabytków województwa śląskiego 

 

Tabela 9 - Zabytki architektury i budownictwa - chronione prawem miejscowym 

Lp. Miejscowość 
Nazwa części 
miejscowości 

Obiekt Ulica Numer 

1 Krupski Młyn  
Budynek administracyjny 
"Nitroerg" SA 

Zawadzkiego 1 

2 Krupski Młyn  dawna wartownia Zawadzkiego 7 
3 Krupski Młyn  dawny budynek Kasyna Zawadzkiego 2 

4 Potępa Żyłka 
budynek dawnej straży 
granicznej przy drodze z 

Żyłka 1 



 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krupski 
Młyn Strona 54 
 

Lp. Miejscowość 
Nazwa części 
miejscowości 

Obiekt Ulica Numer 

Potępy do Żyłki 

5 Potępa Kanol 
stara zabudowa zagrodowa w 
Kanolu 

Kanol  

6 Krupski Młyn  budynek mieszkalny Zawadzkiego 1 
7 Krupski Młyn  przedszkole Zawadzkiego 3 
8 Krupski Młyn  budynek mieszkalny Zawadzkiego 5 
9 Krupski Młyn  budynek mieszkalny Zawadzkiego 6 
10 Krupski Młyn  budynek mieszkalny Zawadzkiego 8 

11 Krupski Młyn  

budynek mieszkalno - 
usługowy (telekomunikacja, 
bank, biotimex, lokale 
mieszkalne) 

Zawadzkiego 9 

12 Krupski Młyn  budynek mieszkalny Zawadzkiego 10 
13 Krupski Młyn  budynek mieszkalny Sienkiewicza 1 
14 Krupski Młyn  budynek mieszkalny Sienkiewicza 2 
15 Krupski Młyn  budynek mieszkalny Sienkiewicza 4 
16 Krupski Młyn Biała Kolonia budynek mieszkalny Miarki 1 
17 Krupski Młyn Biała Kolonia budynek mieszkalny Miarki 2 
18 Krupski Młyn Biała Kolonia budynek mieszkalny Miarki 3 
19 Krupski Młyn Biała Kolonia budynek mieszkalny Miarki 4 
20 Krupski Młyn Zielona Kolonia budynek mieszkalny Świerczewskiego 1 
21 Krupski Młyn Zielona Kolonia budynek mieszkalny Świerczewskiego 2 
22 Krupski Młyn Zielona Kolonia budynek mieszkalny Świerczewskiego 4 
23 Krupski Młyn Zielona Kolonia budynek mieszkalny Mickiewicza 1 
24 Krupski Młyn Zielona Kolonia budynek mieszkalny Mickiewicza 2 
25 Krupski Młyn Zielona Kolonia budynek mieszkalny Mickiewicza 3 
26 Krupski Młyn Zielona Kolonia budynek mieszkalny Mickiewicza 5 
27 Krupski Młyn Zielona Kolonia budynek mieszkalny Mickiewicza 7 
28 Krupski Młyn  most wiszący Zawadzkiego  
29 Potępa  kapliczka św. Marcina Polna  
30 Krupski Młyn  Budynek mieszkalny Główna 1 
31 Krupski Młyn  budynek mieszkalny Główna 3 
32 Krupski Młyn  budynek mieszkalny Główna 4/1, 4/2 
33 Krupski Młyn  budynek mieszkalny Główna 6, 6/1 
34 Krupski Młyn  budynek mieszkalny Główna 8/1, 8/2 

35 Krupski Młyn  budynek mieszkalny Główna 
10/1, 
10/2 

36 Krupski Młyn  budynek mieszkalny Główna 12 
37 Krupski Młyn Kol. Ziętek budynek mieszkalny Kol. Ziętek 18 
38 Krupski Młyn Kol. Ziętek budynek mieszkalny Kol. Ziętek 20 

39 Krupski Młyn Kol. Ziętek 
budynek mieszkalny (dawny 
magiel) 

Kol. Ziętek 20A 

40 Krupski Młyn Kol. Ziętek budynek mieszkalny Kol. Ziętek 22 
41 Krupski Młyn Kol. Ziętek budynek gospodarczy Kol. Ziętek  
42 Krupski Młyn  Kapliczka Zawadzkiego  
43 Potępa Potępa Kaplica Grobu Pańskiego Tarnogórska  
44 Potępa Żyłka Krzyż przydrożny Żyłka  

45 Krupski Młyn  
Budynek biurowo - 
magazynowy A1 

Zawadzkiego 1 

46 Krupski Młyn  
zespół zabudowy produkcyjno 
- magazynowej A5 

Zawadzkiego 1 

47 Krupski Młyn  budynek magazynowy A7 Zawadzkiego 1 
48 Krupski Młyn  budynek magazynowy A25 Zawadzkiego 1 
49 Krupski Młyn  budynek magazynowy A61 Zawadzkiego 1 
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Lp. Miejscowość 
Nazwa części 
miejscowości 

Obiekt Ulica Numer 

50 Krupski Młyn  budynek magazynowy D30 Zawadzkiego 1 
51 Krupski Młyn  budynek magazynowy D30A Zawadzkiego 1 
52 Krupski Młyn  budynek biurowy M5 Zawadzkiego 1 
53 Krupski Młyn  Budynek biurowy M15 Zawadzkiego 1 
54 Krupski Młyn  portiernia M16 Zawadzkiego 1 
55 Krupski Młyn  budynek straży pożarnej M17 Zawadzkiego 1 

56 Krupski Młyn  
budynek kompresorowni z 
częścią biurową M24 

Zawadzkiego 1 

57 Krupski Młyn  wieża ciśnień M25 Zawadzkiego 1 
58 Krupski Młyn  stacja trafo M40 Zawadzkiego 1 
59 Krupski Młyn  budynek biurowo - socjalny R3 Zawadzkiego 1 

60 Krupski Młyn  
zespół zabudowy produkcyjno 
- magazynowej S2 

Zawadzkiego 1 

61 Krupski Młyn  budynek produkcyjny S27 Zawadzkiego 1 

62 Krupski Młyn  
zespół zabudowy mechaniczno 
- remontowej W2 

Zawadzkiego 1 

Źródło: „Program Ochrony Środowiska da Gminy Krupski Młyn na lata 2015-2018”, s. 32-35 

Na terenie gminy Krupski Młyn znajduje się jedno stanowisko archeologiczne – 

cmentarzysko z okresu kultury łużyckiej (AZP 91/44) mieszczące się w narożniku budynku 

przy ul. Norwida 4 w Krupskim Młynie. 

6.2 Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu 

Celem opracowania pn. Program Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gminy Krupski 

Młyn jest: 

 Poprawa jakości powietrza w Gminie Krupski Młyn, 

 Ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, 

usługowych i mieszkaniowych, 

 Umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej, 

 Zwiększenie efektywności energetycznej. 

Realizacji powyższych celów w konsekwencji spowoduje poprawę stanu środowiska na 

terenie gminy. W przypadku osiągnięcia rezultatów założonych w dokumencie zwiększy się 

pozytywnie zdrowie mieszkańców. Jednocześnie brak realizacji ww. zapisów może  

w konsekwencji doprowadzić do: 

 Pogorszenia jakości powietrza w Gminie, 

 Niekorzystnych zmian klimatycznych wynikających z pogorszenia się stanu 

powietrza na terenie gminy, 

 Zwiększenia liczby mieszkańców narażonych na oddziaływanie 

zanieczyszczonego powietrza, 
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 Degradacji gleb i krajobrazu Gminy, 

 Pogorszenia jakości życia mieszkańców, 

 Zmniejszenia bioróżnorodności na terenie Gminy. 

Reasumując, brak realizacji założeń określonych w Programie Gospodarki 

Niskoemisyjnej spowoduje w dłuższej perspektywie pogorszenie się stanu środowiska  

na terenie gminy, w szczególności w odniesieniu do stanu powietrza i stanu klimatu.  
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7 Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu 

widzenia realizacji projektowanego dokumentu 
Rozdział obejmuje zagadnienia dotyczące problemów ochrony środowiska istotnych  

z punktu widzenia realizacji dokumentu pn. Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Krupski Młyn. Szczegółowy opis problemów przedstawia tabela poniżej. 

Tabela 10 - Problemy ochrony środowiska 

OBSZAR PROBLEMOWY ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY ŚRODOWISKOWE 

POWIETRZE 

 obniżenie bogactw leśnych, 

 pogorszenie warunków zdrowotnych człowieka, 

 zanieczyszczenie powietrza wynikające głównie z niskiej emisji 

na terenie gminy, 

GLEBA 
 utrata terenów leśnych stanowiących główny potencjał gminy, 

 pogorszenie warunków zdrowotnych ludności lokalnej 

WODA 

 utrata źródeł wody dla potrzeb konsumpcyjnych, 

 utrata walorów miejsc rekreacji 

 pogorszenie warunków zdrowotnych człowieka 

PRZYRODA  
I KRAJOBRAZ 

 obniżenie się zdrowotności lasów, 

 spadek produkcyjności lasów, 

 pogarszanie się warunków klimatycznych, wodnych  

i funkcji rekreacyjnych lasów stanowiących główny potencjał 

gminy. 

ZABYTKI I DOBRA 
MATERIALNE 

 degradowanie istniejących zabytków na terenie gminy poprzez 

zanieczyszczenia wynikające z braku ograniczenia niskiej emisji. 
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8 Cele ochrony środowiska z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu  
Podstawowym, kluczowym celem realizacji założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, 

jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, poprzez ograniczenie emisji niskiej, w jak 

najszerszym zakresie. 

Cel taki przyjęty został zgodnie ze Strategią Europa 2020, która wyznacza drogę 

rozwoju państw Unii Europejskiej do 2020 r. poprzez powiązanie ze sobą inteligentnego, 

zrównoważonego i sprzyjającego włączaniu społeczeństwa rozwoju. Poszczególne priorytety 

powinny opierać się na wzroście gospodarczym, opartym na wiedzy i innowacji oraz jej 

efektywnego rozwoju przy wykorzystaniu zasobów przyjaznych środowisku, a także wysokim 

poziomie zatrudnienia, przy zachowaniu spójności społecznej i terytorialnej.  

Z proponowaną drogą rozwoju wiążą się wymierne cele obejmujące zatrudnienie, 

inwestycje w badania i rozwój, edukację, ubóstwo społeczne oraz pakiet 3x20% w zakresie 

klimatu i energii.  

Podstawowe cele w zakresie klimatu i energii sprecyzowane jako pakiet 3x20% 

obejmują: 

• ograniczenie emisji dwutlenku węgla o co najmniej 20% w stosunku do 1990 r., 

• do 2020 r. zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii co najmniej 20%  

w całkowitym zużyciu energii, 

• zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20%. 

Powyższe działania mają na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii. 

Będzie się to wiązało bezpośrednio z uniezależnieniem wzrostu od wykorzystania energii 

oraz budową gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów.  

Powyższe działania zapewnią Europie przewagę konkurencyjną oraz pomniejszenie jej 

zależności od zewnętrznych źródeł zaopatrzenia w surowce i towary podstawowe. 

Jednym z podstawowych zadań władz Gminy jest konieczność zabezpieczenia 

zasobów energetycznych wspólnoty samorządowej oraz tworzenie warunków prawidłowego 

funkcjonowania systemów zaopatrzenia w media. Jest to związane z pełnieniem funkcji 

lokalnej polityki energetycznej, prowadzeniem działalności związanej z zaopatrzeniem  

w energię i odgrywaniem roli odbiorcy paliw i energii w całym obszarze usług komunalnych. 

Należy pamiętać, iż wzrost konsumpcji energii niesie ze sobą większą emisję gazów 
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cieplarnianych, co stanowi wyzwanie dla władz Gminy w zarządzaniu środowiskiem 

miejskim.  

W związku z powyższym za realizację celów pakietu oraz Strategii Europa 2020 

odpowiadają również jednostki samorządu terytorialnego, a tym samym Gmina, której celem 

jest zrealizowanie unijnego planu poprzez prowadzenie działań ograniczających emisję 

gazów cieplarnianych (cele krótko i długoterminowe) na obszarze Gminy o minimum 20%  

w stosunku do roku bazowego. 

 Program Gospodarki Niskoemisyjnej jest również gminnym instrumentem służącym 

realizacji priorytetów ekologicznych, w zakresie zmniejszania niskiej emisji założonych  

w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Krupski Młyn na lata 2015-2018, tym samym 

cele w nim zawarte są również tożsame z celami PGN-u: 

 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO, 

 ROZWÓJ ENERGETYKI ODNAWIALNEJ. 

Przedstawione powyżej priorytety ekologiczne i podporządkowane im cele dążą 

konsekwentnie do poprawy środowiska naturalnego, zapewnienia bezpieczeństwa 

ekologicznego, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, racjonalnego użytkowania zasobów 

przyrody oraz równoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii 

analizowanej jednostki samorządu terytorialnego w następujących polach: 

 powietrze, 

 ochrona przyrody i krajobrazu, 

 gleby. 
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9 Przewidywane znaczące oddziaływanie Planu na poszczególne 

elementy środowiska 

9.1 Oddziaływanie na środowisko poszczególnych zadań planowanych  

do realizacji w ramach Planu 

W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zaproponowano następujące inwestycje, 

mające na celu, możliwie szerokie ograniczenie niskiej emisji: 

Tabela 11 - Wykaz inwestycji proponowanych Planem Gospodarki Niskoemisyjnej 

Lp. Obiekt/zadanie Opis 
Podmiot 

odpowiedzialny 

I.1 

Budynek Urzędu 
Gminy przy ulicy 
Krasickiego 9 w 
Krupskim Młynie 

Termomodernizacja budynku:  docieplenie ścian, 
wymiana stolarki drzwiowej, modernizacja 

instalacji c.o., modernizacja systemu c.w.u., 
modernizacja źródła ciepła, wykorzystanie OZE: 
kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych 

Gmina Krupski 
Młyn 

I.2 
Budynek mieszkalny 
Nr 5 w Kolonii Ziętek 

Termomodernizacja budynku: 
docieplenie ścian, dachów, wraz                              

z demontażem elementów zawierających azbest, 
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

modernizacja instalacji c.o., modernizacja 
systemu c.w.u., modernizacja źródeł ciepła,  

wykorzystanie OZE: kolektorów słonecznych, 
paneli fotowoltaicznych 

Gmina Krupski 
Młyn 

I.3 
Budynek mieszkalny 
Nr 3 w Kolonii Ziętek 

Gmina Krupski 
Młyn 

I.4 
Budynek socjalno – 

użytkowy Nr 1 w 
Kolonii Ziętek 

Gmina Krupski 
Młyn 

I.5 

Budynek socjalny 
przy ulicy 

Mickiewicza 1 w 
Krupskim Młynie 

Gmina Krupski 
Młyn 

I.6 
Budynek socjalny 

przy ulicy Krasickiego 
7 w Krupskim Młynie 

Gmina Krupski 
Młyn 
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Lp. Obiekt/zadanie Opis 
Podmiot 

odpowiedzialny 

I.7 

Budynek mieszkalno 
– użytkowego przy 
ulicy Głównej 9 w 
Krupskim Młynie 

Adaptacja pomieszczeń w budynku  na potrzeby 
pielęgnacji osób chorych, starszych                                    

i niepełnosprawnych” 
Zakres zadania - prace związane z pracami 

budowlanymi i instalacyjnymi wewnątrz budynku 
oraz prace związane z termomodernizacją 

budynku (docieplenie ścian, dachu, elewacja, 
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) 

Gmina Krupski 
Młyn 

I.8 
Basen otwarty przy 

ulicy Głównej w 
Krupskim Młynie 

Poprawa efektywności energetycznej wraz z 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii  

Gmina Krupski 
Młyn 

I.9 
Rozbudowa sieci 

gazowej na terenie 
gminy Krupski Młyn 

Rozbudowa sieci gazowej głównie w 
przysiółkach Kanol, Odmuchów i Żyłka 

Przedsiębiorstwo 
gazownicze/ 
mieszkańcy 

I.10 

Dofinansowanie dla 
mieszkańców Gminy 
na wymianę źródła 
ciepła na bardziej 

ekologiczne (pompa 
ciepła), montaż 

kolektorów 
słonecznych i ogniw 

fotowoltaicznych 

Montaż kolektorów słonecznych- 40 inwestycji 

Gmina Krupski 
Młyn/ 

mieszkańcy 

Montaż ogniw fotowoltaicznych- 40 inwestycji 

Wymiana źródła ciepła na ekologiczne (pompa 
ciepła) - 20 inwestycji 

I.11 
Oświetlenie uliczne 

w Gminie  

Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu 
LED, nowe punkty świetlne wykonane w 

technologii energooszczędnej 

Gmina Krupski 
Młyn/ Tauron 

I.12 

Budynki mieszkalne 
wielorodzinne w 

Krupskim Młynie przy 
ul. Leśmiana 2-8,  
Dąbrowskiego 1, 
Słowackiego 6,8, 

Prusa 4, 9, 11 

Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 
Chemik 

I.13 

Kanałowa sieć 
cieplna na osiedlu 

SM Chemik Prusa w 
Krupskim Młynie 

Poprawa efektywności energetycznej poprzez 
modernizację kanałowej sieci cieplnej 

Przedsiębiorstwo 
Energetyki 
Cieplnej 

„CIEPŁOGAZ” 
Sp. z o.o. 
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Lp. Obiekt/zadanie Opis 
Podmiot 

odpowiedzialny 

I.14 

Kotłownia olejowo- 
gazowa przy ulicy 
Tarnogórskiej 12 w 
Krupskim Młynie 

Poprawa efektywności energetycznej poprzez 
modernizację kotłowni olejowo- gazowej  

Przedsiębiorstwo 
Energetyki 
Cieplnej 

„CIEPŁOGAZ” 
Sp. z o.o. 

I.15 

Budowa kotłowni 
lokalnych przy ulicy 

Głównej 12 i Głównej 
4a w Krupskim 

Młynie. 

Poprawa efektywności energetycznej poprzez 
budowę kotłowni lokalnych 

Przedsiębiorstwo 
Energetyki 
Cieplnej 

„CIEPŁOGAZ” 
Sp. z o.o. 

I.16 

Wspólnoty 
mieszkaniowe 

zarządzane przez 
PEC Ciepłogaz sp. z 

o.o. 

Poprawa efektywności energetycznej  budynków  
wspólnot mieszkaniowych za pomocą OZE 

(panele fotowoltaiczne) 

Przedsiębiorstwo 
Energetyki 
Cieplnej 

„CIEPŁOGAZ” 
Sp. z o.o. 

I.17 
Kotłownia W-70 w 
Krupskim Młynie 

Poprawa efektywności energetycznej kotłowni 
poprzez budowę układu wysokosprawnej 

kogeneracji gazowej 

Przedsiębiorstwo 
Energetyki 
Cieplnej 

„CIEPŁOGAZ” 
Sp. z o.o. 

I.18 
Budynki produkcyjne 

i magazynowe  
Termomodernizacja budynków Gekoplast S.A. 

II.1 

Plan 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 

całego obszaru 
gminy Krupski Młyn 

Plan zagospodarowania przestrzennego dla 
całego obszaru gminy Krupski Młyn 

Gmina Krupski 
Młyn 

III.1 
Rozbudowa ścieżek 

rowerowych  

Rozbudowa infrastruktury rowerowej 
zlokalizowanej w pasie drogowym i w ciągu ulic 

tworząc układ komunikacyjny pomiędzy 
miejscowościami oraz budowa ścieżek 

rowerowych w lasach 

Gmina Krupski 
Młyn 
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Lp. Obiekt/zadanie Opis 
Podmiot 

odpowiedzialny 

IV.1 

Wdrożenie systemu 
zielonych 

zamówień/zakupów 
publicznych 

Włączenie kryteriów oraz wymagań 
środowiskowych do procedur udzielania 

zamówień publicznych, możliwość stosowania 
oceny LCA (ocenę cyklu życia), poszukiwanie 
rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ 
wyrobów i usług na środowisko w całym cyklu 

życia 

Gmina Krupski 
Młyn 

IV.2 
Spójna polityka 
energetyczna 

Zarządzanie energią w obiektach użyteczności 
publicznej 

Gmina Krupski 
Młyn 

IV.3 
Budynki użyteczności 
publicznej w gminie 

System monitoringu nośników energii i wody 
wraz z usługą eksploatacji 

Gmina Krupski 
Młyn 

V.1 

Rozbudowa portalu 
informacyjno – 
edukacyjnego 

www.krupskimlyn.eu 

Rozbudowa istniejącego portalu informacyjno – 
edukacyjnego z uwzględnieniem sfery 
komunikacji ze społeczeństwem oraz 

publicznego dostępu do danych i dokumentów 
zawierających  informacje dotyczące ochrony 

środowiska 

Gmina Krupski 
Młyn 

V.2 

Współpraca z 
mieszkańcami oraz 
przedsiębiorcami 
działającymi na 
terenie Gminy 

Współpraca polegająca na prowadzeniu 
kampanii informacyjnych i promocyjnych w 
zakresie efektywności energetycznej oraz 
zrównoważonego rozwoju, organizowanie 
Gminnych Dni Energii, akcje prowadzone 

podczas imprez organizowanych dotychczas np. 
Dni Krupskiego Młyna 

Gmina Krupski 
Młyn 
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Poniżej przedstawiono tabelę określającą wpływ powyższych inwestycji  

na poszczególne komponenty środowiska: 

Legenda: 

Wpływ 
pozytywny 

+ 

Wpływ neutralny 0 

Wpływ 
negatywny 

- 

Wpływ zarówno 
pozytywny, jak i 

negatywy 
+/- 
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Tabela 12 - Oddziaływanie na środowisko poszczególnych inwestycji 

Lp. Obiekt/zadanie 

Komponenty środowiska 
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1. 
Budynek Urzędu Gminy 
przy ulicy Krasickiego 9  

w Krupskim Młynie 
0 + 0 0 0 + 0 0 + + 0 0 

2. 
Budynek mieszkalny Nr 

5  
w Kolonii Ziętek 

0 + 0 0 0 + 0 0 + + 0 0 

3. 
Budynek mieszkalny Nr 

3  
w Kolonii Ziętek 

0 + 0 0 0 + 0 0 + + 0 0 

4. 
Budynek socjalno – 

użytkowy Nr 1 w Kolonii 
Ziętek 

0 + 0 0 0 + 0 0 + + 0 0 

5. 

Budynek mieszkalno – 
użytkowego przy ulicy 
Głównej 9 w Krupskim 

Młynie 

0 + 0 0 0 + 0 0 + + 0 0 

6. 
Budynek socjalny przy 
ulicy Mickiewicza 1 w 

Krupskim Młynie 
0 + 0 0 0 + 0 0 + + 0 0 

7. 
Budynek socjalny przy 

ulicy Krasickiego 7  
w Krupskim Młynie 

0 + 0 0 0 + 0 0 + + 0 0 
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Lp. Obiekt/zadanie 

Komponenty środowiska 
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8. 
Basen otwarty przy 

ulicy Głównej w 
Krupskim Młynie 

0 + 0 0 0 + 0 0 + + 0 0 

9. 

Rozbudowa sieci 
gazowej  

na terenie gminy 
Krupski Młyn 

0 + +/- +/- 0 + 0 0 + + 0 0 

10. Dofinansowanie dla 
mieszkańców Gminy  
na wymianę źródła 

ciepła  
na bardziej ekologiczne 
(pompa ciepła), montaż 
kolektorów słonecznych  

i ogniw 
fotowoltaicznych 

0 + 0 0 0 + 0 0 + + 0 0 

11. 0 + 0 0 0 + 0 0 + + 0 0 

12. 0 + 0 0 0 + 0 0 + + 0 0 

13. 
Oświetlenie uliczne 

w Gminie  
0 + 0 0 0 + 0 0 + + 0 0 

14. 

Budynki mieszkalne 
wielorodzinne w 

Krupskim Młynie przy 
ul. Leśmiana 2-8, 
Dąbrowskiego 1, 

Słowackiego 6,8, Prusa 
4, 9, 11 

0 + 0 0 0 + 0 0 + + 0 0 
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Lp. Obiekt/zadanie 

Komponenty środowiska 
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15. 

Kanałowa sieć cieplna  
na osiedlu SM Chemik 

Prusa w Krupskim 
Młynie 

0 + 0 0 0 + 0 0 + + 0 0 

16. 

Kotłownia olejowo- 
gazowa przy ulicy 
Tarnogórskiej 12 w 
Krupskim Młynie 

0 + 0 0 0 + 0 0 + + 0 0 

17. 

Budowa kotłowni 
lokalnych przy ulicy 

Głównej 12  
i Głównej 4a w 

Krupskim Młynie. 

0 + 0 0 0 + 0 0 + + 0 0 

18. 

Wspólnoty 
mieszkaniowe 

zarządzane przez PEC 
Ciepłogaz sp. z o.o. 

0 + 0 0 0 + 0 0 + + 0 0 

19. 
Kotłownia W-70 w 
Krupskim Młynie 

0 + 0 0 0 + 0 0 + + 0 0 

20. 
Budynki produkcyjne i 

magazynowe  
0 + 0 0 0 + 0 0 + + 0 0 

21. 

Wdrożenie systemu 
zielonych 

zamówień/zakupów 
publicznych 

0 + 0 0 0 + 0 0 + + 0 0 
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Lp. Obiekt/zadanie 

Komponenty środowiska 
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22. 
Rozbudowa ścieżek 

rowerowych 
0 + 0 0 0 + 0 0 + + 0 0 

23. 
Spójna polityka 
energetyczna 

0 + 0 0 0 + 0 0 + + 0 0 

24. 

Budynki użyteczności 
publicznej w gminie - 
System monitoringu 

nośników energii i wody 
wraz z usługą 
eksploatacji 

0 + 0 0 0 + 0 0 + + 0 0 

25. 

Rozbudowa portalu 
informacyjno – 
edukacyjnego 

www.krupskimlyn.eu 

0 + 0 0 0 + 0 0 + + 0 0 

26. 

Współpraca z 
mieszkańcami oraz 
przedsiębiorcami 

działającymi na terenie 
Gminy 

0 + 0 0 0 + 0 0 + + 0 0 

27. 

Plan 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 

całego obszaru gminy 
Krupski Młyn 

0 + 0 0 0 + 0 0 + + 0 0 
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9.1.1 Oddziaływanie na różnorodność biologiczną, zwierzęta i rośliny 

Zadania wskazane niniejszym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej z założenia mają 

skutkować poprawą środowiska naturalnego, poprzez działania związane z ograniczeniem 

niskiej emisji. Wśród proponowanych inwestycji nie przewiduje się takich, które mogłyby 

mieć znaczące oddziaływanie na środowisko.  

Ewentualne, negatywne oddziaływanie na środowisko może wystąpić jedynie 

sporadycznie i chwilowo, w trakcie prowadzenia robót budowlanych, montażowych  

w remontowych. Jednakże po ich zakończeniu, środowisko zostanie przywrócone do stanu 

pierwotnego. 

Wśród proponowanych do zastosowania źródeł energii odnawialnej wykorzystane 

zostaną: panele słoneczne na potrzeby c.w.u., montaż ogniw fotowoltaicznych; pomp ciepła, 

wysokosprawna kogeneracja. Działanie tych urządzeń nie wyrządza szkody środowisku, a 

przeciwnie niesie za sobą pozytywne aspekty związane z ograniczeniem niskiej emisji do 

środowiska, co skutkuje poprawą powietrza atmosferycznego. Tym samym wpływa 

korzystnie na ekosystem. 

Mogą natomiast wystąpić, czasowe negatywne oddziaływania w trakcie prac 

termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych. Mogą ulec uszkodzeniu 

gniazda ptaków i nietoperzy. Będzie to jednak szkoda krótkotrwała i całkowicie odwracalna.  

Również w trakcie prac nad rozbudową sieci gazowej, mogą nastąpić pewne 

niedogodności dla środowiska. Jednakże prawdopodobieństwo negatywnego wpływu będzie 

minimalizowane poprzez wytyczenie przebiegu nitki gazowej, tak aby roboty budowalne były, 

jak najmniej uciążliwe lub wcale dla przyrody. 

9.1.2 Odziaływanie na ludzi 

Zadania wskazane niniejszym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej z założenia mają 

skutkować poprawą środowiska naturalnego, poprzez działania związane z ograniczeniem 

niskiej emisji. Tym samym nastąpi znaczna poprawa jakości powietrza atmosferycznego,  

co będzie miało swoje pozytywne oddziaływanie na mieszkańców Gminy. 

9.1.3 Oddziaływanie na wodę 

W ramach inwestycji wskazanych Planem Gospodarki Niskoemisyjnej nie planuje się 

inwestycji, które w jakikolwiek sposób wpływałyby – negatywnie czy pozytywnie – na jakość 

wód. 
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9.1.4 Oddziaływanie na powietrze 

Zadania wskazane niniejszym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej z założenia mają 

skutkować poprawą środowiska naturalnego, poprzez działania związane z ograniczeniem 

niskiej emisji. Tym samym nastąpi znaczna poprawa jakości powietrza atmosferycznego.  

9.1.5 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i krajobraz 

Oddziaływanie w tym aspekcie będzie z gruntu neutralne. Inwestycje planowane  

w ramach PGNu, nie naruszą w jakikolwiek sposób krajobrazu czy powierzchni ziemi. 

9.1.6 Oddziaływanie na klimat 

W aspekcie klimatu oddziaływania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej może mieć 

jedynie oddziaływanie pozytywne. Zmniejszenie niskiej emisji, prowadzące do poprawy 

powietrza atmosferycznego, będzie miało swoje odzwierciedlenie również w pozytywnym 

wpływie na klimat atmosferyczny. 

9.1.7 Oddziaływanie na zasoby naturalne 

Zasadniczo nie przewiduje się w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej inwestycji, które  

w jakikolwiek sposób mogłyby oddziaływać na zasoby naturalne. Ewentualny wpływ na ten 

aspekt środowiska, może mieć zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii  

i termomodernizowanie budynków mieszkalnych i użytkowych, co będzie przekładało  

się na zmniejszenie udziału paliw kopalnych w bilansie energetycznym gminy. 

9.1.8 Oddziaływanie na zabytki, dobra materialne 

W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie przewiduje się działań, na obiektach 

zabytkowych lub stanowiących dobra materialne. Wpływ zatem realizacji Planu, zasadniczo 

będzie neutralny, jednakże fakt ograniczenia niskiej emisji, może pozytywnie wpłynąć  

na zachowanie zabytków w gminie. 

9.1.9 Oddziaływanie na obszaru objęte ochroną Natura 2000 

Na terenie Gminy nie występując obszary objęte ochroną Natura 2000. 
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9.2 Oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe  

i długoterminowe, stałe i chwilowe 

 

Lp. Obiekt/zadanie 
Przewidywane 
oddziaływanie 

Oddziaływanie na środowisko 
Możliwe negatywne oddziaływanie na 

środowisko 

1. 
Budynek Urzędu Gminy 
przy ulicy Krasickiego 9  

w Krupskim Młynie 

Bezpośrednie 

Zastosowanie OZE; 
Zmniejszenie zużycia ciepła wytwarzanego ze 
źródeł konwencjonalnych; 
Poprawa bilansu energetycznego; 
Oszczędność kosztów eksploatacji budynku; 

W trakcie realizacji inwestycji istnieje 
ryzyko wystąpienia negatywnego 
oddziaływania na środowisko: istnieje 
ryzyko zniszczenia siedlisk ptaków  
i nietoperzy; wystąpią krótkotrwałe prace 
budowlane, które mogą być uciążliwe 
poprzez hałas, pył i wytworzone odpady 
uciążliwe dla środowiska. 
Negatywne oddziaływanie będzie miało 
miejsce jedynie w trakcie wykonywania 
niezbędnych robót. Po zakończeniu 
których przywrócony zostanie pierwotny 
stan środowiska. 

Pośrednie 

Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 

Wtórne 

Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 

Skumulowane 

Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 

Krótkoterminowe 

Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 

Długoterminowe 

Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 



 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krupski Młyn Strona 72 
 

Lp. Obiekt/zadanie 
Przewidywane 
oddziaływanie 

Oddziaływanie na środowisko 
Możliwe negatywne oddziaływanie na 

środowisko 

Poprawa jakości świadczonych usług w 
budynku publicznym; 
Poprawa jakości życia w Gminie; 

2. 
Budynek mieszkalny Nr 

5  
w Kolonii Ziętek 

Bezpośrednie 

Zastosowanie OZE; 
Zmniejszenie zużycia ciepła wytwarzanego ze 
źródeł konwencjonalnych; 
Poprawa bilansu energetycznego; 
Oszczędność kosztów eksploatacji budynku; 

W trakcie realizacji inwestycji istnieje 
ryzyko wystąpienia negatywnego 

oddziaływania na środowisko: istnieje 
ryzyko zniszczenia siedlisk ptaków  

i nietoperzy; wystąpią krótkotrwałe prace 
budowlane, które mogą być uciążliwe 

poprzez hałas, pył i wytworzone odpady 
uciążliwe dla środowiska. Negatywne 
oddziaływanie będzie miało miejsce 

jedynie w trakcie wykonywania 
niezbędnych robót. Po zakończeniu 

których przywrócony zostanie pierwotny 
stan środowiska. 

Pośrednie 

Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 

Wtórne 

Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 

Skumulowane 

Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 

Krótkoterminowe 

Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 

Długoterminowe 

Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 
Poprawa jakości życia w Gminie; 

3. 
Budynek mieszkalny Nr 

3  
w Kolonii Ziętek 

Bezpośrednie 
Zastosowanie OZE; 
Zmniejszenie zużycia ciepła wytwarzanego ze 
źródeł konwencjonalnych; 

W trakcie realizacji inwestycji istnieje 
ryzyko wystąpienia negatywnego 

oddziaływania na środowisko: istnieje 
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Lp. Obiekt/zadanie 
Przewidywane 
oddziaływanie 

Oddziaływanie na środowisko 
Możliwe negatywne oddziaływanie na 

środowisko 

Poprawa bilansu energetycznego; 
Oszczędność kosztów eksploatacji budynku; 

ryzyko zniszczenia siedlisk ptaków  
i nietoperzy; wystąpią krótkotrwałe prace 

budowlane, które mogą być uciążliwe 
poprzez hałas, pył i wytworzone odpady 

uciążliwe dla środowiska. Negatywne 
oddziaływanie będzie miało miejsce 

jedynie w trakcie wykonywania 
niezbędnych robót. Po zakończeniu 

których przywrócony zostanie pierwotny 
stan środowiska. 

Pośrednie 

Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 

Wtórne 

Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 

Skumulowane 

Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 

Krótkoterminowe 

Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 

Długoterminowe 

Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 
Poprawa jakości życia w Gminie; 

4. 
Budynek socjalno – 

użytkowy Nr 1 w Kolonii 
Ziętek 

Bezpośrednie 

Zastosowanie OZE; 
Zmniejszenie zużycia ciepła wytwarzanego ze 
źródeł konwencjonalnych; 
Poprawa bilansu energetycznego; 
Oszczędność kosztów eksploatacji budynku; 

W trakcie realizacji inwestycji istnieje 
ryzyko wystąpienia negatywnego 

oddziaływania na środowisko: istnieje 
ryzyko zniszczenia siedlisk ptaków  

i nietoperzy; wystąpią krótkotrwałe prace 
budowlane, które mogą być uciążliwe 

poprzez hałas, pył i wytworzone odpady 
uciążliwe dla środowiska. Negatywne 
oddziaływanie będzie miało miejsce 

Pośrednie 

Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 
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Lp. Obiekt/zadanie 
Przewidywane 
oddziaływanie 

Oddziaływanie na środowisko 
Możliwe negatywne oddziaływanie na 

środowisko 

Wtórne 

Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 

jedynie w trakcie wykonywania 
niezbędnych robót. Po zakończeniu 

których przywrócony zostanie pierwotny 
stan środowiska. 

Skumulowane 

Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 

Krótkoterminowe 

Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 

Długoterminowe 

Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 
Poprawa jakości świadczonych usług w 
budynku publicznym; 
Poprawa jakości życia w Gminie; 

5. 

Budynek mieszkalno – 
użytkowy przy ulicy 

Głównej 9 w Krupskim 
Młynie 

Bezpośrednie 

Zastosowanie OZE; 
Zmniejszenie zużycia ciepła wytwarzanego ze 
źródeł konwencjonalnych; 
Poprawa bilansu energetycznego; 
Oszczędność kosztów eksploatacji budynku; 

W trakcie realizacji inwestycji istnieje 
ryzyko wystąpienia negatywnego 

oddziaływania na środowisko: istnieje 
ryzyko zniszczenia siedlisk ptaków  

i nietoperzy; wystąpią krótkotrwałe prace 
budowlane, które mogą być uciążliwe 

poprzez hałas, pył i wytworzone odpady 
uciążliwe dla środowiska. Negatywne 
oddziaływanie będzie miało miejsce 

jedynie w trakcie wykonywania 
niezbędnych robót. Po zakończeniu 

których przywrócony zostanie pierwotny 
stan środowiska. 

Pośrednie 

Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 

Wtórne 

Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 
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Lp. Obiekt/zadanie 
Przewidywane 
oddziaływanie 

Oddziaływanie na środowisko 
Możliwe negatywne oddziaływanie na 

środowisko 

Skumulowane 

Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 

Krótkoterminowe 

Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 

Długoterminowe 

Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 
Poprawa jakości świadczonych usług w 
budynku publicznym; 
Poprawa jakości życia w Gminie; 

6. 
Budynek socjalny przy 
ulicy Mickiewicza 1 w 

Krupskim Młynie 

Bezpośrednie 

Zastosowanie OZE; 
Zmniejszenie zużycia ciepła wytwarzanego ze 
źródeł konwencjonalnych; 
Poprawa bilansu energetycznego; 
Oszczędność kosztów eksploatacji budynku; 

W trakcie realizacji inwestycji istnieje 
ryzyko wystąpienia negatywnego 

oddziaływania na środowisko: istnieje 
ryzyko zniszczenia siedlisk ptaków  

i nietoperzy; wystąpią krótkotrwałe prace 
budowlane, które mogą być uciążliwe 

poprzez hałas, pył i wytworzone odpady 
uciążliwe dla środowiska. Negatywne 
oddziaływanie będzie miało miejsce 

jedynie w trakcie wykonywania 
niezbędnych robót. Po zakończeniu 

których przywrócony zostanie pierwotny 
stan środowiska. 

Pośrednie 

Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 

Wtórne 

Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 

Skumulowane 

Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 
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Lp. Obiekt/zadanie 
Przewidywane 
oddziaływanie 

Oddziaływanie na środowisko 
Możliwe negatywne oddziaływanie na 

środowisko 

Krótkoterminowe 

Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 

Długoterminowe 

Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 
Poprawa jakości życia w Gminie; 

7. 
Budynek socjalny przy 

ulicy Krasickiego 7  
w Krupskim Młynie 

Bezpośrednie 

Zastosowanie OZE; 
Zmniejszenie zużycia ciepła wytwarzanego ze 
źródeł konwencjonalnych; 
Poprawa bilansu energetycznego; 
Oszczędność kosztów eksploatacji budynku; 

W trakcie realizacji inwestycji istnieje 
ryzyko wystąpienia negatywnego 

oddziaływania na środowisko: istnieje 
ryzyko zniszczenia siedlisk ptaków  

i nietoperzy; wystąpią krótkotrwałe prace 
budowlane, które mogą być uciążliwe 

poprzez hałas, pył i wytworzone odpady 
uciążliwe dla środowiska. Negatywne 
oddziaływanie będzie miało miejsce 

jedynie w trakcie wykonywania 
niezbędnych robót. Po zakończeniu 

których przywrócony zostanie pierwotny 
stan środowiska. 

Pośrednie 

Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 

Wtórne 

Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 

Skumulowane 

Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 

Krótkoterminowe 

Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 

Długoterminowe 
Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
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Lp. Obiekt/zadanie 
Przewidywane 
oddziaływanie 

Oddziaływanie na środowisko 
Możliwe negatywne oddziaływanie na 

środowisko 

Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 
Poprawa jakości życia w Gminie; 

8. 
Basen otwarty przy 

ulicy Głównej w 
Krupskim Młynie 

Bezpośrednie 

Poprawa jakości powietrza dzięki 
wykorzystaniu OZE; 
Zmniejszenie zużycia energii wytwarzanej ze 
źródeł konwencjonalnych; 
Oszczędność kosztów eksploatacji obiektu; 
Zmniejszenie emisji niskiej; 
Poprawa jakości życia mieszkańców; 

Nie wystąpi negatywne oddziaływanie 
na środowisko 

Pośrednie 

Poprawa jakości powietrza dzięki 
wykorzystaniu OZE; 
Zmniejszenie zużycia energii wytwarzanej ze 
źródeł konwencjonalnych; 
Oszczędność kosztów eksploatacji obiektu; 
Zmniejszenie emisji niskiej; 
Poprawa jakości życia mieszkańców; 

Wtórne 

Poprawa jakości powietrza dzięki 
wykorzystaniu OZE; 
Zmniejszenie zużycia energii wytwarzanej ze 
źródeł konwencjonalnych; 
Oszczędność kosztów eksploatacji obiektu; 
Zmniejszenie emisji niskiej; 
Poprawa jakości życia mieszkańców; 

Skumulowane 

Poprawa jakości powietrza dzięki 
wykorzystaniu OZE; 
Zmniejszenie zużycia energii wytwarzanej ze 
źródeł konwencjonalnych; 
Oszczędność kosztów eksploatacji obiektu; 
Zmniejszenie emisji niskiej; 
Poprawa jakości życia mieszkańców; 

Krótkoterminowe W trakcie wykonywania instalacji nie powinny 
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Lp. Obiekt/zadanie 
Przewidywane 
oddziaływanie 

Oddziaływanie na środowisko 
Możliwe negatywne oddziaływanie na 

środowisko 

występować żadne uciążliwości dla 
środowiska. 

Długoterminowe 

Poprawa jakości powietrza dzięki 
wykorzystaniu OZE; 
Zmniejszenie zużycia energii wytwarzanej ze 
źródeł konwencjonalnych; 
Oszczędność kosztów eksploatacji obiektu; 
Zmniejszenie emisji niskiej; 
Poprawa jakości życia mieszkańców; 

9. 

Rozbudowa sieci 
gazowej  

na terenie gminy 
Krupski Młyn 

Bezpośrednie 
Zwiększenie udziału gazu w bilansie 
grzewczym Gminy, co przedkłada się na 
poprawę jakości powietrza; 

W trakcie wykonywania robót 
budowlanych istnieje ryzyko wystąpienia 

negatywnego oddziaływania na 
środowisko: uszkodzenie roślinności; 

uciążliwy hałas; pył i odpady. 
Negatywne oddziaływanie będzie miało 
miejsce jedynie w trakcie wykonywania 

niezbędnych robót. Po zakończeniu 
których przywrócony zostanie pierwotny 

stan środowiska. 

Pośrednie 
Zwiększenie udziału gazu w bilansie 
grzewczym Gminy, co przedkłada się na 
poprawę jakości powietrza; 

Wtórne 
Zwiększenie udziału gazu w bilansie 
grzewczym Gminy, co przedkłada się na 
poprawę jakości powietrza; 

Skumulowane 
Zwiększenie udziału gazu w bilansie 
grzewczym Gminy, co przedkłada się na 
poprawę jakości powietrza; 

Krótkoterminowe 
W trakcie wykonywania prac budowlanych, 
możliwe niewielkie uciążliwości dla 
środowiska. 

Długoterminowe 
Zwiększenie udziału gazu w bilansie 
grzewczym Gminy, co przedkłada się na 
poprawę jakości powietrza; 

10. 

 
 
 
 
 

Bezpośrednie 

Zmniejszenie ilości zużycia energii 
wytwarzanej z paliw kopalnych; 
Zmniejszenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza; 

Brak negatywnego oddziaływania na 
środowisko 

Pośrednie Zmniejszenie ilości zużycia energii 
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Lp. Obiekt/zadanie 
Przewidywane 
oddziaływanie 

Oddziaływanie na środowisko 
Możliwe negatywne oddziaływanie na 

środowisko 

 
 

Dofinansowanie dla 
mieszkańców Gminy  
na wymianę źródła 

ciepła  
na bardziej ekologiczne 
(pompa ciepła), montaż 
kolektorów słonecznych  
i ogniw fotowoltaicznych 

wytwarzanej z paliw kopalnych; 
Zmniejszenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza; 

Wtórne 

Zmniejszenie ilości zużycia energii 
wytwarzanej z paliw kopalnych; 
Zmniejszenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza; 

Skumulowane 

Zmniejszenie ilości zużycia energii 
wytwarzanej z paliw kopalnych; 
Zmniejszenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza; 

Krótkoterminowe 
W trakcie prac remontowych nie powinno 
występować uciążliwe oddziaływanie na 
środowisko. 

Długoterminowe 

Zmniejszenie ilości zużycia energii 
wytwarzanej z paliw kopalnych; 
Zmniejszenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza; 
Poprawa jakości życia w Gminie; 

11. 

Bezpośrednie 

Zmniejszenie ilości zużycia energii 
wytwarzanej z paliw kopalnych; 
Zmniejszenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza; 

Pośrednie 

Zmniejszenie ilości zużycia energii 
wytwarzanej z paliw kopalnych; 
Zmniejszenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza; 

Wtórne 

Zmniejszenie ilości zużycia energii 
wytwarzanej z paliw kopalnych; 
Zmniejszenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza; 

Skumulowane Zmniejszenie ilości zużycia energii 
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Lp. Obiekt/zadanie 
Przewidywane 
oddziaływanie 

Oddziaływanie na środowisko 
Możliwe negatywne oddziaływanie na 

środowisko 

wytwarzanej z paliw kopalnych; 
Zmniejszenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza; 

Krótkoterminowe 
W trakcie prac remontowych nie powinno 
występować uciążliwe oddziaływanie na 
środowisko. 

Długoterminowe 

Zmniejszenie ilości zużycia energii 
wytwarzanej z paliw kopalnych; 
Zmniejszenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza; 
Poprawa jakości życia w Gminie; 

12. 

Bezpośrednie 

Zmniejszenie ilości zużycia energii 
wytwarzanej z paliw kopalnych; 
Zmniejszenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza; 

Pośrednie 

Zmniejszenie ilości zużycia energii 
wytwarzanej z paliw kopalnych; 
Zmniejszenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza; 

Wtórne 

Zmniejszenie ilości zużycia energii 
wytwarzanej z paliw kopalnych; 
Zmniejszenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza; 

Skumulowane 

Zmniejszenie ilości zużycia energii 
wytwarzanej z paliw kopalnych; 
Zmniejszenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza; 

Krótkoterminowe 
W trakcie prac remontowych nie powinno 
występować uciążliwe oddziaływanie na 
środowisko. 

Długoterminowe 
Zmniejszenie ilości zużycia energii 
wytwarzanej z paliw kopalnych; 
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Lp. Obiekt/zadanie 
Przewidywane 
oddziaływanie 

Oddziaływanie na środowisko 
Możliwe negatywne oddziaływanie na 

środowisko 

Zmniejszenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza; 
Poprawa jakości życia w Gminie; 

13. 
Oświetlenie uliczne 

w Gminie 

Bezpośrednie 

Oszczędność energetyczna; 
Zmniejszenie zużycia energii z paliw 
kopalnych; 
Poprawa jakości powietrza; 
Zmniejszenie kosztów eksploatacji 
oświetlenia; 

Brak negatywnego oddziaływania na 
środowisko 

Pośrednie 

Oszczędność energetyczna; 
Zmniejszenie zużycia energii z paliw 
kopalnych; 
Poprawa jakości powietrza; 
Zmniejszenie kosztów eksploatacji 
oświetlenia; 

Wtórne 

Oszczędność energetyczna; 
Zmniejszenie zużycia energii z paliw 
kopalnych; 
Poprawa jakości powietrza; 
Zmniejszenie kosztów eksploatacji 
oświetlenia; 

Skumulowane 

Oszczędność energetyczna; 
Zmniejszenie zużycia energii z paliw 
kopalnych; 
Poprawa jakości powietrza; 
Zmniejszenie kosztów eksploatacji 
oświetlenia; 

Krótkoterminowe 
Nie powinno wystąpić uciążliwe oddziaływania 
na środowisko. 

Długoterminowe 
Oszczędność energetyczna; 
Zmniejszenie zużycia energii z paliw 
kopalnych; 
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Lp. Obiekt/zadanie 
Przewidywane 
oddziaływanie 

Oddziaływanie na środowisko 
Możliwe negatywne oddziaływanie na 

środowisko 

Poprawa jakości powietrza; 
Zmniejszenie kosztów eksploatacji 
oświetlenia; 

14. 

Budynki mieszkalne 
wielorodzinne w 

Krupskim Młynie przy 
ul. Leśmiana 2-8, 
Dąbrowskiego 1, 

Słowackiego 6,8, Prusa 
4, 9, 11 

Bezpośrednie 

Zastosowanie OZE; 
Zmniejszenie zużycia ciepła wytwarzanego ze 
źródeł konwencjonalnych; 
Poprawa bilansu energetycznego; 
Oszczędność kosztów eksploatacji budynku; 

W trakcie realizacji inwestycji istnieje 
ryzyko wystąpienia negatywnego 

oddziaływania  
na środowisko: istnieje ryzyko 
zniszczenia siedlisk ptaków  

i nietoperzy; wystąpią krótkotrwałe prace 
budowlane, które mogą być uciążliwe 

poprzez hałas,  
pył i wytworzone odpady uciążliwe dla 
środowiska. Negatywne oddziaływanie 
będzie miało miejsce jedynie w trakcie 
wykonywania niezbędnych robót. Po 

zakończeniu których przywrócony 
zostanie pierwotny stan środowiska. 

Pośrednie 

Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 

Wtórne 

Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 

Skumulowane 

Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 

Krótkoterminowe 

Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 

Długoterminowe 

Poprawa jakości powietrza; 
Obniżenie emisji niskiej; 
Zmniejszenie zużycia ciepła ze źródeł 
konwencjonalnych; 
Poprawa jakości świadczonych usług w 
budynku publicznym; 
Poprawa jakości życia w Gminie; 

15. Kanałowa sieć cieplna  Bezpośrednie Likwidacja indywidualnych, niskosprawnych Brak negatywnego oddziaływania na 



 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krupski Młyn Strona 83 
 

Lp. Obiekt/zadanie 
Przewidywane 
oddziaływanie 

Oddziaływanie na środowisko 
Możliwe negatywne oddziaływanie na 

środowisko 

na osiedlu SM Chemik 
Prusa w Krupskim 

Młynie 

kotłowni; 
Ograniczenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza 

środowisko 

Pośrednie 

Likwidacja indywidualnych, niskosprawnych 
kotłowni; 
Ograniczenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza 

Wtórne 

Likwidacja indywidualnych, niskosprawnych 
kotłowni; 
Ograniczenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza 

Skumulowane 

Likwidacja indywidualnych, niskosprawnych 
kotłowni; 
Ograniczenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza 

Krótkoterminowe 
W trakcie prac remontowych nie powinny 
wystąpić uciążliwości dla środowiska; 

Długoterminowe 

Likwidacja indywidualnych, niskosprawnych 
kotłowni; 
Ograniczenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza; 
Poprawa jakości życia w Gminie 

16. 

Kotłownia olejowo- 
gazowa przy ulicy 
Tarnogórskiej 12 w 
Krupskim Młynie 

Bezpośrednie 

Likwidacja indywidualnych, niskosprawnych 
kotłowni; 
Ograniczenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza 

Brak negatywnego oddziaływania na 
środowisko 

Pośrednie 

Likwidacja indywidualnych, niskosprawnych 
kotłowni; 
Ograniczenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza 

Wtórne 
Likwidacja indywidualnych, niskosprawnych 
kotłowni; 
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Lp. Obiekt/zadanie 
Przewidywane 
oddziaływanie 

Oddziaływanie na środowisko 
Możliwe negatywne oddziaływanie na 

środowisko 

Ograniczenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza 

Skumulowane 

Likwidacja indywidualnych, niskosprawnych 
kotłowni; 
Ograniczenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza 

Krótkoterminowe 
W trakcie prac remontowych nie powinny 
wystąpić uciążliwości dla środowiska; 

Długoterminowe 

Likwidacja indywidualnych, niskosprawnych 
kotłowni; 
Ograniczenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza; 
Poprawa jakości życia w Gminie 

17. 

Budowa kotłowni 
lokalnych przy ulicy 

Głównej 12  
i Głównej 4a w 

Krupskim Młynie. 

Bezpośrednie 

Likwidacja indywidualnych, niskosprawnych 
kotłowni; 
Ograniczenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza 

Brak negatywnego oddziaływania na 
środowisko 

Pośrednie 

Likwidacja indywidualnych, niskosprawnych 
kotłowni; 
Ograniczenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza 

Wtórne 

Likwidacja indywidualnych, niskosprawnych 
kotłowni; 
Ograniczenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza 

Skumulowane 

Likwidacja indywidualnych, niskosprawnych 
kotłowni; 
Ograniczenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza 

Krótkoterminowe 
W trakcie prac remontowych nie powinny 
wystąpić uciążliwości dla środowiska; 

Długoterminowe Likwidacja indywidualnych, niskosprawnych 
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Lp. Obiekt/zadanie 
Przewidywane 
oddziaływanie 

Oddziaływanie na środowisko 
Możliwe negatywne oddziaływanie na 

środowisko 

kotłowni; 
Ograniczenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza; 
Poprawa jakości życia w Gminie 

18. 

Wspólnoty 
mieszkaniowe 

zarządzane przez PEC 
Ciepłogaz sp. z o.o. 

Bezpośrednie 

Wykorzystanie OZE; 
Zmniejszenie zużycia energii wytwarzanej z 
paliw kopalnych; 
Poprawa jakości powietrza; 

Brak negatywnego oddziaływania na 
środowisko 

Pośrednie 

Wykorzystanie OZE; 
Zmniejszenie zużycia energii wytwarzanej z 
paliw kopalnych; 
Poprawa jakości powietrza; 

Wtórne 

Wykorzystanie OZE; 
Zmniejszenie zużycia energii wytwarzanej z 
paliw kopalnych; 
Poprawa jakości powietrza; 

Skumulowane 

Wykorzystanie OZE; 
Zmniejszenie zużycia energii wytwarzanej z 
paliw kopalnych; 
Poprawa jakości powietrza; 

Krótkoterminowe 
W trakcie prac remontowych nie powinny 
wystąpić uciążliwości dla środowiska; 

Długoterminowe 

Wykorzystanie OZE; 
Zmniejszenie zużycia energii wytwarzanej z 
paliw kopalnych; 
Poprawa jakości powietrza; 

19. 
Kotłownia W-70 w 
Krupskim Młynie 

Bezpośrednie 

Likwidacja indywidualnych, niskosprawnych 
kotłowni; 
Ograniczenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza 

Brak negatywnego oddziaływania na 
środowisko 

Pośrednie 
Likwidacja indywidualnych, niskosprawnych 
kotłowni; 
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Lp. Obiekt/zadanie 
Przewidywane 
oddziaływanie 

Oddziaływanie na środowisko 
Możliwe negatywne oddziaływanie na 

środowisko 

Ograniczenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza 

Wtórne 

Likwidacja indywidualnych, niskosprawnych 
kotłowni; 
Ograniczenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza 

Skumulowane 

Likwidacja indywidualnych, niskosprawnych 
kotłowni; 
Ograniczenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza 

Krótkoterminowe 
W trakcie prac remontowych nie powinny 
wystąpić uciążliwości dla środowiska; 

Długoterminowe 

Likwidacja indywidualnych, niskosprawnych 
kotłowni; 
Ograniczenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza; 
Poprawa jakości życia w Gminie 

20. 
Budynki produkcyjne i 

magazynowe 

Bezpośrednie 

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię w 
budynkach; 
Zmniejszenie zużycia energii wytwarzanej z 
paliw kopalnych; 
Zmniejszenie niskiej emisji; 
Poprawę jakości powietrza; 

W trakcie realizacji inwestycji istnieje 
ryzyko wystąpienia negatywnego 

oddziaływania na środowisko: istnieje 
ryzyko zniszczenia siedlisk ptaków  

i nietoperzy; wystąpią krótkotrwałe prace 
budowlane, które mogą być uciążliwe 

poprzez hałas, pył i wytworzone odpady 
uciążliwe dla środowiska. 

Negatywne oddziaływanie będzie miało 
miejsce jedynie w trakcie wykonywania 

niezbędnych robót. Po zakończeniu 
których przywrócony zostanie pierwotny 

stan środowiska. 

Pośrednie 

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię w 
budynkach; 
Zmniejszenie zużycia energii wytwarzanej z 
paliw kopalnych; 
Zmniejszenie niskiej emisji; 
Poprawę jakości powietrza; 

Wtórne 
Zmniejszenie zapotrzebowania na energię w 
budynkach; 
Zmniejszenie zużycia energii wytwarzanej z 
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Lp. Obiekt/zadanie 
Przewidywane 
oddziaływanie 

Oddziaływanie na środowisko 
Możliwe negatywne oddziaływanie na 

środowisko 

paliw kopalnych; 
Zmniejszenie niskiej emisji; 
Poprawę jakości powietrza; 

Skumulowane 

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię w 
budynkach; 
Zmniejszenie zużycia energii wytwarzanej z 
paliw kopalnych; 
Zmniejszenie niskiej emisji; 
Poprawę jakości powietrza; 

Krótkoterminowe 
W trakcie wykonywania prac remontowych nie 
powinny występować uciążliwości dla 
środowiska 

Długoterminowe 

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię w 
budynkach; 
Zmniejszenie zużycia energii wytwarzanej z 
paliw kopalnych; 
Zmniejszenie niskiej emisji; 
Poprawę jakości powietrza; 

21. 

Wdrożenie systemu 
zielonych 

zamówień/zakupów 
publicznych 

Bezpośrednie 
Poprawa efektywności kontroli  
i zarządzania środowiskiem; 

Brak negatywnego oddziaływania na 
środowisko 

Pośrednie 
Poprawa efektywności kontroli  
i zarządzania środowiskiem; 

Wtórne 
Poprawa efektywności kontroli  
i zarządzania środowiskiem; 

Skumulowane 
Poprawa efektywności kontroli  
i zarządzania środowiskiem; 

Krótkoterminowe 
Poprawa efektywności kontroli  
i zarządzania środowiskiem; 

Długoterminowe 
Poprawa efektywności kontroli  
i zarządzania środowiskiem; 

22. 
Rozbudowa ścieżek 

rowerowych 
Bezpośrednie 

Ograniczenie transportu mechanicznego na 
obszarze Gminy; 

Przebieg ścieżek zostanie wytyczony w 
ten sposób, a by w jak najmniejszym 
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Lp. Obiekt/zadanie 
Przewidywane 
oddziaływanie 

Oddziaływanie na środowisko 
Możliwe negatywne oddziaływanie na 

środowisko 

Zmniejszenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza; 

stopniu wpływał na ekosystem. Możliwe 
są jednak krótkotrwałe uciążliwości dla 

środowiska w trakcie trwania robót 
budowlanych. 

Pośrednie 

Ograniczenie transportu mechanicznego na 
obszarze Gminy; 
Zmniejszenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza; 

Wtórne 

Ograniczenie transportu mechanicznego na 
obszarze Gminy; 
Zmniejszenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza; 

Skumulowane 

Ograniczenie transportu mechanicznego na 
obszarze Gminy; 
Zmniejszenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza; 

Krótkoterminowe 

Ograniczenie transportu mechanicznego na 
obszarze Gminy; 
Zmniejszenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza; 

Długoterminowe 

Ograniczenie transportu mechanicznego na 
obszarze Gminy; 
Zmniejszenie niskiej emisji; 
Poprawa jakości powietrza; 

23. 
Spójna polityka 
energetyczna 

Bezpośrednie 
Poprawa efektywności kontroli  
i zarządzania środowiskiem; 

Brak negatywnego oddziaływania na 
środowisko 

Pośrednie 
Poprawa efektywności kontroli  
i zarządzania środowiskiem; 

Wtórne 
Poprawa efektywności kontroli  
i zarządzania środowiskiem; 

Skumulowane 
Poprawa efektywności kontroli  
i zarządzania środowiskiem; 

Krótkoterminowe 
Poprawa efektywności kontroli  
i zarządzania środowiskiem; 
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Lp. Obiekt/zadanie 
Przewidywane 
oddziaływanie 

Oddziaływanie na środowisko 
Możliwe negatywne oddziaływanie na 

środowisko 

Długoterminowe 
Poprawa efektywności kontroli  
i zarządzania środowiskiem; 

24. 
Budynki użyteczności 
publicznej w gminie 

Bezpośrednie 
Poprawa efektywności kontroli  
i zarządzania środowiskiem; 

Brak negatywnego oddziaływania na 
środowisko 

Pośrednie 
Poprawa efektywności kontroli  
i zarządzania środowiskiem; 

Wtórne 
Poprawa efektywności kontroli  
i zarządzania środowiskiem; 

Skumulowane 
Poprawa efektywności kontroli  
i zarządzania środowiskiem; 

Krótkoterminowe 
Poprawa efektywności kontroli  
i zarządzania środowiskiem; 

Długoterminowe 
Poprawa efektywności kontroli  
i zarządzania środowiskiem; 

25. 

Rozbudowa portalu 
informacyjno – 
edukacyjnego 

www.krupskimlyn.eu 

Bezpośrednie 
Poprawa efektywności kontroli  
i zarządzania środowiskiem; 

Brak negatywnego oddziaływania na 
środowisko 

Pośrednie 
Poprawa efektywności kontroli  
i zarządzania środowiskiem; 

Wtórne 
Poprawa efektywności kontroli  
i zarządzania środowiskiem; 

Skumulowane 
Poprawa efektywności kontroli  
i zarządzania środowiskiem; 

Krótkoterminowe 
Poprawa efektywności kontroli  
i zarządzania środowiskiem; 

Długoterminowe 
Poprawa efektywności kontroli  
i zarządzania środowiskiem; 

26. 

Współpraca z 
mieszkańcami oraz 
przedsiębiorcami 

działającymi na terenie 
Gminy 

Bezpośrednie 
Poprawa efektywności kontroli  
i zarządzania środowiskiem; 

Brak negatywnego oddziaływania na 
środowisko 

Pośrednie 
Poprawa efektywności kontroli  
i zarządzania środowiskiem; 

Wtórne 
Poprawa efektywności kontroli  
i zarządzania środowiskiem; 
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Lp. Obiekt/zadanie 
Przewidywane 
oddziaływanie 

Oddziaływanie na środowisko 
Możliwe negatywne oddziaływanie na 

środowisko 

Skumulowane 
Poprawa efektywności kontroli  
i zarządzania środowiskiem; 

Krótkoterminowe 
Poprawa efektywności kontroli  
i zarządzania środowiskiem; 

Długoterminowe 
Poprawa efektywności kontroli  
i zarządzania środowiskiem; 

 

Plan zagospodarowania 

przestrzennego dla 

całego obszaru gminy 

Krupski Młyn 

Bezpośrednie 
Poprawa efektywności kontroli  
i zarządzania środowiskiem; 

 

 Pośrednie 
Poprawa efektywności kontroli  
i zarządzania środowiskiem; 

 

27. Wtórne 
Poprawa efektywności kontroli  
i zarządzania środowiskiem; 

Brak negatywnego oddziaływania na 
środowisko 

 Skumulowane 
Poprawa efektywności kontroli  
i zarządzania środowiskiem; 

 

 Krótkoterminowe 
Poprawa efektywności kontroli  
i zarządzania środowiskiem; 

 

 Długoterminowe 
Poprawa efektywności kontroli  
i zarządzania środowiskiem; 
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10 Napotkane trudności i luki w wiedzy podczas przygotowania 

Prognozy oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej. 
Główną trudnością, napotkaną na etapie przygotowywania Prognozy oddziaływania  

na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krupski Młyn, był poziom 

ogólności zapisów tego dokumentu, co jest charakterystyczne dla tego typu opracowań. Brak 

szczegółowych parametrów poszczególnych inwestycji, pozwala na wykonanie analiz 

oddziaływania jedynie o charakterze bardzo ogólnym i opierają się w dużej mierze  

na teoretycznej możliwości wystąpienia negatywnych lub pozytywnych oddziaływań.  

Poza wyżej wskazanym problemem, w trakcie prac nad oceną „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Krupski Młyn” opierano się na wszelkich dostępnych materiałach 

dotyczących opracowania diagnozy stanu obecnego oraz na dokumentach planistycznych 

gminy, stąd innych niedostatków nie stwierdzono. 
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11 Analiza rozwiązań alternatywnych do rozwiązań 

zaproponowanych  

w PGN 
Proponowane do realizacji przedsięwzięcia w ramach Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej, między innymi termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  

i mieszkaniowych, szerokie zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wymiana oświetlanie 

ulicznego na energooszczędne, wymiana źródeł ciepła na ekologiczne i inne, mają 

pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma 

uzasadnienia zarówno z formalnego, jak i ekologicznego punktu widzenia. Ponadto,  

jak wyżej wspomniano, jest to dokument o wysokim stopniu ogólności, w związku z tym brak 

jest możliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla wskazanych działań  

w tym napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 

wiedzy. 

 

 

 


