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1. WST�P 

1.1. Wprowadzenie 

Zgodnie z przyj�t� w 1997 r. Konstytucj� Rzeczpospolitej Polskiej sprawuj�cy 

władz� w kraju ma obowi�zek zapewnienia bezpiecze�stwa ekologicznego �rodowiska 

polskiego zgodnie z zasad� zrównowa�onego rozwoju, czyli w taki sposób, aby rozwój 

społeczno-gospodarczy maj�cy na celu zapewnienie podstawowych potrzeb współczesnych 

społeczno�ci i przyszłych pokole� nie naruszał równowagi przyrodniczej i trwało�ci 

podstawowych procesów przyrodniczych.  

Ponadto, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej nakłada na władze publiczne obowi�zek 

wspierania działa� obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu �rodowiska. Obywatele maj� 

tak�e zagwarantowane prawo do informacji o stanie i ochronie �rodowiska. Z drugiej strony 

ka�dy mieszkaniec Polski jest zobowi�zany do dbało�ci o �rodowisko i ponosi 

odpowiedzialno�� za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. 

Konkretne cele dla realizacji zasady zrównowa�onego rozwoju okre�la ustanowiona 

w czerwcu 2000 r. II Polityka ekologiczna pa�stwa. Jest to dokument nadrz�dny dla 

programowania wszystkich działa� z zakresu ochrony �rodowiska.  

Polityka ekologiczna pa�stwa okre�la: 

- cele ekologiczne,  

- priorytety ekologiczne, 

- rodzaj i harmonogram działa� proekologicznych, 

- �rodki niezb�dne do osi�gni�cia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i �rodki 

finansowe. 

Podstawowym celem II Polityki ekologicznej pa�stwa jest zapewnienie takiego 

rozwoju pa�stwa, który b�dzie gwarantował zachowanie bezpiecze�stwa ekologicznego kraju 

(mieszka�ców, infrastruktury społecznej i zasobów przyrodniczych). Cel ten b�dzie 

realizowany poprzez: 

- oddziaływanie na takie kształtowanie polityk makroekonomicznych (fiskalnej, handlowej, 

monetarnej i kredytowej) oraz makroekonomicznych wska�ników w gospodarce, aby 

sprzyjały one przybli�aniu si� rozwoju kraju do modelu rozwoju zrównowa�onego, 

- dostosowanie polityk sektorowych do zadania zrównowa�onego gospodarowania 

i ochrony zasobów naturalnych (w szczególno�ci zasobów wodnych, wydobywanych 

surowców mineralnych, powierzchni ziemi i zasobów gleb, powietrza, przestrzeni, 

produktów rolniczych i le�nych), 
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- wdra�anie we wszystkich sektorach gospodarki proekologicznych wzorców produkcji 

(nowoczesne, zasobooszcz�dne i małoodpadowe technologie oraz proekologiczne 

systemy organizacji i zarz�dzania), 

- popraw� jako�ci �rodowiska we wszystkich elementach (powietrze, wody, gleby, 

ekosystemy, gatunki i ich naturalne siedliska, klimat, krajobraz) i na wszystkich 

specyficznych obszarach terytorium kraju, 

- ograniczenie presji konsumpcji na �rodowisko, poprzez kształtowanie proekologicznych 

wzorców konsumpcji, a tak�e kształtowanie proekologicznego systemu warto�ci w duchu 

zasady zrównowa�onego rozwoju, 

- zapewnienie dost�pu społecze�stwa do informacji o �rodowisku, do udziału 

w podejmowaniu decyzji oraz do procedur s�dowych w sprawach dotycz�cych 

�rodowiska, 

- zapewnienie zgodno�ci polskiej polityki ekologicznej z kierunkami i zakresem działa� 

przyj�tych w polityce ekologicznej Unii Europejskiej, 

- promowanie zrównowa�onego rozwoju w kontaktach mi�dzynarodowych, 

- doskonalenie prawnych, administracyjnych i ekonomicznych mechanizmów regulacji 

korzystania ze �rodowiska, 

- doskonalenie struktur zarz�dzania �rodowiskiem na wszystkich szczeblach, ze 

szczególnym uwzgl�dnieniem podziału kompetencji w nowej strukturze administracji 

pa�stwowej i samorz�dowej, 

- promowanie zasad i systemów zarz�dzania �rodowiskowego. 

II Polityka ekologiczna pa�stwa okre�la swe cele poprzez zaprojektowane zadania 

w wymiarach: krótkookresowym (lata 2000 – 2002), �redniookresowym (na lata 2003 – 

2010) i perspektywicznym (na lata 2010 – 2025). Planowane sposoby realizacji tych zada� 

konkretyzuj� odpowiednie ustawy i rozporz�dzenia z zakresu ochrony �rodowiska.  

Obowi�zuj�ce regulacje, przepisy prawne w zakresie ochrony �rodowiska kład� du�y 

nacisk na rozwój zrównowa�ony, jako jeden ze �rodków utrzymania i odtwarzania dobrego 

stanu �rodowiska przyrodniczego, na szczeblu gmin, powiatów i województw oraz całego 

kraju. Ustawa Prawo ochrony �rodowiska, nawi�zuj�c do podpisanej przez rz�d 

Rzeczypospolitej Polskiej w 1992 r. w Rio De Janeiro deklaracji, nazwanej „Agend� 21” 

wprowadza obowi�zek realizacji programów ochrony �rodowiska dla obszarów kraju, 

województw, powiatów i gmin. 

Podstaw� dla zapewnienia bezpiecze�stwa ekologicznego miasta (mieszka�ców, 

infrastruktury społecznej i zasobów przyrodniczych) b�dzie m.in. program zrównowa�onego 
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rozwoju i ochrony �rodowiska, wytyczaj�cy kierunki wdra�ania takiego modelu rozwoju, 

który zapewni skuteczn� regulacj� i reglamentacj� korzystania ze �rodowiska tak, aby rodzaj 

i skala tego korzystania realizowane przez wszystkich u�ytkowników nie stwarzały 

zagro�enia dla jako�ci i trwało�ci zasobów przyrodniczych. 

Formułowany Program obejmuje całokształt działa� słu��cych ochronie i poprawie stanu 

�rodowiska przyrodniczego. Uwzgl�dnia przy tym rozwój społeczno - gospodarczy, 

w którym realizowany jest proces integrowania działa� politycznych, gospodarczych 

i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwało�ci podstawowych 

procesów przyrodniczych. 

Ide� programu jest ukierunkowanie wszelkich działa� d���cych do rozwoju, tak w skali 

lokalnej i regionalnej, jak i globalnej maj�cych charakter polityczny, społeczny lub 

gospodarczy, aby nie zubo�ały zasobów przyrodniczych w sposób trwały. To wła�nie organy 

administracji rz�dowej i samorz�du terytorialnego poprzez programy ochrony �rodowiska 

powinny zapewnia� warunki niezb�dne do realizacji zasady zrównowa�onego rozwoju oraz 

przestrzegania przepisów o ochronie �rodowiska na terenie obj�tym własno�ci� tych 

organów. 

 

1.2. Cel programu 

Celem podstawowym Programu jest ustalenie działa� w kierunku poprawy stanu 

�rodowiska naturalnego na terenie miasta D�blin, przy jednoczesnym zapewnieniu warunków 

umo�liwiaj�cych rozwój gospodarczy. B�dzie on elementem systemu planowania 

przestrzennego, wytyczaj�cego kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta i jej 

poszczególnych obszarów. System ten mo�e stanowi� niezast�pion�, mi�dzysektorow� 

płaszczyzn� reguluj�c� kierunki, sposoby i intensywno�� zagospodarowania terenu 

w zale�no�ci od przyznanych danemu obszarowi funkcji (podstawowych i uzupełniaj�cych). 

Podstaw� do wyboru metod działania jest przedstawiona syntetyczna ocena warunków 

naturalnych, jak i aktualnego stanu �rodowiska. 

Zmniejszenie presji na �rodowisko i okre�lona poprawa stanu �rodowiska s� mo�liwe 

jedynie poprzez wdra�anie mechanizmów prawnych i ekonomicznych polityki ekologicznej 

oraz wzrost �wiadomo�ci ekologicznej społecze�stwa. �wiadomo�� ta powinna si� wyra�a� 

nie tylko dostrzeganiem problemów w dziedzinie �rodowiska, ale tak�e zrozumieniem ich 

przyczyn.  
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1.3. Tło programu 

Regulacje prawne okre�laj�ce zasady u�ytkowania poszczególnych komponentów 

�rodowiska s� tworzone przez wiele ró�nych ustaw i rozporz�dze� wykonawczych. Buduj� 

one kompleksowy system prawny w zakresie u�ytkowania elementów �rodowiska w sposób 

zapewniaj�cy ochron� �ycia i zdrowia ludzi oraz ochron� �rodowiska zgodnie z zasad� 

zrównowa�onego rozwoju. Poza krajowym ustawodawstwem chroni�cym polskie 

�rodowisko, istniej� konwencje mi�dzynarodowe oraz porozumienia ratyfikowane przez 

Polsk�. 

Elementy wspólne dla wszystkich komponentów �rodowiska zostały opracowane 

w tzw. „ustawie matce” czyli w ustawie Prawo ochrony �rodowiska. Ustawa ta nakłada na 

wszystkie szczeble administracji, w tym urz�dy gmin obowi�zek opracowania programów 

ochrony �rodowiska w celu realizacji przyj�tej polityki ekologicznej pa�stwa. Taki sam 

obowi�zek nakłada równie� ustawa o odpadach w zakresie tworzenia planów gospodarki 

odpadami, b�d�cych cz��ci� programów ochrony �rodowiska. 

Zgodnie z zapisami w/w ustaw oba dokumenty s� uchwalane przez Rad� Miasta, po 

uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu go przez Zarz�d Powiatu oraz Zarz�d Województwa 

Lubelskiego. 

 

1.4. Struktura programu 

Struktura programu opiera si� w swej tre�ci o trzy najwa�niejsze dokumenty tj.: 

1) ustaw� Prawo ochrony �rodowiska definiuj�c� ogólne wymagania w odniesieniu do 

programów ochrony �rodowiska opracowanych dla potrzeb województw, powiatów 

i gmin. 

Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez t� ustaw� Program ochrony �rodowiska 

okre�la w szczególno�ci: 

- cele ekologiczne, 

- priorytety ekologiczne, 

- rodzaje i harmonogram działa� proekologicznych oraz �rodków niezb�dnych do 

osi�gni�cia celów okre�laj�cych mechanizmy prawno - ekonomiczne i �rodki finansowe. 

 

 

 



Program Ochrony �rodowiska dla Miasta D�blin 

 - 11 - 

2) II Polityk� ekologiczn� pa�stwa na lata 2003 - 2006 uwzgl�dniaj�ca perspektywy na 

lata 2007 - 2010 dostosowane do wymaga� ustawy Prawo ochrony �rodowiska. 

Cele i zadania Programu w kontek�cie polityki ekologicznej uj�te zostały w oparciu o: 

- wytyczne do sporz�dzenia Programów ochrony �rodowiska na szczeblu regionalnym 

i lokalnym, które podaj� zadania i sposób uwzgl�dnienia polityki ekologicznej pa�stwa 

w programach ochrony �rodowiska, 

- wytyczne dotycz�ce zasad i zakresu uwzgl�dniania zagadnie� ochrony �rodowiska 

w programach sektorowych. 

Zgodnie z wytycznymi w programie uwzgl�dniono: 

- zadania własne miasta, tj. przedsi�wzi�cia, które b�d� finansowane w cało�ci lub 

cz��ciowo ze �rodków b�d�cych w jego dyspozycji , 

- zadania koordynowane tzn. finansowane w cało�ci lub cz��ci ze �rodków przedsi�biorstw 

oraz �rodków zewn�trznych, b�d�cych w dyspozycji organów i instytucji szczebla 

powiatowego, wojewódzkiego i centralnego, 

3) Narodowy Program Edukacji Ekologicznej, okre�laj�cy podstawowe zadania 

edukacyjne, podmioty odpowiedzialne za ich realizacje oraz �ródła finansowania. 

W programie uwzgl�dniono równie� zapisy ustawy Prawo ochrony �rodowiska 

wskazuj�ce, i� Program ochrony �rodowiska przyjmuje si� na 4 lata, po pozytywnym 

zaopiniowaniu przez Zarz�d Województwa Lubelskiego i zatwierdzeniu przez Rad� Miasta. 

Burmistrz Miasta zobowi�zany jest do sporz�dzania, co 2 lata raportów o jego wykonaniu 

i przedkładania ich Radzie Miasta. 

Opracowany program ma form� otwart�, co oznacza, �e w przypadku zmiany 

wymaga� prawnych, pojawianiu si� nowych problemów b�d� braku mo�liwo�ci wykonania 

niektórych przedsi�wzi�� w terminach przewidzianych w tym programie. Program mo�e by� 

cyklicznie, co 4 lata aktualizowany. 

Program Ochrony �rodowiska dla Miasta D�blin jest spójny z zało�eniami Programu 

Ochrony �rodowiska dla powiatu ryckiego oraz ze strategi� i planem zagospodarowania 

przestrzennego powiatu i miasta. 

Z dokumentów tych wynikaj� głównie kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego 

omawianego obszaru i zwi�zane z nimi kierunki oddziaływania no �rodowisko. Wzajemn� 

zale�no�� tych opracowa�, obrazuje rys. 1. 
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Rysunek 1. Relacja programu ochrony �rodowiska dla miasta D�blin w stosunku do innych 
opracowa�. 
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1.5. Instrumenty i akty prawne 

Instrumentami zapewniaj�cymi przestrzeganie przez korzystaj�cych ze �rodowiska 

zasad zrównowa�onego rozwoju i ochrony �rodowiska s� przepisy prawne i administracyjne 

daj�ce kompetencje poszczególnym organom administracji rz�dowej lub samorz�dowej. 

Burmistrz Miasta poprzez wyznaczone przez siebie osoby realizuje m.in. zadania w zakresie: 

- geologii, 

- ochrony powierzchni ziemi, 

- ochrony wód, 

- ochrony powietrza, 

- ochrony przed hałasem, 

- ochrony przyrody, 

- gospodarki odpadami, 

- post�powania w sprawie oceny oddziaływania na �rodowisko przedsi�wzi��, 

- dost�pu do informacji o �rodowisku, 

- nadzoru nad gospodark� w lasach nie stanowi�cych własno�ci Skarbu Pa�stwa, 

- nadzoru nad gospodark� łowieck�. 

Powy�sze zagadnienia dotycz�ce ochrony �rodowiska s� uregulowane szeregiem 

aktualnie obowi�zuj�cych ustaw, z których najwi�ksze znaczenie maj�:  

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z pó�n. zm.), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pó�n. zm.), 

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony �rodowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz.1085), 

- Ustawa z dnia 16 pa�dziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 99, poz. 1079 

z pó�n. zm.), 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pó�n. zm.), 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym 

odprowadzaniu �cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pó�n. zm.), 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 

z pó�n. zm.), 

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 

z pó�n. zm.), 

- Ustawa z dnia 28 wrze�nia 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 z pó�n. zm.), 
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- Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. 

Nr 88, poz. 983), 

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le�nych (Dz. U. Nr 16, 

poz. 78 z pó�n. zm.), 

- Ustawa z dnia 13 pa�dziernika 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713 

z pó�n. zm.), 

- Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 355 

z pó�n. zm.), 

- Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalno�ci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, 

poz. 1178 z pó�n. zm.), 

- Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz. U. Nr 10, 

poz. 48 z pó�n. zm.). 

Wy�ej wymienione ustawy wraz z wydanymi do nich przepisami wykonawczymi, 

maj�cymi najcz��ciej form� rozporz�dze� Rady Ministrów lub rozporz�dze� poszczególnych 

ministrów, zwłaszcza Ministra �rodowiska, tworz� kompletny system prawny obejmuj�cy 

swym zakresem zagadnienia dotycz�ce wszystkich komponentów �rodowiska. 

Na zmiany zapisów prawa polskiego w tym zakresie istotne znaczenie maj�: 

- dyrektywy Unii Europejskiej dotycz�ce cało�ci zagadnie� ochrony �rodowiska, 

- dyrektywy Unii Europejskiej dotycz�ce cało�ci zagadnie� gospodarki odpadami, 

- wytyczne Komisji Unii Europejskiej zawarte w tzw. „Zielonej Karcie” wydanej 

w Brukseli w 1990 r i w „Nowej Karcie Ate�skiej” z 2003 r. (kształtowanie nowej 

zabudowy). 

Przepisy prawne w zakresie ochrony �rodowiska okre�laj� obowi�zki organów prawa na 

poszczególnych poziomach administracyjnych. Podstawowe zadania Burmistrza w zakresie 

ochrony �rodowiska wynikaj�ce z obowi�zuj�cych regulacji prawnych mo�na podzieli� na 

dwie zasadnicze grupy: 

- prowadzenie post�powa� administracyjnych, w tym wydawanie m.in. decyzji 

dotycz�cych warunków korzystania ze �rodowiska,  

- zarz�dzanie zasobami �rodowiska na szczeblu miasta (gminy) i popularyzacja ochrony 

�rodowiska. 

Do zada� z grupy pierwszej w szczególno�ci nale�y:  

- sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie �rodowiska, 

- zbieranie wykazów odpadów składowanych przez poszczególne podmioty gospodarcze 

na terenie miasta, 
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- zbieranie danych o emisji zanieczyszcze� wprowadzanych do powietrza przez 

poszczególne podmioty gospodarcze, 

- okresowe przekazywanie danych dotycz�cych składowanych odpadów oraz wielko�ci 

emisji Wojewodzie, 

- wydawanie decyzji o obowi�zku prowadzenia bada� emisji przez prowadz�cego 

instalacj� lub u�ytkownika urz�dzenia, je�li przekroczone zostały standardy emisyjne, 

- wydawanie decyzji na usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie opłat i kar, 

- wydawanie decyzji osobom fizycznym eksploatuj�cym instalacj� lub urz�dzenie 

nakazuj�cych wykonanie w okre�lonym czasie czynno�ci zmierzaj�cych do ograniczenia 

ich negatywnego oddziaływania na �rodowisko, 

- wydawanie decyzji o wstrzymaniu u�ytkowania instalacji b�d� urz�dze� w przypadku 

niedostosowania si� do powy�szych zarz�dze�, 

- wydawanie decyzji o wznowieniu u�ytkowania instalacji b�d� urz�dzenia po uprzednim 

stwierdzeniu ustania przyczyn wstrzymania działalno�ci, 

- przyjmowanie zgłosze� o wyst�pieniu powa�nych awarii, 

- wyst�powanie do WIO� o podj�cie odpowiednich działa� je�li stwierdzono naruszenia 

przepisów przez podmiot, lub istnieje podejrzenie naruszenia przepisów. 

Zadania z drugiej grupy dotycz� szerokiego zakresu tematów.  

Do wa�niejszych zada� nale�y zaliczy�: 

- udzielanie wsparcia finansowego z Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska 

i Gospodarki Wodnej na realizacj� przedsi�wzi�� i zakupów w zakresie zgodnym 

z ustaw� Prawo ochrony �rodowiska a mianowicie na: 

• edukacj� ekologiczn� oraz propagowanie działa� proekologicznych i zasady 

zrównowa�onego rozwoju, 

• wspomaganie realizacji zada� pa�stwowego monitoringu �rodowiska, 

• wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz bada� stanu 

�rodowiska, a tak�e systemów pomiarowych zu�ycia wody i ciepła, 

• realizowanie zada� modernizacyjnych i inwestycyjnych, słu��cych ochronie 

�rodowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urz�dze� ochrony 

przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, 

• urz�dzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewie�, zakrzewie� oraz parków, 

• realizacj� przedsi�wzi�� zwi�zanych z gospodark� odpadami, 

• wspieranie działa� przeciwdziałaj�cych zanieczyszczeniom, 
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• profilaktyk� zdrowotn� dzieci na obszarach, na których wyst�puj� przekroczenia 

standardów jako�ci �rodowiska, 

• wspieranie wykorzystania lokalnych �ródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla 

wprowadzania bardziej przyjaznych dla �rodowiska no�ników energii, 

• wspieranie ekologicznych form transportu, 

• działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpo�rednio oddziałuj�ce na stan gleby, 

powietrza i wód, w szczególno�ci na prowadzenie gospodarstw rolnych 

produkuj�cych metodami ekologicznymi poło�onych na obszarach szczególnie 

chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, realizacj� 

przedsi�wzi�� zwi�zanych z ochron� powierzchni ziemi, 

• inne zadania ustalone przez Rad� Miasta, słu��ce ochronie �rodowiska i gospodarce 

wodnej, wynikaj�ce z zasady zrównowa�onego rozwoju, w tym na Programy ochrony 

�rodowiska. 

- wydawanie opinii w sprawie uzyskiwanych efektów ekologicznych na potrzeby 

podmiotów ubiegaj�cych si� o uzyskanie dotacji z Wojewódzkiego i Narodowego 

Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej,  

- prowadzenie rejestru pomników przyrody, u�ytków ekologicznych i stanowisk 

dokumentacyjnych, 

- podejmowanie działa� dotycz�cych likwidacji �ródeł stwarzaj�cych zagro�enie dla 

człowieka i �rodowiska, 

- rozpoznawanie mo�liwo�ci pozyskiwania wód mineralnych w rejonach wyst�powania 

sprzyjaj�cych warunków klimatycznych dla wytypowania terenu pod uzdrowisko, 

- udost�pnianie informacji dotycz�cych poszczególnych komponentów �rodowiska 

naturalnego i budowy geologicznej, 

- przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ochrony �rodowiska,  

- podejmowanie działa� maj�cych na celu ochron� gruntów le�nych przed szkodnikami, 

- monitorowanie wyst�powania szkodników na wytypowanych powierzchniach próbnych 

z których dane słu�� do okre�lenia sposobów zwalczania masowo wyst�puj�cych 

szkodników, 

- wykonywanie uproszczonych planów urz�dzenia lasów niestanowi�cych własno�ci 

Skarbu Pa�stwa w celu inwentaryzacji i wytyczenia prawidłowego sposobu gospodarki 

le�nej, 

- prowadzenie szkole�. 
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2. Charakterystyka obszaru obj�tego programem 

2.1. Ogólna charakterystyka miasta D�blin 

 

Rysunek 2. Mapa miasta D�blin 
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2.1.1. Historia miasta 

Pierwsz� wzmiank� o D�blinie znajdujemy w annałach biblioteki klasztornej zakonu 

klarysek w Starym S�czu. W najbli�szym s�siedztwie D�blina pocz�wszy od XI wieku 

rozwijały si� trzy wa�ne o�rodki osadnicze, pełni�ce funkcje targowe i strzeg�ce przepraw 

przez Wieprz i Wisł�, które z czasem stały si� miastami. Od pocz�tku swych dziejów D�blin 

zwi�zany był z kilkoma okolicznymi wsiami, mi�dzy innymi z Mier�wi�czk�, Modrzycami, 

	d�arami dzi� dzielnicami miasta. Od ko�ca XVI wieku do pocz�tku XIX wieku z niespełna 

pi��dziesi�cioletni� przerw� na przełomie XVII i XVIII wieku wła�cicielami D�blina był ród 

Mniszchów. Na pocz�tku XIX wieku dobra d�bli�skie przeszły w r�ce ksi���t 

Jabłonowskich. 2 lipca 1840 roku rz�d carski nadał ukazem namiestnikowi Królestwa 

Polskiego Paskiewiczowi dobra d�bli�skie, zmieniaj�c jednocze�nie ich nazw� na „Sieło 

Iwanowskie".  

Po upadku powstania listopadowego, w latach 1838-1845 powstała Twierdza 

Iwangorodzka w postaci podwójnego przedmo�cia. Po roku 1859 prowadzona była dalsza 

rozbudowa fortecy. W 1874 roku rozpocz�to budow� Kolei Nadwi�la�skiej (1874-1877), 

z odnog� do Łukowa (1876), oraz Kolei Iwangorodzko-D�browskiej (1882-1885). Inwestycje 

te wydatnie wpłyn�ły na rozwój osady Irena, zało�onej 2 sierpnia 1854 roku na gruntach 

folwarku D�blin, przy drodze ł�cz�cej Twierdz� z traktem warszawsko-lubelskim.  

W czasie I wojny �wiatowej D�blin był okupowany pocz�tkowo przez wojska 

austriackie, a nast�pnie przez wojska niemieckie. W tym czasie D�blin powrócił do swojej 

nazwy w granicach: dóbr Jabłonowskich (pó�niej Paskiewiczów), stacji kolejowej i twierdzy, 

natomiast osada Irena oraz wsie Masów, Mierzwi�czka, Rycice i 	d�ary zachowały sw� 

nazw� do roku 1953, kiedy to nazw� D�blin rozszerzono na gmin� Irena, a z wymienionych 

wsi utworzono gromady. Dalszy ich rozwój nast�pił po odzyskaniu niepodległo�ci. W 1918 

roku zaznaczył si� proces zrastania D�blina, Ireny i przyległych wsi Masowa, Mierzwi�czki, 

Rycic i 	d�ar w jeden organizm przestrzenno-urbanistyczny.  

Dogodne poło�enie, du�e tereny skarbu pa�stwa, zachowana infrastruktura techniczna oraz 

warunki klimatyczne to czynniki decyduj�ce o zlokalizowaniu w okresie mi�dzywojennym w 

D�blinie i jego okolicach wielu jednostek wojskowych.  

Obecno�� du�ych garnizonów wojskowych i wa�nego w�zła kolejowego 

przyspieszyła dalszy rozwój D�blina. W tym czasie s�siednia osada Irena b�d�ca siedzib� 

gminy o tej samej nazwie – obecne centrum miasta – po uzyskaniu miejskich uprawnie� 

finansowych stała si� wiod�cym o�rodkiem handlowym i wytwórczym dla okolicznych 

miejscowo�ci. 
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W dniu 15 wrze�nia 1939 roku, po ci��kich walkach, Niemcy zaj�li D�blin i osad� 

Irena. W okresie II wojny �wiatowej D�blin był dla okupantów wa�nym o�rodkiem lotniczym 

i komunikacyjnym. Ponadto w d�bli�skiej Twierdzy Niemcy zało�yli kilka obozów 

jenieckich, a w połowie 1940 roku utworzono na terenie osady Irena getto �ydowskie.  

Ju� w 1940 roku podj�to w rejonie D�blina walk� zbrojn� z okupantem, organizuj�c oddziały 

Zwi�zku Walki Zbrojnej pó�niej Armii Krajowej, które prowadziły działalno�� 

wywiadowcz� i dywersyjn�. Po zako�czeniu drugiej wojny �wiatowej przyst�piono do 

odbudowy zniszcze�.  

D�blin 13 listopada 1954 roku otrzymał prawa miejskie. W skład utworzonego miasta 

weszła cz��� gromad byłej gminy, to jest: D�blin, Masów, Mierzwi�czka, Młynki, 	d�ary 

oraz osiedle Stawy. Rozwój gminy a pó�niej miasta w latach czterdziestych i pi��dziesi�tych 

XX wieku był bardzo słaby. Koncentrował si� głównie na terenie dawnej osady Irena 

i osiedlach: Lotnisko i Twierdza. Dopiero od połowy lat sze��dziesi�tych XX wieku 

rozpocz�ła si� rozbudowa D�blina. W cz��ci zachodniej powstało osiedle Staszica i osiedle 

Wi�lana, a w nast�pnym dziesi�cioleciu osiedle 	wica. Natomiast we wschodniej cz��ci 

miasta w latach siedemdziesi�tych XX wieku wybudowano osiedle Jagiello�skie. W latach 

osiemdziesi�tych XX wieku rozbudowano znacznie osiedle Lotnisko.  

Miasto jest dzi� siedzib� lokalnych władz samorz�dowych, kilku wi�kszych zakładów 

pracy: Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 3, Wojskowych Zakładów In�ynieryjnych, 

w�zła kolejowego, Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „ALLMIZ”, Zakładu 

Chemii Gospodarczej „SaneChem Handels," Sp. z o.o., 6 Wojskowego Szpitala 

z Przychodni�, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i kilku 

niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o., Oddziałów Banków, D�bli�skiego Stowarzyszenia Gospodarczego oraz kilkunastu 

szkół, w tym sze�ciu szkół podstawowych, trzech gimnazjów, trzech szkół �rednich, i dwóch 

wy�szych uczelni: Wy�szej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych oraz Akademii Pedagogiki 

Specjalnej w Warszawie - Wydział Zamiejscowy w D�blinie.  

Obecnie w D�blinie zarejestrowanych jest około 2000 podmiotów gospodarczych. 

S� to małe firmy rodzinne zajmuj�ce si� w przewa�aj�cej cz��ci handlem oraz drobn� 

wytwórczo�ci� i usługami.  

Przywrócenie w 1990 roku samorz�dów terytorialnych w III Rzeczypospolitej, 

otworzyło przed miastem nowe perspektywy rozwoju. D�blin, uwa�any dotychczas za tak 

zwane miasto nierozwojowe, odci�ty był od wi�kszych dotacji pa�stwowych. Nowy system 

finansowania, wprowadzony wraz z ustrojem samorz�dowym, zwi�kszył znacznie dochody 
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własne miasta, co pozwala na systematyczn� likwidacj� wieloletnich zapó�nie� 

cywilizacyjnych. O charakterze urbanistycznym, społecznym i gospodarczym miasta 

decyduje od lat jego funkcja wojskowa – na obszarze miasta znajduj� si� 4 jednostki 

wojskowe, lotnisko, a na potrzeby wojska pracuje równie� kilka zakładów. Obok wojska na 

lokalnym rynku pracy znacz� rol� odgrywa kolej oraz sie� drobnych zakładów 

przemysłowych, handlowych i usługowych.  

D�blin wyposa�ony jest obecnie w podstawow� infrastruktur� techniczn� 

z mo�liwo�ci� dalszej jej rozbudowy. Nale�� do niej, lokalne uj�cia wody wraz z sieci� 

wodoci�gow� pokrywaj�c� w około 97% obszar miasta, sie� gazow� ok. 90%, sie� 

energetyczn�, sie� telefoniczn�, biologiczno-mechaniczn� oczyszczalni� �cieków - z ci�gle 

rozbudowywan� sieci� kanalizacji sanitarnej obecnie ok. 35%. W mie�cie funkcjonuje tak�e 

Centralna Ciepłownia z sieci� ciepłoci�gów. Miasto D�blin jest bardzo wa�nym w�złem 

kolejowym. Rozgał�ziaj� si� tu szlaki kolejowe w kierunku Radomia, Warszawy, Kielc, 

Łukowa, Lublina. Krzy�uj� si� dwie drogi: krajowa nr 48 Kock - D�blin – Kozienice – 

Tomaszów Mazowiecki i wojewódzka nr 801 tzw. „trasa nadwi�la�ska” biegn�ca 

z Warszawy do Puław. 

 

2.1.2. Poło�enie geograficzne 

D�blin le�y  na skrzy�owaniu wa�nych linii kolejowych do Warszawy, Lublina, Białej 

Podlaskiej, a tak�e przy drodze wojewódzkiej nr 801 Warszawa-Puławy (zwanej 

„Nadwi�lank�") i drodze krajowej nr 48 Kock-Tomaszów Mazowiecki. Poło�enie miasta u 

zbiegu pradolin rzecznych powoduje, �e miasto ma dost�p do znacznych zasobów wód 

podziemnych. Znaczn� cz��� miasta zajmuj� lasy i nieu�ytki, a tak�e tereny wojskowe i 

kolejowe. D�blin pomimo niespełna 20 tys. mieszka�ców jest pi�tym co do powierzchni 

miastem województwa lubelskiego.  

D�blin poło�ony jest w północno - zachodniej cz��ci woj. lubelskiego w powiecie 

ryckim u uj�cia rzeki Wieprz do Wisły, w południowej cz��ci Doliny �rodkowej Wisły, która 

w okolicy miasta osi�ga szeroko�� około 16 km. 

Miasto usytuowane jest na prawym brzegu Wisły, na wysoko�ci 110 – 115 m n.p.m. 

Jego południow� granice stanowi rzeka Wieprz. Według najcz��ciej stosowanych obecnie 

podziałów fizjograficznych D�blin poło�ony jest w regionie zwanym Małym Mazowszem, 

w subregionie Doliny Wisły. Miasto w wi�kszej cz��ci zwi�zane jest z formami rze�by dolin 

Wisły i Wieprza, a jego północno – wschodnie fragmenty poło�one s� na Wierzchowinie 

Wysoczyzny 	elechowskiej. 
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Miasto le�y w odległo�ci: 

− 100 km od Warszawy, 

− 70 km od Lublina  

− 60 km od Radomia.  

W mie�cie funkcjonuje du�y w�zeł kolejowy, który umo�liwia bezpo�rednie poł�czenie 

z wi�kszo�ci� regionów w kraju, a tak�e z Ukrain� i Białorusi�. Rang� miasta podnosi 

istniej�ce lotnisko wojskowe. 

Dogodne poło�enie geograficzne D�blina stwarza warunki do współpracy z firmami 

krajowymi i zagranicznymi we wszystkich dziedzinach �ycia gospodarczego. Bliskie 

s�siedztwo z miastem Ryki - siedzib� powiatu stwarza korzystne mo�liwo�ci wzajemnej 

współpracy.  

Miasto D�blin utrzymuje kontakty zagraniczne z Sedrin� miejscowo�ci� poło�on� u 

wylotu Doliny Brembana w Północnych Włoszech. Sedrina oddalona jest o 14 km od miasta 

Bergamo. Le�y ona na lewym brzegu rzeki Bremo. Miejscowo�� ta na przestrzeni wieków 

rozwijała si� dzi�ki rozbudowie dróg wewn�trznych. W czerwcu 2002 r. w D�blinie w Pałacu 

Mniszchów i Jabłonowskich została podpisana umowa partnerska pomi�dzy D�blinem a 

Sedrin�. 

Od kilku lat rozwija si� współpraca polsko-ukrai�ska pomi�dzy m. D�blin 

a m.Drohobycz, która objawia si� mi�dzy innymi współprac� w kierunkach: młodzie�owa 

polityka, sport i turystyka, o�wiata, kultura i sztuka, ochrona przyrody, gospodarka 

mieszkaniowo-komunalna. Umowa o współpracy mi�dzy miastami została podpisana 

w czerwcu 2001 r. na zamku w Krasiczynie le��cym niemal w połowie drogi mi�dzy tymi 

miastami. 

Równie� zwi�zki D�blina z terenami i miejscowo�ciami otaczaj�cymi miasto staj� si� 

coraz �ci�lejsze. Wynika to m.in. z bezpo�redniego s�siedztwa i dogodnych powi�za� 

komunikacyjnych.  
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Rysunek 3. Usytuowanie miasta D�blin w podziale administracyjnym powiatu ryckiego 

D�blin nale�y do najmłodszych miast województwa, prawa miejskie otrzymał dopiero 

w 1954 r. O charakterze urbanistycznym, społecznym i gospodarczym miasta decyduje od lat 

jego funkcja wojskowa – na obszarze miasta znajduj� si� 4 jednostki wojskowe, lotnisko.  

 D�blin charakteryzuje si� bogat� histori�, na przestrzeni wieków wiele obiektów 

zasłu�yło na miano zabytków. �cisł� ochron� konserwatorsk� zostały obj�te 3 zespoły 

zabytkowe. Zabytki wpisane do rejestru obj�te s� stref� �cisłej ochrony konserwatorskiej: 

1. Zespół pałacowo-parkowy – nr rej. A/960 /1-15/ 

W skład zespołu pałacowo-parkowego wchodz� obiekty XVIII-wieczne oraz budynki 

powstałe w dwudziestoleciu mi�dzywojennym skupione na terenie dawnego parku 

krajobrazowego. 

W rejestrze uj�te zostały: 

− pałac – 2 poł. XVIII w., 

− dom ogrodnika – 2 poł. XVIII w., 

− kordegarda – 2 poł. XVIII w., 

− park ze stawem – 2 poł. XVIII w., 

− oficyna I ob. Hotel Garnizonowy – 1 poł. XIX w., 

− oficyna II ob. Internat – 1 poł. XIX w., 
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− komenda szkoły – 1 poł. XX w., 

− port lotniczy 1 poł. XX w., 

− dom komendanta – 1 poł. XX w., 

− 6 willi oficerskich – 1 poł. XX w., 

2. Zespół urbanistyczno-krajobrazowy Twierdzy D�blin. 

W skład zespołu w granicach administracyjnych miasta wchodz� nast�puj�ce obiekty: 

− cytadela z dziełami fortecznymi/ prawobrze�na XIX w., 

− fort I Nadwi�lanka  – 2 poł. XIX w., 

− fort II Mierzwi�czka – 2 poł. XIX w., 

− fort III D�blin – 2 poł. XIX w. 

Histori� rozwoju w�zła kolejowego w D�blinie dokumentuj� zabytki , 

3. Zespołu dworca kolejowego – nr rej. A/1093 /1-13/ , 

Wpisem do rejestru obj�to nast�puj�ce obiekty: 

− budynek dworca ul. Dworcowa – ok. 1900 r., 

− budynek mieszkalno-administracyjny zw. Belwederem, ul. Kolejowa 16- ok. 1900 r., 

− budynek mieszkalno-administracyjny ob. Apteka, ul. Dworcowa 1 – 1923 r., 

− wie�a ci�nie�, ul. Dworcowa – 1920 r., 

− dom, ul. Dworcowa 1 – 1921 r., 

− dom, ul. Dworcowa 3 – 1926 r., 

− dom, ul. Dworcowa 5 – 1896 r., 

− dom, ul. Dworcowa 7 – 1896 r., 

− dom, ul. Dworcowa 13 – 1925 r., 

− dom, ul. Dworcowa 15 – 1923 r., 

− dom, ul. Dworcowa 17 – 1923 r., 

− dom, ul. Dworcowa 23 – 1923 r., 

− �uraw wodny przy Lokomotywowni Pozaklasowej 1942 r. 

 Dla ochrony historycznego urbanistycznego układu D�blina utworzono stref� po�redniej 

ochrony konserwatorskiej. Obejmuje ona przede wszystkim zespół starej zabudowy w centrum 

miasta, czyli dawnej osady „Irena” – wł�cznie z historyczn� siatk� ulic (Waszawska, Okólna, 

Rynek, PCK, Staromiejska, Przechodnia, Piłsudskiego), skal� i form� zabudowy. 
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2.1.3. Ludno�	 

Miasto D�blin mo�na zaliczy� do �rednich miast województwa lubelskiego. Pod 

wzgl�dem liczby ludno�ci podobny jest do takich miast jak: Radzy� Podlaski, Hrubieszów, 

Krasnystaw, Tomaszów Lubelski cho� pod wzgl�dem zajmowanej powierzchni ust�puje 

tylko Krasnystawowi. 

Stosunki demograficzne w mie�cie nie kształtuj� si� modelowo, ale na tle innych 

miast Lubelszczyzny D�blin prezentuje si� w miar� korzystnie. Z 1,6% przyrostu naturalnego 

w 2000 r., plasuje si� powy�ej �redniej wojewódzkiej. Dobrze wypada miasto tak�e na tle 

powiatu ryckiego z (-0,38%) przyrostu naturalnego. Wska�nik ten nie jest jednak 

zadowalaj�cy, gdy� od pocz�tku lat 90-tych notuje si� stały spadek urodze�. W zestawieniu 

zawartych mał�e�stw z malej�cym przyrostem naturalnym wydaje si�, �e zmniejsza si� 

dzietno�� rodzin w gminie.  

Struktura wiekowa ludno�ci jest nast�puj�ca: 

- ludno�� w wieku przedprodukcyjnym stanowi 24,2 % (4 710 osób),  

- w wieku produkcyjnym stanowi 59,9 % (11 649 osób),  

- w wieku poprodukcyjnym 15,8 % (3 078 osób).  

Liczb� ludno�ci na koniec 2003 r. w mie�cie D�blin oszacowano na 19 437 

mieszka�ców. 

Tabela 1. Zestawienie liczby ludno�ci miasta D�blin z lat 1994-2003 

Lata Liczba ludno�ci 

1994 19 244 

1995 18 885 

1996 18 809 

1997 18 629 

1998 18 446 

1999 18 251 

2000 18 707 

2001 18 891 

2002 19 570 

2003 19 437 

 

Sytuacja demograficzna gmin miejskich Lubelszczyzny prezentuje si� bardzo 

niekorzystnie na tle kraju. Ju� od pocz�tku lat 90-tych wiele gmin województwa lubelskiego 
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wykazywało ujemny przyrost naturalny. Na tym tle miasto D�blin z dodatnim przyrostem 

naturalnym, plasuje si� powy�ej �redniej wojewódzkiej. Dobrze wypada miasto tak�e na tle 

powiatu ryckiego. Od pocz�tku lat 90-tych notuje si� stały spadek urodze�. Nale�y si�, wi�c 

spodziewa� utrzymania tego trendu w latach nast�pnych, pomimo tego, i� w wiek 

reprodukcyjny weszły roczniki wy�u demograficznego z lat 70-tych. 

Oprócz ruchu naturalnego wa�nym czynnikiem warunkuj�cym zmiany w stanie, 

rozmieszczeniu i strukturze ludno�ci jest ruch migracyjny. Jest to przemieszczanie si� 

ludno�ci ł�cznie ze zmian� miejsca zamieszkania. Od pocz�tku lat 60-tych w Polsce 

obserwuje si� silny ruch migracyjny ze wsi do miast. Przyczyn� tego zjawiska były 

zmieniaj�ce si� warunki w miastach: powstaj�ce zakłady przemysłowe stwarzaj�ce miejsca 

pracy dla tysi�cy ludzi, wzrastaj�ca rola wykształcenia, a tak�e lepsze warunki �ycia 

w obszarze miejskim (poziom i dost�pno�� usług, dost�p do edukacji, słu�by zdrowia, 

rekreacji i dóbr kultury), a tak�e atrakcyjny szczególnie dla młodych ludzi „nowoczesny” styl 

�ycia. Na zjawisku tym korzystały tak�e mniejsze miasta, takie jak D�blin. Dynamika 

migracji osłabła w latach 80-tych i 90-tych ze wzgl�du na kryzys gospodarczy przez jaki 

przechodziła wówczas Polska. Pierwsza połowa lat 90-tych była dla Polski okresem trudnej 

transformacji systemowej i gospodarczej. Pojawiło si� zjawisko bezrobocia, które przyczyniło 

si� do nasilenia ruchu migracyjnego. Od połowy lat 90-tych zjawisko migracji zacz�ło 

przybiera� dla D�blina niekorzystny charakter. Saldo przybierało przez kolejne lata wielko�� 

ujemn�. Zwi�zane to było niew�tpliwie z wzgl�dn� blisko�ci� pr��nie rozwijaj�cej si� 

metropolii warszawskiej, której rynek był w stanie wchłon�� du�� ilo�� siły roboczej.  

 Ujemne saldo migracji wpływa jednoznacznie ujemnie na stosunki demograficzne 

miasta D�blina. Powoduje zmniejszanie si� populacji miasta. Nale�y tu wzi�� pod uwag�, i� 

najbardziej mobilne s� roczniki młode, a w�ród nich jednostki przedsi�biorcze i o wy�szych 

kwalifikacjach zawodowych, dlatego zjawisko to prowadzi� b�dzie do stopniowego starzenia 

si� populacji oraz do odpływu z miasta jednostek najbardziej dla niego warto�ciowych. 

 

2.1.4. Infrastruktura techniczna 

W ostatnich latach dał si� zaobserwowa� na terenie miasta D�blin wzrost liczby 

podmiotów gospodarczych. W II połowie lat 80-tych rozpocz�to budow� potrzebnych 

z punktu widzenia mieszka�ców, jak i ewentualnych inwestycji gospodarczych urz�dze� 

komunalnych takich jak: oczyszczalnie �cieków i uj�cia wody pitnej.  
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Tabela 2. Zestawienie obiektów infrastruktury technicznej na terenie miasta D�blin 

Miasto D�blin 

Sie� wodoci�gowa 43,2 km; 1 520 szt. przył�czy 

Sie� kanalizacyjna 22,4 km; 294 szt. przył�czy 

Sie� gazowa 54,2 km; 1 412 szt. przył�czy 

Oczyszczalnie �cieków 3 

 

W I połowie lat 90-tych oddano do u�ytku oczyszczalni�, a jednocze�nie rozpocz�to 

budow� sieci kanalizacyjnej. W 1998 r. uko�czono budow� uj�cia wody. Rozwi�zano w ten 

sposób problem zaopatrzenia miasta w wod� (D�blin posiada sie� wodoci�gów), 

odprowadzania i oczyszczania �cieków komunalnych i przemysłowych oraz mo�liwo�ci 

podł�czenia do oczyszczalni nowych obiektów przemysłowych. Do ko�ca 2003 r. zostało 

zwodoci�gowane 97% powierzchni miasta. Nast�puje stopniowa rozbudowa kanalizacji 

sanitarnej, dotychczas skanalizowano 35% powierzchni miasta. 

W kwestii zaopatrzenia mieszka�ców w gaz – istniej�ca sie� gazowa w pełni pokrywa 

potrzeby miasta. Do ko�ca 2003 r. zostało zgazyfikowane 90% powierzchni miasta. 

Na terenie miasta istnieje ciepłownia posiadaj�ca du�e rezerwy mocy do wykorzystania. �

W 2003 r. została zako�czona modernizacja oczyszczalni �cieków o przepustowo�ci 

6000 m3/d (dostosowanie do wymogów okre�lonych w przepisach o ochronie �rodowiska 

i Unii Europejskiej - usuwanie zwi�zków biogennych). Oczyszczalnia posiada znaczne 

rezerwy odbioru �cieków. 

Tabela 3. Charakterystyka oczyszczalni �cieków na terenie miasta D�blin 

Nazwa U�ytkownik obiektu Lokalizacja 
obiektu 

Przepustowo�	 
m3/dob� 

Miejsce zrzutu 
�cieków 

Oczyszczalnie 
komunalne 
 

MZGK Sp. z o.o. St��yca 
ul. Mickiewicza 

6 000 
mech.-biolog. 

rzeka Wisła 

Oczyszczalnie 
zakładowe 

JW. 4824 Stawy 
 
ALLMIZ Sp. z o.o. 

D�blin Stawy 
 
ul. Stawska 

250  
mech.-biolog. 
130  
mech.-biolog. 

rzeka Irenka 

Oczyszczalnie 
przydomowe 

ul. Słowackiego-5 szt. 
ul. St��ycka 2 szt. 
ul. Lipowa –1 szt. 

 120 
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Miasto posiada rozbudowan� w latach 1996-1998 sie� telekomunikacyjn� 

z nowoczesn� central� automatyczn�, umo�liwiaj�c� zainstalowanie telefonu na terenie 

całego miasta. Miasto jest w 100% stelefonizowane. 

W 1998 r. zako�czono budow� wiaduktu drogowego przebiegaj�cego nad torami 

kolejowymi, na drodze krajowej nr 48, co wpłyn�ło na wi�ksze ni� dot�d zintegrowanie 

miasta oraz ułatwiło komunikacj� na jego terenie. Poło�enie miasta na przeci�ciu szlaków 

komunikacyjnych oraz istniej�ca infrastruktura stwarza potencjalnie du�e szanse na jego 

przyszły, dynamiczny rozwój. Zale�y to jednak od wielu czynników zewn�trznych, 

koniunktury gospodarczej w kraju, a przede wszystkim od m�drych działa� władz miejskich, 

które b�d� potrafiły wykorzysta� atuty miasta oraz wszelkie korzystne zjawiska w jego 

otoczeniu tak aby dało to maksymalnie pozytywny efekt i pobudziło cał� społeczno�� miasta 

do aktywno�ci i zaanga�owania, co przeło�y si� z cał� pewno�ci� na szybki i dynamiczny 

wzrost. 

D�blin jest wa�nym w�złem kolejowym w całej sieci kolei pa�stwowych. Znajduj�cy 

si� na linii Gda�sk-Warszawa-D�blin–Lublin–Dorohusk-granica pa�stwa w�zeł zapewnia 

powi�zania z kierunkiem Radom, Kielce, Górny �l�sk, Kraków i cał� sieci� kolejow� 

poło�on� na zachód od Wisły oraz kierunkiem do Łukowa i dalej Biała Podlaska – Terespol 

do granicy pa�stwa. 

Malej�ca rola kolei w przewozach pasa�erskich i towarowych wpłyn�ła na znaczne 

ograniczenie zapotrzebowania na tereny zwi�zane z obsług� tych przewozów. 

Przedsi�biorstwo Koleje Pa�stwowe ogranicza wielko�� terenów dotychczas zajmowanych 

proponuj�c znaczne obszary władzom samorz�dowym. 

Podobne tendencje wyst�puj� w D�blinie, kolej przewiduje cz��� terenów obecnie 

zaj�tych przez urz�dzenia torowe i zaplecze pod inne zainwestowanie. W konkretnym 

przypadku dotyczy to zwłaszcza terenów zaj�tych przez tory na wschód od stacji kolejowej 

D�blin i znacznego uszczuplenia terenów przy ul. Towarowej w rejonie istniej�cej 

lokomotywowni. 

Podstawowymi elementami sieci drogowej miasta s� drogi krajowe, powiatowe 

i gminne. Przez obszar miasta przebiega ok. 8 km dróg krajowych, 5 km dróg wojewódzkich, 

23 km dróg powiatowych i 34 km dróg gminnych.  
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Tabela 4. Wykaz uj�� wody na terenie miasta D�blin 

Miasto Miejscowo�	 
u�ytkownik 

Uj�ty poziom 
wodono�ny 

Zasoby zatwierdzone 
w kat B 
Wydajno�	 (m3/h) 
Depresja (m) 

Ilo�	 
studni 

Uwagi 

D�blin 
MZGK Sp. z o.o. 

- 170 m3/h 
Q = 90 m3/h 
S = 96 m 

1 Uj�cie 
„Jagiello�ska” 

D�blin 
MZGK Sp. z o.o. 

- 35 m3/h 
Q = 35 m3/h 

- Ujecie 
„Wi�lana” 

D�blin 
JW nr 3248 

utwory 
kredowe 
trzeciorz�dowe 

86 m3/h 
Q = 43 m3/h 
S = 16 m 

2 D�blin-
Twierdza 

D�blin 
6 Szpital 
Wojskowy 

kreda górna 15 m3/h 
Q = 10 m3/h 
S = 11 m. 

1 - 

D�blin 
WZL nr 3 

utwory 
kredowe 

60 m3/h 
Q = 36 m3/h 
S = 33 m. 

2 - 

D�blin 
„ALLMIZ” 

- 24 m3/h 
Q = 24,8 m3/h 

- - 

D�blin 
JW nr 4824 

- 8 m3/h 
Q = 7,2 m3/h 
S = 13,4 m. 

2 - 

D�blin 
Wojskowe 
Zakłady 
In�ynierskie 

 24 m3/h 
Q = 24 m3/h 
S = 21 m 

2 Stawy 

D�blin 

D�blin 
JW nr 3823 

- Q = 150 m3/h 
 

- D�blin-
Lotnisko 

 

Tabela 5. Istniej�ce obiekty małej retencji 

Obiekt Lokalizacja Powierzchnia 
[ha] Uwagi 

Fort - D�blin Mierzwi�czka 1,1 teren 
prywatny 

 
Na terenie miasta znajduje si� 6 Szkół Podstawowych, 3 Gimnazja i 3 Szkoły �rednie, 

1 SP ZOZ oraz 8 Aptek i 2 Lecznice weterynaryjne. 

2.1.5. Gospodarka gminy 

Na pocz�tku lat 90-tych wraz z całym krajem D�blin przeszedł okres zasadniczych 

przemian ekonomicznych. Du�e pa�stwowe przedsi�biorstwa, które od pocz�tku były i s� 
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zwi�zane z obronno�ci� kraju (bud�et) zwalniały pracowników, zmniejszały produkcj�. 

Obecnie obiekty w niektórych wojskowych zakładach s� w pełni wykorzystywane 

i odnajmowane d�bli�skim przedsi�biorcom. W mie�cie powstało około tysi�ca nowych 

prywatnych podmiotów gospodarczych. Otworzono przedsi�biorstwa przemysłu 

dziewiarskiego, konfekcyjnego, materiałów budowlanych, przetwórstwa owocowo-

warzywnego i in. Przedsi�biorstwo Komunalne przekształcone w Spółk� z o.o. równie� 

notuje systematyczny rozwój. Najwi�cej osób zatrudnionych jest w przemy�le na rzecz 

wojska tj. w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 3 oraz w Wojskowych Zakładach 

In�ynieryjnych. Miasto jest w pełni przygotowane do dalszego rozwoju. Dobra sie� poł�cze� 

drogowych i kolejowych, łatwo�� uzyskania telefonu s� niew�tpliwymi atutami D�blina. Od 

kilku lat działa na terenie miasta nowa oczyszczalnia �cieków oraz wybudowano wiele 

kilometrów kolektorów sanitarnych. Miasto pełni te� funkcj� du�ego w�zła kolejowego, 

który umo�liwia poł�czenie gminy ze wschodni� granic� pa�stwa. Rang� miasta podnosi 

równie� istniej�ce tu lotnisko. Ma ono du�e lecz nie wykorzystane w pełni mo�liwo�ci 

transportowe. Obecnie lotnisko słu�y przede wszystkim do szkolenia pilotów. Dogodne 

poło�enie geograficzne D�blina stwarza warunki do współpracy kontrahentów krajowych 

i zagranicznych we wszystkich dziedzinach �ycia gospodarczego.  

W D�blinie od 1993 roku działa D�bli�skie Stowarzyszenie Gospodarcze (DSG). 

W swej działalno�ci pragnie nawi�za� do tradycji Stowarzyszenia Kupców D�bli�skich, 

organizacji, która powstała w 1917 roku na terenie D�blina i skupiała przedsi�biorców 

zwi�zanych z D�blinem.  

Stowarzyszenie jest organizacj� samorz�dow� zrzeszaj�c� osoby fizyczne i prawne 

b�d�ce podmiotami gospodarczymi, reprezentuj�cymi rozmaite bran�e i formy działalno�ci. 

Opiera swoj� działalno�� na pracy społecznej członków. Celem działania jest:  

- działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju kraju a w szczególno�ci D�blina i jego okolic,  

- propagowanie i rozwijanie działa� sprzyjaj�cych nowoczesnym formom gospodarowania,  

- udzielanie wszechstronnej pomocy i poradnictwa swoim członkom.  

Powierzchnia u�ytków rolnych na terenie miasta D�blin wynosi 1 107 ha, co stanowi 

28,9%, w tym: 

-  powierzchnia gruntów ornych obejmuje 514 ha, co stanowi 13,4% ogólnej 

powierzchni miasta i 46,4% powierzchni u�ytków rolnych, 

-  ł�ki i pastwiska zajmuj� 551 ha, co stanowi 14,4% powierzchni miasta i 49,8% 

powierzchni u�ytków rolnych, 

-  sady zajmuj� 42 ha tj. 1,1 % powierzchni miasta i 3,8% u�ytków rolnych. 
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Ł�czna powierzchnia lasów i gruntów le�nych na terenie miasta wynosi 1 321 ha co stanowi 

34,5%.  

Dokładne zestawienie struktury u�ytkowania gruntów rolnych przedstawia poni�sza tabela. 

 

Tabela 6. Struktura u�ytkowania gruntów na terenie miasta D�blin 

Powierzchnia ogólna [ha] 3 851  

u�ytki rolne w tym: 1 107 

                   grunty orne             514 

                   sady               42 

                   ł�ki i pastwiska               551 

lasy i grunty le�ne 1 321 

pozostałe grunty i nieu�ytki 1 423 

 

Bilans u�ytkowania terenów przedstawia poni�sza tabela.  

Tabela 7. Bilans u�ytkowania terenów. 

Lp. Wyszczególnienie 
Powierzchnia 

[ha] 

Powierzchnia 

[%] 

1. Wody 52 1,35 

2. Eksploatacja kopalin brak Brak 

3. Tereny komunikacyjne 245 6,36 

4. Tereny osiedlowe 96 2,49 

5. Grunty orne 514 13,35 

6. Nieu�ytki 20 0,52 

7. Lasy i grunty le�ne 1 321 34,31 

8. U�ytki rolne 1 107 28,74 

9. Pozostałe grunty  496 12,88 

              Razem 3 851 100 
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2.2. �rodowisko przyrodnicze  

2.2.1. Budowa geologiczna i rze�ba terenu 

Zgodnie z regionalizacj� fizyczno-geograficzn� według J. Kondrackiego wi�kszo�� 

miasta D�blin poło�ona jest na terenie mezoregionów: Doliny �rodkowej Wisły, 

Wysoczyzny 	elechowskiej i Pradoliny Wieprza. 

Fizjograficznie kraina tworzy odr�bny pod wzgl�dem geologicznym, 

geomorfologicznym i hydrograficznym obszar, który powstał jako rezultat erozyjno-

akumulacyjnych procesów wód rzecznych Wisły (w rejonie miasta równie� Wieprza) 

i mechanizmów zwi�zanych ze zlodowaceniami południowo i �rodkowopolskim. 

 Główn� rol� w budowie geologicznej obszaru zajmowanego przez D�blin odgrywaj� 

utwory kredy, trzeciorz�du i czwartorz�du. Historia i budowa geologiczna w górnej kredzie 

i trzeciorz�dzie przejawia si� po�rednio w rze�bie terenu, a głównie w omówionych dalej 

warunkach kr��enia i wyst�powania wód podziemnych. 

 Omawiany obszar poło�ony jest na skraju niecki geologicznej wypełnionej 

zalegaj�cymi prawie poziomo osadami kredowymi. Reprezentowane s� one przez serie 

utworów pi�tra od albu do mastrychtu górnego. Alb (dolna kreda) wykształcona jest 

w postaci piasków kwarcowych i piaskowców glaukonitowych. Kreda górna to mi��szy 

kompleks utworów w�glanowych: gez wapnistych, opok, margli, margli z krzemianami, 

wapieni, wapieni marglistych i kredy pisz�cej. Strop górnej kredy, czyli mastrycht, stanowi� 

margle, margle piaszczyste, margle glaukonitowe, wapienie margliste, kreda pisz�ca i opali. 

 Na utworach mastrychtu zalegaj� skały trzeciorz�dowe, które tu reprezentowane s� 

przez osady morskie i l�dowe paleocenu, oligocenu, miocenu i pliocenu. Paleocen 

wykształcony jest w postaci gezów, margli, margli piaszczystych, piaskowców, mułowców 

wapnistych, wapieni  i iłów. Tworz�  one warstw� o mi��szo�ci około 100 m. Oligocen to: 

piaski glaukonitowo-kwarcowe, miejscami z domieszk� �wiru i przewarstwieniami mułków; 

mi��szo�� od kilku do kilkudziesi�ciu metrów. Miocen wykształcony jest głównie z postaci 

piasków, mułków piaszczystych oraz mułków i iłów z w�glem brunatnym, które powstawały 

w wyniku sedymentacji w zbiornikach jeziornych. Pliocen buduj� iły, mułki, mułki ilaste, 

mułki piaszczyste; mi��szo�ci osadów plioce�skich nie przekracza kilkunastu metrów. 

 Na zaburzon� glacitektonicznie i rozci�t� dolinami erozyjnymi powierzchni� stropow� 

trzeciorz�du nakładaj� si� skały czwartorz�dowe, z których najwa�niejsze dla warunków  

fizjograficznych s� utwory glacjalne. Ze zlodowaceniem południowopolskim zwi�zane s� iły 

i mułki zastoiskowe, piaski i �wiry wodnolodowcowe oraz gliny zwałowe. W interglacjale 
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mazowieckim powstawały piaski, �wiry i mułki akumulacji rzecznej oraz osady jeziorne 

wykształcone jako torfy, mułki, iły, kreda jeziorna i piaski. 

 Kolejne zlodowacenie (�rodkowopolskie) – przyniosło najbardziej rozpowszechnione 

osady lodowcowe, wodnolodowcowe i zastoiskowe. Glacjał  północnopolski zaznaczył si� 

w omawianym rejonie przez utwory jeziorne, rzeczne, eoliczne oraz deluwialne i eluwialne. 

Chocia� l�dolód północnopolski bezpo�rednio nie dotarł w rejon D�blina, to wyst�puj�ce tu 

procesy na przedpolu lodowca wywarły pi�tno zarówno w budowie geologicznej, jak 

i rze�bie obszaru. W dolinach Wisły i Wieprza dominowały procesy akumulacji, 

doprowadziły do powstania terasów akumulacyjnych, które nast�pnie były rozcinane 

w wyniku erozji w okresach ocieple�. W wyniku tych procesów powstały terasy, które 

schodkowo schodz� w kierunku Wisły; buduj� je piaski i �wiry rzeczne, mułki piaszczyste 

i mułki ilaste z wkładkami torfów. 

Osady erozji i sedymentacji wiatrowej to piaski �rednio i drobnoziarniste, 

uformowane w wydmy zalegaj�ce na powierzchni terasu nadzalewowego. Najmłodsze osady 

czwartorz�dowe – holece�skie – to najbardziej rozpowszechnione utwory w mie�cie: piaski, 

mułki piaszczyste i mułki ilaste. 

Generalnie najwi�ksze powierzchnie zajmuj� mułki ilaste i mułki piaszczyste, piaski 

rzeczne terasów nadzalewowych (rejon �ródmiejski). Północne rejony miasta zajmuj� gliny 

zwałowe oraz piaski i �wiry na glinach zwałowych, które obecnie porasta kompleks lasów 

d�bli�skich. Poni�ej, w kierunku południowo-zachodnim w granicach miasta wyst�puje pas 

torfów i namułów torfiastych zwi�zanych z teras� nadzalewow�. 

Miasto pod wzgl�dem geomorfologicznym w wi�kszej cz��ci zwi�zane jest z formami 

rze�by Doliny �rodkowej Wisły (fragmentarycznie Pradoliny Wieprza), a jedynie północno-

wschodnie skrawki poło�one s� na wierzchowinie (Wysoczyzna 	elechowska). Pocz�wszy 

od koryta Wisły, schodkowy typ rze�by, obejmuje kolejno: teras� zalewow� ni�sz�, wy�sz� 

i teras nadzalewowy plejstoce�ski oraz wysoczyzn�. Wysoczyzna 	elechowska na 

powierzchni lekko pofalowana (rz�dna 137-153 m n.p.m.) poro�ni�ta lasami mieszanymi. 

Powierzchni� terasy nadzalewowej urozmaicaj� formy eoliczne: wydmy paraboliczne, wały 

wydmowe podłu�ne, pola wydmowe, a tak�e zagł�bienia ró�nej genezy wypełnione formami. 

Teras zalewowy ni�szy i wy�szy (holoce�ski) o rz�dnej około 115 m n.p.m. urozmaicaj� 

starorzecza. 

W mie�cie wyst�puje wiele elementów antropogennych rze�by: nasypy, groble, wały 

przeciwpowodziowe, drogi i linie kolejowe, utwardzone place, rowy melioracyjne, 

wyprostowane koryta rzeczne, wysypiska �mieci (w tym niekontrolowane składowanie); s� to 
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typowe formy antropomorficzne, których celem jest przystosowanie warunków naturalnych 

do zamieszkiwania, ale równie� – niestety – elementy destrukcyjnej działalno�ci człowieka. 

Schodkowo-płaski charakter rze�by terenu, a tak�e jej pasmowy układ sprzyja 

zainwestowaniu urbanistycznemu: budownictwu mieszkaniowemu, strefowaniu charakteru 

zabudowy i infrastruktury. Tereny le�ne, o szczególnej roli i znaczeniu dla D�blina, maj� 

bardzo urozmaicon� rze�b� (nagromadzenie typów i form geomorfologicznych oraz siedlisk) 

i krajobraz, co oprócz znaczenia ekologicznego jest wa�nym walorem rekreacyjnym 

(spacerowo-wypoczynkowym). 

Budowa geologiczna i rze�ba pasa namułów i osadów torfowych mo�e sprzyja� 

pozostawieniu go jako terenów otwartych (ł�ki, pastwiska, torfowiska, tereny bagienne), 

a wi�c w dotychczasowym u�ytkowaniu. Liniowe i powierzchniowe elementy rze�by 

antropogennej decyduj�ce o miejskim charakterze obszaru i stanowi�ce trwały element 

�rodowiska kulturowego – stanowi� wa�ny czynnik bezpiecze�stwa mieszka�ców (wały, 

groble, nasypy).  

Antropogenne elementy rze�by, w tym ci�gi komunikacyjne (drogowe i kolejowe) 

stanowi� destrukcyjny fragment litosfery i krajobrazu; w ekologii miasta s� barierami 

ekologicznymi dla niektórych gatunków fauny i flory, dziel�c D�blin na wyizolowane cz��ci: 

droga nadwi�la�ska „odcina” Wisł� z cz��ci� terasy dolinnej, trasa D�blin – Ryki rozdziela 

najcenniejsze przyrodniczo obszary (podobnie linia kolejowa). Zagro�enie dla powierzchni 

litosfery stanowi ewentualna eksploatacja zło�a piasków budowlanych „	d�ary” a ponadto 

wydobycie piasków eolicznych w wydmach.  
 

2.2.2. Surowce mineralne 

Pomimo zró�nicowania budowy geologicznej to w mie�cie jest bardzo uboga baza 

surowców mineralnych (ponadto nie ma przesłanek na jej znaczne powi�kszenie), co nie 

b�dzie powodowa� negatywnych skutków dla powierzchni litosfery, gleb i krajobrazu 

wynikaj�cych z eksploatacji odkrywkowej złó�. 
 

2.2.3. Gleby  

Tabela 8. U�ytkowanie gruntów 

U�ytki rolne  
razem grunty 

orne 
sady ł�ki pastwiska 

Lasy i 
grunty 
le�ne 

Pozostałe 
grunty i 

nieu�ytki 

Powierzchnia 
ogółem 

Miasto 

[ha] 
D�blin 1 107 514 42 332 219 1 321 1 423 3 851 
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Post�puje zakwaszanie gleb; wg danych Okr�gowej Stacji Chemiczno-Rolniczej 

obecnie około 60% gleb D�blina wykazuje odczyn kwa�ny i silnie kwa�ny. Podobnie 

odwodnienie gleb organicznych wywołuje silne naruszenie gleb tak wi�c w obydwu 

przypadkach nast�puje utrata walorów biologicznych i u�ytkowych pasa terenu s�siaduj�cego 

ze zwartym kompleksem lasów d�bli�skich.  

Klasyfikacja bonitacyjna gleb. 
Zgodnie z obowi�zuj�c� klasyfikacj� i ewidencj� gruntów, do u�ytków rolnych zalicza si�: 

- grunty orne, 
- sady, 
- ogródki działkowe, 
- tereny pod inspektami, 
- plantacje wikliny, 
- szkółki drzew, 
- ugory, 
- pastwiska i ł�ki. 

Ł�czna powierzchnia u�ytków rolnych wyst�puj�cych na terenie miasta D�blin 
wynosi 1 107 ha. W�ród u�ytków rolnych gminy dominuj� gleby klasy IV. 

 

Tabela 9. U�ytki rolne w podziale na klasy bonitacyjne na terenie miasta D�blin 

Klasa bonitacyjna u�ytków rolnych 
POW. 

I II IIIa IIIb IVa IVb V VIa VI 
% - - 3 70 234 159 376 10 255 
ha - - 0,08 1,83 6,1 4,15 9,81 0,26 6,65 

 

Typy i rodzaje gleb odpowiadaj� pasmowemu rozmieszczeniu osadów. W dolinie 

Wieprza-do trasy zalewowej Wisły-ci�gnie si� pas mad. Teras zalewowy Wisły przykrywaj� 

gleby brunatne wyługowane i kwa�ne. Niewielkie odizolowane płaty stanowi� gleby 

piaskowe ró�nych typów. Na utworach organicznych wytworzyły si� gleby murszowe. 

Jak wskazuje analiza szczegółowych materiałów glebowych w granicach 

administracyjnych miasta znajduj� si� gleby o stosunkowo wysokich klasach bonitacyjnych 

aczkolwiek przeci�tnych warto�ciach kompleksów glebowo-rolniczych (ostatnia cecha to 

rezultat słabych i wadliwych stosunków wodno-powietrznych). 

 

2.2.4. Klimat 

Wg podziału klimatu Polski sporz�dzonego przez Okołowicza D�blin poło�ony jest 

w strefie mazowiecko-podlaskiego regionu. W rolniczo-klimatycznym podziale Gumi�skiego 
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miasto poło�one jest we wschodniej, rolno-klimatycznej strefie północnej. Te syntetyczne 

podziały klimatyczne opieraj� si� na regionalizmie wyst�powania czynników 

meteorologicznych i typów pogód. 

 Decyduj�c� rol� w kształtowaniu pogody w rejonie D�blina odgrywaj� masy 

powietrza polarno-morskiego. Stanowi� one 60% wszystkich mas powietrznych 

napływaj�cych na teren miasta. �rednia roczna temperatura powietrza wynosi +7,8oC. 

najcieplejszym miesi�cem jest lipiec ze �redni� temperatur� max. +18,7oC, za� 

najzimniejszym stycze�, ze �rednia temperatur� min. –3,1 oC. Długo�� okresu wegetacyjnego 

– 209 dni, z przymrozkami w ci�gu roku wyst�puje 118 dni. Opady atmosferyczne 

pomierzone w stacji meteorologicznej D�blin wynosz� 557 mm. Roczna suma opadów 

rozkłada si� nierównomiernie; półrocze letnie otrzymuje 349 mm a zimowe 208 mm. 

Blisko�� cieków powierzchniowych powoduje stosunkowo du�� wilgotno�� wzgl�dn� 

powietrza wynosz�c� 68%. Obserwuje si� przewag� wiatrów z sektora zachodniego. 

 Wa�niejszym dla jako�ci �ycia mieszka�ców i biosfery s� cechy topoklimatu (klimatu 

lokalnego), które decyzj� o bioklimacie, czyli miejscowym oddziaływaniu warunków 

meteorologicznych i pogodowych, modyfikowanych rze�b�, szat� ro�linn�, 

zagospodarowaniem przestrzennym i stosunkami wodnymi. Generalnie wg klasyfikacji 

zaproponowanej przez Klugego i Paczy�skiego - w D�blinie przewa�aj� klimaty terenów 

płaskich z wystaw� południow� i południowo-zachodni� oraz zró�nicowanym 

oddziaływaniem wód podziemnych i południowych. Istotne znaczenie maj� równie� lasy 

i ł�ki. 

 Warunki �ycia mieszka�ców w znacznej mierze zale�� od stanu sanitarnego 

atmosfery, na który w omawianym terenie wpływaj� zanieczyszczenia transgraniczne 

i pochodzenia lokalnego. Na stan powietrza atmosferycznego wpływaj� ponadto główne 

cechy rze�by: nachylenie powierzchni, kierunki dolin rzecznych i przestrzenne 

rozmieszczenie szaty ro�linnej w stosunku do emitorów zanieczyszcze� i napływu ska�e� nad 

obszar miasta. Specyficznym rodzajem uci��liwo�ci rozprzestrzeniaj�cych si� w atmosferze 

jest w przypadku D�blina hałas lotniczy. 

Mezoklimatyczne cechy klimatu rejonu D�blina nie wyró�niaj� si� na tle 

regionalnym, obserwowana jest jedynie podwy�szona wilgotno�� wzgl�dna powietrza. 

W omawianym obszarze wyst�puj� korzystne dla bioklimatu warunki topoklimatyczne: 

− strefa topoklimatu dolinnego pod wpływem Wisły, która obejmuje zachodni sektor miasta 

w obr�bie teras zalewowych (ni�szej i wy�szej), 
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− strefa topoklimatów terenów płaskich na terasie nadzalewowej o ograniczonym 

oddziaływaniu na mikroklimat przez wody podziemne; centrum miasta, które tu si� 

znajduje ma topoklimat charakterystyczny dla obszarów zurbanizowanych, 

− strefa topoklimatu obszarów płaskich z dominacj� ł�k i pastwisk z podwy�szonym 

poziomem wód gruntowych, korzystnie oddziaływuje w okresach letnich i wpływa 

łagodz�co na pogody upalne i suche, 

− strefa terenów płaskich ze zwart� pokryw� le�n�, która wyst�puje na Wysoczy�nie 

	elechowskiej, 

Bardzo korzystne dla przewietrzania miasta s� doliny rzeczne Wisły i Wieprza; 

dotychczasowy sposób ich zagospodarowania przestrzennego zabezpieczy równie� 

w przyszło�ci melioracyjn� rol� dolin rzecznych w klimacie miejscowym. 

Na warunki jako�ciowe atmosfery w rejonie D�blina oddziaływuj� emisje z Puław 

i Kozienic s� to emisje szkodliwe dla stanu atmosfery i gleb. Wytworzył si� lokalny obszar 

obni�onej jako�ci atmosfery D�blin – Ryki, który powstaje jako rezultat emisji niskiej 

i przemysłowej. Obecne badania wskazuj�, �e zanieczyszczenie atmosfery zbli�a si� do 

prawnych norm jako�ci powietrza. W�ród emisji niskiej szczególnie gro�ne s� 

zanieczyszczenia komunikacyjne trasy „nadwi�la�ska” i drogi D�blin – Ryki podlegaj� one 

wzrastaj�cym obci��eniom a tym samym wzrastaj�cej emisji gazów, pyłów i metali ci��kich. 

 

2.2.5. Wody  

2.2.5.1 Wody powierzchniowe 

O obiegu wody w rejonie D�blina decyduj�: 

− warunki hydrogeologiczne, w tym wyst�powanie trzech odizolowanych kompleksów 

wodono�nych: kredowego, trzeciorz�dowego i czwartorz�dowego, 

− skrajne poło�enie Wisły, jako bazy drena�u wód podziemnych wszystkich poziomów 

wodono�nych, 

− spadki hydrauliczne: regionalny (do Wisły) i lokalne (Irenka i Wieprz), które wyznaczaj� 

rejony zasilania i migracji. 

Warunki hydrograficzne jakie powstaj� w przypadku w�zła hydrograficznego: Wisła–

Wieprz–Irenka wpływaj� na zagospodarowanie przestrzenne i rozwój miasta, oddziaływuj� 

antropogennie na stan jako�ciowy wód i ich zasoby. 

Wisła ma charakter rzeki roztokowej o rozgał�ziaj�cym si� korycie i przebiegu 

prostolinijnym. Wieprz za� jest ciekiem meandruj�cym, z licznymi zakolami, odnogami 

i odci�tymi starorzeczami. Przez �rodek obszaru płynie struga Irenka – uregulowana, 
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cz��ciowo płynie w wybetonowanym korycie. W północnej cz��ci miasta istnieje liczna sie� 

rowów i kanałów melioracyjnych. Brak naturalnych zbiorników. 

 

2.2.5.2 Wody podziemne. 

W rejonie D�blina obserwowane s� trzy poziomy wodono�ne: czwartorz�dowy, 

trzeciorz�dowy i kredowy. 

Wody czwartorz�dowe tworz� ci�gły poziom bezci�nieniowy w piaskach 

ró�noziarnistych o zró�nicowanej mi��szo�ci (10-20 m). Zwierciadło wyst�puje płytko: 1,0 – 

2,5 m pot. poziom ten wykorzystywany jest przez wszystkie studnie kopane i nieliczne 

wiercone. Jest to poziom zasobny w wod�. Zwierciadło generalnie pochyla si� w kierunku 

Wisły (SSW), a tak�e lokalnie do Wieprza i Irenki oraz nielicznych torfowisk i terenów 

bagiennych. Brak jest izolacji poziomu czwartorz�dowego od wpływów zewn�trznych, co 

w przypadku płytkiego wyst�powania stwarza zagro�enia dla stanu sanitarnego. 

 Poziom trzeciorz�dowy stanowi� wody szczelinowe w paleoce�skich opokach, 

marglach i gezach lub wody porowe w piaskach oligoce�skich. Mi��szo�� omawianego 

poziomu wynosi od kilku do kilkunastu metrów. Warstwa nieprzepuszczalnych 

i półprzepuszczalnych mułków piaszczystych rozdzielaj�ca czwartorz�d i trzeciorz�d 

powoduje, �e zwierciadło wód trzeciorz�dowych jest napi�te. 

Wody w kredzie maj� równie� charakter szczelinowych: wyst�puj� w sp�kanych 

opokach, wapieniach i marglach. Jest to poziom zasobny i cechuje si� znacznym ci�nieniem 

hydrostatycznym. Wody w kompleksie kredowym kr��� w strefie aktywnej wymiany, która – 

podobnie jak wszystkie wody tzw. kredy lubelskiej – osi�gaj� gł�boko�� do 100 m. 

Kilkudziesi�ciometrowa warstwa izolacyjna na przełomie czwartorz�du i trzeciorz�du 

jest bardzo korzystnym elementem budowy hydrogeologicznej, który wystarczaj�co chroni 

dwa zasobne poziomy wodono�ne, czyli górnokredowy i trzeciorz�dowy (oligoce�ski 

i paleoce�ski). S� to wa�ne zbiorniki wód podziemnych, a szczególnie zbiornik utworzony 

w sp�kanych wapieniach mastrychtu, który decyduje o zaopatrzeniu w wod� i b�dzie 

stanowi� podstaw� gospodarki wodnej i zaspakajanie potrzeb na cele komunalne. Poło�enie 

miasta w rejonie w�zła hydrograficznego, czyli rejonu zbiegania si� wa�nych cieków w skali 

regionalnej, krajowej i europejskiej, nie jest w pełni wykorzystane przez miasto. Istniej� 

hydrograficzne warunki do tworzenia wodnej bazy rekreacji. Dotychczasowe wykorzystanie 

hydrosfery nie spowodowało przekształce� ilo�ciowych stosunków wodnych, nie zmniejszyły 

si� zasoby wodne, trwaj� zwi�zki hydrauliczne wód podziemnych i powierzchniowych, 
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graniczny odcinek Wieprza zachowuje naturalny re�im odpływu s� to cechy korzystne dla 

przyrody �ywej w strefach dolinnych. 

Problemem jest to, �e D�blin poło�ony jest u zbiegu trzech �cieków, których stan 

sanitarny w niewielkim stopniu zale�ny jest od gospodarki wodnej w mie�cie. Brak warstwy 

izolacyjnej w czwartorz�dzie powoduje, �e poziom czwartorz�dowy jest nara�ony na 

ska�enia i łatwe wnikanie zanieczyszcze� bakteriologicznych i chemicznych. Poziom 

trzeciorz�dowy charakteryzuje si� podwy�szon� zawarto�ci� �elaza i manganu i słabo 

zasadowym odczynem – wymaga to dodatkowego uzdatniania wody na cele konsumpcyjne. 

Wyst�puj� lokalne �ródła zanieczyszcze� poziomu wodono�nego (czwartorz�dowego): 

komunalne wysypisko odpadów, „dzikie” wysypiska, zanieczyszczenia komunikacyjne 

zwi�zane z ruchem drogowym, spływy z chemizacji rolnictwa. 

 

2.2.6. Flora i fauna  

D�blin ze wzgl�du na powierzchni� i zró�nicowanie siedlisk cechuje si� 

ró�norodno�ci� biosfery. Według podziału geobotanicznego Polski, le�y w południowej 

cz��ci Krainy Mazowieckiej. Typem ro�linno�ci potencjalnej (odpowiadaj�cej wyst�puj�cym 

tu �rodowiskom) w szerokiej dolinie Wisły i Wieprza s� lasy i zaro�la ł�gowe oraz olszy. 

W strefie kraw�dziowej doliny Wisły wyst�puj� siedliska �wietlistej d�browy, które 

przechodz� na Wysoczy�nie Siedleckiej (	elechowskiej) w siedliska borowe. Ro�linno�� 

rzeczywi�cie istniej�ca znacznie odbiega od przedstawionej wy�ej ro�linno�ci potencjalnej – 

to najbardziej czytelny wyraz silnych i zró�nicowanych wpływów antropogennych. 

 O walorach faunistycznych rejonu miasta D�blina decyduje z jednej strony poło�enie 

w widłach dwóch du�ych rzek i obecno�� du�ego kompleksu le�nego oraz ł�k i pastwisk. 

Ponadto doliny obydwu rzek staj� si� w ostatnich latach ci�gami przemieszania si� awifauny 

w kierunku południkowym i równole�nikowym. 

Najcenniejszymi ekosystemami w strukturze przyrodniczej D�blina s�: 

− Zwarty kompleks le�ny, który stanowi fragment pasa borów i d�browy �wietlistej na 

kraw�dzi i strefy przykraw�dziowej �rodkowej Wisły. Cenna jest tu mozaika siedlisk, 

ró�norodno�� gatunkowa, regionalne zasilanie i pr��no�� ekologiczna wynikaj�ca 

z powierzchni, gospodarki le�nej i wyst�powania pi�trowo�ci, 

− Strefa ł�k i pastwisk s�siaduj�cych z omawianym wy�ej kompleksem le�nym, obie 

strefy tworz� rozległy pas, kilkukilometrowej szeroko�ci terenów otwartych miasta, 

− doliny rzeczne Wisły i Wieprza stanowi� stosunkowo niewielkie przekształcenie 

antropomorficzne stanowi�ce o ró�norodno�ci biosfery, a przede wszystkim 
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decyduj�ce o zwi�zkach przyrodniczych z innymi regionami, co oznacza mo�liwo�ci 

naturalnego wzbogacania �rodowiska biotycznego (np. awifauny). 

Na północ od miasta znajduje si� Nadwi�la�ski Obszar Chronionego Krajobrazu, na 

południu od D�blina projektowane s� zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (gminy Puławy 

i St��yca) i dalej Kazimierski Park Krajobrazowy. Jest wi�c D�blin poło�ony w s�siedztwie 

terenów o du�ej wadze dla regionalnego systemu przyrodniczego. 

 W mie�cie zidentyfikowano 26 gatunków chronionych ro�lin. W granicach D�blina 

wyodr�bniono u podnó�a strefy kraw�dziowej doliny Wieprza kompleks lasów chronionych. 

Inwentaryzacja przyrodnicza D�blina sugeruje, i� cały kompleks le�ny spełnia warunki lasów 

chronionych i proponuje si� prawn� jego ochron�. Elementem bioró�norodno�ci jest równie� 

zespół pałacowo-parkowy. 

 

2.2.6.1 Flora 

Zbiorowiska le�ne 

�wietlista d�browa wyst�puje w niewielkich płatach na północ i południe od Stawów. 

Drzewostan to sosny i d�by. Krzewy to: leszczyna, dere� �widwa, jałowiec. Gr�dy wyst�puj� 

jako niewielkie płaty na zboczu i w strefie przykraw�dziowej Wisły. Drzewostan buduj� d�b 

i grab z domieszk� sosny. 

Murawy – zbiorowiska ciepłolubne – rozwin�ły si� na skrajach lasów sosnowych, 

w piaskowniach i na starych nasypach. Pierwotne ł�gi w dolinach Wisły i Wieprza wyci�to, 

a w ich miejscu znajduje si� zwarta zabudowa, ł�ki i pola uprawne. 

 Bory i bory mieszane dominuj� w�ród siedlisk le�nych D�blina. S� zró�nicowane ze 

wzgl�du na �yzno�� siedlisk. Do chronionych gatunków zwi�zanych z siedliskami borowymi 

nale��: widłak go�dzisty, bagno zwyczajne. 

Lasy zajmuj� 31% powierzchni miasta.  

Tabela 10. Powierzchnia lasów na terenie miasta D�blin 

Lasy 
Pa�stwowe 

[ha] 

Lasy 
niestanowi�ce 

własno�ci 
Skarbu 
Pa�stwa 

[ha] 

Lesisto�	 
[%] 

Powierzchnia 
lasów 

posiadaj�ca 
plany 

urz�dzania 
lasów 
[ha] 

1 172 16 31 - 
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Ł�ki i pastwiska 

Ł�ki i pastwiska zajmuj� 551 ha co stanowi 14,4% powierzchni miasta, które pod 

wzgl�dem siedliskowym ró�nicuj� si� na ł�ki podmokłe, �wie�e i suche. Ł�ki �wie�e, 

o umiarkowanym uwilgotnieniu wyst�puj� na terasie wy�szej od Rycic po 	d�ary. 

Pod wzgl�dem fitosocjologicznym s� to zespoły ł�ki wyczy�cowej, z panuj�c� kłosówk� 

wełnist� i niewielkie powierzchnie ł�ki owsicowej. 

Na obni�eniach w�ród ł�k �wie�ych powstaj� skupienia ziołoro�li. Niewielkie s� 

równie� skupienia z pogranicza torfowisk niskich i ł�k z sitem rozpierzchłym, trz��lic� modr� 

i mi�t� długolistn�. W dolinie Wieprza kompleks ro�linno�ci charakteryzuje si� mniejszym 

udziałem ł�k wilgotnych i wi�kszym suchych. 

 

Ro�linno�� wodna i szuwarowa 

Ro�linno�� wodna i nadwodna nad Wisł� i Wieprzem jest słabo rozwini�ta i składa si� 

głównie z niewielkich skupie� manny mielec, rzepichy ziemnowodnej lub mozgi 

trzcinowatej. Nad Wieprzem z rzadka wyst�puj� skupienia rdestnicy połyskuj�cej 

i grzebieniastej. Na wale przeciwpowodziowym mo�na spotka� gatunki typowe dla du�ych 

rzek: kanianka wielka, wy�oplin jagodowy, krwawnik wierzbolistny, a miejscami olsza szara. 

Bogatsze skupienia ro�linno�ci obserwuje si� w starorzeczach Wieprza. 

Niewielkie powierzchnie w dolinie Wieprza zajmuj� zaro�la wiklinowe. Jedynym 

wi�kszym fragmentem ł�gu jest dolna cz��� parku pałacowego, gdzie rosn�: olsza czarna, 

topola i wierzba; w warstwie krzewów wi�z górski, kruszyna, czeremcha, bez czarny. 

Olsy wykształcaj� si� w bezodpływowych zagł�bieniach dna dolin. Obecnie siedliska olsowe 

zaj�te s� przez pastwiska, wilgotne ł�ki i zaro�la wierzb szerokolistnych. 

 

Ro�linno�� synantropijna 

Liczna mozaika siedlisk i zbiorowisk florystycznych jest korzystnym zjawiskiem 

przestrzeni przyrodniczej w rejonie miasta, oprócz korzystnego wpływu na jako�� przestrzeni 

przyrodniczej powinna stanowi� podstaw� realizacji programu wzrostu bioró�norodno�ci. 

 

2.2.6.2 Fauna 

O walorach faunistycznych rejonu miasta D�blina decyduje z jednej strony poło�enie 

w widłach dwóch du�ych rzek (Wisła, Wieprz) i obecno�� du�ego kompleksu le�nego oraz 

ł�k i pastwisk. Ponadto doliny obydwu rzek staj� si� w ostatnich latach ci�gami 

przemieszania si� awifauny w kierunku południkowym i równole�nikowym. 
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2.3. Formy ochrony przyrody 

2.3.1. Istniej�cy system ochrony przyrody 

Odpowiednie kształtowanie ekosystemu, tak aby funkcjonował on w sposób harmonijny, 

umo�liwiał u�ytkowanie gospodarcze, a jednocze�nie spełniał rol� �rodowiska �ycia dla 

ro�lin i zwierz�t jest priorytetem wszelkich działa� z zakresu ochrony �rodowiska 

przyrodniczego. Mo�e to by� osi�gni�te tylko poprzez zabezpieczenie miejsc o kluczowym 

znaczeniu dla zachodz�cych w ekosystemie procesów ekologicznych. 

Formami zabezpieczenia miejsc wa�nych dla funkcjonowania �rodowiska przyrodniczego 

w obszarze miasta s�: 

- obszar chronionego krajobrazu 

- korytarze ekologiczne 

- w�zły ekologiczne, 

- pomniki przyrody. 

Miasto nie wchodzi w obszar projektowanej Europejskiej Sieci Ekologicznej NTURA 

2000. Jak wspomniano najwi�ksze potencjały przyrodnicze i ekologiczne zwi�zane s� 

z rzekami. Dolina Wisły w ramach ECONET – Polska, została wyodr�bniona jako 

mi�dzynarodowy obszar w�złowy. Rol� tego obszaru w�złowego w sieci europejskiej 

(w przybli�eniu to przestrzennie zachodni rejon miasta) jest zachowanie naturalnych siedlisk 

nadrzecznych i warunków do bytowania i migracji awifauny. 

Dolina Wieprza w ECONET – Polska została równie� uznana jako wa�ny obszar sieci 

ekologicznej. Nadano jej rang� krajowego korytarza ekologicznego. Oznacza to �e dolina, 

równie� w obr�bie miasta D�blina, pełni rol� ł�cznikow� w ogólnopolskiej sieci 

ekologicznej. Zadaniem polityki przestrzennej jest zachowanie i wzmocnienie jej funkcji 

komunikacji przyrodniczej w �rodkowowschodniej Polsce. Obydwie doliny znalazły 

pierwszorz�dn� rol� w systemie przyrodniczym województwa lubelskiego jako najwa�niejsze 

korytarze ekologiczne i zaproponowano podniesienie ich formalnej rangi ochrony 

(projektowane parki krajobrazowe). 

 

2.3.1.1 Korytarze ekologiczne 

Wzrost populacji ludzkiej, zajmowanie gruntów pod potrzeby rolnictwa, zabudow� 

mieszkaln�, infrastruktur� techniczn�, itp. powoduje ograniczanie obszarów naturalnego 

�rodowiska, a przez to przestrzeni dla „dziko �yj�cych” ro�lin i zwierz�t, zmniejszanie 

liczebno�ci osobników poszczególnych gatunków, a nawet wymieranie wielu gatunków 

i spadek ró�norodno�ci biologicznej na bardzo wielu obszarach. Pozostałe fragmenty 
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naturalnego lub mało zmienionego �rodowiska s� najcz��ciej od siebie izolowane poprzez 

obszary zmienione przez człowieka.  

Aby zapobiec fragmentacji �rodowiska lub ograniczy� jej skutki nale�y ł�czy� izolowane 

fragmenty �rodowiska naturalnego poprzez tzw. korytarze ekologiczne, czyli wydłu�one 

struktury przestrzenne zapewniaj�ce warunki do migracji ró�nych gatunków, 

np.: zadrzewienia, doliny rzek, kraw�dzie, uskoki, w�wozy. 

W kierunkach polityki przestrzennej dla województwa lubelskiego wyznaczono korytarze 

ekologiczne przebiegaj�ce m.in. przez teren miasta D�blin.  

Dolina Wieprza do granic miasta wytypowana jest przez ekologów jako korytarz 

ekologiczny w ramach systemu przyrodniczego woj. lubelskiego. Jakkolwiek korytarze 

ekologiczne nie s� elementami prawnie chronionymi w Polsce (w my�l ustawy o ochronie 

przyrody), s� postrzegane jako wa�ne składowe szkieletu przyrodniczego regionu, którymi 

odbywa si� ekologiczny przepływ i zasilanie gatunkami i organizmami oraz elementami 

�rodowiska abiotycznego. W ramach ECONET Polska, dolin� Wieprza wytypowano jako 

tzw. korytarz ekologiczny rangi krajowej – element struktury przyrodniczej Polski. 

 

2.3.1.2 W�zły ekologiczne 

W�zły ekologiczne to wyró�niaj�ce si� z otoczenia skupiska osobników, gatunków, 

biomasy, pełni�ce rol� głównych centrów zasilania dla całego układu przestrzennego.  

W obr�bie miasta przebiega mi�dzynarodowy obszar w�złowy w ramach ECONET, czyli 

szkieletu przyrodniczego Europy; wysok� rang� przyrodnicz� tego obszaru projektuje si� 

w systemie wielkoobszarowej ochrony kraju (park krajobrazowy, park narodowy). 

 

2.3.1.3 U�ytki ekologiczne 

Na terenie miasta D�blin znajduje si� jeden u�ytek ekologiczny – obszar torfowisk 

i ł�k na terenie działki numer 4243. Zlokalizowany jest na terenie Nadle�nictwa Puławy, 

obr�b Rycki. 

 

2.3.1.4 Pomniki przyrody 

Za pomniki przyrody uznano na obszarze miasta: 

− d�b szypułkowy przy ul. Podchor��ych, o obwodzie 594 cm, 

− alej� składaj�c� si� z 132 lip drobnolistnych znajduj�c� si� wzdłu� drogi D�blin-

St��yca-Warszawa (ul. St��ycka-Mickiewicza).  
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2.3.2. Planowane formy ochrony przyrody 

Propozycje utworzenia pomników przyrody: 

− aleja lip drobnolistnych przy ulicy Lipowej – do fortu Mierzwi�czka, 

− kilkadziesi�t d�bów szypułkowych na terenie Jednostki Wojskowej i Szkoły 

w Stawach, 

− d�b szypułkowy o obwodzie 390 cm w lesie koło osiedla Stawy, 

− kilkadziesi�t okazów drzew znajduj�cych si� w zespole pałacowo - parkowym 

 

3. Stan i tendencje przeobra�e� �rodowiska naturalnego 

3.1. Powietrze atmosferyczne 

Powietrze jest to mieszanina gazów oraz cz�stek stałych, z których składa si� atmosfera 

ziemska. Zanieczyszczenia powietrza s� to wprowadzone do powietrza substancje, które nie 

s� jej naturalnymi składnikami lub ich st��enia przekraczaj�ce wła�ciwy dla siebie zakres. 

Zanieczyszczenia mog� przedostawa� si� do powietrza w wyniku procesów naturalnych 

(m.in. erozja gleb, procesy gnilne na obszarach bagiennych i torfowiskach) i w wyniku 

działalno�ci człowieka.  

Głównymi, antropogenicznymi �ródłami emisji zanieczyszcze� s�:  

- ró�norodne procesy technologiczne stosowane w zakładach przemysłowych, usługowych 

i stacjach paliw, 

- procesy spalania paliw w elektrociepłowniach, ciepłowniach i kotłowniach lokalnych 

niemal w cało�ci opartych na wykorzystaniu w�gla kamiennego, 

- transport. 

Emitowane do atmosfery substancje wyst�puj� w postaci stałej, ciekłej lub gazowej, 

mog� by� przenoszone na znaczne odległo�ci w wyniku ruchów mas powietrza i wpływaj� na 

inne elementy �rodowiska np. na: zdrowie ludzi, klimat, przyrod� o�ywion�, gleb�, wod� lub 

powoduj� inne szkody w �rodowisku.  

Do głównych substancji zanieczyszczaj�cych powietrze nale��: 

- gazy, w tym: dwutlenek w�gla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek w�gla, amoniak, 

w�glowodory, 

- pyły, w tym: pyły ze spalania paliw stałych, pyły metalurgiczne oraz z produkcji 

nawozów i cementu,  

- aerozole. 
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Dwutlenek siarki podobnie jak dwutlenek azotu i amoniak wskutek przemian 

chemicznych w powietrzu dociera do powierzchni ziemi w postaci jonów obni�aj�cych 

odczyn gleby i wody, powoduj�c ich zakwaszenie oraz uszkodzenia lasów, korozje 

konstrukcji, obiektów zabytkowych (efekt „kwa�nych deszczy”). 

Dwutlenek w�gla, metan, podtlenek azotu oraz freony powoduj� wzmacnianie efektu 

cieplarnianego, który sprzyja powstawaniu m.in. katastrofalnych powodzi i susz. Ponadto 

zwi�zki zawieraj�ce chlor i brom s� powodem zuba�ania warstwy ozonowej, tworzenia tzw. 

„dziury ozonowej”. 

Podstawowymi aktami prawnymi okre�laj�cymi obowi�zki, zasady oraz kryteria 

jako�ci powietrza w Polsce s�:  

- ustawa Prawo ochrony �rodowiska, z dnia 27 kwietnia 2001 r., 

- rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r., w sprawie dopuszczalnych 

poziomów niektórych substancji, czasu ich obowi�zywania, alarmowych poziomów 

niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych 

poziomów niektórych substancji, 

- rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny 

poziomów substancji w powietrzu. 

Podstaw� oceny jako�ci powietrza s� pomiary przeprowadzone w stacjach 

monitoringu. Badania monitoringowe jako�ci powietrza prowadz�: Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony �rodowiska (WIO�) oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna 

(WSSE). 

Dla obszaru miasta D�blin nie były prowadzone pomiary czysto�ci powietrza.  

Potencjalnymi emitorami zanieczyszcze� powietrza na terenie miasta D�blin mog� by�: 

- zanieczyszczenia zwi�zane z ciepłownictwem, 

- zanieczyszczenia komunikacyjne i z lotnictwa. 

 

3.1.1. Zanieczyszczenia zwi�zane z ciepłownictwem 

Istotnym zagro�eniem dla jako�ci powietrza jest zjawisko tzw. „niskiej emisji”, czyli 

zanieczyszcze� powstaj�cych przy wykorzystywaniu „niewła�ciwych” �ródeł energii do 

ogrzewania gospodarstw domowych i obiektów infrastruktury. 

Ciepłownictwo jest �ródłem szeregu substancji wprowadzanych do powietrza, 

wpływaj�cych negatywnie na �rodowisko m.in.: 

- dwutlenku w�gla, 

- dwutlenku siarki, 
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- tlenków azotu, 

- pyłów, 

- zanieczyszcze� organicznych (np.: wielonasyconych w�glowodorów aromatycznych, 

dioksyn). 

Znaczna emisja tych zanieczyszcze� wynika przede wszystkim ze stosowania 

urz�dze� grzewczych o małej sprawno�ci i stosowania paliw o niskiej jako�ci, m.in. w�gla 

o du�ej zawarto�ci siarki i popiołu, niskokalorycznego w�gla oraz odpadów z gospodarstw 

domowych. 

System grzewczy poszczególnych grup odbiorców w mie�cie D�blinie opiera si� na 

takich no�nikach energii jak: w�giel (miał w�glowy), gaz i olej opałowy. Podstawowym 

�ródłem ciepła dla miasta jest kotłownia wysokopr��na, wybudowana w latach 

osiemdziesi�tych. Wła�cicielem kotłowni jest Wojskowy Rejonowy Zarz�d Infrastruktury 

w Lublinie. Powy�sza kotłownia zlokalizowana jest w D�blinie przy ul. Składowej. 

Kotłownia opalana jest miałem w�glowym. Pobierana w kotłowni moc wykorzystywana jest 

na ogrzewanie budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, obiektów wojskowych, jak 

równie� budynków u�yteczno�ci publicznej.  

Ogrzewanie osiedla mieszkaniowego Wi�lana przejmuje w cało�ci ekologiczna po 

modernizacji kotłownia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej przy ul. Wi�lanej, opalana jest 

gazem, stopie� wykorzystania mocy wynosi ok. 80%. Pozostała cz��� osiedla ogrzewana jest 

z kotłowni kolejowej przy ul. St��yckiej. Kotłownia kolejowa przy ul. Wi�lanej ogrzewa 

3 budynki mieszkalne, wielorodzinne, b�d�ce własno�ci� kolei i jeden budynek miejski, 

opalana jest w�glem. Kotłownia kolejowa zlokalizowana przy ul. Kolejowej wykorzystywana 

jest w 100%. Ogrzewa baz� maszyn, dworzec kolejowy i przychodni� zdrowia. Kotłownia 

Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zlokalizowana na osiedlu Stawy wykorzystywana jest w 

97,3% i opalana jest gazem, ogrzewaj�c osiedle Stawy. Kotłownia przy ul. Stawskiej w pełni 

pokrywa zapotrzebowanie na ciepło obiektów zamra�alni, opalana jest w�glem. Kotłownia 

Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zlokalizowana przy ul. Podchor��ych ogrzewa nowe 

budynki mieszkalne wielorodzinne na osiedlu Podchor��ych i opalana jest gazem ziemnym.  

Kotłownia Wojskowego Rejonowego Zarz�du Infrastruktury przy ul. Składowej, 

kotłownia kolejowa przy ul. Wi�lanej i kotłownia przy ul. Stawskiej s� kotłowniami 

nieekologicznymi przeprowadzone dla tych kotłowni opracowania pt. „Analiza 

zanieczyszczenia powietrza” wypadły pomy�lnie dla nich, to jednak ze wzgl�du na paliwo 

(miał w�glowy), nale�y si� liczy� z cz�stymi mo�liwo�ciami przekraczania dopuszczalnych 

warto�ci zanieczyszcze� powietrza. 
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3.1.2. Zanieczyszczenia komunikacyjne  

Zanieczyszczenia komunikacyjne emitowane w gazach spalinowych to produkty 

niezupełnego spalania paliw takie jak:  

- tlenek w�gla, 

- w�glowodory, 

- aldehydy, 

- sadza, 

a tak�e uboczne produkty spalania: 

- tlenki azotu, 

- tlenki siarki, 

- zwi�zki ołowiu. 

W zwi�zku z tym, �e przez miasto D�blin przebiegaj� szlaki komunikacyjne, 

zanieczyszczenia zwi�zane z transportem samochodowym mog� stwarza� pewne zagro�enie 

poprzez akumulacj� zanieczyszcze� komunikacyjnych, szczególnie metali ci��kich 

w rosn�cych przydro�nie ro�linach, w tym ro�linach uprawnych. Zanieczyszczenia te mog� 

przemieszcza� si� w ła�cuchu troficznym i mie� wpływ na zdrowie zwierz�t i ludzi, z drugiej 

strony mog� te� wpływa� na spadek plonów ro�linnych. 

PKP Zakład Przewozu Drogowego, PKP Zakład Taboru poprzez w�zeł kolejowy 

zlokalizowany w D�blinie �wiadcz� usługi w zakresie przewozu towarów w tym substancji 

niebezpiecznych np. do pobliskich Zakładów Azotowych w Puławach. Istnieje potencjalne 

ryzyko wyst�pienia awarii i mo�liwo�� ska�enia �rodowiska przyrodniczego pomimo 

rygorystycznego przestrzegania zasad bezpiecze�stwa (m.in. sprz�t ochrony osobistej) 

szczególnie przy przewozie �rodków niebezpiecznych. 

 

3.2. Hałas 

Hałas jest czynnikiem w znacznym stopniu wpływaj�cym na jako�� warunków 

zamieszkania i wypoczynku człowieka. 

W �wietle definicji, ustawy Prawo ochrony �rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., 

hałas s� to d�wi�ki o cz�stotliwo�ci od 16 Hz do 16 kHz, które nale�y traktowa� jako 

zanieczyszczenie energetyczne �rodowiska i dlatego nale�y przyjmowa� takie same ogólne 

zasady, obowi�zki i formy post�powa� zwi�zanych z hałasem, jak w pozostałych dziedzinach 

ochrony �rodowiska. 

Ochrona przed hałasem polega na utrzymaniu poziomu hałasu poni�ej poziomu 

dopuszczalnego, a co najwy�ej na poziomie tego hałasu oraz zmniejszenie hałasu, co 
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najmniej do poziomu dopuszczalnego, gdy został on przekroczony. Działania te maj� na celu 

zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego �rodowiska.  

Dopuszczalne warto�ci hałasu w �rodowisku okre�la rozporz�dzenie Ministra 

�rodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w �rodowisku. 

Natomiast warto�ci progowe hałasu, mówi�ce o tym, do jakiej kategorii zagro�enia 

hałasem mo�na zaliczy� dany teren okre�lone s� rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska 

z dnia 9 stycznia 2002 r. Pa�stwowy Zakład Higieny, na podstawie ankiet, opracował tak�e 

subiektywn� skal� uci��liwo�ci hałasu. Wynika z niej, �e najbardziej dokuczliwy jest hałas 

komunikacyjny, znaczny wpływ na utrzymanie klimatu akustycznego ma hałas s�siedzki, 

osiedlowy a tak�e hałas przemysłowy. Dlatego grup� najbardziej nara�on� na hałas s� 

mieszka�cy du�ych miast oraz miejscowo�ci poło�onych wzdłu� ruchliwych tras 

komunikacyjnych i w pobli�u niektórych obiektów przemysłowych.  

Mieszka�cy miasta D�blin s� w znacznym stopniu nara�eni na wpływ hałasu 

pochodz�cego ze startuj�cych i l�duj�cych samolotów na pobliskim lotnisku. 

Niewielki wpływ na �rodowisko akustyczne ma hałas przemysłowy wytwarzany przez 

zakłady produkcyjne i usługowo-handlowe. Hałas drogowy jest tu równie� mniej 

odczuwalnym �ródłem zakłóce� �rodowiska akustycznego. 

 

3.2.1. Hałas z lotniska 

Klasyfikacja �ródeł hałasu i wibracji wyró�nia �ródła pojedyncze (np. �rodki 

komunikacji, transportu i produkcji w obiektach i na zewn�trz) oraz �ródła zgrupowane na 

okre�lonej przestrzeni (drogi, lotniska, dworce, zajezdnie, stacje rozrz�dowe, obiekty 

przemysłowe, rozrywkowe itp.). Dominuj�cy wpływ na klimat akustyczny �rodowiska 

przyrodniczego maj� hałasy komunikacyjne. Oprócz wła�ciwo�ci �ródeł hałasu, na klimat 

akustyczny �rodowiska w du�ym stopniu oddziałuje lokalizacja obiektów komunikacyjnych 

(np. lotnisk) i przemysłowych wraz z prowadz�cymi do nich trasami komunikacyjnymi. 

Poziomy d�wi�ku, których �ródłem s� �rodki komunikacji drogowej i kolejowej, 

wynosz� od 75 do 95 dB, w podziale na poszczególne rodzaje pojazdów przedstawia si� to 

nast�puj�co: pojazdy jedno�ladowe 79-87 dB, samochody ci��arowe 83-93 dB, autobusy 

i ci�gniki 85-92 dB, samochody osobowe 75-84 dB, maszyny drogowe i budowlane 75-85 

dB, wozy oczyszczania miasta 77-95 dB. 

Lotniska stanowi� powierzchniowe �ródła oddziaływania wielu pojedynczych �ródeł 

hałasu i samolotów stoj�cych na płycie z pracuj�cymi silnikami oraz startuj�cych 
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i l�duj�cych. Na uci��liwo�� lotniska istotny wpływ ma hała�liwo�� samolotów oraz 

intensywno�� i organizacja ruchu lotniczego na samym lotnisku, w strefie lotów nad 

lotniskiem, w strefie oczekiwania i w strefie podej�cia. 

Samoloty na trasach wznoszenia i oczekiwania emituj� hałas na okoliczne tereny 

o poziomie 80-110 db. Hała�liwo�� samolotów zale�y od ich rozwi�za� technicznych oraz od 

maksymalnej masy startowej. Nowe generacje samolotów s� z reguły mniej hała�liwe od 

starszych. Nie dotyczy to samolotów wojskowych. O ile obszar nara�ony na hałas o poziomie 

80 dB wynosi dla samolotów starszych typów około 150 km2, to dla samolotów nowych, tzw. 

drugiej generacji wynosi tylko 35-45 km2. Hałas emitowany przez samoloty startuj�ce 

i l�duj�ce oraz b�d�ce w ruchu obejmuje swym zasi�giem nie tylko lotniska, ale czyni 

nieprzydatnymi do zamieszkania tereny poło�one od kilku do kilkunastu kilometrów od 

granicy lotniska zale�nie od poło�enia pasów startowych. 

 

3.2.2. Hałas drogowy 

Hałas drogowy jest �ródłem zakłóce� �rodowiska akustycznego. Poziom hałasu 

komunikacyjnego zale�y zarówno od czynników, takich jak nat��enie ruchu, pr�dko�� 

pojazdów, ich stan techniczny czy rodzaj i stan nawierzchni, po której poruszaj� si� owe 

pojazdy, jak i od rodzaju otaczaj�cej zabudowy. Na terenie miasta �ródłem hałasu drogowego 

s� pojazdy kołowe i linie kolejowe. 

Przez teren miasta przebiega 8 km dróg krajowych, 5 km dróg wojewódzkich, 23 km 

dróg powiatowych i 34 km dróg gminnych. Nie ma tu du�ej intensywno�ci ruchu drogowego, 

a wi�c i wysokich poziomów nat��e� hałasu drogowego.  
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Rysunek 4. Poziom hałasu w obr�bie miasta D�blin 

3.2.3. Hałas powodowany przez podmioty gospodarcze  

Na terenie miasta D�blin jest kilka zakładów produkcyjnych. Hałas przemysłowy jest 

tu jednak stosunkowo mało uci��liwy. Miejscowe uci��liwo�ci mog� by� stwarzane 

okresowo przez niewielkie obiekty produkcyjne i usługowe zlokalizowane w s�siedztwie 

terenów o zabudowie mieszkaniowej. 

Najbardziej uci��liwymi dla �rodowiska �ródłami hałasu s� ró�nego rodzaju 

urz�dzenia tj.: urz�dzenia chłodnicze, spr��arki, maszyny i urz�dzenia stolarskie, instalacje 

wentylacji ogólnej, urz�dzenia do obróbki kamienia, urz�dzenia nagła�niaj�ce. 

Oddziaływanie to nie wpływa na klimat akustyczny całego miasta, lecz ma charakter 

lokalny. O uci��liwo�ci tego hałasu decyduj�: 

- nat��enie hałasu przenikaj�ce do �rodowiska, 

- rodzaj i przeznaczenie terenu zlokalizowanego w s�siedztwie zakładu, czy obiektu, 

usługowego lub handlowego, 

- odległo�� tego obiektu od terenu chronionego akustycznie, 

- topografia terenu, 

- rodzaj urz�dze� stosowanych do zabezpieczania �rodowiska przed hałasem. 
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3.3. Stan czysto�ci wód powierzchniowych 

Badania dotycz�ce jako�ci wód powierzchniowych realizowane s� w ramach 

Pa�stwowego Monitoringu �rodowiska, utworzonego na mocy ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. 

o Inspekcji Ochrony �rodowiska oraz zgodnie z ustaw� Prawo ochrony �rodowiska z dnia 

27 kwietnia 2001 r. W �wietle w/w ustawy monitoring �rodowiska ma na celu zwi�kszenie 

działa� na rzecz ochrony �rodowiska poprzez zbieranie, analizowanie oraz udost�pnianie 

danych dotycz�cych stanu �rodowiska oraz zachodz�cych w nim zmian. 

Badaniami obj�te s� przede wszystkim cieki pełni�ce rol� odbiorników �cieków 

komunalnych i przemysłowych, stanowi�ce �ródło zaopatrzenia w wod� na potrzeby 

komunalne i przemysłowe, jak równie� cieki przepływaj�ce przez tereny rekreacyjne 

i prawnie chronione.  

Ocena stanu jako�ci wód w rzekach polega na okre�leniu stopnia zanieczyszczenia 

wody i zaliczeniu jej do jednej z klas czysto�ci ustalonych w rozporz�dzeniu Ministra 

�rodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie nale�y spełniac przy 

wprowadzaniu �cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla �rodowiska wodnego. 

Ocena czysto�ci jest dokonywana za pomoc� trzystopniowej skali, obejmuj�cej trzy 

klasy czysto�ci wód: 

1) klasa pierwsza – wody nadaj�ce si� do: 

- zaopatrzenia ludno�ci w wod� do picia, 

- zaopatrzenia zakładów wymagaj�cych wody o jako�ci wody do picia, 

- bytowania w warunkach naturalnych ryb łososiowatych, 

2) klasa druga – wody nadaj�ce si� do: 

- bytowania w warunkach naturalnych innych ryb ni� łososiowate, 

- chowu i hodowli zwierz�t gospodarskich, 

- celów rekreacyjnych , uprawiania sportów wodnych oraz organizowania k�pielisk, 

3) klasa trzecia – wody nadaj�ce si� do: 

- zaopatrzenia zakładów innych ni� zakłady wymagaj�ce wody o jako�ci wody do picia, 

- nawadniania terenów rolniczych, wykorzystywanych do upraw ogrodniczych oraz 

upraw pod szkłem i pod osłonami z innych materiałów. 

Wody, których parametry nie mieszcz� si� w warto�ciach dla klasy trzeciej okre�lane s� 

jako pozaklasowe, nie odpowiadaj�ce normatywom (NON). 

Klasyfikacja przeprowadzana jest oddzielnie dla ka�dego wska�nika, a jako�� wody 

okre�lona na podstawie najniekorzystniejszego parametru. Przy tej metodzie oceny jako�ci 
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wody przyj�to, �e niezale�nie od ilo�ci wska�ników badanych o klasie czysto�ci decyduj� 

wska�niki o najniekorzystniejszych warto�ciach, bardzo cz�sto mniej istotne z punktu 

widzenia przydatno�ci wody. Dlatego, aby w pełniejszym stopniu przedstawi� stan jako�ci 

wód, wyniki bada� przedstawiane s� w postaci klasyfikacji ogólnej oraz klasyfikacji 

cz�stkowych, charakteryzuj�cych okre�lony rodzaj zanieczyszcze� tj.: 

1) wska�niki fizykochemiczne, w�ród których uwzgl�dniono m.in.: 

- substancje organiczne, charakteryzowane oznaczeniami BZT5, tlenu rozpuszczonego, 

ChZTMn, ChZTCr, 

- zwi�zki biogenne, okre�lane st��eniami zwi�zków azotu i fosforu, 

- zasolenie, charakteryzowane zawarto�ci� chlorków, siarczanów, substancji 

rozpuszczonych oraz przewodnictwem elektrolitycznym, 

- zanieczyszczenia specyficzne, powodowane przez fenole lotne, metale ci��kie, 

detergenty anionowe, 

2) stan bakteriologiczny, charakteryzowany warto�ci miana coli typu kałowego, zawarto�� 

bakterii chorobotwórczych, 

3) wska�niki hydrobiologiczne, okre�lone indeksem saprobowo�ci oraz chlorofilem „a”. 

Legenda: 

II klasa czysto�ci 

 III klasa czysto�ci 
 NON (nie obj�te norm�) 

Rysunek 5. Stan czysto�ci rzek w obr�bie miasta D�blin 
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Problemem jest to, �e D�blin poło�ony jest u zbiegu trzech �cieków, których stan 

sanitarny w niewielkim stopniu zale�ny jest od gospodarki wodnej w mie�cie. Brak warstwy 

izolacyjnej w czwartorz�dzie powoduje, �e poziom czwartorz�dowy jest nara�ony na 

ska�enia i łatwe wnikanie zanieczyszcze� bakteriologicznych i chemicznych. Poziom 

trzeciorz�dowy charakteryzuje si� podwy�szon� zawarto�ci� �elaza i manganu i słabo 

zasadowym odczynem – wymaga to dodatkowego uzdatniania wody na cele konsumpcyjne. 

W dolinie Wisły na odcinku 20 km, na wysoko�ci os. Młynki wyst�puje tzw. „Łacha 

St��ycka”, obserwuje si� tu naturalne zamieranie wody. Łacha ci�gnie si� od miasta D�blin 

do boiska w gm. St��yca. Nale�y podj�� działania zmierzaj�ce do poprawienia stanu rzeki 

poprzez natlenienie wody. Z uwagi na poło�enie „Łachy St��yckiej” na pograniczu miasta 

D�blin i gm. St��yca, dwóch s�siednich gmin, nale�y podj�� wspóln� współprace w tym 

zakresie. 

 

3.4. Jako�	 wód podziemnych 

W rejonie D�blina obserwowane s� trzy poziomy wodono�ne: czwartorz�dowy, 

trzeciorz�dowy i kredowy. 

Wody czwartorz�dowe tworz� ci�gły poziom bezci�nieniowy w piaskach 

ró�noziarnistych o zró�nicowanej mi��szo�ci. 

Poziom trzeciorz�dowy stanowi� wody szczelinowe w paleoce�skich opokach, 

marglach i gezach lub wody porowe w piaskach oligoce�skich 

Wody w kredzie maj� równie� charakter szczelinowych, wyst�puj� w sp�kanych 

opokach, wapieniach i marglach. Jest to poziom zasobny i cechuje si� znacznym ci�nieniem 

hydrostatycznym. 

Wody kredowe trzeciorz�dowe pod wzgl�dem składu chemicznego s� wodami 

wodorow�glanowo-wapniowe i rzadziej wodorow�glanowo-wapniowo-magnezowe.  

S� to wody: 

- bezbarwne, 

- bezwonne, 

- o słabo zasadowym odczynie (pH 6,7-7,6), 

- �rednio twarde i twarde (150 – 500 mg CaCO3), 

- słabo zmineralizowane o suchej pozostało�ci, najcz��ciej do 500 mg/dm3 (maksymalnie 

do 800 mg/dm3), 

- o zawarto�ci chlorków nie przekraczaj�cej 30 mg Cl- / dm3, 

- o zawarto�ci siarczanów w granicach 2-20 mg SO2-
4

 / dm3, 
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- o zawarto�ci azotanów nie przekraczaj�cych dopuszczalnych warto�ci. 

Poziom kredowy jest nara�ony na antropopresj� ze wzgl�du na szczelinowy charakter 

i szybkie przemieszczenie si� ska�enia z powierzchni terenu do poziomu zwierciadła wody.  

Wody poziomu czwartorz�dowego s� wodami o niewielkiej mineralizacji równej 

~240 mg/dm3 i niskiej twardo�ci, zawarto�� chlorków nie przekracza 170 mg Cl- /dm3.  

Wody te maj� niekiedy podwy�szon� zawarto�� �elaza i manganu, przez co wymagaj� 

prostego uzdatniania. 

Stan jako�ci wód podziemnych miasta D�blin nie był badany w ramach sieci krajowej 

monitoringu jako�ci wód podziemnych. 

Rysunek 6. Jako�� wód podziemnych w obr�bie miasta D�blin 
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3.5. Jako�	 gleb 

Wła�ciwo�ci chemiczne i fizykochemiczne gleby maj� bezpo�redni wpływ na skład 

chemiczny produktów ro�linnych. Ich oddziaływanie rozci�ga si� zatem na cały ła�cuch 

troficzny.  

Gleby u�ytków rolnych województwa lubelskiego s� obj�te stałym monitoringiem 

prowadzonym przez Stacj� Chemiczno-Rolnicz� w Lublinie. Zakres prac obejmuje przede 

wszystkim okre�lanie odczynu gleb, zasobno�ci w podstawowe składniki mineralne, 

wydawanie zalece� odno�nie zapobiegania procesom chemicznej degradacji gleb. 

Według bada� odczynu i zasobno�ci gleby wyst�puj�ce na terenie miasta D�blin 

posiadaj� do�� dobre warunki fizykochemiczne, tj.: 

- �redni udział gleb kwa�nych i bardzo kwa�nych w ogólnym obszarze u�ytków rolnych 

40-60 %, 

- �redni udział gleb u�ytków rolnych o bardzo niskiej i niskiej zasobno�ci w przyswajalny 

fosfor 40-60 %, 

- �redni udział gleb u�ytków rolnych o bardzo niskiej i niskiej zasobno�ci w przyswajalny 

potas 40-60 %, 

- �redni udział gleb u�ytków rolnych o bardzo niskiej i niskiej zasobno�ci w przyswajalny 

magnez 40-60 %. 

Zanieczyszczenia komunikacyjne, tj. siarka i zwi�zki siarki, metale ci��kie, 

wielopier�cieniowe w�glowodory aromatyczne maj� istotny wpływ na jako�� gleb. Spaliny 

samochodowe i wtórne zanieczyszczenia komunikacyjne wpływaj� na akumulacj� metali 

ci��kich w glebie. Innym elementem wpływaj�cym na mobilno�� metali ci��kich 

w �rodowisku glebowym jest odczyn gleby. Wi�kszo�� metali ci��kich jest łatwo 

przyswajalna dla ro�lin w warunkach kwa�nego odczynu gleby.  

W celu poprawy wła�ciwo�ci fizykochemicznych, chemicznych i fizycznych, wzrostu 

plonów ro�lin uprawnych i poprawy ich jako�ci, gleby kwa�ne nale�y podda� procesowi 

wapniowania. Dodatkowo ze wzgl�du na to, �e około połowa gleb u�ytkowanych rolniczo 

została zaliczona do gleb o bardzo niskiej i niskiej zasobno�ci w przyswajalny fosfor, potas 

i magnez, gleby te nale�y nawozi�.  

Na terenie miasta D�blin brak jest gleb zaliczanych do I i II klasy bonitacyjnej. 

Wi�kszo��, 10,25 % powierzchni u�ytków rolnych stanowi� gleby zaliczane do IV klasy 

bonitacyjnej, 9,81 % nale�y do V klasy. Gleby zaliczane do VI klasy bonitacyjnej stanowi� 

ok. 7% u�ytków rolnych miasta D�blin.  

Szczegółowy bilans u�ytkowania terenów przedstawia tabela 11. 
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Tabela 11. Bilans u�ytkowania terenów miasta D�blin 

Powierzchnia 
Lp. Wyszczególnienie 

[ha] % 
U�ytki rolne: 1 107 28,88 

I - - 

II - - 

IIIa 3 0,08 

IIIb 70 1,83 

IVa 234 6,10 

IVb 159 4,15 

V 376 9,81 

VIa 10 0,26 

1. 

VI 255 6,65 

2. Wody 52 1,36 

3. Eksploatacja 
kopalin 

- - 

4. Tereny 
komunikacyjne 

245 6,39 

5. Tereny osiedlowe 96 2,50 

6. Nieu�ytki 20 0,52 

7. Pozostałe grunty 2 331 60,35 

Razem 3 851 100 

 

3.6. Negatywne zjawiska zachodz�ce w faunie i florze 

Wszystkie czynniki zagra�aj�ce �rodowisku naturalnemu miasta i powoduj�ce jego 

degradacj� zwi�zane s� z działalno�ci� człowieka. Oddziaływanie człowieka spowodowało 

negatywne zjawiska w �rodowisku naturalnym takie jak: 

- przekształcenie naturalnych zbiorowisk ro�linnych (lasów, ł�k) na grunty orne 

wykorzystywane w produkcji rolnej, 

- przekształcenie dolin cieków wodnych powoduj�ce zmiany w stosunkach glebowo – 

wodnych i osuszanie terenów a tym samym obni�anie poziomu wód podziemnych, 

- zmniejszenie lesisto�ci terenu i zmiany w strukturze nasadze� hodowanych 

drzewostanów, nie zawsze odpowiadaj�ce naturalnym warunkom siedliskowym, 

- zanieczyszczenie �rodowiska, a zwłaszcza wód odprowadzaniem nie oczyszczonych 

�cieków, 
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- zanieczyszczenie �rodowiska, a szczególnie lasów i nieu�ytków odpadami (tzw. dzikie 

wysypiska �mieci). 

Działaniem maj�cym najwi�kszy wpływ na stan flory i fauny jest zmniejszaj�cy si� 

stopie� zalesienia terenu. Przekształcanie struktury przestrzennej obszarów le�nych powoduje 

wyst�powania obszarów bezle�nych a przez to ograniczanie wyst�powania flory i fauny 

zwi�zanej z ekosystemami le�nymi.  

Nie mniej gro�ne jest przekształcanie struktury fitocenoz w wyniku ujednolicania 

struktury gatunkowej, obni�ania wieku drzewostanu oraz przekształcania składu 

gatunkowego lasów w wyniku wnikania gatunków synantropijnych (przystosowanych do 

�ycia w �rodowisku zmienionym przez człowieka). 

Dla zachowania i tak ubogo wyst�puj�cej fauny nale�y d��y� do zachowania 

naturalnych dla poszczególnych gatunków miejsc siedliskowych. Wycinanie drzew, 

w szczególno�ci starodrzewi, zanieczyszczenie �rodowiska (dzikie wysypiska odpadów, 

chemizacja �rodowiska zwi�zana ze stosowaniem �rodków ochrony ro�lin) a przez to 

zanieczyszczenie wód i gleby mog� prowadzi� do dalszego zubo�enia ró�norodno�ci 

gatunkowej wyst�puj�cej tu flory i fauny. 

 

4. 
ródła przeobra�e� �rodowiska naturalnego 

4.1. Przyczyny przekształce� rze�by terenu 

Erozja wodna  

Erozji wodnej sprzyjaj� nachylenia powierzchni ziemi, a tak�e do�� łatwo eroduj�ce 

skały wyst�puj�ce na znacznym obszarze. Niewła�ciwie prowadzone zabiegi agrotechniczne 

i  rozwój dróg u�ytkowanych rolniczo powoduje erozj� gleb w miejscach o wi�kszym 

nachyleniu terenu.  

Wody powierzchniowe spływaj�ce po powierzchni terenu w sposób 

nieskoncentrowany powoduj� zmywanie. Zjawisko to ma znaczenie na obszarach 

o zwi�kszonym nachyleniu. Zmywana jest najwy�sza cze�� profilu glebowego (A), 

najwa�niejsza dla rozwoju ro�lin.  

 

Erozja eoliczna 

Oprócz wody tak�e wiatr wpływa na zmiany powierzchni terenu. Z otwartych, nie 

poro�ni�tych ro�linno�ci� terenów, wywiewane s� najl�ejsze cz�stki z górnych warstw gleby. 
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Proces ten najsilniej przebiega podczas prac polowych przy u�yciu ci��kiego sprz�tu. 

Wiosn� i jesieni� (okres najsilniejszych wiatrów) przy braku pokrywy ro�linnej, kiedy gleba 

jest przesuszona w czasie orki w powietrzu unosz� si� tumany „kurzu”. W zale�no�ci od 

wielko�ci wywiewanych cz�steczek i siły wiatru, mog� one by� przenoszone na ró�ne 

odległo�ci (od kilku metrów do kilkuset kilometrów). Najbardziej nara�one na erozj� eoliczn� 

s� obszary poło�one na stokach od strony wiatru oraz obszary wierzchowinowe.  

Osadzanie si� cz�steczek niesionych przez wiatr odbywa si� po stronie zawietrznej, 

a sprzyjaj� temu obszary wyst�powania ro�linno�ci trwałej (pasy zadrzewie� �ródpolnych, 

lasy, wysokie drzewa przy drogach, sady, itp.). 

 

Zmiany powierzchni terenu wywołane przez człowieka 

Zmiany powierzchni terenu powodowane przez człowieka wywołane s� rozwojem 

cywilizacyjnym oraz działaniami zwi�zanymi z budow� wszelkiego rodzaju infrastruktury 

technicznej, mieszkaniowej, itp. Tego typu działania pozostawiaj� po sobie �lady w postaci 

wzniesie� lub zagł�bie� terenu, powoduj�cych zmiany krajobrazu naturalnego.  

Antropogeniczne wypukłe formy terenu to: nasypy drogowe, urobiska i hałdy, miejsca 

składowania odpadów po pracach ziemnych, sztuczne wzniesienia utwardzaj�ce grunt lub 

podnosz�ce teren pod budynki, wzniesienia maskuj�ce podziemne zbiorniki i magazyny. 

Do wkl�słych form terenu pochodzenia antropogenicznego nale��: kanały i rowy 

nawadniaj�ce i odwadniaj�ce, sztuczne zbiorniki wodne, stawy hodowlane, sadzawki 

przyzagrodowe, stawy i oczka wodne, wyrobiska, piaskownie i inne.  

Zmiany powierzchni ziemi, powoduj� zmiany krajobrazu a tym samym mog� ingerowa� 

w �rodowisko �ycia ro�lin oraz zwierz�t i powodowa� ich migracje. 
 

4.2. Przyczyny zmian jako�ci gleb 

Rolnicze u�ytkowanie terenu przez setki lat znacznie wpłyn�ło na jako�� gleb. Gleby 

poło�one na stokach, u�ytkowane jako pola uprawne, podlegaj� erozji fluwialnej, szczególnie 

w okresie wiosennym (roztopy). Erozja wietrzna dotyka du�ych odsłoni�tych połaci ziemi, 

głównie w obr�bie wierzchowin i na stokach. Wyst�puj� poza okresem wegetacji ro�lin 

(pó�na jesie� – wczesna wiosna), w okresach suszy glebowej i silnych wiatrów. Nasilaj� si� 

w okresie prac polowych (orka). Wywiewane s� najmniejsze cz�steczki glebowe 

(m.in. frakcja pylasta) a tak�e składniki organiczne. Wpływa to na znaczne zubo�enie gleby. 

Silna erozja mo�e doprowadzi� do całkowitego zaniku profilu glebowego, odsłoni�cia si� 

skały macierzystej.  
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Gleby mog� ulega� zanieczyszczeniu a nawet degradacji poprzez składowanie na ich 

powierzchni szkodliwych odpadów. Niezabezpieczone odpady składowane na tzw. „dzikich 

wysypiskach”, pod wpływem czynników atmosferycznych rozkładaj� si� i przedostaj� do 

gleb. �rodki toksyczne mog� trwale i w znacznym stopniu skazi� gleb�. Inne substancje 

wchodz�c w reakcje ze składnikami mog� powodowa� zmian� ich wła�ciwo�ci fizyko-

chemicznych. 

Ten sam mechanizm dotyczy substancji chemicznych u�ywanych w rolnictwie. 

Nieumiej�tne stosowanie nawozów sztucznych i �rodków ochrony ro�lin mo�e prowadzi� do 

zanieczyszczenia gleby i innych komponentów �rodowiska. Szczególnie niebezpieczne jest 

niewła�ciwe stosowanie nawozów zawieraj�cych metale ci��kie Ich nadmierne 

wykorzystywanie mo�e powodowa� trudno usuwalne zmiany w �rodowisku glebowym.  

Tereny przydro�ne s� nara�one na komunikacyjne zanieczyszczenia metalami ci��kimi 

oraz wielocz�steczkowymi w�glowodorami nasyconymi (WWA) pochodz�cymi ze spalania 

paliw płynnych. W zwi�zku z tym tereny uprawne, w szczególno�ci uprawy warzyw 

i owoców powinny by� sytuowane z daleka od dróg o najwi�kszym nat��eniu ruchu. 

 

4.3. Przyczyny zmian jako�ci powietrza atmosferycznego 

Najwi�ksze znaczenie w ogólnym zanieczyszczeniu powietrza ma zjawisko tzw. „niskiej 

emisji” z gospodarstw domowych i zakładów usługowych. Emisja pochodz�ca z tych �ródeł 

jest trudna do zewidencjonowania, gdy� emitory te rozproszone s� na znacznym terenie. 

Nasilenie emisji notuje si� w okresie zimowym, kiedy wzrasta produkcja energii cieplnej, 

zarówno w gospodarstwach domowych oraz w obiektach infrastruktury, jak i w zakładach 

usługowo-handlowych. 

W celu zmniejszenia emisji pochodz�cej z produkcji energii cieplnej wprowadza si� 

modernizacje i zmiany technologiczne w kotłowniach prowadz�ce do wyeliminowania paliw 

w�glowych (o du�ej zawarto�ci zwi�zków siarki oraz substancji lotnych) na rzecz: 

- gazu, 

- olejów opałowych, 

- surowców pochodzenia organicznego (np. biopaliwa), 

- u�ywania paliw w�glowych o ni�szej zawarto�ci zanieczyszcze�.  

Stosowane s� tak�e nowoczesne urz�dzenia zmniejszaj�ce emisj� zanieczyszcze� z tych 

�ródeł.  
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Na terenie miasta D�blin �ródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego s� spaliny 

z samolotów. Zmiany jako�ci powietrza mog� powstawa� w wyniku zwi�kszenia ruchu 

komunikacyjnego w okresach intensyfikacji prac polowych, powodowanych przez wi�ksz� 

ilo�� i zły stan pojazdów poruszaj�cych si� po drogach. 

 

4.4. Przyczyny zmian jako�ci wód powierzchniowych i podziemnych 

Ze wzgl�du na budow� geologiczn� wody podziemne s� znacz�co nara�one na 

zanieczyszczenia przedostaj�ce si� z powierzchni terenu.  

Zanieczyszczenia wód podziemnych mog� by� zwi�zane z: 

- działalno�ci� rolnicz�, 

- brakiem wystarczaj�cej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta, 

- składowaniem odpadów na nieprzystosowanym do tego celu terenie (dzikie wysypiska). 

W zwi�zku z tym, �e wi�kszo�� gleb na terenie D�blina nie jest najwy�szej jako�ci, na 

terenach u�ytkowanych rolniczo stosuje si� du�e ilo�ci nawozów i �rodków ochrony ro�lin. 

Je�li s� one stosowane w zbyt du�ych dawkach, przy niewła�ciwych warunkach 

atmosferycznych lub przygotowywane b�d� magazynowane w nieodpowiedni sposób (bez 

zachowania podstawowych zasad higieny i bezpiecze�stwa) mog� przedostawa� si� przez 

gleb� do wód podziemnych. Wody powierzchniowe ulegaj� zanieczyszczeniu tymi �rodkami 

bezpo�rednio poprzez spływy �rodków ochrony ro�lin lub nawozów z pól do rzeki. 

Pewnym zagro�eniem dla jako�ci wód zarówno podziemnych jak i powierzchniowych 

jest zbyt mała ilo�� sieci kanalizacyjnej przy du�ym stopniu zwodoci�gowania miasta (97%). 

Dotychczas wybudowano 12 000 mb kanalizacji sanitarnej. 

Cz��� wytworzonych �cieków jest odprowadzana do zbiorników bezodpływowych 

(szamb). Istnieje jednak potencjalne ryzyko, �e cz��� ze zbiorników jest rozszczelniona 

a �cieki dostaj� si� do gleby i wód. W 2003 r. zako�czono modernizacj� oczyszczalni 

�cieków o przepustowo�ci 6 000 m3/dob�. Dostosowano j� do wymogów okre�lonych 

w przepisach o ochronie �rodowiska i Unii Europejskiej poprzez system usuwaj�cy zwi�zki 

biogenne. Oczyszczalnia posiada znaczne rezerwy odbioru �cieków.  

Miasto D�blin posiada rozdzielczy system odprowadzania �cieków sanitarnych 

i deszczowych. Sie� kanalizacyjna pracuje w układzie grawitacyjno-pompowym. Komunalna 

oczyszczalnia �cieków posiada znaczne rezerwy hydrauliczne urz�dze� technologicznych 

w granicach 70%. 
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Obecnie miasto nie posiada w pełni zrealizowanego układu kanalizacji deszczowej. 

Istniej�ce kanały obejmuj� swoim zasi�giem stosunkowo niewiele terenów miasta. Brak jest 

kanałów w terenach g�stej zabudowy, obejmuj�cej obszary centrum. 

Zanieczyszczenia zawarte w odpadach, a tak�e produkty ich rozkładu składowane 

w nieprzystosowanych do tego miejscach na tzw. „dzikich wysypiskach” mog� si� 

przedostawa� do wód podziemnych. Wody powierzchniowe równie� bywaj� zanieczyszczone 

odpadami, szczególnie w okresach wi�kszych przybra� wody, kiedy woda zbiera 

zanieczyszczenia z brzegów rzek. 

 

4.4.1. Promieniowanie elektromagnetyczne 

4.4.1.1 Promieniowanie naturalne i ska�enia promieniotwórcze 

Ocen� stopnia promieniowania naturalnego i ska�enia promieniotwórczego dokonuje si� 

na podstawie danych sporz�dzonych przez Pa�stwowy Instytut Geologiczny w Warszawie 

w 1993, 1994, 1996 r. i map radioekologicznych Polski (Strzelecki i in. 1993, 1994, 1996). 

Moc dawki promieniowania gamma jest warto�ci� sumaryczn� promieniowania gamma 

pochodz�cego z radionuklidów naturalnych: uranu 238U, toru 232Th, i potasu 40K oraz 

sztucznych wprowadzanych do �rodowiska izotopów cezu 137-134 Cs, które nale�y uwa�a� 

za elementy ska�aj�ce �rodowisko. Rozkład promieniowania gamma zale�y głównie od 

budowy geologicznej. 

�rednia moc dawki promieniowania dla obszaru Polski wynosi 34,2 nGy/h 

(nanoGrey na godzin�), natomiast �rednia moc dawki promieniowania gamma dla 

województwa lubelskiego wynosi 36,11 nG/h. Podwy�szona warto�� promieniowania gamma 

na terenie województwa jest zwi�zana z wyst�powaniem utworów kredowych oraz 

czwartorz�dowych (pokrywa lessowa). Zjawisko podwy�szonego promieniowania gamma na 

lessach zwi�zane jest z wysok� porowato�ci�, co stanowi zbiornik dla radonu emanowanego 

z podło�a. 

�rednia koncentracja cezu dla obszaru Polski wynosi 4,67 kB/m2 

(kilo Bekerel na metr kwadrat), natomiast �rednia warto�� dla województwa lubelskiego 

równa si� 5,07 kB/m2. Na terenie województwa lubelskiego, a wi�c tak�e i na terenie miasta 

D�blin nie stwierdzono podwy�szonych, anomaliowych zawarto�ci cezu.  
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4.4.1.2 Pole elektromagnetyczne niejonizuj�ce 

Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizuj�ce jest promieniowaniem sztucznym, 

wyst�puj�cym w postaci fal elekromagnetycznych, powstaj�cych w wyniku działalno�ci 

człowieka. Głównymi urz�dzeniami emituj�cymi pole elektromagnetyczne s�: 

- stacje elektroenergetyczne, 

- napowietrzne linie elektroenergetyczne, 

- urz�dzenia stacji radiokomunikacyjnych (stacje nadawcze radiowo – telewizyjne, stacje 

bazowe telefonii komórkowej), 

- urz�dzenia radionawigacyjne 

- urz�dzenia radiolokacyjne (np. radary). 

Podstawowym aktem prawnym w zakresie ochrony przed promieniowaniem jest ustawa 

Prawo ochrony �rodowiska oraz rozporz�dzenie Ministra �rodowiska, z dnia 30 pa�dziernika 

2003 r., w sprawie szczegółowych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 

w �rodowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. 

 

4.4.1.2.1. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych. 

Tabela 12. Zakres cz�stotliwo�ci pól elektromagnetycznych, dla których okre�la si� parametry 
fizyczne charakteryzuj�ce oddziaływanie pól elektromagnetycznych na �rodowisko, 
dla terenów przeznaczonych pod zabudow� mieszkaniow� oraz dopuszczalne 
poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne warto�ci 
parametrów fizycznych, dla terenów przeznaczonych pod zabudow� mieszkaniow� 

Parametr fizyczny 

Zakres cz�stotliwo�ci pola 
elektromagnetycznego 

Składowa 
elektryczna Składowa magnetyczna G�sto�	 mocy 

50 Hz 1 kV/m 60 A/m - 
Obja�nienia: 

a) 50 Hz - cz�stotliwo�� sieci elektroenergetycznej, 
b) podane w kolumnach 2 i 3 tabeli warto�ci graniczne parametrów fizycznych charakteryzuj�cych 

oddziaływanie pól elektromagnetycznych odpowiadaj� warto�ciom skutecznym nat��e� pól elektrycznych 
i magnetycznych. 
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Tabela 13. Zakres cz�stotliwo�ci pól elektromagnetycznych, dla których okre�la si� parametry 
fizyczne charakteryzuj�ce oddziaływanie pól elektromagnetyczne. na �rodowisko, dla 
miejsc dost�pnych dla ludno�ci oraz dopuszczalne poziomy pól 
elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne warto�ci parametrów 
fizycznych, dla miejsc dost�pnych dla ludno�ci 

Parametr fizyczny 

Lp. Zakres cz�stotliwo�ci 
pola 

elektromagnetycznego 

Składowa 
elektryczna 

Składowa 
magnetyczna G�sto�	 mocy 

1 0 Hz 10 kV/m 2.500 A/m - 

2 od 0 Hz do 0,5 Hz - 2.500 A/m - 

3 od 0,5 Hz do 50 Hz 10 kV/m 60 A/m - 

4 od 0,05 kHz do 1 kHz - 3/f A/m - 

5 od 0,001 MHz do 3 MHz 20 V/m 3 A/m - 

6 od 3 MHz do 300 MHz 7 V/m - - 

7 od 300 MHz do 300 GHz 7 V/m - 0,1 W/m2 

Obja�nienia: 
Podane w kolumnach 2 i 3 tabeli warto�ci graniczne parametrów fizycznych charakteryzuj�cych oddziaływanie 
pól elektromagnetycznych odpowiadaj�: 
a) warto�ciom skutecznym nat��e� pól elektrycznych i magnetycznych o cz�stotliwo�ci do 3 MHz, podanym z 

dokładno�ci� do jednego miejsca znacz�cego, 
b) warto�ciom skutecznym nat��e� pól elektrycznych o cz�stotliwo�ci od 3 MHz do 300 MHz, podanym 

z dokładno�ci� do jednego miejsca znacz�cego, 
c) warto�ci �redniej g�sto�ci mocy dla pól elektromagnetycznych o cz�stotliwo�ci od 300 MHz do 300 GHz lub 

warto�ciom skutecznym dla pól elektrycznych o cz�stotliwo�ciach z tego zakresu cz�stotliwo�ci, podanej z 
dokładno�ci� do jednego miejsca znacz�cego po przecinku, 

d) f - cz�stotliwo�� w jednostkach podanych w kolumnie 1, 
e) 50 Hz - cz�stotliwo�� sieci elektroenergetycznej. 
 

Najliczniejsz� grup� realizowanych lub istniej�cych obiektów, emituj�cych pola 

elektromagnetyczne s� stacje bazowe telefonii komórkowej i urz�dzania radiolokacyjne 

funkcjonuj�ce na terenie jednostek wojskowych i lotniska w D�blinie. 

Na terenie miasta D�blin znajduje si� 4 Jednostki Wojskowe, Szkoła Wojskowa i 1 stacja 

bazowa telefonii komórkowej. 

 

4.4.1.3 Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie 

i bezpiecze�stwo ludzi 

Urz�dzenia stosowane w energetyce oraz w nowoczesnych systemach 

telekomunikacyjnych, tj. przewody linii elektromagnetycznych, anteny nadawcze stacji 

bazowych lub urz�dzenia radiolokacyjne słu��ce wojsku wytwarzaj� i wypromieniowuj� 

energi� elektromagnetyczn�. Energia ta, mimo braku mo�liwo�ci jonizacji cz�steczek mo�e 
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wywoła� w organizmach �ywych, w tym u ludzi efekty biologiczne. Wysokie cz�stotliwo�ci 

i nat��enia mog� powodowa� powstawanie tzw. „efektu termicznego”, który objawia si� 

podwy�szeniem ciepłoty tkanek, a nast�pnie zaburzeniem reakcji biochemicznych 

w komórkach.  

Opisany wpływ na organizmy �ywe mo�e wyst�pi� jedynie w przypadku 

kilkunastokrotnego przekroczenia warto�ci dopuszczalnych poziomów promieniowania 

niejonizuj�cego i długotrwałej ekspozycji na promieniowanie. 

W celu unikni�cia takich zjawisk i ewentualnych negatywnych skutków ubocznych 

konieczna jest ochrona człowieka przed polami elektromagnetycznymi poprzez 

wyeliminowanie mo�liwo�ci wyst�powania obszarów, na których wypromieniowywane pola 

elektromagnetyczne maj� warto�ci wy�sze od dopuszczalnych. Ochrona taka jest mo�liwa 

w drodze separacji przestrzennej miejsc przebywania ludzi i wyst�powania obszarów 

o warto�ciach wypromieniowanych pól elektromagnetycznych wy�szych od dopuszczalnych, 

okre�lonych w stosownych przepisach. W przypadku stacji radiowo – nadawczych, w tym 

stacji bazowych telefonii komórkowej, separacja sprowadza si� głównie do takiego 

usytuowania anten nadawczych, aby pola ewentualnie docieraj�ce do miejsc przebywania 

ludzi, były całkowicie bezpieczne dla ich zdrowia. 

 

5. Przegl�d stosowanych rozwi�za� technicznych z zakresu ochrony 

�rodowiska, funkcjonuj�cych na terenie miasta D�blin 

5.1. Infrastruktura techniczna zwi�zana z dziedzin� ochrony �rodowiska 

Infrastruktura techniczna miasta D�blin jest dobrze rozwini�ta.  

SIE� WODOCI�GOWA 

Najbardziej rozbudowany jest tu wodoci�g. Sie� wodoci�gowa ma 1 520 sztuk przył�czy, 

a jej ł�czna długo�� wynosi 43,2 km. Istniej�ce odcinki wodoci�gu daj� 97 % 

zwodoci�gowania całego miasta. Wodoci�g nie obejmuje ul. Orzeszkowej i ul. Jana Matejki. 

Odbiorcy komunalni miasta D�blin zaopatrywani s� w wod� z 2 stacji wodoci�gowych : 

- stacja wodoci�gowa „Jagiello�ska” 

- stacja wodoci�gowa „Wi�lana” 

Tereny wojskowe wraz z osiedlami zaopatrywane s� w wod� z własnych uj�� i stacji, 

natomiast tereny kolejowe zaopatrywane były pierwotnie z uj�� kolejowych znajduj�cych si� 

przy ul. Towarowej i Dworcowej. Obecnie sie� zasilana jest z uj�cia „Jagiello�ska” oraz 

cz��ciowo „Wi�lana”. 
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Stacja wodoci�gowa „Wi�lana”. 

Funkcjonuje w oparciu o studni� Nr 2 wykonan� w 1977 r. 

Zatwierdzone zasoby w kat. „B” wynosz�: 

Q = 35,0 m3 /h                 S = 16,5 m 

Zasi�g leja depresyjnego R = 245, 30 m. 

Studnia nie wymaga strefy ochrony po�redniej. 

Studnia Nr 1 z uwagi na zły stan techniczny została w 1996 r całkowicie zlikwidowana. 

Ujmowana woda nie budzi zastrze�e� pod wzgl�dem bakteriologicznym. Ze wzgl�du na 

du�� zawarto�� zwi�zków �elaza jest uzdatniana w stopniu zapewniaj�cym normatywne 

parametry wody pitnej. Woda czysta magazynowana jest w zbiorniku wyrównawczym sk�d 

pompami w układzie hydroforowym podawana jest do sieci miejskiej. Uj�cie wody 

„Wi�lana” pracuje prawie pełn� wydajno�ci� – 98%  i nie ma rezerwy. 

Stacja wodoci�gowa „Jagiello�ska”. 

Uj�cie i stacja wodoci�gowa przy ul. Jagiello�skiej zostały oddane do u�ytku w 1998 

r. Uj�cie składa si� z 6 studni gł�binowych o ł�cznej wydajno�ci eksploatacji w kat. „B” 

Q = 650 m3/h. Obecnie eksploatowana jest tylko studnia nr III pokrywaj�ca z nadmiarem 

potrzeby wodoci�gu komunalnego miasta D�blin przy zastosowaniu zbiornika 

wyrównawczego. 

Ujmowana woda nie budzi zastrze�e� pod wzgl�dem bakteriologicznym zawiera 

natomiast ponadnormatywne ilo�ci �elaza oraz przekroczon� warto�� barwy i wymaga 

uzdatniania. Proces uzdatniania prowadzony na filtrach po�piesznych ci�nieniowych 

zapewnia normatywne parametry wody pitnej. W przypadku konieczno�ci woda jest 

chlorowana. Do sieci woda podawana jest pompami sterowanymi falownikiem. Woda 

uzdatniona gromadzona jest w zbiorniku wyrównawczym. Na terenie stacji wykonano 

3 zbiorniki o pojemno�ci V = 1000 m3 ka�dy, z których pracuje jeden. 

Stacja wodoci�gowa została wybudowana na znacznie wi�ksze potrzeby. Obecnie jej 

wykorzystanie wynosi 58 %. Dla pełnego wykorzystania obiektów stacji koniecznym byłoby 

sukcesywne uruchomienie pozostałych studni, które obecnie znajduj� si� poza terenem stacji 

i nie s� wł�czone do jej układu technologicznego. Stacja wodoci�gowa „Jagiello�ska” 

zaopatruje w wod� obszary północnej cz��ci miasta. 

Wnioski: 

− istniej�cy układ wodoci�gu jest niekorzystny powoduj�cy przy małych przepływach 

osadzanie si� �elaza na ko�cówkach, oraz zagniwanie wody, 
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− istniej�ca stara sie� azbestowo-cementowa na terenach starego miasta, powoduje 

cz�ste awarie. �rednice ∅ 110 – 160 mm daj� niewielkie mo�liwo�ci rozbudowy 

systemu wodoci�gowego, 

− z uwagi na trudno�ci techniczne i formalne przekrocze� torów PKP zasilenie 

zachodniej cz��ci miasta z uj�cia „Jagiello�ska” wymaga� b�dzie okre�lenia 

optymalnego miejsca przej�cia przez tory, oraz budowy lokalnej hydroforni do 

zapewnienia ci�nienia szczególnie dla budownictwa wysokiego. 

Charakterystyk� uj�� wody przedstawia poni�sza tabela. 

Tabela 14. Charakterystyka uj�� wody 

Miejscowo�	 
u�ytkownik 

Uj�ty poziom 
wodono�ny 

Zasoby zatwierdzone 
w kat B 
Wydajno�	 (m3/h) 
Depresja (m) 

Ilo�	 
studni 

Uwagi 

D�blin 
MZGK Sp. z o.o. 

- 170 m3/h 
Q = 90 m3/h 
S = 96 m 

1 Uj�cie 
„Jagiello�ska” 

D�blin 
MZGK Sp. z o.o. 

- 35 m3/h 
Q = 35 m3/h 

- Ujecie 
„Wi�lana” 

D�blin 
JW nr 3248 

utwory 
kredowe 
trzeciorz�dowe 

86 m3/h 
Q = 43 m3/h 
S = 16 m 

2 D�blin-
Twierdza 

D�blin 
6 Szpital 
Wojskowy 

kreda górna 15 m3/h 
Q = 10 m3/h 
S = 11 m. 

1 - 

D�blin 
WZL nr 3 

utwory 
kredowe 

60 m3/h 
Q = 36 m3/h 
S = 33 m. 

2 - 

D�blin 
‘ALLMIZ” 

- 24 m3/h 
Q = 24,8 m3/h 

- - 

D�blin 
JW nr 4824 

- 8 m3/h 
Q = 7,2 m3/h 
S = 13,4 m. 

2 Stawy 

D�blin 
Wojskowe 
Zakłady 
In�ynierskie 

- 24 m3/h 
Q = 24 m3/h 
S = 21 m 

2 - 

D�blin 
JW nr 3823 

- Q = 150 m3/h - D�blin-
Lotnisko 

 

Wszystkie uj�cia wody maj� wyznaczone 10 m strefy ochronne.  
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Oczyszczalnie �cieków 

Na terenie miasta s� zlokalizowane 3 oczyszczalnie �cieków. Cz��� mieszka�ców 

odprowadza �cieki do zbiorników bezodpływowych (szamb), których zawarto�� wywo�ona 

jest wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni �cieków.  

Odbiorc� �cieków komunalnych z D�blina jest miejska oczyszczalnia mechaniczno-

biologiczna zlokalizowana poza granicami miasta na gruntach wsi St��yca, w pobli�u Wisły. 

Oczyszczalnia projektowana w latach 1981-82 oddana do u�ytku w 1993 r. obejmuje 

nast�puj�ce obiekty technologiczne: 

a) cz��� mechaniczna – budynek krat, piaskownik, koryto pomiarowe, pompownia �cieków, 

2 osadniki wst�pne, 

b) cz��� biologiczna – komory osadu czynnego, 2 osadniki wtórne, pompownia recylkulatu, 

c) cz��� osadowa – pompownia osadu surowego, 2 otwarte komory fermentacyjne, 4 laguny 

osadowe. 

Dodatkowo na terenie oczyszczalni oddano do u�ytku w 2000 r. punkt zlewny sterowany 

komputerowo. W 2003 r. zako�czono modernizacj� oczyszczalni �cieków o przepustowo�ci 

6 000 m3/dob�. Dostosowano j� do wymogów okre�lonych w przepisach o ochronie 

�rodowiska i Unii Europejskiej poprzez system usuwaj�cy zwi�zki biogenne. Oczyszczalnia 

posiada znaczne rezerwy odbioru �cieków 

 

SIE� KANALIZACYJNA 

Sie� kanalizacyjna, zlokalizowana jest głównie w południowo-zachodniej cz��ci miasta. 

Północno-wschodnia cz��� miasta, obejmuj�ca tereny starego miasta i zabudowy cywilnej 

pozbawiona jest zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, a �cieki gromadzone s� 

w lokalnych szambach i ust�pach suchych. Miasto jest skanalizowane w 35%, sie� 

kanalizacyjna ma 294 sztuk przył�czy co stanowi 22,4 km. 

Przy dalszym rozwoju miasta D�blina nale�y zachowa� nast�puj�ce zasady w zakresie 

odprowadzania i oczyszczania �cieków sanitarnych: 

1. Utrzyma� w mie�cie rozdzielczy system kanalizacji �ciekowej i deszczowej. 

2. W przypadku niemo�no�ci grawitacyjnego odprowadzania �cieków dla unikni�cia 

nadmiernego zagł�bienia kanałów nale�y przyj�� system grawitacyjno-pompowy 

kanalizacji �ciekowej. 

3. D��y� do maksymalnego skanalizowania terenów miasta ł�cznie z przył�czami 

indywidualnymi. 
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4. Rozwa�y� mo�liwo�� wspólnych inwestycji z wojskiem i PKP z zakresu oczyszczania 

i odprowadzania �cieków sanitarnych. 

Wnioski: 

− istniej�cy system kanalizacji miejskiej jest słabo wykształcony i obejmuje jedynie 

zachodnie tereny,  

− �ródmie�cie oraz północno-wschodnie tereny miasta nie posiadaj� kanałów,  

− nieczysto�ci gromadzone s� w szambach i ust�pach suchych, stwarzaj�c zagro�enie 

sanitarno-epidemiologiczne, 

− istniej�ce kanały oraz pompownie w znacznej cz��ci s� stosunkowo niedawno 

wykonane, a przyj�te �rednice pozwalaj� na rozbudow� systemu kanalizacyjnego 

w dalszych kierunkach. 

Odprowadzanie �cieków deszczowych 

Miasto D�blin posiada rozdzielczy system kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Istniej�ce 

kanały obejmuj� swoim zasi�giem niewielkie tereny miasta. Sie� kanalizacyjna jest mało 

rozbudowana, brak jest kanałów w terenach g�stej zabudowy, obejmuj�cej obszary centrum. 

Wody opadowe odprowadzane s� cał� szeroko�ci� ulic, na ulicach o nawierzchni 

nieutwardzonej wsi�kaj� w grunt, na pozostałych tworz� liczne kału�e i rozlewiska, 

stwarzaj�c zagro�enie dla ruchu kołowego i pieszego.  

Przy rozwi�zywaniu problematyki �cieków deszczowych z miasta nale�y zachowa� 

nast�puj�ce zasady: 

1. Kontynuacja przyj�tych wcze�niej rozdzielczych systemów odprowadzania �cieków 

deszczowych i sanitarnych. 

2. Do kanalizacji deszczowej nale�y odprowadzi� wody opadowe jedynie ze zlewni silnie 

zurbanizowanych, posiadaj�cych przewag� powierzchni szczelnych. 

3. Tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego odwadnia� powierzchniowo 

poprzez naturalne wsi�kanie wód opadowych do gruntu przydomowych terenów 

zielonych. 

4. Drogi i ulice odwadnia� kanalizacj� deszczow� jedynie na odcinkach, które tego 

wymagaj� z uwagi na konfiguracj� terenu. Odprowadzenie wód opadowych z pozostałych 

odcinków ulic powinno si� odbywa� powierzchniowo poprzez zastosowanie 

nowoczesnych rozwi�za� stosowanych w drogownictwie. 

5. Place, boiska sportowe, parkingi nale�y odwadnia� powierzchniowo przez zastosowanie 

nowoczesnych rozwi�za� w tej dziedzinie. 
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6. Dla umo�liwienia naturalnego odprowadzenia wód opadowych do gruntu, a tym samym 

ograniczenia spływu do kanalizacji oraz odbiornika (rzeki) nale�y wprowadza� 

maksymaln� ilo�� zieleni na terenach zurbanizowanych, adaptowa� samodzielne 

zazielenienia miejskie z zaleceniem ich piel�gnacji i uzupełnie� w ci�gach ulicznych oraz 

wn�trzach terenów zabudowy. Uzupełni� tereny przemysłowo-składowe oraz usług ponad 

podstawowych zieleni� izolacyjn�. 

7. Na terenie baz i zakładów zwi�zanych z obsług� komunikacji oraz innych, gdzie mog� 

wyst�pi� �cieki o du�ej zawarto�ci olejów i smarów, przed wprowadzeniem �cieków 

deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej nale�y stosowa� łapacze tłuszczów 

i olejów. 

Na wylotach kanałów deszczowych do odbiornika nale�y stosowa� urz�dzenia 

oczyszczaj�ce, jak separatory lub zbiorniki PFZ, chroni�ce odbiornik przed 

zanieczyszczeniami powoduj�cymi obni�enie klasy czysto�ci. 

Stale zalewanymi przez wody opadowe miejscami na terenie miasta s�: 

- osiedle Jagiello�ska, 

- teren szkoły przy ul. St��yckiej, 

- tereny wzdłu� torów przy ul. Michalinowskiej. 

Istniej�ce kanały deszczowe znajduj� si� w ul. Kockiej, ul. Niepodległo�ci – PCK, 

ul. Bankowa – Warszawska, ul. 15-ego Pułku Piechoty „Wilków” – St��ycka,  ul. Wi�lana, 

ul. Nowa. Kanały te nie maj� odprowadze� do odbiorników, nie tworz� powi�zanego 

systemu kanalizacji, cz�sto załamane i w złym stanie technicznym nie posiadaj� 

przepustowo�ci. 

Wnioski: 

− miasto D�blin posiada słabo wykształcony system kanalizacji deszczowej, 

− istniej�ce kanały nie posiadaj� odprowadze� do odbiorników (rzeki rowy), nie s� te� 

zako�czone urz�dzeniami do oczyszczania �cieków deszczowych, 

− wody deszczowe odprowadzane s� w ró�nych formach bezpo�rednio do gruntów, bez 

oczyszczania, 

− istniej�ce kanały obsługuj� niewielk� cz��� terenów zlokalizowanych bezpo�rednio 

przy drogach, w których biegn�, 

− stan techniczny kanałów jest w wi�kszo�ci nierozpoznany i nie zinwentaryzowany. 
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SIE� GAZOWA 

Obszar miasta jest zgazyfikowany w 90 %. Sie� gazowa wynosi 1 412 sztuk przył�czy, 

a jej długo�� wynosi 54,2 km. Do sieci gazowej nie s� przył�czeni mieszka�cy ul. Jana 

Matejki i ul. Stawskiej w cz��ci oraz os. Młynki. 

Głównym �ródłem zasilania miasta D�blin w gaz jest gazoci�g wysokopr��ny kierunku 

Jarosław – Puławy – Warszawa, z odgał�zieniem w kierunku D�blina. Gazoci�g powy�szy 

doprowadzony jest do stacji redukcyjnej zlokalizowanej w okolicy ul. Skotnickiego. Ze stacji 

wyprowadzony jest gazoci�g �redniego ci�nienia biegn�cy ul. Kock�, Warszawsk�, St��yck� 

w kierunku St��ycy. Na terenie miasta znajduj� si� 4 stacje redukcyjne.  

Z sieci �redniopr��nej zasilane s� rejony: 	d�ary, rejony budownictwa mieszkaniowego 

WSO oraz WSOSP, wschodnia cz��� starego miasta, północno – zachodnie tereny miasta 

D�blina, dzielnica Rycice. Sie� gazowa �redniopr��na wyprowadzona jest w kierunku wsi 

St��yca. 

Z sieci niskopr��nej zasilane s� tereny budownictwa niskiego jednorodzinnego. 

Wnioski: 

− sie� gazowa �rednio i niskopr��na wykonana w ostatnich latach, jest w dobrym stanie 

technicznym i posiada parametry pozwalaj�ce na jej dalsz� rozbudow�, 

− miasto D�blin jest w znacznej cz��ci zgazyfikowane sieci� gazow� �rednio 

i niskopr��n�, 

− w znacznej cz��ci układ sieci jest promienisty, brak jest zamkni�� pier�cieniowych 

daj�cych pewno�� dostawy gazu nawet w przypadkach awarii. 

 

GROMADZENIE ODPADÓW 

Miasto D�blin nie posiada obecnie wysypiska �mieci. Istniej�ce wysypisko 

zlokalizowane w okolicy ul. Skotnickiego – Kocka zostało zamkni�te 20 lutego 1998 r. 

Do czerwca 2001 r. odpady wywo�one były na wysypisko gminy St��yca. Po tym terminie 

odpady wywo�one s� do spalarni IUNG w Puławach.  

Od lipca 2000 r. prowadzony jest recykling odpadów na terenie miasta obejmuj�cy 

zabudow� jednorodzinn� i wielorodzinn�, w której ustawiono pojemniki na segregacj� 

makulatury, plastiku i szkła. 

Szczegółowe informacje dotycz�ce gospodarki odpadami znajduj� si� 

w opracowanym równolegle Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta D�blin. 
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ZAOPATRZENIE W CIEPŁO 

System grzewczy poszczególnych grup odbiorców w mie�cie D�blinie opiera si� na 

takich no�nikach energii jak: w�giel (miał w�glowy), gaz i olej opałowy. 

Podstawowym �ródłem ciepła dla miasta jest kotłownia wysokopr��na, której 

wła�cicielem jest Wojskowy Rejonowy Zarz�d Infrastruktury w Lublinie. Powy�sza 

kotłownia zlokalizowana jest w D�blinie przy ul. Składowej. Kotłownia opalana jest miałem 

w�glowym. Pobierana w kotłowni moc wykorzystywana jest na ogrzewanie budownictwa 

mieszkaniowego wielorodzinnego, obiektów wojskowych, jak równie� budynków 

u�yteczno�ci publicznej. 

Ekologiczna kotłownia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, zlokalizowana przy 

ul. Wi�lanej w ostatnim czasie modernizowana opalana jest gazem. Stopie� wykorzystania 

mocy wynosi ok. 80%. Ogrzewa ona znaczn� cz��� osiedla Wi�lana. Pozostała cz��� osiedla 

ogrzewana jest z kotłowni kolejowej, zlokalizowanej przy ul. St��yckiej. Stopie� 

wykorzystania tej kotłowni to 100% - kotłownia opalana jest w�glem. Przy ul. Wi�lanej 

zlokalizowana jest druga kotłownia kolejowa o stopniu wykorzystania kotłowni ok. 82%. 

Ogrzewa ona 3 budynki mieszkalne, wielorodzinne, b�d�ce własno�ci� kolei i jeden budynek 

miejski. Kotłownia opalana jest w�glem. Kotłownia kolejowa zlokalizowana przy ul. 

Kolejowej wykorzystywana jest w 100%. Kotłownia ogrzewa baz� maszyn, dworzec 

kolejowy i przychodni� zdrowia. Jest to kotłownia ekologiczna opalana gazem. 

Kotłownia kolejowa dla nastawni – opalana jest gazem propan butan. Kotłownia 

zlokalizowana na osiedlu Stawy wykorzystywana jest w 97,3% i opalana jest gazem, ogrzewa 

osiedle Stawy. Kotłownia przy ul. Stawskiej w pełni pokrywa zapotrzebowanie na ciepło 

obiektów zamra�alni, opalana jest w�glem. Kotłownia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej 

zlokalizowana przy ul. Podchor��ych ogrzewa nowe budynki mieszkalne wielorodzinne na 

osiedlu Podchor��ych i opalana jest gazem ziemnym. 

Kotłownie indywidualne o bardzo małej mocy opalane w�glem lub gazem ogrzewaj� 

niektóre budynki jednorodzinne na osiedlach. 

Brak jest szczegółowych informacji na temat �ródeł energii stosowanych 

w gospodarstwach indywidualnych. Stan sieci i kanałów cieplnych ocenia si� jako dobry, 

poprawia si� tak�e stan instalacji odbiorczych. 
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SIE� ENERGETYCZNA 

Cały teren miasta D�blin obj�ty jest sieci� energetyczn�. Zaopatrzenie w energi� odbywa 

si� z linii �redniego napi�cia oraz poprzez stacje transformatorowe i sporadycznie 

kubatorowe. Ogólny stan linii jest dobry, b�dzie ona w miar� potrzeb modernizowana. 

Podstawowym �ródłem zasilania w energi� elektryczn� dla miasta D�blina jest GPZ 110 

H5 kV poło�ony przy ul. Spacerowej. Na terenie GPZ zainstalowane s� dwa transformatory, 

ka�dy o mocy 16 MVA i napi�ciu 110/15 kV. 

GPZ D�blin zasilany jest dwoma liniami napowietrznymi WN: 

- z GPZ Puławy-Ryki – linia napowietrzna 110 kV z przewodami roboczymi 3 x AFL 6 – 

120 mm2. 

- Z GPZ Ryki – linia napowietrzna 110 kV z przewodami roboczymi 3 x AFL 6 – 120 

mm2. 

Miasto D�blin powi�zane jest z GPZ 110/15 kV sieci� rozdzielcz� SN. 

Sie� rozdzielcz� stanowi� linie kablowe i napowietrzne 15 kV. Linie te zasilaj� 

odpowiedni�  ilo�� stacji transformatorowych, napowietrznych i wewn�trznych, powi�zanych 

ze sob� w układzie pier�cieniowym. Nie ma przeszkód natury technicznej w dostarczaniu 

energii elektrycznej dla potrzeb rozbudowy miasta. 

Najwy�szy pobór mocy przez miasto wynosi 9,5 MW. Stanowi on ok. 30% 

zapotrzebowania miasta na moc elektryczn� w stosunku do mocy zainstalowanej w GPZ 

D�blin. 

Przebieg linii napowietrznej 110 kV z GPZ Ryki na odcinku od słupa nr 7 do nr 12 

jest uci��liwy dla miasta. Linia na powy�szej trasie krzy�uje si� nad budynkiem Szkoły 

Podstawowej, boiskiem szkolnym i osiedlem mieszkaniowym Staszica. Słup odporowo 

naro�ny sieci S 12 typ ON 150 nr 8 ustawiony jest na boisku szkolnym przy ogrodzeniu 

terenu szkoły. 

 

SIEC TELEKOMUNIKACYJNA 

Podobnie jak w przypadku sieci energetycznej, sie� telekomunikacyjna obejmuje cały 

obszar miasta D�blin.  

 

LOTNISKO 

Znajduj�ce si� w D�blinie lotnisko wojskowe Wy�szej Szkoły Oficerskiej Sił 

Powietrznych wraz z zapleczem zajmuje znaczn� cz��� terenów miejskich. 
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Bezpo�rednie s�siedztwo pola wzlotów z zabudow� miejsk� powoduje bardzo 

niekorzystne wzajemne relacje: du�y hałas, kłopoty z budownictwem itp. 

 

KOLEJ 

Przebiegaj�ca przez miasto linia kolejowa Radom-Warszawa-Kielce-Łuków-Lublin wraz 

z rozbudowanym zapleczem obsługowym torowym i obiektami kubaturowymi, dzieli miasto 

na odr�bne cz��ci. 

Wraz ze wzrostem wykorzystania taboru samochodowego do przewozów krajowych 

wyst�puje znaczne ograniczenie w przewozach kolejowych pomimo tego istniej�ca 

w D�blinie stacja towarowa w wyniku tych zmian wykorzystywana jest obecnie w znacznym 

stopniu. Utrzymanie wszystkich obiektów stacji w pełnej gotowo�ci jest niemo�liwe, cz��� 

z nich ulega degradacji.  

 

SIE� DROGOWA 

Sie� dróg ł�cz�ca poszczególne miejscowo�ci jest do�� dobrze rozwini�ta. Przez teren 

miasta przebiega 8 km dróg krajowych, 5 km dróg wojewódzkich, 23 km dróg powiatowych 

i 34 km dróg gminnych. Cz��� dróg znajduj�cych si� na terenie miasta wymaga nakładów 

inwestycyjnych w celu poprawy ich stanu. Plany inwestycyjne miasta przewiduj� zarówno 

budow� nowych odcinków dróg jak i modernizacj� istniej�cej nawierzchni na wybranych 

odcinkach. 

Podstawowym problemem dla miasta jest przebieg drogi krajowej nr 48 w obszarze 

zabudowy. Wyst�puj�ce kolizje przestrzenne wynikaj�ce z faktu przebiegu drogi krajowej 

przez obszar intensywnej zabudowy miejskiej głównymi ulicami miasta stwarza zagro�enie 

urbanistyczne i ruchowe. Ruch tranzytowy i miejski wzajemnie si� mieszaj� stwarzaj�c 

zagro�enia bezpiecze�stwa. 

Wnioski: 

− istniej�cy układ ulic pozostał w wyniku narastania nowych obszarów zabudowy bez 

jednolitej koncepcji sieci ulicznej, 

− specyfika miasta składaj�cego si� z dwóch oddzielonych obszarów zabudowy 

b�d�cych wynikiem przebiegu linii kolejowej, utrudnia mo�liwo�� stworzenia 

spójnego organizmu miasta, 

− w zasadzie wszystkie ulice, równie� zaliczane do dróg krajowych i wojewódzkich 

posiadaj� niskie parametry transportowe, 
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− wyst�puj� niepełne szeroko�ci jezdni a tak�e braki wyposa�enia w elementy 

przeznaczone dla ruchu pieszych i rowerowego. 

 

5.2. Ocena zgodno�ci funkcjonuj�cego systemu techniczno – organizacyjnego 

z wymogami i ustawodawstwem Unii Europejskiej. 

Proces dostosowywania polskiego prawodawstwa do wymogów Unii Europejskiej trwa 

ju� od 1994 r., kiedy to wszedł w �ycie Układ Europejski ustanawiaj�cy stowarzyszenie 

mi�dzy Rzeczpospolit� Polsk� a Wspólnotami Europejskimi. Jednak wszelkie ustalenia 

dokonane podczas negocjacji stały si� wi���ce w dniu podpisania Traktatu Akcesyjnego 

w Atenach 16 kwietnia 2003 r.  

Dostosowywanie polskiego prawa do standardów Unii Europejskiej odbywa si� poprzez 

transpozycj� dyrektyw unijnych, w odniesieniu do poszczególnych elementów �rodowiska. 

W wi�kszo�ci dziedzin ochrony �rodowiska zostały podj�te zmiany w ustawach i przyj�to 

rozporz�dzenia maj�ce na celu dostosowanie naszego prawa do wymogów Unii Europejskiej. 

W dziedzinie ochrony wód, odpowiednie zapisy zostały przyj�te w ustawie Prawo wodne 

i wydanych do niej rozporz�dzeniach. Regulacje te okre�laj� stan wód pod wzgl�dem 

przydatno�ci ich do konkretnych celów: jako �ródła wody do picia, do celów k�pieliskowych, 

niezb�dne do �ycia ryb i skorupiaków.  

Prawo wodne, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i usuwaniu �cieków oraz 

odpowiednie rozporz�dzenia reguluj� normatywy na odprowadzanie do wód 

powierzchniowych okre�lonych substancji zagra�aj�cych ich czysto�ci, oczyszczanie �cieków 

oraz ochron� wód przed azotanami pochodzenia rolniczego.  

Z zakresu przepisów dotycz�cych zbiorowego zaopatrzenia ludno�ci w wod� gmina 

spełnia odpowiednie wymagania.  

Wymagania ochrony powietrza zawarte w dyrektywach Unii Europejskiej wprowadzone 

zostały do polskiego ustawodawstwa w ustawie Prawo Ochrony �rodowiska. Ustawa ta 

przenosi wymogi w zakresie oceny i zarz�dzania jako�ci� powietrza. Kwestie szczegółowe, 

w zakresie dopuszczalnych warto�ci emisji, reguluj� zapisy rozporz�dzenia Ministra 

�rodowiska w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczaj�cych 

z procesów technologicznych i operacji technicznych. 

Utrzymanie norm emisyjnych do powietrza b�dzie wymagało sukcesywnej zmiany 

no�nika energii cieplnej z w�gla kamiennego na gaz lub olej opałowy. Koniecznym jest 

równie� stosowanie �ródeł energii odnawialnej na terenie miasta, ze wzgl�du na charakter 

regionu nale�y uzyskiwa� energi� ciepln� z biomasy. 
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Wymagania w zakresie gospodarki odpadami zawarte w dyrektywach Unii Europejskiej 

wprowadzone zostały do polskiego ustawodawstwa w nast�puj�cych ustawach: 

- ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, z pó�n. zm., 

- ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, 

z pó�n. zm., 

- ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowi�zkach przedsi�biorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, z pó�n. zm., 

- ustawie z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach, 

z pó�n. zm. 

- odpowiednich rozporz�dzeniach wydanych do w/w ustaw. 

Obecnie prowadzona gospodarka odpadami w niewielkim stopniu spełnia wymogi 

obowi�zuj�cego prawa. Szczegóły dotycz�ce stanu obecnego, kierunków zmian i przyszłego 

systemu gospodarki odpadami zawarte s� w Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta D�blin.  

 

5.3. Potrzeby inwestycyjne słu��ce racjonalnemu u�ytkowaniu zasobów 

naturalnych oraz poprawie jako�ci �rodowiska 

Głównymi potrzebami w zakresie ochrony �rodowiska jest realizacja postanowie� ustawy 

Prawo ochrony �rodowiska oraz ustawy Prawo wodne, mówi�cych o ochronie wód. 

W zakresie gospodarki wodno-�ciekowej powinny zosta� podj�te szerokie działania 

polegaj�ce na budowie urz�dze� słu��cych do realizacji rozwi�za� w zakresie oczyszczania 

�cieków. 

W rozmowach przedakcesyjnych, dotycz�cych budowy systemów oczyszczania �cieków 

Polska wynegocjowała okresy przej�ciowe trwaj�ce do 2015 roku. Do tego te� czasu Polska 

powinna zapewnia� 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu zawartego w �ciekach 

komunalnych pochodz�cych z całego terytorium pa�stwa. Działania takie maj� na celu 

ochron� wód powierzchniowych, w tym wód zamkni�tych przed eutrofizacj�. Wymagane 

b�dzie wyposa�enie aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej zapewniaj�ce obsług� 

mieszka�ców w dostosowaniu do wyst�puj�cych potrzeb i uwarunkowa� ekonomicznych, 

a w miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacyjnych nie przyniosłaby korzy�ci dla 

�rodowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, stosowanie systemów indywidualnych. 

Nale�y równie� podj�� działania maj�ce na celu odpowiednie, zgodnie z ustaw� o odpadach 

i rozporz�dzeniami wykonawczymi do tej ustawy, zagospodarowanie osadów powstaj�cych 

w oczyszczalniach �cieków.  
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Ochrona powietrza wymaga wprowadzania w miejsce paliw w�glowych - paliw ciekłych 

lub gazowych o niskiej zawarto�ci szkodliwych substancji chemicznych oraz nie 

zawieraj�cych popiołów lotnych, b�d� w przypadku braku mo�liwo�ci zmiany rodzaju paliwa 

nale�y je zast�powa� paliwami o lepszych parametrach, tj. o wi�kszej warto�ci opałowej, 

mniejszej zawarto�ci popiołów lotnych oraz mniejszej zawarto�ci zwi�zków siarki. 

Przy projektowaniu nowych kotłowni nale�y rozpatrzy� mo�liwo�� zastosowania 

technologii produkcji ciepła wykorzystuj�cych energi� ze �ródeł odnawialnych takich jak 

energia biomasy, energia słoneczna, czy mo�liwo�� uzyskania ciepła z pomp cieplnych. 

Wprowadzenie tego typu rozwi�za� pozwoli ograniczy� emisj� zwi�zków chemicznych 

oraz pyłów pochodz�cych z produkcji energii cieplnej.  

Redukcja emisji pochodz�cej z ciepłownictwa mo�e zosta� osi�gni�ta równie� poprzez 

realizacj� termomodernizacji budynków polegaj�c� na dociepleniu �cian zewn�trznych oraz 

wymianie stolarki budowlanej na now� o lepszych parametrach izolacyjno�ci cieplnej. 

Działanie takie pozwoli zmniejszy� zapotrzebowanie budynków na ciepło a tym samym 

ograniczy jego produkcj�. 

 

6. Analiza SWOT od angielskich słów Strengths (mocne strony), 
Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats 
(zagro�enia w otoczeniu) 

6.1. Analiza SWOT dla miasta D�blin. 

MOCNE STRONY MIASTA 

D�blin posiada kilka atutów, które mog� stanowi� powa�ny czynnik rozwoju. S� to: 

1) Poło�enie geograficzne miasta – na szlaku komunikacyjnym pomi�dzy Warszaw�, 

a Lublinem, a szerzej pomi�dzy centraln� Polsk�, a granic� wschodni�, która stała si� 

granic� wschodni� Unii Europejskiej; poło�enie miasta nad Wisł�, która w tej chwili nie 

jest wykorzystywana w wi�kszym stopniu w transporcie �ródl�dowym. 

2) Istniej�ca infrastruktura m.in.: 

− w�zeł kolejowy, w którym ł�cz� si� wa�ne z punktu widzenia transportu 

towarowego trzy linie kolejowe: Gda�sk-Warszawa-D�blin-Lublin-Dorohusk 

i granica pa�stwa: Warszawa-Łuków-Terespol (i dalej Brze�� n. Bugiem) oraz 

Radom-Kielce-Górny �l�sk–D�blin, 

− lotnisko wojskowe, 

− siec dróg. 
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3) Istniej�ca rezerwa obszarów w mie�cie z mo�liwo�ci� przeznaczenia ich pod 

nieuci��liw� działalno�� gospodarcz� (w tym produkcyjn�). 

4) Blisko�� terenów turystycznych m.in.: 

− Pradoliny Wieprza i Doliny �rodkowej Wisły,  

− zabytkowej Twierdzy rosyjskiej z XIX w., 

− pałacu Mniszchów z XVIII w., 

− zespołu dworca z ko�ca XIX w. i pocz. XX w.. 

Poło�enie miasta na szlaku wschodnim mo�e sta� si� lokomotyw� rozwoju, 

niew�tpliwie sprzyja temu istnienie odpowiedniej infrastruktury, m.in. wa�nego w�zła 

kolejowego, lotniska wojskowego, którego cz��ciowe wykorzystanie do celów cywilnych 

mo�e stanowi� powa�ny atut dla miasta. Dodatkowo usytuowanie miasta nad Wisł�, mo�e 

sprzyja� powstaniu w D�blinie wa�nego punktu przeładunkowego towarów, na styku 

szlaków transportu: wodnego, lotniczego, kolejowego i drogowego. Bior�c pod uwag� 

do�wiadczenia pa�stw Unii Europejskiej w wykorzystywaniu rzek do celów intensywnego 

transportu rzecznego jako ta�szej alternatywy wobec innych rodzajów transportu, nale�ałoby 

oczekiwa� wzrostu roli Wisły, która mo�e sta� si� wa�nym szlakiem transportowym. D�blin 

mo�e sta� si� atrakcyjnym miejscem do inwestowania równie� dla zachodnich koncernów 

szukaj�cych, ze wzgl�du na ni�sze koszty pracy i blisko�� rynków docelowych, terenów do 

zlokalizowania np. montowni dla swoich produktów finalnych, z przeznaczeniem na rynek 

polski, a przede wszystkim rynek wschodni. Dodatkowo wa�ne jest, �e miasto posiada 

odpowiedni� do tego celu rezerw� terenu, w północnej jego cz��ci, le��c� pomi�dzy 

istniej�c� lini� kolejow� Kielce-D�blin, a projektowan� drog� krajow�, która skieruje ruch 

tranzytowy poza centrum miasta.  

 

SŁABE STRONY MIASTA.  

S� nimi: 

1) Nieprzystosowanie drogi krajowej nr 48 i drogi wojewódzkiej nr 801 tzw. „Nadwi�lanki” 

dla wi�kszego nat��enia transportu kołowego (Tirów), z punktu widzenia lokalizacji 

działalno�ci gospodarczej, o której mowa wy�ej. 

2) Ujemne saldo migracji powoduj�ce odpływ wykształconych i najbardziej dynamicznych 

mieszka�ców miasta, którzy nie maj� w tej chwili mo�liwo�ci znalezienia w D�blinie 

pracy na miar� swoich aspiracji i wykształcenia, do innych miast. 

3) Stosunkowo słabo rozwini�ta baza turystyczna. 
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SZANSE ROZWOJU MIASTA.  

 Obecna, zmieniaj�ca si� sytuacja polityczna i gospodarcza w Polsce, po przyst�pieniu 

Polski do Unii Europejskiej, mo�e stanowi� szans� przy zaistnieniu odpowiednich warunków 

dla rozwoju miasta.  

Nale�y zaznaczy�, �e władze miasta przygotowały projekt składaj�cy si� z 13 

propozycji offsetowych w celu stworzenia miejsc pracy i o�ywienia gospodarczego. Urz�d 

Miasta D�blina przedkłada nast�puj�ce propozycje projektów offsetowych do realizacji na 

terenie miasta D�blin:  

1. Utworzenie Centrum Szkolenia Lotniczego na bazie Wy�szej Szkoły Oficerskiej Sił 

Powietrznych w D�blinie - po uzgodnieniu z MON. 

2. Uruchomienie produkcji pieców c.o. zasilanych olejem rzepakowym w D�blinie 

w uzgodnieniu z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 3, Wojskowymi Zakładami 

In�ynieryjnymi. 

3. Opracowanie i realizacja zintegrowanego kolejowego i drogowego krajowego systemu 

transportu towarowego poprzez mi�dzy innymi, zbudowanie stacji kontenerowo–

magazynowych we wszystkich wi�kszych w�złach kolejowych P.K.P. Pozwoli to na 

pełniejsze wykorzystanie mo�liwo�ci przewozowych szlakami kolejowymi i ochron� dróg 

publicznych przed nadmiernym zu�yciem.  

4. Uruchomienie na bazie Lokomotywowni w D�blinie (obecnie nieczynnej) zakładu 

monta�u osi ze zmiennym rozstawem kół umo�liwiaj�cych transport po drogach 

szynowych Ukrainy i Rosji.  

5. Monta� samolotów wojskowych i pasa�erskich oraz ich podzespołów na bazie 

i w uzgodnieniu z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 3 w D�blinie.  

6. Modernizacja i rozbudowa Zakładów Produkcji Amunicji w Stawach na bazie istniej�cej 

Składnicy Wojskowej wraz z wdro�eniem bezpiecznych technologii demonta�u 

pocisków. 

7. Utworzenie wydziału nawigacji satelitarnej i wydziału informatyki w uzgodnieniu 

z Wy�sz� Szkoł� Oficersk� Sił Powietrznych w D�blinie. 

8. Uruchomienie produkcji kolektorów słonecznych i elektrowni wiatrowych w oparciu 

o wolne powierzchnie u�ytkowe jakimi dysponuj� w�zeł kolejowy w D�blinie, Wojskowe 

Zakłady Lotnicze Nr 3 w D�blinie i Wojskowe Zakłady In�ynieryjne w D�blinie, po 

uzgodnieniu z tymi podmiotami. 

9. Rozbudowa sektora przetwórstwa owocowo-warzywnego na terenie D�blina. 
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10. Produkcja i monta� elementów wyposa�enia laboratoriów do nauki j�zyków obcych 

(PKP, WZL-3, WZIn�. w D�blinie). 

11. O�ywienie ekosystemu pradoliny Wisły na odcinku D�blin – Pra�mów. 

12. Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w D�blinie. 

13 Urz�dzenie lotniska cywilnego pasa�erskiego i towarowego w D�blinie wraz 

z poł�czeniami drogowymi szybkiego ruchu z du�ymi miastami Lubelszczyzny - po 

uzgodnieniu z MON, WSOSP w D�blinie.  

Okoliczno�ci� sprzyjaj�c� realizacji tych strategii jest dost�p do funduszy unijnych 

w zwi�zku z przynale�no�ci� do Unii Europejskiej. Z przyst�pieniem do Unii Europejskiej 

wi��e si� liberalizacja rynku przewozów lotniczych – tzw. „polityka otwartego nieba”. 

Konsekwencj� tego b�dzie pojawienie si� w Polsce tanich przewo�ników lotniczych, którzy 

ze wzgl�du na niskie ceny oferowanych przez siebie usług z jednej strony, a wysokie koszty 

korzystania z lotnisk takich jak Ok�cie (opłaty lotniskowe), poszukiwa� b�d� lotnisk bardziej 

odległych, ale za to ta�szych.  

Tak znacz�cy napływ kapitału z zewn�trz mo�e wpłyn�� pobudzaj�co na rozwój 

małej i �redniej przedsi�biorczo�ci, głównie firm kooperuj�cych z zakładami, w których 

ulokowane zostan� inwestycje. 

 

ZAGROENIA ROZWOJU D�BLINA 

1) Niesprzyjaj�ce warunki dla inwestycji zagranicznych w Polsce – wysokie obci��enia 

fiskalne, biurokracja, skomplikowane przepisy podatkowe. 

2) Kryzys finansów publicznych pa�stwa, skutkuj�cy zmniejszaniem dopłat i subwencji dla 

gmin z bud�etu pa�stwa. 

3) Brak odpowiedniej płynno�ci finansowej miasta, potrzebnej do współfinansowania 

projektów, które mogłyby otrzyma� dofinansowanie z funduszy unijnych, przy 

jednoczesnym utrudnionym dost�pie do kredytów bankowych. 
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6.2. Analiza SWOT w zakresie ochrony �rodowiska 

Tabela 15. Mocne i słabe strony dziedziny ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej oraz szanse i 
zagro�enia z nich wynikaj�ce 

MOCNE STRONY SZANSE 

Ochrona wód i gospodarka wodna 

- realizacja przepisów ustawy Prawo 

wodne, 

- du�y potencjał firm funkcjonuj�cych w 

regionie, zajmuj�cych si� gospodarka 

wodno-�ciekow� oraz firm konsultanckich 

i projektowych, 

- zaplanowana budowa sieci kanalizacyjnej  

- realizacja inwestycji, finansowanych 

mi�dzy innymi ze �rodków funduszy 

ochrony �rodowiska które wzmocni� 

sektor gospodarki wodnej, 

- powi�zanie inwestycji hydrotechnicznych 

z działaniami na rzecz ochrony 

ekosystemów w dolinach rzecznych i 

działaniami na rzecz małej retencji w 

ekosystemach, 

- stopniowa realizacja programu budowy 

sieci kanalizacyjnej, 

- podj�cie działa� na rzecz eliminacji 

zanieczyszcze� z sektora rolniczego i 

przemysłowego, 

Ochrona powietrza 

- mała emisja gazów, 

- zwi�kszenie produkcji benzyny 

bezołowiowej, 

- perspektywy produkcji biopaliw, 

- stopniowa eliminacja włókien 

azbestowych, 

- realizacja zada� na rzecz zmniejszenia 

emisji gazów z tzw. „niskiej emisji”, 

Hałas 

- realizacja przepisów ustawy Prawo 

ochrony �rodowiska, 

- działania na rzecz ograniczenia hałasu, 

Le�nictwo 

- sprawna struktura zarz�dzania lasami 

pa�stwowymi, 

- program zwi�kszenia lesisto�ci kraju, 

- realizacja programu zwi�kszenia lesisto�ci 

obszaru miasta, 

- prawidłowa gospodarka lasami, 
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MOCNE STRONY SZANSE 

Ochrona przyrody i ró�norodno�ci przyrodniczej 

- istniej�cy system ochrony przyrody, 

- realizacja przepisów ustawy Prawo 

ochrony �rodowiska i ustawy ochrona 

przyrody, 

- powi�kszenie systemu obszarów 

ekologicznych, 

- realizacja zada� wynikaj�cych z 

wymogów w zakresie ochrony przyrody, 

Gospodarka odpadami 

- realizacja przepisów obowi�zuj�cego 

systemu prawnego w zakresie gospodarki 

odpadami, 

- realizacja Planu Gospodarki Odpadami, 

- edukacja ekologiczna, 

- realizacja systemów nowoczesnej 

gospodarki odpadami przy wsparciu 

�rodkami z Unii Europejskiej, 

- wdra�anie Planu Gospodarki Odpadami, 

- rozwój ekonomicznych instrumentów w 

gospodarce odpadami i wspieranie 

przedsi�biorstw zajmuj�cych si� 

gospodarowaniem odpadami, 

- kontynuacja edukacji ekologicznej, 

Integracja zasad zrównowa�onego rozwoju w gospodarce 

- zachowanie znacznych obszarów mało 

zdegradowanych terenów, 

- mo�liwo�� korzystania z systemu 

dofinansowania ochrony �rodowiska, 

- rozbudowany system administracji 

ochrony �rodowiska w regionie, 

- wspieranie wdra�ania nowoczesnej 

technologii w poszczególnych sektorach, 

- wdra�anie systemów informacyjnych, 

- wdra�anie lokalnych programów ochrony 

�rodowiska, 

- sprawna absorpcja �rodków Unii 

Europejskiej, 

- rozwój i doskonalenie kadr ochrony 

�rodowiska, 
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SŁABE STRONY ZAGROENIA 

Ochrona wód i gospodarka wodna 

- mała zdolno�� retencji, 

- przestarzałe systemy regulacji stosunków 

wodnych, 

- słaba integracja zagadnie� gospodarki 

wodno-�ciekowej z wymogami ochrony 

ekosystemów, 

- ogromne potrzeby inwestycyjne w 

dostosowaniu do standardów Unii 

Europejskiej, 

- niewystarczaj�ce �rodki samorz�dów dla 

realizacji zada� infrastrukturalnych 

dotycz�cych sieci kanalizacyjnych i 

oczyszczalni �cieków, 

- niezrealizowanie lub zdecydowane 

zmniejszenie tempa inwestycji w sektorze 

gospodarki wodno-�ciekowej, 

spowodowane trudn� sytuacj� finansow� 

samorz�dów i społecze�stwa uniemo�liwi 

dostosowanie gospodarki do standardów 

Unii Europejskiej oraz dalsze pogł�bienie 

si� procesu stagnacyjnego, 

Ochrona powietrza 

- du�y udział paliw w�glowych w 

strukturze produkcji energii cieplnej, 

- wzrost emisji gazów zwi�zany ze 

wzrostem nat��enia ruchu komunikacyjnego, 

Gospodarka odpadami 

- brak do�wiadcze� kompleksowego 

rozwi�zywania problemów gospodarki 

odpadami, 

- nierozwi�zane problemy odpadów 

niebezpiecznych, budowlanych i 

wielkogabarytowych, 

 

- niesprawne funkcjonowanie 

mechanizmów ekonomicznych w 

gospodarce odpadami, 

- słaba edukacja ekologiczna mieszka�ców, 

Hałas 

- narastaj�ce potrzeby zwalczania zagro�e� 

hałasem pochodz�cym głównie z bliskiej 

odległo�ci lotniska i ze �ródeł 

komunikacyjnych, 

- brak rozwi�za� technicznych 

- niesprawne funkcjonowanie systemu 

prawnego d���cego do przeciwdziałania 

hałasowi, 
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ograniczaj�cych oddziaływanie hałasu na 

otoczenie, 

- niska �wiadomo�� podmiotów 

gospodarczych o wpływie hałasu na 

�rodowisko, 

Le�nictwo 

- niski poziom finansowania sektora 

le�nictwa. 

- brak �rodków na realizacje programu 

zalesie�, 

Integracja zasad zrównowa�onego rozwoju w gospodarce 

- słabo działaj�ce instrumenty wymuszaj�ce 

inwestycje ekologiczne w 

przedsi�biorstwach, 

- pogorszenie si� sytuacji finansowej 

funduszy ekologicznych i samorz�dów, 

b�d�cych głównymi inwestorami 

publicznymi w zakresie ochrony 

�rodowiska, 

- kosztowno�� działa� w zakresie ochrony 

�rodowiska,  

- niska zdolno�� gmin do absorpcji 

funduszy strukturalnych, 

- zbyt małe zasoby kadr zajmuj�cych si� 

funduszami strukturalnymi. 

- brak uwzgl�dnienia wymogów 

�rodowiskowych w polityce rozwoju 

gospodarki, 

- stopniowa degradacja społeczno-

ekonomiczna niektórych obszarów 

- pogorszenie si� atrakcyjno�ci terenów pod 

wzgl�dem gospodarczym i turystycznym. 

 

7. Zało�enia Programu Ochrony �rodowiska 

7.1. Ramy polityki ekologicznej i główne kierunki polityki ekologicznej pa�stwa 

województwa oraz powiatu 

Dokumentem wyznaczaj�cym kierunki ochrony �rodowiska w kraju jest przyj�ta przez 

Rad� Ministrów „Polityka ekologiczna pa�stwa”. Dokument ten obejmuje okres od 2003 do 

2006 roku, z uwzgl�dnieniem perspektyw do 2010 r. okre�lany on jest polityk� krótkofalow�, 

uszczegółowiaj�c� przyj�t� przez sejm RP w 2001 r. „II Polityk� ekologiczn� pa�stwa”. 
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Program wykonawczy do „II Polityki ekologicznej pa�stwa” wskazuje zadania 

o charakterze inwestycyjnym i pozainwestycyjnym. Cz��� z nich ma charakter pakietów 

przedsi�wzi�� obejmuj�cych dane sektory. 

Cele i działania uj�te w polityce ekologicznej pa�stwa stanowi� pewnego rodzaju 

wytyczne do sporz�dzenia powiatowych i gminnych programów ochrony �rodowiska i nale�y 

je wykorzysta� jako: 

1) podstaw� wyj�ciow� do uszczegóławiania zada� w nawi�zaniu do specyfikacji i potrzeb 

danego szczebla samorz�dowego, 

2) podstaw� do sformułowania lokalnych wska�ników (celów) planowanych do uzyskania 

na danym terenie, 

3) inspiracj� do wprowadzenia podobnego zadania na konkretnym szczeblu samorz�du. 

Przyj�to, �e struktura gminnego Programu ochrony �rodowiska powinna nawi�zywa� do 

polityki ekologicznej Pa�stwa na lata 2003-2006 z uwzgl�dnieniem perspektyw na lata  

2007- 2010, a wi�c powinna zawiera�, co najmniej najwa�niejsze problemy obejmuj�ce: 

1) racjonalne u�ytkowanie zasobów naturalnych, 

2) popraw� jako�ci �rodowiska, 

3) narz�dzia i instrumenty realizacji programu, 

4) harmonogram realizacji programu, 

5) kontrol� realizacji programu. 

Ponadto program powinien wyszczególni�: 

1) zadania własne miasta tj. takie, które obejmuj� przedsi�wzi�cia finansowane w cało�ci 

lub cz��ciowo ze �rodków b�d�cych w jej dyspozycji, 

2) zadania koordynowane tj. zadania zwi�zane z ochron� �rodowiska i racjonalnym 

wykorzystaniem zasobów naturalnych, które s� finansowane ze �rodków przedsi�biorstw 

oraz ze �rodków zewn�trznych, b�d�cych w dyspozycji organów i instytucji szczebla 

wojewódzkiego i centralnego, b�d� instytucji działaj�cych na terenie miasta, ale 

podlegaj�cych bezpo�rednio organom wy�szego szczebla, 

Program ochrony �rodowiska wskazuje główne zadania oraz obszary, w których dla 

zachowania zasobów naturalnych i racjonalnej gospodarki tymi zasobami konieczny jest 

udział administracji pa�stwowej.  

Do najwa�niejszych zada� polityki ekologicznej zaliczamy: 

- praktyczne wdro�enie wymaga� prawa ochrony �rodowiska Unii Europejskiej, 
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- obni�enie energochłonno�ci i materiałochłonno�ci gospodarki poprzez wprowadzenie 

energooszcz�dnych i wodooszcz�dnych technologii, redukowanie zb�dnych opakowa� 

i tworzenie zasad zamkni�tych obiegów materiałów w grupach przedsi�biorstw itp., 

- zapewnienie skutecznej ochrony zasobów przyrody i ró�norodno�ci biologicznej, 

- ograniczenie negatywnego oddziaływania transportu na �rodowisko, 

Zadania ogólne uzupełnione s� zadaniami priorytetowymi, do których nale�� m.in.: 

- poprawa jako�ci powietrza i zapobieganie zmianom klimatu, 

- organizacja wła�ciwej gospodarki odpadami, 

- poprawa jako�ci wód. 

Uwzgl�dnienie w działaniach na rzecz ochrony �rodowiska powy�szych zada� powinno 

prowadzi� do poprawy stanu i jako�ci �rodowiska naturalnego. 

 

7.2. Zarz�dzanie �rodowiskiem 

Zarz�dzanie �rodowiskiem odbywa si� na wielu stopniach zarówno na szczeblu pa�stwa, 

województwa, powiatu jak i gminy (w tym przypadku miasta). Do podstawowych elementów 

struktury zarz�dzania �rodowiskiem nale��: 

- Minister �rodowiska jako organ formułuj�cy i realizuj�cy polityk� ekologiczn� pa�stwa, 

ustanawiaj�cy standardy jako�ci �rodowiska, normy emisyjne, wysoko�ci opłat za 

korzystanie ze �rodowiska i nadzoruj�cy szereg instytucji ekologicznych oraz dokonuj�cy 

w pewnych obszarach rozstrzygni�� administracyjnych, 

- Główny Inspektor Ochrony �rodowiska i Struktury Wojewódzkiej Inspekcji, sprawuj�cy 

rol� organu nadzoru i kontroli prawa, 

- Wojewodowie kieruj�cy urz�dami wojewódzkimi w tym wydziałami ochrony 

�rodowiska, pełni�cy funkcje kontrolne i odwoławcze oraz wydaj�cy oceny 

oddziaływania na �rodowisko i pozwolenia ekologiczne w wytyczonych prawem 

obszarach, 

- Starostowie dysponuj�cy prawem wydawania okre�lonych pozwole� i odpowiadaj�cych 

za polityk� ekologiczn� w administrowanych terenach, 

- Burmistrzowie miast, maj�cy kompetencje stanowienia prawa miejscowego 

i prowadzenie polityki inwestycyjnej oraz zatwierdzanie wysoko�ci opłat taryfowych za 

dostaw� wody i odprowadzenie �cieków i zagospodarowanie odpadów. 
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7.3. Cele polityki ekologicznej miasta D�blin wynikaj�ce z zało�e� programów 

wy�szego szczebla 

Cele polityki ekologicznej miasta wynikaj� bezpo�rednio z zało�e� programów wy�szego 

szczebla, a przede wszystkim z zało�e� i programu wykonawczego „II Polityki ekologicznej 

pa�stwa”. 

 

7.3.1. Gospodarka wodno-�ciekowa 

- zapobieganie zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych, ze szczególnym 

uwzgl�dnieniem zapobiegania zanieczyszczeniom obszarów �ródliskowych, 

- przywracanie wodom podziemnym i powierzchniowym wła�ciwego stanu ekologicznego, 

a przez to zapewnienie mi�dzy innymi odpowiednich �ródeł poboru wody do picia, 

- przywrócenie jako�ci wód powierzchniowych i podziemnych (wg wska�ników fizyko-

chemicznych, biologicznych i ekologicznych) do stanu wynikaj�cego z planowanego 

sposobu ich u�ytkowania oraz potrzeb zwi�zanych z ich funkcjami ekologicznymi, 

- zaspokojenie zapotrzebowania mieszka�ców miasta w odpowiedniej jako�ci wod� do 

picia, poprzez ochron� wód podziemnych, a szczególnie głównych zbiorników tych wód 

na obszarze miasta; ustanowienie obszarów ochronnych tych zbiorników,  

- budowa systemów oczyszczania �cieków oraz sieci kanalizacyjnych, 

- modernizacja istniej�cych sieci wodoci�gowych, uj�� wodnych, stacji uzdatniania wody 

w celu dostosowania jako�ci wody pitnej do standardów unijnych, 

- zachowanie naturalnych zbiorników retencyjnych, takich jak tereny podmokłe 

i nieuregulowane cieki wodne, głównie w ramach działa� w zakresie ochrony 

ró�norodno�ci biologicznej i prowadzenia zrównowa�onej gospodarki le�nej, 

- realizacja budowy zbiorników retencyjnych i małej retencji dla wyrównania przepływu 

w rzekach oraz racjonalizacja gospodarowania spływami opadowymi w celu ograniczenia 

szybkiego ich odprowadzania do wód otwartych i unikania przesuszenia terenu, 

- restrukturyzacja poboru wód do celów u�ytkowych w taki sposób, aby zasoby wód 

podziemnych były u�ytkowane wył�cznie dla potrzeb ludno�ci, jako woda do picia 

i surowiec dla przemysłu spo�ywczego. 
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7.3.2. Ochrona powietrza 

- konsekwentne ograniczanie emisji zanieczyszcze� u �ródła poprzez zmiany no�ników 

energii, 

- modernizacja pozostałych systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków, 

- stosowanie paliw niskoemisyjnych (gaz z sieci, propan – butan, energia elektryczna, oleje 

grzewcze), 

- w zabudowie rozproszonej, zarówno indywidualnej, jak i w budynkach u�yteczno�ci 

publicznej propagowanie ogrzewania ze �ródeł energii odnawialnej, 

- stosowanie surowców i technologii zgodnie z zasad� korzystania z najlepszych 

dost�pnych technik i dost�pnych metod, 

- minimalizacj� zu�ycia energii i surowców. 

 

7.3.3. Ochrona gleb 

- ochrona gleb najwy�szej jako�ci (klasy II-IV) przed wykorzystaniem na cele nierolnicze, 

- wykluczanie nowej zabudowy na gruntach ornych wy�szych klas bonitacyjnych, 

- utrzymanie miedz, wysepek le�nych, wzbogacaniu zadrzewie� i zakrzewie� �ródpolnych, 

- obligatoryjne wprowadzenie agrotechniki przeciwerozyjnej na obszarach zagro�onych 

erozj�, 

- przeznaczenie gleb nieprzydatnych dla rolnictwa (V i VI kl. oraz okresowo zalewanych) 

na cele nierolnicze, tj. u�ytki ekologiczne, lasy, 

- polepszanie kultury rolnej oraz lepsze wykorzystanie nawozów, zmianowanie upraw, 

- ekologiczne zagospodarowywanie nieu�ytków i terenów zdegradowanych, np. przez 

zalesienie, 

- unikanie rozproszenia zabudowy, 

- wprowadzanie pasów ro�linno�ci wzdłu� pól uprawnych, które stanowi� ochron� 

biologiczn� rzek oraz przeciwdziałaj� erozji wodnej gleb, 

- ograniczanie przeznaczania gruntów le�nych na cele niele�ne lub nierolnicze, 

- przywracanie warto�ci u�ytkowej gruntom, które utraciły charakter gruntów le�nych 

wskutek działalno�ci niele�nej. 

 

7.3.4. Ró�norodno�	 biologiczna i krajobrazowa 

- tworzenie warunków do realizacji strategii zrównowa�onego rozwoju społeczno-

gospodarczego miasta, 



Program Ochrony �rodowiska dla Miasta D�blin 

 - 87 - 

- poprawa stanu �rodowiska - usuni�cie lub ograniczenie zagro�e� dla zachowania 

ró�norodno�ci biologicznej i krajobrazowej, 

- zachowanie, odtworzenie i wzbogacanie zasobów przyrody. 

 

7.3.5. Gospodarka odpadami 

- przygotowanie strategii gospodarowania odpadami dla miasta, 

- opracowanie planów gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, odpadami 

budowlanymi, wielkogabarytowymi, odpadami z opakowa�, 

- przygotowanie programów likwidacji odpadów niebezpiecznych zawieraj�cych metale 

ci��kie (rt��, ołów, kadm) i trwałe zanieczyszczenia organiczne (zarówno odpadów 

wytwarzanych jak i ju� nagromadzonych),  

- zwi�kszenie wysiłków na rzecz uzyskania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej  

jak równie� z mi�dzynarodowych instytucji finansowych dla inwestycji ponad lokalnych 

w których partycypuje gmina, 

- rozszerzenie mechanizmów rynkowych oraz przygotowanie skutecznych instrumentów 

ekonomicznych (kaucje, opłaty produktowe, system preferencji podatkowych zmierzaj�cy 

w kierunku rozwi�za� obowi�zuj�cych w krajach Unii Europejskiej na recykling i odzysk 

materiałów), 

- wdro�enie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich 

zagospodarowywania (bazy danych), 

- zmniejszenie do minimum przemieszczania odpadów, zgodnie ze wspólnotowymi 

zasadami blisko�ci i samowystarczalno�ci, 

- ograniczanie ilo�ci odpadów składowanych na składowiskach. 

 

8. Strategia działania miasta D�blin 

Strategia działa� Programu Ochrony �rodowiska dla Miasta D�blin b�dzie stanowi� 

podstaw� działa� podejmowanych w celu wprowadzenia zrównowa�onego rozwoju miasta, 

polegaj�cego na rozwoju gospodarczym w zgodzie z zasadami ochrony �rodowiska oraz na 

wykreowaniu przyszłego charakteru miasta poprzez: 

- popraw� przedsi�biorczo�ci, 

- rozwój infrastruktury społecznej i technicznej, 

- rozwój ruchu turystycznego i rekreacji, 
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- rozwój i zintensyfikowanie rolnictwa w oparciu o potencjał jaki stanowi� wysokiej 

jako�ci gleby, 

- wzbogacanie walorów przyrodniczych o wysokim potencjale przyrodniczym 

i ekologicznym, 

- ochron� i rewitalizacj� zasobów kulturowych miasta. 

Strategia jest podzielona na dwa okresy: krótkoterminow� strategi� działania na lata 

2004 – 2008 i długoterminow� na lata 2009 – 2020. 

 

8.1. Krótkoterminowa strategia działania – zadania priorytetowe w dziedzinie 

ochrony �rodowiska 

W zakresie ochrony �rodowiska krótkoterminowa strategia miasta obejmuje działania 

zwi�zane z rozwojem infrastruktury technicznej maj�cej na celu popraw� warunków �ycia 

ludno�ci oraz ograniczenie negatywnego wpływu działalno�ci człowieka na �rodowisko, 

a tak�e zmian� post�powania w zakresie u�ytkowania poszczególnych komponentów 

�rodowiska. 

 

8.1.1. Ochrona wód 

W zakresie ochrony �rodowiska głównym priorytetem dla miasta D�blin jest ochrona wód 

podziemnych a tak�e wód w�zła hydrograficznego: Wisła – Wieprz – Irenka z zachowaniem 

zasad zrównowa�onego rozwoju poprzez m. in. wyznaczenie kierunków działa� w zakresie 

gospodarki wodno – �ciekowej. 

Dla realizacji potrzeb w zakresie ochrony niezb�dna jest: 

- budowa i rozbudowa systemów odprowadzania �cieków komunalnych, 

- ograniczanie spływu zanieczyszcze� powierzchniowych z rolnictwa, 

- renaturalizacja przekształconych odcinków rzek, 

- preferowanie zalesie� na obszarach �ródliskowych, infiltracyjnych i wododziałowych, 

- utrzymanie „naturalnych zbiorników retencyjnych” m.in. terenów podmokłych. 

Najwi�kszymi zagro�eniami dla wód w�zła hydrograficznego: Wisła–Wieprz–Irenka s�: 

- działalno�� obiektów gospodarczych, na terenie których istnieje mo�liwo�� 

wprowadzenia do gruntów lub wód powierzchniowych, podziemnych ró�nego rodzaju 

zanieczyszcze� (m.in.: odchodów zwierz�cych, gnojówki i gnojowicy), 

- w małym stopniu zanieczyszczenia pochodz�ce z rolnictwa (niewła�ciwe stosowanie 

nawozów sztucznych i �rodków ochrony ro�lin). 



Program Ochrony �rodowiska dla Miasta D�blin 

 - 89 - 

8.1.1.1 Budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej 

�cieki surowe bezwzgl�dnie nie mog� by� odprowadzane do �rodowiska bez ich 

uprzedniego oczyszczenia do okre�lonych ustawowo parametrów. Powinny by� kierowane za 

pomoc� systemów kanalizacyjnych do oczyszczalni �cieków, natomiast w przypadku, gdy ze 

wzgl�dów technicznych, b�d� ekonomicznych nie jest to mo�liwe, powinny by� dowo�one 

do oczyszczalni wozami asenizacyjnymi. Zadaniem priorytetowym powinno by� obj�cie 

sieci� kanalizacyjn� całego miasta. Oczyszczalnie przyjmuj�ce �cieki z terenów powinny by� 

wyposa�one w instalacje z pełnym procesem biologicznego oczyszczania i usuwania 

zwi�zków biogennych. W 2003 r. zako�czono modernizacj� oczyszczalni �cieków 

o przepustowo�ci 6 000 m3/dob�. Dostosowano j� do wymogów okre�lonych w przepisach 

o ochronie �rodowiska i Unii Europejskiej poprzez system usuwaj�cy zwi�zki biogenne. 

Oczyszczalnia posiada znaczne rezerwy odbioru �cieków. 

Zró�nicowany charakter zabudowy mieszkaniowej, odległo�ci potencjalnych �ródeł 

�cieków od istniej�cych układów kanalizacyjnych oraz odbiorników �cieków uniemo�liwiaj� 

wdro�enie jednolitych rozwi�za� technicznych.  

Dlatego te� proponuje si� nast�puj�ce rozwi�zania: 

- na terenach o zwartej zabudowie i korzystnym ukształtowaniu terenu nale�y d��y� do 

budowy lokalnych sieci kanalizacyjnych z wł�czaniem ich do wspólnych oczyszczalni 

�cieków, 

- przy zabudowie rozproszonej, proponuje si� budow� indywidualnych przydomowych 

oczyszczalni �cieków, o najlepszych dla danego przypadku rozwi�zaniach 

technologicznych,  

- dla okresu przej�ciowego, przy zabudowie rozproszonej, dopuszcza si� budow� lub 

utrzymanie szczelnych zbiorników bezodpływowych i wywo�enie �cieków do najbli�szej 

oczyszczalni. 

 

8.1.2. Ochrona powietrza 

W zwi�zku z tym, �e ogólny stan powietrza atmosferycznego na terenie miasta jest 

dobry nale�y d��y� do zapobiegania wzrostowi zanieczyszcze� powietrza poprzez: 

- ograniczanie wielko�ci tzw. „niskiej emisji”, 

- ograniczanie zadymienia, szczególnie na terenach o zwartej zabudowie, 

- ograniczanie zagro�e� dla zdrowia ludzi zwi�zanych z zanieczyszczeniami ze �ródeł 

komunikacyjnych i z lotnictwa.  
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Ochrona powietrza atmosferycznego miasta D�blin powinna prowadzi� do utrzymania 

standardów emisyjnych dla powietrza. Mo�na to osi�gn�� poprzez konsekwentn� likwidacj� 

emisji zanieczyszcze� u �ródła ich powstawania. Ochrona powietrza atmosferycznego jest 

bardzo wa�nym elementem ochrony �rodowiska jako cało�ci, gdy� ma wpływ na wszystkie 

jego komponenty. Zanieczyszczenia powietrza wraz z opadem atmosferycznym mog� 

przedostawa� si� do gleb, wód powierzchniowych oraz podziemnych i znacz�co wpływa� na 

stan flory i fauny. 

Najwi�kszymi zagro�eniami dla powietrza na terenie miasta D�blin s�: 

- emisja zanieczyszcze� z procesów produkcji energii, tj. procesów spalania paliw stałych 

z indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych i u�yteczno�ci publicznej, 

- emisja zanieczyszcze� z ruchu komunikacyjnego i z lotnictwa. 

 

8.1.2.1 Ograniczenie emisji zanieczyszcze� pochodz�cych z tzw. „niskiej emisji” 

Indywidualne ogrzewnictwo jest �ródłem emisji szeregu substancji wpływaj�cych 

negatywnie na �rodowisko przyrodnicze (m.in. CO, SO2, NOx, pyły, zanieczyszczenia 

organiczne w tym WWA, dioksyny, furany). Znaczna emisja zanieczyszcze� wynika głównie 

z dwóch powodów: stosowania urz�dze� grzewczych o małej sprawno�ci i stosowania paliw 

o niskiej jako�ci (m.in. w�gla o du�ej zawarto�ci siarki, popiołu, niskokalorycznego w�gla 

oraz odpadów z gospodarstw domowych). 

Priorytetem w działaniach na rzecz poprawy stanu powietrza atmosferycznego 

powinno by�:  

- zmiana no�ników energii na bardziej ekologiczne, takie jak: 

 

• gaz,  

• olej opałowy,  

• alternatywne �ródła energii: energia słoneczna, energia biomasy (m.in. wykorzystanie 

odpadów porolniczych, odpadów z terenów le�nych, własnych plantacji ro�lin 

energetycznych - w formie zr�bek, peletu, brykietów, odpadów z terenów zielonych 

i ogrodów), 

- wprowadzanie programu oszcz�dno�ci energii poprzez termomodernizacj� budynków 

u�yteczno�ci publicznej i budynków mieszkalnych. 

Zgodnie z ustaw� Prawo energetyczne, dla zapewnienia wła�ciwych warunków 

realizacji zaopatrzenia w ciepło, gminy s� zobowi�zane do opracowania projektu 
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zaopatrzenia w ciepło, energi� elektryczn�, paliwa gazowe oraz wykorzystania �ródeł energii 

odnawialnej. 

 

8.1.2.2 Ograniczenie emisji zanieczyszcze� komunikacyjnych 

Drugim z istotnych �ródeł zanieczyszczenia powietrza w mie�cie D�blin s� 

zanieczyszczenia komunikacyjne, wynikaj�ce z transportu drogowego – spaliny (NOx, CO, 

SO2, w�glowodory, metale ci��kie) i pyły. Dla ochrony powietrza w tym zakresie niezb�dna 

jest poprawa stanu dróg na terenie miasta. Dobrym rozwi�zaniem jest stosowanie barier 

ro�linnych, oddzielaj�cych zabudowania mieszkalne od dróg o du�ym nat��eniu ruchu. 

Znacz�ce zmniejszenie negatywnego wpływu indywidualnego transportu samochodowego na 

�rodowisko mo�e mie� poprawa stanu technicznego pojazdów i stosowanie benzyny 

bezołowiowej. 

Wraz ze wzrostem wykorzystania taboru samochodowego do przewozów krajowych 

wyst�puje znaczne ograniczenie w przewozach kolejowych. Istniej�ca w D�blinie stacja 

towarowa w wyniku tych zmian wykorzystywana jest w niewielkim stopniu nie stwarzaj�c 

zagro�enia dla �rodowiska przyrodniczego. 

 

8.1.3. Ochrona gleb 

Niezwykle istotne jest u�ytkowanie gleb zgodnie z zasadami zrównowa�onego 

rozwoju oraz wła�ciwe wykorzystanie ich naturalnego potencjału produkcyjnego (wył�czanie 

do celów budowlanych wył�cznie terenów o najni�szych klasach bonitacyjnych).  

Prawidłow� ochron� gleb mo�na osi�gn�� poprzez: 

- wprowadzenie do rolnictwa zasad oraz sposobów produkcji propagowanych w Kodeksie 

Dobrej Praktyki Rolniczej oraz zgodnych z ustaw� o rolnictwie ekologicznym, 

- zwi�kszenie �wiadomo�ci ekologicznej u�ytkowników gleb w zakresie racjonalnej 

eksploatacji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na nieodwracalno�� degradacji zasobów 

glebowych, 

- identyfikacje zagro�e� i w przypadku degradacji prowadzenie prac rekultywacyjnych. 

 

8.1.4. Gospodarka odpadami 

W zakresie gospodarki odpadami do głównych celów nale��: zapobieganie 

i minimalizacja powstawania odpadów oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania 

odpadów na �rodowisko. Do najwa�niejszych zada� kierunkowych w tym zakresie nale�y: 

- zapobieganie powstawania odpadów, przy rozwi�zywaniu problemu odpadów „u �ródła”, 
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- stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami, 

- odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystanie odpadów – bezpieczne dla �rodowiska 

ko�cowe unieszkodliwianie odpadów nie wykorzystanych, 

- inwentaryzacja i likwidacja dzikich wysypisk �mieci. 

Szczegółowe informacje dotycz�ce gospodarki odpadami znajduj� si� w Planie 

Gospodarki Odpadami dla Miasta D�blin. 

 

8.1.5. Edukacja ekologiczna 

Realizacja zada� zrównowa�onego rozwoju jest niemo�liwa bez zrozumienia 

zagadnie� ochrony �rodowiska a tak�e bez współpracy organów administracyjnych miasta 

z jej mieszka�cami. Dlatego te� edukacja ekologiczna, kształtowanie postaw i zachowa� 

zgodnych z zasadami ekorozwoju i wykorzystanie wiedzy ekologicznej w procesie 

zarz�dzania s� niezb�dnymi działaniami do wprowadzania w �ycie zapisów Programu 

Ochrony �rodowiska. Dla osi�gni�cia tego celu konieczne jest: 

- szerzenie wiedzy ekologicznej na wszystkich poziomach edukacji oraz w mediach, 

- upowszechnianie zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, 

- prowadzenie działa� na rzecz proekologicznej edukacji radnych i pracowników 

samorz�dowych oraz lokalnych społeczno�ci, 

- organizowanie konkursów, warsztatów, seminariów z zakresu wiedzy ekologicznej, 

- wspieranie stowarzysze� działaj�cych na rzecz ochrony �rodowiska i krajobrazu 

kulturowego. 

Wyznaczone cele powinny by� podstaw� do uzyskania dotacji z funduszy pomocowych 

programów Unii Europejskiej. 

 

8.2. Długoterminowa strategia działania w dziedzinie ochrony �rodowiska 

Przedsi�wzi�cia podejmowane w celu poprawy stanu ochrony �rodowiska jako cało�ci 

i poszczególnych jego komponentów wymagaj� zarówno czasu jak i odpowiednich nakładów 

finansowych. Długoterminowa strategia działania jest na ogół kontynuacj� i rozbudowaniem 

strategicznych działa� krótkoterminowych. 

Planowane kierunki rozwoju miasta 

− stworzenie korzystnych warunków do inwestowania na terenie miasta, 

− poprawa jako�ci �ycia mieszka�ców, 

− utworzenie stref inwestycyjnych, 



Program Ochrony �rodowiska dla Miasta D�blin 

 - 93 - 

− modernizacja i uzupełnianie sieci komunikacyjnej, 

− stworzenie warunków dla rozwoju rekreacji i wypoczynku, 

− uaktywnienie miasta w krajowej sieci turystyczno-krajoznawczej, 

− całkowite skanalizowanie miasta do 2015 roku, 

− oparcie rozwoju społecznego miasta o programy: strategiczny program rozwoju, 

o�wiaty, pomocy osobom niepełnosprawnym, pomocy rodzinie, walki 

z bezrobociem, rozwoju turystyki, ochrony zdrowia, poprawy bezpiecze�stwa 

publicznego i in.  

W najbli�szych latach władze miejskie maj� zamiar realizowa� wy�ej wymienione 

cele poprzez nast�puj�ce działania:  

− przeznaczanie w planach zagospodarowania przestrzennego terenów pod inwestycje 

przemysłowe i sukcesywne ich dozbrajanie, 

− intensywn� kampani� promocyjn� miasta, maj�ca na celu zach�cenie kolejnych firm 

do zainwestowania w mie�cie i tworzenia nowych miejsc pracy, 

− kontynuacj� remontów dróg i budow� nowych, 

− budow� o�rodka sportowo-rekreacyjnego (hala sportowa, basen), 

− odbudow� układu urbanistycznego centrum miasta maj�cego na celu jego 

uatrakcyjnienie, 

− kontynuacj� modernizacji szkół pod k�tem inwestycji termoizolacyjnych, 

− inwestycje z zakresu magistrali i sieci wodoci�gowych - układ pier�cieniowy 

zasilania miasta w wod�, 

− stworzenie gminnej bazy niewykorzystanych nieruchomo�ci i obiektów budowlanych 

oraz podj�cie przez Urz�d Miasta działa�, maj�cych na celu ich zagospodarowanie.�

 

8.2.1. Gospodarka wodno-�ciekowa 

Konieczna jest dalsza budowa sieci wodoci�gowej i modernizacja systemów 

zaopatrzenia w wod�. Zaspokojenie zapotrzebowania mieszka�ców w odpowiedniej jako�ci 

wod� do picia poprzez ochron� wód podziemnych. Realizacj� programu poprawy jako�ci 

wody dostarczanej przez wodoci�g do ludno�ci i dostosowywanie jej do zaostrzonych norm. 

Nale�y d��y� do uzyskania całkowitego skanalizowania terenu miasta. 

Wprowadzenie odpowiedniego systemu gospodarki wodno–�ciekowej b�dzie 

wymagało współpracy władz miejskich z władzami powiatowymi i wojewódzkimi. 
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8.2.2. Ochrona powietrza 

Pomimo znacznej poprawy stanu �rodowiska, nale�y wprowadza� rozwi�zania maj�ce 

na celu zmniejszenie emisji do powietrza takich zwi�zków jak: pyły, SO2, NOX, CO2 i inne. 

Musz� zosta� podj�te �rodki, maj�ce na celu zmniejszenie emisji pochodz�cej 

z indywidualnych �ródeł ciepła. Działania te powinny polega� na rozbudowie sieci 

gazowniczych oraz budowie nowych �ródeł ciepła na terenie miasta zasilanych paliwami 

gazowymi i alternatywnymi. Zgodnie z tendencjami �wiatowymi w mie�cie D�blin nale�y 

promowa� i wprowadza� odnawialne �ródła energii. Ze wzgl�du na charakter regionu nale�y 

rozwin�� korzystanie z energii wytwarzanej głównie z biomasy (odpady porolnicze, plantacje 

energetyczne).Tego typu działania pozwalaj� ograniczy� zu�ycie zasobów nieodnawialnych 

wykorzystywanych do pozyskania energii. Oszcz�dzanie energii powinno by� realizowane na 

wszystkich poziomach gospodarki oraz przez prywatnych u�ytkowników. 

 

8.2.3. Ochrona gleb 

Ochrona gleb powinna opiera� si� na utrzymaniu obecnej jako�ci gleb u�ytkowanych 

rolniczo poprzez racjonaln� gospodark� roln�, ochron� gleb najwy�szej jako�ci, obligatoryjne 

wdra�anie agrotechnik przeciwerozyjnych. Gleby nieprzydatne rolniczo powinny by� przede 

wszystkim zagospodarowywane na cele zwi�kszania lesisto�ci. Wa�ne, zarówno dla ochrony 

gleb, jak i dla zachowania bioró�norodno�ci jest utrzymanie miedz, wysepek le�nych, 

zadrzewie� i zakrzewie� �ródpolnych.  

 

8.2.4. Ró�norodno�	 biologiczna i krajobrazowa 

Ciekawy krajobraz i walory �rodowiska przyrodniczego mog� sta� si� atutem miasta 

i pozytywnie wpłyn�� na jego rozwój. W zwi�zku z tym, �e na terenie miasta istniej� warunki 

do stworzenia bazy agroturystycznej nale�y promowa� wszelkie działania maj�ce na celu 

ochron� �rodowiska tych terenów.  

Trzy zespoły zabytkowe, wpisane do rejestru zabytków, znajduj�ce si� na terenie 

D�blina tj. zespół pałacowo-parkowy, zespół urbanistyczno-krajobrazowy Twierdzy D�blin, 

zespół dworca kolejowego obj�te s� �cisł� ochron� konserwatorsk�.  

 Wszelka działalno�� inwestycyjna prowadzona przy obiektach obj�tych rejestrem 

zabytków oraz na obszarach tych zespołów zabytkowych wymagaj� zezwolenia 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ) w Lublinie. Dotyczy to równie� terenów 

b�d�cych w bezpo�rednim s�siedztwie zespołów poło�onych w strefie ochrony układu 

urbanistycznego Twierdzy. 
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 W ewidencji zabytków znajduje si� szereg obiektów starej zabudowy w centrum 

miasta (dawna osada handlowa „Irena”). Obszar zabudowy obj�ty został stref� po�redniej 

ochrony konserwatorskiej. Ochrona konserwatorska obejmuje zespół zabudowy historycznej 

osady „Irena” zawieraj�cej: siatk� ulic (Waszawska, Okólna, Rynek, PCK, Staromiejska, 

Przechodnia, Piłsudskiego), podziały geodezyjne, zachowan� zabytkow� zabudow�, 

wyznaczaj�c� skal� i form� architektury małomiasteczkowej. Na terenie obj�tym ochron� 

konserwatorsk� nale�y utrzyma� przebieg i parametry techniczne ci�gów komunikacyjnych, 

istniej�c� lini� zabudowy. Wszelkie prace przy obiektach obj�tych stref� ochrony 

konserwatorskiej w zabytkowym centrum – figuruj�cych w ewidencji zabytków tj. prace 

remontowo-budowlane, adaptacyjne, modernizacyjne, wymiana stolarki okiennej 

i drzwiowej, prace przy elewacji – maj�ce wpływ na zmian� wygl�du zewn�trznego budynku 

– podlegaj� opiniowaniu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. 

 Obszar dawnego zespołu Twierdzy le�y na terenie miasta D�blin oraz czterech gmin, 

a wpisy do rejestru dokonano w rejestrach zabytków woj. lubelskiego i radomskiego. Ogólna 

ochrona zespołu Twierdzy zakłada ochron� widokow� całego obszaru. Postuluje si� 

w ramach ochrony widokowej nie wprowadzanie zalesie� mog�cych zasłania� mi�dzypola 

(obszary przed i pomi�dzy fortami). Zaleca si� stworzenie korytarzy widokowych na obiekty 

forteczne z dróg dojazdowych i z Wisły. Dla obiektów niedost�pnych postuluje si� 

stworzenie mo�liwo�ci dojazdu.  

Wszelkie prace ziemne prowadzone w obr�bie stanowisk archeologicznych i w ich 

otoczeniu oraz przekształcenia naturalnego terenu (niwelacje, melioracje, infrastruktura 

techniczna, prace budowlane), wymagaj� uzgodnienia z WKZ oraz uzyskania warunków 

i wytycznych archeologicznych prowadzenia prac. 

Czysto�� �rodowiska i urozmaicenie krajobrazu wpływaj� na ró�norodno�� 

gatunkow�. Im ró�norodno�� jest wi�ksza tym �rodowisko ma wi�ksz� odporno�� na 

zanieczyszczenia i jest lepszym �rodowiskiem �ycia tak�e dla ludzi. 

 

8.2.5. Gospodarka odpadami 

Rozwi�zania w gospodarce odpadami wprowadzane s� stopniowo, ich realizacja 

rozkładana jest na wiele lat. Du�y problem stanowi� odpady powstaj�ce zarówno 

w gospodarstwach domowych, jak i odpady z produkcji. Wa�ne jest to, �eby stworzy� na 

terenie miasta na tyle sprawny system gospodarki odpadami, �eby osi�gn�� wymagane 

poziomy odzysku poszczególnych rodzajów odpadów. Spraw� priorytetow� jest likwidacja 

problemu odpadów niebezpiecznych.  
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W chwili obecnej bardzo du�a cz��� odpadów powstaj�cych w gospodarstwach jest 

spalana w celu uzyskania energii cieplnej. Dlatego te� nale�y wprowadzi� system edukacji 

ekologicznej, maj�cy na celu u�wiadomienie społecze�stwu, negatywnych konsekwencji 

wynikaj�cych z tego typu działa� i promowanie postaw ekologicznych. 

 

8.2.6. Transport i komunikacja 

Przez teren miasta przebiegaj� drogi krajowe, powiatowe i gminne. Transport 

samochodowy powoduje zanieczyszczenie �rodowiska. Podstawowym problemem dla miasta 

jest przebieg drogi krajowej nr 48 w obszarze zabudowy. Wyst�puj�ce kolizje przestrzenne 

wynikaj�ce z faktu przebiegu drogi krajowej przez obszar intensywnej zabudowy miejskiej 

głównymi ulicami miasta stwarza zagro�enie urbanistyczne i ruchowe. Ruch tranzytowy 

i miejski wzajemnie si� mieszaj� stwarzaj�c zagro�enia bezpiecze�stwa. 

Istniej�cy układ ulic powstał w wyniku narastania nowych obszarów zabudowy bez 

jednolitej koncepcji sieci ulicznej. Specyfik� miasta jest przebieg linii kolejowej dziel�cej 

miasto na dwie cz��ci. W zasadzie wi�kszo�� ulic posiada niskie parametry transportowe. 

Wyst�puj� niepełne szeroko�ci jezdni a tak�e braki wyposa�enia w elementy przeznaczone 

dla ruchu pieszych i ruchu rowerowego. 

Nowe inwestycje drogowe powinny by� budowane w sposób pozwalaj�cy na 

maksymalne ograniczenie wpływu na otaczaj�ce �rodowisko naturalne, zarówno pod 

wzgl�dem emisji hałasu, jak i zanieczyszczenia wód oraz gleb. Podczas projektowania takich 

inwestycji nale�y zwróci� szczególn� uwag� na to, aby nie wyst�powały kolizje ze 

strukturami przyrodniczymi. W celu jak najwi�kszego ograniczenia wpływu szlaków 

komunikacyjnych na �rodowisko powinny by� stosowane urz�dzenia pozwalaj�ce zmniejszy� 

uci��liwo�� transportu dla mieszka�ców miejscowo�ci poło�onych w�ród wi�kszych tras, 

m.in. pasy zieleni. W celu przeciwdziałania tworzeniu barier w ci�gło�ci terenów zielonych 

nale�y projektowa� specjalne, bezkolizyjne przej�cia dla zwierz�t, utrzyma� istniej�ce 

korytarze i w�zły ekologiczne.  

Wraz ze wzrostem wykorzystania taboru samochodowego do przewozów krajowych 

wyst�puje znaczne ograniczenie w przewozach kolejowych. Istniej�ca w D�blinie stacja 

towarowa w wyniku tych zmian wykorzystana jest obecnie w niewielkim stopniu. 

Aby odci��y� istniej�ce ci�gi komunikacyjne nale�y promowa� komunikacj� 

zbiorow�. Trzeba poło�y� nacisk na rozwój zarówno sieci komunikacji zbiorowej, jak i jej 

stanu technicznego tak, aby komunikacja ta stała si� konkurencyjna w stosunku do 

komunikacji indywidualnej.  
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8.2.7. Edukacja ekologiczna 

Jednym z bardzo istotnych elementów polityki ochrony �rodowiska jest edukacja 

ekologiczna. Pozwala ona na u�wiadomienie społecze�stwu problemów ochrony �rodowiska 

oraz negatywnych konsekwencji z nich wynikaj�cych. Dodatkowo przedstawia równie� 

mo�liwo�ci rozwi�za�, maj�cych na celu popraw� stanu �rodowiska.  

Edukacja ekologiczna powinna by� prowadzona na wszystkich poziomach 

szkolnictwa. Sposobem na rozpowszechnianie wiedzy ekologicznej mog� sta� si� 

przewodniki i informatory, a tak�e zaj�cia prowadzone przez wykwalifikowanych 

pracowników na �cie�kach dydaktycznych i w o�rodkach szkoleniowych. Nale�y tak�e 

wspomaga� działalno�� wielu organizacji pozarz�dowych prowadz�cych akcje informacyjne, 

kierowane do szerokich kr�gów społecze�stwa. 

Szkolenia powinny by� kierowane do poszczególnych grup wiekowych i społecznych: 

- dzieci, 

- dorosłych, 

- nauczycieli, 

- przedstawicieli gmin, 

- przedstawicieli Rad Osiedli, 

- poszczególnych wsi lub sołectw, 

- osób odpowiedzialnych za decyzje polityczne dotycz�ce gospodarki odpadami, 

- kadry technicznej bior�cej udział w realizacji programu gospodarki odpadami. 

Formy przekazu dziel� si� na:  

- materiały drukowane,  

- materiały audiowizualne, 

- imprezy promocyjne. 

Materiały drukowane: 

- krótkie materiały drukowane, takie jak ulotki, ulotki typu „pytania i odpowiedzi”, 

zestawienia faktograficzne, wkładki i broszury, zwykłe obwieszczenia i powiadomienia 

słu�b komunalnych, 

- publikacje w prasie i wydawnictwach periodycznych, takie jak: artykuły, komentarze, 

stałe rubryki, wywiady, listy do redakcji, artykuły redakcyjne, 

- materiały dla prasy: komunikaty, powiadomienia i obwieszczenia słu�b komunalnych, 

- plakaty, 

- biuletyny, opracowania, raporty i monografie, 
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- materiały kształceniowe: podr�czniki z zakresu ochrony �rodowiska, materiały dla 

nauczycieli, pozycje popularnonaukowe, 

- okoliczno�ciowe pami�tki, np. znaczki, długopisy, teczki z nadrukami itp. 

Materiały audiowizualne: 

- wywiady dla radia i telewizji, 

- pokazy prze�roczy, 

- ogłoszenia słu�b komunalnych w radiu i telewizji, 

- pokazy filmów reklamowych i szkoleniowych, w tym produkowanych we własnym 

zakresie, 

- wystawy. 

Imprezy promocyjne: 

- konferencje prasowe, 

- zebrania mieszka�ców, 

- kampanie, akcje, 

- warsztaty, seminaria, konferencje, sympozja, 

- odczyty.  

 

8.2.8. Gospodarka miasta 

Rozwój gospodarki w D�blinie jest zwi�zany z rozwojem poszczególnych jego 

dziedzin takich jak: usługi, przemysł, rolnictwo, przetwórstwo itd. 

Strategia rozwoju miasta powinna zakłada� stopniowy rozwój gospodarki 

z jednoczesnym zachowaniem warunków, pozwalaj�cych ograniczy� jego wpływ na stan 

�rodowiska. Miasto powinno preferowa� oraz przyczynia� si� do promowania gał�zi 

przemysłu czystych dla �rodowiska. Oznacza to, �e polityka prowadzona w mie�cie powinna 

zach�ca� do wprowadzania przyjaznych �rodowisku technologii.  

 

8.2.9. Przemysł 

Promowane powinny by� zakłady wprowadzaj�ce programy ochrony �rodowiska oraz 

systemy oszcz�dzania energii i surowców. Zmniejszenie poboru wody oraz zrzutu �cieków, 

a tak�e ograniczenie poboru energii prowadzi do: ograniczenia negatywnego wpływu 

zakładów przemysłowych na �rodowisko, zmniejszenia zjawiska wyczerpywania wód 

podziemnych, zmniejszenia emisji zanieczyszcze� do atmosfery, ale tak�e do osi�gni�cia 

dodatkowych oszcz�dno�ci zwi�zanych z opłatami za korzystanie ze �rodowiska. Najbardziej 

rozwini�t� gał�zi� przemysłu miasta D�blin jest przemysł usługowy i spo�ywczy.  
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Rozwi�zany powinien zosta� tak�e problem zagospodarowania odpadów 

powstaj�cych w przyszłych zakładach przemysłowych. Odpady produkowane powinny by� 

w jak najwi�kszym stopniu wykorzystane gospodarczo, natomiast te, które nie nadaj� si� do 

zagospodarowania musz� by� składowane w sposób niezagra�aj�cy �rodowisku. 

 

8.2.10. Usługi 

Podczas planowania rozwoju sektora usługowego nale�y zwróci� szczególn� uwag� 

zarówno na ich lokalizacj�, jak i zasady ich budowania. Niekontrolowany rozwój tej 

dziedziny mo�e znacz�co wpłyn�� na stan �rodowiska.  

W trakcie realizacji inwestycji nale�y stosowa� materiały, nie stwarzaj�ce zagro�enia 

dla �rodowiska, podczas ich u�ywania oraz materiały nadaj�ce si� do powtórnego ich 

wykorzystania, a w przypadku braku takiej mo�liwo�ci daj�ce si� bezpiecznie składowa�.  

Zasady minimalizacji negatywnego wpływu na �rodowisko powinny by� okre�lane 

ju� na etapie sporz�dzania planu zagospodarowania przestrzennego, oraz na etapie 

wykonywania projektu technicznego inwestycji. Zapotrzebowanie na usługi b�dzie zale�ało 

od kierunków rozwoju miasta. 

 

8.2.11. Rolnictwo 

Rozwój rolnictwa mo�e spowodowa� znaczne zmiany w krajobrazie. Przyczyni si� to 

do likwidacji cz��ci miedz, oczek wodnych, utrudni przemieszczanie si� zwierz�t. Mo�e 

doprowadzi� do zahamowania rozwoju niektórych po�ytecznych organizmów, a w efekcie do 

zubo�enia ró�norodno�ci przyrodniczej i pogorszenia mikroklimatu. Rozwój gospodarstw 

rolnych przyczyni si� tak�e do intensyfikacji nawo�enia oraz zwi�kszenia zu�ycia �rodków 

ochrony ro�lin, co b�dzie miało negatywny wpływ na stan jako�ci wód. Wprowadzenie zmian 

w sposobie gospodarowania oraz nowoczesnych technologii spowoduje zwi�kszenie 

podatno�ci gleb na erozj� wodn� i eoliczn�. Pomimo małej ilo�ci gospodarstw rolnych 

władze miasta, powinny doło�y� wszelkich stara�, aby podczas planowania gospodarki rolnej 

zapewniaj�cej realizacj� celów produkcyjnych zachowana została ró�norodno�� krajobrazu.  

Planowana na przyszłe lata restrukturyzacja wsi i rolnictwa powinna by� 

przeprowadzona w taki sposób, aby nie spowodowało to znacznych zmian �rodowiska. 

Tereny wiejskie powinny by� rozbudowywane zgodnie z panuj�cymi warunkami 

naturalnymi. Rozbudowa niezb�dnej infrastruktury powinna by� prowadzona do poziomu 

wymaganego, uzasadnionego wzgl�dami ekonomicznymi i aspektami ochrony �rodowiska.  
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8.2.12. Rolnictwo ekologiczne 

Miasto D�blin stwarza dobre warunki do rozwoju rolnictwa ekologicznego, dlatego 

te� władze powinny doło�y� wszelkich stara�, aby tego typu działalno�� rolnicza mogła si� 

rozwija�. Nale�y zapewni� rynek zbytu poprzez budow� zakładów przetwórczych zdrowej 

�ywno�ci, oraz utworzy� sie� dystrybucyjn� daj�c� ka�demu potencjalnemu konsumentowi 

dost�p do tych produktów. 

 

8.2.13. Osadnictwo 

Rozwój budownictwa mieszkaniowego nie pozostaje bez wpływu na �rodowisko 

gdy�, powstawanie nowych osiedli mieszkaniowych przyczynia si� do zmiany krajobrazu. 

Dodatkowo, słabo rozwini�ta gospodarka odpadami oraz brak infrastruktury kanalizacyjnej, 

mog� zwi�kszy� negatywny wpływ na �rodowisko. Budowa nowych osiedli powoduje 

zwi�kszenie nat��enia transportu oraz wzrost potrzeb komunikacyjnych, co poci�ga za sob� 

zwi�kszenie nat��enia hałasu oraz emisji spalin.  

Władze miasta powinny czuwa� nad zachowaniem walorów krajobrazowych oraz nad 

utrzymaniem jako�ci �rodowiska �ycia człowieka.  

Negatywny wpływ rozwijaj�cej si� architektury na krajobraz naturalny mo�na 

ograniczy� poprzez wprowadzenie standardów architektonicznych i urbanistycznych. Wraz 

z powi�kszeniem si� obszarów terenów zurbanizowanych nale�y planowa� nowe tereny 

zielone. 

 

8.2.14. Turystyka 

Dobra jako�� �rodowiska naturalnego, urozmaicenie krajobrazu oraz zespoły 

zabytkowe stwarzaj� mo�liwo�ci rozwoju turystyki przyjaznej �rodowisku. Władze miasta 

wspiera� powinny rozwój gospodarstw agroturystycznych, poprzez rozwój infrastruktury 

podnosz�cej atrakcyjno�� turystyczn�. Działania te jednak powinny by� prowadzone 

w zgodzie ze �rodowiskiem naturalnym i oparte w du�ej mierze na obiektach istniej�cych, np. 

budowa bazy noclegowej w oparciu o istniej�ce budynki.  

Nale�y poło�y� du�y nacisk na promocj� tego typu turystyki, stworzenie sieci 

informacyjnej powi�zanej z biurami turystycznymi, prowadzenie marketingu i reklamowanie 

ekologicznego wypoczynku i rekreacji. 
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8.3. Charakterystyka programu realizacji zada� zaplanowanych na lata 2004–

2020 dla miasta D�blin 

Przedstawione poni�ej zadania dla miasta realizowane b�d� etapami. Pierwszy etap 

stanowi� b�dzie realizacj� zada� uznanych za zadania priorytetowe. W drugim etapie 2009 – 

2020 b�d� kontynuowane zadania rozpocz�te w okresie od 2004 r. do 2008 r. oraz zadania, 

które ze wzgl�dów technicznych i ekonomicznych nie mog� by� zrealizowane w terminie 

wcze�niejszym. 

Charakterystyka zada� z zakresu gospodarki odpadami została przedstawiona w Planie 

Gospodarki Odpadami dla miasta D�blin. 

 

8.3.1. Gospodarka wodno-�ciekowa 

Realizacja kompleksowych rozwi�za� problemów gospodarki wodno-�ciekowej, 

takich jak: dalsza budowa wodoci�gu i kanalizacji na terenie miasta D�blin została zaliczona 

do inwestycji długoterminowych. Przedstawione propozycje maj� charakter ogólny, a koszty 

inwestycji w zakresie budowy oczyszczalni �cieków s� szacunkowe. Nie przedstawiono 

kosztów zało�enia sieci kanalizacyjnej i przył�czy, gdy� niemo�liwe jest ich obliczenie bez 

bada� terenu i przebiegu przyszłej sieci.  

Cele projektu 

Realizacja projektu ma na celu: 

- ochron� �rodowiska naturalnego w zakresie ochrony wód gruntowych 

i powierzchniowych poprzez likwidacj� szamb i osadników gnilnych, �ródeł 

zanieczyszczenia gleby i warstw wodono�nych, 

- popraw� warunków sanitarnych na terenie miasta, 

- popraw� warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego i produkcyjno – 

usługowego. 

Przewidywane wyniki 

- budowa wodoci�gu na terenie miasta, 

- budowa sieci kanalizacyjnej zapewniaj�cej odbiór �cieków z terenu miasta, 

- uzbrojenie terenu pod działalno�� usługowo – produkcyjn�, 

 

8.3.2. Sie	 gazowa 

Miasto D�blin jest zgazyfikowane w 90%. Docelowo gazyfikacja ma obj�� cały obszar 

miasta. Realizacja zada� z zakresu rozbudowania sieci gazowej b�dzie rozci�gni�ta w czasie.  
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Cel projektu 

Realizacja projektu ma na celu 

- popraw� stanu powietrza atmosferycznego poprzez mo�liwo�� stosowania gazu ziemnego 

jako paliwa w indywidualnych kotłowniach oraz w kotłowniach produkuj�cych ciepło na 

cele grzewcze obiektów u�yteczno�ci publicznej, 

- popraw� warunków �yciowych mieszka�ców miasta, 

- popraw� warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego i produkcyjno – 

usługowego. 

Planowane działania  

Obecnie zgazyfikowane jest prawie całe miasto. Cz��� mieszka�ców do produkcji ciepła 

u�ywa paliw w�glowych, co z kolei prowadzi do zwi�kszenia emisji zanieczyszcze� do 

powietrza. Oddanie do u�ytku sieci gazowej pozwoli na modernizacj� istniej�cych obiektów, 

polegaj�c� na zmianie dotychczas stosowanego paliwa (w�gla kamiennego) na ekologiczne 

paliwo gazowe oraz realizacj� nowoprojektowanych obiektów w oparciu o to paliwo. 

Inwestycje w zakresie gazyfikacji miasta b�d� pokrywane z funduszy miasta i �rodków 

własnych mieszka�ców nie ma wi�c potrzeby wykonywania dodatkowych opracowa�, takich 

jak w przypadku ubiegania si� o przyznanie funduszy unijnych. 

Przewidywane wyniki 

- wykonanie sieci gazowej zapewniaj�cej dostawy gazu do wszystkich osiedli miasta 

D�blin, 

- mo�liwo�� zast�powania paliw w�glowych stosowanych w indywidualnych kotłowniach 

centralnego ogrzewania paliwami gazowymi „przyjaznymi” �rodowisku naturalnemu, 

- poprawa stanu powietrza atmosferycznego, polegaj�ca na zmniejszeniu zapylenia 

w powietrzu oraz na zmniejszeniu emisji szkodliwych substancji chemicznych do 

atmosfery, szczególnie w czasie sezonu grzewczego. 

 

8.3.3. Rozbudowa powierzchni dróg 

Przez teren miasta przebiega 8 km dróg krajowych, 5 km dróg wojewódzkich, 23 km 

dróg powiatowych i 34 km dróg gminnych. Dzi�ki staraniom władz miasta i mieszka�ców 

wszystkie miejscowo�ci poł�czone s� sieci� dróg o ulepszonej powierzchni, ponadto władze 

miasta d��� do tego �eby na wszystkich drogach gminnych nawierzchnia była w dobrym 

stanie. Planowana jest dalsza rozbudowa sieci dróg lokalnych.  
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Cele projektu 

Realizacja projektu ma na celu: 

- popraw� warunków �ycia mieszka�ców, 

- popraw� warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego i produkcyjno-

usługowego, 

- aktywizacj� gospodarcz� obszaru Miasta, 

- zmniejszenie komunikacyjnych zanieczyszcze� powietrza, 

- zmniejszenie nat��enia hałasu komunikacyjnego. 

Przewidywane wyniki 

- wykonanie sieci dróg lokalnych umo�liwiaj�cych transport po całym terenie miasta, 

- utrzymanie odpowiedniej jako�ci nawierzchni dróg, 

- zmniejszenie uci��liwo�ci hałasu komunikacyjnego ograniczenie zanieczyszczenia 

powietrza (zapylenia) na drogach lokalnych. 
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Tabela 16. Harmonogram realizacji zada� zaplanowanych na lata 2004 - 2020 

Szacowane 
nakłady  

finansowe w 
latach  

(w tys. zł) 

Szacowane 
nakłady 

finansowe w 
latach 

(w tys. zł) 

Nazwa Lokalizacja 
inwestycji 

Charakterystyka 
inwestycji 

2004 - 2008 2009 - 2020 

Przewidywany 
termin 

realizacji 
(lata) 


ródła finansowania 

Kanalizacja sanitarna 
(ostatni etap 

budowy) 

os. Pułaskiego ruroci�g grawitacyjny 
7 480 m  

850 000 - 2004 �rodki własne 

podci�nieniowa  4 300 000 Budowa kanalizacji centrum miasta  
os. Podchor��ych 

grawitacyjna 547 322 

- 2005-2006 �rodki własne 
Programy pomocowe 

wschodnia cz��� 

miasta 

kanalizacja 
podci�nieniowa 

12 944 738 - 2007-2009 

zachodnia cz��� 

miasta 

podci�nieniowa 4 668 089 - 2010-2012 

os. Młynki podci�nieniowa 856 855 

os. Masów podci�nieniowa 4 372 928 

Budowa kanalizacji 

os. Stawy podci�nieniowa 1 911 990 

-  

2013-2015 

�rodki własne 
�rodki z Funduszy 

Ochrony �rodowiska 
Programy pomocowe 

Budowa wodoci�gu ul. Matejki - 70 000 - 2004 �rodki własne 

Kanalizacja burzowa os. Wi�lana-	wica - 600 000 - 2005-2006 �rodki własne 
�rodki z Funduszy 

Ochrony �rodowiska 



                                                                                                                                                    Program Ochrony �rodowiska dla Miasta D�blin 
 

 - 105 - 

Szacowane 
nakłady  

finansowe w 
latach  

(w tys. zł) 

Szacowane 
nakłady 

finansowe w 
latach 

(w tys. zł) 

Nazwa Lokalizacja 
inwestycji 

Charakterystyka 
inwestycji 

2004 - 2008 2009 - 2020 

Przewidywany 
termin 

realizacji 
(lata) 


ródła finansowania 

Kanalizacja 
deszczowa 

os. Bankowa - 65 000 - 2004 �rodki własne 
 

od uj�cia 
„Jagiello�ska” do  

os. Lotnisko 

 2 500 000  
 

Magistrala wodna 
do zachodniej cz��ci 

miasta 
 3 000 000 

 �rodki własne 
�rodki z Funduszy 

Ochrony �rodowiska 
Programy pomocowe 

Modernizacja 
kotłowni z w�glowej 

na paliwo 
ekologiczne 

Szkoła Podstawowa 
Nr 6 w Stawach 

- 400 000 - �rodki własne 

Rekultywacja 
składowiska 

ul. Skotnickiego - 300 000 - �rodki własne 
�rodki z Funduszy 

Ochrony �rodowiska 
Budowa II studni na 

uj�ciu wody 
„Jagiello�ska” 

ul. Jagiello�ska - 70 000  - �rodki własne 
Fundusze Ochrony 
�rodowiska 

Uruchomienie II 
komory pompowni I 

stopnia 

oczyszczalnia 
�cieków 

- 70 000 - �rodki własne 
�rodki z Funduszy 

Ochrony �rodowiska 
Zakup urz�dze� do 

ci�nieniowego 
czyszczenia sieci 

kanalizacyjnej 

wg potrzeb - 60 000 - �rodki własne 
�rodki z Funduszy 

Ochrony �rodowiska 
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9. Analiza ekonomiczna. Aspekty finansowe słu��ce realizacji 

zamierzonych celów 

W rozdziale dotycz�cym strategii działania w zakresie ochrony �rodowiska podano cele 

i kierunki działa�, natomiast w rozdziale dotycz�cym potrzeb miasta przedstawiono 

przedsi�wzi�cia proponowane do realizacji, w latach 2004 – 2020. Kalkulacja kosztów 

realizacji Programu dotyczy tylko okresu najbli�szych czterech lat, bowiem w dłu�szej 

perspektywie formułowanie konkretnych przedsi�wzi��, jak i szacunek kosztów ich realizacji 

s� obarczone tak du�ym bł�dem, i� staj� si� mało przydatne. 

Jak przedstawiono w powy�szych rozdziałach w okresie 2004-2008 b�d� realizowane 

przedsi�wzi�cia z zakresu: 

- zarz�dzania �rodowiskiem, 

- inwestowania w techniczn� infrastruktur� miasta.  

Tabela 17. Bud�et miasta D�blin w latach 2000-2004 

Bud�et miasta Inwestycje L.p. 

w latach [PLN] [% bud�etu] 

1. 2000 23 105 013 19,2 

2. 2001 23 493 517 12,9 

3. 2002 28 460 984 28,0 

4. 2003 28 036 083 10,4 

5. 2004 30 026 124 12,7 

 

Tabela 18. Bud�et planowany 

Bud�et miasta Inwestycje L.p. 

w latach [PLN] [% bud�etu] 

1. 2005 31 227 169 12,7 

2. 2006 32 163 984 12,7 

3. 2007 32 807 264 12,7 

4. 2008 33 135 337 12,7 
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9.1. Koszty realizacji Programu w latach 2004 - 2008 

Szacunek kosztów realizacji przedsi�wzi�� w latach 2004 - 2008 opracowano w oparciu 

o analiz�: 

- nakładów inwestycyjnych na ochron� �rodowiska w latach ubiegłych, 

- przedsi�wzi�� zgłoszonych przez gmin� w ramach przedsi�wzi�� proponowanych do 

finansowania ze �rodków Unii Europejskiej, 

- wielko�ci nakładów inwestycyjnych na realizacj� przedsi�wzi�� uj�tych w projekcie, 

Programu wykonawczego do II Polityki ekologicznej pa�stwa na lata 2002- 2010), 

- kosztów realizacji przedsi�wzi�� z zakresu zarz�dzania programem.  

 

Tabela 19. Szacunkowe koszty wdra�ania Programu w latach 2004-2008 

Koszty w latach 2004-2008 w tys. PLN Lp. Zagadnienie 

pozainwestycyjne inwestycyjne razem 

1. Zarz�dzanie �rodowiskiem 

1.1 Wdra�anie programu 50 - 50 

1.2 Monitoring wdra�ania programu 10 - 10 

2. Ochrona powietrza 

2.1 Gazyfikacja - 100 100 

3. Przyroda i krajobraz - 15 15 

4.  Lasy - 50 50 

5. Edukacja ekologiczna 10 - 10 

RAZEM 235 
Analiza kosztów zwi�zanych z gospodark� odpadami została przedstawiona w Planie Gospodarki Odpadami dla 
Miasta D�blin 
 

 

10. Mo�liwo�ci finansowania zaplanowanych zada� i inwestycji 

Wdra�anie niniejszego Programu b�dzie mo�liwe mi�dzy innymi dzi�ki stworzeniu 

sprawnego systemu finansowania ochrony �rodowiska.  

�rodki finansowe na realizacj� programu b�d� pochodziły głównie z miasta. Niektóre 

inwestycje b�d� pokrywane ze �rodków własnych ró�nych podmiotów gospodarczych, 

inwestorów prywatnych. 
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Specyfik� systemu finansowania ochrony �rodowiska w Polsce jest to, �e wi�ksz� cz��� 

wydatków ponosz� przedsi�biorstwa, fundusze ekologiczne i samorz�dy terytorialne, 

natomiast udział �rodków bud�etu jest mały.  

W poprzednich latach przeci�tny udział funduszy ochrony �rodowiska oraz dopłat do 

kredytów uruchamianych przez Bank Ochrony �rodowiska wynosił około 30% warto�ci 

inwestycji. W najbli�szych latach rola funduszy ekologicznych (przede wszystkim 

Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej) 

powinna polega� na koncentrowaniu �rodków na wspieranie inwestycji priorytetowych 

z punktu widzenia integracji z Unii Europejskiej.  

Jednocze�nie oczekuje si� spadku udziału funduszy ochrony �rodowiska, ze wzgl�du na 

ogóln� popraw� stanu �rodowiska, a co za tym idzie zmniejszenie wpływów z tytułu opłat 

i kar ekologicznych. Przewiduje si� natomiast wi�ksze ni� dotychczas zaanga�owanie 

�rodków pomocowych, Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójno�ci (2004 - 2008), które 

zostały opisane poni�ej. 

Inwestycje przewidywane do realizacji w sektorze energetyki zawodowej i przemysłu 

b�d� finansowane ze �rodków własnych i kredytów komercyjnych oraz uzupełniaj�co 

z funduszy ochrony �rodowiska, pod warunkiem uznania danego zadania za priorytetowe 

w skali powiatu czy gminy.  

Jak wspomniano wcze�niej, istotny ci��ar finansowania inwestycji komunalnych 

pozostanie na barkach gmin, cz�sto poprzez zaci�ganie kredytu w bankach 

i w mi�dzynarodowych instytucjach finansuj�cych. Coraz cz��ciej miasta (gminy) podejmuj� 

decyzje o udzieleniu praw inwestorowi zewn�trznemu do wykonywania działa� z zakresu 

ochrony �rodowiska poprzez spółki z udziałem miasta, który to udział jest gwarancj� jej 

wpływu na decyzje podejmowane przez spółk� oraz na jako�� �wiadczonych usług.  

 

10.1. Narodowy Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej 

Narodowy Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej (NFO�iGW) jest 

najwi�ksz� w Polsce instytucj� finansuj�c� przedsi�wzi�cia z dziedziny ochrony �rodowiska. 

Zakres działania Funduszu obejmuje finansowe wspieranie przedsi�wzi�� proekologicznych 

o zasi�gu ogólnokrajowym oraz ponadregionalnym.  

Podstawowymi formami finansowania zada� proekologicznych przez NFO�iGW s� 

preferencyjne po�yczki i dotacje. Uzupełniaj� je inne formy finansowania, np. dopłaty do 

preferencyjnych kredytów bankowych, uruchamianie ze swych �rodków linii kredytowych 

w bankach czy zaanga�owanie kapitałowe w spółkach prawa handlowego. 
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NFO�iGW administruje równie� �rodkami zagranicznymi przeznaczonymi na ochron� 

�rodowiska w Polsce, pochodz�cymi z pomocy zagranicznej. 

Dotacje udzielane s� przede wszystkim na:  

- edukacj� ekologiczn�,  

- przedsi�wzi�cia pilotowe dotycz�ce wdro�enia post�pu technicznego i nowych 

technologii o du�ym stopniu ryzyka lub maj�cych eksperymentalny charakter, monitoring,  

- ochron� przyrody, ochron� i hodowl� lasów na obszarach szczególnej ochrony 

�rodowiska oraz wchodz�cych w skład le�nych kompleksów promocyjnych,  

- ochron� przed powodzi�,  

- ekspertyzy, badania naukowe, programy wdra�ania nowych technologii, prace projektowe 

i studialne,  

- zapobieganie lub likwidacj� nadzwyczajnych zagro�e�. 

�rodki, którymi dysponuje NFO�iGW, pochodz� głównie z opłat za korzystanie ze 

�rodowiska i administracyjnych kar pieni��nych.  

Przychodami Narodowego Funduszu s� tak�e wpływy z opłat produktowych oraz wpływy 

z opłat i kar pieni��nych ustalanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo geologiczne 

i górnicze. 

 

10.2. Wojewódzki Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej 

Wojewódzki Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej posiada osobowo�� 

prawn�, co umo�liwia mu udzielanie dotacji i po�yczek preferencyjnych. 

Podstawowym �ródłem ich przychodów s� wpływy z tytułu: 

- opłat za składowanie odpadów i kar zwi�zanych z niezgodnym z przepisami prawa ich 

składowaniem, 

- opłat za gospodarcze korzystanie ze �rodowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za 

szczególne korzystanie z wód i urz�dze� wodnych, a tak�e z wpływów z kar za 

naruszanie warunków korzystania ze �rodowiska (50,4% tych wpływów). 

- Dochodami WFO�iGW mog� by� tak�e �rodki z tytułu: 

- posiadania udziałów w spółkach, 

- odsetek od udzielnych po�yczek, 

- emisji obligacji, 

- zysków ze sprzeda�y i posiadania papierów warto�ciowych, 

- zaci�gania kredytów, 

- oprocentowania rachunków bankowych i lokat, 
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- wpłat z innych funduszy, 

- wpływów z przedsi�wzi�� organizowanych na rzecz ochrony �rodowiska i gospodarki 

wodnej, 

- dobrowolnych wpłat, zapisów i darowizn osób fizycznych i prawnych, 

- �wiadcze� rzeczowych i �rodków pochodz�cych z fundacji, 

- innych dochodów okre�lonych przez Rad� Ministrów. 

 

10.3. Powiatowe Fundusze Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodne 

Powiatowe fundusze ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej (PFO�IGW) utworzone 

zostały na pocz�tku 1999 r. wraz z utworzeniem powiatowego szczebla administracji 

pa�stwowej. Fundusze te nie maj� osobowo�ci prawnej. 

Dochodami PFO�IGW s� wpływy z: 

- opłat za składowanie i magazynowanie odpadów i kar zwi�zanych z niezgodnym 

z przepisami prawa ich składowaniem lub magazynowaniem (10% tych wpływów), 

- opłat za gospodarcze korzystanie ze �rodowiska a tak�e z wpływów z administracyjnych 

kar pieni��nych (tak�e 10% tych wpływów poza opłatami i karami za usuwanie drzew 

i krzewów, które w cało�ci stanowi� przychód gminnego funduszu). 

Dochody PFO�iGW przekazywane s� na rachunek starostwa, w bud�ecie powiatu maj� 

charakter działu celowego. 

Obecnie �rodki powiatowych funduszy (zgodnie z Po�, art. 407) przeznacza si� na 

wspomaganie działalno�ci w zakresie okre�lonym jak dla gminnych funduszy, a tak�e na 

realizacj� przedsi�wzi�� zwi�zanych z ochron� powierzchni ziemi i inne zadania ustalone 

przez rad� powiatu, słu��ce ochronie �rodowiska i gospodarce wodnej, wynikaj�ce z zasady 

zrównowa�onego rozwoju, w tym na plany gospodarki odpadami. 

 

10.4. Gminne Fundusze Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej 

Narz�dziem ekonomicznym Programu ochrony �rodowiska w gminie jest Gminny 

Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej (GFO�iGW). Słu�y on do finansowania 

przedsi�wzi�� z zakresu szeroko rozumianej ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej. 

Na dochód GFO�iGW składa si�: 

- cało�� wpływów z opłat za usuwanie drzew i krzewów. 

- 50% wpływów z opłat za składowanie odpadów na terenie miasta. 
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- 10% wpływów z opłat i kar z terenu miasta za pozostałe rodzaje gospodarczego 

korzystania ze �rodowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie 

z wód i urz�dze� wodnych.  

Dysponentem GFO�iGW jest Burmistrz Miasta. 

Dochody te mog� by� wykorzystane na m.in.: 

- dotowanie i kredytowanie zada� modernizacyjnych i inwestycyjnych słu��cych ochronie 

�rodowiska, 

- realizacje przedsi�wzi�� zwi�zanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów, 

- wspieranie działa� zapobiegaj�cych powstawanie odpadów.  

Burmistrzowie s� zobowi�zani do corocznego przedstawiania Radzie Miasta oraz 

zatwierdzania zestawienia przychodów i wydatków tego funduszu. 

Gminne fundusze nie s� prawnie wydzielone ze struktury organizacyjnej miasta, a wi�c 

podobnie jak PFO�iGW nie maj� osobowo�ci prawnej i nie mog� udziela� po�yczek. Celem 

działania GFO�IGW jest dofinansowywanie przedsi�wzi�� proekologicznych na terenie 

miasta. Zasady przyznawania �rodków ustalane s� indywidualnie w gminach. 

 

10.5. Banki 

Coraz wi�cej banków wykazuje zainteresowanie inwestycjami w zakresie ochrony 

�rodowiska. Dzi�ki współpracy z funduszami ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej 

rozszerzaj� one swoj� ofert� kredytow� o kredyty preferencyjne przeznaczone na 

przedsi�wzi�cia proekologiczne oraz nawi�zuj� współprac� z podmiotami anga�uj�cymi 

swoje �rodki finansowe w ochronie �rodowiska (fundacje, mi�dzynarodowe instytucje 

finansowe). Kredyty preferencyjne pochodz� ze �rodków finansowych gromadzonych przez 

banki, za� fundusze ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej udzielaj� dopłat do wysoko�ci 

oprocentowania. W ten sposób ulega obni�eniu koszt kredytu dla podejmuj�cego inwestycje 

proekologiczne. Banki uruchamiaj� te� linie kredytowe w cało�ci ze �rodków funduszy 

ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej i innych instytucji. 

Szczególn� rol� na rynku kredytów na inwestycje proekologiczne odgrywa Bank Ochrony 

�rodowiska (www.bosbank.pl). Oferuje on najwi�cej �rodków finansowych w formie 

preferencyjnych kredytów i dysponuje zró�nicowan� ofert� dla prywatnych i samorz�dowych 

inwestorów, a tak�e osób fizycznych. 

Wa�ne miejsce na rynku kredytów ekologicznych zajmuj� tak�e mi�dzynarodowe 

instytucje finansowe, a w szczególno�ci Bank �wiatowy (www.worldbank.org) i Europejski 

Bank Odbudowy i Rozwoju (www.polisci.com).  
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10.6. Fundusze inwestycyjne 

Fundusze inwestycyjne stanowi� nowy i potencjalnie wa�ny segment rynku finansowego 

ochrony �rodowiska. Oprócz dodatkowego kapitału s� one w stanie wnie�� wiedz� 

menad�ersk�, do�wiadczenie i kontakty do wspieranej finansowo spółki. Szerokie wej�cie 

ekologicznych funduszy inwestycyjnych (green equity funds) na rynek finansowy ochrony 

�rodowiska, mo�e okaza� si� przełomowe dla usprawnienia podejmowania decyzji 

inwestycyjnych oraz integracji ochrony �rodowiska z przedsi�wzi�ciami o charakterze 

gospodarczym. Do�wiadczenie z ł�czeniem wymaga� ochrony �rodowiska i rozwoju 

produkcji mo�e by� przydatne do niedopuszczenia do zwi�kszenia obci��e� �rodowiska w 

warunkach wzrostu gospodarczego.  

Fundusze inwestycyjne s� nastawione na wykorzystywanie mo�liwo�ci, jakie daj� 

współczesne procesy technologiczne i wiedza mened�erska. Ich zainteresowanie nowymi 

spółkami jest szczególnie cenne dla proekologicznego rozwoju gospodarki.  

 

10.7. Programy pomocowe Unii Europejskiej 

Podstawowymi celami wszystkich programów pomocowych, zarówno ze �rodków 

unijnych, jak i współpracy bilateralnej s�: 

- ogólna poprawa stanu �rodowiska naturalnego, 

- dostosowanie polskiego ustawodawstwa oraz standardów ekologicznych do wymaga� 

unijnych, 

- wprowadzenie nowoczesnych technologii ekologicznych oraz schematów 

organizacyjnych stosownie do standardów europejskich, 

- transfer know-how. 

 

10.7.1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) spełnia znacz�c� rol� 

w rozwoju przedsi�biorczo�ci na wsi. ARiMR bierze udział we wspieraniu rozwoju 

przedsi�biorczo�ci wiejskiej poprzez: 

- dopłaty do oprocentowania kredytu w ramach linii na realizacje przedsi�wzi�� 

inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spo�ywczym i usługach dla rolnictwa, 

- realizacj� przedsi�wzi�� obj�tych bran�owym programem restrukturyzacji i modernizacji 

mleczarstwa, 
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- realizacj� przedsi�wzi�� obj�tych bran�owym programem restrukturyzacji i modernizacji 

produkcji mi�sa, 

- wspieranie realizacji przedsi�wzi�� inwestycyjnych tworz�cych nowe, stałe miejsca pracy 

w działalno�ciach pozarolniczych w gminach wiejskich oraz gminach miejsko-wiejskich 

gwarantuj�cych zatrudnienie ludno�ci wiejskiej, 

- wspieranie rozwoju usług mechanizacyjnych w ramach realizacji bran�owego programu 

wspólnego u�ytkowania maszyn rolniczych, 

- udzielanie rolnikom zainteresowanym prowadzeniem działalno�ci agroturystycznej 

w gospodarstwie rolnym pomocy finansowej w formie dopłat do oprocentowania kredytu 

w ramach linii na realizacj� przedsi�wzi�� inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie 

rolno-spo�ywczym i usługach dla rolnictwa, 

- po�yczki na tworzenie nowych miejsc pracy w działalno�ci pozarolniczej, 

- dofinansowanie działalno�ci zwi�zanej z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. 

 

10.7.2. CRAFT/6 Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie Rozwoju 

Technologicznego. 

Głównym celem tego programu jest wspieranie rozwoju innowacyjnych technologii. 

W programie tym mo�e wzi�� udział ka�da osoba prawna, przedsi�biorstwa (małe, �rednie, 

du�e, firmy rzemie�lnicze) oraz zwi�zki firm z danej bran�y itp. 

Aby uzyska� grant w ramach CRAFT/6 nale�y przede wszystkim mie� ide� 

innowacyjnego rozwi�zania, nast�pnie zało�y� konsorcjum mi�dzynarodowe, w skład, 

którego wejd� te� firmy z krajów Unii Europejskiej i zło�y� wniosek według wymogów 

Komisji Europejskiej. 

Instytucje, tworz�ce konsorcjum, musz� zapewni� wykonanie wszystkich działa� 

niezb�dnych do uzyskania zamierzonego celu, od bada�, poprzez prezentacj� wyników, 

transfer technologii, wdro�enie, promocj� w mediach. 

Dofinansowanie projektów wdro�eniowych ze �rodków CRAFT/6 kształtuje si� na 

poziomie ok. 35 %. 

Szczegółowe informacje na temat tego programu mo�na uzyska� w Krajowym Punkcie 

Kontaktowym, ul. �wi�tokrzyska 21, Warszawa. 

 

10.7.3. Fundusze strukturalne 

Fundusze strukturalne s� zasadniczym instrumentem polityki strukturalnej i regionalnej 

Unii Europejskiej. Do jej zada� nale�y wspieranie przekształce� i modernizacji krajów 
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nale��cych do Unii na drodze ku pełnej spójno�ci ekonomicznej i społecznej. �rodki 

finansowe z funduszy strukturalnych s� kierowane do tych sektorów gospodarki i tych 

regionów, które bez dodatkowej pomocy ze wspólnego bud�etu Unii nie były by w stanie 

osi�gn�� �redniego poziomu ekonomicznego Wspólnoty Europejskiej.  

Pomoc przysługuje regionom, których wska�nik PKB na mieszka�ca wynosi mniej ni� 

75 % �redniej Unijnej. Natomiast limit pomocy, jak� dany kraj mo�e uzyska� z funduszy 

strukturalnych został ustalony na 4 % PKB tego kraju. O wysoko�ci �rodków przeznaczonych 

na fundusze strukturalne decyduje Rada Europejska, tj. wszyscy przedstawiciele krajów 

członkowskich. Rada ustala równie� główne zasady ich wykorzystywania, po uwzgl�dnieniu 

wynegocjowanych z Parlamentem Europejskim propozycji Komisji Europejskiej. �rodki 

z funduszy strukturalnych rozdzielane s� według pa�stw i celu ich przeznaczenia. Komisja 

w porozumieniu z poszczególnymi pa�stwami ustala, które regiony mog� otrzyma� pomoc 

finansow� z funduszy. Finansowanie obejmuje wieloletnie programy rozwojowe, a nie 

pojedyncze przedsi�wzi�cia. W skład funduszy strukturalnych wchodz�: 

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR, ang. ERDF), 

- Europejski Fundusz Społeczny (EFS, ang. ESF), 

- Europejski Fundusz Orientacji I Gwarancji Rolnej (EFOIGR, ang. EAGGF), 

- Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa (FIOR, ang. FIFG). 

Spo�ród wymienionych funduszy istotnym dla finansowania inwestycji z zakresu 

ochrony �rodowiska jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Pomoc ze �rodków 

tego funduszu polega na współfinansowaniu: 

- rozwoju infrastruktury (np.: rozwoju infrastruktury zwi�zanej z gospodark� odpadami, 

kanalizacji, gazyfikacji, dróg itp.), która słu�y rozwojowi regionu, prowadzi do 

utworzenia nowych miejsc pracy lub wi�kszego zró�nicowania lokalnej gospodarki, 

- inwestycji tworz�cych nowe lub zachowuj�cych istniej�ce miejsca pracy m.in. poprzez: 

� podwy�szenie ogólnej atrakcyjno�ci inwestycyjnej regionu poprzez odpowiednie 

inwestycje, 

� bezpo�rednie wsparcie finansowe planów rozwoju małych i �rednich przedsi�biorstw, 

� wspieranie bada� naukowych i rozwoju nowych technologii maj�cych na celu wzrost 

potencjału rozwojowego regionów,  

- wspieraniu lokalnych inicjatyw modernizacyjnych słu��cych pogł�bieniu integracji 

miejscowych społeczno�ci, szerzeniu i ugruntowaniu wiedzy przydatnej w �yciu 

społecznym i gospodarczym. 
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Z wsparcia tego funduszu b�d� mogły korzysta�: 

- samorz�dy województw, 

- samorz�dy powiatów, 

- samorz�dy gmin, 

- stowarzyszenia oraz zwi�zki gmin, 

- instytucje naukowe, 

- instytucje rynku pracy 

- agencje rozwoju regionalnego, 

- instytucje wspierania przedsi�biorczo�ci. 

 

10.7.3.1 Fundusz SAVE/ALTERNER – maj�cy na celu dofinansowanie działa� na rzecz 

racjonalnego gospodarowania energi�. 

Program SAVE propaguje racjonalne zu�ycie energii w obr�bie pa�stw wspólnoty oraz 

pa�stw kandyduj�cych do UE, b�d�cych członkami programu. Celem programu ALTERNER 

jest promocja wykorzystania odnawialnych �ródeł energii. 

 

10.7.3.2 Fundusz ALTERNER II- jako jedyny z programów wspólnotowych w cało�ci 

po�wi�cony jest promocji odnawialnych �ródeł energii. 

Program ten ma na celu pomoc w stworzeniu warunków prawnych, społeczno – 

ekonomicznych oraz administracyjnych dla wdra�ania wspólnotowego planu działa� 

w dziedzinie odnawialnych �ródeł energii, a tak�e zach�canie do inwestycji wspieraj�cych 

ich wytwarzanie oraz umo�liwiaj�cych korzystanie z energii pochodz�cej ze �ródeł 

odnawialnych w sektorze prywatnym i publicznym. 

 

10.7.3.3 Fundusz COOPENER – po�wi�cony zrównowa�onemu rozwojowi terenów 

wiejskich w krajach rozwijaj�cych si�. 

Celem Funduszu jest:  

- opracowanie polityki energetycznej dla terenów wiejskich i ramowych szkieletów 

regulacyjnych, 

- poprawa dost�pu do energii elektrycznej, 

- racjonalne wykorzystanie biomasy. 
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10.7.4. Leasing 

Wart� zainteresowania form� wspomagania inwestycji proekologicznych jest leasing. 

Polega on na oddaniu na okre�lony czas przedmiotu w posiadanie u�ytkownikowi, który za 

opłat� korzysta z niego, z mo�liwo�ci� docelowego nabycia praw własno�ci. 

Leasing jest jedn� z najszybciej rozwijaj�cych si� form finansowania inwestycji w Polsce. 

Wkracza on coraz bardziej w sfer� finansowania inwestycji proekologicznych. Zwykle z 

leasingu korzysta podmiot, który nie posiada wystarczaj�cych �rodków na zakup potrzebnego 

sprz�tu lub który nie posiada wystarczaj�cego zabezpieczenia potrzebnego do wzi�cia 

kredytu bankowego. Z tego powodu leasing uznawany jest za bardziej uniwersaln� 

i elastyczn� form� finansowania działalno�ci inwestycyjnej ni� kredyt. Z punktu widzenia 

podmiotu gospodarczego najwi�kszymi zaletami leasingu s� mo�liwo�ci łatwego dost�pu do 

najnowszej techniki bez anga�owania własnych �rodków finansowych oraz rozło�enie 

finansowania przedsi�wzi�� w długim okresie czasu, co jest szczególnie istotne przy wielu 

rodzajach inwestycji ekologicznych. 

 

11. ORGANIZACJA ZARZ�DZANIA �RODOWISKIEM NA 

PODSTAWIE PROGRAMU OCHRONY �RODOWISKA 

Programy ochrony �rodowiska nie stanowi� aktów prawa miejscowego, co oznacza, �e 

maj� one charakter programu działania, obowi�zuj�cego jedynie wewn�trz struktur 

samorz�du i nie mog� wywoływa� bezpo�rednich skutków prawnych w sferze praw 

i obowi�zków podmiotów „zewn�trznych” wobec administracji. 

Z uwagi na powy�sze, skuteczno�� zarz�dzania �rodowiskiem poprzez program musi by� 

wsparta kompetencjami oraz obowi�zkami władz miasta. Szerokie omówienie tych 

kompetencji i obowi�zków wydaje si� niezb�dne do skutecznego zarz�dzania �rodowiskiem 

i stworzenia wewn�trznej spójno�ci struktur w realizacji przedstawionych zada�. 

Zgodnie z ogólnymi zasadami działania samorz�dów, wykonywanie uchwał podj�tych 

przez Rad� nale�y do Burmistrza, dlatego te� jego obowi�zkiem b�dzie sporz�dzanie 

i przedkładanie raportu z realizacji programu. Raport taki powinien by� nie tylko �ródłem 

informacji o stanie �rodowiska i realizacji zada� zwi�zanych z jego ochron�, ale równie� 

propozycj� do aktualizacji i tworzenia kolejnych programów ochrony �rodowiska. 

W celu sprawnego zarz�dzania �rodowiskiem poprzez program oraz realizacj� ustaw, 

władze miasta powinny wyznaczy� koordynatora. Rol� tak� mo�e pełni� Burmistrz Miasta 

poprzez wyznaczonego pracownika odpowiedzialnego za ochron� �rodowiska. Schemat ten 
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uzasadniony jest tym, �e wdra�anie programu nie mo�e odbywa� si� w oderwaniu od bie��cej 

działalno�ci słu�b ochrony �rodowiska. Wst�pnie oceni� mo�na, �e prace zwi�zane 

z koordynacj� działa� uj�tych w programie, z zachowaniem zaproponowanej procedury 

wdra�ania programu, wymagało b�dzie czasu oraz wkładu pracy przynajmniej 1 pracownika 

zatrudnionego na pełny etat.  

Do obowi�zków tego pracownika b�dzie nale�ało m.in.: 

- monitorowanie realizacji zada� finansowo-rzeczowych wynikaj�cych z programu, 

- sporz�dzanie sprawozda� z realizacji programu, 

- składanie wniosków weryfikuj�cych zadania realizowane na podstawie programu, 

- organizowanie przepływu informacji do bie��cej oceny jako�ci �rodowiska, 

- administrowanie zintegrowan� baz� danych do bie��cej oceny jako�ci �rodowiska, 

- sporz�dzanie corocznych raportów na podstawie baz danych oraz monitoringu 

�rodowiska i przedstawianie ich m.in. na stronie internetowej, 

- pozyskiwanie �rodków finansowych z funduszy ekologicznych na realizacj� zada� 

wynikaj�cych z programu. 

Program b�dzie wdra�any przez wielu partnerów, w�ród których nale�y wymieni� m. in.: 

- Podmioty wdra�aj�ce program: jednostki i organizacje bior�ce bezpo�redni udział we 

wdra�aniu programu, organizacje pozarz�dowe, zakłady zajmuj�ce si� zaopatrzeniem 

gmin i starostwa w wod� i ciepło oraz wywo�eniem i zagospodarowaniem odpadów. 

Ka�dy z partnerów b�dzie informowany o post�pach we wdra�aniu programu. Opracowa� 

nale�y system informowania uczestników programu o post�pach jego wdra�ania (ulotki, 

spotkania, audycje radiowe i telewizyjne), 

- Instytucje kontroluj�ce: WIO�, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. 

Przepływ informacji mi�dzy jednostkami kontroluj�cymi stan �rodowiska i przestrzeganie 

prawa a jednostkami bezpo�rednio realizuj�cymi program jest konieczny, bowiem 

zapewnia wła�ciwy wybór priorytetów inwestycyjnych. 

Instytucje finansuj�ce wdra�anie programu. Koordynator jako pełnomocnik Burmistrza 

Miasta ds. wdra�ania programu, b�dzie odpowiedzialny za rozeznanie mo�liwo�ci 

pozyskania zewn�trznych �ródeł finansowania i za przygotowanie odpowiednich wniosków 

do instytucji finansuj�cych inwestycje. 
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11.1. Harmonogram wdro�enia programu 

Harmonogram wdra�ania programu winien by� jego integraln� cz��ci�. Program 

operacyjny b�dzie obejmowa� lata 2004-2020. Zadania przyj�te do realizacji w strategii 

długoterminowej, b�d� kontrolowane, co 4 lata. Podstaw� weryfikacji b�dzie przeprowadzana 

co 2 lata, ocena realizacji wdra�ania zada� finansowo-rzeczowych oraz osi�gni�tych efektów.  

Głównymi działaniami podejmowanymi w zakresie monitoringu polityki ochrony 

�rodowiska b�d�: 

- aktualizacja strategii krótkoterminowej i systematyczne przygotowanie programów 

działa� na rzecz ochrony �rodowiska, 

- aktualizacja długoterminowej polityki ochrony �rodowiska. 

 

11.2. Współpraca 

Współpraca wielu partnerów wł�czonych w zagadnienia ochrony �rodowiska jest 

warunkiem koniecznym, aby ten program był wdro�ony z sukcesem. Współpraca jest 

niezb�dnym elementem dobrej organizacji procesu wdra�ania programu. W ramach realizacji 

niniejszego programu szczególn� uwag� nale�y zwróci� na: 

- współprac� miasta z władzami administracyjnymi ró�nych poziomów: Urz�dem 

Wojewódzkim, Samorz�dem Wojewódzkim, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony 

�rodowiska, władzami gmin, 

- współprac� z grupami zadaniowymi (przemysł, turystyka, itp.) w celu wdra�ania polityki 

zdefiniowanej w programie, a tak�e dostosowania jej do przyszłych wymaga�. Bardzo 

wa�na b�dzie współpraca z grupami reprezentuj�cymi mieszka�ców miasta (np. 

młodzie�� szkoln�, Radami Osiedlowymi, pozarz�dowymi organizacjami ekologicznymi), 

w celu uzyskania akceptacji podejmowanych działa� oraz zaanga�owania mieszka�ców 

(np. selektywna zbiórka odpadów), 

- współprac� z instytucjami finansowymi w celu zorganizowania funduszy na realizacj� 

wybranych projektów. 
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12. Spis aktów prawnych 

1. Dyrektywa Rady Unii Europejskiej z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich 

ptaków (79/409/EWG),  

2. Dyrektywa Rady Unii Europejskiej z dnia 18 marca 1991 r. (91/156/EEC) nowelizuj�ca 

dyrektyw� 75/442/EEC dotycz�c� odpadów), 

3. Dyrektywa Rady Unii Europejskiej z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony dzikiej 

fauny i flory oraz siedlisk naturalnych (92/43/EWG), 

4. Dyrektywa Rady Unii Europejskiej z dnia 27 wrze�nia 1996 r. tzw. dyrektywa ramowa 

w sprawie oceny i zarz�dzania jako�ci� powietrza w otoczeniu (96/62/EC), 

5. II Polityka Ekologiczna Pa�stwa, 

6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.,  

7. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie obowi�zku 

zakupu energii elektrycznej ze �ródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz 

wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, a tak�e ciepła ze �ródeł 

niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz zakresu tego obowi�zku (Dz. U. Nr 122 

poz. 1336), 

8. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów 

i ilo�ci substancji niebezpiecznych, których znajdowanie si� w zakładzie decyduje 

o zaliczeniu go do zakładu o zwi�kszonym ryzyku albo zakładu o du�ym ryzyku 

wyst�pienia powa�nej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535), 

9. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w �rodowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841), 

10. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska, z dnia 30 pa�dziernika 2003 roku, w sprawie 

szczegółowych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w �rodowisku oraz 

sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. (Dz. U. Nr 192, poz. 1883), 

11. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z 30 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzania do 

powietrza substancji zanieczyszczaj�cych z procesów technologicznych i operacji 

technicznych (Dz. U. Nr 87, poz.957), 

12. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie 

nale�y spełni� przy wprowadzaniu �cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla �rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz.1763), 

13. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny 

poziomów substancji w powietrzu. (Dz. U. Nr 87, poz. 798), 
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14. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny 

poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 87, poz. 798), 

15. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie 

dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów 

niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych 

poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz.796), 

16. Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie warto�ci 

progowych poziomów hałasu w �rodowisku (Dz. U. Nr 8, poz. 81), 

17. Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002 r. w sprawie wymaga� 

dotycz�cych jako�ci wody przeznaczonej do spo�ycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 

1718), 

18. Rozporz�dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 czerwca 1999 r. w sprawie 
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